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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מאור ליום השני.

הצדדים  משני  המחותנים  על  החתונה,  ולמקום  לזמן  בהנוגע  אשר  בישראל,  המנהג  ידוע 

להתדבר ביניהם, ויהי רצון שאיך שיחליטו יהי' בשעה טובה ומוצלחת ובמקום טוב ומוצלח, ולאחרי 

שיחליטו בהאמור הרי אז יחליטו גם בהנוגע לניירות ותעודות הדרושות )כמובן, בהתיעצות עם עו"ד 

המתעסקים בזה(.

נכונה היא  ולקבל סמיכה,  דיו"ד  וגם פשוט, אשר ההצעה שיגמור עכ"פ חלק הראשון  מובן 

לאחרי  האמור  לימוד  לדחות  שאין  ג"כ  מובן  וכן  גשמית,  פרנסתו  לענין  נוגע  זה  ואין  מאד,  במאד 

החתונה, כי אם להתחיל בזה בהקדם ובהמשך איזה זמן יוכל להחליט מתי יגמור, והרי התקוה חזקה 

)ע"פ הפס"ד בהנוגע לשו"ב שצ"ל בלא"ה( בקי גם עתה בהלכות שו"ב וכו', והרי זה חלק חשוב משו"ע 

יו"ד חלק ראשון.

תקותי שיש לו קביעות עתים בלימוד דא"ח בכל יום ויום ובהוספה ביום הש"ק אשר קדש הוא 

לד', וכמבואר הכרח הענין בכו"כ מקומות.

בהנוגע לדירה - מובן שיכין דירה ארעית וביחד יבחרו אח"כ דירה קבועה.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.



ד

,exzi zyxt zay .c"qa
.n"cyz'd ,hay f"i

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÏÎÂ הּלּפידים ואת הּקֹולֹות את רֹואים העם ¿»ְִִִֶֶַַַָָ

וּיעמדּו וּינּועּו העם וּירא עׁשן ההר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָואת

רּבֹותינּו1מרחֹוק  ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק וידּוע , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

לפני 2נׂשיאינּו ׁשּנאמר זה הּמתחיל' ּב'דּבּור וגם , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

תרמ"ד  (ּבׁשנת ׁשנה מהּו3מאה להבין ּדצרי ,( ְְְִִִֵַַָָָָָ

ׁשּנצטּוּו הּדברים ּכל והלא הּללּו, הּקֹולֹות ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹענין

תרצח  לא ּכמֹו ּפׁשּוטים ּדברים הם ּתֹורה ְְְְְִִִֵַַַָָֹּבמּתן

לא  אם ׁשּגם ּפׁשּוטים ּדברים ׁשהם כּו' תענה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹלא

ּוכמאמר  לעׂשֹותם מהראּוי היה עליהם ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָנצטּוּו

ערּובין  (ּבמּסכת ז"ל נּתנה 4רּבֹותינּו לא אלמלא ( ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

והּנה  וכּו'. מחתּול צניעּות למדים היינּו ְְְְִִִִֵֵֵָָָּתֹורה

נׁשמתֹוֿעדן  (מֹוהרׁש"ב) אדמֹו"ר כ"ק ׁשל הּנ"ל נאמר 3ּבּמאמר ּדאם ,ממׁשי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

מצּוה  ׁשאינֹו מּמי ועֹוׂשה הּמצּוה ׁשּגדֹול מּפני הּוא עלֿזה ׁשּנצטּוּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻֻּדמה

והּנֹורא 5ועֹוׂשה  הּגדֹול והרעׁש הּקֹולֹות ענין מהּו מּובן אינֹו עדין מּכלֿמקֹום , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּבהּמאמר  מדּיק ועֹוד ּפׁשּוטים. ּדברים ׁשהם ּובפרט כּו', ּתֹורה מּתן ּבעת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

ּבילקּוט 3ׁשם  ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מּפי 6ּבמה כּו' אנכי הּדּבּור ׁשּיצא ׁשּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב  וזהּו מדּבר, הּדּבּור עּמי אֹומר היה מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

כּו' יחיד לׁשֹון אלקי ה' להבין אנכי וצרי הּדּברֹות), ּבׁשאר (ועלּֿדרֿזה ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

כּו'. מּיׂשראל ואחד אחד ּכל עם מדּבר ׁשהּדּבּור זה ענין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּו

‰p‰Â,הּמאמר המׁש ּבגּוףּֿכתבֿידֿקדׁש נמצא לא תרמ"ד ּדׁשנת ּבהּמאמר ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

אחרים  ּבדרּוׁשים הּמבאר עלּֿפי ּבזה הּבאּור המׁש את להבין יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל

ׁשּלפניֿזה  ּבּדרּוׁשים וגם נׁשמתֹוֿעדן), אדמֹו"ר (כ"ק עצמֹו הּמאמר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָמּבעל

ועד  האמצעי ואדמֹו"ר צדק' ה'צמח אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי מאמרֹו, מיּסד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשעליהם

הּזקן. אדמֹו"ר ְְִֵֵַַָלדרּוׁשי

‰p‰Â ּבעל ּבדרּוׁשי ּובפרט נׂשיאינּו, רּבֹותינּו (ּבדרּוׁשי ּבזה הּבאּור נקּודת ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּׁשּי7הּמאמר  (ּכפי ּבגלּוי העצמּות המׁשכת היה ּתֹורה מּתן ּדענין ,( ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
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ה

,exzi zyxt zay .c"qa
.n"cyz'd ,hay f"i

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÏÎÂ הּלּפידים ואת הּקֹולֹות את רֹואים העם ¿»ְִִִֶֶַַַָָ

וּיעמדּו וּינּועּו העם וּירא עׁשן ההר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָואת

רּבֹותינּו1מרחֹוק  ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק וידּוע , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

לפני 2נׂשיאינּו ׁשּנאמר זה הּמתחיל' ּב'דּבּור וגם , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

תרמ"ד  (ּבׁשנת ׁשנה מהּו3מאה להבין ּדצרי ,( ְְְִִִֵַַָָָָָ

ׁשּנצטּוּו הּדברים ּכל והלא הּללּו, הּקֹולֹות ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹענין

תרצח  לא ּכמֹו ּפׁשּוטים ּדברים הם ּתֹורה ְְְְְִִִֵַַַָָֹּבמּתן

לא  אם ׁשּגם ּפׁשּוטים ּדברים ׁשהם כּו' תענה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹלא

ּוכמאמר  לעׂשֹותם מהראּוי היה עליהם ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָנצטּוּו

ערּובין  (ּבמּסכת ז"ל נּתנה 4רּבֹותינּו לא אלמלא ( ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

והּנה  וכּו'. מחתּול צניעּות למדים היינּו ְְְְִִִִֵֵֵָָָּתֹורה

נׁשמתֹוֿעדן  (מֹוהרׁש"ב) אדמֹו"ר כ"ק ׁשל הּנ"ל נאמר 3ּבּמאמר ּדאם ,ממׁשי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

מצּוה  ׁשאינֹו מּמי ועֹוׂשה הּמצּוה ׁשּגדֹול מּפני הּוא עלֿזה ׁשּנצטּוּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻֻּדמה

והּנֹורא 5ועֹוׂשה  הּגדֹול והרעׁש הּקֹולֹות ענין מהּו מּובן אינֹו עדין מּכלֿמקֹום , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּבהּמאמר  מדּיק ועֹוד ּפׁשּוטים. ּדברים ׁשהם ּובפרט כּו', ּתֹורה מּתן ּבעת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

ּבילקּוט 3ׁשם  ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מּפי 6ּבמה כּו' אנכי הּדּבּור ׁשּיצא ׁשּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב  וזהּו מדּבר, הּדּבּור עּמי אֹומר היה מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

כּו' יחיד לׁשֹון אלקי ה' להבין אנכי וצרי הּדּברֹות), ּבׁשאר (ועלּֿדרֿזה ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

כּו'. מּיׂשראל ואחד אחד ּכל עם מדּבר ׁשהּדּבּור זה ענין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּו

‰p‰Â,הּמאמר המׁש ּבגּוףּֿכתבֿידֿקדׁש נמצא לא תרמ"ד ּדׁשנת ּבהּמאמר ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

אחרים  ּבדרּוׁשים הּמבאר עלּֿפי ּבזה הּבאּור המׁש את להבין יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל

ׁשּלפניֿזה  ּבּדרּוׁשים וגם נׁשמתֹוֿעדן), אדמֹו"ר (כ"ק עצמֹו הּמאמר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָמּבעל

ועד  האמצעי ואדמֹו"ר צדק' ה'צמח אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי מאמרֹו, מיּסד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשעליהם

הּזקן. אדמֹו"ר ְְִֵֵַַָלדרּוׁשי

‰p‰Â ּבעל ּבדרּוׁשי ּובפרט נׂשיאינּו, רּבֹותינּו (ּבדרּוׁשי ּבזה הּבאּור נקּודת ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּׁשּי7הּמאמר  (ּכפי ּבגלּוי העצמּות המׁשכת היה ּתֹורה מּתן ּדענין ,( ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
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n"cyz'dו ,hay f"i ,exzi zyxt zay

ּבמּתן ענין נפעל זה וענין ּבהעצמּות). הּגּלּוי ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּגזרה  ּבּטּול נהיה ּתֹורה ּבמּתן ּכי ְְְִִִֵַַַָָָָּתֹורה,

יעלּו לא ותחּתֹונים ּלּתחּתֹונים ירדּו לא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַֹֹּדעליֹונים

העצמּות 8לעליֹונים  המׁשכת ענין אז נפעל ולכן , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּתֹורה  ּבמּתן נאמרּו ולכן מקֹום. ּבכל ְְְְְֵֶֶַַָָָָָּבגלּוי

חדרה  ּתֹורה ּבמּתן ּכי ּדוקא, ּפׁשּוטים ְְְְְִִִַַַָָָָָּדברים

ּגם  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבכל העצמּות ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָהמׁשכת

המׁשכת  ואדרּבה, ּפׁשּוטים. הכי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָּבּדברים

ּבמקֹום  ּדוקא, הּמּטה לענין ׁשּיכת ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָהעצמּות

מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארּכה וכּמבאר ּביֹותר, ְְְְְְֲֵַַַַָָָֹֻּתחּתֹון

האמצעי  אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי הּגבֹוּה9ּובפרט ׁשּכל , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּגם  וזהּו ּביֹותר. מּטה למּטה יֹורד ּביֹותר ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָּגבֹוּה

ּבדברים  היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּטעם

היא  ה'עצם' ׁשהמׁשכת מּׁשּום ּדוקא, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָּפׁשּוטים

ּבכללּות  הן ּביֹותר, ּופׁשּוטים ּתחּתֹונים ְְְְְִִִִִֵֵַָָּבדברים

למּטה  ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם ְְֲִֵֶַַָָָָָהעֹולמֹות,

ּפׁשּוטים 10מּמּנּו ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן , ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ו  ּבמּתן ׁשּבֹו. ׁשּנאמר מה ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר יׁש ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

האּלה  הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתֹורה

ּכאן 11לאמר  לאמר ׁשּפרּוׁש לֹומר ּדיׁש הּוא 12, ְֵֵֵֵֶַָֹֹ

(א  האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָׁשהּגׁשמי

העצמּות  המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום ְְְִֶַַַָָָָָָזאגער),

הּתחּתֹון) (ׁשל ענינֹו .*מּצד ְְִִֶַַַָ

e‰ÊÂוּינּועּו העם וּירא גֹו' רֹואים העם וכל ¿∆ְְִַַַָָָָָָ

ּכלי  מעין היה ׁשּזה מרחֹוק, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָוּיעמדּו

אף  הּנה ּתֹורה, ּבמּתן העצמּות המׁשכת ׁשּתהיה ּכדי ּדהּנה העצמּות. ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָלהמׁשכת

ׁשּיהיה  צרי מּכלֿמקֹום העצמּות, אל מּמׁש ּכלי ׁשל ענין ׁשּיהיה ׁשּי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין

וההסּתרים  ההעלמֹות הסרת עלֿידי העצמּות, ּגּלּוי אל ּוכלי הכנה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמעין

אחר  ּבמקֹום הּמבאר ועלּֿדר ֿ 13והּבלּבּולים. אתערּותא ּבחינֹות ג' ּבענין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
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טו.8) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר לגני 9)ראה באתי ד"ה גם וראה ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

ואילך. פ"ד פל"ו.10)תשי"ט א.11)תניא כ, וש"נ.12)יתרו .119 ע' ח"ו לקו"ש בזה ואילך.13)ראה ד כג, שה"ש לקו"ת

השם  את בנפשו הרגיש או"א שכל היינו מדבר, הדבור הי' עמו אומר הי' מישראל "שכאו"א לעיל) (שהובא הילקוט דברי לבאר יש ובזה (*

תרע"ח). העם וכל (סד"ה א"ס" עצמות מבחי' היא ההמשכה ושרש . . בנפשו שהאיר הוי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔzÓa ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚÂ .(˙eÓˆÚ‰a Èelb‰ ÔÈÚ CiML ÈÙk)¿ƒ∆«»ƒ¿««ƒ¿»«¿¿ƒ¿»∆ƒ¿«¿««
e„¯È ‡Ï ÌÈBÈÏÚc ‰¯Êb‰ Ïeha ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa Èk ,‰¯Bz»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«¿≈»¿∆¿ƒ…≈¿

ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBzÁzl היתה תורה מתן עד כי ««¿ƒ¿«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ
לא  סוריה ובני לסוריה ירדו לא רומי "בני ואומר שגוזר למלך בדומה גזירה

יעלו  לא שתחתונים היינו לרומי", יעלו

למטה. ירדו לא והעליונים למעלה

של  זו גזירה נתבטלה תורה ובמתן

כלומר  לגשמיות, רוחניות בין הפרדה

התחתונים  בין גמור יחוד שנתאפשר

כדי  שניתנה התורה ידי על לעליונים

פמליא  בין שלום בעולם, שלום לעשות

של  פמליא לבין (רוחניות) מעלה של

(גשמיות) ‡8Êמטה ÏÚÙ ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ¿«»
a ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚÈeÏ‚ ƒ¿««¿»«»«¿¿»

e¯Ó‡ ÔÎÏÂ .ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿»≈∆∆¿
ÌÈËeLt ÌÈ¯·c ‰¯Bz ÔzÓa¿««»¿»ƒ¿ƒ
‰¯„Á ‰¯Bz ÔzÓa Èk ,‡˜Âc«¿»ƒ¿««»»¿»
¯„Ò ÏÎa ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿¿»≈∆
ÌÈ¯·ca Ìb ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ¿»ƒ

ÌÈËeLt ÈÎ‰ שמוסבר כפי ¬ƒ¿ƒ
האבות  שקיימו שהמצוות בחסידות

הדבר, עצם אינו שריח לריח, נמשלו

לא  מה, דבר האדם שיריח ולמרות

מאומה  עצמו הדבר מן זה ידי על יחסר

היה  האבות אצל המצוות קיום כך -

הדבר. עצם שאינו הריח כדוגמת

הקב"ה  הכניס תורה במתן זאת לעומת

ישראל  ממשיכים ומאז בתורה עצמותו

אלוקות  והמצוות התורה בקיום

הגשמיות  את a¯„‡Â‰,החודרת .¿«¿«»
˙ÎiL ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«∆∆
ÌB˜Óa ,‡˜Âc ‰hn‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««»«¿»¿»
¯‡·nÎÂ ,¯˙BÈa ÔBzÁz«¿¿≈¿«¿…»
,˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‰k¯‡a«¬À»¿«»¿
¯"BÓ„‡ ÈLe¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿≈«¿

ÈÚˆÓ‡‰9dB·b dB·b‰ ÏkL , »∆¿»ƒ∆»«»«»«
‰hÓ ‰hÓÏ „¯BÈ ¯˙BÈa¿≈≈¿«»«»

¯˙BÈa,אבנים חומת נפילת כמשל ¿≈
גבוה  בחומה האבן של שמקומה ככל

יותר  למרחוק תיפול כן ÔzÓיותר, ÔÈÚL ‰ÓÏ ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ .¿∆««««¿«∆ƒ¿«««
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L ÌeMÓ ,‡˜Âc ÌÈËeLt ÌÈ¯·„a ‰È‰ ‰¯Bz»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿»«»∆∆
˙eÏÏÎa Ô‰ ,¯˙BÈa ÌÈËeLÙe ÌÈBzÁz ÌÈ¯·„a ‡È‰ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»

epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz ÈÎ‰ ÌÏBÚa ,˙BÓÏBÚ‰10Ô‰Â , »»»»¬ƒ«¿∆≈¿«»ƒ∆¿≈
ÌÈ¯·„a ,BÓˆÚ ‰Ê ÌÏBÚa¿»∆«¿ƒ¿»ƒ
¯ÓBÏ LÈÂ .BaL ÌÈËeLt¿ƒ∆¿≈«
ÔzÓa ¯Ó‡pL ‰Ó Ôk Ìb e‰Êc¿∆«≈«∆∆¡«¿««
Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ ‰¯Bz»«¿«≈¡…ƒ≈»

¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰11LÈc , «¿»ƒ»≈∆≈…¿≈
Ô‡k ¯Ó‡Ï Le¯tL ¯ÓBÏ12 «∆≈≈…»

BÓˆÚ ÔBzÁz‰Â ÈÓLb‰L ‡e‰∆««¿ƒ¿««¿«¿
,(¯Ú‚‡Ê ‡) ¯ÓB‡‰ ‰NÚ«¬∆»≈«»
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ Ê‡L ÌeMÓƒ∆»»¿»«¿»«
ÏL) BÈÚ „vÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ«ƒ¿»∆

(ÔBzÁz‰ עצמותו המשכת שענין ««¿
הגשמי  של תכונתו מצד מתגלה ית'

תיבת  יתפרש כן ועל עצמו והתחתון

האומר  הוא והתחתון שהגשמי 'לאמר'

הקב"ה  של עצמותו את .*וממשיך

'B‚ ÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ e‰ÊÂ¿∆¿»»»ƒ
e„ÓÚiÂ eÚeiÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂ««¿»»«»«««¿

‰fL ,˜BÁ¯Ó(הביטול ‰È‰(ענין ≈»∆∆»»
.˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ÔÈÚÓ≈≈¿ƒ¿«¿»«»«¿
˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„k ‰p‰c¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆«¿»«
‰p‰ ,‰¯Bz ÔzÓa ˙eÓˆÚ‰»«¿¿««»ƒ≈
ÔÈÚ ‰È‰iL CiL ÔÈ‡L Û‡«∆≈«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
,˙eÓˆÚ‰ Ï‡ LnÓ ÈÏk ÏL∆¿ƒ«»∆»«¿
‰È‰iL CÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ∆ƒ¿∆
Èelb Ï‡ ÈÏÎe ‰Î‰ ÔÈÚÓ≈≈¬»»¿ƒ∆ƒ
˙¯Ò‰ È„ÈŒÏÚ ,˙eÓˆÚ‰»«¿«¿≈¬»«
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¬»¿«∆¿≈ƒ
C¯cŒÏÚÂ .ÌÈÏeaÏa‰Â¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰13ÔÈÚa «¿…»¿»«≈¿ƒ¿«
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈÁa '‚¿ƒƒ¿¬»ƒ¿≈»
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micitld z`e zelewd z` mi`ex mrd lke

הּקֹודמת  האתערּותאּֿדלעילא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּדלעילא,

והאתערּותאּֿדלעילא  ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָלאתערּותאּֿדלת ּתא,

אתערּותאּֿדלתּתא, עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנמׁשכת

 ֿ מאתערּותא ׁשּלמעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָוהאתערּותאּֿדלעילא

ׁשריא  לא ֿ הּוא ׁשּקּודׁשאּֿברי אּלא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹּדלתּתא,

ׁשלים  ּבאתר ׁשּתהיה 14אּלא ׁשכדי היינּו , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשאליו  ׁשהאתר צרי זֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאתערּותאּֿדלעילא

ממׁשי זה ׁשאין (אף ׁשלים יהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָנמׁשכת

ּדוקא. זה אתר עם קׁשּור ׁשהּוא היינּו, ְְֲִֶֶַַַָָָאֹותּה),

ּבהמׁשכת  יֹותר, למעלה הּוא ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָועלּֿדרֿזה

ההעלמֹות  הסרת צרי לזה ׁשּגם ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָה'עצם',

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּכי והּבלּבּולים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָוההסּתרים

הענין  היה וזה ׁשלים, ּבאתר אּלא ׁשריא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹלא

מ  וּיעמדּו וּינּועּו העם רחֹוק.ּדוּירא ְְְֵַַַַַַָָָָ

ÔÈÚ‰Â'הּמתחיל ּב'דּבּור הּמבאר עלּֿפי יּובן ¿»ƒ¿»ְְְִִִַַַַָָֹ

תרע"ה  ּדׁשנת רֹואים העם ְְִִַָָָוכל

תער"ב  והתהּוּות 15(ּבהמׁש הויה לכל ׁשּקדם ,( ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ

הּצמצּום  ענין ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָצרי

ּדזהּו הּגּלּוי. החרדה 16ׁשּבׁשביל ענין ּכן ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

(ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ּוברקים הּקֹולֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידי

ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', וּינּועּו העם וּירא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָענין

ּבבחינת  ׁשּיהיּו ּכדי ההויה, אל הּקֹודם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָההעּדר

ההכנה  הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ּבמּתן העצמּות ּגּלּוי את לקּבל ׁשּיּוכלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

האמּתית. ההויה ׁשהּוא העצם, להמׁשכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהּכלי

CÈLÓÓe,האחרֹון הּגלּות עם ּגם קׁשּור זה ּדענין ׁשם, תער"ב ּבהמׁש «¿ƒְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתֹור  הּנה ּתֹורה ּומּתן מצרים ׁשּביציאת ּדכׁשם ּדמׁשיחא, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָעקבתא

ּדגלּות  וההסּתר ההעלם הקּדמת להיֹות צרי היה ּתֹורה ּדמּתן להּגּלּוי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהכנה

מׁשיח, ׁשל ּבתֹורתֹו הּוא עלּֿדרֿזה להויה, הּקֹודם ההעּדר ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמצרים,

הּגלּיֹות, ׁשּבכל וההעלם ההעּדר עלֿידי היא אליה ׁשההכנה הּתֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּפנימּיּות

וכּו' האר הכי הּגלּות ׁשּזהּו ּדמׁשיחא, ּובעקבתא האחרֹון, הּזה ּבּגלּות ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּובפרט

ההויה  אל עלֿידֹו ּבאים ולכן ּביֹותר, הּגדֹול ההעּדר ׁשּזהּו וכּו', הּמר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוגלּות

ׁשאין  ּדהּטעם ּגלּות, אחריה ׁשאין והּׁשלמה האמּתית הּגאּלה ׁשהיא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהאמּתית

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.14) צ, זח"ג ואילך.15)ראה א'ב א'ט.16)ע' ע' שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מלמעלה] העליון ‰א'-,[=התעוררות ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ מעוררת »ƒ¿¬»ƒ¿≈»«

z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï‡ו  ˙Ó„Bw[מלמטה התחתון ב'-,[=התעוררות ∆∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â(ערך ולפי (כתוצאה ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«ƒ¿∆∆«¿≈

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡-'ג‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â ƒ¿¬»ƒ¿«»¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿«¿»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó זו בדרגה ≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

מהעליון  והשפעה התעוררות נמשכת

לעבודת  באיןֿערוך שהיא שלמעלה

ŒCÈ¯aŒ‡L„ewLהתחתון  ‡l‡ ,∆»∆¿»¿ƒ
¯˙‡a ‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰…«¿»∆»«¬«

ÌÈÏL אלא שורה אינו הקב"ה =] »ƒ
שלם] 14È„ÎMבמקום eÈÈ‰ ,«¿∆¿≈

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÂÈÏ‡L ¯˙‡‰L CÈ¯ˆ ,BÊ»ƒ∆»¬«∆≈»
Û‡) ÌÈÏL ‰È‰È ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿∆»ƒ«
,(d˙B‡ CÈLÓÓ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«¿ƒ»

‡e‰L ,eÈÈ‰(זה נעלה (שפע «¿∆
.‡˜Âc ‰Ê ¯˙‡ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¬«∆«¿»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»
ÌbL ,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰a ,¯˙BÈ≈¿«¿»«»∆∆∆«
˙BÓÏÚ‰‰ ˙¯Ò‰ CÈ¯ˆ ‰ÊÏ¿∆»ƒ¬»«««¬»

ÌÈÏeaÏa‰Â ÌÈ¯zÒ‰‰Â ידי על ¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
בתכלית  האדם ˜Œ‡L„eביטול Èk ,ƒ¿»

‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ…«¿»∆»
ÔÈÚ‰ ‰È‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏL ¯˙‡a«¬«»ƒ¿∆»»»ƒ¿»
e„ÓÚiÂ eÚeiÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂc¿««¿»»«»«««¿

.˜BÁ¯Ó≈»
¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»«ƒ«¿…»
ÌÚ‰ ÏÎÂ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a¿ƒ««¿ƒ¿»»»
‰"Ú¯˙ ˙Lc ÌÈ‡B¯ƒƒ¿«

·"¯Ú˙ CLÓ‰a)15Ì„wL ,( ¿∆¿≈∆…∆
˙ee‰˙‰Â ‰ÈÂ‰ ÏÎÏ('יש') ¿»¬»»¿ƒ¿«
¯cÚ‰‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ('אין'), »ƒƒ¿«∆¿≈

ÏÈ·LaL ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ BÓÎe¿ƒ¿««ƒ¿∆ƒ¿ƒ
Èelb‰ התלמיד התבטלות כדוגמת «ƒ

התלמיד  בתודעת מקום המפנה לרבו

ממורו  הנעלים e‰Êcלגילויים .16 ¿∆
È„ÈŒÏÚ ‰„¯Á‰ ÔÈÚ Ôk Ìb«≈ƒ¿««¬»»«¿≈
ÔzÓa eÈ‰L ÌÈ˜¯·e ˙BÏBw‰«¿»ƒ∆»¿««
ÌÚ‰ ‡¯iÂ ÔÈÚ e‰fL) ‰¯Bz»∆∆ƒ¿«««¿»»
,(‰„¯Á‰ ÔÈÚ ,'B‚ eÚeiÂ«»ƒ¿««¬»»
בניֿישראל  נעשו תורה שבמתן כידוע

חדשה  התהוות ולכל חדשה, 'מציאות'

המציאות  וביטול העדר לה קודם

‰‰ÈÂ‰הקודמת  Ï‡ Ì„Bw‰ ¯cÚ‰‰ e‰fL צורך ירידה (בחינת ∆∆«∆¿≈«≈∆«¬»»
Èelbעליה) ˙‡ Ïa˜Ï eÏÎeiL Ïeha ˙ÈÁ·a eÈ‰iL È„k ,¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆¿¿«≈∆ƒ

‰Ê ¯cÚ‰L .‰¯Bz ÔzÓa ˙eÓˆÚ‰(הגשמית ישותם ‰e‡(ביטול »«¿¿««»∆∆¿≈∆
.˙ÈzÓ‡‰ ‰ÈÂ‰‰ ‡e‰L ,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰Â ‰Î‰‰«¬»»¿«¿ƒ¿«¿»«»∆∆∆«¬»»»¬ƒƒ

·"¯Ú˙ CLÓ‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿∆¿≈
ÌÚ Ìb ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚc ,ÌL»¿ƒ¿»∆»«ƒ
‡˙·˜Ú ,ÔB¯Á‡‰ ˙eÏb‰«»»«¬ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc מן הבא האור כיתרון ƒ¿ƒ»
כן  הירידה כגודל מזו, ויתרה החושך,

העליה  ÈˆÈaL‡˙גודל ÌLÎc ,ƒ¿≈∆ƒƒ«
¯B˙a ‰p‰ ‰¯Bz ÔzÓe ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ««»ƒ≈¿
‰¯Bz ÔzÓc Èelb‰Ï ‰Î‰¬»»¿«ƒ¿««»
˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
˙eÏ‚c ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈¿»
¯cÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿««∆¿≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,‰ÈÂ‰Ï Ì„Bw‰«≈«¬»»«∆∆∆
,ÁÈLÓ ÏL B˙¯B˙a ‡e‰¿»∆»ƒ«
‰Î‰‰L ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆«¬»»
¯cÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÈÏ‡≈∆»ƒ«¿≈«∆¿≈
,˙BiÏb‰ ÏÎaL ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈∆¿»«»À
,ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙eÏba Ë¯Ù·eƒ¿»«»«∆»«¬
e‰fL ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Ú·e¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆∆
˙eÏ‚Â 'eÎÂ C¯‡‰ ÈÎ‰ ˙eÏb‰«»¬ƒ»»…¿¿»
¯cÚ‰‰ e‰fL ,'eÎÂ ¯n‰««¿∆∆«∆¿≈
ÌÈ‡a ÔÎÏÂ ,¯˙BÈa ÏB„b‰«»¿≈¿»≈»ƒ
˙ÈzÓ‡‰ ‰ÈÂ‰‰ Ï‡ B„ÈŒÏÚ«»∆«¬»»»¬ƒƒ
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b‰ ‡È‰L∆ƒ«¿À»»¬ƒƒ
,˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»∆≈«¬∆»»
˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ÌÚh‰c¿«««∆≈«¬∆»»
¯LÙ‡ È‡L ÌeMÓ ‡e‰ƒ∆ƒ∆¿»
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ז n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay

ּבמּתן ענין נפעל זה וענין ּבהעצמּות). הּגּלּוי ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּגזרה  ּבּטּול נהיה ּתֹורה ּבמּתן ּכי ְְְִִִֵַַַָָָָּתֹורה,

יעלּו לא ותחּתֹונים ּלּתחּתֹונים ירדּו לא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַֹֹּדעליֹונים

העצמּות 8לעליֹונים  המׁשכת ענין אז נפעל ולכן , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּתֹורה  ּבמּתן נאמרּו ולכן מקֹום. ּבכל ְְְְְֵֶֶַַָָָָָּבגלּוי

חדרה  ּתֹורה ּבמּתן ּכי ּדוקא, ּפׁשּוטים ְְְְְִִִַַַָָָָָּדברים

ּגם  ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבכל העצמּות ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָהמׁשכת

המׁשכת  ואדרּבה, ּפׁשּוטים. הכי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָּבּדברים

ּבמקֹום  ּדוקא, הּמּטה לענין ׁשּיכת ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָהעצמּות

מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארּכה וכּמבאר ּביֹותר, ְְְְְְֲֵַַַַָָָֹֻּתחּתֹון

האמצעי  אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי הּגבֹוּה9ּובפרט ׁשּכל , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּגם  וזהּו ּביֹותר. מּטה למּטה יֹורד ּביֹותר ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָּגבֹוּה

ּבדברים  היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּטעם

היא  ה'עצם' ׁשהמׁשכת מּׁשּום ּדוקא, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָּפׁשּוטים

ּבכללּות  הן ּביֹותר, ּופׁשּוטים ּתחּתֹונים ְְְְְִִִִִֵֵַָָּבדברים

למּטה  ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם ְְֲִֵֶַַָָָָָהעֹולמֹות,

ּפׁשּוטים 10מּמּנּו ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן , ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

ו  ּבמּתן ׁשּבֹו. ׁשּנאמר מה ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר יׁש ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

האּלה  הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתֹורה

ּכאן 11לאמר  לאמר ׁשּפרּוׁש לֹומר ּדיׁש הּוא 12, ְֵֵֵֵֶַָֹֹ

(א  האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָׁשהּגׁשמי

העצמּות  המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום ְְְִֶַַַָָָָָָזאגער),

הּתחּתֹון) (ׁשל ענינֹו .*מּצד ְְִִֶַַַָ

e‰ÊÂוּינּועּו העם וּירא גֹו' רֹואים העם וכל ¿∆ְְִַַַָָָָָָ

ּכלי  מעין היה ׁשּזה מרחֹוק, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָוּיעמדּו

אף  הּנה ּתֹורה, ּבמּתן העצמּות המׁשכת ׁשּתהיה ּכדי ּדהּנה העצמּות. ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָלהמׁשכת

ׁשּיהיה  צרי מּכלֿמקֹום העצמּות, אל מּמׁש ּכלי ׁשל ענין ׁשּיהיה ׁשּי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין

וההסּתרים  ההעלמֹות הסרת עלֿידי העצמּות, ּגּלּוי אל ּוכלי הכנה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמעין

אחר  ּבמקֹום הּמבאר ועלּֿדר ֿ 13והּבלּבּולים. אתערּותא ּבחינֹות ג' ּבענין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
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טו.8) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר לגני 9)ראה באתי ד"ה גם וראה ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

ואילך. פ"ד פל"ו.10)תשי"ט א.11)תניא כ, וש"נ.12)יתרו .119 ע' ח"ו לקו"ש בזה ואילך.13)ראה ד כג, שה"ש לקו"ת

השם  את בנפשו הרגיש או"א שכל היינו מדבר, הדבור הי' עמו אומר הי' מישראל "שכאו"א לעיל) (שהובא הילקוט דברי לבאר יש ובזה (*

תרע"ח). העם וכל (סד"ה א"ס" עצמות מבחי' היא ההמשכה ושרש . . בנפשו שהאיר הוי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔzÓa ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚÂ .(˙eÓˆÚ‰a Èelb‰ ÔÈÚ CiML ÈÙk)¿ƒ∆«»ƒ¿««ƒ¿»«¿¿ƒ¿»∆ƒ¿«¿««
e„¯È ‡Ï ÌÈBÈÏÚc ‰¯Êb‰ Ïeha ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa Èk ,‰¯Bz»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«¿≈»¿∆¿ƒ…≈¿

ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBzÁzl היתה תורה מתן עד כי ««¿ƒ¿«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ
לא  סוריה ובני לסוריה ירדו לא רומי "בני ואומר שגוזר למלך בדומה גזירה

יעלו  לא שתחתונים היינו לרומי", יעלו

למטה. ירדו לא והעליונים למעלה

של  זו גזירה נתבטלה תורה ובמתן

כלומר  לגשמיות, רוחניות בין הפרדה

התחתונים  בין גמור יחוד שנתאפשר

כדי  שניתנה התורה ידי על לעליונים

פמליא  בין שלום בעולם, שלום לעשות

של  פמליא לבין (רוחניות) מעלה של

(גשמיות) ‡8Êמטה ÏÚÙ ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ¿«»
a ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚÈeÏ‚ ƒ¿««¿»«»«¿¿»

e¯Ó‡ ÔÎÏÂ .ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿»≈∆∆¿
ÌÈËeLt ÌÈ¯·c ‰¯Bz ÔzÓa¿««»¿»ƒ¿ƒ
‰¯„Á ‰¯Bz ÔzÓa Èk ,‡˜Âc«¿»ƒ¿««»»¿»
¯„Ò ÏÎa ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿¿»≈∆
ÌÈ¯·ca Ìb ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ¿»ƒ

ÌÈËeLt ÈÎ‰ שמוסבר כפי ¬ƒ¿ƒ
האבות  שקיימו שהמצוות בחסידות

הדבר, עצם אינו שריח לריח, נמשלו

לא  מה, דבר האדם שיריח ולמרות

מאומה  עצמו הדבר מן זה ידי על יחסר

היה  האבות אצל המצוות קיום כך -

הדבר. עצם שאינו הריח כדוגמת

הקב"ה  הכניס תורה במתן זאת לעומת

ישראל  ממשיכים ומאז בתורה עצמותו

אלוקות  והמצוות התורה בקיום

הגשמיות  את a¯„‡Â‰,החודרת .¿«¿«»
˙ÎiL ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿«∆∆
ÌB˜Óa ,‡˜Âc ‰hn‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««»«¿»¿»
¯‡·nÎÂ ,¯˙BÈa ÔBzÁz«¿¿≈¿«¿…»
,˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‰k¯‡a«¬À»¿«»¿
¯"BÓ„‡ ÈLe¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿≈«¿

ÈÚˆÓ‡‰9dB·b dB·b‰ ÏkL , »∆¿»ƒ∆»«»«»«
‰hÓ ‰hÓÏ „¯BÈ ¯˙BÈa¿≈≈¿«»«»

¯˙BÈa,אבנים חומת נפילת כמשל ¿≈
גבוה  בחומה האבן של שמקומה ככל

יותר  למרחוק תיפול כן ÔzÓיותר, ÔÈÚL ‰ÓÏ ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ .¿∆««««¿«∆ƒ¿«««
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L ÌeMÓ ,‡˜Âc ÌÈËeLt ÌÈ¯·„a ‰È‰ ‰¯Bz»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿»«»∆∆
˙eÏÏÎa Ô‰ ,¯˙BÈa ÌÈËeLÙe ÌÈBzÁz ÌÈ¯·„a ‡È‰ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»

epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz ÈÎ‰ ÌÏBÚa ,˙BÓÏBÚ‰10Ô‰Â , »»»»¬ƒ«¿∆≈¿«»ƒ∆¿≈
ÌÈ¯·„a ,BÓˆÚ ‰Ê ÌÏBÚa¿»∆«¿ƒ¿»ƒ
¯ÓBÏ LÈÂ .BaL ÌÈËeLt¿ƒ∆¿≈«
ÔzÓa ¯Ó‡pL ‰Ó Ôk Ìb e‰Êc¿∆«≈«∆∆¡«¿««
Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ ‰¯Bz»«¿«≈¡…ƒ≈»

¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰11LÈc , «¿»ƒ»≈∆≈…¿≈
Ô‡k ¯Ó‡Ï Le¯tL ¯ÓBÏ12 «∆≈≈…»

BÓˆÚ ÔBzÁz‰Â ÈÓLb‰L ‡e‰∆««¿ƒ¿««¿«¿
,(¯Ú‚‡Ê ‡) ¯ÓB‡‰ ‰NÚ«¬∆»≈«»
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ Ê‡L ÌeMÓƒ∆»»¿»«¿»«
ÏL) BÈÚ „vÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ«ƒ¿»∆

(ÔBzÁz‰ עצמותו המשכת שענין ««¿
הגשמי  של תכונתו מצד מתגלה ית'

תיבת  יתפרש כן ועל עצמו והתחתון

האומר  הוא והתחתון שהגשמי 'לאמר'

הקב"ה  של עצמותו את .*וממשיך

'B‚ ÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ e‰ÊÂ¿∆¿»»»ƒ
e„ÓÚiÂ eÚeiÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂ««¿»»«»«««¿

‰fL ,˜BÁ¯Ó(הביטול ‰È‰(ענין ≈»∆∆»»
.˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ÔÈÚÓ≈≈¿ƒ¿«¿»«»«¿
˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„k ‰p‰c¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆«¿»«
‰p‰ ,‰¯Bz ÔzÓa ˙eÓˆÚ‰»«¿¿««»ƒ≈
ÔÈÚ ‰È‰iL CiL ÔÈ‡L Û‡«∆≈«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
,˙eÓˆÚ‰ Ï‡ LnÓ ÈÏk ÏL∆¿ƒ«»∆»«¿
‰È‰iL CÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ∆ƒ¿∆
Èelb Ï‡ ÈÏÎe ‰Î‰ ÔÈÚÓ≈≈¬»»¿ƒ∆ƒ
˙¯Ò‰ È„ÈŒÏÚ ,˙eÓˆÚ‰»«¿«¿≈¬»«
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¬»¿«∆¿≈ƒ
C¯cŒÏÚÂ .ÌÈÏeaÏa‰Â¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰13ÔÈÚa «¿…»¿»«≈¿ƒ¿«
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈÁa '‚¿ƒƒ¿¬»ƒ¿≈»
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micitld z`e zelewd z` mi`ex mrd lke

הּקֹודמת  האתערּותאּֿדלעילא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּדלעילא,

והאתערּותאּֿדלעילא  ְְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָלאתערּותאּֿדלת ּתא,

אתערּותאּֿדלתּתא, עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנמׁשכת

 ֿ מאתערּותא ׁשּלמעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָוהאתערּותאּֿדלעילא

ׁשריא  לא ֿ הּוא ׁשּקּודׁשאּֿברי אּלא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹּדלתּתא,

ׁשלים  ּבאתר ׁשּתהיה 14אּלא ׁשכדי היינּו , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשאליו  ׁשהאתר צרי זֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאתערּותאּֿדלעילא

ממׁשי זה ׁשאין (אף ׁשלים יהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָנמׁשכת

ּדוקא. זה אתר עם קׁשּור ׁשהּוא היינּו, ְְֲִֶֶַַַָָָאֹותּה),

ּבהמׁשכת  יֹותר, למעלה הּוא ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָועלּֿדרֿזה

ההעלמֹות  הסרת צרי לזה ׁשּגם ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָה'עצם',

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּכי והּבלּבּולים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָוההסּתרים

הענין  היה וזה ׁשלים, ּבאתר אּלא ׁשריא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹלא

מ  וּיעמדּו וּינּועּו העם רחֹוק.ּדוּירא ְְְֵַַַַַַָָָָ

ÔÈÚ‰Â'הּמתחיל ּב'דּבּור הּמבאר עלּֿפי יּובן ¿»ƒ¿»ְְְִִִַַַַָָֹ

תרע"ה  ּדׁשנת רֹואים העם ְְִִַָָָוכל

תער"ב  והתהּוּות 15(ּבהמׁש הויה לכל ׁשּקדם ,( ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ

הּצמצּום  ענין ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָצרי

ּדזהּו הּגּלּוי. החרדה 16ׁשּבׁשביל ענין ּכן ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

(ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ּוברקים הּקֹולֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידי

ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', וּינּועּו העם וּירא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָענין

ּבבחינת  ׁשּיהיּו ּכדי ההויה, אל הּקֹודם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָההעּדר

ההכנה  הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ּבמּתן העצמּות ּגּלּוי את לקּבל ׁשּיּוכלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

האמּתית. ההויה ׁשהּוא העצם, להמׁשכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהּכלי

CÈLÓÓe,האחרֹון הּגלּות עם ּגם קׁשּור זה ּדענין ׁשם, תער"ב ּבהמׁש «¿ƒְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבתֹור  הּנה ּתֹורה ּומּתן מצרים ׁשּביציאת ּדכׁשם ּדמׁשיחא, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָעקבתא

ּדגלּות  וההסּתר ההעלם הקּדמת להיֹות צרי היה ּתֹורה ּדמּתן להּגּלּוי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהכנה

מׁשיח, ׁשל ּבתֹורתֹו הּוא עלּֿדרֿזה להויה, הּקֹודם ההעּדר ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמצרים,

הּגלּיֹות, ׁשּבכל וההעלם ההעּדר עלֿידי היא אליה ׁשההכנה הּתֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּפנימּיּות

וכּו' האר הכי הּגלּות ׁשּזהּו ּדמׁשיחא, ּובעקבתא האחרֹון, הּזה ּבּגלּות ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּובפרט

ההויה  אל עלֿידֹו ּבאים ולכן ּביֹותר, הּגדֹול ההעּדר ׁשּזהּו וכּו', הּמר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוגלּות

ׁשאין  ּדהּטעם ּגלּות, אחריה ׁשאין והּׁשלמה האמּתית הּגאּלה ׁשהיא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהאמּתית
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ב.14) צ, זח"ג ואילך.15)ראה א'ב א'ט.16)ע' ע' שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מלמעלה] העליון ‰א'-,[=התעוררות ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ מעוררת »ƒ¿¬»ƒ¿≈»«

z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï‡ו  ˙Ó„Bw[מלמטה התחתון ב'-,[=התעוררות ∆∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â(ערך ולפי (כתוצאה ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«ƒ¿∆∆«¿≈

,‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡-'ג‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â ƒ¿¬»ƒ¿«»¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿«¿»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó זו בדרגה ≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

מהעליון  והשפעה התעוררות נמשכת

לעבודת  באיןֿערוך שהיא שלמעלה

ŒCÈ¯aŒ‡L„ewLהתחתון  ‡l‡ ,∆»∆¿»¿ƒ
¯˙‡a ‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰…«¿»∆»«¬«

ÌÈÏL אלא שורה אינו הקב"ה =] »ƒ
שלם] 14È„ÎMבמקום eÈÈ‰ ,«¿∆¿≈

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÂÈÏ‡L ¯˙‡‰L CÈ¯ˆ ,BÊ»ƒ∆»¬«∆≈»
Û‡) ÌÈÏL ‰È‰È ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿∆»ƒ«
,(d˙B‡ CÈLÓÓ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«¿ƒ»

‡e‰L ,eÈÈ‰(זה נעלה (שפע «¿∆
.‡˜Âc ‰Ê ¯˙‡ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¬«∆«¿»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»
ÌbL ,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰a ,¯˙BÈ≈¿«¿»«»∆∆∆«
˙BÓÏÚ‰‰ ˙¯Ò‰ CÈ¯ˆ ‰ÊÏ¿∆»ƒ¬»«««¬»

ÌÈÏeaÏa‰Â ÌÈ¯zÒ‰‰Â ידי על ¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
בתכלית  האדם ˜Œ‡L„eביטול Èk ,ƒ¿»

‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ…«¿»∆»
ÔÈÚ‰ ‰È‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏL ¯˙‡a«¬«»ƒ¿∆»»»ƒ¿»
e„ÓÚiÂ eÚeiÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂc¿««¿»»«»«««¿

.˜BÁ¯Ó≈»
¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»«ƒ«¿…»
ÌÚ‰ ÏÎÂ 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a¿ƒ««¿ƒ¿»»»
‰"Ú¯˙ ˙Lc ÌÈ‡B¯ƒƒ¿«

·"¯Ú˙ CLÓ‰a)15Ì„wL ,( ¿∆¿≈∆…∆
˙ee‰˙‰Â ‰ÈÂ‰ ÏÎÏ('יש') ¿»¬»»¿ƒ¿«
¯cÚ‰‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ('אין'), »ƒƒ¿«∆¿≈

ÏÈ·LaL ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ BÓÎe¿ƒ¿««ƒ¿∆ƒ¿ƒ
Èelb‰ התלמיד התבטלות כדוגמת «ƒ

התלמיד  בתודעת מקום המפנה לרבו

ממורו  הנעלים e‰Êcלגילויים .16 ¿∆
È„ÈŒÏÚ ‰„¯Á‰ ÔÈÚ Ôk Ìb«≈ƒ¿««¬»»«¿≈
ÔzÓa eÈ‰L ÌÈ˜¯·e ˙BÏBw‰«¿»ƒ∆»¿««
ÌÚ‰ ‡¯iÂ ÔÈÚ e‰fL) ‰¯Bz»∆∆ƒ¿«««¿»»
,(‰„¯Á‰ ÔÈÚ ,'B‚ eÚeiÂ«»ƒ¿««¬»»
בניֿישראל  נעשו תורה שבמתן כידוע

חדשה  התהוות ולכל חדשה, 'מציאות'

המציאות  וביטול העדר לה קודם

‰‰ÈÂ‰הקודמת  Ï‡ Ì„Bw‰ ¯cÚ‰‰ e‰fL צורך ירידה (בחינת ∆∆«∆¿≈«≈∆«¬»»
Èelbעליה) ˙‡ Ïa˜Ï eÏÎeiL Ïeha ˙ÈÁ·a eÈ‰iL È„k ,¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆¿¿«≈∆ƒ

‰Ê ¯cÚ‰L .‰¯Bz ÔzÓa ˙eÓˆÚ‰(הגשמית ישותם ‰e‡(ביטול »«¿¿««»∆∆¿≈∆
.˙ÈzÓ‡‰ ‰ÈÂ‰‰ ‡e‰L ,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰Â ‰Î‰‰«¬»»¿«¿ƒ¿«¿»«»∆∆∆«¬»»»¬ƒƒ

·"¯Ú˙ CLÓ‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿∆¿≈
ÌÚ Ìb ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚc ,ÌL»¿ƒ¿»∆»«ƒ
‡˙·˜Ú ,ÔB¯Á‡‰ ˙eÏb‰«»»«¬ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc מן הבא האור כיתרון ƒ¿ƒ»
כן  הירידה כגודל מזו, ויתרה החושך,

העליה  ÈˆÈaL‡˙גודל ÌLÎc ,ƒ¿≈∆ƒƒ«
¯B˙a ‰p‰ ‰¯Bz ÔzÓe ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ««»ƒ≈¿
‰¯Bz ÔzÓc Èelb‰Ï ‰Î‰¬»»¿«ƒ¿««»
˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
˙eÏ‚c ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈¿»
¯cÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿««∆¿≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,‰ÈÂ‰Ï Ì„Bw‰«≈«¬»»«∆∆∆
,ÁÈLÓ ÏL B˙¯B˙a ‡e‰¿»∆»ƒ«
‰Î‰‰L ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆«¬»»
¯cÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÈÏ‡≈∆»ƒ«¿≈«∆¿≈
,˙BiÏb‰ ÏÎaL ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈∆¿»«»À
,ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ˙eÏba Ë¯Ù·eƒ¿»«»«∆»«¬
e‰fL ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Ú·e¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆∆
˙eÏ‚Â 'eÎÂ C¯‡‰ ÈÎ‰ ˙eÏb‰«»¬ƒ»»…¿¿»
¯cÚ‰‰ e‰fL ,'eÎÂ ¯n‰««¿∆∆«∆¿≈
ÌÈ‡a ÔÎÏÂ ,¯˙BÈa ÏB„b‰«»¿≈¿»≈»ƒ
˙ÈzÓ‡‰ ‰ÈÂ‰‰ Ï‡ B„ÈŒÏÚ«»∆«¬»»»¬ƒƒ
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b‰ ‡È‰L∆ƒ«¿À»»¬ƒƒ
,˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»∆≈«¬∆»»
˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ÌÚh‰c¿«««∆≈«¬∆»»
¯LÙ‡ È‡L ÌeMÓ ‡e‰ƒ∆ƒ∆¿»
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n"cyz'dח ,hay f"i ,exzi zyxt zay

ׁשּתהיה  אפׁשר ׁשאי מּׁשּום הּוא ּגלּות ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָאחריה

הּזה, הּגלּות מן יֹותר ּגדֹולה ּגלּות ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָָמציאּות

ּגאּלה  היא ׁשעלֿידֹו, (ההויה) הּגאּלה ּגם ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻֻולכן

זה  ׁשּיק ּים ויהיֿרצֹון הימּנה. למעלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאין

ויֹוליכנּו צדקנּו, מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבקרֹוב

ּבבנינּו גֹו' ּובזקנינּו ּבנערינּו לארצנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָקֹוממּיּות

מּמׁש.17ּובבנֹותינּו ּבימינּו ּובמהרה , ְְְִִֵֵֵַָָָ
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ט.17) י, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏb ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ∆»
‰f‰ ˙eÏb‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈ƒ«»«∆
האחרון  השעבוד ותוקף גודל מפני

‰l‡b‰הזה  Ìb ÔÎÏÂ ,¿»≈««¿À»
‡È‰ ,B„ÈŒÏÚL (‰ÈÂ‰‰)«¬»»∆«»ƒ
.‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰l‡b¿À»∆≈¿«¿»≈∆»

·B¯˜a ‰Ê Ìi˜iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿À«∆¿»
,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a ,LnÓ«»¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ¿«¿≈
eÈ·a 'B‚ eÈ˜Ê·e eÈ¯Úaƒ¿»≈ƒ¿≈≈¿»≈

eÈ˙B··e17eÈÓÈa ‰¯‰Ó·e , ƒ¿≈ƒ¿≈»¿»≈
.LnÓ«»
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.n"cyz'd hay f"i ,exzi t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

השמים ‡. "ויכולו כמ"ש המעשה, ימי ששת דכל והשלימות העלי' נפעלת שבו - הוא השבת ענין
צבאם", וכל והארץ

מלשון  - "ויכולו" (א) ב)): מב, בראשית (אוה"ת הצ"צ בדרושי בארוכה (כמבואר פירושים ב' - ובזה
מלשון  - "ויכולו" (ב) המעשה, ימי בששת שהיו הענינים וכל הנבראים דכל והכליון העלי' היינו, כליון,
תכלית  התענוג, לבחי' עד - היא המעשה ימי דששת הענינים וכל הנבראים כל שעליית היינו, תענוג,

מעונג". למעלה "אין שהרי העילוי,

החמישי, יום - כולל המעשה, ימי בששת שהיו הענינים כל מתעלים שבה - זו לשבת בנוגע כן וכמו
העילוי. תכלית תענוג, של באופן - זה ולאחרי כליון, של באופן לראש לכל - וכאמור בשבט, עשר חמשה

ובהקדמה:·. - ביאור ליתר
כולהו  מתברכין "מיני' השבוע, ימי לכל ומשפיע מברך שבת - אחד מצד קצוות: ב' ישנם השבת ביום
היינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי שהרי השבוע, ימי מכל מקבל שבת - לאידך אבל יומין",
השבוע  דימי השלימות וזוהי השבוע, ימי דכל והמלאכה הטירחא ע"י נפעלת דשבת (התענוג) שהאכילה

ד"ויכולו". באופן השבת ביום ונכללים הם עולים ולכן השבת, ליום הכנה מהווים שהם -

אפך  "בזעת נאמר החול דימי האכילה על שכן, החול. ימי מאכילת היא שונה דשבת האכילה דהנה,
- ושבעת" ד"ואכלת באופן היא האכילה כאשר גם ולכן ועמל, יגיעה של באופן אכילה לחם", תאכל
(שו"ע  ושתי'" באכילה לענגו ש"מצוה באופן היא דשבת האכילה משא"כ כו'; תענוג של אכילה זו אין

תענוג. של ענין עם הקשורה אכילה היינו, רסרמ"ב), או"ח אדה"ז

כביו"ט  (דלא וקיימא" "מקדשא בגרמי", מלה ד"קדש הענין ישנו השבת שבקדושת כשם [כלומר:
בקדושת  יהודי מוסיף זאת ובכל לזמני), קדשינהו שישראל מכיון והזמנים", ישראל "מקדש שאומרים
להוסיף  יהודי צריך התענוג, ענין הוא מצ"ע ששבת שאע"פ דשבת, העונג בענין גם הוא כן כמו - השבת

הת  את בענין המענג "כל ב) קיח, (שבת חז"ל לשון כדיוק ושתי', באכילה השבת את שמענג עי"ז ענוג
דשבת]. התענוג בענין מוסיף שיהודי היינו, השבת",

לאחרי  לבוא מוכרחת שאכילה (אף תענוג של באופן להיות יכולה דשבת שהאכילה הדבר וטעם
המלאכה  שכל היינו, עשוי'", מלאכתך "כל השבת שביום מכיון - כפשוט) והיגיעה, המלאכה הקדמת

תענוג. של באופן בשבת", "יאכל - ועי"ז השבוע, ימי במשך כבר נעשתה

בזה:‚. להוסיף ויש
הקשור  תענוג עשוי'", מלאכתך ש"כל מזה כתוצאה שבא התענוג (א) ענינים: ב' - דשבת בתענוג
מנוחה  עם קשור שאינו התענוג עצם (ב) המלאכה, בענין והיגיעה העמל לאחרי מיד הבאה המנוחה עם

דרגות). כו"כ - גופא (ובזה ממלאכה

כחות  שמתפשטין מלאכה שעושה מ"אדם עד"מ הוא השבת שענין ואילך) א (קעד, בסידור וכמבואר
עצמותו", אל שבא וינפש וזהו כידוע, דרוחא נייחא נקרא המלאכה מן וכששובת המלאכה, באותה נפשו
גדול". עונג מקבל שאז עשה, אשר הזאת המלאכה בעיניו "יוכשר כאשר המלאכה", "בגמר זה וכל

התענוג. לענין בנוגע ר"ה בדרושי גם וכמבואר כו'. הפשוט התענוג עצמות - מזה ולמעלה

הקשור  מהתענוג שלמעלה התענוג, ענין עצם - הוא בשבת") ("יאכל השבת דסעודת התענוג ועפ"ז:
עשוי'") מלאכתך ("כל המלאכה וגמר סיום לאחרי מיד שבא התענוג שכן, המלאכה. שלאחרי המנוחה עם
נעלה  באופן הוא התענוג אזי - דשבת הסעודה זמן מגיע כאשר ולכן השבת, בכניסת ומיד תיכף ישנו

התענוג. ענין עצם יותר,
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

ההילולא  מיום  דבר  כותב  שאינו  והתמי'  הפליאה  ומובנת  שבט,  מי"ג  למכתבו  במענה 

חזקה  אין  הנה  האמור,  בכגון  הכתיבה  בהעדר  שהורגל  אף  זה,  ביום  מה  הי'  שבודאי  וההתועדות, 

להנהגה האמורה, כיון שאינה מתאימה למה שרצו רבותינו נשיאינו בהנהגת אנ"ש, וכידוע מרבנו הזקן 

בזה וכו' ועד לכ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא.

בהנוגע לתוכן מכתבו אודות השידוך, - כמדומה פירשתי תמיהתי לחפזון, שבעיקר הוא בהנוגע 

לגיל בתו תחי', ועוד נוסף לאחר תוכן מכתבו זה, "אשר מורה טובה היא מאד, ובכדי לקבל תעודה 

מתאימה עלי' ללמוד עוד משך זמן בזה", ועוד והוא העיקר שסברתו, שתתארס והחתונה תהי' לאחר 

שתי שנים או שנה וחצי, אין זה ענין כלל, שהרי לא כימים הראשונים דורות אלה, ואין לבלבל נערה 

בגילה, במחשבות מהאירוסין עד לחתונה במשך זמן הנ"ל, ומובן ג"כ אשר תהי' החתונה בעוד איזה 

חדשים, גם זה אינו ענין, וכנראה שגם הוא מרגיש בזה.

וע"פ האמור, יניחוה לנפשה ללימודי' ולמלאכתה בקדש חינוך על טהרת הקדש, והשי"ת יוסיף 

בהצלחתה בעניני' ולאחרי שנה ויותר, תתענין בהנוגע לשידוכין.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

כבקשתו נשלח המכתב מבלי לחכות לתור.



ט n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay

ׁשּתהיה  אפׁשר ׁשאי מּׁשּום הּוא ּגלּות ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָאחריה

הּזה, הּגלּות מן יֹותר ּגדֹולה ּגלּות ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָָמציאּות

ּגאּלה  היא ׁשעלֿידֹו, (ההויה) הּגאּלה ּגם ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻֻולכן

זה  ׁשּיק ּים ויהיֿרצֹון הימּנה. למעלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאין

ויֹוליכנּו צדקנּו, מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבקרֹוב

ּבבנינּו גֹו' ּובזקנינּו ּבנערינּו לארצנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָקֹוממּיּות

מּמׁש.17ּובבנֹותינּו ּבימינּו ּובמהרה , ְְְִִֵֵֵַָָָ
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מוגה  בלתי

השמים ‡. "ויכולו כמ"ש המעשה, ימי ששת דכל והשלימות העלי' נפעלת שבו - הוא השבת ענין
צבאם", וכל והארץ

מלשון  - "ויכולו" (א) ב)): מב, בראשית (אוה"ת הצ"צ בדרושי בארוכה (כמבואר פירושים ב' - ובזה
מלשון  - "ויכולו" (ב) המעשה, ימי בששת שהיו הענינים וכל הנבראים דכל והכליון העלי' היינו, כליון,
תכלית  התענוג, לבחי' עד - היא המעשה ימי דששת הענינים וכל הנבראים כל שעליית היינו, תענוג,

מעונג". למעלה "אין שהרי העילוי,

החמישי, יום - כולל המעשה, ימי בששת שהיו הענינים כל מתעלים שבה - זו לשבת בנוגע כן וכמו
העילוי. תכלית תענוג, של באופן - זה ולאחרי כליון, של באופן לראש לכל - וכאמור בשבט, עשר חמשה

ובהקדמה:·. - ביאור ליתר
כולהו  מתברכין "מיני' השבוע, ימי לכל ומשפיע מברך שבת - אחד מצד קצוות: ב' ישנם השבת ביום
היינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי שהרי השבוע, ימי מכל מקבל שבת - לאידך אבל יומין",
השבוע  דימי השלימות וזוהי השבוע, ימי דכל והמלאכה הטירחא ע"י נפעלת דשבת (התענוג) שהאכילה

ד"ויכולו". באופן השבת ביום ונכללים הם עולים ולכן השבת, ליום הכנה מהווים שהם -

אפך  "בזעת נאמר החול דימי האכילה על שכן, החול. ימי מאכילת היא שונה דשבת האכילה דהנה,
- ושבעת" ד"ואכלת באופן היא האכילה כאשר גם ולכן ועמל, יגיעה של באופן אכילה לחם", תאכל
(שו"ע  ושתי'" באכילה לענגו ש"מצוה באופן היא דשבת האכילה משא"כ כו'; תענוג של אכילה זו אין

תענוג. של ענין עם הקשורה אכילה היינו, רסרמ"ב), או"ח אדה"ז

כביו"ט  (דלא וקיימא" "מקדשא בגרמי", מלה ד"קדש הענין ישנו השבת שבקדושת כשם [כלומר:
בקדושת  יהודי מוסיף זאת ובכל לזמני), קדשינהו שישראל מכיון והזמנים", ישראל "מקדש שאומרים
להוסיף  יהודי צריך התענוג, ענין הוא מצ"ע ששבת שאע"פ דשבת, העונג בענין גם הוא כן כמו - השבת

הת  את בענין המענג "כל ב) קיח, (שבת חז"ל לשון כדיוק ושתי', באכילה השבת את שמענג עי"ז ענוג
דשבת]. התענוג בענין מוסיף שיהודי היינו, השבת",

לאחרי  לבוא מוכרחת שאכילה (אף תענוג של באופן להיות יכולה דשבת שהאכילה הדבר וטעם
המלאכה  שכל היינו, עשוי'", מלאכתך "כל השבת שביום מכיון - כפשוט) והיגיעה, המלאכה הקדמת

תענוג. של באופן בשבת", "יאכל - ועי"ז השבוע, ימי במשך כבר נעשתה

בזה:‚. להוסיף ויש
הקשור  תענוג עשוי'", מלאכתך ש"כל מזה כתוצאה שבא התענוג (א) ענינים: ב' - דשבת בתענוג
מנוחה  עם קשור שאינו התענוג עצם (ב) המלאכה, בענין והיגיעה העמל לאחרי מיד הבאה המנוחה עם

דרגות). כו"כ - גופא (ובזה ממלאכה

כחות  שמתפשטין מלאכה שעושה מ"אדם עד"מ הוא השבת שענין ואילך) א (קעד, בסידור וכמבואר
עצמותו", אל שבא וינפש וזהו כידוע, דרוחא נייחא נקרא המלאכה מן וכששובת המלאכה, באותה נפשו
גדול". עונג מקבל שאז עשה, אשר הזאת המלאכה בעיניו "יוכשר כאשר המלאכה", "בגמר זה וכל

התענוג. לענין בנוגע ר"ה בדרושי גם וכמבואר כו'. הפשוט התענוג עצמות - מזה ולמעלה

הקשור  מהתענוג שלמעלה התענוג, ענין עצם - הוא בשבת") ("יאכל השבת דסעודת התענוג ועפ"ז:
עשוי'") מלאכתך ("כל המלאכה וגמר סיום לאחרי מיד שבא התענוג שכן, המלאכה. שלאחרי המנוחה עם
נעלה  באופן הוא התענוג אזי - דשבת הסעודה זמן מגיע כאשר ולכן השבת, בכניסת ומיד תיכף ישנו

התענוג. ענין עצם יותר,
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התענוג  גם אלא התענוג, ענין עצם הוא השבת יום דסעודת שהתענוג בלבד זו שלא - בזה להוסיף ויש
- הדבר וטעם עכ"פ), (בכללות התענוג ענין עצם הוא המלאכה) לזמן יותר (הסמוכה שבת ליל דסעודת
היינו, שבת, התוספת ולאחרי שבת, קבלת לאחרי השבת, תפלת לאחרי באה שבת ליל שסעודת מכיון
סיום  עם הקשור התענוג ישנו (שאז המלאכה וגמר סיום לאחרי באיכות) ועאכו"כ (בכמות, רב זמן משך

המלאכה). וגמר

בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי כמארז"ל השבוע, דימי ההכנה ע"י - כאמור - נפעל זה וכל
באופן  השבת, ביום השבוע ימי דכל העלי' נפעלת ועי"ז השבוע, מימי מקבל שהשבת מה שזהו

התענוג. ענין - מזה ולמעלה הכליון, ענין הפירושים: כב' ד"ויכולו",

י „. השבת שביום לעיל האמור ע"פ על והנה, (נוסף יומין" כולהו מתברכין ד"מיני' הענין גם שנו
המעשה  ימי לששת בנוגע רק לא הוא זו בשבת שנפעל ד"ויכולו" שהעילוי לומר יש - ד"ויכולו") הענין

שלפניו: השבת ליום בנוגע גם אלא בלבד,
שישנה  היינו, יומין"), כולהו מתברכין ("מיני' שלפניו השבת מיום מתברכים השבוע ימי שכל מכיון
באופן  השבת ביום עולים  השבוע ימי ששת שכאשר נמצא, הרי השבוע, ימי בכל השבת והשפעת פעולת

השבת). מיום שמקבלים (הברכה שבהם השבת לבחי' בנוגע גם ד"ויכולו" העילוי נפעל ד"ויכולו",

בא  ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה [ונתבאר כמ"פ המדובר ע"פ לומר: יש - מזו ויתרה
בנוגע  גם אלא המעשה, ימי לששת בנוגע רק לא הוא יומין" כולהו מתברכין ד"מיני' שהענין ס"ב)]
לא  הוא שבשבת ד"ויכולו" הענין שגם מובן, - שלפניו מהשבת מתברך הוא שאף עצמו, השבת ליום
הוא  שגם עצמו, השבת ליום בנוגע גם אלא המעשה, ימי לששת השבת מיום הנמשכת לברכה בנוגע רק

יותר. נעלית לדרגא שלאחריו בשבת מתעלה

שגם  נמצא, השבת, יום כולל השבוע, ימי שבעת לכל בנוגע היא השבת דיום שהברכה מכיון כלומר:
באופן  ונכלל עולה הוא גם ולכן, שלאחריו, השבת ליום הכנה מסויימת) (במדה מהוה השבת יום
השבת). ליום הכנה להיותם המעשה ימי דששת העלי' ובדוגמת (ע"ד שלאחריו השבת ביום ד"ויכולו"

יותר: ובעומק - קצת אחר בסגנון

רק  (לא שלמעלה בחי' בשבת שיש הוכחה מהוה - הבאה שבת על השבת מיום הברכה המשכת
צריך  שהמברך (כידוע השבת יום את לברך בכחה שלכן השבת, מענין גם אלא) המעשה, ימי מששת

המתברך). מן למעלה להיות

לדרגא  מתעלה עצמו השבת שיום - השבת ליום בנוגע גם עלי' של ענין ששייך מובן, שכן, ומכיון
נעלית  לדרגא השבת, כולל)יום השבוע, ימי שבעת ד(כל העלי' - ד"ויכולו" הענין שזהו יותר, נעלית

כו'. השבת מענין שלמעלה השבת בחי' - שלאחריו בשבת יותר,

לעניננו: ובנוגע

מובן, בשבט, דעשירי ההילולא יום חל שבו השבת - שלפני' מהשבת מתברכת זו ששבת מכיון
עם  הקשורים הענינים שכל היינו, ההילולא, דיום לשבת בנוגע (גם) ד"ויכולו" העילוי נפעל זו שבשבת
ענין  - השלימות לתכלית ועד כליון, של באופן יותר, נעלית לדרגא מתעלים - ההילולא דיום השבת

התענוג.

יומין"‰. כולהו מתברכין ש"מיני' השבת דיום שהברכה לעיל בהאמור - ביאור דרוש עדיין אמנם,
השבת: ליום בנוגע גם אלא) המעשה, ימי לששת בנוגע רק (לא היא

ד"מיני' שהענין לומר מסתבר שבפשטות הנ"ל) בא ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה נתבאר
לומר  ביותר מוזר שהרי השבת, יום כולל השבוע, ימי שבעת לכל בנוגע הוא יומין" כולהו מתברכין
השבת! מיום הברכה תהי' לא - השבת ביום ואילו השבת, מיום ברכה תהי' המעשה ימי ששת שבכל
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סדר  כללות ונשלם מסתיים שבוע שבכל ועוד) א. כה, שה"ש (לקו"ת בחסידות המבואר ע"פ ובפרט
נשלם  שבו השבת, שביום לומר יתכן לא שעפ"ז, - כו') חדש זמנים סדר מתחיל השבת (ולאחרי הזמן

השבת! מיום ברכה אין הזמן, ענין כללות

ב) סג, (ח"ב בזהר מפורש שלכאורה, - סל"ז) בשלח ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות שאלו זה ועל
"נמשך  שממנה הבינה ספירת בדוגמת הוא השבת שיום בשלח, ס"פ לוי"צ (לקוטי אאמו"ר ובהערות
שבודאי  לעיל שנתבאר [וכפי דז"א" ו"ק יומין, שיתא מתברכין שמיני' . . דז"א מדות הששה לכל השפע
קצוות], ששה ישנם שבז"א בטעמא, מילתא מבאר שהרי - ו' במקום ז' וצ"ל הדפוס, טעות כאן אין
השבת  מיום מתברך השבת יום גם שבודאי דלעיל הפשוטה הסברא עם זה ענין מתאים כיצד וא"כ,

שלפניו?

מתברך  השבת יום שגם שהמדובר - וביניהם תירוצים, כו"כ ותירצו ב"קובצים", בזה שקו"ט וכבר
ישראל  כנסת נמי ש"כן שס"ל - שם בזהר הענין בהמשך - ייסא ר' לדעת זה הרי שלפניו, השבת מיום

הבינה. מספירת הנמשכת בברכה נכללת המלכות ספירת שגם היינו, כו'", שבת אקרי (מלכות)

כי: - כלל מתאים אינו זה תירוץ אמנם,

ומר  חדא אמר ש"מר באופן אלא מחלוקת, של ענין עם זאת לקשר שלא להשתדל יש - לראש לכל
פליגי". ולא חדא אמר

מתברך  השבת יום (שגם זה ענין אילו שכלי: הכרח שיסודו ענין אודות שמדובר - בנדו"ד ובפרט
ממק"א, קושיא מוצאים כאשר הנה - וכיו"ב מארז"ל, מפסוק, לימוד על מיוסד הי' שלפניו) השבת מיום
מצד  מסויים ענין מבארים כאשר אבל חיים"; אלקים דברי ואלו ו"אלו בדבר, פלוגתא שיש לבאר יכולים
לא  הרי - ברכה] של ענין ח"ו יחסר השבת שביום לומר יתכן [שלא פשוטה שכלית סברא של ההכרח

מ  יש באם כי פלוני, לדעת היא זו שסברא לומר לכאן שייך וסברא לכאן סברא שיש היינו, בדבר, חלוקת
דסברא  הכרח על מלכתחילה (הבנוי' ההוכחה כל בטלה - ובמילא כולה, הסברא את מחליש זה הרי -

שכלית)!

הפלפול  שמרוב - כך כדי ועד לזה, לב שמים לא - הפשיטות ומרוב בפשטות, - הוא בזה הביאור אלא
ספירת  על גם או דז"א ו"ק על היא דבינה הברכה האם השיטות ב' [ביאור הענין בפרטי והשקו"ט
על  לגמרי שוכחים - כיו"ב] ענינים ושאר המאמר, בעל עם אלו שיטות דב' השייכות וביאור המלכות,

כדלקמן. פשוט, הכי לענין לב שמים לא ולכן, השקו"ט, כל והולכת סובבת שאודותיו הענין עצם

.Â.לב שמים לא - וכיו"ב רגילים דברים פשוטים, הכי דברים על שדוקא כמ"פ המדובר - ובהקדים
ולדוגמא:

הנשמה  "כל וכתיב גו'", אֿל כבוד מספרים "השמים אלה", ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו כתיב
וכיו"ב. להקב"ה", לקלס צריך ונשימה נשימה כל "על ט) פי"ד, (ב"ר חז"ל ואמרו יֿה", תהלל

ומובן  הפשוט דבר זה הרי - זה ענין אודות ולעורר להדגיש צריכים מה לשם תמוה: ולכאורה
מאליו?!

באמונה  ומאמין יודע הוא הרי - חז"ל ובמאמרי התורה בפסוקי שמאמין יהודי אודות שמדובר מכיון
הבעש"ט  תורת עדיין למד לא אם אפילו - וזאת הארץ", ואת השמים את אלקים ברא ש"בראשית פשוטה
את  ורואה לרחוב יוצא כאשר וא"כ, המוחלט. ואפס מאין ורגע רגע בכל הבריאה התהוות חידוש אודות
רבו  ש"מה ויודע הקב"ה, ע"י שנבראו הוא יודע בודאי - ביתו) מחלון אותם שרואה (או והארץ השמים

זה?! ענין על אותו ולעורר להדגיש צריכים מה לשם וא"כ, ה'", מעשיך גדלו ו"מה ה'" מעשיך

זה  הרי שלכאורה, - ונשימה נשימה כל על להקב"ה והודי' שבח נתינת על להתעוררות בנוגע ועד"ז
מאליו: ומובן הפשוט דבר
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התענוג  גם אלא התענוג, ענין עצם הוא השבת יום דסעודת שהתענוג בלבד זו שלא - בזה להוסיף ויש
- הדבר וטעם עכ"פ), (בכללות התענוג ענין עצם הוא המלאכה) לזמן יותר (הסמוכה שבת ליל דסעודת
היינו, שבת, התוספת ולאחרי שבת, קבלת לאחרי השבת, תפלת לאחרי באה שבת ליל שסעודת מכיון
סיום  עם הקשור התענוג ישנו (שאז המלאכה וגמר סיום לאחרי באיכות) ועאכו"כ (בכמות, רב זמן משך

המלאכה). וגמר

בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי כמארז"ל השבוע, דימי ההכנה ע"י - כאמור - נפעל זה וכל
באופן  השבת, ביום השבוע ימי דכל העלי' נפעלת ועי"ז השבוע, מימי מקבל שהשבת מה שזהו

התענוג. ענין - מזה ולמעלה הכליון, ענין הפירושים: כב' ד"ויכולו",

י „. השבת שביום לעיל האמור ע"פ על והנה, (נוסף יומין" כולהו מתברכין ד"מיני' הענין גם שנו
המעשה  ימי לששת בנוגע רק לא הוא זו בשבת שנפעל ד"ויכולו" שהעילוי לומר יש - ד"ויכולו") הענין

שלפניו: השבת ליום בנוגע גם אלא בלבד,
שישנה  היינו, יומין"), כולהו מתברכין ("מיני' שלפניו השבת מיום מתברכים השבוע ימי שכל מכיון
באופן  השבת ביום עולים  השבוע ימי ששת שכאשר נמצא, הרי השבוע, ימי בכל השבת והשפעת פעולת

השבת). מיום שמקבלים (הברכה שבהם השבת לבחי' בנוגע גם ד"ויכולו" העילוי נפעל ד"ויכולו",

בא  ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה [ונתבאר כמ"פ המדובר ע"פ לומר: יש - מזו ויתרה
בנוגע  גם אלא המעשה, ימי לששת בנוגע רק לא הוא יומין" כולהו מתברכין ד"מיני' שהענין ס"ב)]
לא  הוא שבשבת ד"ויכולו" הענין שגם מובן, - שלפניו מהשבת מתברך הוא שאף עצמו, השבת ליום
הוא  שגם עצמו, השבת ליום בנוגע גם אלא המעשה, ימי לששת השבת מיום הנמשכת לברכה בנוגע רק

יותר. נעלית לדרגא שלאחריו בשבת מתעלה

שגם  נמצא, השבת, יום כולל השבוע, ימי שבעת לכל בנוגע היא השבת דיום שהברכה מכיון כלומר:
באופן  ונכלל עולה הוא גם ולכן, שלאחריו, השבת ליום הכנה מסויימת) (במדה מהוה השבת יום
השבת). ליום הכנה להיותם המעשה ימי דששת העלי' ובדוגמת (ע"ד שלאחריו השבת ביום ד"ויכולו"

יותר: ובעומק - קצת אחר בסגנון

רק  (לא שלמעלה בחי' בשבת שיש הוכחה מהוה - הבאה שבת על השבת מיום הברכה המשכת
צריך  שהמברך (כידוע השבת יום את לברך בכחה שלכן השבת, מענין גם אלא) המעשה, ימי מששת

המתברך). מן למעלה להיות

לדרגא  מתעלה עצמו השבת שיום - השבת ליום בנוגע גם עלי' של ענין ששייך מובן, שכן, ומכיון
נעלית  לדרגא השבת, כולל)יום השבוע, ימי שבעת ד(כל העלי' - ד"ויכולו" הענין שזהו יותר, נעלית

כו'. השבת מענין שלמעלה השבת בחי' - שלאחריו בשבת יותר,

לעניננו: ובנוגע

מובן, בשבט, דעשירי ההילולא יום חל שבו השבת - שלפני' מהשבת מתברכת זו ששבת מכיון
עם  הקשורים הענינים שכל היינו, ההילולא, דיום לשבת בנוגע (גם) ד"ויכולו" העילוי נפעל זו שבשבת
ענין  - השלימות לתכלית ועד כליון, של באופן יותר, נעלית לדרגא מתעלים - ההילולא דיום השבת

התענוג.

יומין"‰. כולהו מתברכין ש"מיני' השבת דיום שהברכה לעיל בהאמור - ביאור דרוש עדיין אמנם,
השבת: ליום בנוגע גם אלא) המעשה, ימי לששת בנוגע רק (לא היא

ד"מיני' שהענין לומר מסתבר שבפשטות הנ"ל) בא ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה נתבאר
לומר  ביותר מוזר שהרי השבת, יום כולל השבוע, ימי שבעת לכל בנוגע הוא יומין" כולהו מתברכין
השבת! מיום הברכה תהי' לא - השבת ביום ואילו השבת, מיום ברכה תהי' המעשה ימי ששת שבכל
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סדר  כללות ונשלם מסתיים שבוע שבכל ועוד) א. כה, שה"ש (לקו"ת בחסידות המבואר ע"פ ובפרט
נשלם  שבו השבת, שביום לומר יתכן לא שעפ"ז, - כו') חדש זמנים סדר מתחיל השבת (ולאחרי הזמן

השבת! מיום ברכה אין הזמן, ענין כללות

ב) סג, (ח"ב בזהר מפורש שלכאורה, - סל"ז) בשלח ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות שאלו זה ועל
"נמשך  שממנה הבינה ספירת בדוגמת הוא השבת שיום בשלח, ס"פ לוי"צ (לקוטי אאמו"ר ובהערות
שבודאי  לעיל שנתבאר [וכפי דז"א" ו"ק יומין, שיתא מתברכין שמיני' . . דז"א מדות הששה לכל השפע
קצוות], ששה ישנם שבז"א בטעמא, מילתא מבאר שהרי - ו' במקום ז' וצ"ל הדפוס, טעות כאן אין
השבת  מיום מתברך השבת יום גם שבודאי דלעיל הפשוטה הסברא עם זה ענין מתאים כיצד וא"כ,

שלפניו?

מתברך  השבת יום שגם שהמדובר - וביניהם תירוצים, כו"כ ותירצו ב"קובצים", בזה שקו"ט וכבר
ישראל  כנסת נמי ש"כן שס"ל - שם בזהר הענין בהמשך - ייסא ר' לדעת זה הרי שלפניו, השבת מיום

הבינה. מספירת הנמשכת בברכה נכללת המלכות ספירת שגם היינו, כו'", שבת אקרי (מלכות)

כי: - כלל מתאים אינו זה תירוץ אמנם,

ומר  חדא אמר ש"מר באופן אלא מחלוקת, של ענין עם זאת לקשר שלא להשתדל יש - לראש לכל
פליגי". ולא חדא אמר

מתברך  השבת יום (שגם זה ענין אילו שכלי: הכרח שיסודו ענין אודות שמדובר - בנדו"ד ובפרט
ממק"א, קושיא מוצאים כאשר הנה - וכיו"ב מארז"ל, מפסוק, לימוד על מיוסד הי' שלפניו) השבת מיום
מצד  מסויים ענין מבארים כאשר אבל חיים"; אלקים דברי ואלו ו"אלו בדבר, פלוגתא שיש לבאר יכולים
לא  הרי - ברכה] של ענין ח"ו יחסר השבת שביום לומר יתכן [שלא פשוטה שכלית סברא של ההכרח

מ  יש באם כי פלוני, לדעת היא זו שסברא לומר לכאן שייך וסברא לכאן סברא שיש היינו, בדבר, חלוקת
דסברא  הכרח על מלכתחילה (הבנוי' ההוכחה כל בטלה - ובמילא כולה, הסברא את מחליש זה הרי -

שכלית)!

הפלפול  שמרוב - כך כדי ועד לזה, לב שמים לא - הפשיטות ומרוב בפשטות, - הוא בזה הביאור אלא
ספירת  על גם או דז"א ו"ק על היא דבינה הברכה האם השיטות ב' [ביאור הענין בפרטי והשקו"ט
על  לגמרי שוכחים - כיו"ב] ענינים ושאר המאמר, בעל עם אלו שיטות דב' השייכות וביאור המלכות,

כדלקמן. פשוט, הכי לענין לב שמים לא ולכן, השקו"ט, כל והולכת סובבת שאודותיו הענין עצם

.Â.לב שמים לא - וכיו"ב רגילים דברים פשוטים, הכי דברים על שדוקא כמ"פ המדובר - ובהקדים
ולדוגמא:

הנשמה  "כל וכתיב גו'", אֿל כבוד מספרים "השמים אלה", ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו כתיב
וכיו"ב. להקב"ה", לקלס צריך ונשימה נשימה כל "על ט) פי"ד, (ב"ר חז"ל ואמרו יֿה", תהלל

ומובן  הפשוט דבר זה הרי - זה ענין אודות ולעורר להדגיש צריכים מה לשם תמוה: ולכאורה
מאליו?!

באמונה  ומאמין יודע הוא הרי - חז"ל ובמאמרי התורה בפסוקי שמאמין יהודי אודות שמדובר מכיון
הבעש"ט  תורת עדיין למד לא אם אפילו - וזאת הארץ", ואת השמים את אלקים ברא ש"בראשית פשוטה
את  ורואה לרחוב יוצא כאשר וא"כ, המוחלט. ואפס מאין ורגע רגע בכל הבריאה התהוות חידוש אודות
רבו  ש"מה ויודע הקב"ה, ע"י שנבראו הוא יודע בודאי - ביתו) מחלון אותם שרואה (או והארץ השמים

זה?! ענין על אותו ולעורר להדגיש צריכים מה לשם וא"כ, ה'", מעשיך גדלו ו"מה ה'" מעשיך

זה  הרי שלכאורה, - ונשימה נשימה כל על להקב"ה והודי' שבח נתינת על להתעוררות בנוגע ועד"ז
מאליו: ומובן הפשוט דבר
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להקב"ה, והודי' שבח של ברגש לבו מתמלא - ביותר הגדול בפרס ב"הגרלה" זוכה יהודי כאשר
מוכרחת  אינה זה גדול בפרס שזכי' למרות - וזאת עמו, שעשה ה"נס" על להקב"ה ומודה משבח ובודאי
כו"כ  ישנם - שזכה לאחרי וגם זו, זכי' ללא לפנ"ז שנים כו"כ התקיים עצמו שהוא - והראי' לקיומו,
לבב. וטוב שמחה מתוך טובות, ושנים ימים לאורך להתקיים ימשיכו הם וגם גדול, הכי בפרס זכו שלא

להקב"ה, ומשבח הוא מודה - האדם של לקיומו מוכרחת שאינה גדול בפרס לזכי' בנוגע אם ועפ"ז:
הנשימה  ענין לולי שהרי  האדם, של  לקיומו מוכרח  הכי דבר  "נשימה", אודות מדובר כאשר עאכו"כ הרי
הרי  - בעליֿהחיים] כל אצל הבריאה טבע הוא שכן במוחש שרואים [כפי כלל להתקיים יכול אינו ח"ו

לקיומו! המוכרח דבר שזהו מכיון ונשימה, נשימה כל על להקב"ה לקלס שצריך ובודאי בודאי

לב  שמים אין - האדם נושם שעה ובכל עת בכל שהרי ביותר, הרגיל דבר שזהו מכיון - מאי אלא
[ועאכו"כ  זאת לקשר דעתו על יעלה ולא שנה, ועשרים מאה במשך ינשום שאדם מצב שיתכן ועד לכך,
באמונה  מאמין היותו (למרות להקב"ה והודי' שבח של ענין עם טאן"] טרייסל א אים זאל "עס באופן -

לב! שמים לא רגיל הכי דבר שעל מכיון - פשוטה)

ש"שוכחים" ועד פשוט, הכי לענין לב שמים לא כו', והחריפות השקו"ט שמרוב - בעניננו ועד"ז
כדלקמן. דנים, שעליו הענין נושא אודות

.Ê."ה"ברכה ענין - הוא הנ"ל שקו"ט מתנהלת שאודותיו הענין נושא
שמצינו  הברכות ע"ד לו, המצטרך בכל רעהו את מברך שיהודי - כפשוטה - הוא הברכה ענין והנה,
בכל  או יוהכ"פ, בערב והבנות הבנים את ההורים שמברכים הברכות וע"ד וכיו"ב, האבות אצל בתורה

בישראל. קדושות קהילות כו"כ כמנהג - שבת ערב

בענין  ולא - אליו שזקוק בענין המתברך: של לצרכיו בהתאם - היא הברכה שנתינת בפשטות ומובן
שבאיןֿערוך  בענין ולא אליו, השייך בענין - ולאידך כפשוט, בברכה, צורך אין זה שעל כבר, לו שיש

כלל. ומצבו למעמדו

לדבר: פשוטה הכי דוגמא

של  בביתו והנינים הנכדים הבנים מתאספים יוהכ"פ) בערב (או שבת שבערב נוהגים מקומות בכמה
ילדים  גדולם: וער מקטנם המשפחה, מבני כאו"א את מברך והוא ברכתו, את לקבל כדי - והסב האב
נשואים, אברכים השידוכין, לעונת שהגיעו בחורים למצוות, שהגיעו נערים וד', ג' בני קטנים, הכי

ובנותיהם. בניהם את השיאו שכבר זקנים ליהודים עד ובנות, בנים להם נולדו שכבר אברכים

שכולם  (למרות שוה באופן אינו - המשפחה מבני לכאו"א והסב האב שמברך הברכות תוכן והנה,
ענינו: לפי לכאו"א אלא האב), מאותו ברכה מקבלים

,(!) טוב" "שידוך .. שימצא ברכה יתנו לא - ובמצוות בתורה עוסקים ובנות בנים כבר שגידל ליהודי
לילד  - ולאידך אל"ףֿבי"ת"(!). "לימוד .. ב שיצליח ברכה יתנו לא - השידוכין לעונת שהגיע ולבחור

לבינה"!... ארבעים ל"בן השייכים התורה סודות בלימוד שיצליח ברכה יתנו לא קטן

דוקא, זו ברכה נותנים שלא' הברכות, בענין לשינוי הטעם מהו בשאלה: יבוא לא א' שאף - ופשיטא
ימינו  בין מבחין "שאינו עליו יאמרו כזו, שאלה ישאל מישהו אם - דוקא?! אחרת ברכה - ולשני

לשמאלו"!...

- ולאידך כבר, לו שיש לדבר ביחס ולא אליו, שזקוק לדבר ביחס רק שייך ברכה של ענין כלומר:
קטן  ילד לברך הנ"ל: [כבדוגמא כלל בערכו שאינו בענין ולא אליו, השייך בענין להיות צריכה הברכה
א), כג, (תענית כו'" טובה רוב להם ד"השפעת באופן רק לא זה הרי שאז לבינה"), ארבעים ד"בן בענין

כפשוט. ומצבו, למעמדו כלל שבאיןֿערוך ענין אלא
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.Á:השבת מיום הברכה המשכת - לעניננו בנוגע גם מובן עפ"ז
בענינים  היא זו ברכה הרי – המעשה לימי השבת מיום הנמשכת הברכה אודות מדובר כאשר

תעשה". אשר מלאכתך ב"כל הצלחה ברכת היינו, המעשה, ימי עם הקשורים

אליו  השייכת הברכה את מקבל ויום יום כל כי וכו', שני ליום ראשון יום בין חילוק - גופא ובזה
כי  בו ד"הוכפל בענין - שלישי דיום הברכה אור", ד"יהי בענין - ראשון דיום הברכה ולדוגמא: דוקא,
בשאר  וכיו"ב השני, דיום אלקים" ל"ויבדל ביחס גם ה"טוב" ענין את לפעול - שני דיום והברכה טוב",
בשאר  וכיו"ב ששי, ליום השייך אדם" ד"נעשה בענין ראשון יום את לברך אפשר שאי ומובן, הימים.

הימים.

מחתא  בחדא לכלול שייך לא - המעשה לימי השבת דיום הברכה אודות מדברים שכאשר מובן ועפ"ז
- השבת דיום לברכה כלל שייכת אינה החול דימי  שהברכה מכיון השבת, ליום השייכת הברכה את גם
אשר  מלאכתך "בכל - ומלאכה לעשי' בנוגע היא החול דימי הברכה לגמרי: שונים ברכות סוגי שני
בתכלית  היפך השבת, בעניני אם כי ח"ו, מלאכה של בענין לא - היא השבת דיום הברכה ואילו תעשה",

מלאכה. של מענין

(ששה  המעשה ימי לששת (בינה). השבת מיום והמשכה ברכה אודות מדובר שבזהר מכיון ולכן:
י  ששת על היא שהברכה בזהר מודגש - דז"א) (בנוגע מדות זו שברכה מכיון דז"א, ו"ק בלבד, השבוע מי

השבת. לענין וכלל כלל שייכת אינה החול) ימי מלאכת תעשה", אשר מלאכתך ל"כל

שבודאי  בפשטות מובן - השבת מיום הברכה דהמשכת הענין כללות אודות מדברים כאשר אמנם,
נעלית  ברכה - ואדרבה החול), מימי השבת יום יגרע למה (כי שלפניו מהשבת השבת יום גם מתברך

החול. ימי לגבי השבת דיום לעילוי בהתאם באיןֿערוך, יותר

עצמם  דז"א) (ו"ק מדות שבששה מפני זה הרי - המלכות ספירת גם בזה נכללת ר"י שלדעת ומה
המלכות. בחי' הוא יום דכל שה"ערב" בוקר", ויהי ערב "ויהי בענין כידוע המלכות, בחי' כלול

.Ë!?הפשוט דבר זה הרי לעיל, האמור בכל החידוש מהו - גיסא לאידך להבין צריך עפ"ז אמנם,
בזה: והביאור

וזהו  ברכה. לו להמשיך בכחו שלכן המתברך, מן למעלה להיות צריך שהמברך בכ"מ ומבואר ידוע
כדי  עד נעלה ענין ישנו השבת שביום - השבוע ימי שבעת מתברכין השבת שמיום במשנת"ל החידוש

השבת. יום את גם אלא המעשה, ימי ששת את רק לא (ולהמשיך) לברך שבכחו כך

השבת  ביום ד"ויכולו" באופן מתעלים השבוע ימי שבעת שכל לעיל להמבואר בנוגע ועד"ז
ביחס  עילוי זה שאין עד כך כל גדול (השני) השבת דיום שהעילוי הוא, בזה שהחידוש - שלאחריהם

השבת. ליום ביחס גם אלא בלבד, המעשה ימי לששת

ביאור: ליתר

ומלאכה  עשי' לעניני שירדו הכחות כל מתעלים שבו רק לא - הוא השבת שביום ד"ויכולו" העילוי
אלא  המלאכה), וגמר שבסיום והתענוג המנוחה (בחי' הירידה לפני שהיו כפי ומקורם לשרשם וחוזרים

התענוג. עצם בחי' - הירידה לפני  שהי' מכמו יותר נעלית לדרגא הוא העילוי

יותר  נעלית לדרגא היא שהעלי' לומר בהכרח - עלי' לצורך היא ירידה שכל שמכיון כמ"פ [וכמדובר
"זבון  וש"נ): ב. מ, (ב"מ חז"ל ובלשון שבדבר, התועלת איפוא מהי דאל"כ, הירידה, לפני שהי' מכמו

(בתמי')]. איקרי" תגרא וזבין

התענוג  עצם בבחי' כי - (העבר) השבת ליום בנוגע גם שייך ד"ויכולו" שהעילוי שפיר אתי ועפ"ז
יותר. נעלית לדרגא מתעלה השבת יום שגם לומר שייך ולכן קץ, אין עד דרגות ישנן
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להקב"ה, והודי' שבח של ברגש לבו מתמלא - ביותר הגדול בפרס ב"הגרלה" זוכה יהודי כאשר
מוכרחת  אינה זה גדול בפרס שזכי' למרות - וזאת עמו, שעשה ה"נס" על להקב"ה ומודה משבח ובודאי
כו"כ  ישנם - שזכה לאחרי וגם זו, זכי' ללא לפנ"ז שנים כו"כ התקיים עצמו שהוא - והראי' לקיומו,
לבב. וטוב שמחה מתוך טובות, ושנים ימים לאורך להתקיים ימשיכו הם וגם גדול, הכי בפרס זכו שלא

להקב"ה, ומשבח הוא מודה - האדם של לקיומו מוכרחת שאינה גדול בפרס לזכי' בנוגע אם ועפ"ז:
הנשימה  ענין לולי שהרי  האדם, של  לקיומו מוכרח  הכי דבר  "נשימה", אודות מדובר כאשר עאכו"כ הרי
הרי  - בעליֿהחיים] כל אצל הבריאה טבע הוא שכן במוחש שרואים [כפי כלל להתקיים יכול אינו ח"ו

לקיומו! המוכרח דבר שזהו מכיון ונשימה, נשימה כל על להקב"ה לקלס שצריך ובודאי בודאי

לב  שמים אין - האדם נושם שעה ובכל עת בכל שהרי ביותר, הרגיל דבר שזהו מכיון - מאי אלא
[ועאכו"כ  זאת לקשר דעתו על יעלה ולא שנה, ועשרים מאה במשך ינשום שאדם מצב שיתכן ועד לכך,
באמונה  מאמין היותו (למרות להקב"ה והודי' שבח של ענין עם טאן"] טרייסל א אים זאל "עס באופן -

לב! שמים לא רגיל הכי דבר שעל מכיון - פשוטה)

ש"שוכחים" ועד פשוט, הכי לענין לב שמים לא כו', והחריפות השקו"ט שמרוב - בעניננו ועד"ז
כדלקמן. דנים, שעליו הענין נושא אודות

.Ê."ה"ברכה ענין - הוא הנ"ל שקו"ט מתנהלת שאודותיו הענין נושא
שמצינו  הברכות ע"ד לו, המצטרך בכל רעהו את מברך שיהודי - כפשוטה - הוא הברכה ענין והנה,
בכל  או יוהכ"פ, בערב והבנות הבנים את ההורים שמברכים הברכות וע"ד וכיו"ב, האבות אצל בתורה

בישראל. קדושות קהילות כו"כ כמנהג - שבת ערב

בענין  ולא - אליו שזקוק בענין המתברך: של לצרכיו בהתאם - היא הברכה שנתינת בפשטות ומובן
שבאיןֿערוך  בענין ולא אליו, השייך בענין - ולאידך כפשוט, בברכה, צורך אין זה שעל כבר, לו שיש

כלל. ומצבו למעמדו

לדבר: פשוטה הכי דוגמא

של  בביתו והנינים הנכדים הבנים מתאספים יוהכ"פ) בערב (או שבת שבערב נוהגים מקומות בכמה
ילדים  גדולם: וער מקטנם המשפחה, מבני כאו"א את מברך והוא ברכתו, את לקבל כדי - והסב האב
נשואים, אברכים השידוכין, לעונת שהגיעו בחורים למצוות, שהגיעו נערים וד', ג' בני קטנים, הכי

ובנותיהם. בניהם את השיאו שכבר זקנים ליהודים עד ובנות, בנים להם נולדו שכבר אברכים

שכולם  (למרות שוה באופן אינו - המשפחה מבני לכאו"א והסב האב שמברך הברכות תוכן והנה,
ענינו: לפי לכאו"א אלא האב), מאותו ברכה מקבלים

,(!) טוב" "שידוך .. שימצא ברכה יתנו לא - ובמצוות בתורה עוסקים ובנות בנים כבר שגידל ליהודי
לילד  - ולאידך אל"ףֿבי"ת"(!). "לימוד .. ב שיצליח ברכה יתנו לא - השידוכין לעונת שהגיע ולבחור

לבינה"!... ארבעים ל"בן השייכים התורה סודות בלימוד שיצליח ברכה יתנו לא קטן

דוקא, זו ברכה נותנים שלא' הברכות, בענין לשינוי הטעם מהו בשאלה: יבוא לא א' שאף - ופשיטא
ימינו  בין מבחין "שאינו עליו יאמרו כזו, שאלה ישאל מישהו אם - דוקא?! אחרת ברכה - ולשני

לשמאלו"!...

- ולאידך כבר, לו שיש לדבר ביחס ולא אליו, שזקוק לדבר ביחס רק שייך ברכה של ענין כלומר:
קטן  ילד לברך הנ"ל: [כבדוגמא כלל בערכו שאינו בענין ולא אליו, השייך בענין להיות צריכה הברכה
א), כג, (תענית כו'" טובה רוב להם ד"השפעת באופן רק לא זה הרי שאז לבינה"), ארבעים ד"בן בענין

כפשוט. ומצבו, למעמדו כלל שבאיןֿערוך ענין אלא
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.Á:השבת מיום הברכה המשכת - לעניננו בנוגע גם מובן עפ"ז
בענינים  היא זו ברכה הרי – המעשה לימי השבת מיום הנמשכת הברכה אודות מדובר כאשר

תעשה". אשר מלאכתך ב"כל הצלחה ברכת היינו, המעשה, ימי עם הקשורים

אליו  השייכת הברכה את מקבל ויום יום כל כי וכו', שני ליום ראשון יום בין חילוק - גופא ובזה
כי  בו ד"הוכפל בענין - שלישי דיום הברכה אור", ד"יהי בענין - ראשון דיום הברכה ולדוגמא: דוקא,
בשאר  וכיו"ב השני, דיום אלקים" ל"ויבדל ביחס גם ה"טוב" ענין את לפעול - שני דיום והברכה טוב",
בשאר  וכיו"ב ששי, ליום השייך אדם" ד"נעשה בענין ראשון יום את לברך אפשר שאי ומובן, הימים.

הימים.

מחתא  בחדא לכלול שייך לא - המעשה לימי השבת דיום הברכה אודות מדברים שכאשר מובן ועפ"ז
- השבת דיום לברכה כלל שייכת אינה החול דימי  שהברכה מכיון השבת, ליום השייכת הברכה את גם
אשר  מלאכתך "בכל - ומלאכה לעשי' בנוגע היא החול דימי הברכה לגמרי: שונים ברכות סוגי שני
בתכלית  היפך השבת, בעניני אם כי ח"ו, מלאכה של בענין לא - היא השבת דיום הברכה ואילו תעשה",

מלאכה. של מענין

(ששה  המעשה ימי לששת (בינה). השבת מיום והמשכה ברכה אודות מדובר שבזהר מכיון ולכן:
י  ששת על היא שהברכה בזהר מודגש - דז"א) (בנוגע מדות זו שברכה מכיון דז"א, ו"ק בלבד, השבוע מי

השבת. לענין וכלל כלל שייכת אינה החול) ימי מלאכת תעשה", אשר מלאכתך ל"כל

שבודאי  בפשטות מובן - השבת מיום הברכה דהמשכת הענין כללות אודות מדברים כאשר אמנם,
נעלית  ברכה - ואדרבה החול), מימי השבת יום יגרע למה (כי שלפניו מהשבת השבת יום גם מתברך

החול. ימי לגבי השבת דיום לעילוי בהתאם באיןֿערוך, יותר

עצמם  דז"א) (ו"ק מדות שבששה מפני זה הרי - המלכות ספירת גם בזה נכללת ר"י שלדעת ומה
המלכות. בחי' הוא יום דכל שה"ערב" בוקר", ויהי ערב "ויהי בענין כידוע המלכות, בחי' כלול

.Ë!?הפשוט דבר זה הרי לעיל, האמור בכל החידוש מהו - גיסא לאידך להבין צריך עפ"ז אמנם,
בזה: והביאור

וזהו  ברכה. לו להמשיך בכחו שלכן המתברך, מן למעלה להיות צריך שהמברך בכ"מ ומבואר ידוע
כדי  עד נעלה ענין ישנו השבת שביום - השבוע ימי שבעת מתברכין השבת שמיום במשנת"ל החידוש

השבת. יום את גם אלא המעשה, ימי ששת את רק לא (ולהמשיך) לברך שבכחו כך

השבת  ביום ד"ויכולו" באופן מתעלים השבוע ימי שבעת שכל לעיל להמבואר בנוגע ועד"ז
ביחס  עילוי זה שאין עד כך כל גדול (השני) השבת דיום שהעילוי הוא, בזה שהחידוש - שלאחריהם

השבת. ליום ביחס גם אלא בלבד, המעשה ימי לששת

ביאור: ליתר

ומלאכה  עשי' לעניני שירדו הכחות כל מתעלים שבו רק לא - הוא השבת שביום ד"ויכולו" העילוי
אלא  המלאכה), וגמר שבסיום והתענוג המנוחה (בחי' הירידה לפני שהיו כפי ומקורם לשרשם וחוזרים

התענוג. עצם בחי' - הירידה לפני  שהי' מכמו יותר נעלית לדרגא הוא העילוי

יותר  נעלית לדרגא היא שהעלי' לומר בהכרח - עלי' לצורך היא ירידה שכל שמכיון כמ"פ [וכמדובר
"זבון  וש"נ): ב. מ, (ב"מ חז"ל ובלשון שבדבר, התועלת איפוא מהי דאל"כ, הירידה, לפני שהי' מכמו

(בתמי')]. איקרי" תגרא וזבין

התענוג  עצם בבחי' כי - (העבר) השבת ליום בנוגע גם שייך ד"ויכולו" שהעילוי שפיר אתי ועפ"ז
יותר. נעלית לדרגא מתעלה השבת יום שגם לומר שייך ולכן קץ, אין עד דרגות ישנן
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.È:ההילולא דיום השבת שלאחרי השבת להיותה זו, דשבת העילוי גודל מובן, לעיל, האמור כל ע"פ
ב  וה"שטורעם" העילוי גודל וכ"ח,לאחרי ז"ך סי' באגה"ק המבואר ע"פ - ההילולא דיום ענין

בעל  לדרושי עד הצ"צ, אדמו"ר ולכ"ק האמצעי, אדמו"ר לכ"ק בעומר ל"ג בדרושי - יותר ובארוכה
שענינו  מהר"ש, אדמו"ר (כ"ק זקנו אביו ודרושי מהורש"ב), אדמו"ר (כ"ק אביו דרושי וכן ההילולא,
יום  מגיע שכאשר מובן, "איןֿסוף", של באופן הם קדושה עניני שכל מכיון הנה - אריבער") "לכתחילה
ד"ויכולו". באופן ההילולא, דיום הענינים בכל יותר עוד נעלית ושלימות עילוי נפעל זה, שלאחרי השבת

נעלים, הכי ענינים שכל היינו, העיקר", הוא "המעשה במשנתם: ז"ל חכמינו אומרים - זה כל ולאחרי
בפועל. במעשה ולהתבטא לבוא צריכים - ד"ויכולו" באופן שהוא כפי ההילולא דיום לעילוי עד

[ובפרט  שבתורה דרזין ורזין לרזין עד בתורה, עמוקים בענינים ופלפול בלימוד להסתפק אין כלומר:
חוזר  והוא נשיאינו, רבותינו דברי את ללמוד אותו זיכה שהקב"ה אלא לזה... שייך אינו עצמו שמצד
מעשה  לידי יבואו אלו שדברים הוא העיקר אלא - שמם] על נקראת שתורתם אלו של התורה דברי על

בפועל.

פרשת  - השבוע בפרשת גם מרומז בפועל) במעשה לבוא צריכים נעלים הכי (שהענינים זה  וענין
יתרו:

תורה". "מתן היא יתרו דפרשת והתיכונה  הכללית הנקודה

ה"רעש" שכל חסידות, בדרושי נשיאינו רבותינו דיוק ידוע - תורה" ד"מתן הענין לכללות בנוגע והנה,
תגנוב", לא תרצח "לא - ביותר פשוטים לדברים בנוגע אלא הי' לא וכו', ולפידים קולות תורה, דמתן

פשוטים. הכי דברים וכיו"ב, אמך", ואת אביך את "כבד

באופן  ההילולא דיום העילוי ובעניננו: ביותר, הנעלים שהענינים - לעיל האמורה הנקודה תוכן וזהו
העיקר". הוא "המעשה בפועל, למעשה עד פשוטים, הכי בענינים ולהתבטא לבוא צריכים - ד"ויכולו"

.‡È:פשוטות באותיות - לעיל האמור מכל ההוראה
שיש  ומעוררים ד"ויכולו", העילוי נפעל שבו שלאחריו בשבת או ההילולא, ביום נמצאים כאשר
ולטעון: מישהו לבוא יכול - וכיו"ב הצדקה, בענין להוסיף ישראל, ואחדות ישראל דאהבת בענין להוסיף

ההילולא"?! ד"יום נעלה הכי הענין את לנצל צורך יש כאלו פשוטים ענינים בשביל האם

אוד  כבר למד - לטעון הנ"ל ממשיך - ב"חדר" אודות בהיותו וכן כמוך", לרעך "ואהבת הציווי ות
צריכים  מה לשם וא"כ, וכפרש"י), חֿי טו, (ראה פעמים כמה אפילו - תתן" ו"נתון תפתח" ד"פתוח הציווי
בביתֿהכנסת  מישראל, כו"כ ובמעמד ההילולא, ליום בקשר אלו פשוטים ענינים אודות לעורר

פשוטים?! הכי דברים אודות לעורר כדי כאלו נעלים ענינים לנצל הצורך מהו - ובביתֿהמדרש

ניתנו  כו', ולפידים דקולות ה"רעש" כל שלאחרי תורה", ב"מתן מצינו שכן - לו מסבירים זה ועל
סע"ב) ק, (עירובין חז"ל ובלשון מחייבם, אנושי שכל שאפילו פשוטים, הכי דברים - הדברות" "עשרת
890 ע' ח"ג לקו"ש (ראה בכ"מ מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שמוסיף כפי - [ח"ו תורה ניתנה לא "אילמלא

תורה. במתן ניתנו אלו ענינים דוקא ואעפ"כ, מנמלה", וגזל מחתול צניעות למדים היינו [(12 הערה

פשוטים  בדברים ולהתבטא לבוא צריכים ההילולא דיום נעלים הכי שהענינים - בעניננו מובן ועד"ז
וכיו"ב. ישראל, ואחדות ישראל אהבת הצדקה, ענין ביותר,

להיות  צריך ביותר) הנעלה הענין (גם דבר שבכל נשיאינו רבותינו בדרושי כמבואר - הדבר וטעם
בפנימיותו. חדרו אכן אלו שענינים "אבןֿהבוחן" וזהו בפועל, למעשה בנוגע "בכן"

.·È:העיקר הוא והמעשה
יום  עניני לכל בנוגע ד"ויכולו" העילוי נפעל שאז ההילולא. יום שלאחרי השבת ביום בעמדנו
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והיהדות  התורה דהפצת הפעולות בכל להוסיף טובות החלטות לקבל המתאים הזמן זה הרי - ההילולא
מתוך  להיות צריכה אלו ענינים בכל והעבודה ההילולא, בעל והוראת לציווי בהתאם חוצה, והמעיינות

עונג. - שענינו השבת, דיום הענין מכללות הנלמדת להוראה בהתאם - תענוג

שאז  יתרו, פ' בשבת נמצאים כאשר ובפרט לכך, הדרושים הכחות כל ניתנו שבודאי כמ"פ וכמדובר
(כפי  משה של בקולו בקול", יעננו והאלקים ידבר ד"משה הענין רק לא - דמ"ת הענין כללות מתחדש
לאמר", האלה הדברים כל את אלקים ד"וידבר באופן אלא סל"ג), בשבט דט"ו בהתוועדות שנתבאר
ענינים  כל על כח' ה'נתינת גודל מובן שמזה - בעצמו הקב"ה של דבריו על יהודי חוזר פעם שבכל היינו

הנ"ל.

ההילולא: בעל של ובלשונו ההילולא, יום שלאחרי השבת להיותה - זו בשבת מיוחדת כח ונתינת
והרחבה, הקדושה הפתוחה המלאה מידו הברכות כל את ונותנים נתנו שבודאי מכיון כולכם", הכן "עמדו

וגדוש. מלא באופן (בגימ"ל), "הגדושה" - הבעש"ט בסידור וכמ"ש

וה'נתינת  ההוראה את קיבל ששם נשיאינו, רבותינו של וב"ישיבה" ב"חדר" ללמוד זכה כאשר ובפרט
הוא  מוכרח אלא בדבר, "בחירה" של ענין אצלו שייך ולא ברירה, לו אין הרי - להאיר" "נר להיות כח'
כ"טפש" מתנהג ולא ומיד, תיכף זאת עושה - "חכם" להיותו ולכן, לעיל. האמור לכל בהתאם להתנהג

זאת. לעשות בדברים) (כפי' אותו שיכפו עד שממתין

יהי' אם המלאך מכריז האדם לידת שקודם ב) טז, (נדה בגמרא איתא ולטעון: לבוא יכול עדיין אבל
מכיון  באשמתו, זה אין הרי - "טפש" היותו על בטענות אליו לבוא יכולים כיצד וא"כ, טפש". או "חכם

ה"מלאך"! אל ויטען ילך - טענות למישהו יש אם ה"מלאך"!... הכריז שכך

המלאך: ע"י שנקבע מה אפילו לשנות וביכלתו שבכחו - לו אומרים זה על הנה

את  לשנות שבכחו עד העולם, מציאות על בעה"ב הוא נעשה אזי - התורה עם מתקשר יהודי כאשר
ועוד). ה"ח. פ"ו (נדרים בזה הירושלמי דברי כידוע תבל, בקצוי הנמצאת קטנה ילדה של הגוף טבע 

מציאותו  את לשנות שבכחו עאכו"כ הרי - הימנו שמחוץ העולם מציאות את לשנות בכחו אם - ועפ"ז
"חכם". להיות ביכלתו "טפש", שיהי' עליו הכריז שה"מלאך" שלמרות הוא.

בתורה: מפורש פסוק זה הרי - דתורה?! בנגלה לכך המקור הוא היכן השואלים ולאלו

עם  שרית "כי ע"ש "ישראל", בשם שנקרא בתורה מסופר - שבאבות בחיר - אבינו יעקב אודות
המלאך! את שניצח היינו, ותוכל", אנשים ועם אלקים

כמארז"ל  "ישראל", בשם נקרא שהוא, ומצב מעמד שבכל - מישראל לכאו"א בנוגע מובן ומזה
ר"ת  "ישראל" שהרי ל"תורה", שייכות לו שיש מכיון הוא", ישראל שחטא "אע"פ רע"א) מד, (סנהררין
הכריז  שהמלאך למרות - ובעניננו ה"מלאך", את לנצח שבכחו - לתורה" אותיות ריבוא ששים "יש

"חכם". ולהיות הדבר את לשנות וביכלתו בכחו "טפש", שיהי'

אפשר  אי שהרי - ומיד ותיכף ובגלוי, בפועל - ולמדן שמים וירא חכם יהי' מישראל שכאו"א ויה"ר
ובזקנינו  "בנערינו צדקנו, משיח פני לקבל "לרוץ" צריכים אלא ח"ו, בגלות בנ"י את ולעכב להמתין

"נאו". ממש, בימינו במהרה והשלימה, האמיתית הגאולה אל וללכת ובבנותינו", בבנינו

***

.‚È ראש" בענין סי"ג) בשבט ט"ו (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות משנת"ל ולבאר להשלים המקום כאן
שנים: ראשי מארבעה א' - לאילן" השנה
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.È:ההילולא דיום השבת שלאחרי השבת להיותה זו, דשבת העילוי גודל מובן, לעיל, האמור כל ע"פ
ב  וה"שטורעם" העילוי גודל וכ"ח,לאחרי ז"ך סי' באגה"ק המבואר ע"פ - ההילולא דיום ענין

בעל  לדרושי עד הצ"צ, אדמו"ר ולכ"ק האמצעי, אדמו"ר לכ"ק בעומר ל"ג בדרושי - יותר ובארוכה
שענינו  מהר"ש, אדמו"ר (כ"ק זקנו אביו ודרושי מהורש"ב), אדמו"ר (כ"ק אביו דרושי וכן ההילולא,
יום  מגיע שכאשר מובן, "איןֿסוף", של באופן הם קדושה עניני שכל מכיון הנה - אריבער") "לכתחילה
ד"ויכולו". באופן ההילולא, דיום הענינים בכל יותר עוד נעלית ושלימות עילוי נפעל זה, שלאחרי השבת

נעלים, הכי ענינים שכל היינו, העיקר", הוא "המעשה במשנתם: ז"ל חכמינו אומרים - זה כל ולאחרי
בפועל. במעשה ולהתבטא לבוא צריכים - ד"ויכולו" באופן שהוא כפי ההילולא דיום לעילוי עד

[ובפרט  שבתורה דרזין ורזין לרזין עד בתורה, עמוקים בענינים ופלפול בלימוד להסתפק אין כלומר:
חוזר  והוא נשיאינו, רבותינו דברי את ללמוד אותו זיכה שהקב"ה אלא לזה... שייך אינו עצמו שמצד
מעשה  לידי יבואו אלו שדברים הוא העיקר אלא - שמם] על נקראת שתורתם אלו של התורה דברי על

בפועל.

פרשת  - השבוע בפרשת גם מרומז בפועל) במעשה לבוא צריכים נעלים הכי (שהענינים זה  וענין
יתרו:

תורה". "מתן היא יתרו דפרשת והתיכונה  הכללית הנקודה

ה"רעש" שכל חסידות, בדרושי נשיאינו רבותינו דיוק ידוע - תורה" ד"מתן הענין לכללות בנוגע והנה,
תגנוב", לא תרצח "לא - ביותר פשוטים לדברים בנוגע אלא הי' לא וכו', ולפידים קולות תורה, דמתן

פשוטים. הכי דברים וכיו"ב, אמך", ואת אביך את "כבד

באופן  ההילולא דיום העילוי ובעניננו: ביותר, הנעלים שהענינים - לעיל האמורה הנקודה תוכן וזהו
העיקר". הוא "המעשה בפועל, למעשה עד פשוטים, הכי בענינים ולהתבטא לבוא צריכים - ד"ויכולו"

.‡È:פשוטות באותיות - לעיל האמור מכל ההוראה
שיש  ומעוררים ד"ויכולו", העילוי נפעל שבו שלאחריו בשבת או ההילולא, ביום נמצאים כאשר
ולטעון: מישהו לבוא יכול - וכיו"ב הצדקה, בענין להוסיף ישראל, ואחדות ישראל דאהבת בענין להוסיף

ההילולא"?! ד"יום נעלה הכי הענין את לנצל צורך יש כאלו פשוטים ענינים בשביל האם

אוד  כבר למד - לטעון הנ"ל ממשיך - ב"חדר" אודות בהיותו וכן כמוך", לרעך "ואהבת הציווי ות
צריכים  מה לשם וא"כ, וכפרש"י), חֿי טו, (ראה פעמים כמה אפילו - תתן" ו"נתון תפתח" ד"פתוח הציווי
בביתֿהכנסת  מישראל, כו"כ ובמעמד ההילולא, ליום בקשר אלו פשוטים ענינים אודות לעורר

פשוטים?! הכי דברים אודות לעורר כדי כאלו נעלים ענינים לנצל הצורך מהו - ובביתֿהמדרש

ניתנו  כו', ולפידים דקולות ה"רעש" כל שלאחרי תורה", ב"מתן מצינו שכן - לו מסבירים זה ועל
סע"ב) ק, (עירובין חז"ל ובלשון מחייבם, אנושי שכל שאפילו פשוטים, הכי דברים - הדברות" "עשרת
890 ע' ח"ג לקו"ש (ראה בכ"מ מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שמוסיף כפי - [ח"ו תורה ניתנה לא "אילמלא

תורה. במתן ניתנו אלו ענינים דוקא ואעפ"כ, מנמלה", וגזל מחתול צניעות למדים היינו [(12 הערה

פשוטים  בדברים ולהתבטא לבוא צריכים ההילולא דיום נעלים הכי שהענינים - בעניננו מובן ועד"ז
וכיו"ב. ישראל, ואחדות ישראל אהבת הצדקה, ענין ביותר,

להיות  צריך ביותר) הנעלה הענין (גם דבר שבכל נשיאינו רבותינו בדרושי כמבואר - הדבר וטעם
בפנימיותו. חדרו אכן אלו שענינים "אבןֿהבוחן" וזהו בפועל, למעשה בנוגע "בכן"

.·È:העיקר הוא והמעשה
יום  עניני לכל בנוגע ד"ויכולו" העילוי נפעל שאז ההילולא. יום שלאחרי השבת ביום בעמדנו
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והיהדות  התורה דהפצת הפעולות בכל להוסיף טובות החלטות לקבל המתאים הזמן זה הרי - ההילולא
מתוך  להיות צריכה אלו ענינים בכל והעבודה ההילולא, בעל והוראת לציווי בהתאם חוצה, והמעיינות

עונג. - שענינו השבת, דיום הענין מכללות הנלמדת להוראה בהתאם - תענוג

שאז  יתרו, פ' בשבת נמצאים כאשר ובפרט לכך, הדרושים הכחות כל ניתנו שבודאי כמ"פ וכמדובר
(כפי  משה של בקולו בקול", יעננו והאלקים ידבר ד"משה הענין רק לא - דמ"ת הענין כללות מתחדש
לאמר", האלה הדברים כל את אלקים ד"וידבר באופן אלא סל"ג), בשבט דט"ו בהתוועדות שנתבאר
ענינים  כל על כח' ה'נתינת גודל מובן שמזה - בעצמו הקב"ה של דבריו על יהודי חוזר פעם שבכל היינו

הנ"ל.

ההילולא: בעל של ובלשונו ההילולא, יום שלאחרי השבת להיותה - זו בשבת מיוחדת כח ונתינת
והרחבה, הקדושה הפתוחה המלאה מידו הברכות כל את ונותנים נתנו שבודאי מכיון כולכם", הכן "עמדו

וגדוש. מלא באופן (בגימ"ל), "הגדושה" - הבעש"ט בסידור וכמ"ש

וה'נתינת  ההוראה את קיבל ששם נשיאינו, רבותינו של וב"ישיבה" ב"חדר" ללמוד זכה כאשר ובפרט
הוא  מוכרח אלא בדבר, "בחירה" של ענין אצלו שייך ולא ברירה, לו אין הרי - להאיר" "נר להיות כח'
כ"טפש" מתנהג ולא ומיד, תיכף זאת עושה - "חכם" להיותו ולכן, לעיל. האמור לכל בהתאם להתנהג

זאת. לעשות בדברים) (כפי' אותו שיכפו עד שממתין

יהי' אם המלאך מכריז האדם לידת שקודם ב) טז, (נדה בגמרא איתא ולטעון: לבוא יכול עדיין אבל
מכיון  באשמתו, זה אין הרי - "טפש" היותו על בטענות אליו לבוא יכולים כיצד וא"כ, טפש". או "חכם

ה"מלאך"! אל ויטען ילך - טענות למישהו יש אם ה"מלאך"!... הכריז שכך

המלאך: ע"י שנקבע מה אפילו לשנות וביכלתו שבכחו - לו אומרים זה על הנה

את  לשנות שבכחו עד העולם, מציאות על בעה"ב הוא נעשה אזי - התורה עם מתקשר יהודי כאשר
ועוד). ה"ח. פ"ו (נדרים בזה הירושלמי דברי כידוע תבל, בקצוי הנמצאת קטנה ילדה של הגוף טבע 

מציאותו  את לשנות שבכחו עאכו"כ הרי - הימנו שמחוץ העולם מציאות את לשנות בכחו אם - ועפ"ז
"חכם". להיות ביכלתו "טפש", שיהי' עליו הכריז שה"מלאך" שלמרות הוא.

בתורה: מפורש פסוק זה הרי - דתורה?! בנגלה לכך המקור הוא היכן השואלים ולאלו

עם  שרית "כי ע"ש "ישראל", בשם שנקרא בתורה מסופר - שבאבות בחיר - אבינו יעקב אודות
המלאך! את שניצח היינו, ותוכל", אנשים ועם אלקים

כמארז"ל  "ישראל", בשם נקרא שהוא, ומצב מעמד שבכל - מישראל לכאו"א בנוגע מובן ומזה
ר"ת  "ישראל" שהרי ל"תורה", שייכות לו שיש מכיון הוא", ישראל שחטא "אע"פ רע"א) מד, (סנהררין
הכריז  שהמלאך למרות - ובעניננו ה"מלאך", את לנצח שבכחו - לתורה" אותיות ריבוא ששים "יש

"חכם". ולהיות הדבר את לשנות וביכלתו בכחו "טפש", שיהי'

אפשר  אי שהרי - ומיד ותיכף ובגלוי, בפועל - ולמדן שמים וירא חכם יהי' מישראל שכאו"א ויה"ר
ובזקנינו  "בנערינו צדקנו, משיח פני לקבל "לרוץ" צריכים אלא ח"ו, בגלות בנ"י את ולעכב להמתין

"נאו". ממש, בימינו במהרה והשלימה, האמיתית הגאולה אל וללכת ובבנותינו", בבנינו

***

.‚È ראש" בענין סי"ג) בשבט ט"ו (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות משנת"ל ולבאר להשלים המקום כאן
שנים: ראשי מארבעה א' - לאילן" השנה
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אומרים  שאין לכך המקור מהו וכו' בראשונים שקו"ט ישנה בשבט עשר לחמשה שבנוגע לעיל נתבאר
יו"ט. של ענין - תחנון בו

הם  - באלול א' בניסן א' בתורה, המפורש יו"ט הוא - בתשרי א' הנה: - שנים ראשי לשאר בנוגע
רש"י  (ראה במלאכה אסורות שנשים מנהג שישנו [ועד תחנון בו אומרים אין שבלאה"כ חודש, בראש
בספרי  כמובא סרמ"ד), ח"ג תשב"ץ (ראה תפירה מלאכת - ובפרט ועוד). רע"ב. כב, מגילה - ותוס'
כו'], מלאכה דאיסור המנהג בו שייך [ולא ר"ה שאינו - בשבט עשר חמשה משא"כ המנהגים]; טעמי

יו"ט. בשם שיקרא בש"ס מצינו ולא

מיימוניות  הגהות תש"א. סימן פ"א ר"ה - (מרדכי בראשונים כמבואר - הוא לכך היחידי והמקור
כדמוכח  אהדדי", דמיא בהא ביחד) שנים ראשי ארבעה (כל הדדי בהדי דקתני ש"כיון פ"א) שופר הל'
מהר"ם  שו"ת (ראה מהדדי" ילפינן הדדי, בהדי "גמרי שאם א) (ד, מו"ק במסכת הגמרא מדברי גם

ה'). סימן מרוטנבורג

בראשונים  אם כי יו"ט, בשם נקרא בשבט שט"ו בש"ס מצינו (שלא גופא זה שענין נתבאר זה ועל
ד"הקפות", למנהג בנוגע סע"ג) פ, סוכות (לקו"ת המבואר ע"ד - בשבט דט"ו העילוי גודל על מורה כו')
בתושב"כ, המפורש היין" מ"ניסוך יותר ונעלה בתושבע"פ, שמפורש המים" מ"ניסוך יותר נעלה שהוא
[למרות  דתושבע"פ בהגבלה לא וגם דתושב"כ, בהגבלה לבוא יכול אינו מעלתו גודל מפני ואדרבה:
ישראל". "מנהג בתור אם כי מופלג], ריבוי - מספר" אין ועלמות גו' מלכות המה "ששים נאמר שעלי'
אם  כי וגמרא), (משנה בתושבע"פ נתפרש לא מעלתו גודל שמפני - בשבט לט"ו בנוגע מובן ועד"ז

כו'. הראשונים בדברי

שנים  ראשי שאר לגבי לאילן") השנה ("ראש בשבט בט"ו נוספת מעלה שיש נתבאר לזה ובהמשך
בחמשה  אומרים ב"ה ב"ש, כדברי לאילן השנה ראש בשבט "באחד לב"ה: ב"ש בין פלוגתא בו שמצינו -
החושך, מן האור דיתרון באופן היא בשבט) בט"ו הוא לאילן (שר"ה זו שהלכה כלומר, בו", עשר
ד"הוי' לעילוי שמגיעים עד סכ"ו), אגה"ק (ראה כו' ומחלוקת שקו"ט לאחרי ההלכה דבירור שזהו"ע

ונתב  חיים", אלקים דברי ואלו ד"אלו הענין על נוסף - כמותו" שהלכה השייכות עמו גם שזוהי אר
ג), מח, שה"ש לקו"ת וראה ג. כט, (איוב נרו" "בהילו מלשון הוא "הלל" כי - הלל" ל"בית המיוחדת
ענין  שזהו שמאי), (דעת הגבורה ענין לאחרי שבא החסד - גופא ובזה החסד, קו וגילוי, אור של ענין

כו'. הרחמים

באלול  "באחד - במשנה פלוגתא ישנה בהמה" למעשר השנה ל"ראש בנוגע גם הרי זה: על ושאלו
ישנו  זה בענין גם וא"כ, בתשרי", באחד אומרים שמעון ורבי אליעזר רבי בהמה, למעשר השנה ראש

לאילן"? השנה שב"ראש המיוחד איפוא ומהו כו', האור דיתרון העילוי

מיל... הילוך כדי - ועאכו"כ א', לרגע מתבוננים היו אם - אבל "קלאץֿקושיא", זו הרי לכאורה והנה,
כדלקמן. זו, קושיא על פשוט תירוץ מוצאים היו

.„È הקשור שהעילוי מובן, תחנון, אמירת שלילת דיו"ט, הענין אודות מדברים כאשר - לראש לכל
בהמה" למעשר השנה ל"ראש בנוגע כי לאילן", השנה ל"ראש בנוגע רק שייך כו' מחלוקת של ענין עם
"ראש  היותו מפני - בלאה"כ תחנון אומרים אין שבו בחודש, באחד הוא השנה ראש הדעות לב' הרי -

בשבט. עשר בחמשה - לאילן" השנה ל"ראש בנוגע משא"כ חודש",
זאת  לבאר יש - בהמה) למעשר בר"ה גם פלוגתא יש (שבזה השנה" ד"ראש לענין בנוגע ואפילו

ובהקדים: בפשטות,

בתכלית  מנוגדות שיטות ב' הקצה: אל הקצה ומן אופנים, כו"כ ישנם - פלוגתא של לענין בנוגע
בפרט  מחלוקת - השני לקצה ועד שונים, ענינים בכו"כ פרטים ריבוי מסתעפים שממנו ביותר, כללי בענין

בלבד. פרטי בענין מסויים
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היו  הענינים שאר בכל ואילו ב), יד, (שבת מקומות" בג' אלא נחלקו לא והלל "שמאי ולדוגמא:
היו  הענינים ברוב ולכן ואבטליון, משמעי' קיבלו ששניהם מכיון - הדבר וטעם שוות, דיעותיהם
זאת  ולעומת (בתחלתו). תער"ב בהמשך בארוכה כמבואר ענינים, בג' אלא נחלקו ולא שוות, דיעותיהם
ב): פח , (סנהדרין הגמרא ובלשון ביותר, המחלוקת נתרבו הלל", ו"בית שמאי" "בית תלמידיהם, אצל -
שיטות  ב' שנעשו ועד כו'", בישראל מחלוקת רבו צרכן כל שמשו שלא והלל שמאי תלמידי "משרבו
- ולעת"ל משנה", אינה ב"ה במקום ש"ב"ש פס"ד לקבוע צורך שיש ועד כלליים, בענינים מנוגדות

כב"ש. הלכה

במחלו  אופנים כמה ישנם כן מב'כמו שונים, פסוקים מב' שלמדים מכך הנובעת מחלוקת פרטית: קת
ממדה  או א' מפסוק למדים ששניהם מחלוקת קיימת - ולאידך וכיו"ב; בהם, נדרשת שהתורה מדות

וכיו"ב. גופא, זו ומדה זה בפסוק מסויים בפרט שנחלקו אלא אחת,

לעניננו: ובנוגע

דרשו  אחד מקרא "ושניהם א): ח, (ר"ה בגמרא איתא - ור"ש ר"א עם (ר"מ) דת"ק המחלוקת בפירוש
אחר. באופן הפסוק את מפרש מהם א' שכל אלא וכו'",

בנוגע  ור"ש ר"א עם ר"מ לפלוגתת לאילן לר"ה בנוגע וב"ה ב"ש פלוגתת שבין החילוק מובן ועפ"ז
בהמה: למעשר לר"ה

הקשורה  בתורה, כללית שיטה כללי, בענין פלוגתא היא - לאילן לר"ה בנוגע וב"ה ב"ש פלוגתת
- כך כדי ועד פרטי, בענין פלוגתא היא - ור"ש ר"א עם ר"מ פלוגתת משא"כ ענינים; לכו"כ ונוגעת

דרשו". אחר מקרא ש"שניהם

אודות  מדובר כאשר יותר גדול מחלוקת) של מענין כתוצאה (הבא כו' האור דיתרון שהעילוי ומובן,
בלבד. פרטי בענין מחלוקת מאשר יותר, וגדולה כללית מחלוקת

.ÂË:ובהקדים במשנה. הלימוד לדרך בנוגע - כללי ענין בזה להוסיף ויש
ולכאן, לכאן וסברות שקו"ט בריבוי פרטי', כל על מסויימת סוגיא שלומדים - בישיבות הלימוד דרך
וללמד  ללמוד לב שמים  ולא אתר , על  הסוגיא לביאור בנוגע רק הוא זה כל - אבל וכו', ובעומק ברוחב 
- בעצמו ללמוד יוכל שהתלמיד כדי וכיו"ב, בהם, נדרשת שהתורה מדות י"ג הלימוד, ואופני דרכי את

ה"ראשֿישיבה". מפי ילמדנה שלא סוגיא אחרת, בסוגיא - כדבעי

בברייתא  ביאורה מלבד המשנה בלימוד יש דרך איזו לכאורה, - המשנה בלימוד הדרך - ובעניננו
בזה? להוסיף עוד יש ומה ותוספות, רש"י בפירוש מעיינים - הגמרא את מבינים לא ואם ובגמרא,

מביאורה  שונה בדרך המשנה את ללמוד שיכולים ישראל גדולי בדברי מצינו דבר, של לאמיתתו הנה
(ולא  בלבד המשנה דברי פירוש אודות מדובר כאשר היינו, להלכה, נוגע זה אין כאשר - וזאת בגמרא,

כפשוט. שבתורה, הלימוד דרכי ע"פ הוא הפירוש כאשר רק - אז וגם להלכה), בנוגע

ולדוגמא:

ש"הואיל  ומבאר הגמרא, כפי' דלא משנה מפרש שהרמב"ם מביא מ"ה) (פ"ה לנזיר התוי"ט בפי'
דין  שום ויפרש יכריע שלא שצריך אלא כו', לפרש נתונה הרשות מידי, ולא נפק"מ לא דינא ולענין

בעלי דעת סותר הגמרא".שיהא

מכיון  בגמרא, המובא מהפסוק אחר פסוק מביא שלפעמים - ה"יד" בספר הרמב"ם בכללי ידוע ועד"ז
"הלכות" הוא ה"יד " שספר  ומכיון ס"ד). הרמב"ם כללי מלאכי (יד בלבד הפסוק  פירוש אודות שמדובר 
בגמרא) המובא מהפירוש שונה פירוש ללמוד יכולים להלכה נוגע שאינו (שבאופן גופא זה ענין הרי -

"הלכה". הוא
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אומרים  שאין לכך המקור מהו וכו' בראשונים שקו"ט ישנה בשבט עשר לחמשה שבנוגע לעיל נתבאר
יו"ט. של ענין - תחנון בו

הם  - באלול א' בניסן א' בתורה, המפורש יו"ט הוא - בתשרי א' הנה: - שנים ראשי לשאר בנוגע
רש"י  (ראה במלאכה אסורות שנשים מנהג שישנו [ועד תחנון בו אומרים אין שבלאה"כ חודש, בראש
בספרי  כמובא סרמ"ד), ח"ג תשב"ץ (ראה תפירה מלאכת - ובפרט ועוד). רע"ב. כב, מגילה - ותוס'
כו'], מלאכה דאיסור המנהג בו שייך [ולא ר"ה שאינו - בשבט עשר חמשה משא"כ המנהגים]; טעמי

יו"ט. בשם שיקרא בש"ס מצינו ולא

מיימוניות  הגהות תש"א. סימן פ"א ר"ה - (מרדכי בראשונים כמבואר - הוא לכך היחידי והמקור
כדמוכח  אהדדי", דמיא בהא ביחד) שנים ראשי ארבעה (כל הדדי בהדי דקתני ש"כיון פ"א) שופר הל'
מהר"ם  שו"ת (ראה מהדדי" ילפינן הדדי, בהדי "גמרי שאם א) (ד, מו"ק במסכת הגמרא מדברי גם

ה'). סימן מרוטנבורג

בראשונים  אם כי יו"ט, בשם נקרא בשבט שט"ו בש"ס מצינו (שלא גופא זה שענין נתבאר זה ועל
ד"הקפות", למנהג בנוגע סע"ג) פ, סוכות (לקו"ת המבואר ע"ד - בשבט דט"ו העילוי גודל על מורה כו')
בתושב"כ, המפורש היין" מ"ניסוך יותר ונעלה בתושבע"פ, שמפורש המים" מ"ניסוך יותר נעלה שהוא
[למרות  דתושבע"פ בהגבלה לא וגם דתושב"כ, בהגבלה לבוא יכול אינו מעלתו גודל מפני ואדרבה:
ישראל". "מנהג בתור אם כי מופלג], ריבוי - מספר" אין ועלמות גו' מלכות המה "ששים נאמר שעלי'
אם  כי וגמרא), (משנה בתושבע"פ נתפרש לא מעלתו גודל שמפני - בשבט לט"ו בנוגע מובן ועד"ז

כו'. הראשונים בדברי

שנים  ראשי שאר לגבי לאילן") השנה ("ראש בשבט בט"ו נוספת מעלה שיש נתבאר לזה ובהמשך
בחמשה  אומרים ב"ה ב"ש, כדברי לאילן השנה ראש בשבט "באחד לב"ה: ב"ש בין פלוגתא בו שמצינו -
החושך, מן האור דיתרון באופן היא בשבט) בט"ו הוא לאילן (שר"ה זו שהלכה כלומר, בו", עשר
ד"הוי' לעילוי שמגיעים עד סכ"ו), אגה"ק (ראה כו' ומחלוקת שקו"ט לאחרי ההלכה דבירור שזהו"ע

ונתב  חיים", אלקים דברי ואלו ד"אלו הענין על נוסף - כמותו" שהלכה השייכות עמו גם שזוהי אר
ג), מח, שה"ש לקו"ת וראה ג. כט, (איוב נרו" "בהילו מלשון הוא "הלל" כי - הלל" ל"בית המיוחדת
ענין  שזהו שמאי), (דעת הגבורה ענין לאחרי שבא החסד - גופא ובזה החסד, קו וגילוי, אור של ענין

כו'. הרחמים

באלול  "באחד - במשנה פלוגתא ישנה בהמה" למעשר השנה ל"ראש בנוגע גם הרי זה: על ושאלו
ישנו  זה בענין גם וא"כ, בתשרי", באחד אומרים שמעון ורבי אליעזר רבי בהמה, למעשר השנה ראש

לאילן"? השנה שב"ראש המיוחד איפוא ומהו כו', האור דיתרון העילוי

מיל... הילוך כדי - ועאכו"כ א', לרגע מתבוננים היו אם - אבל "קלאץֿקושיא", זו הרי לכאורה והנה,
כדלקמן. זו, קושיא על פשוט תירוץ מוצאים היו

.„È הקשור שהעילוי מובן, תחנון, אמירת שלילת דיו"ט, הענין אודות מדברים כאשר - לראש לכל
בהמה" למעשר השנה ל"ראש בנוגע כי לאילן", השנה ל"ראש בנוגע רק שייך כו' מחלוקת של ענין עם
"ראש  היותו מפני - בלאה"כ תחנון אומרים אין שבו בחודש, באחד הוא השנה ראש הדעות לב' הרי -

בשבט. עשר בחמשה - לאילן" השנה ל"ראש בנוגע משא"כ חודש",
זאת  לבאר יש - בהמה) למעשר בר"ה גם פלוגתא יש (שבזה השנה" ד"ראש לענין בנוגע ואפילו

ובהקדים: בפשטות,

בתכלית  מנוגדות שיטות ב' הקצה: אל הקצה ומן אופנים, כו"כ ישנם - פלוגתא של לענין בנוגע
בפרט  מחלוקת - השני לקצה ועד שונים, ענינים בכו"כ פרטים ריבוי מסתעפים שממנו ביותר, כללי בענין

בלבד. פרטי בענין מסויים
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היו  הענינים שאר בכל ואילו ב), יד, (שבת מקומות" בג' אלא נחלקו לא והלל "שמאי ולדוגמא:
היו  הענינים ברוב ולכן ואבטליון, משמעי' קיבלו ששניהם מכיון - הדבר וטעם שוות, דיעותיהם
זאת  ולעומת (בתחלתו). תער"ב בהמשך בארוכה כמבואר ענינים, בג' אלא נחלקו ולא שוות, דיעותיהם
ב): פח , (סנהדרין הגמרא ובלשון ביותר, המחלוקת נתרבו הלל", ו"בית שמאי" "בית תלמידיהם, אצל -
שיטות  ב' שנעשו ועד כו'", בישראל מחלוקת רבו צרכן כל שמשו שלא והלל שמאי תלמידי "משרבו
- ולעת"ל משנה", אינה ב"ה במקום ש"ב"ש פס"ד לקבוע צורך שיש ועד כלליים, בענינים מנוגדות

כב"ש. הלכה

במחלו  אופנים כמה ישנם כן מב'כמו שונים, פסוקים מב' שלמדים מכך הנובעת מחלוקת פרטית: קת
ממדה  או א' מפסוק למדים ששניהם מחלוקת קיימת - ולאידך וכיו"ב; בהם, נדרשת שהתורה מדות

וכיו"ב. גופא, זו ומדה זה בפסוק מסויים בפרט שנחלקו אלא אחת,

לעניננו: ובנוגע

דרשו  אחד מקרא "ושניהם א): ח, (ר"ה בגמרא איתא - ור"ש ר"א עם (ר"מ) דת"ק המחלוקת בפירוש
אחר. באופן הפסוק את מפרש מהם א' שכל אלא וכו'",

בנוגע  ור"ש ר"א עם ר"מ לפלוגתת לאילן לר"ה בנוגע וב"ה ב"ש פלוגתת שבין החילוק מובן ועפ"ז
בהמה: למעשר לר"ה

הקשורה  בתורה, כללית שיטה כללי, בענין פלוגתא היא - לאילן לר"ה בנוגע וב"ה ב"ש פלוגתת
- כך כדי ועד פרטי, בענין פלוגתא היא - ור"ש ר"א עם ר"מ פלוגתת משא"כ ענינים; לכו"כ ונוגעת

דרשו". אחר מקרא ש"שניהם

אודות  מדובר כאשר יותר גדול מחלוקת) של מענין כתוצאה (הבא כו' האור דיתרון שהעילוי ומובן,
בלבד. פרטי בענין מחלוקת מאשר יותר, וגדולה כללית מחלוקת

.ÂË:ובהקדים במשנה. הלימוד לדרך בנוגע - כללי ענין בזה להוסיף ויש
ולכאן, לכאן וסברות שקו"ט בריבוי פרטי', כל על מסויימת סוגיא שלומדים - בישיבות הלימוד דרך
וללמד  ללמוד לב שמים  ולא אתר , על  הסוגיא לביאור בנוגע רק הוא זה כל - אבל וכו', ובעומק ברוחב 
- בעצמו ללמוד יוכל שהתלמיד כדי וכיו"ב, בהם, נדרשת שהתורה מדות י"ג הלימוד, ואופני דרכי את

ה"ראשֿישיבה". מפי ילמדנה שלא סוגיא אחרת, בסוגיא - כדבעי

בברייתא  ביאורה מלבד המשנה בלימוד יש דרך איזו לכאורה, - המשנה בלימוד הדרך - ובעניננו
בזה? להוסיף עוד יש ומה ותוספות, רש"י בפירוש מעיינים - הגמרא את מבינים לא ואם ובגמרא,

מביאורה  שונה בדרך המשנה את ללמוד שיכולים ישראל גדולי בדברי מצינו דבר, של לאמיתתו הנה
(ולא  בלבד המשנה דברי פירוש אודות מדובר כאשר היינו, להלכה, נוגע זה אין כאשר - וזאת בגמרא,

כפשוט. שבתורה, הלימוד דרכי ע"פ הוא הפירוש כאשר רק - אז וגם להלכה), בנוגע

ולדוגמא:

ש"הואיל  ומבאר הגמרא, כפי' דלא משנה מפרש שהרמב"ם מביא מ"ה) (פ"ה לנזיר התוי"ט בפי'
דין  שום ויפרש יכריע שלא שצריך אלא כו', לפרש נתונה הרשות מידי, ולא נפק"מ לא דינא ולענין

בעלי דעת סותר הגמרא".שיהא

מכיון  בגמרא, המובא מהפסוק אחר פסוק מביא שלפעמים - ה"יד" בספר הרמב"ם בכללי ידוע ועד"ז
"הלכות" הוא ה"יד " שספר  ומכיון ס"ד). הרמב"ם כללי מלאכי (יד בלבד הפסוק  פירוש אודות שמדובר 
בגמרא) המובא מהפירוש שונה פירוש ללמוד יכולים להלכה נוגע שאינו (שבאופן גופא זה ענין הרי -

"הלכה". הוא
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נתן  דרבי בברייתא המשנה פירוש שישנו שלמרות - אבות דמסכת למשניות בנוגע מצינו כן וכמו
לאחרוני  עד וכו', והרמב"ם (רש"י ישראל גדולי ע"י שנאמרו פירושים ריבוי מצינו מ"מ, דר"נ), (אבות
אודות  שמדובר מכיון - הדבר וטעם דר"נ. באבות מהפירוש הפכי) לאופן (ועד אחר באופן האחרונים)
בכו"כ  המשנה דברי את לפרש יכולים שאז להלכה, - ח"ו - בניגוד זה ואין בלבד, המשנה דברי פירוש 

התורה. לימוד ודרכי כללי ע"פ והגמרא), הברייתא כפירוש (שלא אופנים

.ÊË:לעניננו ובנוגע
בלבד  שנים ראשי ג' ישנם שאז בתשרי, בא' הוא בהמה למעשר השנה שראש ור"ש ר"א לדעת בנוגע
שלדעת  מכיון לרגלים, השנה כראש בניסן עשר חמשה מחשיבים זו שלדעה ב) ז, (ר"ה בגמרא איתא -
(כמובא  זו לדעה גם שנים ראשי ד' ישנם - ובמילא תאחר", ל"בל בנוגע כסדרן רגלים שלש בעינן ר"ש

התויו"ט). בפי' גם

זקוקים  שבו היחידי בשבט ט"ו נשאר עדיין - בניסן עשר חמשה מוסיפים כאשר גם  אגב: [דרך
בלאה"כ  יו"ט הוא בניסן עשר חמשה שהרי סי"ג), (כנ"ל תחנון אמירת לשלילת בנוגע  ושקו"ט ללימוד

הפסח]. חג -

שנים  ראשי ד' ישנם כיצד המבארים הגמרא דברי הובאו לא - להרמב"ם המשניות בפירוש אמנם,
ישראל, תפוצות בכל שנתקבל המשניות, מפרשי ועיקרי מגדולי – הרע"ב בפירוש וגם ור"ש. ר"א לדעת

הנ"ל. הגמרא דברי הובאו לא - חסידות בדרושי גם מובא ופירושו

הם": שנים ראשי "ארבעה המשנה דברי בפירוש אופנים ב' שישנם ונמצא,

דל  - ארבעה לר"ש רגלים, דל - ארבעה "לר"מ הכל: לדברי צ"ל שנים" ראשי ש"ד' מפרשת הגמרא
ראשי  ג' ישנם ור"א ר"ש שלדעת המשנה דברי בפירוש לומדים והרע"ב הרמב"ם אבל בהמה"; מעשר

לדעת רק זה הרי - שנים" ראשי "ארבעה ומ"ש ת"ק.שנים,

שבו  הפלוגתא מפני לאילן" ב"ר"ה המיוחד העילוי אודות משנת"ל נוסף) (באופן לתרץ יש ועפ"ז
שנים" ראשי "ארבעה אודות הוא המדובר כי - פלוגתא) יש בהמה למעשר לר"ה בנוגע שגם (אף כו'

ארבעה. ולא שנים, ראשי ג' רק ישנם - ור"ש ר"א לדעת משא"כ ת"ק, לדעת כלומר, שבמשנה,

.ÊÈ.(יז טו, (בשלח ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש עה"פ בפרש"י הביאור את להשלים המקום כאן
ובהקדים:

המתאימות  נקודות - ובחלקם תירוצים, כו"כ ותירצו - רש"י דברי בפירוש ב"קובצים" שקו"ט כבר
דף  גדולה, באריכות נכתבו אלו תירוצים - אבל המתרצים; כל של ו"יישרֿכחם" הפשט, ע"ד ללימוד
כרך  שיחות" מ"לקוטי למקור עד וכו', מפרשים חז"ל, מדברי מקורות כו"כ הבאת ומתוך וכיו"ב, וחצי,
אריכות  עם ממנו רוצים מה הוא: טוען - למקרא חמש בן אודות שמדובר ומכיון פלונית! הערה פלוני
להסביר  מה ואין לשחק... אח"כ שיוכל כדי ובקיצור, בפשטות רש"י דברי את להבין רצונו - כזו גדולה
- גופא ובלקו"ש פלוני, כרך שיחות" מ"לקוטי להוכחה עד המפרשים, בדברי ארוכה שקו"ט לו

נקודות!... ללא הכתובה ב"הערה",

שמבארים  (כפי בפשטות ומוכרחים מובנים מקרא של בפשוטו רש"י דברי אכן אם ועיקר: - ועוד
ש"מקדש  רש"י, מפירוש שונה באופן לומדים המפרשים וכל חז"ל מדרשי שכל היתכן - ב"קובצים")
ורק  בפ"ע, ענין הוא ועד" לעולם ימלוך "ה' ומ"ש ה'", פעלת לשבתך "מכון על קאי ידיך" כוננו אדנֿי
מקדש  על וקאי ה'", פעלת לשבתך "מכון על נוסף ענין הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש לומד רש"י

ועד"?! לעולם ימלוך ש"ה' בזמן ידים בשתי שיבנה דלעתיד

כל  כדברי לומר יותר מסתבר הכתוב פשטות שמצד - הנכון הוא שההיפך לומר בהכרח ולכן,
ענין  הוא ועד" לעולם ימלוך ו"ה' לשבתך", ה"מכון הוא הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש המפרשים,
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המפרשים), דכל הפשוטה הסברא (היפך אחר באופן זה פסוק לפרש הכרח ישנו שלרש"י אלא בפ"ע,
כדלקמן. שלפנ"ז, בפסוקים בפירושו שהובאה שיטה - לשיטתו שאזיל מכיון

.ÁÈ:לארץ בנ"י לכניסת בקשר - הוא הים" "שירת סיום תוכן
כנען", יושבי כל נמוגו גו' אדום אלופי נבהלו "אז פלשת", יושבי אחז חיל ירגזון עמים "שמעו

בהר  ותטעמו "תבאמו - לזה ונוסף גו'", ה' עמך יעבור עד גו' ופחד אימתה עליהם מכון "תפול נחלתך
ביהמ"ק. בנין גם אלא לארץ, הכניסה רק לא היינו, גו'", לשבתך

ה"מכון  על קאי ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש הכתוב שהמשך לומר, בפשטות מסתבר שכן, ומכיון
הענינים  אודות מדובר הפסוקים המשך בכל שהרי לבוא, לעתיד שיהי' אחר מקדש על ולא לשבתך",

לארץ. בנ"י לכניסת זמן בסמיכות שיהיו

ועוד: זאת

עמם  "אהי' אהי'", אשר "אהי' רבינו למשה אמר הקב"ה שכאשר למקרא חמש הבן למד שמות בפ'
להם  מזכיר אני "מה להקב"ה: רבינו משה אמר - מלכיות" שאר בשעבוד עמם אהי' אשר זאת בצרה
כה  אמרת "יפה לו: ואמר רבינו, משה של טענתו את קיבל הקב"ה ואכן, זו", בצרה דיים אחרת, צרה

יד). ג, שמות (פרש"י וגו'" תאמר

שה' ("בזמן לבוא לעתיד שיהי' אחר מקדש על קאי ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש נאמר אם ועפ"ז:
מעלה  בו תהי' שלא לשבתך", "מכון משא"כ ידים", "בשתי יבנה זה מקדש ודוקא ועד"), לעולם ימלוך
הכניסה  אודות להם שמבשרים לאחרי מיד - אחד בהמשך - (ובפרט לבנ"י לומר הצורך מהו יוקשה: - זו
דלעתיד  המקדש שיבוא עד בשלימות, יהי' לא לשבתך") ("מכון זה שביהמ"ק ביהמ"ק) ובנין לארץ

דלעיל)?! משה של טענתו (ע"ד ידים בשתי שיבנה

לכך  לארץ, יכנס שלא משה "נתנבא רש"י: מפרש - ותטעמו" "תבאמו עה"פ לדבר: נוספת הוכחה
הדבר  וטעם ניבא. מה ידע ולא שניבא באופן נאמרו רבינו משה של שדבריו כלומר, תביאנו", נאמר לא
יכנס  לא רבינו (שמשה בלתיֿרצוי  דבר לומר מקום שאין מפני - ניבא מה ידע שלא להדגיש שמוכרחים

כו'. טובים ענינים אודות מדובר שבה הים, שירת באמצע לארץ)

על  ולא לשבתך", ה"מכון על קאי ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש שמ"ש - בפשטות - מובן זה ומכל
לבוא. לעתיד שיבנה אחר מקדש

.ËÈ.אחר באופן לפרש הכרח ישנו - (כדלקמן) השירה ענין לכללות בנוגע רש"י של לשיטתו אמנם,
ובהקדים:

לחזור  המקראות דרך - בכתובים והן בנביאים הן בתורה, הן - שב"שירה" לומדים המפרשים רוב
כן  אם אלא סתם, כופלים אין ב"שירה" גם - רש"י לדעת אבל המליצה. ליופי פעם, אחר פעם ולכפול

הקודמת. בפעם נאמר שלא חדש ענין להוסיף כדי

ה  (פסוק גאה" גאה "כי עה"פ הזאת דהנה, השירה כל "וכן רש"י: כותב - הים") ד"שירת ראשון
בכל  - זה עם וביחד כולם". וכן שמו, ה' מלחמה איש ה' לישועה, לי ויהי יֿה וזמרת עזי כפולה, תמצא
שאי  דבר שעשה לומר הכפל בא - גאה גאה "כי הענין: לכפל הטעם את רש"י מבאר שלאח"ז הפסוקים
להוסיף  באה שמו" ד"ה' ההכפלה - שמו" ה' מלחמה איש "ה' כו'". לעשות ודם לבשר אפשר

הפסוקים. בשאר וכיו"ב נלחם", הוא בשמו אלא זיין, בכלי לא ש"מלחמותיו

כאשר  אם כי בלבד, המליצה ליופי סתם, הכפלה קיימת לא ב"שירה" גם - רש"י שלדעת מובן, ומזה
חדש. וענין פרט מוסיף זה כפל

לרש"י: - המפרשים שאר כל שבין החילוק מובן ועפ"ז

אדנֿי  ש"מקדש לפרש אפשר - בלבד המליצה ליופי הכפלה קיימת שב"שירה" המפרשים כל לדעת
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נתן  דרבי בברייתא המשנה פירוש שישנו שלמרות - אבות דמסכת למשניות בנוגע מצינו כן וכמו
לאחרוני  עד וכו', והרמב"ם (רש"י ישראל גדולי ע"י שנאמרו פירושים ריבוי מצינו מ"מ, דר"נ), (אבות
אודות  שמדובר מכיון - הדבר וטעם דר"נ. באבות מהפירוש הפכי) לאופן (ועד אחר באופן האחרונים)
בכו"כ  המשנה דברי את לפרש יכולים שאז להלכה, - ח"ו - בניגוד זה ואין בלבד, המשנה דברי פירוש 

התורה. לימוד ודרכי כללי ע"פ והגמרא), הברייתא כפירוש (שלא אופנים

.ÊË:לעניננו ובנוגע
בלבד  שנים ראשי ג' ישנם שאז בתשרי, בא' הוא בהמה למעשר השנה שראש ור"ש ר"א לדעת בנוגע
שלדעת  מכיון לרגלים, השנה כראש בניסן עשר חמשה מחשיבים זו שלדעה ב) ז, (ר"ה בגמרא איתא -
(כמובא  זו לדעה גם שנים ראשי ד' ישנם - ובמילא תאחר", ל"בל בנוגע כסדרן רגלים שלש בעינן ר"ש

התויו"ט). בפי' גם

זקוקים  שבו היחידי בשבט ט"ו נשאר עדיין - בניסן עשר חמשה מוסיפים כאשר גם  אגב: [דרך
בלאה"כ  יו"ט הוא בניסן עשר חמשה שהרי סי"ג), (כנ"ל תחנון אמירת לשלילת בנוגע  ושקו"ט ללימוד

הפסח]. חג -

שנים  ראשי ד' ישנם כיצד המבארים הגמרא דברי הובאו לא - להרמב"ם המשניות בפירוש אמנם,
ישראל, תפוצות בכל שנתקבל המשניות, מפרשי ועיקרי מגדולי – הרע"ב בפירוש וגם ור"ש. ר"א לדעת

הנ"ל. הגמרא דברי הובאו לא - חסידות בדרושי גם מובא ופירושו

הם": שנים ראשי "ארבעה המשנה דברי בפירוש אופנים ב' שישנם ונמצא,

דל  - ארבעה לר"ש רגלים, דל - ארבעה "לר"מ הכל: לדברי צ"ל שנים" ראשי ש"ד' מפרשת הגמרא
ראשי  ג' ישנם ור"א ר"ש שלדעת המשנה דברי בפירוש לומדים והרע"ב הרמב"ם אבל בהמה"; מעשר

לדעת רק זה הרי - שנים" ראשי "ארבעה ומ"ש ת"ק.שנים,

שבו  הפלוגתא מפני לאילן" ב"ר"ה המיוחד העילוי אודות משנת"ל נוסף) (באופן לתרץ יש ועפ"ז
שנים" ראשי "ארבעה אודות הוא המדובר כי - פלוגתא) יש בהמה למעשר לר"ה בנוגע שגם (אף כו'

ארבעה. ולא שנים, ראשי ג' רק ישנם - ור"ש ר"א לדעת משא"כ ת"ק, לדעת כלומר, שבמשנה,

.ÊÈ.(יז טו, (בשלח ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש עה"פ בפרש"י הביאור את להשלים המקום כאן
ובהקדים:

המתאימות  נקודות - ובחלקם תירוצים, כו"כ ותירצו - רש"י דברי בפירוש ב"קובצים" שקו"ט כבר
דף  גדולה, באריכות נכתבו אלו תירוצים - אבל המתרצים; כל של ו"יישרֿכחם" הפשט, ע"ד ללימוד
כרך  שיחות" מ"לקוטי למקור עד וכו', מפרשים חז"ל, מדברי מקורות כו"כ הבאת ומתוך וכיו"ב, וחצי,
אריכות  עם ממנו רוצים מה הוא: טוען - למקרא חמש בן אודות שמדובר ומכיון פלונית! הערה פלוני
להסביר  מה ואין לשחק... אח"כ שיוכל כדי ובקיצור, בפשטות רש"י דברי את להבין רצונו - כזו גדולה
- גופא ובלקו"ש פלוני, כרך שיחות" מ"לקוטי להוכחה עד המפרשים, בדברי ארוכה שקו"ט לו

נקודות!... ללא הכתובה ב"הערה",

שמבארים  (כפי בפשטות ומוכרחים מובנים מקרא של בפשוטו רש"י דברי אכן אם ועיקר: - ועוד
ש"מקדש  רש"י, מפירוש שונה באופן לומדים המפרשים וכל חז"ל מדרשי שכל היתכן - ב"קובצים")
ורק  בפ"ע, ענין הוא ועד" לעולם ימלוך "ה' ומ"ש ה'", פעלת לשבתך "מכון על קאי ידיך" כוננו אדנֿי
מקדש  על וקאי ה'", פעלת לשבתך "מכון על נוסף ענין הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש לומד רש"י

ועד"?! לעולם ימלוך ש"ה' בזמן ידים בשתי שיבנה דלעתיד

כל  כדברי לומר יותר מסתבר הכתוב פשטות שמצד - הנכון הוא שההיפך לומר בהכרח ולכן,
ענין  הוא ועד" לעולם ימלוך ו"ה' לשבתך", ה"מכון הוא הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש המפרשים,
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המפרשים), דכל הפשוטה הסברא (היפך אחר באופן זה פסוק לפרש הכרח ישנו שלרש"י אלא בפ"ע,
כדלקמן. שלפנ"ז, בפסוקים בפירושו שהובאה שיטה - לשיטתו שאזיל מכיון

.ÁÈ:לארץ בנ"י לכניסת בקשר - הוא הים" "שירת סיום תוכן
כנען", יושבי כל נמוגו גו' אדום אלופי נבהלו "אז פלשת", יושבי אחז חיל ירגזון עמים "שמעו

בהר  ותטעמו "תבאמו - לזה ונוסף גו'", ה' עמך יעבור עד גו' ופחד אימתה עליהם מכון "תפול נחלתך
ביהמ"ק. בנין גם אלא לארץ, הכניסה רק לא היינו, גו'", לשבתך

ה"מכון  על קאי ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש הכתוב שהמשך לומר, בפשטות מסתבר שכן, ומכיון
הענינים  אודות מדובר הפסוקים המשך בכל שהרי לבוא, לעתיד שיהי' אחר מקדש על ולא לשבתך",

לארץ. בנ"י לכניסת זמן בסמיכות שיהיו

ועוד: זאת

עמם  "אהי' אהי'", אשר "אהי' רבינו למשה אמר הקב"ה שכאשר למקרא חמש הבן למד שמות בפ'
להם  מזכיר אני "מה להקב"ה: רבינו משה אמר - מלכיות" שאר בשעבוד עמם אהי' אשר זאת בצרה
כה  אמרת "יפה לו: ואמר רבינו, משה של טענתו את קיבל הקב"ה ואכן, זו", בצרה דיים אחרת, צרה

יד). ג, שמות (פרש"י וגו'" תאמר

שה' ("בזמן לבוא לעתיד שיהי' אחר מקדש על קאי ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש נאמר אם ועפ"ז:
מעלה  בו תהי' שלא לשבתך", "מכון משא"כ ידים", "בשתי יבנה זה מקדש ודוקא ועד"), לעולם ימלוך
הכניסה  אודות להם שמבשרים לאחרי מיד - אחד בהמשך - (ובפרט לבנ"י לומר הצורך מהו יוקשה: - זו
דלעתיד  המקדש שיבוא עד בשלימות, יהי' לא לשבתך") ("מכון זה שביהמ"ק ביהמ"ק) ובנין לארץ

דלעיל)?! משה של טענתו (ע"ד ידים בשתי שיבנה

לכך  לארץ, יכנס שלא משה "נתנבא רש"י: מפרש - ותטעמו" "תבאמו עה"פ לדבר: נוספת הוכחה
הדבר  וטעם ניבא. מה ידע ולא שניבא באופן נאמרו רבינו משה של שדבריו כלומר, תביאנו", נאמר לא
יכנס  לא רבינו (שמשה בלתיֿרצוי  דבר לומר מקום שאין מפני - ניבא מה ידע שלא להדגיש שמוכרחים

כו'. טובים ענינים אודות מדובר שבה הים, שירת באמצע לארץ)

על  ולא לשבתך", ה"מכון על קאי ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש שמ"ש - בפשטות - מובן זה ומכל
לבוא. לעתיד שיבנה אחר מקדש

.ËÈ.אחר באופן לפרש הכרח ישנו - (כדלקמן) השירה ענין לכללות בנוגע רש"י של לשיטתו אמנם,
ובהקדים:

לחזור  המקראות דרך - בכתובים והן בנביאים הן בתורה, הן - שב"שירה" לומדים המפרשים רוב
כן  אם אלא סתם, כופלים אין ב"שירה" גם - רש"י לדעת אבל המליצה. ליופי פעם, אחר פעם ולכפול

הקודמת. בפעם נאמר שלא חדש ענין להוסיף כדי

ה  (פסוק גאה" גאה "כי עה"פ הזאת דהנה, השירה כל "וכן רש"י: כותב - הים") ד"שירת ראשון
בכל  - זה עם וביחד כולם". וכן שמו, ה' מלחמה איש ה' לישועה, לי ויהי יֿה וזמרת עזי כפולה, תמצא
שאי  דבר שעשה לומר הכפל בא - גאה גאה "כי הענין: לכפל הטעם את רש"י מבאר שלאח"ז הפסוקים
להוסיף  באה שמו" ד"ה' ההכפלה - שמו" ה' מלחמה איש "ה' כו'". לעשות ודם לבשר אפשר

הפסוקים. בשאר וכיו"ב נלחם", הוא בשמו אלא זיין, בכלי לא ש"מלחמותיו

כאשר  אם כי בלבד, המליצה ליופי סתם, הכפלה קיימת לא ב"שירה" גם - רש"י שלדעת מובן, ומזה
חדש. וענין פרט מוסיף זה כפל

לרש"י: - המפרשים שאר כל שבין החילוק מובן ועפ"ז

אדנֿי  ש"מקדש לפרש אפשר - בלבד המליצה ליופי הכפלה קיימת שב"שירה" המפרשים כל לדעת
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אלא  אינו והכפל הכתובים), (כפשטות לפנ"ז שהוזכר - לשבתך" "מכון - ביהמ"ק על קאי ידיך" כוננו
המליצה; ליופי

בהכרח  - חדש וענין פרט נוסף כאשר אם כי סתם, הכפלה קיימת לא ב"שירה" שגם רש"י, לדעת אבל
ש"מקדש  לפרש רש"י מוכרח ולכן לשבתך", ל"מכון בהוספה הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש לומר
לבוא, לעתיד ועד, לעולם ימלוך שה' "בזמן לבוא, לעתיד שיהי' אחר, מקדש על קאי ידיך" כוננו אדנֿי

שלו". המלוכה שכל

.Î:מובן אינו עדיין אבל
ד"מכון  שהמקדש מודגש שבזה - לבוא לעתיד שיהי' המקדש אודות הים" ב"שירת מזכירים מה לשם

סי"ח)?! (כנ"ל השלימות תכלית אינו לארץ) בנ"י בכניסת (שיהי' לשבתך"

בפשטות: - בזה והביאור

כניסתם  עם ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה היתה - ישראל זכו שאילו חז"ל במדרשי מבואר
לארץ.

משך  לקחת צריך הדבר הי' לא - ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש הים" ב"שירת אמרו בנ"י כאשר ועפ"ז:
ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש - לאח"ז ומיד לשבתך", ה"מכון הי' לארץ כשיכנסו ומיד תיכף כי רב, זמן

ועד". לעולם ימלוך "ה' היעוד קיום עם ביחד ידים", "בשתי

חדש  בענין אינה זו שהוספה מובן, הרי - חדש וענין פרט להוסיף בא השירה שכפל אף כלומר:
החלום  השנות "על (ולדוגמא: ענין באותו נוסף פרט אלא שלפניו, לענין כלל קשר כל לו שאין לגמרי
המוסיף  כפל - לב) מא, (מקץ לעשותו" האלקים וממהר האלקים מעם הדבר נכון כי פעמים פרעה אל

נוסף ובנדו"ד: עצמו], זה בענין וזריזות "מקדש תוקף - אחר מקדש יהי' לשבתך" ד"מכון ביהמ"ק על
זמן  משך לאחרי שיהי' דבר בפ"ע, ענין אינו ידים) בשתי (שיבנה זה מקדש אבל ידיך", כוננו אדנֿי
יהי' זה מקדש גם אלא בארוכה), (כנ"ל זו ל"שירה" שייכות לזה אין שאז - לבוא) (לעתיד ביותר ארוך
ומצב  במעמד בנ"י היו שעה באותה שהרי לשבתך"), ה"מכון לאחרי (מיד לארץ שיכנסו ומיד תיכף
היעוד  קיום עם ביחד והשלימה, האמיתית הגאולה באה היתה ומיד ותיכף מיד, לארץ להכנס שעמדו

ועד". לעולם ימלוך "ה'

.‡Î שענין ובפרט לתשובה", ד"לאלתר הענין גם כבר והי' הקיצין", כל "כלו שכבר שלאחרי ויה"ר
"לאלתר  ממש בקרוב נזכה - סע"א) קכט, (זח"א חדא" וברגעא חדא ביומא חדא "בשעתא הוא התשובה

חדא, בשעתא - וגם לגאולה",
ובזקנינו  "בנערינו - העם" ד"שלימות באופן מהגלות, בנ"י כל יוצאים ממש ומיד שתיכף - ובפשטות
באים  כזה ובאופן בשלימות, ומצוותי' התורה קיום התורה", "שלימות עם ביחד ובבנותינו", בבנינו
את  אלקיך ה' ירחיב "כי - מזה  ויתירה הארץ", "שלימות - בשלימותה שהיא כפי הקדושה לארצנו

גבולך",

קיום  עם וביחד ידים, בשתי שיבנה ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - השלישי ביהמ"ק לבנין זוכים ושם
ועד", לעולם ימלוך "ה' היעוד

ראשם. על עולם ושמחת "נאו", ממש , בימינו במהרה
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.‚Î אאמו"ר בהערות ענין לבאר וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
דפרשתנו. הזהר על

רש"י  פירוש על נתעכב גו', הקולות את רואים העם וכל ד"ה למאמר בהמשך הנה - לפרש"י בנוגע
טו): (כ, זה בפסוק

שלא  ומניין סומא. אחד בהם הי' שלא "מלמד ומפרש: רואים", העם "וכל התיבות את מעתיק רש"י
ונשמע". נעשה ת"ל חרש, בהם הי' שלא ומניין העם. כל ויענו ת"ל אלם, בהם הי'

למכילתא  [והציון במכילתא" "איתא כותב אינו שרש"י ואף במכילתא. - הוא זה לפרש"י המקור והנה,
זה  ציון מצינו לא ולכן, כו'. המדפיס הוספת אלא רש"י, מדברי אינו - שלפנינו בחומשים שמופיע
רש"י  בלשון גם וכמודגש מקרא, של בפשוטו מוכרח זה שפירוש מכיון הראשונים], ובדפוסים בכתביֿיד

רש"י. של מקורו זהו סוכ"ס הרי - וכך כך מלמדנו מקרא של שפשוטו היינו, כו'", "מלמד

קושיא: מתעוררת - פירושו את רש"י מביא שמשם במכילתא, מעיינים וכאשר

ההר. בתחתית ויתייצבו שנאמר חגרים, בהם הי' שלא "מניין נוספים: ענינים ב' מצינו במכילתא
לדעת". הראת אתה שנאמר טפשים, בהם הי' שלא ומניין

אלם, בהם הי' שלא סומא, בהם הי' שלא - ענינים ג' רק ממכילתא רש"י מביא מדוע להבין: וצריך
בהם  הי' ושלא חיגר  בהם הי' שלא - שבמכילתא הענינים שאר את מביא ואינו חרש, בהם הי' ושלא
היא  מוכרחת וחרש אלם סומא בהם הי' שלא המכילתא דרשת אם ממהֿנפשך: - דלכאורה טיפש?
רש"י  הביאה לא שלכן וטיפש, חיגר בהם הי' שלא הדרשה איפוא, שונה, במה מקרא, של בפשוטו

בפירושו?!

למקרא  חמש שהבן מפני לדעת" הראת "אתה מהפסוק הלימוד את מביא אינו שרש"י לומר ואין
"ויתייצבו  מהפסוק הלימוד את הביא שלא מה קשה שעדיין לזה [נוסף שהרי - זה פסוק למד לא עדיין
משפטים, שבפ' ונשמע" "נעשה מהפסוק הלימוד את מביא רש"י הרי] לפנ"ז, שנאמר ההר" בתחתית

זה. פסוק עדיין למד לא למקרא חמש שהבן אף

להבין: צריך גם

רש"י  ממתין מדוע - ועפ"ז זה. בענין קושי שמתעורר הראשונה בפעם דבר לבאר רש"י של דרכו
הרי  הקולות", את רואים העם "וכל לפסוק עד העם" כל ויענו ת"ל אלם בהם הי' שלא "מניין לבאר
הי' וא"כ, הקולות", את רואים העם "וכל הפסוק לפני ח) (יט, בפרשתנו מופיע העם" כל "ויענו הפסוק
עצמו, זה בפסוק אלם") בהם הי' "שלא למדים (שממנו העם" כל "ויענו הדיוק על להתעכב צריך רש"י

הקולות"?! את רואים העם "וכל הפסוק את שילמדו ער להמתין ולא

רש"י  הי' לא דא"כ, - מקרא של פשוטו ע"פ אינו העם" כל "ויענו מהפסוק שהלימוד לומר ואין
כפשוט. הקולות", את רואים העם "וכל הפסוק על בפירושו גם זה לימוד מביא

לקמן. שיתבאר וכפי

.„Î ויבוא" ב) (סט, הזהר מאמר מביא פג) ע' לוי"צ (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות
לב  דהא דיתרו, בניו ובניו חדא כללא איהו כלא משה, אל ואשתו ובניו משה חתן משה יתרו דאתא תר

הכא  אוף  בנין, לי' הוו  בי ' דיורי ' ושוי דלבן לגבי' שאתא דכיון ביעקב הוה והכי בנין. לי' הוו לגבי'
דשכינתא  גדפי תחות לון למיעל עמי' אייתי ביתי' וכל בנין. ליתרו ליה הוו ביתרו, דיורי' דשוי כיון משה,

וכו'",
כט, (ויצא שנאמר בנים, ללבן היו לא שבתחילה מצינו ולבן יעקב שאצל שכשם מבאר הזהר כלומר:
הרועים" אצל בתו שולח והוא בנים לו יש "אפשר היא", רועה כי לאבי' אשר הצאן עם באה "ורחל ט)
"ויברכני  אזי לבן של בביתו מקומו קבע שיעקב לאחרי ואילו לגמרי, הצניעות ענין היפך - שם) (פרש "י
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אלא  אינו והכפל הכתובים), (כפשטות לפנ"ז שהוזכר - לשבתך" "מכון - ביהמ"ק על קאי ידיך" כוננו
המליצה; ליופי

בהכרח  - חדש וענין פרט נוסף כאשר אם כי סתם, הכפלה קיימת לא ב"שירה" שגם רש"י, לדעת אבל
ש"מקדש  לפרש רש"י מוכרח ולכן לשבתך", ל"מכון בהוספה הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש לומר
לבוא, לעתיד ועד, לעולם ימלוך שה' "בזמן לבוא, לעתיד שיהי' אחר, מקדש על קאי ידיך" כוננו אדנֿי

שלו". המלוכה שכל

.Î:מובן אינו עדיין אבל
ד"מכון  שהמקדש מודגש שבזה - לבוא לעתיד שיהי' המקדש אודות הים" ב"שירת מזכירים מה לשם

סי"ח)?! (כנ"ל השלימות תכלית אינו לארץ) בנ"י בכניסת (שיהי' לשבתך"

בפשטות: - בזה והביאור

כניסתם  עם ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה היתה - ישראל זכו שאילו חז"ל במדרשי מבואר
לארץ.

משך  לקחת צריך הדבר הי' לא - ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש הים" ב"שירת אמרו בנ"י כאשר ועפ"ז:
ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש - לאח"ז ומיד לשבתך", ה"מכון הי' לארץ כשיכנסו ומיד תיכף כי רב, זמן

ועד". לעולם ימלוך "ה' היעוד קיום עם ביחד ידים", "בשתי

חדש  בענין אינה זו שהוספה מובן, הרי - חדש וענין פרט להוסיף בא השירה שכפל אף כלומר:
החלום  השנות "על (ולדוגמא: ענין באותו נוסף פרט אלא שלפניו, לענין כלל קשר כל לו שאין לגמרי
המוסיף  כפל - לב) מא, (מקץ לעשותו" האלקים וממהר האלקים מעם הדבר נכון כי פעמים פרעה אל

נוסף ובנדו"ד: עצמו], זה בענין וזריזות "מקדש תוקף - אחר מקדש יהי' לשבתך" ד"מכון ביהמ"ק על
זמן  משך לאחרי שיהי' דבר בפ"ע, ענין אינו ידים) בשתי (שיבנה זה מקדש אבל ידיך", כוננו אדנֿי
יהי' זה מקדש גם אלא בארוכה), (כנ"ל זו ל"שירה" שייכות לזה אין שאז - לבוא) (לעתיד ביותר ארוך
ומצב  במעמד בנ"י היו שעה באותה שהרי לשבתך"), ה"מכון לאחרי (מיד לארץ שיכנסו ומיד תיכף
היעוד  קיום עם ביחד והשלימה, האמיתית הגאולה באה היתה ומיד ותיכף מיד, לארץ להכנס שעמדו

ועד". לעולם ימלוך "ה'

.‡Î שענין ובפרט לתשובה", ד"לאלתר הענין גם כבר והי' הקיצין", כל "כלו שכבר שלאחרי ויה"ר
"לאלתר  ממש בקרוב נזכה - סע"א) קכט, (זח"א חדא" וברגעא חדא ביומא חדא "בשעתא הוא התשובה

חדא, בשעתא - וגם לגאולה",
ובזקנינו  "בנערינו - העם" ד"שלימות באופן מהגלות, בנ"י כל יוצאים ממש ומיד שתיכף - ובפשטות
באים  כזה ובאופן בשלימות, ומצוותי' התורה קיום התורה", "שלימות עם ביחד ובבנותינו", בבנינו
את  אלקיך ה' ירחיב "כי - מזה  ויתירה הארץ", "שלימות - בשלימותה שהיא כפי הקדושה לארצנו

גבולך",

קיום  עם וביחד ידים, בשתי שיבנה ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - השלישי ביהמ"ק לבנין זוכים ושם
ועד", לעולם ימלוך "ה' היעוד

ראשם. על עולם ושמחת "נאו", ממש , בימינו במהרה
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.‚Î אאמו"ר בהערות ענין לבאר וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
דפרשתנו. הזהר על

רש"י  פירוש על נתעכב גו', הקולות את רואים העם וכל ד"ה למאמר בהמשך הנה - לפרש"י בנוגע
טו): (כ, זה בפסוק

שלא  ומניין סומא. אחד בהם הי' שלא "מלמד ומפרש: רואים", העם "וכל התיבות את מעתיק רש"י
ונשמע". נעשה ת"ל חרש, בהם הי' שלא ומניין העם. כל ויענו ת"ל אלם, בהם הי'

למכילתא  [והציון במכילתא" "איתא כותב אינו שרש"י ואף במכילתא. - הוא זה לפרש"י המקור והנה,
זה  ציון מצינו לא ולכן, כו'. המדפיס הוספת אלא רש"י, מדברי אינו - שלפנינו בחומשים שמופיע
רש"י  בלשון גם וכמודגש מקרא, של בפשוטו מוכרח זה שפירוש מכיון הראשונים], ובדפוסים בכתביֿיד

רש"י. של מקורו זהו סוכ"ס הרי - וכך כך מלמדנו מקרא של שפשוטו היינו, כו'", "מלמד

קושיא: מתעוררת - פירושו את רש"י מביא שמשם במכילתא, מעיינים וכאשר

ההר. בתחתית ויתייצבו שנאמר חגרים, בהם הי' שלא "מניין נוספים: ענינים ב' מצינו במכילתא
לדעת". הראת אתה שנאמר טפשים, בהם הי' שלא ומניין

אלם, בהם הי' שלא סומא, בהם הי' שלא - ענינים ג' רק ממכילתא רש"י מביא מדוע להבין: וצריך
בהם  הי' ושלא חיגר  בהם הי' שלא - שבמכילתא הענינים שאר את מביא ואינו חרש, בהם הי' ושלא
היא  מוכרחת וחרש אלם סומא בהם הי' שלא המכילתא דרשת אם ממהֿנפשך: - דלכאורה טיפש?
רש"י  הביאה לא שלכן וטיפש, חיגר בהם הי' שלא הדרשה איפוא, שונה, במה מקרא, של בפשוטו

בפירושו?!

למקרא  חמש שהבן מפני לדעת" הראת "אתה מהפסוק הלימוד את מביא אינו שרש"י לומר ואין
"ויתייצבו  מהפסוק הלימוד את הביא שלא מה קשה שעדיין לזה [נוסף שהרי - זה פסוק למד לא עדיין
משפטים, שבפ' ונשמע" "נעשה מהפסוק הלימוד את מביא רש"י הרי] לפנ"ז, שנאמר ההר" בתחתית

זה. פסוק עדיין למד לא למקרא חמש שהבן אף

להבין: צריך גם

רש"י  ממתין מדוע - ועפ"ז זה. בענין קושי שמתעורר הראשונה בפעם דבר לבאר רש"י של דרכו
הרי  הקולות", את רואים העם "וכל לפסוק עד העם" כל ויענו ת"ל אלם בהם הי' שלא "מניין לבאר
הי' וא"כ, הקולות", את רואים העם "וכל הפסוק לפני ח) (יט, בפרשתנו מופיע העם" כל "ויענו הפסוק
עצמו, זה בפסוק אלם") בהם הי' "שלא למדים (שממנו העם" כל "ויענו הדיוק על להתעכב צריך רש"י

הקולות"?! את רואים העם "וכל הפסוק את שילמדו ער להמתין ולא

רש"י  הי' לא דא"כ, - מקרא של פשוטו ע"פ אינו העם" כל "ויענו מהפסוק שהלימוד לומר ואין
כפשוט. הקולות", את רואים העם "וכל הפסוק על בפירושו גם זה לימוד מביא

לקמן. שיתבאר וכפי

.„Î ויבוא" ב) (סט, הזהר מאמר מביא פג) ע' לוי"צ (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות
לב  דהא דיתרו, בניו ובניו חדא כללא איהו כלא משה, אל ואשתו ובניו משה חתן משה יתרו דאתא תר

הכא  אוף  בנין, לי' הוו  בי ' דיורי ' ושוי דלבן לגבי' שאתא דכיון ביעקב הוה והכי בנין. לי' הוו לגבי'
דשכינתא  גדפי תחות לון למיעל עמי' אייתי ביתי' וכל בנין. ליתרו ליה הוו ביתרו, דיורי' דשוי כיון משה,

וכו'",
כט, (ויצא שנאמר בנים, ללבן היו לא שבתחילה מצינו ולבן יעקב שאצל שכשם מבאר הזהר כלומר:
הרועים" אצל בתו שולח והוא בנים לו יש "אפשר היא", רועה כי לאבי' אשר הצאן עם באה "ורחל ט)
"ויברכני  אזי לבן של בביתו מקומו קבע שיעקב לאחרי ואילו לגמרי, הצניעות ענין היפך - שם) (פרש "י

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



n"cyz'dכב hay f"i ,exzi t"y zgiy

הי' כן כמו - כז) ל, שם (פרש"י לבן" בני דברי את וישמע שנאמר בנים לו היו "עכשיו בגללך", ה'
צאנו  את לרעות מדין כהן יתרו שלחן שלכן בנות, אלא בנים ליתרו היו לא שבתחילה ויתרו, משה אצל

בנים. לו נולדו אזי יתרו, בבית מקומו את קבע שמשה לאחרי ואילו ברירה, לו היתה שלא מכיון

ויכניסם  שיגיירם כדי משה, אל משפחתו כל עם יחד בא שיתרו ללבן, יתרו בין חילוק ישנו אמנם,
בנוגע  אפילו אדרבה: אלא בעצמו, להתגייר בא שלא בלבד זו לא הרי - לבן ואילו השכינה, כנפי תחת
להתגייר  לבניו הניח שלא ובודאי מג), לא, (שם בני" והבנים בנותי "הבנות לבן טען יעקב של למשפחתו

כו'.

שלמדים  ההוראה את מבאר אינו אבל כו', הקבלה באותיות - בזה הענינים פרטי את אאמו"ר ומבאר
האדם  בעבודת הוראה ללמוד יש העולם מעניני שאם כמ"פ וכמדובר לקונו. האדם בעבודת זה מענין

התורה. עניני אודות מדובר כאשר הוא שכן עאכו"כ הרי לקונו,

לקמן. שיתבאר וכפי

.‰Î יום בשבט, עשר חמשה - שבט דחודש המיוחדים הענינים אודות לעיל להמדובר בהמשך
שמו  שזהו יוסף, שמזלו שבט דחודש הענין כללות וכן שלאחריהם, בשבת המיוחד והעילוי ההילולא,
נוסף  ענין ישנו - א) כ, ברכות חז"ל (לשון קאתינן" דיוסף מזרעא "אנן והרי ההילולא. בעל של הראשון

פעמים: כו"כ אודותיו דובר שכבר מכיון כך כל הודגש שלא שבט, בחודש
. . לחודש באחד חודש עשר בעשתי שנה בארבעים "ויהי מפורש: מקרא מצינו - שבט ר"ח אודות

הד  נמשך וכך גֿה), א, (דברים הזאת" התורה את באר משה יום הואיל מידי שבט, חודש ימי בכל בר
באדר. בשבעה משה של להסתלקותו עד ביומו,

ד"באר  הענין הי' זה חודש ימי שבכל - השנה חדשי שאר לגבי שבט דחודש המיוחד העילוי וזהו
שענין  - אדר חודש כולל השנה, חדשי בשאר מצינו שלא מה תורה"), "משנה (כל הזאת" התורה את

באדר. שבעה עד החודש, בהתחלת רק הי' זה

שנה  היתה הארבעים שנת אם שקו"ט ישנה - העיבור) שנת זו, שנה (כקביעות ראשון לאדר [בנוגע
נמצא  העיבור, שנת שהיתה נאמר ואם משה), של לידתו לשנת בנוגע השקו"ט (ע"ד לאו אם מעוברת
משא"כ  בדבר, שקו"ט יש - כאמור - אבל הזאת", התורה את ד"באר הענין הי' ראשון אדר ימי בכל שגם

החודש]. ימי בכל הזאת" התורה את ד"באר הענין הי' שבודאי שבט, לחודש בנוגע

ההילולא: לבעל המיוחדת השייכות מודגשת התורה") את ("באר זה ובענין

להם" פירשה לשון "בשבעים רש"י: מפרש - התורה" את באר משה "הואיל הפסוק על בפירושו
הקדמי  במספר ש"היטב" גם וכידוע לשון". "בשבעים - ח) כז, (תבוא היטב" "באר בפסוק פירושו [ע"ד

שבעים]. בגימטריא - ב' ט' י' ה' ט', י' ה' י', ה' ה', -

התורה  שעניני ההילולא בעל של השתדלותו גודל כידוע - ההילולא לבעל המיוחדת השייכות וזוהי
(פנימיות  דתורה ל"מעיינות" עד ויהדות, תורה להפיץ כדי לשון", ל"שבעים עד לשונות, לכו"כ יתורגמו

הקודש. ללשון שייכים אינם שעדיין אלו אצל גם ומקום, מקום בכל התורה),

יקויים  לעת"ל שהרי - העתידה לגאולה הכנה מהוה לשון) בשבעים התורה עניני (תרגום זה וענין
שהכנה  מובן ומזה אחד", שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד

לשון. בשבעים התורה עניני את לתרגם - היא לזה המתאימה

.ÂÎ מיום לקחת שצריכים ההתעוררות אודות הפעם עוד לעורר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
המעיינות  והפצת והיהדות התורה בהפצת ההילולא בעל של שליחותו למילוי הקשור בכל ההילולא
שתהי'), סיבה (מאיזה ח"ו בכלל בזה עסקו שלא או המתאימה, בשלימות בזה עסקו לא אם שגם חוצה,

לתושי'". ד"כפלים באופן עוז, וביתר שאת ביתר אלו ענינים כל להשלים צריכים
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ככה, פעמים כו"כ אם כי פעמים, ב' של כפל רק אינו " לתושי' ד"כפליים שהפירוש כמ"פ וכמדובר
מופלג, לריבוי עד

שביר  על הצטער רבינו משה שכאשר א) פמ"ו, (שמו"ר המדרש מדברי לו כדמוכח "אמר הלוחות, ת
אני  השניים ובלוחות לבד, הדברות עשרת אלא בהם היו שלא הראשונות בלוחות תצטער אל הקב"ה
והרי  לתושי'", כפלים כי חכמה תעלומות לך ויגד הה"ד ואגדות, מדרש הלכות בהם שיהא לך נותן
מופלג, ריבוי - אם כי בלבד, פעמים ב' של כפל אינו שניות בלוחות לתושי'" ד"כפלים שהענין פשיטא

וכו'", ואגדות מדרש "הלכות

כן, לפני שהיו התורה בעניני גם עילוי פועלת ואגדות") מדרש ("הלכות זו שהוספה - כך כדי ועד
בסברא  להשתמש יכולים שהרי התורה, עניני שאר בהבנת עילוי פועלת בתורה א' ענין שהוספת כידוע

נוספים. ענינים לכו"כ בנוגע זו

לתושי'", ד"כפלים באופן ההילולא בעל של שליחותו במילוי ההוספה - לעניננו בנוגע מובן ומזה
באיכות. והן בכמות הן ביותר, מופלג בריבוי להוספה בזה שהכוונה

אלו. ענינים בכל להוסיף עצמם על שיקבלו אלו כל - ברכה עליהם ותבוא

גודל  ומפורסם כידוע - חסידית בהתוועדות אלו ענינים אודות מחליטים כאשר העילוי גודל ומובן
ובמקום  מישראל, עשיריות כו"כ במעמד נערכת ההתוועדות כאשר ובפרט חסידית, התוועדות של מעלתה
התפלל  שבו במקום - ובפרט תורה, בו ומגדלין תפלה בו שמגדלין וביתֿהמדרש, ביתֿהכנסת קדוש
בקבלת  מוסיף זה שכל - דין בעלמא חיותו בחיים האחרונות שנותיו עשר במשך ההילולא בעל ולמד

בפועל. במעשה וקיומן הטובות ההחלטות

שיחליטו  הטובות ההחלטות וכן שלפנ"ז, ברגעים שהחליטו הטובות ההחלטות כל לאחרי ועוד: זאת
ומצאת", "יגעת של באופן יהי' בפועל במעשה אלו החלטות שקיום לזה נוסף הנה - שלאח"ז ברגעים
באופן  יהי' בפועל המעשה זאת, עוד הנה היגיעה, לאופן כלל בערך שאינה מציאה של באופן היינו,
ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה לו שיש מי חז"ל: ובלשון לכן, מקודם שהחליטו ממה יותר נעלה

מאות.

.ÊÎ:העיקר הוא והמעשה
בעניני  - לראש ולכל והיהדות. התורה דהפצת הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף
צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, הזולת, וחינוך עצמו חינוך ישראל, ואחדות ישראל אהבת ה"מבצעים":
המשפחה, וטהרת ושתי', האכילה כשרות ויו"ט, קודש שבת נרות וחכמי', יבנה - ספרים מלא בית

- הכלליים התורה מספרי בא' אות ירכוש יהודי שכל בספר",והמבצע כתוב הנמצא "כל

וכלל. כלל רושם מאומה ישאר שלא באופן יהודי". ד"מיהו והאומללה האיומה הגזירה ביטול וכן

לקיום  הכנה מהוה - כהלכה אלא אינו שגיור שיקבע עי"ז יהודי" ד"מיהו הגזירה ביטול - זה וענין
השלימות  [תכלית עבדים" מאות וח' אלפים "ב' יהיו יהודי שלכל ב) לב, (שבת בחז"ל המובא היעוד
תושב", ד"גר מצב במעמד יהיו אלו ש"עבדים" כו'], מעשר ועשר מעשר כלול א' שכל כפי - כ"ח דמספר

.(50 ובהערה 138 עמ' כ"ו חלק לקו"ש (ראה הגירות ענין התתלת שזוהי

על  דקאי גו'", המשפטים ד"ואלה לענין ממש בקרוב באים - אלו ענינים בכל ההתעסקות וע"י
כאשר  - משפטים)] ר"פ (פרש"י המזבח" אצל סנהדרין ["שתשים הגזית בלשכת שיושבים הסנהדרין
שבטבריא  היא "קבלה הי"א): (פי"ד הרמב"ם ובלשון כבראשונה", שופטיך "ואשיבה היעוד יקויים
במהרה  צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה למקדש", נעתקין ומשם תחילה לחזור עתידין

ממש. בימינו

***
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הי' כן כמו - כז) ל, שם (פרש"י לבן" בני דברי את וישמע שנאמר בנים לו היו "עכשיו בגללך", ה'
צאנו  את לרעות מדין כהן יתרו שלחן שלכן בנות, אלא בנים ליתרו היו לא שבתחילה ויתרו, משה אצל

בנים. לו נולדו אזי יתרו, בבית מקומו את קבע שמשה לאחרי ואילו ברירה, לו היתה שלא מכיון

ויכניסם  שיגיירם כדי משה, אל משפחתו כל עם יחד בא שיתרו ללבן, יתרו בין חילוק ישנו אמנם,
בנוגע  אפילו אדרבה: אלא בעצמו, להתגייר בא שלא בלבד זו לא הרי - לבן ואילו השכינה, כנפי תחת
להתגייר  לבניו הניח שלא ובודאי מג), לא, (שם בני" והבנים בנותי "הבנות לבן טען יעקב של למשפחתו

כו'.

שלמדים  ההוראה את מבאר אינו אבל כו', הקבלה באותיות - בזה הענינים פרטי את אאמו"ר ומבאר
האדם  בעבודת הוראה ללמוד יש העולם מעניני שאם כמ"פ וכמדובר לקונו. האדם בעבודת זה מענין

התורה. עניני אודות מדובר כאשר הוא שכן עאכו"כ הרי לקונו,

לקמן. שיתבאר וכפי

.‰Î יום בשבט, עשר חמשה - שבט דחודש המיוחדים הענינים אודות לעיל להמדובר בהמשך
שמו  שזהו יוסף, שמזלו שבט דחודש הענין כללות וכן שלאחריהם, בשבת המיוחד והעילוי ההילולא,
נוסף  ענין ישנו - א) כ, ברכות חז"ל (לשון קאתינן" דיוסף מזרעא "אנן והרי ההילולא. בעל של הראשון

פעמים: כו"כ אודותיו דובר שכבר מכיון כך כל הודגש שלא שבט, בחודש
. . לחודש באחד חודש עשר בעשתי שנה בארבעים "ויהי מפורש: מקרא מצינו - שבט ר"ח אודות

הד  נמשך וכך גֿה), א, (דברים הזאת" התורה את באר משה יום הואיל מידי שבט, חודש ימי בכל בר
באדר. בשבעה משה של להסתלקותו עד ביומו,

ד"באר  הענין הי' זה חודש ימי שבכל - השנה חדשי שאר לגבי שבט דחודש המיוחד העילוי וזהו
שענין  - אדר חודש כולל השנה, חדשי בשאר מצינו שלא מה תורה"), "משנה (כל הזאת" התורה את

באדר. שבעה עד החודש, בהתחלת רק הי' זה

שנה  היתה הארבעים שנת אם שקו"ט ישנה - העיבור) שנת זו, שנה (כקביעות ראשון לאדר [בנוגע
נמצא  העיבור, שנת שהיתה נאמר ואם משה), של לידתו לשנת בנוגע השקו"ט (ע"ד לאו אם מעוברת
משא"כ  בדבר, שקו"ט יש - כאמור - אבל הזאת", התורה את ד"באר הענין הי' ראשון אדר ימי בכל שגם

החודש]. ימי בכל הזאת" התורה את ד"באר הענין הי' שבודאי שבט, לחודש בנוגע

ההילולא: לבעל המיוחדת השייכות מודגשת התורה") את ("באר זה ובענין

להם" פירשה לשון "בשבעים רש"י: מפרש - התורה" את באר משה "הואיל הפסוק על בפירושו
הקדמי  במספר ש"היטב" גם וכידוע לשון". "בשבעים - ח) כז, (תבוא היטב" "באר בפסוק פירושו [ע"ד

שבעים]. בגימטריא - ב' ט' י' ה' ט', י' ה' י', ה' ה', -

התורה  שעניני ההילולא בעל של השתדלותו גודל כידוע - ההילולא לבעל המיוחדת השייכות וזוהי
(פנימיות  דתורה ל"מעיינות" עד ויהדות, תורה להפיץ כדי לשון", ל"שבעים עד לשונות, לכו"כ יתורגמו

הקודש. ללשון שייכים אינם שעדיין אלו אצל גם ומקום, מקום בכל התורה),

יקויים  לעת"ל שהרי - העתידה לגאולה הכנה מהוה לשון) בשבעים התורה עניני (תרגום זה וענין
שהכנה  מובן ומזה אחד", שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד

לשון. בשבעים התורה עניני את לתרגם - היא לזה המתאימה

.ÂÎ מיום לקחת שצריכים ההתעוררות אודות הפעם עוד לעורר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
המעיינות  והפצת והיהדות התורה בהפצת ההילולא בעל של שליחותו למילוי הקשור בכל ההילולא
שתהי'), סיבה (מאיזה ח"ו בכלל בזה עסקו שלא או המתאימה, בשלימות בזה עסקו לא אם שגם חוצה,

לתושי'". ד"כפלים באופן עוז, וביתר שאת ביתר אלו ענינים כל להשלים צריכים
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ככה, פעמים כו"כ אם כי פעמים, ב' של כפל רק אינו " לתושי' ד"כפליים שהפירוש כמ"פ וכמדובר
מופלג, לריבוי עד

שביר  על הצטער רבינו משה שכאשר א) פמ"ו, (שמו"ר המדרש מדברי לו כדמוכח "אמר הלוחות, ת
אני  השניים ובלוחות לבד, הדברות עשרת אלא בהם היו שלא הראשונות בלוחות תצטער אל הקב"ה
והרי  לתושי'", כפלים כי חכמה תעלומות לך ויגד הה"ד ואגדות, מדרש הלכות בהם שיהא לך נותן
מופלג, ריבוי - אם כי בלבד, פעמים ב' של כפל אינו שניות בלוחות לתושי'" ד"כפלים שהענין פשיטא

וכו'", ואגדות מדרש "הלכות

כן, לפני שהיו התורה בעניני גם עילוי פועלת ואגדות") מדרש ("הלכות זו שהוספה - כך כדי ועד
בסברא  להשתמש יכולים שהרי התורה, עניני שאר בהבנת עילוי פועלת בתורה א' ענין שהוספת כידוע

נוספים. ענינים לכו"כ בנוגע זו

לתושי'", ד"כפלים באופן ההילולא בעל של שליחותו במילוי ההוספה - לעניננו בנוגע מובן ומזה
באיכות. והן בכמות הן ביותר, מופלג בריבוי להוספה בזה שהכוונה

אלו. ענינים בכל להוסיף עצמם על שיקבלו אלו כל - ברכה עליהם ותבוא

גודל  ומפורסם כידוע - חסידית בהתוועדות אלו ענינים אודות מחליטים כאשר העילוי גודל ומובן
ובמקום  מישראל, עשיריות כו"כ במעמד נערכת ההתוועדות כאשר ובפרט חסידית, התוועדות של מעלתה
התפלל  שבו במקום - ובפרט תורה, בו ומגדלין תפלה בו שמגדלין וביתֿהמדרש, ביתֿהכנסת קדוש
בקבלת  מוסיף זה שכל - דין בעלמא חיותו בחיים האחרונות שנותיו עשר במשך ההילולא בעל ולמד

בפועל. במעשה וקיומן הטובות ההחלטות

שיחליטו  הטובות ההחלטות וכן שלפנ"ז, ברגעים שהחליטו הטובות ההחלטות כל לאחרי ועוד: זאת
ומצאת", "יגעת של באופן יהי' בפועל במעשה אלו החלטות שקיום לזה נוסף הנה - שלאח"ז ברגעים
באופן  יהי' בפועל המעשה זאת, עוד הנה היגיעה, לאופן כלל בערך שאינה מציאה של באופן היינו,
ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה לו שיש מי חז"ל: ובלשון לכן, מקודם שהחליטו ממה יותר נעלה

מאות.

.ÊÎ:העיקר הוא והמעשה
בעניני  - לראש ולכל והיהדות. התורה דהפצת הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף
צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, הזולת, וחינוך עצמו חינוך ישראל, ואחדות ישראל אהבת ה"מבצעים":
המשפחה, וטהרת ושתי', האכילה כשרות ויו"ט, קודש שבת נרות וחכמי', יבנה - ספרים מלא בית

- הכלליים התורה מספרי בא' אות ירכוש יהודי שכל בספר",והמבצע כתוב הנמצא "כל

וכלל. כלל רושם מאומה ישאר שלא באופן יהודי". ד"מיהו והאומללה האיומה הגזירה ביטול וכן

לקיום  הכנה מהוה - כהלכה אלא אינו שגיור שיקבע עי"ז יהודי" ד"מיהו הגזירה ביטול - זה וענין
השלימות  [תכלית עבדים" מאות וח' אלפים "ב' יהיו יהודי שלכל ב) לב, (שבת בחז"ל המובא היעוד
תושב", ד"גר מצב במעמד יהיו אלו ש"עבדים" כו'], מעשר ועשר מעשר כלול א' שכל כפי - כ"ח דמספר

.(50 ובהערה 138 עמ' כ"ו חלק לקו"ש (ראה הגירות ענין התתלת שזוהי

על  דקאי גו'", המשפטים ד"ואלה לענין ממש בקרוב באים - אלו ענינים בכל ההתעסקות וע"י
כאשר  - משפטים)] ר"פ (פרש"י המזבח" אצל סנהדרין ["שתשים הגזית בלשכת שיושבים הסנהדרין
שבטבריא  היא "קבלה הי"א): (פי"ד הרמב"ם ובלשון כבראשונה", שופטיך "ואשיבה היעוד יקויים
במהרה  צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה למקדש", נעתקין ומשם תחילה לחזור עתידין

ממש. בימינו

***
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.ÁÎ בסדר להיות צריך דבר שכל ההילולא בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק דייק כמה עד ומפורסם ידוע
פשוט. דבר זה הרי שלכאורה אף פעמים, כו"כ והדגיש שתבע כפי דוקא, מסודר

השבת, ביום שתערך מסויימת תכנית אודות ידיעה קבלתי שבת בערב - הדברים אמורים מה כלפי
להתקיים  אמורה שבו (!) . . התאריך - אחד דבר מלבד היומי סדר פרטי כל אודות מפורטת תכנית

זו! תכנית

אי  הרי - המדוייק התאריך את להוסיף ושוכחים השבת, ליום התכנית פרטי כל את כותבים כאשר
הבאה!... לשבת או שעברה לשבת זו, לשבת שייכת זו תכנית אם לדעת אפשר

שתכנית  .. "הוכחה" הדבר מהוה - זה שבת בערב הידיעה נתקבלה פרטית" ש"בהשגחה מכיון אמנם,
זו! בשבת מתקיימת הנ"ל

.ËÎ- יתרו פ' שבת זו, לשבת המיוחדת השייכות וזוהי ישראל, ובנות נשי עבור נערכת הנ"ל תכנית
יט, (פרשתנו כמ"ש ישראל, נשי של מעלתן מודגשת השבוע) (שבפרשת תורה" ל"מתן שבנוגע מכיון
למתן  שביחס היינו, האנשים, - ישראל" לבני "ותגיד - ואח"כ הנשים, אלו - יעקב" לבית תאמר "כה ג)

לאנשים. הנשים קדמו תורה
"ע  מהן א' כל שבהיות - ישראל נשי של מעלתן אודות כמ"פ תלוי'וכמדובר בה הרי הבית", קרת

בנוגע  הנשים שהקדמת ונמצא, כו'. הבעל הנהגת על להשפיע וביכלתה שבכחה ועד כולו, הבית הנהגת
על  גם ופועלות משפיעות הנשים שכן, לאנשים. גם שייכת - יעקב" לבית תאמר "כה - תורה למתן

תורה. מתן עם הקשורים הענינים בכל האנשים

- ובמיוחד ישראל, נשי של לעבודתן מיוחדת כח ונתינת התעוררות ישנה זו שבשבת מובן, ומזה
המשפחה. וטהרת ושתי', האכילה כשרות קודש, שבת נרות אליהן: השייכים בענינים

.Ï,"וכבשוה הארץ את ומילאו ורבו "פרו ובנות, בנים לגדל - העיקרי לתפקידן בנוגע - לראש ולכל
בזמן  ברכתו את שיתן הקב"ה על לגמרי להסתמך אם כי כו', ושיקולים חשבונות שום לערב מבלי

המתאים, ובאופן המתאים
כי  - וכו') ולאחרי' הלידה (עד נוספות הוצאות לידי יביא נוסף שילד חשבון לעשות שלא ובודאי

כולו! העולם את ומפרנס שזן כשם נוסף, יהודי ילד ולפרנס לזון הקב"ה יכול בודאי

אומר  אינו ובודאי וברחמים", בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן המזון: בברכת אומר יהודי כל
העולם  את ומפרנס זן שהקב"ה ומכיון באמת! הוא שכן ואמונה הכרה מתוך אלא בלבד... בדיבור זאת
ולפרנס  לזון עבורו בעי' תהי' שלא בודאי הרי חדשים, כמה ועוד שנה תשמ"ג אלפים ה' במשך כולו

נוסף!... יהודי ילד

ולפרנס  לזון הקב"ה של ברכתו המשכת את בעקבותי' המביאה נוסף, יהודי ילד של לידתו ועוד: זאת
כולו, העולם לכל ברכה תוספת המשכת פועלת - זה ילד

זה  הרי לפלוני, חסד לעשות כדי החסד מדת את אצלו מעוררים שכאשר - האדם בטבע שרואים כפי
(כתוצאה  בהתגלות היא החסד שמדת בתנועה כבר בהיותו כי לאחרים, ביחס גם הנהגתו בכללות גם פועל
אלא  זה, לחסד זקוקים כמה עד לדעת מדקדק ואינו לכל, הוא משפיע אזי - לפלוני) ביחס מההתעוררות

להשפיע. למי שמחפש ועד כו', מהגבלה שלמעלה באופן היא החסד השפעת

והשפעת  גילוי את הקב"ה אצל מעוררים שכאשר - שלמעלה החסד להשפעת בנוגע גם מובן ומזה
בכל  החסד מדת והשפעת גילוי תוספת מעורר זה הרי עתה), זה (שנולד נוסף יהודי לילד ביחס החסד
מקבלים  ויוצרת מחפשת שלמעלה החסד שמדת ועד והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן כולו, העולם

א  לקבל כו'.שיוכלו החסד השפעת ת

לפני  החסד מדת "אמרה כמארז"ל שלמעלה, החסד מדת גילוי שענינו אבינו, באברהם שמצינו וכפי
במקומי", ומשמש עומד אברהם שהרי מלאכתי לעשות הוצרכתי לא בארץ אברהם היות מיום הקב"ה
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לכל, וחסד טוב שהשפיע - דאצילות החסד מדת של פעולתה את מילא שלמטה בעולם שבהיותו היינו,
וחסד  טוב להשפיע למי לו הי' לא שכאשר ועד וכו', והשקם האכילם לביתו, שהכניסם לערביים, אפילו
לו  שיהי' כדי מלאכים, לו שלח הקב"ה שהרי - המקבלים של מציאותם את פעל ועי"ז כו', הצטער -

וחסד. טוב להשפיע למי

את  ומילאו ורבו ד"פרו באופן ובנות בנים לגדל - ישראל נשי על המוטלת המיוחדת השליחות וזוהי
זה. בענין הבעל על להשפיע שבכחה ועד כו', חשבונות כל ללא וכבשוה", הארץ

(יבמות  הגמרא ובל' עניניו. בכל לבעל לעזור כלומר, כנגדו", "עזר שהיא - האשה של מעלתה דהנה,
עינו  "מאירה - כנגדו" "עזר שהיא - האשה אלא (בתמי')", כוסס חטין חטין מביא "אדם א) סג,
תפקידה  את ממלאת שהאשה שעי"ז - הבעל של הרוחניים לעניניו לנוגע ועד"ז רגליו". על ומעמידתו
לביתו  מחוץ בהיותו והן בביתו בהיותו הן הנפש, מנוחת מתוך תורה ללמוד הבעל יכול כ"עקרתֿהבית"
אהלך", שלום כי "וידעת הכתוב: ובלשון האשה, על להסתמך שיכול בידעו - וכיו"ב) (בביתֿהמדרש 
האשה  של שבכחה ועד ביתה". בנתה נשים "חכמת נאמר עלי' חיל", "אשת נמצאת שבביתו מכיון

כנ"ל. תורה, במתן לאנשים הנשים קדמו שלכן וקדושה, טוב עניני בכל הבעל על להשפיע

ענינים  ישנם זה עם ביחד אבל מקבל, בחי' היא והאשה משפיע בחי' הוא שהאיש אמת הן כלומר:
בבחי' היותה עם שביחד השבת, בענין (ס"ב) לעיל המבואר וע"ד האיש. על האשה משפיעה שבהם
שהרי  משפיע, בבחי' גם היא הרי מלכתא, שבת - נוקבא בחי' השבוע, ימי מששת שמקבלת מקבל,
שלמטה  המדות לכל המשפיעה שמחה", הבנים "אם בינה, בחי' בדוגמת יומין", כולהו מתברכין "מיני'

בארוכה. כנ"ל ממנה,

.‡Ï מהן א' כל שהרי - ישראל לבנות גם שייך ישראל, נשי של מעלתן אודות לעיל האמור כל והנה,
ע"י  נעשית זו והכנה הפרטי , בביתה - הבנים" ו"אם הבית" "עקרת היא תהי' הזמן שבבוא לכך מתכוננת

זו. למטרה המתאים באופן החינוך
להתחלת ככר נחשבת החינוך) ענין (ע"י זו שהכנה ומחשבה ומובן, החלטה מאשר יותר עוד - הדבר

טובה.

למעשה, מצרפה שהקב"ה חז"ל אמרו טובה למחשבה בנוגע ואם

הטובה  למחשבתו שיצטרף בפועל מעשה לו ומזמין מסייע שהקב"ה נשיאינו רבותינו פירוש וכידוע -
וע"ד  ידו], על הדבר נעשה שסוכ"ס מכיון שלו, למעשה נחשב - הקב"ה לו שהזמין המעשה שגם [אלא

- ה"כלים" את גם נותן שהקב"ה יכלכלך", "והוא במ"ש הפירוש

המתאים. באופן החינוך ע"י - הענין התחלת כבר ישנה כאשר הוא שכן עאכו"כ הרי

הקשור  בכל מיוחדת כח נתינת ישנה ישראל, נשי של מעלתן מודגשת שבה זו בשבת - וכאמור
ו"בתי  כהונה" ל"בתי עד בישראל, בתים לבנות ישראל בנות חינוך - כולל ישראל, נשי של לעבודתן

העתידה. בגאולה - מלכות"

.·Ï העולם בכל ברכה תוספת פועלת נוסף יהודי לילד הקב "ה של ברכתו שהוספת (ס"ל) לעיל האמור
יכסה  "החושך ומכופל, כפול חושך של במצב אנו נמצאים שהרי אלו, לימינו ביותר נוגע זה הרי - כולו
להוסיף  ההכרח גודל מובן ומזה האחרונה , בתקופה בפרט במוחש שרואים כפי לאומים", וערפל ארץ

כולו. בעולם הקב"ה של בברכתו
ישראל", שומר יישן ולא ינום "לא שהרי בבנ"י, ח"ו לפגוע כדי בו אין החמור העולם מצב אמנם,
- דעהו" דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן היא העולם בעניני ההנהגה כאשר ובפרט
כו'), והשלוה המנוחה לשלימות בנוגע (עכ"פ בנ"י על גם הדבר משפיע מסויימת במדה אעפ"כ, אבל

העולם. מצב את לשפר כדי בהם התלוי כל את לעשות בנ"י צריכים ולכן,

קיום  - ובמיוחד כולל וקדושה, טוב עניני בכל מוסיפים שבנ"י עי"ז - לראש לכל - נפעל זה וענין
הקב"ה  של חסדו והמשכת השפעת תוספת פועלים שעי"ז וכבשוה", הארץ את ומלאו ורבו "פרו הציווי

(כנ"ל), כולו העולם בכל
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.ÁÎ בסדר להיות צריך דבר שכל ההילולא בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק דייק כמה עד ומפורסם ידוע
פשוט. דבר זה הרי שלכאורה אף פעמים, כו"כ והדגיש שתבע כפי דוקא, מסודר

השבת, ביום שתערך מסויימת תכנית אודות ידיעה קבלתי שבת בערב - הדברים אמורים מה כלפי
להתקיים  אמורה שבו (!) . . התאריך - אחד דבר מלבד היומי סדר פרטי כל אודות מפורטת תכנית

זו! תכנית

אי  הרי - המדוייק התאריך את להוסיף ושוכחים השבת, ליום התכנית פרטי כל את כותבים כאשר
הבאה!... לשבת או שעברה לשבת זו, לשבת שייכת זו תכנית אם לדעת אפשר

שתכנית  .. "הוכחה" הדבר מהוה - זה שבת בערב הידיעה נתקבלה פרטית" ש"בהשגחה מכיון אמנם,
זו! בשבת מתקיימת הנ"ל

.ËÎ- יתרו פ' שבת זו, לשבת המיוחדת השייכות וזוהי ישראל, ובנות נשי עבור נערכת הנ"ל תכנית
יט, (פרשתנו כמ"ש ישראל, נשי של מעלתן מודגשת השבוע) (שבפרשת תורה" ל"מתן שבנוגע מכיון
למתן  שביחס היינו, האנשים, - ישראל" לבני "ותגיד - ואח"כ הנשים, אלו - יעקב" לבית תאמר "כה ג)

לאנשים. הנשים קדמו תורה
"ע  מהן א' כל שבהיות - ישראל נשי של מעלתן אודות כמ"פ תלוי'וכמדובר בה הרי הבית", קרת

בנוגע  הנשים שהקדמת ונמצא, כו'. הבעל הנהגת על להשפיע וביכלתה שבכחה ועד כולו, הבית הנהגת
על  גם ופועלות משפיעות הנשים שכן, לאנשים. גם שייכת - יעקב" לבית תאמר "כה - תורה למתן

תורה. מתן עם הקשורים הענינים בכל האנשים

- ובמיוחד ישראל, נשי של לעבודתן מיוחדת כח ונתינת התעוררות ישנה זו שבשבת מובן, ומזה
המשפחה. וטהרת ושתי', האכילה כשרות קודש, שבת נרות אליהן: השייכים בענינים

.Ï,"וכבשוה הארץ את ומילאו ורבו "פרו ובנות, בנים לגדל - העיקרי לתפקידן בנוגע - לראש ולכל
בזמן  ברכתו את שיתן הקב"ה על לגמרי להסתמך אם כי כו', ושיקולים חשבונות שום לערב מבלי

המתאים, ובאופן המתאים
כי  - וכו') ולאחרי' הלידה (עד נוספות הוצאות לידי יביא נוסף שילד חשבון לעשות שלא ובודאי

כולו! העולם את ומפרנס שזן כשם נוסף, יהודי ילד ולפרנס לזון הקב"ה יכול בודאי

אומר  אינו ובודאי וברחמים", בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן המזון: בברכת אומר יהודי כל
העולם  את ומפרנס זן שהקב"ה ומכיון באמת! הוא שכן ואמונה הכרה מתוך אלא בלבד... בדיבור זאת
ולפרנס  לזון עבורו בעי' תהי' שלא בודאי הרי חדשים, כמה ועוד שנה תשמ"ג אלפים ה' במשך כולו

נוסף!... יהודי ילד

ולפרנס  לזון הקב"ה של ברכתו המשכת את בעקבותי' המביאה נוסף, יהודי ילד של לידתו ועוד: זאת
כולו, העולם לכל ברכה תוספת המשכת פועלת - זה ילד

זה  הרי לפלוני, חסד לעשות כדי החסד מדת את אצלו מעוררים שכאשר - האדם בטבע שרואים כפי
(כתוצאה  בהתגלות היא החסד שמדת בתנועה כבר בהיותו כי לאחרים, ביחס גם הנהגתו בכללות גם פועל
אלא  זה, לחסד זקוקים כמה עד לדעת מדקדק ואינו לכל, הוא משפיע אזי - לפלוני) ביחס מההתעוררות

להשפיע. למי שמחפש ועד כו', מהגבלה שלמעלה באופן היא החסד השפעת

והשפעת  גילוי את הקב"ה אצל מעוררים שכאשר - שלמעלה החסד להשפעת בנוגע גם מובן ומזה
בכל  החסד מדת והשפעת גילוי תוספת מעורר זה הרי עתה), זה (שנולד נוסף יהודי לילד ביחס החסד
מקבלים  ויוצרת מחפשת שלמעלה החסד שמדת ועד והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן כולו, העולם

א  לקבל כו'.שיוכלו החסד השפעת ת

לפני  החסד מדת "אמרה כמארז"ל שלמעלה, החסד מדת גילוי שענינו אבינו, באברהם שמצינו וכפי
במקומי", ומשמש עומד אברהם שהרי מלאכתי לעשות הוצרכתי לא בארץ אברהם היות מיום הקב"ה
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לכל, וחסד טוב שהשפיע - דאצילות החסד מדת של פעולתה את מילא שלמטה בעולם שבהיותו היינו,
וחסד  טוב להשפיע למי לו הי' לא שכאשר ועד וכו', והשקם האכילם לביתו, שהכניסם לערביים, אפילו
לו  שיהי' כדי מלאכים, לו שלח הקב"ה שהרי - המקבלים של מציאותם את פעל ועי"ז כו', הצטער -

וחסד. טוב להשפיע למי

את  ומילאו ורבו ד"פרו באופן ובנות בנים לגדל - ישראל נשי על המוטלת המיוחדת השליחות וזוהי
זה. בענין הבעל על להשפיע שבכחה ועד כו', חשבונות כל ללא וכבשוה", הארץ

(יבמות  הגמרא ובל' עניניו. בכל לבעל לעזור כלומר, כנגדו", "עזר שהיא - האשה של מעלתה דהנה,
עינו  "מאירה - כנגדו" "עזר שהיא - האשה אלא (בתמי')", כוסס חטין חטין מביא "אדם א) סג,
תפקידה  את ממלאת שהאשה שעי"ז - הבעל של הרוחניים לעניניו לנוגע ועד"ז רגליו". על ומעמידתו
לביתו  מחוץ בהיותו והן בביתו בהיותו הן הנפש, מנוחת מתוך תורה ללמוד הבעל יכול כ"עקרתֿהבית"
אהלך", שלום כי "וידעת הכתוב: ובלשון האשה, על להסתמך שיכול בידעו - וכיו"ב) (בביתֿהמדרש 
האשה  של שבכחה ועד ביתה". בנתה נשים "חכמת נאמר עלי' חיל", "אשת נמצאת שבביתו מכיון

כנ"ל. תורה, במתן לאנשים הנשים קדמו שלכן וקדושה, טוב עניני בכל הבעל על להשפיע

ענינים  ישנם זה עם ביחד אבל מקבל, בחי' היא והאשה משפיע בחי' הוא שהאיש אמת הן כלומר:
בבחי' היותה עם שביחד השבת, בענין (ס"ב) לעיל המבואר וע"ד האיש. על האשה משפיעה שבהם
שהרי  משפיע, בבחי' גם היא הרי מלכתא, שבת - נוקבא בחי' השבוע, ימי מששת שמקבלת מקבל,
שלמטה  המדות לכל המשפיעה שמחה", הבנים "אם בינה, בחי' בדוגמת יומין", כולהו מתברכין "מיני'

בארוכה. כנ"ל ממנה,

.‡Ï מהן א' כל שהרי - ישראל לבנות גם שייך ישראל, נשי של מעלתן אודות לעיל האמור כל והנה,
ע"י  נעשית זו והכנה הפרטי , בביתה - הבנים" ו"אם הבית" "עקרת היא תהי' הזמן שבבוא לכך מתכוננת

זו. למטרה המתאים באופן החינוך
להתחלת ככר נחשבת החינוך) ענין (ע"י זו שהכנה ומחשבה ומובן, החלטה מאשר יותר עוד - הדבר

טובה.

למעשה, מצרפה שהקב"ה חז"ל אמרו טובה למחשבה בנוגע ואם

הטובה  למחשבתו שיצטרף בפועל מעשה לו ומזמין מסייע שהקב"ה נשיאינו רבותינו פירוש וכידוע -
וע"ד  ידו], על הדבר נעשה שסוכ"ס מכיון שלו, למעשה נחשב - הקב"ה לו שהזמין המעשה שגם [אלא

- ה"כלים" את גם נותן שהקב"ה יכלכלך", "והוא במ"ש הפירוש

המתאים. באופן החינוך ע"י - הענין התחלת כבר ישנה כאשר הוא שכן עאכו"כ הרי

הקשור  בכל מיוחדת כח נתינת ישנה ישראל, נשי של מעלתן מודגשת שבה זו בשבת - וכאמור
ו"בתי  כהונה" ל"בתי עד בישראל, בתים לבנות ישראל בנות חינוך - כולל ישראל, נשי של לעבודתן

העתידה. בגאולה - מלכות"

.·Ï העולם בכל ברכה תוספת פועלת נוסף יהודי לילד הקב "ה של ברכתו שהוספת (ס"ל) לעיל האמור
יכסה  "החושך ומכופל, כפול חושך של במצב אנו נמצאים שהרי אלו, לימינו ביותר נוגע זה הרי - כולו
להוסיף  ההכרח גודל מובן ומזה האחרונה , בתקופה בפרט במוחש שרואים כפי לאומים", וערפל ארץ

כולו. בעולם הקב"ה של בברכתו
ישראל", שומר יישן ולא ינום "לא שהרי בבנ"י, ח"ו לפגוע כדי בו אין החמור העולם מצב אמנם,
- דעהו" דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן היא העולם בעניני ההנהגה כאשר ובפרט
כו'), והשלוה המנוחה לשלימות בנוגע (עכ"פ בנ"י על גם הדבר משפיע מסויימת במדה אעפ"כ, אבל

העולם. מצב את לשפר כדי בהם התלוי כל את לעשות בנ"י צריכים ולכן,

קיום  - ובמיוחד כולל וקדושה, טוב עניני בכל מוסיפים שבנ"י עי"ז - לראש לכל - נפעל זה וענין
הקב"ה  של חסדו והמשכת השפעת תוספת פועלים שעי"ז וכבשוה", הארץ את ומלאו ורבו "פרו הציווי

(כנ"ל), כולו העולם בכל
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- העיקר על [נוסף שהרי נח, בני מצוות שבע שיקיימו העולם אומות על להשפיע הפעולה - וכן
בני  שנצטוו מצוות לקיים העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה "צוה הקב"ה, ציווי קיום
שהנהגת  פועלים עי"ז זאת] עוד הנה - ספ"ח) מלכים הל' (רמב"ם בתורה" הקב"ה בהן שצוה מפני . . נח

ויוש  צדק ע"פ תהי' ומנוחה.העולם שלום של באופן יצרה", "לשבת  ר,

.‚Ï:ובהקדים ללבן. יתרו שבין החילוק אודות - הזהר מדברי ההוראה לביאור באים ומזה
כמה  ישנן - דלעת"ל צאנכם" ורעו זרים "ועמדו ביעוד המתבטא - דאוה"ע הבירור לכללות בנוגע
מזה  למעלה צאנכם"; ש"רעו מפני אלא אינה לבנ"י שייכותם שכל ממש, גוים כפשוטו, "זרים" דרגות:
"גר  ממש, כהלכה גיור - שבזה השלימות לתכלית ועד סכ"ז); (כנ"ל גירות" "קצת תושב", "גר -

(פמ"א). בפרדר"א כמבואר סיני, הר במעמד היתה נשמתו שגם מכיון ממש, שנתגייר"

"בןֿנח  ולא שנתגייר", "גר הלשון דיוק אודות (14 הערה 89 ע' ח"י (לקו"ש כמ"פ [וכמדובר
דבר  של שלאמיתתו דתורה בנגלה מרומז שבזה - דבר] לכל כבןֿנח דינו הגיור שלפני [אף שנתגייר"
סיני, הר במעמד היתה נשמתו שהרי בפועל, שנתגייר לפני עוד "גר", בעצם הוא הרי הענינים, ובפנימיות
שהיתה  נשמה יש שאצלו מתברר ואז הלכה, ע"פ גיור בפועל, מתגייר כאשר גילוי לידי בא זה שענין אלא

סיני. בהר

אם  סיני הר במעמד שהיתה נשמה נמצאת אכן אצלו אם ולדעת לבחון אנו יכולים כיצד  : כלומר
("מודיעין  מצוות וקבלת וטבילה מילה הלכה, שע"פ הגיור הליכי כל את הוא עובר כאשר אלא - לאו?!
המוכיחה  "אבןֿהבוחן" מהוה זו עובדה הרי כו'"). חמורות מצוות ומקצת קלות מצוות מקצת אותו

שנתגייר"]. "גר בי' קרינן ולכן סיני, הר במעמד שהיתה נשמה יש שאצלו

ויתרו: למשה ולבן יעקב שבין החילוק מובן ועפ"ז

וע"ד  כו'. הגיור ע"י דלבן הבירור את לפעול יכול הי' לא ולכן, תורה, מתן לפני הי' אבינו יעקב
שנאמר  המשיח. בימי - ילך "ואימתי יד), לג, (וישלח שעירה" אדוני אל אבוא אשר "עד - לעשו שאמר 

שם). (פרש"י עשו" הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו

השלימות, בתכלית דיתרו הבירור את פעל - תורה דמתן הענין כללות הי' ידו שעל רבינו משה אבל
השכינה. כנפי תחת והכניסם משפחתו וכל ובניו יתרו את גייר שהרי

.„Ï:אלו לימינו בנוגע ההוראה ביאור
גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום בסמיכות הגלות, זמן בסוף אנו שנמצאים מכיון
העולם  אומות על ההשפעה ע"י העולם, אומות בבירור גם לעסוק להשתדל צריכים - אחד" שכם לעבדו

והוד  בתורה הקב"ה בהן שצוה "מפני  נח בני מצוות שבע מעין שיקיימו רבינו", משה ידי על יענו
לה' "והיתה אחד", שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך "אז היעוד יקויים כאשר דלעת"ל, הבירור ובדוגמת

המלוכה".

קשרים  מקיימים שבלאה"כ מכיון - העולם אומות על זאת לפעול נקל אלו שבימינו כמ"פ וכמדובר
לקיים  עליהם ולהשפיע לפעול נקל ולכן וכיו"ב, מסחר לעניני בנוגע כו' וקירוב נועם בדרכי אוה"ע עם
שלום, ודרכי נועם בדרכי בדברים, כפי' "לכוף", - ועד וסניפיהם, פרטיהם כל על ב"נ מצוות שבע
לעשות  "ניתנה "דרכי'") רק (לא עצמה שהתורה ועד גו'", נועם דרכי ש"דרכי' התורה לדרך בהתאם

בעולם". שלום

שולח  ולכן האישית, לטובתו דואג שהקב"ה - נועם בדרכי - לו ומסבירים לאינוֿיהודי נגשים כאשר
עם  (ביחד סיני בהר רבינו למשה שצוה הציווי את למסור רבינו) משה ניצוץ בו שיש היהודי (את אותו
בנוגע  שבדבר התועלת את לו ומסבירים נח, בני מצוות שבע יקיימו העולם שאומות לבנ"י) התורה נתינת

פעולתן. יפעלו אלו שדברים בודאי הרי - העולם לישוב

(ואין  זו... בקשה מתקבלת תמיד לא לצערנו, הרי, נשק, במשלוח סיוע בבקשת הגוי אל פונים כאשר
שיצליחו  בודאי - נח בני מצוות שבע קיום אודות עמו מדברים כאשר משא"כ כו'); המצער בדבר  להאריך 

עליו. לפעול

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

n"cyz'd hay f"i ,exzi t"y zgiy

דמים  שפיכות כמו המדינה, חוקי ע"פ גם ומוכרח מקובל נח בני מצוות משבע שחלק - ובפרט
השיתוף  לענין בנוגע [משא"כ דע"ז הענין שלילת - העולם בורא של מלכותו לקבלת בנוגע וכן וגזילה,
ענינים  שכל פ"ג)], תשי"ז רבים מים בד"ה (נסמן השיתוף על הוזהרו נח בני אם שקו"ט ישנה שבזה

רפ"ט). מלכים הל' (רמב"ם להן" נוטה "הדעת - אלו

כבוד  של יחס עליו פועל זה הרי כו', לטובתו ודואג מתעניין שהיהודי רואה הגוי כאשר ועוד: זאת
לקו"ש  (ראה הגשמיים בעניניו לו יסייע שהגוי בכך גם ביטוי לידי בא זה וענין היהודי, כלפי והערצה

הקב"ה. ציווי את מקיימים שבכך הענין עיקר על בהוספה זה שכל - וכמובן סי"ב). 143-4 עמ' שם

המוסגר: [מאמר

יהודי, על ולהלשין סרה לדבר "שוחד", לגוי לתת - ההפכית ההנהגה בשלילת להאריך צורך  אין
ההפכי  המטרה את פועלת עצמה זו הנהגה הרי מצ"ע, הענין חומר על שנוסף וכיו"ב, ליצלן, ת רחמנא

(היהודי) שהוא בראותו הגוי, בפני ה"אימון" את הוא מפסיד בכך כי - זו פעולה נעשתה להשיגה שכדי
ואז  האנגלית!... בשפה הגוי גם שלמד דבר - כו' מברכיך" "ואברכה תורה הוראת היפך להתנהג מסוגל

כו'!... הצרות כל את עצמו על הביא (היהודי) שהוא הגוי טוען

על  חטא הוא מוסיף בכך אדרבה: הרי התורה, הוראת על - כביכול - בהסתמכו כן שמתנהג ומי
הענין  היפך התורה נעשית שאז כדבעי, שלא תורה לומד כאשר רק להיות יכול כזה ענין שכן, פשע,
מ"האוחז  (ספכ"ד) התניא בספר הזקן אדמו"ר שמביא המשל קאי זה ועל ב), עב, יומא (ראה חיים" ד"סם

.[...! עליו לחזור רוצה שאינני משל - כו'" מלך של ראשו

שיקיימו  העולם אומות על ההשפעה פעולת אודות הזהר מדברי הנלמדת ההוראה - לעניננו ונחזור
ושלום, מנוחה של במצב יהי' כולו שהעולם פועלים שעי"ז - וכאמור נח, בני שנצטוו מצוות שבע

יצרה". "לשבת

חיים  ד"טועמי' באופן - הגלות בזמן עוד מניקותיך" ושרותיהם אומניך ד"מלכים לענין זוכים ועי"ז
רב", "מעשה - רע"א) יט, (זבחים בגמרא כמסופר הגאולה, בערב זכו"

שכם  לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום זוכים ממש ובקרוב
והשלימה, האמיתית בגאולה - מלכים) הל' וחותם בסיום הרמב"ם (כפס"ד אחד"

בה  אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו והולכים מהגלות. בנ"י כל יוצאים שאז
עתידה  אשר רב", מלך "קרית הקודש, עיר לירושלים - גופא ושם שנה", אחרית ועד השנה מרשית

ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ולביהמ"ק הבית להר - גופא ושם ישראל, ארץ בכל להתפשט

הקדושה  בארצנו שנמצאים כאפ" א זיך מ'גיט "אז - ובפשטות חדא, וברגעא חדא בשעתא - זה וכל
ממש. ומיד תיכף צדקנו, משיח עם ביחד

***

.‰Ï:עכ"פ בקיצור - בפרש"י הביאור
בהם  הי' ש"לא מקרא של בפשוטו הכרח אין - ח) (יט, העם" כל "ויענו הפסוק את לומדים כאשר
בפסוק  למ"ש מתייחס סתם) העם" "ויענו (ולא העם" כל "ויענו שהדיוק לומר שאפשר מכיון אלם",
לדבריו  שהמענה מיוחד באופן להדגיש צריכים ולכן העם", לזקני ויקרא משה "ויבוא ז) (שם, שלפנ"ז
הי' "שלא מוכיח זה אין אבל העם", "כל ע"י אלא העם", "זקני ע"י רק לא ניתן העם) (לזקני משה של

אלם". בהם

הפסוק את לומדים כאשר שהענין אבל מיוחדת הדגשה ישנה שכאן הקולות", את רואים העם "וכל
לפרש  יכולים אזי - נס של ענין העולם, במציאות שינוי כלומר, סומא", בהם הי' "שלא פעל תורה דמתן
ולומר  לדחוק זקוקים לא ושוב אלם", בהם הי' "שלא העם", כל "ויענו בפסוק גם מקרא של בפשוטו כן
הי' אילו גם המובן (דבר בלבד העם" "זקני ע"י ניתן זה שמענה לשלול היא העם" ד"כל שההוספה

העם"). "זקני ולא סתם, העם" "ויענו כתוב
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- העיקר על [נוסף שהרי נח, בני מצוות שבע שיקיימו העולם אומות על להשפיע הפעולה - וכן
בני  שנצטוו מצוות לקיים העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה "צוה הקב"ה, ציווי קיום
שהנהגת  פועלים עי"ז זאת] עוד הנה - ספ"ח) מלכים הל' (רמב"ם בתורה" הקב"ה בהן שצוה מפני . . נח

ויוש  צדק ע"פ תהי' ומנוחה.העולם שלום של באופן יצרה", "לשבת  ר,

.‚Ï:ובהקדים ללבן. יתרו שבין החילוק אודות - הזהר מדברי ההוראה לביאור באים ומזה
כמה  ישנן - דלעת"ל צאנכם" ורעו זרים "ועמדו ביעוד המתבטא - דאוה"ע הבירור לכללות בנוגע
מזה  למעלה צאנכם"; ש"רעו מפני אלא אינה לבנ"י שייכותם שכל ממש, גוים כפשוטו, "זרים" דרגות:
"גר  ממש, כהלכה גיור - שבזה השלימות לתכלית ועד סכ"ז); (כנ"ל גירות" "קצת תושב", "גר -

(פמ"א). בפרדר"א כמבואר סיני, הר במעמד היתה נשמתו שגם מכיון ממש, שנתגייר"

"בןֿנח  ולא שנתגייר", "גר הלשון דיוק אודות (14 הערה 89 ע' ח"י (לקו"ש כמ"פ [וכמדובר
דבר  של שלאמיתתו דתורה בנגלה מרומז שבזה - דבר] לכל כבןֿנח דינו הגיור שלפני [אף שנתגייר"
סיני, הר במעמד היתה נשמתו שהרי בפועל, שנתגייר לפני עוד "גר", בעצם הוא הרי הענינים, ובפנימיות
שהיתה  נשמה יש שאצלו מתברר ואז הלכה, ע"פ גיור בפועל, מתגייר כאשר גילוי לידי בא זה שענין אלא

סיני. בהר

אם  סיני הר במעמד שהיתה נשמה נמצאת אכן אצלו אם ולדעת לבחון אנו יכולים כיצד  : כלומר
("מודיעין  מצוות וקבלת וטבילה מילה הלכה, שע"פ הגיור הליכי כל את הוא עובר כאשר אלא - לאו?!
המוכיחה  "אבןֿהבוחן" מהוה זו עובדה הרי כו'"). חמורות מצוות ומקצת קלות מצוות מקצת אותו

שנתגייר"]. "גר בי' קרינן ולכן סיני, הר במעמד שהיתה נשמה יש שאצלו

ויתרו: למשה ולבן יעקב שבין החילוק מובן ועפ"ז

וע"ד  כו'. הגיור ע"י דלבן הבירור את לפעול יכול הי' לא ולכן, תורה, מתן לפני הי' אבינו יעקב
שנאמר  המשיח. בימי - ילך "ואימתי יד), לג, (וישלח שעירה" אדוני אל אבוא אשר "עד - לעשו שאמר 

שם). (פרש"י עשו" הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו

השלימות, בתכלית דיתרו הבירור את פעל - תורה דמתן הענין כללות הי' ידו שעל רבינו משה אבל
השכינה. כנפי תחת והכניסם משפחתו וכל ובניו יתרו את גייר שהרי

.„Ï:אלו לימינו בנוגע ההוראה ביאור
גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום בסמיכות הגלות, זמן בסוף אנו שנמצאים מכיון
העולם  אומות על ההשפעה ע"י העולם, אומות בבירור גם לעסוק להשתדל צריכים - אחד" שכם לעבדו

והוד  בתורה הקב"ה בהן שצוה "מפני  נח בני מצוות שבע מעין שיקיימו רבינו", משה ידי על יענו
לה' "והיתה אחד", שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך "אז היעוד יקויים כאשר דלעת"ל, הבירור ובדוגמת

המלוכה".

קשרים  מקיימים שבלאה"כ מכיון - העולם אומות על זאת לפעול נקל אלו שבימינו כמ"פ וכמדובר
לקיים  עליהם ולהשפיע לפעול נקל ולכן וכיו"ב, מסחר לעניני בנוגע כו' וקירוב נועם בדרכי אוה"ע עם
שלום, ודרכי נועם בדרכי בדברים, כפי' "לכוף", - ועד וסניפיהם, פרטיהם כל על ב"נ מצוות שבע
לעשות  "ניתנה "דרכי'") רק (לא עצמה שהתורה ועד גו'", נועם דרכי ש"דרכי' התורה לדרך בהתאם

בעולם". שלום

שולח  ולכן האישית, לטובתו דואג שהקב"ה - נועם בדרכי - לו ומסבירים לאינוֿיהודי נגשים כאשר
עם  (ביחד סיני בהר רבינו למשה שצוה הציווי את למסור רבינו) משה ניצוץ בו שיש היהודי (את אותו
בנוגע  שבדבר התועלת את לו ומסבירים נח, בני מצוות שבע יקיימו העולם שאומות לבנ"י) התורה נתינת

פעולתן. יפעלו אלו שדברים בודאי הרי - העולם לישוב

(ואין  זו... בקשה מתקבלת תמיד לא לצערנו, הרי, נשק, במשלוח סיוע בבקשת הגוי אל פונים כאשר
שיצליחו  בודאי - נח בני מצוות שבע קיום אודות עמו מדברים כאשר משא"כ כו'); המצער בדבר  להאריך 
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דמים  שפיכות כמו המדינה, חוקי ע"פ גם ומוכרח מקובל נח בני מצוות משבע שחלק - ובפרט
השיתוף  לענין בנוגע [משא"כ דע"ז הענין שלילת - העולם בורא של מלכותו לקבלת בנוגע וכן וגזילה,
ענינים  שכל פ"ג)], תשי"ז רבים מים בד"ה (נסמן השיתוף על הוזהרו נח בני אם שקו"ט ישנה שבזה

רפ"ט). מלכים הל' (רמב"ם להן" נוטה "הדעת - אלו

כבוד  של יחס עליו פועל זה הרי כו', לטובתו ודואג מתעניין שהיהודי רואה הגוי כאשר ועוד: זאת
לקו"ש  (ראה הגשמיים בעניניו לו יסייע שהגוי בכך גם ביטוי לידי בא זה וענין היהודי, כלפי והערצה

הקב"ה. ציווי את מקיימים שבכך הענין עיקר על בהוספה זה שכל - וכמובן סי"ב). 143-4 עמ' שם

המוסגר: [מאמר

יהודי, על ולהלשין סרה לדבר "שוחד", לגוי לתת - ההפכית ההנהגה בשלילת להאריך צורך  אין
ההפכי  המטרה את פועלת עצמה זו הנהגה הרי מצ"ע, הענין חומר על שנוסף וכיו"ב, ליצלן, ת רחמנא

(היהודי) שהוא בראותו הגוי, בפני ה"אימון" את הוא מפסיד בכך כי - זו פעולה נעשתה להשיגה שכדי
ואז  האנגלית!... בשפה הגוי גם שלמד דבר - כו' מברכיך" "ואברכה תורה הוראת היפך להתנהג מסוגל

כו'!... הצרות כל את עצמו על הביא (היהודי) שהוא הגוי טוען

על  חטא הוא מוסיף בכך אדרבה: הרי התורה, הוראת על - כביכול - בהסתמכו כן שמתנהג ומי
הענין  היפך התורה נעשית שאז כדבעי, שלא תורה לומד כאשר רק להיות יכול כזה ענין שכן, פשע,
מ"האוחז  (ספכ"ד) התניא בספר הזקן אדמו"ר שמביא המשל קאי זה ועל ב), עב, יומא (ראה חיים" ד"סם

.[...! עליו לחזור רוצה שאינני משל - כו'" מלך של ראשו

שיקיימו  העולם אומות על ההשפעה פעולת אודות הזהר מדברי הנלמדת ההוראה - לעניננו ונחזור
ושלום, מנוחה של במצב יהי' כולו שהעולם פועלים שעי"ז - וכאמור נח, בני שנצטוו מצוות שבע

יצרה". "לשבת

חיים  ד"טועמי' באופן - הגלות בזמן עוד מניקותיך" ושרותיהם אומניך ד"מלכים לענין זוכים ועי"ז
רב", "מעשה - רע"א) יט, (זבחים בגמרא כמסופר הגאולה, בערב זכו"

שכם  לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום זוכים ממש ובקרוב
והשלימה, האמיתית בגאולה - מלכים) הל' וחותם בסיום הרמב"ם (כפס"ד אחד"

בה  אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו והולכים מהגלות. בנ"י כל יוצאים שאז
עתידה  אשר רב", מלך "קרית הקודש, עיר לירושלים - גופא ושם שנה", אחרית ועד השנה מרשית

ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ולביהמ"ק הבית להר - גופא ושם ישראל, ארץ בכל להתפשט

הקדושה  בארצנו שנמצאים כאפ" א זיך מ'גיט "אז - ובפשטות חדא, וברגעא חדא בשעתא - זה וכל
ממש. ומיד תיכף צדקנו, משיח עם ביחד

***

.‰Ï:עכ"פ בקיצור - בפרש"י הביאור
בהם  הי' ש"לא מקרא של בפשוטו הכרח אין - ח) (יט, העם" כל "ויענו הפסוק את לומדים כאשר
בפסוק  למ"ש מתייחס סתם) העם" "ויענו (ולא העם" כל "ויענו שהדיוק לומר שאפשר מכיון אלם",
לדבריו  שהמענה מיוחד באופן להדגיש צריכים ולכן העם", לזקני ויקרא משה "ויבוא ז) (שם, שלפנ"ז
הי' "שלא מוכיח זה אין אבל העם", "כל ע"י אלא העם", "זקני ע"י רק לא ניתן העם) (לזקני משה של

אלם". בהם

הפסוק את לומדים כאשר שהענין אבל מיוחדת הדגשה ישנה שכאן הקולות", את רואים העם "וכל
לפרש  יכולים אזי - נס של ענין העולם, במציאות שינוי כלומר, סומא", בהם הי' "שלא פעל תורה דמתן
ולומר  לדחוק זקוקים לא ושוב אלם", בהם הי' "שלא העם", כל "ויענו בפסוק גם מקרא של בפשוטו כן
הי' אילו גם המובן (דבר בלבד העם" "זקני ע"י ניתן זה שמענה לשלול היא העם" ד"כל שההוספה

העם"). "זקני ולא סתם, העם" "ויענו כתוב
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נוסף: פרט רש"י מוסיף לכן - לגמרי הטבע שינוי פעל תורה שמתן הכרח ישנו זה שבפסוק ומכיון
ונשמע". נעשה ת"ל חרש, בהם הי' שלא "ומניין

.ÂÏ,ההר בתחתית ויתייצבו שנאמר חגרים, בהם הי' שלא "מניין המכילתא דברי בהמשך מ"ש אמנם,
זה  שענין מכיון בפירושו, רש"י מביא לא - לדעת" הראת אתה שנאמר טפשים, בהם הי' שלא ומניין

מקרא: של בפשוטו מוכרח אינו
גם  כי חגר", בהם הי' "שלא מקרא של בפשוטו הכרח כל אין - ההר" בתחתית "ויתייצבו ממ"ש
יכול  - עמדו על ולעמוד להתייצב אבל כדבעי, ללכת יכול אינו חגר - מקומו! על להתייצב יכול "חגר"

הוא!

בהם  הי' "שלא מקרא של בפשוטו הכרח אין שמזה - לדעת" הראת "אתה למ"ש בנוגע כן וכמו
כי: טפש",

מדובר  שלא היינו, מלבדו", עוד אין האלקים הוא ה' כי לדעת הראת "אתה נאמר הכתוב בהמשך
עי"ז  מלבדו", עוד אין האלקים הוא "ה' - מסויים דבר ידיעת אלא בכלל, "דעת" של ענין אודות כאן

עה"פ). (פרש"י יחידי" שהוא וראו כו' רקיעים שבעה להם ש"פתח

לדעת", הראת ש"אתה מפני זה, ענין הוא יודע - "טפש" אודות מדובר כאשר גם הרי שכן, ומכיון
"טפש"!... הוא נשאר לאח"ז שגם העובדה למרות - וזאת

.ÊÏ בראשית) בעצמו רש"י שמדגיש כפי מקרא", של "פשוטו הוא רש"י שפירוש כמ"פ דובר והנה,
לפסוק  - התורה על בפירושו - רש"י של ענינו ואין מקרא", של לפשוטו אלא באתי לא "אני ח): ג,

בפועל. למעשה בנוגע הלכות
זה  הרי - טפש" בהם הי' "שלא הכרח אין לדעת" הראת "אתה שממ"ש לעיל שנתבאר מה ועפ"ז:
שיש  פשיטא - בפועל להנהגה בנוגע אבל מקרא; של בפשוטו הפסוקים פירוש את לומדים כאשר רק
"אתה  שמ"ש הלכה), - (שענינו ב"מכילתא" מ"ש ע"פ - היא ההלכה - ובעניננו הלכה, ע"פ להתנהג

טפש". בהם הי' "שלא למדים לדעת" הראת

כאשר  תורה, מתן שמאז לדעת עליו - ממש בפועל יהודי של הנהגתו אודות מדובר כאשר כלומר:
הפכי...] באופן עליו הכריז שהמלאך זה [גם מישראל שכאו"א לאמר הלכה נקבעה לדעת", הראת "אתה

הוא. "חכם" -

.ÁÏ לב" אשר היצ"ט, הוראת ע"פ - ל"חכם" וראוי המתאים כאופן יתנהג מישראל שכאו"א ויה"ר
לימינו". חכם

של  באופן - לשמאלו" כסיל "לב שבלבו, השמאלי בחלל אשר היצה"ר אצל גם כן שיפעל ועד
ועשה  מרע סור - טוב" ועשה מרע "סור עה"פ הבעש"ט וכתורת יצריך", בשני - לבבך "בכל אתהפכא,

טוב. ממנו

גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד יקויים כאשר - כולו העולם בכל זאת פועלים ועי"ז
ויגאלנו  יבוא צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה המלוכה", לה' "והיתה אחד", שכם לעבדו

ממש. בימינו במהרה לארצנו, קוממיות ויוליכנו

ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אח"כ 

בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה לאחרי
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שבעשה"ד ‡. אלקיך"1מהכתוב לה' "שבת
בירושלמי  שבת 2למדין הקב"ה מה כה' "שבות :

שגזרו  היינו - ממאמר" שבות אתה אף ממאמר
וכו' מלאכה בעניני מדיבורים שביתה 3חכמים

שבות  - אלקיך לה' "שבת אקרא ואסמכוה בשבת
"כי  ממלאכה לשבות האדם שעל דכשם כה'",
ביום  וינח כו' השמים את ה' עשה ימים ששת

"הקב"ה 4השביעי" כי מדיבור לשבות צריך כך ,
ממאמר". שבת

בחסיד  "מעשה שם: בירושלמי איתא להלן
פירצה  שם וראה בשבת בכרמו לטיול שיצא אחד
וחשבתי  הואיל אמר במוצ"ש, לגודרו וחשב אחת
דמדת  והיינו כו'". עולמית גודרה איני לגדרה

גם ליזהר ("חסיד") .5מלאכה zaygnnחסידות

בהמשך  בירושלמי מובא זה סיפור 6והנה

מזה  ומובן כה'", שבות - לה' "שבת דגם 7להדרש
היא  - חסידות במדת - מלאכה ממחשבת הזהירות

כה'" "שבות להלימוד ,8שייכת

ד"עלמין  כמו וחיים 9דהנה נבראו דאתגליין
הנעלמות" והמשכות כחות שנתגלו מהתגלות
ורוח  ה' ודבר מאמרות בשם "נקראות שכשנתגלו

עד"מ", באדם הדיבור אותיות כמו פיו

המתהווים  הם אתגליין דלא סתימין "עלמין כך
כמו  נעלמות והמשכות מכחות וקיימים וחיים

- עד"מ" האדם שבנשמת המחשבה אותיות

אשר  מלאכתו מכל שבת הרי השביעי וביום
ג  - סתימין.עשה מעלמין ם

בחיוב  התיכונית שנקודה מכיון ביאור: וצריך
במעשה, פעולותיו מכל בשבת האדם שביתת
מכל  שבת שהקב"ה מפני היא ומחשבה דיבור

ובמחשבה  דיבור במעשה, "שבות 10מלאכתו -
באיסורן: הן חלוקין למה מלאכה ziiyrכה'",

מד"ס  - דיבור מה"ת, במחשבה 11אסורה והזהירות ,
חסידות? מדת אלא אינה

מעשיית ·. השביתה שבין החילוק טעם והנה
הצ"צ  מבאר מהדיבור, להשביתה מלאכה

זהו 12באוה"ת  הקב"ה של מהדיבור "השביתה :
הקב"ה  של שמדיבורו כיון מעשי' שביתה כמו
שאין  אדם של דיבורו משא"כ כו' מעשה נעשה
ולכן  מעשה, חשיב אינו מעשה מהדיבור מתהווה
מהדיבור  שביתה על מדאורייתא מצווים אנו אין

ואעפ"כ  וכו'. מהמעשה השביתה על בדברי 13כ"א
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י.1) כ, פרשתנו
ג.2) פכ"ג, רבתי פסיקתא גם וראה ה"ג. פט"ו שבת
שם.3) לירושלמי וקה"ע משה פני ראה
יא.4) שם, פרשתנו
יג.5) נח, ישעי' רד"ק ראה

שבת עונג ש"משום אלא devnואף בעסקיו כלל להרהר שלא
ס"ח. שו סי' או"ח (שו"ע עשוי'" מלאכתך כל כאלו בעיניו יהא
(לא  בזה יש חסידות מדת מצד הרי - סכ"א) שם אדה"ז שו"ע

העדר גם אלא) העונג, העדר dk`lnnרק dziayd זה מטעם ורק .
שבעשיית  בדוגמא - עולמית" גודרה "איני ע"ע לקבל מקום
שיח. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע - עולמית עליו אסורה ממש מלאכה

.(8 שבהערה וט"ז שלמה חכמת שם. בפ"מ (ראה
כל  "כאלו שיהא בעצמו לפעול יכול לא באם נפק"מ: ועוד -
לעשותה  איך יהרהר לא באם מצטער ובמילא עשוי'" מלאכתו
בזה  שמתענג מפני בשבת המתענה בדוגמת ה"ז שאז - (במוצ"ש)
וראה  ס"ב). שם שו"ע וראה ס"ז. סרפ"ח או"ח אדה"ז (שו"ע

ועצ"ע. .11 הערה לקמן
שם.6) בפ"מ ראה
(7" עה"פ שנדרש (שם) רבתי בפסיקתא גם dl'וכדמוכח zay

jiwl` בחסיד מעשה ברכי' א"ר המחשבה מן שבות אייבו א"ר :"
כו'. אחד

(8- כו'" א' בחסיד ה"מעשה מובא ב) קנ, (שבת בבבלי גם
שלמה  חכמת מהרש"א. בחדא"ג (ראה במחשבה גם נזהר שהי'
מובא  בבבלי אמנם ועוד). סקי"ד. סש"ז או"ח ט"ז שם. שבת
(ולא  כו'" מחשיכין "אין להמשנה בהמשך א'" בחסיד ה"מעשה

) מדיבור) לאיסור y"iirלשביתה בהמשך בא ובירושלמי בגמרא),
דיבור 

בענין  נוספת זהירות היא ממחשבה השביתה בבבלי כי -
שביתה  - הענינים ב' שתוכן להירושלמי משא"כ המלאכה;

כה'". "שבות - הוא חד - במחשבה וזהירות מדיבור

כמה 9) מובנות - שם המבואר (ע"פ פי"א היחוה"א שער
סה) ס"פ ח"א (מו"נ הרמב"ם שבין בהמחלוקת לתווך ויש שאלות

שם). בחיי וראה (שם). להראב"ע ג) א, (בראשית והרמב"ן
ושובת 10) המחשבה מבחי' מע"ב בטובו מחדש דבשבת ידוע

ובכ"מ) ג. סו, דברים (לקו"ת ודבור מעשי' רק
נבראו  (שבזה שבמח' לעשי' לא הכוונה שבזה עכצ"ל אבל -
חיות  מאופן ולהעיר יט). סו"ס אגה"ק ראה - סתימין עלמין
להיות  שחל ג) רמו, התקיעות ש' סידור (ראה בר"ה העולמות

ואכ"מ. בשבת.
מותר 11) להם עונג הוא כו' שמועות שסיפור "בנ"א שלכן

ס"ב). שם אדה"ז שו"ע ס"א. סש"ז (רמ"א בשבת" לספרם
כתוב  דבהדיא אע"ג הי"מ כ' שם: בירושלמי קרבן בשירי

למילף לי' ניחא דבר ודבר חפצך י"ל ziixe`cn`ממצוא אבל .
ל" רק וראה slinדכוונתו מדאורייתא. שאסור ולא מדאורייתא"

השקו"ט  וראה ודבור. ד"ה א קנ, שבת תוס' ראה (אבל כאן. תו"ת
3758 ע' ט' (כרך ספ"א חכמים דברי בשד"ח - מו"מ באיסור

ואילך)).
בראשית 12) אוה"ת וראה ואילך. ב'ֿתשב ס"ע ז' כרך שמות

בהג"ה. 50 ע'
מסיים13) שם בראשית שלא e`a"`באוה"ת הוא מד"ס רק :

חול. של כדבורך שבת של דבורך יהא
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נוסף: פרט רש"י מוסיף לכן - לגמרי הטבע שינוי פעל תורה שמתן הכרח ישנו זה שבפסוק ומכיון
ונשמע". נעשה ת"ל חרש, בהם הי' שלא "ומניין

.ÂÏ,ההר בתחתית ויתייצבו שנאמר חגרים, בהם הי' שלא "מניין המכילתא דברי בהמשך מ"ש אמנם,
זה  שענין מכיון בפירושו, רש"י מביא לא - לדעת" הראת אתה שנאמר טפשים, בהם הי' שלא ומניין

מקרא: של בפשוטו מוכרח אינו
גם  כי חגר", בהם הי' "שלא מקרא של בפשוטו הכרח כל אין - ההר" בתחתית "ויתייצבו ממ"ש
יכול  - עמדו על ולעמוד להתייצב אבל כדבעי, ללכת יכול אינו חגר - מקומו! על להתייצב יכול "חגר"

הוא!

בהם  הי' "שלא מקרא של בפשוטו הכרח אין שמזה - לדעת" הראת "אתה למ"ש בנוגע כן וכמו
כי: טפש",

מדובר  שלא היינו, מלבדו", עוד אין האלקים הוא ה' כי לדעת הראת "אתה נאמר הכתוב בהמשך
עי"ז  מלבדו", עוד אין האלקים הוא "ה' - מסויים דבר ידיעת אלא בכלל, "דעת" של ענין אודות כאן

עה"פ). (פרש"י יחידי" שהוא וראו כו' רקיעים שבעה להם ש"פתח

לדעת", הראת ש"אתה מפני זה, ענין הוא יודע - "טפש" אודות מדובר כאשר גם הרי שכן, ומכיון
"טפש"!... הוא נשאר לאח"ז שגם העובדה למרות - וזאת

.ÊÏ בראשית) בעצמו רש"י שמדגיש כפי מקרא", של "פשוטו הוא רש"י שפירוש כמ"פ דובר והנה,
לפסוק  - התורה על בפירושו - רש"י של ענינו ואין מקרא", של לפשוטו אלא באתי לא "אני ח): ג,

בפועל. למעשה בנוגע הלכות
זה  הרי - טפש" בהם הי' "שלא הכרח אין לדעת" הראת "אתה שממ"ש לעיל שנתבאר מה ועפ"ז:
שיש  פשיטא - בפועל להנהגה בנוגע אבל מקרא; של בפשוטו הפסוקים פירוש את לומדים כאשר רק
"אתה  שמ"ש הלכה), - (שענינו ב"מכילתא" מ"ש ע"פ - היא ההלכה - ובעניננו הלכה, ע"פ להתנהג

טפש". בהם הי' "שלא למדים לדעת" הראת

כאשר  תורה, מתן שמאז לדעת עליו - ממש בפועל יהודי של הנהגתו אודות מדובר כאשר כלומר:
הפכי...] באופן עליו הכריז שהמלאך זה [גם מישראל שכאו"א לאמר הלכה נקבעה לדעת", הראת "אתה

הוא. "חכם" -

.ÁÏ לב" אשר היצ"ט, הוראת ע"פ - ל"חכם" וראוי המתאים כאופן יתנהג מישראל שכאו"א ויה"ר
לימינו". חכם

של  באופן - לשמאלו" כסיל "לב שבלבו, השמאלי בחלל אשר היצה"ר אצל גם כן שיפעל ועד
ועשה  מרע סור - טוב" ועשה מרע "סור עה"פ הבעש"ט וכתורת יצריך", בשני - לבבך "בכל אתהפכא,

טוב. ממנו

גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד יקויים כאשר - כולו העולם בכל זאת פועלים ועי"ז
ויגאלנו  יבוא צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה המלוכה", לה' "והיתה אחד", שכם לעבדו

ממש. בימינו במהרה לארצנו, קוממיות ויוליכנו

ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אח"כ 

בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה לאחרי
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שבעשה"ד ‡. אלקיך"1מהכתוב לה' "שבת
בירושלמי  שבת 2למדין הקב"ה מה כה' "שבות :

שגזרו  היינו - ממאמר" שבות אתה אף ממאמר
וכו' מלאכה בעניני מדיבורים שביתה 3חכמים

שבות  - אלקיך לה' "שבת אקרא ואסמכוה בשבת
"כי  ממלאכה לשבות האדם שעל דכשם כה'",
ביום  וינח כו' השמים את ה' עשה ימים ששת

"הקב"ה 4השביעי" כי מדיבור לשבות צריך כך ,
ממאמר". שבת

בחסיד  "מעשה שם: בירושלמי איתא להלן
פירצה  שם וראה בשבת בכרמו לטיול שיצא אחד
וחשבתי  הואיל אמר במוצ"ש, לגודרו וחשב אחת
דמדת  והיינו כו'". עולמית גודרה איני לגדרה

גם ליזהר ("חסיד") .5מלאכה zaygnnחסידות

בהמשך  בירושלמי מובא זה סיפור 6והנה

מזה  ומובן כה'", שבות - לה' "שבת דגם 7להדרש
היא  - חסידות במדת - מלאכה ממחשבת הזהירות

כה'" "שבות להלימוד ,8שייכת

ד"עלמין  כמו וחיים 9דהנה נבראו דאתגליין
הנעלמות" והמשכות כחות שנתגלו מהתגלות
ורוח  ה' ודבר מאמרות בשם "נקראות שכשנתגלו

עד"מ", באדם הדיבור אותיות כמו פיו

המתהווים  הם אתגליין דלא סתימין "עלמין כך
כמו  נעלמות והמשכות מכחות וקיימים וחיים

- עד"מ" האדם שבנשמת המחשבה אותיות

אשר  מלאכתו מכל שבת הרי השביעי וביום
ג  - סתימין.עשה מעלמין ם

בחיוב  התיכונית שנקודה מכיון ביאור: וצריך
במעשה, פעולותיו מכל בשבת האדם שביתת
מכל  שבת שהקב"ה מפני היא ומחשבה דיבור

ובמחשבה  דיבור במעשה, "שבות 10מלאכתו -
באיסורן: הן חלוקין למה מלאכה ziiyrכה'",

מד"ס  - דיבור מה"ת, במחשבה 11אסורה והזהירות ,
חסידות? מדת אלא אינה

מעשיית ·. השביתה שבין החילוק טעם והנה
הצ"צ  מבאר מהדיבור, להשביתה מלאכה

זהו 12באוה"ת  הקב"ה של מהדיבור "השביתה :
הקב"ה  של שמדיבורו כיון מעשי' שביתה כמו
שאין  אדם של דיבורו משא"כ כו' מעשה נעשה
ולכן  מעשה, חשיב אינו מעשה מהדיבור מתהווה
מהדיבור  שביתה על מדאורייתא מצווים אנו אין

ואעפ"כ  וכו'. מהמעשה השביתה על בדברי 13כ"א
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י.1) כ, פרשתנו
ג.2) פכ"ג, רבתי פסיקתא גם וראה ה"ג. פט"ו שבת
שם.3) לירושלמי וקה"ע משה פני ראה
יא.4) שם, פרשתנו
יג.5) נח, ישעי' רד"ק ראה

שבת עונג ש"משום אלא devnואף בעסקיו כלל להרהר שלא
ס"ח. שו סי' או"ח (שו"ע עשוי'" מלאכתך כל כאלו בעיניו יהא
(לא  בזה יש חסידות מדת מצד הרי - סכ"א) שם אדה"ז שו"ע

העדר גם אלא) העונג, העדר dk`lnnרק dziayd זה מטעם ורק .
שבעשיית  בדוגמא - עולמית" גודרה "איני ע"ע לקבל מקום
שיח. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע - עולמית עליו אסורה ממש מלאכה

.(8 שבהערה וט"ז שלמה חכמת שם. בפ"מ (ראה
כל  "כאלו שיהא בעצמו לפעול יכול לא באם נפק"מ: ועוד -
לעשותה  איך יהרהר לא באם מצטער ובמילא עשוי'" מלאכתו
בזה  שמתענג מפני בשבת המתענה בדוגמת ה"ז שאז - (במוצ"ש)
וראה  ס"ב). שם שו"ע וראה ס"ז. סרפ"ח או"ח אדה"ז (שו"ע

ועצ"ע. .11 הערה לקמן
שם.6) בפ"מ ראה
(7" עה"פ שנדרש (שם) רבתי בפסיקתא גם dl'וכדמוכח zay

jiwl` בחסיד מעשה ברכי' א"ר המחשבה מן שבות אייבו א"ר :"
כו'. אחד

(8- כו'" א' בחסיד ה"מעשה מובא ב) קנ, (שבת בבבלי גם
שלמה  חכמת מהרש"א. בחדא"ג (ראה במחשבה גם נזהר שהי'
מובא  בבבלי אמנם ועוד). סקי"ד. סש"ז או"ח ט"ז שם. שבת
(ולא  כו'" מחשיכין "אין להמשנה בהמשך א'" בחסיד ה"מעשה

) מדיבור) לאיסור y"iirלשביתה בהמשך בא ובירושלמי בגמרא),
דיבור 

בענין  נוספת זהירות היא ממחשבה השביתה בבבלי כי -
שביתה  - הענינים ב' שתוכן להירושלמי משא"כ המלאכה;

כה'". "שבות - הוא חד - במחשבה וזהירות מדיבור

כמה 9) מובנות - שם המבואר (ע"פ פי"א היחוה"א שער
סה) ס"פ ח"א (מו"נ הרמב"ם שבין בהמחלוקת לתווך ויש שאלות

שם). בחיי וראה (שם). להראב"ע ג) א, (בראשית והרמב"ן
ושובת 10) המחשבה מבחי' מע"ב בטובו מחדש דבשבת ידוע

ובכ"מ) ג. סו, דברים (לקו"ת ודבור מעשי' רק
נבראו  (שבזה שבמח' לעשי' לא הכוונה שבזה עכצ"ל אבל -
חיות  מאופן ולהעיר יט). סו"ס אגה"ק ראה - סתימין עלמין
להיות  שחל ג) רמו, התקיעות ש' סידור (ראה בר"ה העולמות

ואכ"מ. בשבת.
מותר 11) להם עונג הוא כו' שמועות שסיפור "בנ"א שלכן

ס"ב). שם אדה"ז שו"ע ס"א. סש"ז (רמ"א בשבת" לספרם
כתוב  דבהדיא אע"ג הי"מ כ' שם: בירושלמי קרבן בשירי

למילף לי' ניחא דבר ודבר חפצך י"ל ziixe`cn`ממצוא אבל .
ל" רק וראה slinדכוונתו מדאורייתא. שאסור ולא מדאורייתא"

השקו"ט  וראה ודבור. ד"ה א קנ, שבת תוס' ראה (אבל כאן. תו"ת
3758 ע' ט' (כרך ספ"א חכמים דברי בשד"ח - מו"מ באיסור

ואילך)).
בראשית 12) אוה"ת וראה ואילך. ב'ֿתשב ס"ע ז' כרך שמות

בהג"ה. 50 ע'
מסיים13) שם בראשית שלא e`a"`באוה"ת הוא מד"ס רק :

חול. של כדבורך שבת של דבורך יהא
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נאמר  שביתת 14קבלה שמ"מ כיון דבר, ודבר
הוא  מה בירושלמי וכמ"ש ממאמר הי' הקב"ה

כו'". ממאמר שבות אתה אף ממאמר שבת
מכיון  ביאור: חסר עדיין לכאורה אבל
מהדיבור  שביתה על מצווים אנו אין שמדאורייתא
מעשה; מתהווה אין אדם של שמדיבורו כיון
ל"דיבורו  האדם דיבור בין השתוות שאין והיינו

ממש" מעשה שחשיב הקב"ה אסרו 15של מדוע -
minkgשבות" מטעם בשבת "?dk'דיבור

התניא ‚. ספר בסיום המבואר בהקדים ויובן
יזהר  "וגם וז"ל: בשבת בדיבור הזהירות בענין
בכל  כי . . ח"ו בטילה שיחה שום לשוח שלא מאד
מהשבת  וחיצונית וחיצוניות, פנימיות יש המצות
מעשות  ה' ששבת כמו גשמית מעשי' שביתה הוא
הכוונה  היא השבת ופנימית גשמיים. וארץ שמים
שבת  כמ"ש אחד בה' לדבקה ובת"ת השבת בתפלת
בפנימיות  שמור ובחי' זכור. בחי' וזוהי אלקיך לה'
ה' ששבת כמו גשמיים מדיבורים השביתה היא
גשמיים  וארץ שמים בהם שנבראו מאמרות מיו"ד

כו'".
וצלה"ב:

בשבת  חול מדיבורי הזהירות טעם לבאר א)
היא  בפנימיות "שמור דבחי' לפרש לכאורה מספיק
הל' מפשטות אבל - גשמיים" מדיבורים השביתה

משמע  זה 16בתניא לפני למ"ש שייכות לזה דיש
השבת xekfדמצות בתפלת "הכוונה היא בפנימיות

אחד"? בה' לדבקה ובת"ת

מיו"ד  ה' ששבת "כמו אדה"ז: מסיים ב)
miinybמאמרות `"ey mda e`xapy,'ולכאו - "

(שביתה כללות xeaicnלעניננו רק נוגע בשבת)
ניתוסף  ומה מאמרות", מיו"ד ה' "ששבת הענין

כו'"? בהם "נבראו אלו מאמרות יו"ד דע"י עי"ז

מצווים  אנו אין ד"לכן הנ"ל, עפ"י ואדרבא:
`ziixe`cn ש"דיבורו מכיון מהדיבור" שביתה על

זו  הוספה הרי - מעשה" חשיב הקב"ה של

המאמרות)xa`(שהקב"ה ע"י גשמיים שו"א
את zeezyddמדגישה i` לדיבור העליון דיבור בין

לסתור?! ראי' שזוהי היינו האדם,

"השביתה  שמוסיף: בזה הדיוק מהו ג)
שו"אmiinybמדיבורים . . ה' ששבת "?miinybכמו

בכ"ז:„. והביאור
שונה  ומעשה דיבור מחשבה הנפש כחות בג'
של  ענינו ודיבור: מחשבה הכחות מב' המעשה כח

הוא המעשה והיינו uegyבדברdlertכח ממנו,
בדבר  ופועל ומתלבש מהאדם נפרד המעשה שכח

ממנו  ודיבור17שחוץ מחשבה משא"כ ;mpipr
התגלו  לידי ומדותיו שכלו להביא - עצמו ת בהאדם

לעצמו, ומדותיו שכלו גילוי היא המחשבה -
לזולתו  ומדותיו שכלו לגלות הוא .18והדיבור

מחשבה  בין גדול חילוק - בפרטיות אמנם
הן  המחשבה אותיות למעשה): (בשייכותם לדיבור
ולכן  למעשה, שייכות להן ואין ודקות רוחניות
ואין  עצמו בהאדם רק הוא מחשבה של ענינה
אותיות  משא"כ בהזולת; לפעול באפשרותה
ש"נצטייר" גשמי (הבל גשמיות אותיות הן הדיבור
עקימת  הפה, מוצאות ה' ע"י כו' ב א, לאותיות
שייכות  להן ויש מהאדם, ונפרדות וכו'" שפתים
להכריח  הדיבור ביכולת ולכן למעשה, וקירוב

וכמחז"ל 19פעולה  דיבורו 20, וע"י - דמחמר בלאו
כמ"ש  המדינה, עניני כל מתנהגים מלך "דבר 21של

שלטון". מלך

אף  כי לפעולה. שייכות לה אין המחשבה אולם
אין  לפעולותיו, מביאה במחשבתו האדם שהחלטת
ו"קירוב" שייכות רוחנית, שהיא - להמחשבה
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שם.14) ישעי'
באוה"ת 15) (הובא כב פמ"ד, ב"ר וראה שם. שמות אוה"ת

מעשה. (חשוב) הקב"ה של מאמרו שם):
שמור 16) בחי' רק מבאר מהשבת" ל"חיצונית שבנוגע ובפרט

לקדש  מה"ת "מ"ע - זכור בחי' ולא גשמית", מעשי' "שביתה -
אדה"ז  שו"ע שבת. מהל' רפכ"ט (רמב"ם בדברים" השבת יום את

רע"א). ר"ס או"ח

ר"פ 17) (לקו"ת הפסיק" אף - עשיתיו "אף בענין וכידוע
ועוד). בלק,

ובכ"מ.18) א. נג, ויקרא לקו"ת א. נ, תו"א
רלא):19) (ע' תרס"ו המשך סיני במדבר גו' וידבר ד"ה ראה

עיי"ש. וכו', התהוות איזה ג"כ להיות יכול דלמטה מהדבור
ב 20) קנג, שבת ס"ד. סרס"ו אדה"ז שו"ע (ראה א. טו, ע"ז

בפנים  לקמן וראה סה"ב). (פ"ח כלאים ירוש' ג"כ וראה ואילך).
רק  ה"ז מעשה", עשה "דבדיבורו ב) (ג, דתמורה אבל - ס"ה.

שם). (רש"י לקדשים" מחולין "שעושה
ד.21) ח, קהלת
שהמחשבה 22) מה דגם רלב) (ע' שם תרס"ו המשך ראה

השתלשלות ע"י הוא עצמו בהאדם עשי' הדיבור.gkגורם

exzi zyxt - zegiy ihewl

גם ‰. מצינו לדיבור מחשבה שבין זה וחילוק
בהלכה:

בגמרא  ("כשהיתה 23אי' בקול חסמה איתמר :
בה" גוער הי' לאכול אמר 24שוחה יוחנן ר' כו' (

בדישו" שור תחסום "לא (משום עקימת 25חייב (
מעשה  בו שיש לאו לי' ("והויא מעשה הויא פיו

עליו" הויא 22ולוקין לא קלא פטור אמר ר"ל ,(
מעשה.

הקשו  ר'26ובתוס' אמר דשבועות דבפ"ג תימה :
שאין  לאו כל הגלילי ר"י משום ר"י הי' אומר יוחנן
ומימר  מנשבע חוץ עליו לוקין אין מעשה בו
הכא  קאמר גופי' ר"י והלא בשם, חבירו ומקלל
אמאי  וכו' נשבע וא"כ מעשה הוי שפתיו דעקימת
דלא  וי"ל מעשה. בו שאין לאו אותן מחשיבות
משום  הכא אלא מעשה הוי פיו דעקימת ר"י קאמר

שהולכת מעשה קעביד בלא דבדיבורי' ודשה
וכו'. אכילה

ר"י  של טעמו בגמרא מפורש הרי ולכאורה:
eitד" zniwr החיוב התוס' פי' ולפי מעשה", הוי

מעשה, שנחשבת השפתים עקימת מחמת לא הוא
- דבדיבורו dyerכ"א dndad?מעשה

(במס' הגמ' קושיית בתוס' הביאו להלן
מעשה 27סנהדרין  הוי שפתיו דעקימת ר"י דברי על (

בהם  "אין זוממין ועדים דמגדף קאמר איך -
(ומשני) חייב, לר"י בקול חסמה "והא מעשה":
בתוס', ומבואר בראי'". דישנם זוממין עדים שאני
מגדף  כי - דמגדף הדין על אינה הגמרא דקושיית
לדמותו  מקום אין בדיבורי' מעשה קעביד דלא
אלא  מעשה; קעביד דיבורו שע"י בקול" ל"חסמה
"דבדיבורייהו  זוממין עדים דין על קאי הקושיא

הנדון", שמתחייב מעשה מתעביד

שהטעם  - הנ"ל התוס' סברת לפי לכאורה אבל
הדיבור  בשביל (אינו מעשה נחשב בקול דחסמה

דיבורי' שע"י אלא) (ועד"ז ciarwעצמו, מעשה
מתרץ  מה - הנדון") "מתחייב זוממין בעדים
בראי'" דישנם זוממין עדים "שאני בגמרא

שראו  שמעידין ראי' ע"י בא חיובא עיקר (ופרש"י:
dyrn da zil 'i`xe28 בה לית ש"ראי' אמת הן :(

עי"ז סו"ס אבל -ciarznמעשה", מעשה
דחשיבא  בקול מחסמה שנא ומאי הנדון, שמתחייב

מעשה? נעשה דיבורו שע"י לפי מעשה

.Â שהאדם התוס' כוונת אין בזה: והביאור
שהוא  (אלא אחרים ע"י שנעשה מעשה על נענש

לזה) וגרם סיבה הי'
האדם  כן אם אלא מלקות עונשים אין [והטעם:

מעשה ע"י הל"ת בנדו"זely49עובר ולכן ,`edy ָָ
(רק מעשה עשה dadyלא mxbdn ראשה את תזקוף

עבור  האדם את להלקות אין אכילה) בלי ותדוש
דיבורו] מסיבת הבהמה ע"י דאתעבידא המעשה

מעשה  פועל כשהאדם היא: כוונתם אלא
דיבורו  ע"י רק בא שהמעשה מכיון הרי בדיבורו,
- ממנו חלק הדיבור, המשך זה הרי האדם, של
דיבור  אי"ז ולכן - גרידא הדיבור מכח בא שהרי
- מעשה" עצמו) בהדיבור ֿ) בו "יש אלא לבד,

oirn ובפרט) אדם של שלוחו מעשה לזה דוגמא
דהמשלח  הוא המעשה שרק ההסברה )30לפי

הויא  פיו "עקימת ר"י דברי תוכן גם וזהו
הר"ז  האדם קול ע"י נחסמת שהבהמה זה מעשה":

"עקימת mc`dעשיית ע"י בא שקולו מכיון כי ,
למעשה, ושייכת הקרובה גשמית פעולה - פיו"
המשך  ה"ז עי"ז שבאה (דהבהמה) הפעולה הרי

העקימה.

שנגרם  מעשה אבל בדיבור, רק זה שייך ולכן
המעשה אין רוחנית שהיא מחשבה jyndע"י

ממנה, לגמרי נפרד הוא כי אלי' ושייך דהמחשבה
בדומה  השליח שצ"ל בשליחות דוגמא - כנ"ל

שלוחכם  אף ברית בני אתם מה .31להמשלח
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ב.23) סה, סנהדרין ב. צ, ב"מ
שם.24) ב"מ פרש"י
ד.25) כה, תצא
א 26) כא, שבועות הואיל. ד"ה שם סנה' אמר. ר"י ד"ה שם

שם. נמוק"י שם. ב"מ הרמב"ן חי' גם וראה מנשבע. חוץ ד"ה
שם. שבועות הרשב"א חי'

שם.27)

כ':28) שם) לסנה' ה' (במלחמת הרמב"ן אבל פרש"י. כך
ראו דמאי לא והם ראייתם ולא להם גרם דבורן והלא בראי' ישנו

"וישנם (וגורס הן זוממין שהרי שאמרו מה כברי"ף di`aמעולם "
וכו').

על  לוקין זוממים דעדים בראי'" ב"ישנם הפי' וכו' ולפרש"י
ראי'.xcbayשקר

מעשה29) דעביד ב): (קנג, שבת .iteba'עיין
בתחלתו.30) ענגל) (להרר"י טוב לקח ראה
א.31) מא, קדושין



לי exzi zyxt - zegiy ihewl

נאמר  שביתת 14קבלה שמ"מ כיון דבר, ודבר
הוא  מה בירושלמי וכמ"ש ממאמר הי' הקב"ה

כו'". ממאמר שבות אתה אף ממאמר שבת
מכיון  ביאור: חסר עדיין לכאורה אבל
מהדיבור  שביתה על מצווים אנו אין שמדאורייתא
מעשה; מתהווה אין אדם של שמדיבורו כיון
ל"דיבורו  האדם דיבור בין השתוות שאין והיינו

ממש" מעשה שחשיב הקב"ה אסרו 15של מדוע -
minkgשבות" מטעם בשבת "?dk'דיבור

התניא ‚. ספר בסיום המבואר בהקדים ויובן
יזהר  "וגם וז"ל: בשבת בדיבור הזהירות בענין
בכל  כי . . ח"ו בטילה שיחה שום לשוח שלא מאד
מהשבת  וחיצונית וחיצוניות, פנימיות יש המצות
מעשות  ה' ששבת כמו גשמית מעשי' שביתה הוא
הכוונה  היא השבת ופנימית גשמיים. וארץ שמים
שבת  כמ"ש אחד בה' לדבקה ובת"ת השבת בתפלת
בפנימיות  שמור ובחי' זכור. בחי' וזוהי אלקיך לה'
ה' ששבת כמו גשמיים מדיבורים השביתה היא
גשמיים  וארץ שמים בהם שנבראו מאמרות מיו"ד

כו'".
וצלה"ב:

בשבת  חול מדיבורי הזהירות טעם לבאר א)
היא  בפנימיות "שמור דבחי' לפרש לכאורה מספיק
הל' מפשטות אבל - גשמיים" מדיבורים השביתה

משמע  זה 16בתניא לפני למ"ש שייכות לזה דיש
השבת xekfדמצות בתפלת "הכוונה היא בפנימיות

אחד"? בה' לדבקה ובת"ת

מיו"ד  ה' ששבת "כמו אדה"ז: מסיים ב)
miinybמאמרות `"ey mda e`xapy,'ולכאו - "

(שביתה כללות xeaicnלעניננו רק נוגע בשבת)
ניתוסף  ומה מאמרות", מיו"ד ה' "ששבת הענין

כו'"? בהם "נבראו אלו מאמרות יו"ד דע"י עי"ז

מצווים  אנו אין ד"לכן הנ"ל, עפ"י ואדרבא:
`ziixe`cn ש"דיבורו מכיון מהדיבור" שביתה על

זו  הוספה הרי - מעשה" חשיב הקב"ה של

המאמרות)xa`(שהקב"ה ע"י גשמיים שו"א
את zeezyddמדגישה i` לדיבור העליון דיבור בין

לסתור?! ראי' שזוהי היינו האדם,

"השביתה  שמוסיף: בזה הדיוק מהו ג)
שו"אmiinybמדיבורים . . ה' ששבת "?miinybכמו

בכ"ז:„. והביאור
שונה  ומעשה דיבור מחשבה הנפש כחות בג'
של  ענינו ודיבור: מחשבה הכחות מב' המעשה כח

הוא המעשה והיינו uegyבדברdlertכח ממנו,
בדבר  ופועל ומתלבש מהאדם נפרד המעשה שכח

ממנו  ודיבור17שחוץ מחשבה משא"כ ;mpipr
התגלו  לידי ומדותיו שכלו להביא - עצמו ת בהאדם

לעצמו, ומדותיו שכלו גילוי היא המחשבה -
לזולתו  ומדותיו שכלו לגלות הוא .18והדיבור

מחשבה  בין גדול חילוק - בפרטיות אמנם
הן  המחשבה אותיות למעשה): (בשייכותם לדיבור
ולכן  למעשה, שייכות להן ואין ודקות רוחניות
ואין  עצמו בהאדם רק הוא מחשבה של ענינה
אותיות  משא"כ בהזולת; לפעול באפשרותה
ש"נצטייר" גשמי (הבל גשמיות אותיות הן הדיבור
עקימת  הפה, מוצאות ה' ע"י כו' ב א, לאותיות
שייכות  להן ויש מהאדם, ונפרדות וכו'" שפתים
להכריח  הדיבור ביכולת ולכן למעשה, וקירוב

וכמחז"ל 19פעולה  דיבורו 20, וע"י - דמחמר בלאו
כמ"ש  המדינה, עניני כל מתנהגים מלך "דבר 21של

שלטון". מלך

אף  כי לפעולה. שייכות לה אין המחשבה אולם
אין  לפעולותיו, מביאה במחשבתו האדם שהחלטת
ו"קירוב" שייכות רוחנית, שהיא - להמחשבה
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שם.14) ישעי'
באוה"ת 15) (הובא כב פמ"ד, ב"ר וראה שם. שמות אוה"ת

מעשה. (חשוב) הקב"ה של מאמרו שם):
שמור 16) בחי' רק מבאר מהשבת" ל"חיצונית שבנוגע ובפרט

לקדש  מה"ת "מ"ע - זכור בחי' ולא גשמית", מעשי' "שביתה -
אדה"ז  שו"ע שבת. מהל' רפכ"ט (רמב"ם בדברים" השבת יום את

רע"א). ר"ס או"ח

ר"פ 17) (לקו"ת הפסיק" אף - עשיתיו "אף בענין וכידוע
ועוד). בלק,

ובכ"מ.18) א. נג, ויקרא לקו"ת א. נ, תו"א
רלא):19) (ע' תרס"ו המשך סיני במדבר גו' וידבר ד"ה ראה

עיי"ש. וכו', התהוות איזה ג"כ להיות יכול דלמטה מהדבור
ב 20) קנג, שבת ס"ד. סרס"ו אדה"ז שו"ע (ראה א. טו, ע"ז

בפנים  לקמן וראה סה"ב). (פ"ח כלאים ירוש' ג"כ וראה ואילך).
רק  ה"ז מעשה", עשה "דבדיבורו ב) (ג, דתמורה אבל - ס"ה.

שם). (רש"י לקדשים" מחולין "שעושה
ד.21) ח, קהלת
שהמחשבה 22) מה דגם רלב) (ע' שם תרס"ו המשך ראה

השתלשלות ע"י הוא עצמו בהאדם עשי' הדיבור.gkגורם

exzi zyxt - zegiy ihewl

גם ‰. מצינו לדיבור מחשבה שבין זה וחילוק
בהלכה:

בגמרא  ("כשהיתה 23אי' בקול חסמה איתמר :
בה" גוער הי' לאכול אמר 24שוחה יוחנן ר' כו' (

בדישו" שור תחסום "לא (משום עקימת 25חייב (
מעשה  בו שיש לאו לי' ("והויא מעשה הויא פיו

עליו" הויא 22ולוקין לא קלא פטור אמר ר"ל ,(
מעשה.

הקשו  ר'26ובתוס' אמר דשבועות דבפ"ג תימה :
שאין  לאו כל הגלילי ר"י משום ר"י הי' אומר יוחנן
ומימר  מנשבע חוץ עליו לוקין אין מעשה בו
הכא  קאמר גופי' ר"י והלא בשם, חבירו ומקלל
אמאי  וכו' נשבע וא"כ מעשה הוי שפתיו דעקימת
דלא  וי"ל מעשה. בו שאין לאו אותן מחשיבות
משום  הכא אלא מעשה הוי פיו דעקימת ר"י קאמר

שהולכת מעשה קעביד בלא דבדיבורי' ודשה
וכו'. אכילה

ר"י  של טעמו בגמרא מפורש הרי ולכאורה:
eitד" zniwr החיוב התוס' פי' ולפי מעשה", הוי

מעשה, שנחשבת השפתים עקימת מחמת לא הוא
- דבדיבורו dyerכ"א dndad?מעשה

(במס' הגמ' קושיית בתוס' הביאו להלן
מעשה 27סנהדרין  הוי שפתיו דעקימת ר"י דברי על (

בהם  "אין זוממין ועדים דמגדף קאמר איך -
(ומשני) חייב, לר"י בקול חסמה "והא מעשה":
בתוס', ומבואר בראי'". דישנם זוממין עדים שאני
מגדף  כי - דמגדף הדין על אינה הגמרא דקושיית
לדמותו  מקום אין בדיבורי' מעשה קעביד דלא
אלא  מעשה; קעביד דיבורו שע"י בקול" ל"חסמה
"דבדיבורייהו  זוממין עדים דין על קאי הקושיא

הנדון", שמתחייב מעשה מתעביד

שהטעם  - הנ"ל התוס' סברת לפי לכאורה אבל
הדיבור  בשביל (אינו מעשה נחשב בקול דחסמה

דיבורי' שע"י אלא) (ועד"ז ciarwעצמו, מעשה
מתרץ  מה - הנדון") "מתחייב זוממין בעדים
בראי'" דישנם זוממין עדים "שאני בגמרא

שראו  שמעידין ראי' ע"י בא חיובא עיקר (ופרש"י:
dyrn da zil 'i`xe28 בה לית ש"ראי' אמת הן :(

עי"ז סו"ס אבל -ciarznמעשה", מעשה
דחשיבא  בקול מחסמה שנא ומאי הנדון, שמתחייב

מעשה? נעשה דיבורו שע"י לפי מעשה

.Â שהאדם התוס' כוונת אין בזה: והביאור
שהוא  (אלא אחרים ע"י שנעשה מעשה על נענש

לזה) וגרם סיבה הי'
האדם  כן אם אלא מלקות עונשים אין [והטעם:

מעשה ע"י הל"ת בנדו"זely49עובר ולכן ,`edy ָָ
(רק מעשה עשה dadyלא mxbdn ראשה את תזקוף

עבור  האדם את להלקות אין אכילה) בלי ותדוש
דיבורו] מסיבת הבהמה ע"י דאתעבידא המעשה

מעשה  פועל כשהאדם היא: כוונתם אלא
דיבורו  ע"י רק בא שהמעשה מכיון הרי בדיבורו,
- ממנו חלק הדיבור, המשך זה הרי האדם, של
דיבור  אי"ז ולכן - גרידא הדיבור מכח בא שהרי
- מעשה" עצמו) בהדיבור ֿ) בו "יש אלא לבד,

oirn ובפרט) אדם של שלוחו מעשה לזה דוגמא
דהמשלח  הוא המעשה שרק ההסברה )30לפי

הויא  פיו "עקימת ר"י דברי תוכן גם וזהו
הר"ז  האדם קול ע"י נחסמת שהבהמה זה מעשה":

"עקימת mc`dעשיית ע"י בא שקולו מכיון כי ,
למעשה, ושייכת הקרובה גשמית פעולה - פיו"
המשך  ה"ז עי"ז שבאה (דהבהמה) הפעולה הרי

העקימה.

שנגרם  מעשה אבל בדיבור, רק זה שייך ולכן
המעשה אין רוחנית שהיא מחשבה jyndע"י

ממנה, לגמרי נפרד הוא כי אלי' ושייך דהמחשבה
בדומה  השליח שצ"ל בשליחות דוגמא - כנ"ל

שלוחכם  אף ברית בני אתם מה .31להמשלח

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

ב.23) סה, סנהדרין ב. צ, ב"מ
שם.24) ב"מ פרש"י
ד.25) כה, תצא
א 26) כא, שבועות הואיל. ד"ה שם סנה' אמר. ר"י ד"ה שם

שם. נמוק"י שם. ב"מ הרמב"ן חי' גם וראה מנשבע. חוץ ד"ה
שם. שבועות הרשב"א חי'

שם.27)

כ':28) שם) לסנה' ה' (במלחמת הרמב"ן אבל פרש"י. כך
ראו דמאי לא והם ראייתם ולא להם גרם דבורן והלא בראי' ישנו

"וישנם (וגורס הן זוממין שהרי שאמרו מה כברי"ף di`aמעולם "
וכו').

על  לוקין זוממים דעדים בראי'" ב"ישנם הפי' וכו' ולפרש"י
ראי'.xcbayשקר

מעשה29) דעביד ב): (קנג, שבת .iteba'עיין
בתחלתו.30) ענגל) (להרר"י טוב לקח ראה
א.31) מא, קדושין
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אף  - בראי'" "שישנם זוממים בעדים ולכן
לה  א"א מעשה, אתעבידא להצטרף 32שעי"ז

מעשה. בה יש שתחשב להראי'

.Ê לדיבור מחשבה שבין הנ"ל ההפרש אולם
ממנו, חוץ הן שלו שעשיות התחתון באדם רק הוא
ב"סמיכות" אינה - רוחנית שהיא מחשבתו ולכן

דיבורו. משא"כ להן, וקשורה
פועלת  ית' מחשבתו גם הרי הקב"ה, אבל
הבריאה: באופן רק הוא והחילוק - ובוראת
ממנה  נבראו יותר, בהעלם להיותה ית' דממחשבתו
להיותו  ומדיבורו רוחניים, - "נעלמים" עולמות

הגשמי  עוה"ז ממנו נברא יותר, .33בגילוי

אין  למטה בהאדם המחשבה שענין מובן עפ"ז
והשתו  דמיון אצל בה שהיא כמו להמחשבה ות

באפשרותה  אין האדם של מחשבתו דהרי הקב"ה,
מכיון  האדם, דיבור אבל בהזולת; דבר לפעול
בו  יש הרי ס"ד), (וכנ"ל מעשה להכריח שביכלתו

cv.הקב"ה של בדיבורו כביכול, השתוות,

דומה  אינו האדם של דיבורו שגם היות ועם -
של  "דיבורו שהרי הקב"ה, של לדיבורו ממש
נעשה  וע"י שבו ממש מעשה חשיב הקב"ה

אלא34העשי'" אינו האדם של ודיבורו ,mxeb מעשה
בכ"ז zlefdשל - בדיבורו מעשה עושה אינו אבל ,

פעולה  של בענין השתוות ביניהם .35יש 

.Á שבין החילוקים טעמי לבאר יש ועפ"ז
מדיבור  לשביתה ממעשה בשבת האדם שביתת

ומחשבה:
"כי  בקרא מפורש בשבת השביתה טעם כללות

ימים לשבות dyrששת האדם צריך ולכן - גו'" ה'
ששביתת  היות עם שכן, ומכיון מעשה. מפעולות
גם  ששבת ע"י היא העולמות מבריאת הקב"ה

אין 36ממחשבה  האדם שבגדרי מאחר מ"מ ודיבור,

השביתה  אין מעשה, פועלים ודיבור מחשבה
מעשיית  לשבות הציווי בכלל ודיבור ממחשבה

מלאכה.

והשתוות  דמיון איזה שיש מכיון מקום, ומכל
דיבורו  דגם - הקב"ה של לדיבורו האדם דיבור בין
רז"ל  לכן כנ"ל, פעולה, להכריח יכול האדם של

ענינים גם התורה,minecdהאוסרים לאיסורי
"שבות  בכלל מדיבור השביתה גם וכללו הוסיפו

כה'".

(אינה  מהדיבור לשבות חכמים גזירת כי ואם
מדיבורים שישבות גם)migixkndרק אלא מעשה,

מדיבורים וכיו"ב,ipipraהוא וחול מלאכה
"שבות מטעם לאוסרם יתכן איך -dk'ולכאורה "

קצת  משתווה אדם של שדיבורו דזה מכיון הרי
מצד - הקב"ה של (אשר ezednלדיבורו הדיבור של

אסרו  לכן למעשה), הוא וקרוב שייך גשמי להיותו
דהרי  מעשה, פועל אינו אם גם הדיבור חכמים

ezedna.מעשה לידי להביא שבאפשרותו ענין הוא

הנ"ל  (ובענין בהלכה זו לסברא דוגמא [ומצינו
משנה  המגיד שיטת ידועה שאב"מ): 37דלאו

ע"י  עליו לעבור שיכולים דלאו הרמב"ם) (בדעת
ע"י  שלא עליו כשעוברים גם הנה גמור, מעשה

האחרונים  וכתבו עליו; לוקין זה 38מעשה דכלל ,
שהוא  דיבור ע"י (עכ"פ) לאו על עובר אם רק הוא
- דיבור אפילו שם הי' לא אם אבל מעשה, קצת
חמצו  המשהה (כגון עבירה מחשבת לו שיש אף

לוקה. אינו חמצו) בקיום ורוצה בפסח

גרם  לא עצמו זה שדיבור אף בזה: הביאור וי"ל
קצת 39מעשה  "עכ"פ הוא שהדיבור מכיון בכ"ז ,

מענישים xcba-40מעשה" שפיר מעשה, לגרום
משא"כ מעשה"; בו כ"יש דחשיב zaygnעליו

בהגדר  נכנסת אינה מעשה, בגדר שאינה עבירה
מעשה". בו ד"יש
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65 (לענין 32) מציאות לבטל דיכולה כ"כ תקיפה "חלות" שהיא
וכיו"ב). מ"ג, פ"א ערכין - דערכין

ס"א):33) בפנים לעיל (ראה וחסידות הקבלה בלשון
דאתגליין  עלמין ומדיבור סתימין עלמין נבראו ממחשבה
ואילך. ג סז, בלק לקו"ת א. עא, ד. סט, תו"א פי"א. (שעהיוה"א

ועוד). ב. סו, שובה שבת
(34.14 ,11 בהערה לעיל נסמן
שלכן 35) מפרש ושם שם. תרס"ו בהמשך בארוכה בכ"ז ראה

לא "כי קצת izeaygnנאמר יש בדיבור כי מחשבותיכם",
ע' במדבר אוה"ת גֿד. יז, שה"ש לקו"ת וראה עיי"ש. התדמות,

ואילך. צה
(36.10* ובהערה ס"א לעיל ראה

ה"ב.37) פי"ג שכירות הל'
לאו 38) ערך הרועים מלא סע"ו. חאו"ח מהד"ת נוב"י

ח. אות שאב"מ
ל 39) מערכת ב) (כרך בשד"ח (הובאו אחרונים כמה לדעת

שע"י  דיבור דצריך התוס') (כחילוק ס"ל המ"מ דגם יב) כלל
המ"מ  מלשון שהוכיח (שם) בשד"ח ראה אבל - מעשה נעשה

זה. חילוק לי' דלית עצמו
שם.40) נוב"י
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"שבות  מטעם מהדיבור שבות חכמים גזרו ולכן
כנ"ל]. כה'",

כלל  דמיון לה שאין למחשבה, בנוגע אבל
אמנם  מד"ס; גם לאוסרה מקום אין ית', למחשבתו

הדין  משורת לפנים שעושה ודבוק 41"חסיד"
דמאחר  מלאכה, ממחשבת גם זהיר בהקב"ה

מצד הנה ממחשבה, הקב"ה שבת zewacdשבפועל
הוא  כו', אתה אף כו' הוא מה ובמדותיו: בדרכיו

ממחשבתו  גם .42שובת

.Ë(ס"ג) הנ"ל הדיוקים יתבארו כהנ"ל ועפ"י
התניא: בסיום אדה"ז בדברי

האיסור  טעם לבאר א) היא: אדה"ז כוונת
לבאר  ב) ח"ו", בטילה שיחה שום לשוח "שלא
ולכן  במחשבה, ולא בדיבור רק זה שייך למה

המחשבה). על (ולא הדיבור על בפירוש הזהיר

היא  בפנימיות שמור דבחי' מדייק ולכן
מדיבורים מיו"ד miinyb"שביתה ה' ששבת כמו

miinybמאמרות `"ey mda e`xapy בזה ומבאר - "
האדם  שדיבור להיות מדיבור: הזהירות טעם א)

ה"ה inybהוא מעשה, להכריח באפשרותו ולכן
דלהיותו  הקב"ה, של לדיבורו כביכול בזה דומה

שו"א ממנו נתהוו למעשה ולכן miinyb"קרוב" -
גשמיים". (שהם) "מדיבורים לשבות טעם צריך ב)

האדם  אצל המחשבה ענין במחשבה: שייך אינו זה
דמיון  לה אין ולכן למעשה, קירוב לה אין
עולמות  ממנה שנבראו הקב"ה של למחשבתו

)miipgex.(

.È ספר סיום של הקישור בדא"פ מובן ועפ"ז
בתחלתן: סופן נעוץ ע"ד - להתחלתו התניא

כו'": צדיק תהי אותו "משביעים

הקושיא  ידועה שבועה 43דהנה מהני "איך ,
שזהו  ויצה"ר, הגוף על להנשמה כו'") צדיק ("תהי
עדיין". לעולם בא ולא כ"כ ברשותו שאין דבר

הצ"צ  "ממשיכים 44ומבאר השבועה ע"י כי ,
מזלי'" מבחינת שבגוף הנשמה חלק על .45ומאירים

(הנעלמים) כחות מעוררת שהשבועה היינו,
חלק  בתוך בגילוי שיאירו האדם של המקיפים
להתגבר  ביכלתו זה ובכח בגופו, המלובש הנשמה

כו' והיצה"ר הגוף .46על

השייכות  מודגשת התניא בהתחלת שגם ונמצא
המדובר  כי למעשה, דיבורו בשבועה בין הוא

מתקשר  שע"י "מעשה", שבגדר "דיבור" שהיא
עליו  שנשבע ה"מעשה" עם שמוכרח 47האדם עד ,

לקיימו  מלך).48הוא של בדיבורו הנת"ל (ע"ד

.‡È בסגנון שבת במלאכת הנ"ל חילוקים ג'
החסידות: תורת

והטעם,49ארז"ל  תורה". מדברי ד"ס "חביבים
האדם אשר שלמעלה הציווים הם ד"ת gxkenכי

מראה  המצות בקיום האדם עבודת ולכן לקיימם;
מה  בפועל שמקיים בדרגא בהקב"ה התקשרות על

בפירוש. שנצטווה

היא  ד"ס שע"י בהקב"ה האדם דביקות אבל
שציוותה  במה מסתפק שאינו דזה יותר, פנימית
שקיום  מורה וסייגים, בגדרים ע"ע ומחמיר תורה
והדביקות  פנימי, ותענוג ברצון הוא שלו המצות

יותר  פנימית היא .50בהקב"ה

אלא  בפ"ע, מציאות עדיין הוא כן פי על ואף
בחי' מזה למעלה באלקות; הם וחפצו שלו שרצון
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דרגות 41) כמה אבל - שורפן. ד"ה שם ותוס' א יז, נדה ראה
איזהו  ספ"י): בתניא (הובא כו' בתיקונים להמבואר ועד ב"חסיד"

.51 הערה לקמן וראה כו'. קונו עם המתחסד חסיד
(42c"r ד"ובו בענין ואילך 61 ע' חי"ד בלקו"ש המבואר

הציווי שהוא כו'okleבהקב"ה,wacilתדבקון" חסדים גומל הוא
d"awd dyry enk מחוייב הי' לא שמצ"ע באופן כו' בגמ"ח (אף

בזה).
אמתית  אי"ז ציווי, בדרך הוא תדבקון" ד"ובו דמכיון וי"ל
כתוצאה  ולכן ,(56 ובהערה 62 ע' שם לקו"ש (ראה הדביקות ענין
(גם  מקום שיש ענין - כו') חסדים "גומל (רק) ה"ה זו מדביקות

להקב"ה. להדמות האדם) מציאות מצד
ומצד  לגמרי. ביטול מבחי' היא חסיד דבחי' הדביקות אבל
שמצד  בענינים גם הקב"ה" שעשה "כמו מתנהג ה"ה זו דביקות

ית'.ed`מציאותו לו להדמות מקום אין

ואילך.43) מח ע' לתניא והערות קיצורים
ביאורים.44) עוד בארוכה ועיי"ש נ. ע' שם
נב.45) ע' ריש שם
ומשביע 46) מלשון - אותו ב"משביעים נז) ע' (שם וכהפי'

הכחות  עם האדם את משביעה שהשבועה היינו רצון", חי לכל
כו'. היצר למלחמת לו הנצרכים

כו'.47) מנשבע חוץ ס"ה): לעיל (ראה וכמרז"ל
שאוכל בשבועה איירי דשם `lkאף `le השבועה ע"י הרי -

(דהשבועה)xywznעכ"פ איסורו ההלכה ובל' המעשה), (עם
) כללים dyrnlהחשיבו צפע"נ וראה א. י, בכורות - האכילה)

בערכו.
כריתת 48) וכענין ואילך. סע"ב פ"ג, שמע"צ לקו"ת ראה

ועוד. ב. מד, נצבים לקו"ת ג. יג, תו"א ראה - ברית
ה"ז.49) פ"ב ע"ז ה"ד. פי"א סנה' ה"ד. פ"א ברכות ירושלמי

(ב). מיין דודיך טובים כי ב) (א, עה"פ שהש"ר
נתעורר 50) סופרים דקדוקי שע"י א) (פה, מטות לקו"ת ראה
ע"ש.daxהאהבה ,
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אף  - בראי'" "שישנם זוממים בעדים ולכן
לה  א"א מעשה, אתעבידא להצטרף 32שעי"ז

מעשה. בה יש שתחשב להראי'

.Ê לדיבור מחשבה שבין הנ"ל ההפרש אולם
ממנו, חוץ הן שלו שעשיות התחתון באדם רק הוא
ב"סמיכות" אינה - רוחנית שהיא מחשבתו ולכן

דיבורו. משא"כ להן, וקשורה
פועלת  ית' מחשבתו גם הרי הקב"ה, אבל
הבריאה: באופן רק הוא והחילוק - ובוראת
ממנה  נבראו יותר, בהעלם להיותה ית' דממחשבתו
להיותו  ומדיבורו רוחניים, - "נעלמים" עולמות

הגשמי  עוה"ז ממנו נברא יותר, .33בגילוי

אין  למטה בהאדם המחשבה שענין מובן עפ"ז
והשתו  דמיון אצל בה שהיא כמו להמחשבה ות

באפשרותה  אין האדם של מחשבתו דהרי הקב"ה,
מכיון  האדם, דיבור אבל בהזולת; דבר לפעול
בו  יש הרי ס"ד), (וכנ"ל מעשה להכריח שביכלתו

cv.הקב"ה של בדיבורו כביכול, השתוות,

דומה  אינו האדם של דיבורו שגם היות ועם -
של  "דיבורו שהרי הקב"ה, של לדיבורו ממש
נעשה  וע"י שבו ממש מעשה חשיב הקב"ה

אלא34העשי'" אינו האדם של ודיבורו ,mxeb מעשה
בכ"ז zlefdשל - בדיבורו מעשה עושה אינו אבל ,

פעולה  של בענין השתוות ביניהם .35יש 

.Á שבין החילוקים טעמי לבאר יש ועפ"ז
מדיבור  לשביתה ממעשה בשבת האדם שביתת

ומחשבה:
"כי  בקרא מפורש בשבת השביתה טעם כללות

ימים לשבות dyrששת האדם צריך ולכן - גו'" ה'
ששביתת  היות עם שכן, ומכיון מעשה. מפעולות
גם  ששבת ע"י היא העולמות מבריאת הקב"ה

אין 36ממחשבה  האדם שבגדרי מאחר מ"מ ודיבור,

השביתה  אין מעשה, פועלים ודיבור מחשבה
מעשיית  לשבות הציווי בכלל ודיבור ממחשבה

מלאכה.

והשתוות  דמיון איזה שיש מכיון מקום, ומכל
דיבורו  דגם - הקב"ה של לדיבורו האדם דיבור בין
רז"ל  לכן כנ"ל, פעולה, להכריח יכול האדם של

ענינים גם התורה,minecdהאוסרים לאיסורי
"שבות  בכלל מדיבור השביתה גם וכללו הוסיפו

כה'".

(אינה  מהדיבור לשבות חכמים גזירת כי ואם
מדיבורים שישבות גם)migixkndרק אלא מעשה,

מדיבורים וכיו"ב,ipipraהוא וחול מלאכה
"שבות מטעם לאוסרם יתכן איך -dk'ולכאורה "

קצת  משתווה אדם של שדיבורו דזה מכיון הרי
מצד - הקב"ה של (אשר ezednלדיבורו הדיבור של

אסרו  לכן למעשה), הוא וקרוב שייך גשמי להיותו
דהרי  מעשה, פועל אינו אם גם הדיבור חכמים

ezedna.מעשה לידי להביא שבאפשרותו ענין הוא

הנ"ל  (ובענין בהלכה זו לסברא דוגמא [ומצינו
משנה  המגיד שיטת ידועה שאב"מ): 37דלאו

ע"י  עליו לעבור שיכולים דלאו הרמב"ם) (בדעת
ע"י  שלא עליו כשעוברים גם הנה גמור, מעשה

האחרונים  וכתבו עליו; לוקין זה 38מעשה דכלל ,
שהוא  דיבור ע"י (עכ"פ) לאו על עובר אם רק הוא
- דיבור אפילו שם הי' לא אם אבל מעשה, קצת
חמצו  המשהה (כגון עבירה מחשבת לו שיש אף

לוקה. אינו חמצו) בקיום ורוצה בפסח

גרם  לא עצמו זה שדיבור אף בזה: הביאור וי"ל
קצת 39מעשה  "עכ"פ הוא שהדיבור מכיון בכ"ז ,

מענישים xcba-40מעשה" שפיר מעשה, לגרום
משא"כ מעשה"; בו כ"יש דחשיב zaygnעליו

בהגדר  נכנסת אינה מעשה, בגדר שאינה עבירה
מעשה". בו ד"יש
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65 (לענין 32) מציאות לבטל דיכולה כ"כ תקיפה "חלות" שהיא
וכיו"ב). מ"ג, פ"א ערכין - דערכין

ס"א):33) בפנים לעיל (ראה וחסידות הקבלה בלשון
דאתגליין  עלמין ומדיבור סתימין עלמין נבראו ממחשבה
ואילך. ג סז, בלק לקו"ת א. עא, ד. סט, תו"א פי"א. (שעהיוה"א

ועוד). ב. סו, שובה שבת
(34.14 ,11 בהערה לעיל נסמן
שלכן 35) מפרש ושם שם. תרס"ו בהמשך בארוכה בכ"ז ראה

לא "כי קצת izeaygnנאמר יש בדיבור כי מחשבותיכם",
ע' במדבר אוה"ת גֿד. יז, שה"ש לקו"ת וראה עיי"ש. התדמות,

ואילך. צה
(36.10* ובהערה ס"א לעיל ראה

ה"ב.37) פי"ג שכירות הל'
לאו 38) ערך הרועים מלא סע"ו. חאו"ח מהד"ת נוב"י

ח. אות שאב"מ
ל 39) מערכת ב) (כרך בשד"ח (הובאו אחרונים כמה לדעת

שע"י  דיבור דצריך התוס') (כחילוק ס"ל המ"מ דגם יב) כלל
המ"מ  מלשון שהוכיח (שם) בשד"ח ראה אבל - מעשה נעשה

זה. חילוק לי' דלית עצמו
שם.40) נוב"י
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"שבות  מטעם מהדיבור שבות חכמים גזרו ולכן
כנ"ל]. כה'",

כלל  דמיון לה שאין למחשבה, בנוגע אבל
אמנם  מד"ס; גם לאוסרה מקום אין ית', למחשבתו

הדין  משורת לפנים שעושה ודבוק 41"חסיד"
דמאחר  מלאכה, ממחשבת גם זהיר בהקב"ה

מצד הנה ממחשבה, הקב"ה שבת zewacdשבפועל
הוא  כו', אתה אף כו' הוא מה ובמדותיו: בדרכיו

ממחשבתו  גם .42שובת

.Ë(ס"ג) הנ"ל הדיוקים יתבארו כהנ"ל ועפ"י
התניא: בסיום אדה"ז בדברי

האיסור  טעם לבאר א) היא: אדה"ז כוונת
לבאר  ב) ח"ו", בטילה שיחה שום לשוח "שלא
ולכן  במחשבה, ולא בדיבור רק זה שייך למה

המחשבה). על (ולא הדיבור על בפירוש הזהיר

היא  בפנימיות שמור דבחי' מדייק ולכן
מדיבורים מיו"ד miinyb"שביתה ה' ששבת כמו

miinybמאמרות `"ey mda e`xapy בזה ומבאר - "
האדם  שדיבור להיות מדיבור: הזהירות טעם א)

ה"ה inybהוא מעשה, להכריח באפשרותו ולכן
דלהיותו  הקב"ה, של לדיבורו כביכול בזה דומה

שו"א ממנו נתהוו למעשה ולכן miinyb"קרוב" -
גשמיים". (שהם) "מדיבורים לשבות טעם צריך ב)

האדם  אצל המחשבה ענין במחשבה: שייך אינו זה
דמיון  לה אין ולכן למעשה, קירוב לה אין
עולמות  ממנה שנבראו הקב"ה של למחשבתו

)miipgex.(

.È ספר סיום של הקישור בדא"פ מובן ועפ"ז
בתחלתן: סופן נעוץ ע"ד - להתחלתו התניא

כו'": צדיק תהי אותו "משביעים

הקושיא  ידועה שבועה 43דהנה מהני "איך ,
שזהו  ויצה"ר, הגוף על להנשמה כו'") צדיק ("תהי
עדיין". לעולם בא ולא כ"כ ברשותו שאין דבר

הצ"צ  "ממשיכים 44ומבאר השבועה ע"י כי ,
מזלי'" מבחינת שבגוף הנשמה חלק על .45ומאירים

(הנעלמים) כחות מעוררת שהשבועה היינו,
חלק  בתוך בגילוי שיאירו האדם של המקיפים
להתגבר  ביכלתו זה ובכח בגופו, המלובש הנשמה

כו' והיצה"ר הגוף .46על

השייכות  מודגשת התניא בהתחלת שגם ונמצא
המדובר  כי למעשה, דיבורו בשבועה בין הוא

מתקשר  שע"י "מעשה", שבגדר "דיבור" שהיא
עליו  שנשבע ה"מעשה" עם שמוכרח 47האדם עד ,

לקיימו  מלך).48הוא של בדיבורו הנת"ל (ע"ד

.‡È בסגנון שבת במלאכת הנ"ל חילוקים ג'
החסידות: תורת

והטעם,49ארז"ל  תורה". מדברי ד"ס "חביבים
האדם אשר שלמעלה הציווים הם ד"ת gxkenכי

מראה  המצות בקיום האדם עבודת ולכן לקיימם;
מה  בפועל שמקיים בדרגא בהקב"ה התקשרות על

בפירוש. שנצטווה

היא  ד"ס שע"י בהקב"ה האדם דביקות אבל
שציוותה  במה מסתפק שאינו דזה יותר, פנימית
שקיום  מורה וסייגים, בגדרים ע"ע ומחמיר תורה
והדביקות  פנימי, ותענוג ברצון הוא שלו המצות

יותר  פנימית היא .50בהקב"ה

אלא  בפ"ע, מציאות עדיין הוא כן פי על ואף
בחי' מזה למעלה באלקות; הם וחפצו שלו שרצון
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דרגות 41) כמה אבל - שורפן. ד"ה שם ותוס' א יז, נדה ראה
איזהו  ספ"י): בתניא (הובא כו' בתיקונים להמבואר ועד ב"חסיד"

.51 הערה לקמן וראה כו'. קונו עם המתחסד חסיד
(42c"r ד"ובו בענין ואילך 61 ע' חי"ד בלקו"ש המבואר

הציווי שהוא כו'okleבהקב"ה,wacilתדבקון" חסדים גומל הוא
d"awd dyry enk מחוייב הי' לא שמצ"ע באופן כו' בגמ"ח (אף

בזה).
אמתית  אי"ז ציווי, בדרך הוא תדבקון" ד"ובו דמכיון וי"ל
כתוצאה  ולכן ,(56 ובהערה 62 ע' שם לקו"ש (ראה הדביקות ענין
(גם  מקום שיש ענין - כו') חסדים "גומל (רק) ה"ה זו מדביקות

להקב"ה. להדמות האדם) מציאות מצד
ומצד  לגמרי. ביטול מבחי' היא חסיד דבחי' הדביקות אבל
שמצד  בענינים גם הקב"ה" שעשה "כמו מתנהג ה"ה זו דביקות

ית'.ed`מציאותו לו להדמות מקום אין

ואילך.43) מח ע' לתניא והערות קיצורים
ביאורים.44) עוד בארוכה ועיי"ש נ. ע' שם
נב.45) ע' ריש שם
ומשביע 46) מלשון - אותו ב"משביעים נז) ע' (שם וכהפי'

הכחות  עם האדם את משביעה שהשבועה היינו רצון", חי לכל
כו'. היצר למלחמת לו הנצרכים

כו'.47) מנשבע חוץ ס"ה): לעיל (ראה וכמרז"ל
שאוכל בשבועה איירי דשם `lkאף `le השבועה ע"י הרי -

(דהשבועה)xywznעכ"פ איסורו ההלכה ובל' המעשה), (עם
) כללים dyrnlהחשיבו צפע"נ וראה א. י, בכורות - האכילה)

בערכו.
כריתת 48) וכענין ואילך. סע"ב פ"ג, שמע"צ לקו"ת ראה

ועוד. ב. מד, נצבים לקו"ת ג. יג, תו"א ראה - ברית
ה"ז.49) פ"ב ע"ז ה"ד. פי"א סנה' ה"ד. פ"א ברכות ירושלמי

(ב). מיין דודיך טובים כי ב) (א, עה"פ שהש"ר
נתעורר 50) סופרים דקדוקי שע"י א) (פה, מטות לקו"ת ראה
ע"ש.daxהאהבה ,
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עם  המתחסד חסיד ד"איזהו הדרגא ובפרט חסיד,
גרמי'" ומסר כו' מגרמי' יתיר כו' היינו,51קונו ,

רק  הוא מציאותו וכל כלל, לעצמו מציאות שאינו
נח"ר .e`xealלגרום

ג' יש האדם, בעבודת הנ"ל בחי' לג' ובהתאם
מלמעלמ"ט: בהגילויים - מלמעלמ"ט אלו בחי'
למציאות  כלל מקום בה שאין - המחשבה בחי' (א)
סתימין  עלמין נתהוו זו ומבחי' ממנו, שחוץ ולדבר

במקורם  בטלים שנותן 52שהם - דיבור בחי' (ב) .
בפ"ע; במציאות הוא שבהרגשתו לעולם גם מקום
יורד  הדיבור שבחי' - הוא ההתהוות באופן אלא

dpzyne מעשה בחי' הדיבור 53להיות בחי' (כי .
הוא  ענינו אבל לזולת, מקום שנותן אף - מצ"ע

ielib ע שיתהווה ובכדי שאיןאלקות, גילוי ybxpולם
(ג) מעשה). לבחי' ולהשתנות לירד צריך אלקות
- המהווה האלקי דכח חיצונית שהוא מעשה בחי'

בתוך cxtpשנעשה ממש ומלובש כביכול,
.54העולמות 

.·È בשביתת חילוקיֿדינים ג' לבאר יש ולפ"ז
שבת:

המצות  קיום שמצד באלקות האדם יחוד ע"י
נרגשת  חיצוני, יחוד שהוא שלו, ופעולה עשי' מצד
אצלו  נרגשת ולכן באלקות. חיצונית בחי' אצלו

הקב"ה של iyrdn'שביתת (החיצונית בפועל
בעשיית  רק אסר מה"ת לכן דלמעלה), השביתה

מלאכה.

הרי  ד"ס, שע"י באלקות הפנימית דביקות מצד
הדיבור  בכח דבוק והוא בגילוי אלקות אצלו מאיר
הקב"ה  שביתת גם אצלו נרגשת ולכן שלמעלה

הדיבור. מבחי'

הרי  בהקב"ה הדביקות ע"י בזה: נקודה [ועוד
מלך" מלך שלטון)55"עבד מלך (דבר דיבורו וגם ,

מרז"ל  וע"ד מעשה, והקב"ה 56חשוב גוזר "צדיק
ארז"ל  מזו ויתירה צדיקים 57מקיים". של "אמירתן :

מעשה"].

מאירה  כלל, לעצמו מציאות שאינו ו"חסיד"
נותנת  שאינה שלמעלה מחשבה בחי' גם אצלו
גם  זהיר הוא ולכן ית'; זולתו למציאות מקום

zaygnn נרגש באלקות דביקותו מצד כי מלאכה
מחשבה  מבחי' גם הקב"ה שביתת .58אצלו

.‚È מקדים התניא שבסיום מה מובן ועפ"ז
הכוונה  ש"היא זכור בחי' דפנימיות הביאור אדה"ז

כו' מוסיף dwaclבתפלת בזה כי - אחד" בה'
גשמיים  מדיבורים לשבות צריך שהאדם בזה ביאור
הקב"ה  של ש"דיבורו אף ֿ) ה'" ששבת "כמו

דמצד - מעשה") נרגש zewiacdחשיב אחד בה'
דיבור. מבחי' דלמעלה השביתה האדם אצל

ולא  מדיבור השביתה על רק הזהיר ואעפ"כ
xidfd הרוב על התורה כי ממחשבה, השביתה על

ביחידי  רק שייכת חסיד דבחי' והדביקות תדבר,
.59סגולה 
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וראה 51) סע"ב. א, תקו"ז הקדמת ב. רכב, זח"ג ב. קיד, זח"ב
פ"י. תניא

שם.52) וש"ש בלק לקו"ת א. עא, תו"א שם. שעהיוה"א ראה
ובכ"מ.
שם.53) תרס"ו המשך ראה
עה,54) (תו"א מחדו"מ בחי' הם בי"ע עולמות שהג' וכידוע

ואילך. ריז ע' ואתחנן אוה"ת בארוכה וראה שם. בלק לקו"ת ב.
ובכ"מ).
ספרי 55) ח). יב, בהעלותך בפרש"י (הובא יג צו תנחומא

מלך עבד ב: מז, (ובשבועות ג. פט"ז, ב"ר ו. מלך).kדברים

תנחומא 56) א. יב, סוטה ב. קג, כתובות ב. מט, שבת ראה
יט. וירא

יב.57) כג, שרה חיי טוב לקח מדרש
דבשבת 58) דזה מבואר ובכ"מ ג) (סו, שובה שבת בלקו"ת

דבור  מבחי' הקב"ה שובת בשבת כי - מותר" הרהור אסור "דבור
ולכן  הבריאה), (עולם מחשבה מבחי' חיותם מקבלים והעולמות

מותר. הרהור
ב  להמבואר סתירה בזה מכל ואין שביתה שיש מובן כי פנים,

ועלמין  (בחצע"ג): שם לקו"ת (ראה מחשבה מבחי' גם המדרגות
שבתותי. את (ד"ה אמור לקו"ת וראה כו'. יותר מתעלים סתימין
ושבת  תתאה שבת דיש ועוד) השבת. יום את זכור ד"ה תו"ח

דבהאדם אלא ע"ש) כו' מבחי'dhnlעילאה השביתה רק נרגשת
גם  נרגש "חסיד" אצל ורק חיותו, מקור הוא שמשם דבור

.10* הערה לעיל וראה - מחשבה מבחי' השביתה
בפנימיות 59) זכור דבחי' הביאור מקדים שאדה"ז דמה וי"ל

בה' הדביקות ע"י דוקא בדיבור: הזהירות לאופן גם נוגע הוא
") בתכלית מדיבור הזהירות להיות יכול אחד") בה' mey("לדבקה

בטילה")*. שיחה

dceard 'idzy ickac (jli`e f"t) g"dr 'pewa x`eandn xirdle *
xenyc (b ,r) `"ez d`x) r"egic ybxdd cvn `ed irack z"egic
zkiiy r"egic dceard zizin`y s` ,(r"egie z"egi 'iga md xekfe
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עם  המתחסד חסיד ד"איזהו הדרגא ובפרט חסיד,
גרמי'" ומסר כו' מגרמי' יתיר כו' היינו,51קונו ,

רק  הוא מציאותו וכל כלל, לעצמו מציאות שאינו
נח"ר .e`xealלגרום

ג' יש האדם, בעבודת הנ"ל בחי' לג' ובהתאם
מלמעלמ"ט: בהגילויים - מלמעלמ"ט אלו בחי'
למציאות  כלל מקום בה שאין - המחשבה בחי' (א)
סתימין  עלמין נתהוו זו ומבחי' ממנו, שחוץ ולדבר

במקורם  בטלים שנותן 52שהם - דיבור בחי' (ב) .
בפ"ע; במציאות הוא שבהרגשתו לעולם גם מקום
יורד  הדיבור שבחי' - הוא ההתהוות באופן אלא

dpzyne מעשה בחי' הדיבור 53להיות בחי' (כי .
הוא  ענינו אבל לזולת, מקום שנותן אף - מצ"ע

ielib ע שיתהווה ובכדי שאיןאלקות, גילוי ybxpולם
(ג) מעשה). לבחי' ולהשתנות לירד צריך אלקות
- המהווה האלקי דכח חיצונית שהוא מעשה בחי'

בתוך cxtpשנעשה ממש ומלובש כביכול,
.54העולמות 

.·È בשביתת חילוקיֿדינים ג' לבאר יש ולפ"ז
שבת:

המצות  קיום שמצד באלקות האדם יחוד ע"י
נרגשת  חיצוני, יחוד שהוא שלו, ופעולה עשי' מצד
אצלו  נרגשת ולכן באלקות. חיצונית בחי' אצלו

הקב"ה של iyrdn'שביתת (החיצונית בפועל
בעשיית  רק אסר מה"ת לכן דלמעלה), השביתה

מלאכה.

הרי  ד"ס, שע"י באלקות הפנימית דביקות מצד
הדיבור  בכח דבוק והוא בגילוי אלקות אצלו מאיר
הקב"ה  שביתת גם אצלו נרגשת ולכן שלמעלה

הדיבור. מבחי'

הרי  בהקב"ה הדביקות ע"י בזה: נקודה [ועוד
מלך" מלך שלטון)55"עבד מלך (דבר דיבורו וגם ,

מרז"ל  וע"ד מעשה, והקב"ה 56חשוב גוזר "צדיק
ארז"ל  מזו ויתירה צדיקים 57מקיים". של "אמירתן :

מעשה"].

מאירה  כלל, לעצמו מציאות שאינו ו"חסיד"
נותנת  שאינה שלמעלה מחשבה בחי' גם אצלו
גם  זהיר הוא ולכן ית'; זולתו למציאות מקום

zaygnn נרגש באלקות דביקותו מצד כי מלאכה
מחשבה  מבחי' גם הקב"ה שביתת .58אצלו

.‚È מקדים התניא שבסיום מה מובן ועפ"ז
הכוונה  ש"היא זכור בחי' דפנימיות הביאור אדה"ז

כו' מוסיף dwaclבתפלת בזה כי - אחד" בה'
גשמיים  מדיבורים לשבות צריך שהאדם בזה ביאור
הקב"ה  של ש"דיבורו אף ֿ) ה'" ששבת "כמו

דמצד - מעשה") נרגש zewiacdחשיב אחד בה'
דיבור. מבחי' דלמעלה השביתה האדם אצל

ולא  מדיבור השביתה על רק הזהיר ואעפ"כ
xidfd הרוב על התורה כי ממחשבה, השביתה על

ביחידי  רק שייכת חסיד דבחי' והדביקות תדבר,
.59סגולה 

(i"gyz elqk h"i zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

וראה 51) סע"ב. א, תקו"ז הקדמת ב. רכב, זח"ג ב. קיד, זח"ב
פ"י. תניא

שם.52) וש"ש בלק לקו"ת א. עא, תו"א שם. שעהיוה"א ראה
ובכ"מ.
שם.53) תרס"ו המשך ראה
עה,54) (תו"א מחדו"מ בחי' הם בי"ע עולמות שהג' וכידוע

ואילך. ריז ע' ואתחנן אוה"ת בארוכה וראה שם. בלק לקו"ת ב.
ובכ"מ).
ספרי 55) ח). יב, בהעלותך בפרש"י (הובא יג צו תנחומא

מלך עבד ב: מז, (ובשבועות ג. פט"ז, ב"ר ו. מלך).kדברים

תנחומא 56) א. יב, סוטה ב. קג, כתובות ב. מט, שבת ראה
יט. וירא

יב.57) כג, שרה חיי טוב לקח מדרש
דבשבת 58) דזה מבואר ובכ"מ ג) (סו, שובה שבת בלקו"ת

דבור  מבחי' הקב"ה שובת בשבת כי - מותר" הרהור אסור "דבור
ולכן  הבריאה), (עולם מחשבה מבחי' חיותם מקבלים והעולמות

מותר. הרהור
ב  להמבואר סתירה בזה מכל ואין שביתה שיש מובן כי פנים,

ועלמין  (בחצע"ג): שם לקו"ת (ראה מחשבה מבחי' גם המדרגות
שבתותי. את (ד"ה אמור לקו"ת וראה כו'. יותר מתעלים סתימין
ושבת  תתאה שבת דיש ועוד) השבת. יום את זכור ד"ה תו"ח

דבהאדם אלא ע"ש) כו' מבחי'dhnlעילאה השביתה רק נרגשת
גם  נרגש "חסיד" אצל ורק חיותו, מקור הוא שמשם דבור

.10* הערה לעיל וראה - מחשבה מבחי' השביתה
בפנימיות 59) זכור דבחי' הביאור מקדים שאדה"ז דמה וי"ל

בה' הדביקות ע"י דוקא בדיבור: הזהירות לאופן גם נוגע הוא
") בתכלית מדיבור הזהירות להיות יכול אחד") בה' mey("לדבקה

בטילה")*. שיחה

dceard 'idzy ickac (jli`e f"t) g"dr 'pewa x`eandn xirdle *
xenyc (b ,r) `"ez d`x) r"egic ybxdd cvn `ed irack z"egic
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בראשית ו, טו – וזה אשר תעשה אותה שלש מאות 
אמה אורך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה 

קומתה

רמז בתיבת נח למארז"ל )ר"ה י:( "ג' נשים נפקדו בראש 
השנה שרה חנה רחל", דכל ענין של ראש השנה נוסד על 
פקידת בנים, ולכן נזכר תיבת נח ראשונה בפסוקי זכרונות 

דר"ה וכו'

כל ענין של ראש השנה נוסד על זרעא חייא וקיימא 
וכמאמר רז"ל1 שלשה נשים נפקדו בראש השנה שר"ה 

חנ"ה רח"ל.
וההפרש באותיות דשמותיהן הוא2 ש' נ' ל', שהוא 
נח,  דתיבת  וקומה3  רחבה  דאורך  האמות  שיעור 
שהיא שייכת לראש השנה ביחוד כמ"ש בזהר4 פרשת 
בהעלתך, ונזכרת ראשונה5 בזכרונות דראש השנה וכו'.

והוא כל שרש ענין עולם התיקון שנוסד על לשבת6 

1( ראש השנה י: ]וראה שו"ע אדמוה"ז הל' ר"ה סימן תקפד סעיף ז 
"מוציאין ב' ס"ת, בא' קורין מן וה' פקד את שרה עד פ' העקידה לפי 
שבר"ה נפקדה שרה ומפטיר בתחלת ספר שמואל לפי שגם חנה נפקדה 

בר"ה".[
הג' שמות "שרה", "חנה", "רחל"  בין  וההפרש  פירוש: דהחילוק   )2
גם ב"רחל",  נמצא  "ר" ד"שרה"  דהרי האות  ל',  נ'  ש'  הוא האותיות 
והאות "ה" ד"שרה" נמצא גם ב"חנה", וכן האות "ח" ד"חנה" נמצא 
גם ב"רחל", נמצא דהאותיות המיוחדים בשמותיהם – שאינם בהשאר 

– הוא רק אותיות "ש" )ב"שרה"(, "נ" )ב"חנה"(, "ל" )ב"רחל"(.
3( ראה גם סימן סד.

ותנח התיבה  וראה מה שכתוב(  )בא  חזי  וז"ל: תא  ע"ב  דף קמט,   )4
כך  יום לחדש על הרי אררט, האי קרא  בחדש השביעי בשבעה עשר 
למדנו,  )והרי  אתמר  והא  שנבאר(,  מה  סודו,  הוא  כך  זה  )פסוק  איהו 
כי( בשעתא דדינא תלי על עלמא )בשעה שהדין תלוי על העולם, היינו 
בראש השנה( ודינין שריין )והדינים שורים בעולם(, וקדשא בריך הוא 
יתיב על כורסייא דדינא למידן עלמא )שאז הקב"ה יושב על כסא הדין 
)בזה  ביה  אתרשימו  רשימין  כמה  כורסייא  בההוא  העולם(,  את  לדון 
של  המעשים  כל  מצויירים  שם  כי  בו,  נרשמוה  רשומות  כמה  הכסא 
התחתונים(, כמה פיתקין גניזין בגויה )כמה פסקי דינים של תחתונים 
הכתובים בפתקים גנוזים בו(, בגו אחמתא דמלכא )בתוך תיק המלך(, 
כלהו ספרין דפתיחו, תמן אתגניזו )כל הספרים הנפתחים בראש השנה, 
שבהם נכתבים ונחתמים בני אדם לחיים ולמות, שם נגנזו(, ובגין כך 
לא אתנשי מלה מן מלכא )ולכך לא נשכח שום דבר מן המלך, כי אין 
שכחה לפני כסא כבודו יתברך(, והאי כורסייא לא אתתקן ולא שריא 
אלא בחדש השביעי )וזה הכסא לא נתתקן ואינו שורה לדון אלא בחדש 
השביעי שהוא חדש תשרי(, דאיהו יומא דדינא )שאז הוא ראש השנה 
שכל  יום  )הוא  ביה  אתפקדון  עלמא  בני  דכל  יומא  הדין(,  יום  שהוא 
בני העולם נפקדים ונזכרים בו(, כלהו עברין קמי ההוא כרסייא )כולם 
עוברים לפני כסא ההוא(, ועל דא )ועל זה נאמר( ותנח התבה בחדש 
השביעי )היינו( בחדש השביעי ודאי, דאיהו דינא דעלמא )שאז דנים 

את העולם(.
5( בתפלת מוסף דראש השנה. "וגם את נח באהבה זכרת ותפקדהו... 
להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו כחול הים ככתוב בתורתך ויזכור 

אלקים את נח וגו'".
6( ישעי' מה, יח. "לא לתהו בראה אלא לשבת יצרה". )עיין גם לעיל 

יצרה היפך דלתהו בראה.
והוא מה שאומרים בתפלת ראש השנה והופע בהדר 
גאון  הדר  והר"ת  ארצך,  תבל  יושבי  כל  על  עזך  גאון 
עזך הוא מספר מזל"א שמשם הוא שרש פקידת הבנים, 

שבמזלא תליא7.
לתיבת  ג"כ  השייך  כפור,  צום  ביום  הוא  והגמר 
ימים  ז'  עוד  ויחל  שכתיב  היונה  את  ששלח  במה  נח 
אחרים ויוסף שלח את היונה כו' שרומז זה על יונה בן 
בו  שכתוב  הכפורים  יום  במנחת  בו  שמפטירין  אמתי 
ג"כ8 ויחל יונה, וכמ"ש בארוכה בס"ד על המסרה דט' 

פעמים ויחל וחד פעם וייחל ע"ש.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שפב

רמז במספר אמות דתיבת נח )בחי' "יסוד"(, דהוא 
גימטריא הוי' אדנ"י בהכפל

בחי'  הוא  זה  ינחמנו,  זה  כמ"ש10  יסוד,  בחי'9  נח 
יסוד, והוא יסוד המנחם למלכות וכמ"ש במאורי אור11 

מע' זה, עיי"ש.
וזהו דמספר אמות דתינת נח, ארכה רחבה קומתה 
כל  בהכפל13  אדנ"י  הוי'  גימטריא  והוא  שנ"ל,  הוא12 

אות דשם הוי' על כל אות דשם אדנ"י.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד שלה

סימן טז(.
7( מועד קטן כח. "חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא 

תליא מילתא". )וראה גם לקמן סימן קכח(.
8( יונה ג, ד.

9( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי )ריש פרשת נח( וז"ל" ...שנח 
הי' שומר הברית בלבד, ולא השחית דרכו כו' כשאר אנשי דור המבול 

וע"כ נקרא צדיק תמים בדורותיו ע"ש.
וראה שם דף ה, א )ד"ה ר' חייא פתח וכו'( וז"ל... הנה בחי' צדיק הוא 
בחי' יסוד שהוא גוף האור השפע הנשפע מלמעלה למטה, וזהו הנקרא 
צדיק להיותו ממשיך שפע זאת, כמו הצדקה שהוא ההשפעה, והמשפיע 
השפעתו  בחי'  ע"י  באמת  צדיק  שנק'  צדקות...  שמשפיע  צדיק  נק' 
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.

ראה גם ביאורי הזהר להצמח צדק פרשת נח עמוד יח ואילך.
10( בראשית ה, כט.

11( וז"ל: זה נק' היסוד וסי' זה ינחמנו, כי היסוד הוא המנחם בשפעו 
לעולם.

12( ראה גם לעיל סימן סג.
13( פירוש: יו"ד פעמים א' הוא )10(, + ה' פעמים ד' )20(, + ו' פעמים 

נ' )300(, + ה' פעמים יו"ד )50( = 380, שנ"ל.
)וכידוע ד"יסוד" מחבר הוי' אדנ"י. – ובאותיות החסידות הו"ע יחוד 
פ'  אור  תורה  ראה  )אדנ"י(,  עלמין  כל  )הוי'(, ממלא  עלמין  כל  סובב 

שמות מט, ד.
]וראה עד"ז לעיל סימן נח הערה 6[.

לקוטי לוי יצחק על התורה



לו

כ, ח – זכור את יום השבת לקדשו

ביאור מ"ש בפ' יתרו זכור את יום השבת, ובפ' 
יום השבת, דדברות הראשונים  ואתחנן שמור את 
היו קודם חטא העגל ואז היו נכנסים לא"י מיד ואז 
הי' ימי משיח, משא"כ דברות האחרונות הי' אחר 

חטא העגל וכו'

זכור את יום השבת. הנה בדברות האחרונות בפ' ואתחנן 
כתיב שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלקיך. הן 
אמת שאמרו רבותינו ז"ל זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו 

אבל יש עוד לאלוק מילין מה שנ"ל בעז"ה.
ע"פ מ"ד בספה"ק אהבת יונתן מהגה"ק ר"ר יונתן זצ"ל 
שבתותי  ואת  ישמרו  מועדי  בכל  וז"ל,  אמור  פ'  בהפטרת 
קידוש  שייך  מועדים  דאצל  הלשון  שינה  למה  י"ל  יקדשו 
מקדשין  למה  דידוע  נראה  אכן  שמירה.  שייך  שבת  ואצל 
לקדש  צריך  לכך  קבוע  מהלך  ללבנה  שאין  לפי  החודש 
ע"פ הראי' משא"כ אם יש לה קביעות א"צ לקדש, וכדתנן 
יהי' אור  החודש שנראה בזמנו אין מקדשין אותו ולעתיד 
שיהא  והיינו  בראשית  ימי  ז'  וכאור  החמה  כאור  הלבנה 
ללבנה מהלך קבוע ולא יצטרך לקדש המועדות, וז"ש בכל 
ז' ולעתיד  וידוע דשבת תולה בכניסת ליל  מועדי ישמורו. 
קידוש  כמו  השבת  לקדש  ויצטרכו  לילה  ולא  יום  יהי' 

החודש. וז"ש ואת שבתותי יקדשו עכ"ל.
והנה ידוע אם לא היו עושין ישראל את העגל והיו נכנסין 
תיכף לארץ אז הי' ימי משיח והי' תיקון העולם כמו לעתיד, 

אבל ע"י העגל חזר הכל לקלקולו כנודע.
התיקון  לעולם  ראוים  שהיו  תורה  מתן  בשעת  וזש"ה 
זכור את יום השבת לקדשו כי יהי' רק יום ויצטרכו לקדש 
עי"ז  ואזי  בעגל  שחטאו  לאחר  אבל  כנ"ל,  השבת  יום  את 
ע"ז  עון  על  שיכפר  השבת  יום  לשמירת  צריכין  אנחנו 
כמאמרם ז"ל כל השומר שבת כהלכתו אפילו עע"ז כדור 
אנוש מוחלין לו, וכשנתקן ע"י שמירת השבת עון ע"ז של 
לקדש  שנוכל  התיקון  ליום  נזכה  כך  אחר  אז  העגל  חטא 
השבת כנ"ל, וז"ש בדברות האחרונות שמור את יום השבת 
בשביל  שצריך  ית'  לפניו  גלוי  כאשר  וזמנים  זמן  כך  כל 
התיקון, וזהו שמור את יום השבת בכדי לתקן הכל ואח"כ 

לקדשו כנ"ל, והבן.
צמח דוד

כ, יא – כי ששת ימים עשה ה' את השמים 
ביום  וינח  בם  אשר  וכל  הים  את  הארץ  ואת 
השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו

בפ' "כי ששת ימים" רמז על ששת אלפי שני הוי 
עלמא וחד חרוב

כי ששת ימים לרמז על ששת אלפי שני הוי עלמא וחד 
ידועה  שעה  על  אותו  כשמעריכין  האצטרובל  כמו  חרוב, 
הקב"ה  כן  הכל,  מתפרק  שעה  אותה  עד  הגיעו  עד  חוזר 
ששת  על  ובגלגליו  ובאופניו  בתכונתו  והעריכו  קץ  שם 
ימים שהם ששת אלפים נקראים ששת ימי המעשה, לפי 
השבת  ואחר  ששה  עד  עלי'  שנתמנו  פעולתם  שעושין 
יחזור הכל לשביעית שהוא עולם הבא שהוא מלך העולם, 
וכן ועבדו לעולם עד היובל לשם יובל. וכן אמר בעבד עברי 
כי כבר השלימו הששה  יצא,  ובשביעית  יעבוד  שש שנים 
פעולתם והונח לשביעית, זהו וינח ביום השביעי, כמו ותנח 
השביעי  ביום  אלא  השבת  ביום  וינח  אמר  לא  ולזה  בגדו, 

הוא שביעית של עולם והבן.
כי  ולא שתי',  בו לא אכילה  אין  וזהו אמרם עולם הבא 
כלי העיכול שבתו ובטלו. וזה וחד חרוב, ועליו רמז הכתוב 
שביעי  יום  זה  אז"ל  לילה,  ולא  יום  לא  לה'  יודע  אחד  יום 
יום  אותו  ועל  בוקר,  ויהי  ערב  ויהי  בו  נאמר  שלא  לעולם 
ויהי'  הפועלים  שיבטלו  ההוא,  ביום  לבדו  ה'  ונשגב  נאמר 
גוף, כי הפעולות היום לצורך  ויהיו נשמות בלא  לה' לבדו, 
הגוף, ומאחר שאין פועלים אין גוף, לזה אמר וחד חרוב כי 
הגוף אין לו קיום בלתי פעולה והפעולה שבתה ביום שכולו 
בלי  כולם  הפועלים  כל  ששובתים  בטל  אמרם  דוק  שבת, 
קשורים  כולם  כי  העליונים  והפועלים  והגלגלים  הגוף  כלי 
התחתונים,  ויתבטלו  ישבתו  העליונים  ובשביתת  ביחד 
כי  פעולתם  עושים  הגוף  בשכלי  אלא  חיות  להם  אין  כי 
האצטומכא תשבת ולא תעכל המזון ימות הגוף, וכן שאר 
כי  שבת  וחד  אמר  לא  חריב  וחד  רמז  זה  ועל  האיברים, 

בהשבתתם יחרב ויבטל הגוף כמ"ש.
על כן ברך ה' את יום השבת הואיל והונח הכל לשביעי 
כמו שאמרתי על כן ברך את יום השבת הגשמי לזכר של 
יזכור  השבת  זה  ובזכרון  הגדול,  שבת  שהוא  השביעי  יום 

שבת הגדול.
שפתי כהן
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,cEgl 'l`xUi' lke ,cEgl 'dWn'¤§§¨¦§¨¥§
iM cOlldWn lEwWFzEaiWgAcbpM §©¥¦¨Ÿ¤©£¦§¤¤

,l`xUi lMEid l`xUi lMW mWkE ¨¦§¨¥§¥¤¨¦§¨¥¨
,ml`bl icM ElNd miQPd lkl miiE`x§¦§¨©¦¦©¨§¥§¨¢¨

mdl iE`x FCal dWn did KM(`zlikn) ¨¨¨¤§©¨¨¤
(`"eb):

.äNò øLà ìk úàmixvn z`ivi ¥¨£¤¨¨§¦©¦§©¦
,aEzMd KWndA cEgl zxMfEn Dnvr©§¨§¤¤§§¤§¥©¨
DA EUrPW miQPd lM Ellkp xaM KkaE§¨§¨¦§§¨©¦¦¤©£¨
xnB `EdW sEq mi zrixw qp zFAxl]§©¥§¦©©¤§©
xW` lM' EdnE [mixvn cIn mzlSd©¨¨¨¦©¦§©¦©¨£¤
miQPd x`Wl dpeEMd `N` ?'dUr̈¨¤¨©©¨¨¦§¨©¦¦

dUrWmdlE`vi xaMW xg`l ¤¨¨¨¤§©©¤§¨¨§
;mixvOnx`AaE oOd zcixiA ¦¦§©¦¦¦©©¨©§¥

rlQdn miOd z`vFd](fÎ` ,fi lirl),[ ¨©©©¦¥©¤©
aEzngln.wlnrFxzi rnW z`f lM §¦§¤¤£¨¥¨Ÿ¨©¦§

xTir ,lirl xEn`M mlE`] `aE¨¨¨¨§¥¦©
zdFzExxFrdid xiIBzdlE `Fal ¦§§¨§¦§©¥¨¨

znglnE sEq mi zrixw zngn[wlnr ¥£©§¦©©¦§¤¤£¨¥
(`"eb ,m"`x):

.'Bâå 'ä àéöBä ékz` aEzMd llM `l ¦¦§Ÿ¨©©¨¤
,miQPd x`W mr cgi mixvn z`ivi§¦©¦§©¦©©¦§¨©¦¦
cOll ,Dnvr iptA DzF` xiMfd `N ¤̀¨¦§¦¨¦§¥©§¨§©¥

iMmNEM lr dlFcb Ef,xnFlM - ¦§¨©¨§©
xzFi milFcB mixvn z`ivi zF`ltp¦§¨§¦©¦§©¦§¦¥
zcixi mdW ,xAcOAW miQPd lMn¦¨©¦¦¤©¦§¨¤¥§¦©

wlnr znglnE x`Ad ,oOd(my)(m"`x): ©¨©§¥¦§¤¤£¨¥
a dxez



לז exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy

ß hay `"i oey`x mei ß

çé(à)Bøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnò ìàøNéìe äLîì íéäìû äNò øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

:íéøönî ìàøNé-úà ýBýé àéöBä-ék¦«¦¯§¨²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦
i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑?ּובא ׁשמע ּׁשמּועה עמלקמה ּומלחמת סּוף ים קטז)קריעת ׁשמֹות ∑B¯˙È.(זבחים ׁשבע «ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָƒ¿ֵֶַ

ּפּוטיאל קיני, חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: ּבּתֹורה:(מכילתא)נקראּו אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתֹורה, את ׁשחּבב חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות, וקּים לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ"ואּתה

יתרֹו, הּוא ד)ׁשּנאמר:וחֹובב היה,(שופטים יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן חבב ּומהּו"מּבני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ב)אֹומר ּבספרי (לעיל אּבא. אביהן: לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות אביהן"? רעּואל אל LÓ‰."וּתבאנה Ô˙Á∑ ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ…≈…∆

ׁשּנאמר:(מכילתא) ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל חֹותן אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכאן
חֹותנֹו" יתר אל Ï‡¯NÈÏe."וּיׁשב ‰LÓÏ∑ מׁשה יׂשראל ׁשקּול ּכל Ïk.ּכנגד ˙‡‰NÚ ¯L‡∑ להם ְֶֶֶַָָ¿…∆¿ƒ¿»≈ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»¬∆»»ֶָ

ּובעמלק  ּובּבאר הּמן, B‚Â'.ּבירידת '‰ ‡ÈˆB‰ Èk∑ּכּלם על ּגדֹולה .(מכילתא)זֹו ְֲִִֵֵַַַַָָƒƒ¿ְַָָֻ

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

çé(`)Bøúé òîLiåxW` lM z` ... ©¦§©¦§¥¨£¤
.midl` dUrrnW drEnX dn ¨¨¡Ÿ¦©§¨¨©

`aEzFrEnXd lM KFYn ,xnFlM - ¨§©¦¨©§
dn ,mixvn z`ivi zFcF` rnXW¤¨©§¦©¦§©¦¤
xxFrzp DllbAW zixTird dzid̈§¨¨¦¨¦¤¦§¨¨¦§¥

`id Ff ?xiIBzdlE `Falzrixw ¨§¦§©¥¦§¦©
sEqÎmimlFrd lkA dnqxRzd xW` ©£¤¦§©§§¨§¨¨¨

DA xn`PW](ci ,eh lirl)miOr ErnW' ¤¤¡©¨¨§©¦
,['ebe 'oEfBxieokwlnr zngln ¦§¨§¥¦§¤¤£¨¥

dlrnl dxEn`d(zncewd dyxtd seqa), ¨£¨§©§¨
mBW itl ,o`kl dknqp Kkl xW £̀¤§¨¦§§¨§¨§¦¤©

Fxzi lW Fz`ial dnxB Ff,`zlikn) ¨§¨§¦¨¤¦§
(m"`x:

.Bøúé,l`Erx :Fl E`xwp zFnW raW ¦§¤©¥¦§§§¥
,ipiw ,xag ,aaFg ,Fxzi ,xzi¤¤¦§¨¤¤¥¦

.l`ihERminkg EWxC eizFnW lkaE ¦¥§¨§¨¨§£¨¦
ixde .FA EniIwzdW mipiipr lr mifnx§¨¦©¦§¨¦¤¦§©§©£¥

:mdn wlg'xzi'-xYIW mW lr ¥¤¥¤¤¤©¥¤¦¥
(siqFd),dxFYA zg` dWxR`idW ¦¨¨¨©©©¨¤¦
zWxR'dfgz dY`e'(ekÎbi miweqt oldl) ¨¨©§©¨¤¡¤

ixU ,mrd lr mihtFW iEPin zWxR]¨¨©¦§¦©¨¨¨¥
daYkp xW` ,['eke zF`n ixUe mitl £̀¨¦§¨¥¥£¤¦§§¨
daFHd Fzvr zEkfA dxFYA©¨¦§£¨©¨

.dlAwzPW'Fxzi'mXd cFqin `Ed - ¤¦§©§¨¦§¦©¥
,('xzi'emiIwe xiIBzPWkl,zFvOd ¤¤§¦§¤¦§©¥§¦¥©¦§

zg` zF` Fl EtiqFd(e"ie zF`)lr ¦©©¨©
'aaFg' .FnWmW lr -z` aAgW §¨©¥¤¦¥¤

dxFYd;xiIbzpeEW oiPn`Ed 'aaFg' ©¨§¦§©¥¦©¦¤¨

xn`PW ,Fxzi(`i ,c mihtey)aaFg ipAn' ¦§¤¤¡©¦§¥¨
.'dWn ozFgFnM ,'l`Erx' `xwp oke ¥Ÿ¤§¥¦§¨§¥§

xn`PW(gi ,a lirl)l`Erx l` dp`aYe' ¤¤¡©©¨Ÿ¨¤§¥
l`Erx' l` E`A Fxzi zFpA] 'odia £̀¦¤§¦§¨¤§¥
'ixvn Wi`' iM Fl ExRiqe 'odia £̀¦¤§¦§¦¦¦§¦
dwWde mirFxd cIn mliSd (dWn)¤¦¦¨¦©¨¦§¦§¨

,[mp`v z`,mixnF` WiemXd iM ¤Ÿ¨§¥§¦¦©¥
'l`Erx'`N` ,Fxzi lW eizFnXn Fpi` §¥¥¦§¨¤¦§¤¨

EdnE ,did Fxzi lW eia`aEzMdW df ¨¦¤¦§¨¨©¤¤©¨
,'odia` l`Erx l` dp`aYe' xnF`¥©¨Ÿ¨¤§¥£¦¤

itlzFwFpiYdWmdW mMxCoixFw §¦¤©¦©§¨¤¥¦
,'`A`' odia` ia`lEpizFAx EpW KM ©£¦£¦¤©¨¨¨©¥

ixtqA(jzelrda zyxt)(: §¦§¥
.äLî ïúçodM' Fxzi lW Fx`FY cvl Ÿ¥Ÿ¤§©£¤¦§Ÿ¥

iM ,'dWn ozFg' aEzMd Fx`zn ,'oicn¦§¨§¨£©¨¥¤¦
,o`MNEcbl dWn dlrW xg`,ddid ¨©©¤¨¨¤¦§¨¨¨

dWnA cAMzn Fxzi-cFaM df did ¦§¦§©¥§Ÿ¤¨¨¤¨
lW FpzFg' Fnvrl `Fxwl Fxzil§¦§¦§§©§§¤

:xnF`W inkE ,'dWnozFg ip`' ¤§¦¤¥£¦¥
e ;'KlOdENi`,xarWldWn xW`M ©¤¤§¦§¤¨©©£¤¤

oicnA xB oiicr did,`iUp did Fxzie ¨¨£©¦¥§¦§¨§¦§¨¨¨¦
,FxirAdNEcBd dlFz dWn did §¦¨¨Ÿ¤¤©§¨

FNW cFaMde,eingAFnMxn`PWlirl) §©¨¤§¨¦§¤¤¡©
(gi ,c'FpzFg xzi l` aWIe'xn`p `le ©¨¨¤¤¤§§Ÿ¤¡©

cFaM did f`W itl ,'FpzFg l` aWIe'©¨¨¤§§¦¤¨¨¨¨
'Fxzi lW Fpzg' `xwp zFidl dWnl§¤¦§¦§¨£¨¤¦§

(m"`x ,ipewfg):
.ìàøNéìe äLîìo`M aEzMd xiMfd §Ÿ¤§¦§¨¥¦§¦©¨¨

,cEgl 'l`xUi' lke ,cEgl 'dWn'¤§§¨¦§¨¥§
iM cOlldWn lEwWFzEaiWgAcbpM §©¥¦¨Ÿ¤©£¦§¤¤

,l`xUi lMEid l`xUi lMW mWkE ¨¦§¨¥§¥¤¨¦§¨¥¨
,ml`bl icM ElNd miQPd lkl miiE`x§¦§¨©¦¦©¨§¥§¨¢¨

mdl iE`x FCal dWn did KM(`zlikn) ¨¨¨¤§©¨¨¤
(`"eb):

.äNò øLà ìk úàmixvn z`ivi ¥¨£¤¨¨§¦©¦§©¦
,aEzMd KWndA cEgl zxMfEn Dnvr©§¨§¤¤§§¤§¥©¨
DA EUrPW miQPd lM Ellkp xaM KkaE§¨§¨¦§§¨©¦¦¤©£¨
xnB `EdW sEq mi zrixw qp zFAxl]§©¥§¦©©¤§©
xW` lM' EdnE [mixvn cIn mzlSd©¨¨¨¦©¦§©¦©¨£¤
miQPd x`Wl dpeEMd `N` ?'dUr̈¨¤¨©©¨¨¦§¨©¦¦

dUrWmdlE`vi xaMW xg`l ¤¨¨¨¤§©©¤§¨¨§
;mixvOnx`AaE oOd zcixiA ¦¦§©¦¦¦©©¨©§¥

rlQdn miOd z`vFd](fÎ` ,fi lirl),[ ¨©©©¦¥©¤©
aEzngln.wlnrFxzi rnW z`f lM §¦§¤¤£¨¥¨Ÿ¨©¦§

xTir ,lirl xEn`M mlE`] `aE¨¨¨¨§¥¦©
zdFzExxFrdid xiIBzdlE `Fal ¦§§¨§¦§©¥¨¨

znglnE sEq mi zrixw zngn[wlnr ¥£©§¦©©¦§¤¤£¨¥
(`"eb ,m"`x):

.'Bâå 'ä àéöBä ékz` aEzMd llM `l ¦¦§Ÿ¨©©¨¤
,miQPd x`W mr cgi mixvn z`ivi§¦©¦§©¦©©¦§¨©¦¦
cOll ,Dnvr iptA DzF` xiMfd `N ¤̀¨¦§¦¨¦§¥©§¨§©¥

iMmNEM lr dlFcb Ef,xnFlM - ¦§¨©¨§©
xzFi milFcB mixvn z`ivi zF`ltp¦§¨§¦©¦§©¦§¦¥
zcixi mdW ,xAcOAW miQPd lMn¦¨©¦¦¤©¦§¨¤¥§¦©

wlnr znglnE x`Ad ,oOd(my)(m"`x): ©¨©§¥¦§¤¤£¨¥
a dxez



exziלח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh zegiy ihewl)

ּוּוּוּובאבאבאבא ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה א)מהמהמהמה יח, ליתרֹו(רש"י ּגרם מה אינּה "את להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר ׁשאלתֹו ׁשמע הּוא  – ּבּכת ּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ּגרם מה היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים עׂשה אׁשר לכן לבלבלבלבֹוֹוֹוֹוא א א א ּכל ׁשם. והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמרא לׁשֹון על "ּובא", הּמכילּתא, לׁשֹון את א)העּדיף קטז, "ּובא(זבחים ...."ונתונתונתונתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(á)äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
:äéçelL øçà©©−¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ּבמדין: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה  'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר האלהים", ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא וגֹו'", יא ּבניו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

'על  לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ׁשּנׂשאתי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאׁשּתי
ּבניה  ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר עליהם'? להֹוסיף ּבא ואּתה מצטערים, אנּו והלכה הראׁשֹונים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

.לּה ָ

(â)øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øb¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)ìà-ék øæòéìà ãçàä íLåýéðìviå éøæòa éáà é §¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ ÈÏviÂ∑צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשיׁש. ׁשל .(מכילתא)ּכעּמּוד ְִֶַַ

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑ּבכבֹודֹו יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו אּלא היה, ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, מקֹום הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם .ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

‡¯Èג  ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…«≈
:‰‡¯Îe ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).äéçelL øçàdgNiXW xg`l ©©¦¤¨§©©¤¦§¨
izni`e .dia` zial dxfge dWn¤§¨§¨§¥¨¦¨§¥¨©

?dgNiWÎKExAÎWFcTd Fl xn`WM ¦§¨§¤¨©©¨¨
,'mixvn aEW Kl' oicnA `EdcInE §¦§¨¥¦§¨¦¦©

:xn`pz`e FYW` z` dWn gTIe' ¤¡©©¦©Ÿ¤¤¦§§¤
'eipA'Fbe,(kÎhi ,c lirl)oxd` `vie ¨¨§§¨¨©£Ÿ

midl`d xdA EdWBtIe' Fz`xwl'my) ¦§¨©¦§§¥§©¨¡Ÿ¦
(fk weqt,FYW` mr oxd` Ed`xWkE§¤¨¨©£Ÿ¦¦§
,eipaEFl xn` ;ElNd md in :Fl xn` ¨¨¨©¦¥©¨¨©
dWnoicna iz`UPW iYW` `id Ef : ¤¦¦§¦¤¨¨¦§¦§¨
EN`eipW mdokide ,Fl xn` .ipa §¥¥§¥¨©¨©§¥¨

` ;okilFn dY`.mixvnl ,Fl xn ©¨¦¨¨©§¦§©¦
,Fl xn`mzF` `iaY iM LN dn ¨©©§¦¨¦¨

`lde ,mixvnlmipFW`xd lr §¦§©¦©£Ÿ©¨¦¦

mixvn zFlaq zgY xaM mi`vnPd©¦§¨¦§¨©©¦§¦§©¦
siqFdl `a dY`e ,mixrhvn Ep`̈¦§©£¦§©¨¨§¦

mdilrLYgRWn ipAn cFrDl xn` !? £¥¤¦§¥¦§©§§¨©¨
:dxFRvl dWnikliaEWezial ¤§¦¨§¦§¦§¥

,Dl dklde dipa ipW dlhp .Kia`̈¦¨§¨§¥¨¤¨§¨§¨¨
mpn` .o`M xEn`d 'digENiW' Edfe§¤¦¤¨¨¨¨¨§¨
l`xUi E`vi xaMW xg`l ,dYr©¨§©©¤§¨¨§¦§¨¥
dzid aEW ,mixvn zFlaq zgYn¦©©¦§¦§©¦¨§¨

Dxifgdl dxWM drXd(`zlikn): ©¨¨§¥¨§©£¦¨
b dxez

(c).äòøt áøçî éðìviåxn`p `l ©©¦¥¦¥¤¤©§ŸŸ¤¡©
oFWl KxcM 'drxR cIn ipliSIe'©©¦¥¦¦©©§Ÿ§¤¤§
z` cgEinA xiMfd `N` ,`xwOd©¦§¨¤¨¦§¦¦§¨¤

iM cOll ,'axgd'ozC ENiBWM ©¤¤§©¥¦§¤¦¨¨

xaC lr mxia`ezbixd,ixvOd ©£¦¨©§©£¦©©¦§¦
WTaEdrxRdWn z` bFxdld`x) ¦¥©§Ÿ©£¤Ÿ¤

(ehÎ`i ,a lirlFx`Ev dUrp ,dWw ©£¨©¨¨¤
,WiW lW cEOrMaxgd' on lSip Kke §©¤©¦§¨¦©¦©¤¤

hlnpe ,WOn 'drxR lW(my),l"kyn) ¤©§Ÿ©¨§¦§©
(i"`a:d dxez
(d).øaãnä ìàmircFi Ep` s` ¤©¦§¨©¨§¦

,did xAcOAWaEzMd KxvEd `le ¤©¦§¨¨¨§Ÿ§©©¨
,z`f WiBcdlFxzi lW FgaWA `N` §©§¦Ÿ¤¨§¦§¤¦§

lW FcFakA aWFi didW ,aEzMd xAc¦¥©¨¤¨¨¥¦§¤
mlFrxzFiA cAkpe aEWg did) ¨¨¨¨§¦§¨§¥

(FnFwnAFAl FacpE ,Fvx` z` aFfrl ¦§§¨¦©£¤©§
eY mFwn ,xAcOd l` z`vl,EdicM §¨¥¤©¦§¨§Ÿ§¥

dxFzÎixaC rFnWl(my):e dxez ¦§©¦§¥¨

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
:dnò äéðá éðLe EzLàå§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח ידי B‚Â'.על B¯˙È E˙Á È‡∑.אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין אם «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ
ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה אין .(מכילתא)ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

(æ)Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiå:äìäàä eàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ ּומי ואביהּוא. נדב אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה BÏ.הּוא ˜MiÂ eÁzLiÂ∑:אֹומר ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני ְְִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿««ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה איׁש? הּקרּוי מי לרעהּו", .(מכילתא)"איׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà äàìzä©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּתֹורה לקרבֹו לּבֹו את (מכילתא)למׁש.‰‡Ïz‰ Ïk עמלק ∑‡˙ וׁשל הּים ׁשעל «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶַָָֹ≈»«¿»»ְֲֵֶֶַַָָ

וכן:∑‰Ïz‡‰.(מכילתא) לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא  והּתי"ו ּתבה, ׁשל היסֹוד מן אל"ף למ"ד «¿»»ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, .ּתרּומה, ְְְְָָָָ

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, צד)ויׂשמח ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: מצר ּומדרׁש חּדּודין', חּדּודין «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).äLî ìà øîàiåxn` F`FA iptl ©Ÿ¤¤Ÿ¤¦§¥¨©
,ElNd mixaCd z` Fl,gilW iciÎlr ¤©§¨¦©¨©§¥¨¦©

dWn `vIW icM ,`A `EdW FricFdl§¦¤¨§¥¤¥¥¤
oNdlckE ,eipR z` lAwl(my)(z"ti): §©¥¤¨¨§¦§©¨

ðúBç éðà.'Bâå Bøúé EFxzi Kix`d £¦¤§¦§§¤¡¦¦§
,eil` mi`Ad lM z` Fl hxtE FpFWlA¦§¥¥¤¨©¨¦¥¨
xEarA iz`xwl `v :Fl fFnxl icM§¥¦§¥¦§¨¦©£

e ,Lil` iz`aE LpzFg ip`W ,icFaMm` §¦¤£¦¤§¨¦¥¤§¦
ipiba `vFi dY` oi`,(iliaWA)`v ¥©¨¥§¦¦¦§¦¦¥

`vFi dY` oi` m`e ;LYW` oibA§¦¦§§§¦¥©¨¥
dipa ipW oibA `v ,LYW` oiba(my): §¦¦§§¥§¦§¥¨¤¨

f dxez
(f).äLî àöiåcAMzp lFcb cFaM ©¥¥Ÿ¤¨¨¦§©¥

,drW DzF`A FxzidWn wx `l iM ¦§§¨¨¨¦Ÿ©¤
`N` ,Fz`xwl `vi,dWn `vIW oeiM ¨¨¦§¨¤¨¥¨¤¨¨Ÿ¤

`vimB FOroxd`eipa ipWEacp ¨¨¦©©£Ÿ§¥¨¨¨¨
E ,`Edia`emdOr Etxhvd KM KFYn ©£¦¦¨¦§¨§¦¨¤

oMW ,l`xUIn miAx cFr`Ed in ©¦¦¦§¨¥¤¥¦
`vi `le oi`vFi EN` z` d`xW!?: ¤¨¨¤¥§¦§Ÿ¨¨

.Bì ÷Miå eçzLiåoiicr ,df oFWNn ©¦§©©¦©¦¨¤£©¦
,inl degYWd in rcFi ipi`Fxzi m` ¥¦¥©¦¦§©£¨§¦¦¦§

KWndn la` ,Fxzil dWn F` dWnl§¤¤§¦§£¨¥¤§¥
,aEzMd'Edrxl Wi`' xnF` `EdWM, ©¨§¤¥¦§¥¥

oMW ,degYWOd `Ed dWOW Epcnlin ¨©§¤¤©¦§©£¤¤¥¦
mdipW oiAn `EdiExTddxFYA'Wi`' ¦¥§¥¤©¨©¨¦

xn`PW ,dWn df -(b ,ai xacna) ¤Ÿ¤¤¤¡©
'dWn Wi`de'(`zlikn):g dxez §¨¦Ÿ¤

(g).BðúBçì äLî øtñéåiR lr s` ©§©¥Ÿ¤§§©©¦
siqFd ,mixaCd ixTir z` rnW xaMW¤§¨¨©¤¦¨¥©§¨¦¦
icM ,mdihxR lM z` Fl xRql dWn¤§©¥¤¨§¨¥¤§¥

,dxFYl Faxwl FAl z` KFWnllr ¦§¤¦§¨§©¨©
lW eizF`ltPn xzFiA lrRzIW ici§¥¤¦§©¥§¥¦¦§§¨¤

d"awd(`zlikn)(i"f ,m"`x):
äàìzä ìk úàKxCA mz`vn xW`. ¥¨©§¨¨£¤§¨¨©©¤¤

EN`e ,'dxv' FWExiR 'd`lY' oFWl§§¨¨¥¨¨§¥
zticx zxv ?KxCA mzF` E`vn zFxv̈¨§¨©¤¤¨©§¦©

mixvOde ,mId lrWFYngln zxv ©¦§¦¤©©¨§¨©¦§©§
,wlnr lWla`] 'd mliSd mNEMnE ¤£¨¥¦¨¦¦¨£¨

li`Fd ,minl oF`OSde mgll oFarxd̈§¨§¤¤§©¦¨§©¦¦
mdl wRiq cInE drW itl wx Eide§¨©§¦¨¨¦¨¦¥¨¤
ElSPW zFxvM miaWgp mpi` ,mdikxv̈§¥¤¥¨¤§¨¦§¨¤¦§

[odn(`"n): ¥¤
.äàìzälW cFqid on s"l` c"nl ©§¨¨¨¤¨¤¦©§¤

daiYod ElNd zFIzF`d iYW - ¥¨§¥¨¦©¨¥
,daiYd WxFXnemlE`e"iYdon Fpi` ¦¤©¥¨§¨©¨¥¦
`N` ,WxFXdoETiY `EdoFWNd, ©¤¤¨¦©¨

oke .(miwxtl EpOn ltFPd cFqie¦©¥¦¤¦§¨¦§¥
lW e"iYd'dnExY'['mx' FWxXW], ©¨¤§¨¤¨§

lWe'dtEpY'['sp' FWxXW],lWe §¤§¨¤¨§§¤
'dnEwY'['mw' FWxXW],lWe'd`EpY' §¨¤¨§§¤§¨

['`p' FWxWe ,dripn oFWl].EN` lkA §§¦¨§¨§§¨¥
dOkaE ,rEaTd WxFXd on e"iYd oi ¥̀©¨¦©¤©¨©§©¨
oFbM] zhnWp `id daiYd zFxESn¦©¥¨¦¦§¤¤§
,sipd ,mixd ,d`ld :'lirtd' oipaA§¦§©¦§¦¦§¨¥¦¥¦

:[`ipd ,miwdh dxez ¥¦¥¦
(h).Bøúé cçiå:xnFlkE ,'decg' oFWl ©¦©§¦§§¤§¨§©

Fxzi gnUIe.FhEWt Edf`xwn lW. ©¦§©¦§¤§¤¦§¨



לט exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh zegiy ihewl)

ּוּוּוּובאבאבאבא ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה א)מהמהמהמה יח, ליתרֹו(רש"י ּגרם מה אינּה "את להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר ׁשאלתֹו ׁשמע הּוא  – ּבּכת ּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ּגרם מה היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים עׂשה אׁשר לכן לבלבלבלבֹוֹוֹוֹוא א א א ּכל ׁשם. והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמרא לׁשֹון על "ּובא", הּמכילּתא, לׁשֹון את א)העּדיף קטז, "ּובא(זבחים ...."ונתונתונתונתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר : ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(á)äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
:äéçelL øçà©©−¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ּבמדין: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה  'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר האלהים", ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא וגֹו'", יא ּבניו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

'על  לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ׁשּנׂשאתי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאׁשּתי
ּבניה  ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר עליהם'? להֹוסיף ּבא ואּתה מצטערים, אנּו והלכה הראׁשֹונים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

.לּה ָ

(â)øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øb¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)ìà-ék øæòéìà ãçàä íLåýéðìviå éøæòa éáà é §¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ ÈÏviÂ∑צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשיׁש. ׁשל .(מכילתא)ּכעּמּוד ְִֶַַ

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑ּבכבֹודֹו יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו אּלא היה, ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, מקֹום הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם .ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

‡¯Èג  ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…«≈
:‰‡¯Îe ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).äéçelL øçàdgNiXW xg`l ©©¦¤¨§©©¤¦§¨
izni`e .dia` zial dxfge dWn¤§¨§¨§¥¨¦¨§¥¨©

?dgNiWÎKExAÎWFcTd Fl xn`WM ¦§¨§¤¨©©¨¨
,'mixvn aEW Kl' oicnA `EdcInE §¦§¨¥¦§¨¦¦©

:xn`pz`e FYW` z` dWn gTIe' ¤¡©©¦©Ÿ¤¤¦§§¤
'eipA'Fbe,(kÎhi ,c lirl)oxd` `vie ¨¨§§¨¨©£Ÿ

midl`d xdA EdWBtIe' Fz`xwl'my) ¦§¨©¦§§¥§©¨¡Ÿ¦
(fk weqt,FYW` mr oxd` Ed`xWkE§¤¨¨©£Ÿ¦¦§
,eipaEFl xn` ;ElNd md in :Fl xn` ¨¨¨©¦¥©¨¨©
dWnoicna iz`UPW iYW` `id Ef : ¤¦¦§¦¤¨¨¦§¦§¨
EN`eipW mdokide ,Fl xn` .ipa §¥¥§¥¨©¨©§¥¨

` ;okilFn dY`.mixvnl ,Fl xn ©¨¦¨¨©§¦§©¦
,Fl xn`mzF` `iaY iM LN dn ¨©©§¦¨¦¨

`lde ,mixvnlmipFW`xd lr §¦§©¦©£Ÿ©¨¦¦

mixvn zFlaq zgY xaM mi`vnPd©¦§¨¦§¨©©¦§¦§©¦
siqFdl `a dY`e ,mixrhvn Ep`̈¦§©£¦§©¨¨§¦

mdilrLYgRWn ipAn cFrDl xn` !? £¥¤¦§¥¦§©§§¨©¨
:dxFRvl dWnikliaEWezial ¤§¦¨§¦§¦§¥

,Dl dklde dipa ipW dlhp .Kia`̈¦¨§¨§¥¨¤¨§¨§¨¨
mpn` .o`M xEn`d 'digENiW' Edfe§¤¦¤¨¨¨¨¨§¨
l`xUi E`vi xaMW xg`l ,dYr©¨§©©¤§¨¨§¦§¨¥
dzid aEW ,mixvn zFlaq zgYn¦©©¦§¦§©¦¨§¨

Dxifgdl dxWM drXd(`zlikn): ©¨¨§¥¨§©£¦¨
b dxez

(c).äòøt áøçî éðìviåxn`p `l ©©¦¥¦¥¤¤©§ŸŸ¤¡©
oFWl KxcM 'drxR cIn ipliSIe'©©¦¥¦¦©©§Ÿ§¤¤§
z` cgEinA xiMfd `N` ,`xwOd©¦§¨¤¨¦§¦¦§¨¤

iM cOll ,'axgd'ozC ENiBWM ©¤¤§©¥¦§¤¦¨¨

xaC lr mxia`ezbixd,ixvOd ©£¦¨©§©£¦©©¦§¦
WTaEdrxRdWn z` bFxdld`x) ¦¥©§Ÿ©£¤Ÿ¤

(ehÎ`i ,a lirlFx`Ev dUrp ,dWw ©£¨©¨¨¤
,WiW lW cEOrMaxgd' on lSip Kke §©¤©¦§¨¦©¦©¤¤

hlnpe ,WOn 'drxR lW(my),l"kyn) ¤©§Ÿ©¨§¦§©
(i"`a:d dxez
(d).øaãnä ìàmircFi Ep` s` ¤©¦§¨©¨§¦

,did xAcOAWaEzMd KxvEd `le ¤©¦§¨¨¨§Ÿ§©©¨
,z`f WiBcdlFxzi lW FgaWA `N` §©§¦Ÿ¤¨§¦§¤¦§

lW FcFakA aWFi didW ,aEzMd xAc¦¥©¨¤¨¨¥¦§¤
mlFrxzFiA cAkpe aEWg did) ¨¨¨¨§¦§¨§¥

(FnFwnAFAl FacpE ,Fvx` z` aFfrl ¦§§¨¦©£¤©§
eY mFwn ,xAcOd l` z`vl,EdicM §¨¥¤©¦§¨§Ÿ§¥

dxFzÎixaC rFnWl(my):e dxez ¦§©¦§¥¨

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
:dnò äéðá éðLe EzLàå§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח ידי B‚Â'.על B¯˙È E˙Á È‡∑.אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין אם «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ
ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה אין .(מכילתא)ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

(æ)Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiå:äìäàä eàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ ּומי ואביהּוא. נדב אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה BÏ.הּוא ˜MiÂ eÁzLiÂ∑:אֹומר ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני ְְִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿««ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה איׁש? הּקרּוי מי לרעהּו", .(מכילתא)"איׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà äàìzä©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּתֹורה לקרבֹו לּבֹו את (מכילתא)למׁש.‰‡Ïz‰ Ïk עמלק ∑‡˙ וׁשל הּים ׁשעל «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶַָָֹ≈»«¿»»ְֲֵֶֶַַָָ

וכן:∑‰Ïz‡‰.(מכילתא) לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא  והּתי"ו ּתבה, ׁשל היסֹוד מן אל"ף למ"ד «¿»»ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, .ּתרּומה, ְְְְָָָָ

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, צד)ויׂשמח ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: מצר ּומדרׁש חּדּודין', חּדּודין «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).äLî ìà øîàiåxn` F`FA iptl ©Ÿ¤¤Ÿ¤¦§¥¨©
,ElNd mixaCd z` Fl,gilW iciÎlr ¤©§¨¦©¨©§¥¨¦©

dWn `vIW icM ,`A `EdW FricFdl§¦¤¨§¥¤¥¥¤
oNdlckE ,eipR z` lAwl(my)(z"ti): §©¥¤¨¨§¦§©¨

ðúBç éðà.'Bâå Bøúé EFxzi Kix`d £¦¤§¦§§¤¡¦¦§
,eil` mi`Ad lM z` Fl hxtE FpFWlA¦§¥¥¤¨©¨¦¥¨
xEarA iz`xwl `v :Fl fFnxl icM§¥¦§¥¦§¨¦©£

e ,Lil` iz`aE LpzFg ip`W ,icFaMm` §¦¤£¦¤§¨¦¥¤§¦
ipiba `vFi dY` oi`,(iliaWA)`v ¥©¨¥§¦¦¦§¦¦¥

`vFi dY` oi` m`e ;LYW` oibA§¦¦§§§¦¥©¨¥
dipa ipW oibA `v ,LYW` oiba(my): §¦¦§§¥§¦§¥¨¤¨

f dxez
(f).äLî àöiåcAMzp lFcb cFaM ©¥¥Ÿ¤¨¨¦§©¥

,drW DzF`A FxzidWn wx `l iM ¦§§¨¨¨¦Ÿ©¤
`N` ,Fz`xwl `vi,dWn `vIW oeiM ¨¨¦§¨¤¨¥¨¤¨¨Ÿ¤

`vimB FOroxd`eipa ipWEacp ¨¨¦©©£Ÿ§¥¨¨¨¨
E ,`Edia`emdOr Etxhvd KM KFYn ©£¦¦¨¦§¨§¦¨¤

oMW ,l`xUIn miAx cFr`Ed in ©¦¦¦§¨¥¤¥¦
`vi `le oi`vFi EN` z` d`xW!?: ¤¨¨¤¥§¦§Ÿ¨¨

.Bì ÷Miå eçzLiåoiicr ,df oFWNn ©¦§©©¦©¦¨¤£©¦
,inl degYWd in rcFi ipi`Fxzi m` ¥¦¥©¦¦§©£¨§¦¦¦§

KWndn la` ,Fxzil dWn F` dWnl§¤¤§¦§£¨¥¤§¥
,aEzMd'Edrxl Wi`' xnF` `EdWM, ©¨§¤¥¦§¥¥

oMW ,degYWOd `Ed dWOW Epcnlin ¨©§¤¤©¦§©£¤¤¥¦
mdipW oiAn `EdiExTddxFYA'Wi`' ¦¥§¥¤©¨©¨¦

xn`PW ,dWn df -(b ,ai xacna) ¤Ÿ¤¤¤¡©
'dWn Wi`de'(`zlikn):g dxez §¨¦Ÿ¤

(g).BðúBçì äLî øtñéåiR lr s` ©§©¥Ÿ¤§§©©¦
siqFd ,mixaCd ixTir z` rnW xaMW¤§¨¨©¤¦¨¥©§¨¦¦
icM ,mdihxR lM z` Fl xRql dWn¤§©¥¤¨§¨¥¤§¥

,dxFYl Faxwl FAl z` KFWnllr ¦§¤¦§¨§©¨©
lW eizF`ltPn xzFiA lrRzIW ici§¥¤¦§©¥§¥¦¦§§¨¤

d"awd(`zlikn)(i"f ,m"`x):
äàìzä ìk úàKxCA mz`vn xW`. ¥¨©§¨¨£¤§¨¨©©¤¤

EN`e ,'dxv' FWExiR 'd`lY' oFWl§§¨¨¥¨¨§¥
zticx zxv ?KxCA mzF` E`vn zFxv̈¨§¨©¤¤¨©§¦©

mixvOde ,mId lrWFYngln zxv ©¦§¦¤©©¨§¨©¦§©§
,wlnr lWla`] 'd mliSd mNEMnE ¤£¨¥¦¨¦¦¨£¨

li`Fd ,minl oF`OSde mgll oFarxd̈§¨§¤¤§©¦¨§©¦¦
mdl wRiq cInE drW itl wx Eide§¨©§¦¨¨¦¨¦¥¨¤
ElSPW zFxvM miaWgp mpi` ,mdikxv̈§¥¤¥¨¤§¨¦§¨¤¦§

[odn(`"n): ¥¤
.äàìzälW cFqid on s"l` c"nl ©§¨¨¨¤¨¤¦©§¤

daiYod ElNd zFIzF`d iYW - ¥¨§¥¨¦©¨¥
,daiYd WxFXnemlE`e"iYdon Fpi` ¦¤©¥¨§¨©¨¥¦
`N` ,WxFXdoETiY `EdoFWNd, ©¤¤¨¦©¨

oke .(miwxtl EpOn ltFPd cFqie¦©¥¦¤¦§¨¦§¥
lW e"iYd'dnExY'['mx' FWxXW], ©¨¤§¨¤¨§

lWe'dtEpY'['sp' FWxXW],lWe §¤§¨¤¨§§¤
'dnEwY'['mw' FWxXW],lWe'd`EpY' §¨¤¨§§¤§¨

['`p' FWxWe ,dripn oFWl].EN` lkA §§¦¨§¨§§¨¥
dOkaE ,rEaTd WxFXd on e"iYd oi ¥̀©¨¦©¤©¨©§©¨
oFbM] zhnWp `id daiYd zFxESn¦©¥¨¦¦§¤¤§
,sipd ,mixd ,d`ld :'lirtd' oipaA§¦§©¦§¦¦§¨¥¦¥¦

:[`ipd ,miwdh dxez ¥¦¥¦
(h).Bøúé cçiå:xnFlkE ,'decg' oFWl ©¦©§¦§§¤§¨§©

Fxzi gnUIe.FhEWt Edf`xwn lW. ©¦§©¦§¤§¤¦§¨



exziמ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד Ú‰·Bh‰ŒÏk.על Ï∑ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ«»«»

לברח  יכֹול עבד היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל והּתֹורה. והּבאר הּמן, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻטֹובת
רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו מסּגרת, הארץ ׁשהיתה .(מכילתא)מּמצרים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה Ú¯t‰.אּמה „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ

הּיד  ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון העבֹודה ּכתרּגּומֹו: היא עליהם, מכּבידים .ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(àé)ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìò eãæ øLà øácá©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ּביֹותרמּכירֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ועכׁשו ÏkÓ∑ ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד «»»«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ»»¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשּבעֹולם, אלילים עבדּהעבֹודת ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא)ׁשּלא e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk∑ ֱֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ«»»¬∆»¬≈∆

ּבמים  נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבמים e„Ê.ּכתרּגּומֹו: ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר לׁשֹון (סוטה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ¬∆»ְְְְֲִִֵֶַָ
כה) נתּבּׁשלּו(בראשית ּבּה ּבּׁשלּו, אׁשר ּבּקדרה נזיד": יעקב ."וּיזד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»
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עליהםעליהםעליהםעליהם:::: זדזדזדזדּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר בבבבּדּדּדּדברברברבר ּכּכּכּכיייי ממממּכּכּכּכלללל־־־־האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה ּכּכּכּכיייי־־־־גדגדגדגדֹוֹוֹוֹולללל ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽעעעעּתּתּתּתהההה ֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבמים נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבּמים ּכתרּגּומֹו, – עליהם זדּו אׁשר ּבּדבר ובפרש"י)ּכי יא. (יח, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מּכל  ה' ּגדֹול "ּכי להּכיר יתרֹו את הכריח אׁשר הּוא ּבּמים" נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ׁש"ּבּמים זה נס רק מּדּוע לעּין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָיׁש
ֱִָֹהאלקים"?

כ"א  ח"ו, הּקּב"ה ּבמציאּות ּכפרּו לא הראׁשֹונים ע"ז ּדעֹובדי ע"ז, הלכֹות ּבריׁש הרמּב"ם ׁשּכתב מה ּפי על זה לבאר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹויׁש
הם  ּגם ּבוּדאי א והּמּזלֹות. הּכֹוכבים את עבדּו ולכן ּכרצֹונם, העֹולם להנהיג ּולמּזלֹות לכֹוכבים ּכח נתן ׁשהּקּב"ה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

העֹולם. את להנהיג הּכח את להם ׁשּנתן זה ה ּוא ׁשהרי והּמּזלֹות, הּכֹוכבים על ּולהתּגּבר לׁשלט הּקּב"ה ׁשּביכלת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהֹודּו
ּכח  יׁש עצמם ׁשּלּמים לטעֹות, מקֹום היה עדין אחר, ּבאפן כ"א הּמים ידי על היה לא הּמצרּיים ענׁש ּדאם י"ל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹועפ"ז
ּומזלֹות  הכֹוכבים ּבידי ח"ו מנהג עצמֹו ׁשהּטבע היינּו הּמצרּיים, את וענׁש הּמים, ּכח על "ּגבר" ׁשהּקּב"ה אּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּוׁשליטה,

יֹותר, ּגדֹול ּכח ידי על הּטבע את ולׁשּבר לׁשּדד יכֹול ׁשהּקּב"ה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ׁשבירת  ידי על ׁשאּבדם ולא ּגּופא) הּמים ּבכח ׁשהׁשּתּמׁש (היינּו לאּבדם, ׁשּדּמּו ּדבר אֹותֹו ידי על אּבדם ׁשהּקּב"ה מּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹא
אּלא  ּוׁשליטה ּכח ׁשּום אין הּטבע ּולכחֹות ּגּופא, העֹולם טבע על ה'ּבעל־הּבית' הּוא ׁשהּקּב"ה לּכל, והברר הּוכח זה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻּכח

וק"ל. הראׁשֹונים. ע"ז ּדעֹובדי הּטעּות ּבטלה עי"ז ורק החֹוצב', ּביד 'ּכגרזן רק ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהם

(áé)íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®
ìëå ïøäà àáiå|ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬

:íéäìûä éðôì äLî¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£‰ÏÚ∑ ּכליל ּכּלּה ׁשהיא B‚Â'.ׁשלמים ∑ÌÈÁ·Ê.ּכמׁשמעּה, Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑ והלא ,הל היכן ּומׁשה …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ

לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד ׁשהיה אּלא הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ׁשּיצא ‰‡ÌÈ‰Ï.הּוא ÈÙÏ∑ מּכאן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָƒ¿≈»¡…ƒִָ
הּׁשכינה מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי מּסעּדה כד)ׁשהּנהנה .(ברכות ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ß hay a"i ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑?מּמחרת ּומהּו ּבּספרי. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים יֹום ההר.מֹוצאי מן רדּתֹו למחרת «¿ƒƒ»√»ְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָ

ÒÎÂ˙יב  ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»
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zFpFxg`d zFgENd(`i ,bl oldl i"yx d`x), ©¨©£
,mrd z` hFRWl aWi Fzxgnl cInE¦¨§¨¢¨¨©¦§¤¨¨
mihRWOde miTEgd z` mricFdlE§¦¨¤©¦§©¦§¨¦



מי exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד Ú‰·Bh‰ŒÏk.על Ï∑ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ«»«»

לברח  יכֹול עבד היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל והּתֹורה. והּבאר הּמן, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻטֹובת
רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו מסּגרת, הארץ ׁשהיתה .(מכילתא)מּמצרים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה Ú¯t‰.אּמה „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ

הּיד  ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון העבֹודה ּכתרּגּומֹו: היא עליהם, מכּבידים .ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(àé)ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìò eãæ øLà øácá©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ּביֹותרמּכירֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ועכׁשו ÏkÓ∑ ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד «»»«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ»»¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשּבעֹולם, אלילים עבדּהעבֹודת ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא)ׁשּלא e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk∑ ֱֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ«»»¬∆»¬≈∆

ּבמים  נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבמים e„Ê.ּכתרּגּומֹו: ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר לׁשֹון (סוטה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ¬∆»ְְְְֲִִֵֶַָ
כה) נתּבּׁשלּו(בראשית ּבּה ּבּׁשלּו, אׁשר ּבּקדרה נזיד": יעקב ."וּיזד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא  ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôepc da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dcB`ÎWxcnEiAbl aEzMd hwp ¦§©©¨¨¨©©¨§©¥
WIW ,`weeC 'CgIe' oFWl Ff dgnU¦§¨§©¦©§©§¨¤¥
xW`MW xnFl ,'cECg' mB FrnWnA§©§¨©¦©¤©£¤

,z`f lM rnWoicECg FxUa dUrp ¨©¨Ÿ©£¨§¨¦¦
oicECgdzid `le ,mihnw mihnw - ¦¦§¨¦§¨¦§Ÿ¨§¨

iM ,dnilW l`xUi zlSdA FzgnU¦§¨§©¨©¦§¨¥§¥¨¦
did df cvlxvin(xrhvn)cEA` lr §©¤¨¨¥¥¦§©¥©¦

mixvn(i"gp ,m"`x)iWpi` ixn`c Epiid . ¦§©¦©§§¨§¥¡¨¥
zFIxAd mixnF` xW` `Ed -`xFIB' : £¤§¦©§¦¦¨

d`Ox` iGaz `l ixc dxUr cr©£¨¨¨¥¨§©¥£©¨¨
DiR`a'ExarW xg`l ENit` ,xB] §©¥¥£¦§©©¤¨§

zFa` ExiIBzdW f`n zFxFC dxUr£¨¨¥¨¤¦§©§£
oMW ,eiptA ixkp dGaY l` ,eizFa £̀¨©§©¤¨§¦§¨¨¤¥
daxiw hrn FAlA `Ed WiBxn oiicr£©¦©§¦§¦§©¦§¨
lr ,Fxzi mB KM .[mlFrd zFOE` l ¤̀¨¨¨©¦§©
zlSd lr gnUe xiIBzdl `AW s ©̀¤¨§¦§©¥§¨©©©¨©
zlRn lr FAlA xrhvn did ,l`xUi¦§¨¥¨¨¦§©¥§¦©©¤¤

miiFBd(.cv oixcdpq): ©¦
äáBhä ìk ìòcIn FliSd xW` ... ©¨©¨£¤¦¦¦©

mixaCd lM DWExiR 'daFHd' .mixvn¦§¨¦©¨¥¨¨©§¨¦
l`xUi xEarA EWCgzPW miaFHd©¦¤¦§©§©£¦§¨¥
;[mirxd mixaCd on 'dlSdd' caNn]¦§©©©¨¨¦©§¨¦¨¨¦

FfE x`Ade oOd zaFhzpizp;dxFYd ©©¨§©§¥§¦©©¨
eDzxEabE DgkA dlFrd daFHdlr §©¨¨¨§Ÿ¨§¨¨©

oNEMiptA xiMfn aEzMdW Ff `id ¨¦¤©¨©§¦¦§¥
:Dnvr'mixvn cIn FliSd xW`'- ©§¨£¤¦¦¦©¦§¨¦

zEcarn l`xUil dpYiPW zExigd©¥¤¦§¨§¦§¨¥¥©§
;mixvnixdWdid `l eiWkr cr ¦§©¦¤£¥©©§¨Ÿ¨¨

carcg`,mixvOn gFxal lFki ¤¤¤¨¨¦§©¦¦§©¦
mEXnEN`e ,zxBEqn ux`d dzidW ¦¤¨§¨¨¨¤§¤¤§¥

(l`xUi ipA)E`vimdWM mXnmiXW §¥¦§¨¥¨§¦¨§¤¥¦¦
,`FAxFGn dnEvr daFh Ll oi` ixde ¦©£¥¥§¨£¨¦

(`zlikn)(`"eb):i dxez
(i)íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà£¤¦¦¤§¤¦©¦§¨¦

drxR cInE.'mixvn' z` aEzMd xiMfd ¦©©§Ÿ¦§¦©¨¤¦§©¦
WiBcdl icM ,cEgl 'drxR' z`e ,cEgl§§¤©§Ÿ§§¥§©§¦
cIn' mliSdW :dlEtMd dlSdd z ¤̀©©¨¨©§¨¤¦¦¨¦©

`idW - 'mixvn;dWw dOE`ãiîe ¦§©¦¤¦¨¨¨¦©
äòøt`EdW -dWw Kln(y"`): ©§Ÿ¤¤¤¨¤

.íéøöî ãé úçzîxnF` aEzMdWM ¦©©©¦§¨¦§¤©¨¥
`Ed 'ci' ixd ,'drxR cInE mixvn cIn'¦©¦§©¦¦©©§Ÿ£¥¨
lW FzEWxn mliSdW ,'zEWx' oFWl§§¤¦¦¨¥§¤
ENi`kE] mixvn lW mzEWxnE drxR©§Ÿ¥§¨¤¦§©¦§¦
,[z`vl mEpzp `le 'mciA' mEwifgd¤¡¦§¨¨§Ÿ§¨¨¥
FWExiR ,o`M xEn`d 'ci zgYn' mlE`¨¦©©©¨¨¨¥

FnEBxzM,'zexn zFgYn' :qFlwpE`A §©§§§§¦§©§©
`EdWzExnE iECix oFWldhilW) ¤§¦¨§¦¨

zgYn :xnFlkE ,(zEpc`ecIdzvgFNd §©§§©¦©©©¨©¤¤
dcaMde,mdilr miciAkn EidW §©§¥¨¤¨©§¦¦£¥¤

edcFard `idmixvn EidW dWTd §¦¨£¨©¨¨¤¨¦§©¦
DA mzF` miciarn(i"`a):`i dxez ©£¦¦¨¨

(`i)ézòãé äzò.'d lFcb iMmcFw s` ©¨¨©§¦¦¨©¤

lMn 'd zElcB z` Fxzi rci xaM okl̈¥§¨¨©¦§¤©§¦¨
lirl i"Wx d`x] midl`d(fh ,a) ¨¡Ÿ¦§¥©¦§¥

KM `N` ,['dxf dcFarn Fl WxiRW'¤¥¥¥£¨¨¨¤¨¨
:xn`eiWkre ,xarWl iziid FxiMn ¨©©¦¨¦¦§¤¨©§©§¨

FxiMn ip`,xzFiAz` iYrnXW xg`l £¦©¦§¥§©©¤¨©§¦¤
mr dUrW zF`ltPde zFlFcBd lM̈©§§©¦§¨¤¨¨¦

l`xUi(`"eb): ¦§¨¥
.íéäìàä ìkîmilil`d lMn xnFlM ¦¨¨¡Ÿ¦§©¦¨¨¡¦¦

`N`]mW lr midl` miiExw mdW ¤¨¤¥§¦¡Ÿ¦©¥
zEdFl`l mzF` miaWFg mdicaFrW¤§¥¤§¦¨¥

(b ,k oldl i"yx)'lM' oFWlE ,[didW cOln §¨§©¥¤¨¨
FxzidxfÎdcFar lkA xiMn ¦§©¦§¨£¨¨¨

dxfÎdcFar giPd `NW ,mlFrAW¤¨¨¤Ÿ¦¦©£¨¨¨
zg`,Dcar `NWoNEM z` wcaE ©©¤Ÿ£¨¨¨©¤¨

WOn odA oi`W d`xe(`negpz): §¨¨¤¥¨¤©¨
.íäéìò eãæ øLà øácá ékFWExiR ¦©¨¨£¤¨£¥¤¥

FnEBxzM`nBztA ix`' :qFlwpE`A §©§§§§£¥§¦§¨¨
DiA l`xUi zi oCnl i`xvn EaiXgC¦©¦¦§¨¥§¦©¨¦§¨¥¥
EaWg xW` xaCd FzF`A iM] 'oEPpC̈¦¦§©¨¨£¤¨§
oC FA ,l`xUi z` oEcl mixvOd©¦§¦¨¤¦§¨¥¨

;[mzF`mcA`l EOC miOA,` lirl d`x) ¨©©¦¦§©§¨
(i weqt my i"yxe .akmdemnvrEca`p §¥©§¨¤¤§

,miOAsEq miA EraHW: ©¨¦¤¨§§©
.eãæ øLà:xnFlkE ,rWxe oFcf oFWl £¤¨§¨¨¤©§©

EdEWxc EpizFAxe ,EriWxd xW`mB £¤¦§¦§©¥§¨©
oFWlFnM ,'lEXiA''cifp awri cfIe' §¦§©¨¤©£Ÿ¨¦

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 200 'nr f"hg y"ewl t"r)

mipFW`xd f"r icaFr zErḧ§¥¨¦¦

עליהםעליהםעליהםעליהם:::: זדזדזדזדּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר בבבבּדּדּדּדברברברבר ּכּכּכּכיייי ממממּכּכּכּכלללל־־־־האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה ּכּכּכּכיייי־־־־גדגדגדגדֹוֹוֹוֹולללל ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽעעעעּתּתּתּתהההה ֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבמים נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבּמים ּכתרּגּומֹו, – עליהם זדּו אׁשר ּבּדבר ובפרש"י)ּכי יא. (יח, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

מּכל  ה' ּגדֹול "ּכי להּכיר יתרֹו את הכריח אׁשר הּוא ּבּמים" נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ׁש"ּבּמים זה נס רק מּדּוע לעּין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָיׁש
ֱִָֹהאלקים"?

כ"א  ח"ו, הּקּב"ה ּבמציאּות ּכפרּו לא הראׁשֹונים ע"ז ּדעֹובדי ע"ז, הלכֹות ּבריׁש הרמּב"ם ׁשּכתב מה ּפי על זה לבאר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹויׁש
הם  ּגם ּבוּדאי א והּמּזלֹות. הּכֹוכבים את עבדּו ולכן ּכרצֹונם, העֹולם להנהיג ּולמּזלֹות לכֹוכבים ּכח נתן ׁשהּקּב"ה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

העֹולם. את להנהיג הּכח את להם ׁשּנתן זה ה ּוא ׁשהרי והּמּזלֹות, הּכֹוכבים על ּולהתּגּבר לׁשלט הּקּב"ה ׁשּביכלת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהֹודּו
ּכח  יׁש עצמם ׁשּלּמים לטעֹות, מקֹום היה עדין אחר, ּבאפן כ"א הּמים ידי על היה לא הּמצרּיים ענׁש ּדאם י"ל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹועפ"ז
ּומזלֹות  הכֹוכבים ּבידי ח"ו מנהג עצמֹו ׁשהּטבע היינּו הּמצרּיים, את וענׁש הּמים, ּכח על "ּגבר" ׁשהּקּב"ה אּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּוׁשליטה,

יֹותר, ּגדֹול ּכח ידי על הּטבע את ולׁשּבר לׁשּדד יכֹול ׁשהּקּב"ה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ׁשבירת  ידי על ׁשאּבדם ולא ּגּופא) הּמים ּבכח ׁשהׁשּתּמׁש (היינּו לאּבדם, ׁשּדּמּו ּדבר אֹותֹו ידי על אּבדם ׁשהּקּב"ה מּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹא
אּלא  ּוׁשליטה ּכח ׁשּום אין הּטבע ּולכחֹות ּגּופא, העֹולם טבע על ה'ּבעל־הּבית' הּוא ׁשהּקּב"ה לּכל, והברר הּוכח זה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻּכח

וק"ל. הראׁשֹונים. ע"ז ּדעֹובדי הּטעּות ּבטלה עי"ז ורק החֹוצב', ּביד 'ּכגרזן רק ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהם

(áé)íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®
ìëå ïøäà àáiå|ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬

:íéäìûä éðôì äLî¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£‰ÏÚ∑ ּכליל ּכּלּה ׁשהיא B‚Â'.ׁשלמים ∑ÌÈÁ·Ê.ּכמׁשמעּה, Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑ והלא ,הל היכן ּומׁשה …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ

לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד ׁשהיה אּלא הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ׁשּיצא ‰‡ÌÈ‰Ï.הּוא ÈÙÏ∑ מּכאן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָƒ¿≈»¡…ƒִָ
הּׁשכינה מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי מּסעּדה כד)ׁשהּנהנה .(ברכות ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ß hay a"i ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑?מּמחרת ּומהּו ּבּספרי. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים יֹום ההר.מֹוצאי מן רדּתֹו למחרת «¿ƒƒ»√»ְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָ

ÒÎÂ˙יב  ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»
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`N` ,Fxzi mr FzCErq zxgOn `lŸ¦¨¢©§¨¦¦§¤¨
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"והֹודעּתי  לֹומר: אפׁשר אי ּתֹורה מּתן קדם ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ּכרח ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹועל
ירד  ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה יׁשב לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאתֿחּקי
ּכתּובה  זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ׁשמנים וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹוׁשבר

ׁשּלּוחֹוּכּסדר, ּבא, ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ׁשנה עד מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשנּיה, ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו הּדגלים אל ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר ׁשהרי ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מׁשה: לֹו י)ׁשאמר ּתֹורה,(במדבר מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום אל אנחנּו "נֹוסעים ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
,והל הּוא מּׁשּׁשלחֹו היה? יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ׁשם ּתאמר: ואם ׁשחזר? מצינּו היכן ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא ד)יב:חֹובב מׁשה"(שופטים חֹותן חֹובב ‰ÌÚ."מּבני „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ יֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ֵ
,ּכ על והֹוכיחֹו יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ׁשּנאמר:ּכמל ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

נּצבים  וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה ‰Ú¯·."מּדּוע „Ú ¯˜a‰ ÔÓ∑(י ּכן?(שבת  לֹומר ׁשּדן אפׁשר ּדּין ּכל אּלא ְְִִֵֶַַַַָָָֻƒ«…∆«»»∆ְֵֶֶֶַַָָָָָ
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iM ,mixvOn mz`ivil dIpXd dpXA©¨¨©§¦¨¦¦¨¨¦¦§©¦¦
cg`aE mlFrd z`ixal zFpnp mipXd©¨¦¦§¦§¦©¨¨§¤¨
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ׁשּתף  נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה עֹוסק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּדין

ּבראׁשית  ּבמעׂשה וגֹו'"להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ערב "ויהי ּבֹו: י)ׁשּנאמר .(מגילה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן רדרדרדרדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו למחרתלמחרתלמחרתלמחרת .... .... היההיההיההיה ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ייייֹוֹוֹוֹוםםםם יג)ממממֹוֹוֹוֹוצאיצאיצאיצאי יח, לֹומר,(רש"י ויׁש ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה זה לפי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי אמר הּקּב"ה ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין ּכל עקב ּדהּנה (רש"י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

יח) אמירת ט, ׁשּלאחר הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על יחּולּו ּכּפּור יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, אם מּובן .ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
"סלחּתי") אמירת (לפני הראׁשֹון חלקֹו ּכאׁשר ּכּפּור.לאלאלאלא"סלחּתי"), יֹום היה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ ִָָֹֹ

(ãé)íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®
íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈
éìò ávð íòä-ìëå Ecáì áLBé äzà òecîE ©À©©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−

:áøò-ãò ø÷a-ïî¦¬Ÿ¤©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑,בא הֹווה ּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ הּגבּורה מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע .ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ

(æè)Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−
-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø ïéáe¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤

:åéúøBz«Ÿ¨«
i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑,הּדבר לֹו ׁשהיה אלי מי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
:äNò äzà©−̈Ÿ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑'מל ׁשל 'חֹותנֹו הּכתּוב: קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

Ú·„יד  ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ÔÈaטז  ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

aEzMdiMzn` oiC oCW oiIC lM ©¨¦¨©¨¤¨¦¡¤
Elit` ,FYin`lKkA wqFr Fpi`WM ©£¦£¦§¤¥¥§¨

`N` mFId zFrW lkAzg` drW §¨§©¤¨¨¨©©
,calAeilr dlrn(Fl aiWgn) ¦§¨©£¤¨¨©£¦

,mFId lM dxFYA wqFr ENi`M aEzMd©¨§¦¥©¨¨©
ÎKExAÎWFcTdl sYEW dUrp ENi`kE§¦©£¨¨§©¨¨
FA xn`PW ,ziW`xa dUrnA `Ed§©£¥§¥¦¤¤¡©

(d ,` ziy`xa)axr idie'xwa idie'. ©§¦¤¤©§¦Ÿ¤
xn`PW mlFrd miIw FzEkfA ,xnFlM§©¦§©¨¨¨¤¤¡©

'xwae axr' FA(.i zay)(` 'iq n"eg xeh): ¤¤¨Ÿ¤
ci dxez

(eh).àáé ék,cizr oFWl df oi` ¦¨Ÿ¥¤§¨¦
drWA ixdW] onf xg`l eil` E`FaIW¤¨¥¨§©©§©¤£¥§¨¨

l`xUi Eid xaM Fxzi FY` xAiCW¤¦¥¦¦§§¨¨¦§¨¥
FWExiR `N` ,[Flv` micnFre mi`Ä¦§§¦¤§¤¨¥

:FnM.`a iM`EdeoFWlx`zl `Ad §¦¨§§©¨§¨¥
deFdmibdFp md KM ,xnFlkE ,KXnzn ¤¦§©¥§©¨¥£¦

il` mi`A mdW: ¤¥¨¦¥©
.íéäìà LBøãì,midl` xaC WFxcl ¦§¡Ÿ¦¦§§©¡Ÿ¦

EFnEBxzM:qFlwpE`Aznl'oRlE` rA §©§§§§§¦§©§©
'd mcw on.',FrnWOWcEnlY lF`Wl ¦¨¨¤©§¨¦§©§

dxEaBd iRndxFY cEOil WTal - ¦¦©§¨§©¥¦¨
d"awd iRn:fh dxez ¦¦

(fh).éìà àa øác íäì äéäé ék¦¦§¤¨¤¨¨¨¥©
`le] 'mdl didi iM' :miAx oFWlA gzR̈©¦§©¦¦¦§¤¨¤§Ÿ
`A' :cigi oFWlA miIqe ,['Fl didi iM'¦¦§¤§¦¥¦§¨¦¨

KMW itl ,['il` mi`A' `le'] 'il ¥̀©§Ÿ¨¦¥©§¦¤¨
mdl Wi mrd iWp`n miAx :FWExiR¥©¦¥©§¥¨¨¥¨¤

lke ,oEcl xaC,xaCd Fl didW in ¨¨¨§¨¦¤¨¨©¨¨
Edixdil` `AFpiC dn rFnWl icM £¥¨¥¨§¥¦§©©¦

(`"eb):fi dxez
(fi)äLî ïúç øîàiåKxc itl .eil` ©Ÿ¤Ÿ¥Ÿ¤¥¨§¦¤¤

xn`Ie' :o`M xnFl Fl did oFWNd©¨¨¨©¨©Ÿ¤
,dlrnl xEn`d KxcM] 'eil` FpzFg§¥¨§¤¤¨¨§©§¨

eil` xAiC dWn xW`M(eh weqt)xn`Ie' ©£¤¤¦¥¥¨©Ÿ¤
`N` ,['FpzFgl dWnF`xFw cFaM KxC ¤§§¤¨¤¤¨§

aEzMdcFaM x`FY iM ,'dWn ozFg' ©¨¥¤¦©¨
`EdW ,Fl `EdKln lW FpzFg(`"eb): ¤§¤¤¤

gi dxez



מג exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i ipy meil inei xeriy
"והֹודעּתי  לֹומר: אפׁשר אי ּתֹורה מּתן קדם ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ּכרח ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹועל
ירד  ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה יׁשב לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאתֿחּקי
ּכתּובה  זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ׁשמנים וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹוׁשבר

ׁשּלּוחֹוּכּסדר, ּבא, ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ׁשנה עד מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשנּיה, ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו הּדגלים אל ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר ׁשהרי ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מׁשה: לֹו י)ׁשאמר ּתֹורה,(במדבר מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום אל אנחנּו "נֹוסעים ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
,והל הּוא מּׁשּׁשלחֹו היה? יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ׁשם ּתאמר: ואם ׁשחזר? מצינּו היכן ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא ד)יב:חֹובב מׁשה"(שופטים חֹותן חֹובב ‰ÌÚ."מּבני „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ יֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ֵ
,ּכ על והֹוכיחֹו יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ׁשּנאמר:ּכמל ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

נּצבים  וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה ‰Ú¯·."מּדּוע „Ú ¯˜a‰ ÔÓ∑(י ּכן?(שבת  לֹומר ׁשּדן אפׁשר ּדּין ּכל אּלא ְְִִֵֶַַַַָָָֻƒ«…∆«»»∆ְֵֶֶֶַַָָָָָ

myl zxecdn - eheytk i"yx

.xdA FcnrA d"awd iRn rnXW¤¨©¦¦§¨§¨¨
mei ,'zxgnn' yxtl okzi `ly giken i"yx

:exzi mr dcerqd xg`i` LgxMÎlre§©¨§£¦
ÎmFi zxgOn `N` xnFl xWt ¤̀§¨©¤¨¦¨¢©
dxFYÎoYn mcFw ixdW ,mixERMd©¦¦¤£¥¤©©¨
'miTEgd' lr EEhvp `l oiicr xW`M©£¤£©¦Ÿ¦§©©©¦

,'zFxFYd' lrexnFl xWt` i`oFWNM §©©¦¤§¨©©¨
Fxzil dWn aiWdW(fh weqt oldl) ¤¥¦¤§¦§
iTEg z` iYrcFde'z`e midl`d §©§¦¤¥¨¡Ÿ¦§¤

'eizxFY,df did KgxM lrW ixd Ÿ¨£¥¤©¨§¨¨¨¤
,dxFY oYn xg`lnEmFidxFz dpYPX §©©©©¨¦¤¦§¨¨

oeiqA dXWA`l ,mixERMdÎmFi cr §¦¨§¦¨©©¦¦Ÿ
okYiW,mrd z` hFRWl dWn aWi ¦¨¥¤¨©Ÿ¤¦§¤¨¨

iEpR did `l minId mzF` lkAW itl§¦¤§¨¨©¨¦Ÿ¨¨¨
,KklixdWdraW cr dxFY oYn mFIn §¨¤£¥¦©©¨©¦§¨

mirAx`] xdA dWn ddW fEOzA xUr̈¨§©¨¨¤¨¨©§¨¦
,[mFiEz` xAWe cxi fEOzA f"iA§§©¨©§¦¥¤

,zFgENd,lbrd dUrn `hg ipRn ©¦§¥¥§©£¥¨¥¤
EcIndlr xgnlxdl aEWdnMWda ¦¨§¨¨¨¨¨¨§©§¨¨

(xwFAd zNigzA)ddWemWmipFnW ¦§¦©©¤§¨¨¨§¦
mFi,'mFi mirAx`' minrt iYW -§¥§¨¦©§¨¦

zFgEl zlAwlE l`xUi lr dNitzl¦§¦¨©¦§¨¥§©¨©
zFpFxg`d(my i"yxae .gi ,h mixac d`x), ¨©£

mixERMdÎmFiA cxiezFgENd mr §¨©§©¦¦¦©
oFW`xd mFId iM `vnpe ,zFpFxg`d̈©£§¦§¨¦©¨¦
z` hFRWle zaWl dWn iEpR did FAW¤¨¨¨¤¨¤¤§¦§¤
.mixERMd mFi zxgnl did ,mrd̈¨¨¨§¨¢©©¦¦

E,micnl Epivnp KM KFYniMoi` ¦¨¦§¥§¥¦¦¥
Ef dWxR(fkÎbi miweqt)daEzkDnFwnA ¨¨¨§¨¦§¨

xcqkmCwEn oi` iM ,zFrxF`Od iPnf §¥¤§©¥©§¨¦¥§¨
,(dxFYA xgE`nEidie' xn`p `NW §¨©¨¤Ÿ¤¡©©§¦

'zxgOn,Fxzi zCErq xg`l cIn ¦¨¢¨¦¨§©©§©¦§
`N`dIpW dpW crmixvn z`ivil ¤¨©¨¨§¦¨¦¦©¦§©¦

lg oFW`xd mixERiMd mFi i`vFn]¨¥©¦¦¨¦¨
iM ,mixvOn mz`ivil dIpXd dpXA©¨¨©§¦¨¦¦¨¨¦¦§©¦¦
cg`aE mlFrd z`ixal zFpnp mipXd©¨¦¦§¦§¦©¨¨§¤¨

ENi`e ,[dWcg dpW dligzd ixWzA§¦§¦¦§¦¨¨¨£¨¨§¦
,dixg` daEzMd dxFY oYn zWxR̈¨©©©¨©§¨©£¤¨
:mz`ivil dpFW`xd dpXA dzid̈§¨©¨¨¨¦¨¦¦¨¨
l`xUi ipA z`vl iWilXd WcgA'©Ÿ¤©§¦¦§¥§¥¦§¨¥

'mixvn ux`n(` ,hi oldl). ¥¤¤¦§¨¦
gikedl siqene mixacd z` aigxn i"yx

azkp `l exzi oipra zwqerd dyxtd ikd
:zerxe`nd xcqkoFAWg mEXn wx `le§Ÿ©¦¤§

mFi i`vFnA `EdW 'zxgOn idie'©§¦¦¨¢¨¤§¨¥
s` `N` ,(oM gikFdl Wi mixERMd©¦¦¥§¦©¥¤¨©
,gkEn Dnvr dWxRd lW Dpiiprn¥¦§¨¨¤©¨¨¨©§¨¨
did o`M xEn`d Fxzi dUrOn wlgW¤¥¤¦©£¥¦§¨¨¨¨¨
xnF`d ixacl wx `le .dAxdA xgE`n§¨§©§¥§Ÿ©§¦§¥¨¥

(.fhw migaf),dxFY oYn xg`l `A Fxzi iM¦¦§¨§©©©©¨
dWxRd lM i`Ce df itl iM(fkÎ` miweqt) ¦§¦¤©©¨©¨¨¨

`N` ,DnFwnA Dpi`ixacl s` ¥¨¦§¨¤¨©§¦§¥
,`a dxFYÎoYn mcFw Fxzi xnF`d̈¥¦§¤©©¨¨
on] dWxRd lW oFW`xd wlgde§©¥¤¨¦¤©¨¨¨¦
lr ['zxgOn idie' cr 'Fxzi rnWIe'©¦§©¦§©©§¦¦¨¢¨©
mFwn lMn ,aYkp FxcqkE FnFwn§§¦§¦§©¦¨¨
xn`p FAW ,dWxRAW oFxg`d wEqRd©¨¨©£¤©¨¨¨¤¤¡©

,Fvx` l` FgENiWlMd ixacl`l ¦¤©§§¦§¥©ŸŸ
,dIpW dpW cr `N` didFzaizkE ¨¨¤¨©¨¨§¦¨§¦¨

,rxF`nd xcqM Dpi` o`MixdW ¨¥¨§¥¤©§¨¤£¥
'FpzFg z` dWn gNWie' o`M xn`p, ¤¡©¨©§©©Ÿ¤¤§
Fl xn`W milbCd rQnA EpivnE¨¦§©©©§¨¦¤¨©

dWn:FpzFgll` Epgp` mirqFp' Ÿ¤§§§¦£©§¤
'Epz` aFfrY `p l` 'Fbe mFwOd©¨§©¨©£Ÿ¨

(hk ,i xacna),dpXA' did milbCd rQnE©©©§¨¦¨¨©¨¨
'Wcgl mixUrA ipXd WcgA zipXd©¥¦©Ÿ¤©¥¦§¤§¦©Ÿ¤

(`i ,i xacna)Fxzi ddW oiicrW `vnp ,¦§¨¤£©¦¨¨¦§
dpXd lW xiI` WcFg cr mdOr¦¨¤©¤¦¨¤©¨¨
xg`l miWcg xUrÎcg`M] dIpXd©§¦¨§©©¨¨¢¨¦§©©

,[dxFY oYnm`eiM xnFl `vnYEf ©©¨§¦¦§¨©¦
dzid,dxFY oYn mcFwixd ¨§¨¤©©¨£¥

Klde FgNXXnFvx`lEpivn okid ¦¤¦§§¨©§©§¥¨¨¦

xfgWFl xnF` `EdW cr ,aEW `aE ¤¨©¨©¤¥
.'EpzF` aFfrY `p l`' milbCd rQnA§©©©§¨¦©¨©£¨
aYkp `l df `xwn KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨¦§¨¤Ÿ¦§©
idie' mB Wxtl oFkp dYrnE .FxcqM§¦§¥©¨¨§¨¥©©§¦
`N` ,FxcqM FzaizM oi`W 'zxgOn¦¨¢¨¤¥§¦¨§¦§¤¨

mixERiMd mFi i`vFnA.xEn`M ,did §¨¥©¦¦¨¨¨¨
xn`Y m`erQnA xEn`d on iM §¦Ÿ©¦¦¨¨§©©

`NW xWt` oMW ,gikFdl oi` milbCd©§¨¦¥§¦©¤¥¤§¨¤Ÿ
ixdW ,Fxzi df didxn`p `l mW ¨¨¤¦§¤£¥¨Ÿ¤¡©

'aaFg' `N` 'Fxzi'dWn xn`Ie'] ¦§¤¨¨©Ÿ¤¤
dWn ozg ipicOd l`Erx oA aaFgl§¨¤§¥©¦§¨¦Ÿ¥¤

,['ebe 'Epgp` mirqFpe`OW oM m` §¦£©§§¦¥¤¨
'aaFg',did Fxzi lW FpAFxzi la` ¨§¤¦§¨¨£¨¦§

xaCd oi` ;Fvx`l f` xfg xaM Fnvr©§§¨¨©¨§©§¥©¨¨
`N` oMixdW ,Fxzi `Ed aaFg `Ed ¥¤¨¨¦§¤£¥

aizk(`i ,c mihtey)ozFg aaFg ipAn' §¦¦§¥¨¥
'dWnFnW did Fxzi lW eia`e] Ÿ¤§¨¦¤¦§¨¨§

did Fnvr Fxzi mBW minrtE 'l`Erx'§¥§¨¦¤©¦§©§¨¨
'l`Erx' dPEkn(m"`x)[(miyxtn): §¤§¥

.íòä ãBîòiå 'Bâå äLî áLiå©¥¤Ÿ¤§©©£¨¨
mi`A mdW Fxzi rci `l dNigYA©§¦¨Ÿ¨©¦§¤¥¨¦
dWOW `N` d`x `le ,hRWnl eil ¥̀¨§¦§¨§Ÿ¨¨¤¨¤Ÿ¤
dWwEde ,micnFr oNEke KlnM aWFi¥§¤¤§¨§¦§§¨

,Fxzil xaCdxaCd dncPW itl ©¨¨§¦§§¦¤¦§¨©¨¨
eipirAlW ocFakA lflfn didW §¥¨¤¨¨§©§¥¦§¨¤

,l`xUicFnrl mNEM z` giPn `EdW ¦§¨¥¤©¦©¤¨©£
,aWFi Fnvr `Ed cFrAFgikFdeFxzi) §©§¥§¦¦§

(dWnldY` rECn' xn`PW ,KM lr §¤©¨¤¤¡©©©©¨
'LCal aWFimiaSp mNkeok`e] ¥§©¤§ª¨¦¨¦§¨¥

,hRWnl mi`A mdW rnXW xg`l§©©¤¨©¤¥¨¦§¦§¨
mde aWi `Ed iM iE`x KMW Fxzi oiad¥¦¦§¤¨¨¦¥¥§¥

Ecnrilwdl Fvril wx `aE ,eiptl ©©§§¨¨¨©§©£§¨¥
[eilrn gxFHd(i"`a ,m"`x): ©©¥¨¨

.áøòä ãò ø÷aä ïîikexnFl xWt` ¦©Ÿ¤©¨¨¤§¦¤§¨©
,oMwx dWn wqr FNEM mFId lMW ¥¤¨©¨©¤©

?mrd zhitW oiprA`N`o`M cOil §¦§©§¦©¨¨¤¨¦¥¨

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i ipy meil inei xeriy
ׁשּתף  נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה עֹוסק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּדין

ּבראׁשית  ּבמעׂשה וגֹו'"להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ערב "ויהי ּבֹו: י)ׁשּנאמר .(מגילה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן רדרדרדרדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו למחרתלמחרתלמחרתלמחרת .... .... היההיההיההיה ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ייייֹוֹוֹוֹוםםםם יג)ממממֹוֹוֹוֹוצאיצאיצאיצאי יח, לֹומר,(רש"י ויׁש ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה זה לפי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי אמר הּקּב"ה ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין ּכל עקב ּדהּנה (רש"י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

יח) אמירת ט, ׁשּלאחר הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על יחּולּו ּכּפּור יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, אם מּובן .ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
"סלחּתי") אמירת (לפני הראׁשֹון חלקֹו ּכאׁשר ּכּפּור.לאלאלאלא"סלחּתי"), יֹום היה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ ִָָֹֹ

(ãé)íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®
íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈
éìò ávð íòä-ìëå Ecáì áLBé äzà òecîE ©À©©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−

:áøò-ãò ø÷a-ïî¦¬Ÿ¤©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑,בא הֹווה ּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ הּגבּורה מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע .ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ

(æè)Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−
-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø ïéáe¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤

:åéúøBz«Ÿ¨«
i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑,הּדבר לֹו ׁשהיה אלי מי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
:äNò äzà©−̈Ÿ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑'מל ׁשל 'חֹותנֹו הּכתּוב: קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

Ú·„יד  ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ÔÈaטז  ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

aEzMdiMzn` oiC oCW oiIC lM ©¨¦¨©¨¤¨¦¡¤
Elit` ,FYin`lKkA wqFr Fpi`WM ©£¦£¦§¤¥¥§¨

`N` mFId zFrW lkAzg` drW §¨§©¤¨¨¨©©
,calAeilr dlrn(Fl aiWgn) ¦§¨©£¤¨¨©£¦

,mFId lM dxFYA wqFr ENi`M aEzMd©¨§¦¥©¨¨©
ÎKExAÎWFcTdl sYEW dUrp ENi`kE§¦©£¨¨§©¨¨
FA xn`PW ,ziW`xa dUrnA `Ed§©£¥§¥¦¤¤¡©

(d ,` ziy`xa)axr idie'xwa idie'. ©§¦¤¤©§¦Ÿ¤
xn`PW mlFrd miIw FzEkfA ,xnFlM§©¦§©¨¨¨¤¤¡©

'xwae axr' FA(.i zay)(` 'iq n"eg xeh): ¤¤¨Ÿ¤
ci dxez

(eh).àáé ék,cizr oFWl df oi` ¦¨Ÿ¥¤§¨¦
drWA ixdW] onf xg`l eil` E`FaIW¤¨¥¨§©©§©¤£¥§¨¨

l`xUi Eid xaM Fxzi FY` xAiCW¤¦¥¦¦§§¨¨¦§¨¥
FWExiR `N` ,[Flv` micnFre mi`Ä¦§§¦¤§¤¨¥

:FnM.`a iM`EdeoFWlx`zl `Ad §¦¨§§©¨§¨¥
deFdmibdFp md KM ,xnFlkE ,KXnzn ¤¦§©¥§©¨¥£¦

il` mi`A mdW: ¤¥¨¦¥©
.íéäìà LBøãì,midl` xaC WFxcl ¦§¡Ÿ¦¦§§©¡Ÿ¦

EFnEBxzM:qFlwpE`Aznl'oRlE` rA §©§§§§§¦§©§©
'd mcw on.',FrnWOWcEnlY lF`Wl ¦¨¨¤©§¨¦§©§

dxEaBd iRndxFY cEOil WTal - ¦¦©§¨§©¥¦¨
d"awd iRn:fh dxez ¦¦

(fh).éìà àa øác íäì äéäé ék¦¦§¤¨¤¨¨¨¥©
`le] 'mdl didi iM' :miAx oFWlA gzR̈©¦§©¦¦¦§¤¨¤§Ÿ
`A' :cigi oFWlA miIqe ,['Fl didi iM'¦¦§¤§¦¥¦§¨¦¨

KMW itl ,['il` mi`A' `le'] 'il ¥̀©§Ÿ¨¦¥©§¦¤¨
mdl Wi mrd iWp`n miAx :FWExiR¥©¦¥©§¥¨¨¥¨¤

lke ,oEcl xaC,xaCd Fl didW in ¨¨¨§¨¦¤¨¨©¨¨
Edixdil` `AFpiC dn rFnWl icM £¥¨¥¨§¥¦§©©¦

(`"eb):fi dxez
(fi)äLî ïúç øîàiåKxc itl .eil` ©Ÿ¤Ÿ¥Ÿ¤¥¨§¦¤¤

xn`Ie' :o`M xnFl Fl did oFWNd©¨¨¨©¨©Ÿ¤
,dlrnl xEn`d KxcM] 'eil` FpzFg§¥¨§¤¤¨¨§©§¨

eil` xAiC dWn xW`M(eh weqt)xn`Ie' ©£¤¤¦¥¥¨©Ÿ¤
`N` ,['FpzFgl dWnF`xFw cFaM KxC ¤§§¤¨¤¤¨§

aEzMdcFaM x`FY iM ,'dWn ozFg' ©¨¥¤¦©¨
`EdW ,Fl `EdKln lW FpzFg(`"eb): ¤§¤¤¤

gi dxez



exziמד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i ipy meil inei xeriy

(çé)Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑:ּכמֹו ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ח)ּכתרּגּומֹו, נבל",(ירמיה לד)"והעלה (ישעיה »…ƒ…ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ
ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, ידי ועל חּמה ידי על ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", עלה אהרן ∑z‡ŒÌb‰."ּכנבל לרּבֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ««»ְֲַַֹ

זקנים  וע' EnÓ.וחּור „·ÎŒÈk∑מּכח יֹותר רב .ּכבדֹו ְְְִֵƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ

(èé)Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®
äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà äéä¡¥¯©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²

:íéäìûä-ìà íéøácä-úà¤©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«
i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) ּבּגבּורה הּמל צא, לֹו: אמר ÏeÓ.ּבעצה ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְְִֵֵֵַַָָָָ¡≈«»»»

ÌÈ‰Ï‡‰∑מאּתֹו מׁשּפטים וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.ׁשליח .ּדברי »¡…ƒְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ∆«¿»ƒְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבגבגבגבגבּוּוּוּורהרהרהרה ההההּמּמּמּמלללל יט)צאצאצאצא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ׁשאמר(א, מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו רׁש"י: אמנם,יתריתריתריתרֹוֹוֹוֹוּכתב למׁשה". ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּכתב  מּמה ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ּבלי הּמׁשּפט סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא ׁשּמׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּפׁשיטא

כא)להּלן ׁשעלי".(ּפסּוק הּקדׁש "ּברּוח : ְְֶֶֶַַַָָָֹ

(ë)úà äzøäæäåúøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà£¤¬©«£«

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).ìaz ìáð`id mixaCd zpeEM ¨Ÿ¦Ÿ©¨©©§¨¦¦
FnEBxzM;'d`lY d`ln' :qFlwpE`A §©§§§§¦§¨¦§¥

,[dWlEge zEtiir] zE`l oFWl `Ede§§¥£¥§§¨
m` Wlgze siIrzYW LtFq ,xnFlkE§©§¤¦§©¥§¤¡©¦

,LCal mhtWl siqFYexTirFpFWl ¦§¨§¨§©§§¦©§
`Ed 'lFAY lap' lWdWinM oFWl ¤¨Ÿ¦§§¦¨

mignv iAbl xEn`d [zEWAiizd]¦§©§¨¨§©¥§¨¦
,miWai`"xhyiilt,f"rlAFnM §¥¦§©©§

:`xwOA EpivOW'lap dlrde',g dinxi) ¤¨¦©¦§¨§¤¨¤¨¥
(biiptl milWExi lr zEprxER z`Eap]§©§¨©§¨©¦¦§¥

s`e ,oli`A zFxiR Ex`Xi `l :DpAxEg§¨¨Ÿ¦¨£¥¨¦¨§©
oke ;[EWAiizie EWnki milrdlFapM' ¤¨¦¦§§§¦§©§§¥¦§

'otBn dlr(c ,cl diryi)z`Eap] ¨¤¦¤¤§©
cizrl :mlFrd zFOE` lr zEprxER§¨©¨¨¤¨¦
z` mdilr `iai d"awd xW`M `al̈Ÿ©£¤¨¦£¥¤¤
minXd EkWg iM mdl dnci ,drxd̈¨¨¦§¤¨¤¦¨§©¨©¦
llbPd dlrM mdilrn millbpe§¦§¨¦¥£¥¤§¨¤©¦§¨
lr xn`p df oFWle .[WAiizn `EdWM§¤¦§©¥§¨¤¤¡©©

gnv lM,WEnk `EdWm`iciÎlr ¨¤©¤¨¦©§¥

e dOgm`gxw iciÎlr,(lFcB xFw) ©¨§¦©§¥¤©¨
FgkedUrp dlrd lWd`lpe WY §Ÿ¤¤¨¤©£¤©§¦§¤

miIwzdlE gFnvNn siire WNg)©¨§¨¥¦¦§©§¦§©¥
lWnM mB iEHiAd WOWn KklE ,(FaihA§¦§¨§©¥©¦©§¨¨

mc`d zEtiirl(z"yn): ©£¥¨¨¨
äzà íboFW`xd 'mB' .dGd mrd mB ©©¨©¨¨©¤©¨¦

:xn`IW did iC ixdW] xYEinM d`xp¦§¤¦§¨¤£¥©¨¨¤Ÿ©
`N` ,['dGd mrd mbe dY` lAY lap'¨Ÿ¦Ÿ©¨§©¨¨©¤¤¨

`AzFAxlmilFki xW` EN` z` mB ¨§©©¤¥£¤§¦
oFbM ,Lzxfrl cFnrlxEge oxd` ©£§¤§¨§§©£Ÿ§

mipwf miraWe(ai ,ck oldl d`x),xnFlkE . §¦§¦§¥¦§©
,mrd zhitWA LciA EriIqi md m` mB©¦¥§©§§¨§¦§¦©¨¨

mkilr caM xaCd didi oiicr,ipewfg) £©¦¦§¤©¨¨¨¥£¥¤
(`"eb:

Enî ãáë ék.xaCdFcaFMlW ¦¨¥¦§©¨¨§¤
,FAW `gxiHde iWFTd xnFlM ,xaCd©¨¨§©©¦§©¦§¨¤

`Ed,LgMn xzFi axlkEY `l KkitlE ©¥¦Ÿ£§¦¨Ÿ©
ax onf LCal FzFUrl(m"`x):hi dxez ©£§©§§©©

(hi).Cnò íéäìà éäéå Eöòéàip` ¦¨§¦¦¡Ÿ¦¦¨£¦

l` mlE`e ,iYrCn izvr z` Ll ozFp¥§¤£¨¦¦©§¦§¨©
idie' mB `N` ,iCalA ilr KFnqY¦§¨©¦§©¦¤¨©¦¦

'KOr midl`.dvrAKkeFl xn`: ¡Ÿ¦¦¨§¥¨§¨¨©
- izvr z` rnWYW xg`lKlOd `v' §©©¤¦§©¤£¨¦¥¦¨¥

'dxEaBAlFhe d"awdA uriizde Kl - ©§¨¥§¦§©¥§§
zEWx EPOn(`zlikn)(m"`x): ¦¤§

.íéäìàä ìeî íòì äzà äéädY` ¡¥©¨¨¨¨¡Ÿ¦©¨
`dYdgilWmrd cSn cnFrduilnE §¥©¨¦©¨¥¦©¨¨¥¦

mFwOl mzFpiAl` mliaWA xAcn - ¥¨©¨§©¥¦§¦¨¤
,d"awd,FY`n mihRWn l`FWez`fe §¥¦§¨¦¥¦§Ÿ

miWcgd F` miWTd mixaCA wx©©§¨¦©¨¦©£¨¦
zXExi hRWn oFbM] YrnW `l oiicrW¤£©¦Ÿ¨©§¨§¦§©§©

FA xn`PW ,cgtlv zFpA(d ,fk xacna) §§¨§©¤¤¡©
,[''d iptl ohRWn z` dWn axwIe'©©§¥Ÿ¤¤¦§¨¨¦§¥

EhRWi mixaCd xzi la`,md £¨¤¤©§¨¦¦§§¥
oNdlckE(awri x`a): §¦§©¨

.íéøácä úàmzFaix ixaCixaC - ¤©§¨¦¦§¥¦¨¦§¥
mdipiA WIW zFprHde migEMiEd(m"`x): ©¦¦§©§¨¤¥¥¥¤

k dxez

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i ipy meil inei xeriy

(àë)éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯
éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà íéäìû¡Ÿ¦²©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³
:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ּפנים ∑‡ÏÈÁŒÈL.ׁשעליּברּוח ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין .עׁשירים, ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈«ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ
˙Ó‡ ÈL‡∑ נׁשמעין ּדבריהם יהיּו ּכן ידי ׁשעל ּדבריהם, על לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי È‡N.אּלּו «¿≈¡∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿≈

Úˆ·∑'הּוא דּינא לאו ּבדינא, מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ּדאמרינן: ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין »«ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נח) ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים מאֹות ׁשׁש היּו יח)הם B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑ אלפים ׁשׁשת »≈¬»ƒְִֵֵֵֵֵֶֶָָ»≈≈ֲִֵֶָ

ÌÈMÓÁ.היּו È¯N∑ אלף B¯NÚ˙.י"ב È¯NÂ∑ אל היּו,ׁשּׁשים ּכּמה הּׂשרים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לֹומר: רצה למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ּבזה ּתּקן ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻוהּוא
ּכ ואחר ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא לפרׁש לֹו היה ולא הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻהּמסּפר
אתי  ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב צא הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבהדרגה

ודֹוק) נכֹון, לי נראה ּכן ּבהדרגה, ּכ ואחר ּתחּלה, הּמּועט מסּפר .ׁשּפיר: ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ

(áë)øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³
éìà eàéáé ìãbäíä-eètLé ïèwä øácä-ìëå E ©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®

éìòî ì÷äå:Czà eàNðå E §¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑,צּוּוי וידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה לּבֹו",ּדבר את "והכּבד ּכמֹו והקל, .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הֹווה  לׁשֹון מֹואב", את ."והּכֹות ְְֶֶַָ

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).äæçú äzàådY`e xn`p `l §©¨¤¡¤Ÿ¤¡©§©¨
hwp `N` ,'xgaz' dY`e F` 'd`xz'¦§¤§©¨¦§©¤¨¨©
xEn`d 'oFfg' FnM `EdW 'dfgY' oFWl§¤¡¤¤§¨¨¨

d`x :Fl xnFl ,d`EapAWcTdÎgExA ¦§¨©§¥§©©Ÿ¤
,LilrWi` calA mipird ziI`xA oMW ¤¨¤¤¥¦§¦©¨¥©¦¦§¨¦

lW FaiH dn xExiaA zrcl xWt ¤̀§¨¨©©§¥©¦¤
zFiE`xd zFlrOd FA Wi m` ,mc`̈¨¦¥©©£¨§

df iEPinl(iiga epiax): §¦¤
.ìéç éLðàgM ilral dpeEMd oi` ©§¥©¦¥©©¨¨§©£¥Ÿ©

EpivOW 'lig iWp`' zErnWnM] sEBd©§©§¨©§¥©¦¤¨¦
:o`M FzErnWn `N` ,[dngln iAbl§©¥¦§¨¨¤¨©§¨¨

miWp`,mixiWr,miqkpE oFnn ilrA £¨¦£¦¦©£¥¨§¨¦
WoFnnA xFqgn mdl oi`W KFYnoi` ¤¦¤¥¨¤©£§¨¥

sipgdl oikixvWi`lmipR xiMdlE §¦¦§©£¦§¦§©¦¨¦
mipFCPdn cg` ipR cAkl) oiCA©¦§©¥§¥¤¨¥©¦¦
'lig' oFWl EpivnE] ,(oFnn geex zxEnY§©¤©¨¨¦§©¦
lM z`e' :miqkpE oFnn zErnWnA§©§¨¨§¨¦§¤¨

'mlig(hk ,cl ziy`xa)mlig :i"WxA mWe , ¥¨§¨§©¦¥¨
([mpFnn -(my): ¨¨

.úîà éLðà,dghadÎilra EN` ©§¥¡¤¥©£¥©§¨¨
,mzF` miniIwnE mixaC migihaOd©©§¦¦§¨¦§©§¦¨

i`cM mdW(miiE`x)lr KFnql ¤¥§©§¦¦§©

okÎiciÎlrW ,mdixaCmicnFr mdW ¦§¥¤¤©§¥¥¤¥§¦
,mxEAicAEidimBoirnWp mdixac §¦¨¦§©¦§¥¤¦§¨¦

z` aiWgOd lM iM ,oiCd ilral§©£¥©¦¦¨©©£¦¤
zFIxAd mB ,mniIwl icM eixaC§¨¨§¥§©§¨©©§¦

eixaC z` miaiWgn(`"eb): ©£¦¦¤§¨¨
.òöá éàðNoi`W `N` .oFnn i`pFU §¥¨©§¥¨¤¨¤¥

KiIXd oFnOd z` mi`pFVW dpeEMd©©¨¨¤§¦¤©¨©©¨
`N` ,wcvA mdlz` oi`pFVW ¨¤§¤¤¤¨¤§¦¤

,oiCA mpFnnFciA WIWM xnFlM ¨¨©¦§©§¤¥§¨
KiIW `Ed m` 'oiC' eilr WIW oFnn̈¤¥¨¨¦¦©¨
z` dHn oFnOd zad` oi` ,Fl¥©£©©¨©¨¤
zF`xl mB iEUr `N` ,zEkfl FYrC©§¦§¤¨¨©¦§
Fpi`e ,oFnOd xifgdlE Fnvrl daFg¨§©§§©£¦©¨§¥
oiC ziA EdEaiIgIW cr oiYnn©§¦©¤§©§¥¦

,EPOn EdE`ivFieopixn`c `iddM- §¦¦¤§©¦§©§¦¨
:minkg Exn`W xn`n FzF`MlM' §©£¨¤¨§£¨¦¨

`picA DiPin `pFnn oiwRnC `piIC©¨¨§©§¦¨¨¦¥§¦¨
'`Ed `piIC e`lEkxvEdW oiIC lM] ¨©¨¨¨©¨¤§§

,oiCd gkA oFnn EPOn `ivFdl mrR©©§¦¦¤¨§Ÿ©©¦
d`x `NW KFYn iM ,[oiIC Fpi ¥̀©¨¦¦¤Ÿ¨¨
gikFn df ixd ,aiIg `EdW FnvrA§©§¤©¨£¥¤¦©
z` zFHdl diEUr oFnOd zad`W¤©£©©¨£¨§©¤

oiIC zFidl lqtp Kkl ,FYrC(:gp a"a) ©§§¨¦§¨¦§©¨
(`"eb):

.íéôìà éøNlMW (mihtFW) mixU ¨¥£¨¦¨¦§¦¤¨
Wi` sl` lr dPEnn mdn cg ¤̀¨¥¤§¤©¤¤¦

e ,l`xUi ipAn minIEqnÎWW Eid md §¨¦¦§¥¦§¨¥§¥¨¥
,mixU zF`noFAWgd itMÎWWl ¥¨¦§¦©¤§§¥

sl` zF`nxRqn did KMW ,Wi` ¥¨¤¦¤¨¨¨¦§©
xn`PW FnM ,mrd iWp`(fl ,ai lirl) ©§¥¨¨§¤¤¡©

Ie'zF`n WWM ...'ebe l`xUi ipa Erq ©¦§§¥¦§¨¥§¥¥
'sHn cal mixaBd ilbx sl`(yeal): ¤¤©§¦©§¨¦§©¦¨

.úBàî éøN,Eid mitl` zXWlke ¨¥¥¥¤£¨¦¨§¨
Wi` d`n lr dPEnn mdn cg`: ¤¨¥¤§¤©¥¨¦

.íéMîç éøNsl` a"icg` lke ,Eid ¨¥£¦¦¨¤¨§¨¤¨
miXing lr dPEnn: §¤©£¦¦

.úBøNò éøNåsl` miXW,EidlMW §¨¥£¨¦¦¨¤¨¤¨
dxUr lr dPEnn mdn cg`:ak dxez ¤¨¥¤§¤©£¨¨

(ak).eèôLåqFlwpE` mBxY o`M §¨§¨¦§¥§§
'oEpEcie'`EdW ,'EhRWie' FnM ,[EpEcie] ¦§¨§§¦§§¤

iEEv oFWluriin z`f ixdW ,cizrl §¦¤¨¦¤£¥Ÿ§©¥
EUri KMW Fxzi FloNdl la`](ek weqt) ¦§¤¨©££¨§©¨

,miUFr Eid KMW xAcOW aEzMdWM§¤©¨¤§©¥¤¨¨¦
qFlwpE` mBxY ,'mrd z` EhtWe'§¨§¤¨¨¦§¥§§



מה exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i ipy meil inei xeriy

(çé)Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑:ּכמֹו ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ח)ּכתרּגּומֹו, נבל",(ירמיה לד)"והעלה (ישעיה »…ƒ…ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ
ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, ידי ועל חּמה ידי על ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", עלה אהרן ∑z‡ŒÌb‰."ּכנבל לרּבֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ««»ְֲַַֹ

זקנים  וע' EnÓ.וחּור „·ÎŒÈk∑מּכח יֹותר רב .ּכבדֹו ְְְִֵƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ

(èé)Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®
äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà äéä¡¥¯©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²

:íéäìûä-ìà íéøácä-úà¤©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«
i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) ּבּגבּורה הּמל צא, לֹו: אמר ÏeÓ.ּבעצה ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְְִֵֵֵַַָָָָ¡≈«»»»

ÌÈ‰Ï‡‰∑מאּתֹו מׁשּפטים וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.ׁשליח .ּדברי »¡…ƒְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ∆«¿»ƒְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבגבגבגבגבּוּוּוּורהרהרהרה ההההּמּמּמּמלללל יט)צאצאצאצא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ׁשאמר(א, מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו רׁש"י: אמנם,יתריתריתריתרֹוֹוֹוֹוּכתב למׁשה". ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּכתב  מּמה ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ּבלי הּמׁשּפט סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא ׁשּמׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּפׁשיטא

כא)להּלן ׁשעלי".(ּפסּוק הּקדׁש "ּברּוח : ְְֶֶֶַַַָָָֹ

(ë)úà äzøäæäåúøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà£¤¬©«£«

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).ìaz ìáð`id mixaCd zpeEM ¨Ÿ¦Ÿ©¨©©§¨¦¦
FnEBxzM;'d`lY d`ln' :qFlwpE`A §©§§§§¦§¨¦§¥

,[dWlEge zEtiir] zE`l oFWl `Ede§§¥£¥§§¨
m` Wlgze siIrzYW LtFq ,xnFlkE§©§¤¦§©¥§¤¡©¦

,LCal mhtWl siqFYexTirFpFWl ¦§¨§¨§©§§¦©§
`Ed 'lFAY lap' lWdWinM oFWl ¤¨Ÿ¦§§¦¨

mignv iAbl xEn`d [zEWAiizd]¦§©§¨¨§©¥§¨¦
,miWai`"xhyiilt,f"rlAFnM §¥¦§©©§

:`xwOA EpivOW'lap dlrde',g dinxi) ¤¨¦©¦§¨§¤¨¤¨¥
(biiptl milWExi lr zEprxER z`Eap]§©§¨©§¨©¦¦§¥

s`e ,oli`A zFxiR Ex`Xi `l :DpAxEg§¨¨Ÿ¦¨£¥¨¦¨§©
oke ;[EWAiizie EWnki milrdlFapM' ¤¨¦¦§§§¦§©§§¥¦§

'otBn dlr(c ,cl diryi)z`Eap] ¨¤¦¤¤§©
cizrl :mlFrd zFOE` lr zEprxER§¨©¨¨¤¨¦
z` mdilr `iai d"awd xW`M `al̈Ÿ©£¤¨¦£¥¤¤
minXd EkWg iM mdl dnci ,drxd̈¨¨¦§¤¨¤¦¨§©¨©¦
llbPd dlrM mdilrn millbpe§¦§¨¦¥£¥¤§¨¤©¦§¨
lr xn`p df oFWle .[WAiizn `EdWM§¤¦§©¥§¨¤¤¡©©

gnv lM,WEnk `EdWm`iciÎlr ¨¤©¤¨¦©§¥

e dOgm`gxw iciÎlr,(lFcB xFw) ©¨§¦©§¥¤©¨
FgkedUrp dlrd lWd`lpe WY §Ÿ¤¤¨¤©£¤©§¦§¤

miIwzdlE gFnvNn siire WNg)©¨§¨¥¦¦§©§¦§©¥
lWnM mB iEHiAd WOWn KklE ,(FaihA§¦§¨§©¥©¦©§¨¨

mc`d zEtiirl(z"yn): ©£¥¨¨¨
äzà íboFW`xd 'mB' .dGd mrd mB ©©¨©¨¨©¤©¨¦

:xn`IW did iC ixdW] xYEinM d`xp¦§¤¦§¨¤£¥©¨¨¤Ÿ©
`N` ,['dGd mrd mbe dY` lAY lap'¨Ÿ¦Ÿ©¨§©¨¨©¤¤¨

`AzFAxlmilFki xW` EN` z` mB ¨§©©¤¥£¤§¦
oFbM ,Lzxfrl cFnrlxEge oxd` ©£§¤§¨§§©£Ÿ§

mipwf miraWe(ai ,ck oldl d`x),xnFlkE . §¦§¦§¥¦§©
,mrd zhitWA LciA EriIqi md m` mB©¦¥§©§§¨§¦§¦©¨¨

mkilr caM xaCd didi oiicr,ipewfg) £©¦¦§¤©¨¨¨¥£¥¤
(`"eb:

Enî ãáë ék.xaCdFcaFMlW ¦¨¥¦§©¨¨§¤
,FAW `gxiHde iWFTd xnFlM ,xaCd©¨¨§©©¦§©¦§¨¤

`Ed,LgMn xzFi axlkEY `l KkitlE ©¥¦Ÿ£§¦¨Ÿ©
ax onf LCal FzFUrl(m"`x):hi dxez ©£§©§§©©

(hi).Cnò íéäìà éäéå Eöòéàip` ¦¨§¦¦¡Ÿ¦¦¨£¦

l` mlE`e ,iYrCn izvr z` Ll ozFp¥§¤£¨¦¦©§¦§¨©
idie' mB `N` ,iCalA ilr KFnqY¦§¨©¦§©¦¤¨©¦¦

'KOr midl`.dvrAKkeFl xn`: ¡Ÿ¦¦¨§¥¨§¨¨©
- izvr z` rnWYW xg`lKlOd `v' §©©¤¦§©¤£¨¦¥¦¨¥

'dxEaBAlFhe d"awdA uriizde Kl - ©§¨¥§¦§©¥§§
zEWx EPOn(`zlikn)(m"`x): ¦¤§

.íéäìàä ìeî íòì äzà äéädY` ¡¥©¨¨¨¨¡Ÿ¦©¨
`dYdgilWmrd cSn cnFrduilnE §¥©¨¦©¨¥¦©¨¨¥¦

mFwOl mzFpiAl` mliaWA xAcn - ¥¨©¨§©¥¦§¦¨¤
,d"awd,FY`n mihRWn l`FWez`fe §¥¦§¨¦¥¦§Ÿ

miWcgd F` miWTd mixaCA wx©©§¨¦©¨¦©£¨¦
zXExi hRWn oFbM] YrnW `l oiicrW¤£©¦Ÿ¨©§¨§¦§©§©

FA xn`PW ,cgtlv zFpA(d ,fk xacna) §§¨§©¤¤¡©
,[''d iptl ohRWn z` dWn axwIe'©©§¥Ÿ¤¤¦§¨¨¦§¥

EhRWi mixaCd xzi la`,md £¨¤¤©§¨¦¦§§¥
oNdlckE(awri x`a): §¦§©¨

.íéøácä úàmzFaix ixaCixaC - ¤©§¨¦¦§¥¦¨¦§¥
mdipiA WIW zFprHde migEMiEd(m"`x): ©¦¦§©§¨¤¥¥¥¤

k dxez

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i ipy meil inei xeriy

(àë)éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯
éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà íéäìû¡Ÿ¦²©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³
:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ּפנים ∑‡ÏÈÁŒÈL.ׁשעליּברּוח ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין .עׁשירים, ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈«ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ
˙Ó‡ ÈL‡∑ נׁשמעין ּדבריהם יהיּו ּכן ידי ׁשעל ּדבריהם, על לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי È‡N.אּלּו «¿≈¡∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿≈

Úˆ·∑'הּוא דּינא לאו ּבדינא, מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ּדאמרינן: ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין »«ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נח) ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים מאֹות ׁשׁש היּו יח)הם B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑ אלפים ׁשׁשת »≈¬»ƒְִֵֵֵֵֵֶֶָָ»≈≈ֲִֵֶָ

ÌÈMÓÁ.היּו È¯N∑ אלף B¯NÚ˙.י"ב È¯NÂ∑ אל היּו,ׁשּׁשים ּכּמה הּׂשרים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לֹומר: רצה למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ּבזה ּתּקן ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻוהּוא
ּכ ואחר ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא לפרׁש לֹו היה ולא הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻהּמסּפר
אתי  ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב צא הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבהדרגה

ודֹוק) נכֹון, לי נראה ּכן ּבהדרגה, ּכ ואחר ּתחּלה, הּמּועט מסּפר .ׁשּפיר: ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ

(áë)øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³
éìà eàéáé ìãbäíä-eètLé ïèwä øácä-ìëå E ©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®

éìòî ì÷äå:Czà eàNðå E §¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑,צּוּוי וידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה לּבֹו",ּדבר את "והכּבד ּכמֹו והקל, .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הֹווה  לׁשֹון מֹואב", את ."והּכֹות ְְֶֶַָ

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).äæçú äzàådY`e xn`p `l §©¨¤¡¤Ÿ¤¡©§©¨
hwp `N` ,'xgaz' dY`e F` 'd`xz'¦§¤§©¨¦§©¤¨¨©
xEn`d 'oFfg' FnM `EdW 'dfgY' oFWl§¤¡¤¤§¨¨¨

d`x :Fl xnFl ,d`EapAWcTdÎgExA ¦§¨©§¥§©©Ÿ¤
,LilrWi` calA mipird ziI`xA oMW ¤¨¤¤¥¦§¦©¨¥©¦¦§¨¦

lW FaiH dn xExiaA zrcl xWt ¤̀§¨¨©©§¥©¦¤
zFiE`xd zFlrOd FA Wi m` ,mc`̈¨¦¥©©£¨§

df iEPinl(iiga epiax): §¦¤
.ìéç éLðàgM ilral dpeEMd oi` ©§¥©¦¥©©¨¨§©£¥Ÿ©

EpivOW 'lig iWp`' zErnWnM] sEBd©§©§¨©§¥©¦¤¨¦
:o`M FzErnWn `N` ,[dngln iAbl§©¥¦§¨¨¤¨©§¨¨

miWp`,mixiWr,miqkpE oFnn ilrA £¨¦£¦¦©£¥¨§¨¦
WoFnnA xFqgn mdl oi`W KFYnoi` ¤¦¤¥¨¤©£§¨¥

sipgdl oikixvWi`lmipR xiMdlE §¦¦§©£¦§¦§©¦¨¦
mipFCPdn cg` ipR cAkl) oiCA©¦§©¥§¥¤¨¥©¦¦
'lig' oFWl EpivnE] ,(oFnn geex zxEnY§©¤©¨¨¦§©¦
lM z`e' :miqkpE oFnn zErnWnA§©§¨¨§¨¦§¤¨

'mlig(hk ,cl ziy`xa)mlig :i"WxA mWe , ¥¨§¨§©¦¥¨
([mpFnn -(my): ¨¨

.úîà éLðà,dghadÎilra EN` ©§¥¡¤¥©£¥©§¨¨
,mzF` miniIwnE mixaC migihaOd©©§¦¦§¨¦§©§¦¨

i`cM mdW(miiE`x)lr KFnql ¤¥§©§¦¦§©

okÎiciÎlrW ,mdixaCmicnFr mdW ¦§¥¤¤©§¥¥¤¥§¦
,mxEAicAEidimBoirnWp mdixac §¦¨¦§©¦§¥¤¦§¨¦

z` aiWgOd lM iM ,oiCd ilral§©£¥©¦¦¨©©£¦¤
zFIxAd mB ,mniIwl icM eixaC§¨¨§¥§©§¨©©§¦

eixaC z` miaiWgn(`"eb): ©£¦¦¤§¨¨
.òöá éàðNoi`W `N` .oFnn i`pFU §¥¨©§¥¨¤¨¤¥

KiIXd oFnOd z` mi`pFVW dpeEMd©©¨¨¤§¦¤©¨©©¨
`N` ,wcvA mdlz` oi`pFVW ¨¤§¤¤¤¨¤§¦¤

,oiCA mpFnnFciA WIWM xnFlM ¨¨©¦§©§¤¥§¨
KiIW `Ed m` 'oiC' eilr WIW oFnn̈¤¥¨¨¦¦©¨
z` dHn oFnOd zad` oi` ,Fl¥©£©©¨©¨¤
zF`xl mB iEUr `N` ,zEkfl FYrC©§¦§¤¨¨©¦§
Fpi`e ,oFnOd xifgdlE Fnvrl daFg¨§©§§©£¦©¨§¥
oiC ziA EdEaiIgIW cr oiYnn©§¦©¤§©§¥¦

,EPOn EdE`ivFieopixn`c `iddM- §¦¦¤§©¦§©§¦¨
:minkg Exn`W xn`n FzF`MlM' §©£¨¤¨§£¨¦¨

`picA DiPin `pFnn oiwRnC `piIC©¨¨§©§¦¨¨¦¥§¦¨
'`Ed `piIC e`lEkxvEdW oiIC lM] ¨©¨¨¨©¨¤§§

,oiCd gkA oFnn EPOn `ivFdl mrR©©§¦¦¤¨§Ÿ©©¦
d`x `NW KFYn iM ,[oiIC Fpi ¥̀©¨¦¦¤Ÿ¨¨
gikFn df ixd ,aiIg `EdW FnvrA§©§¤©¨£¥¤¦©
z` zFHdl diEUr oFnOd zad`W¤©£©©¨£¨§©¤

oiIC zFidl lqtp Kkl ,FYrC(:gp a"a) ©§§¨¦§¨¦§©¨
(`"eb):

.íéôìà éøNlMW (mihtFW) mixU ¨¥£¨¦¨¦§¦¤¨
Wi` sl` lr dPEnn mdn cg ¤̀¨¥¤§¤©¤¤¦

e ,l`xUi ipAn minIEqnÎWW Eid md §¨¦¦§¥¦§¨¥§¥¨¥
,mixU zF`noFAWgd itMÎWWl ¥¨¦§¦©¤§§¥

sl` zF`nxRqn did KMW ,Wi` ¥¨¤¦¤¨¨¨¦§©
xn`PW FnM ,mrd iWp`(fl ,ai lirl) ©§¥¨¨§¤¤¡©

Ie'zF`n WWM ...'ebe l`xUi ipa Erq ©¦§§¥¦§¨¥§¥¥
'sHn cal mixaBd ilbx sl`(yeal): ¤¤©§¦©§¨¦§©¦¨

.úBàî éøN,Eid mitl` zXWlke ¨¥¥¥¤£¨¦¨§¨
Wi` d`n lr dPEnn mdn cg`: ¤¨¥¤§¤©¥¨¦

.íéMîç éøNsl` a"icg` lke ,Eid ¨¥£¦¦¨¤¨§¨¤¨
miXing lr dPEnn: §¤©£¦¦

.úBøNò éøNåsl` miXW,EidlMW §¨¥£¨¦¦¨¤¨¤¨
dxUr lr dPEnn mdn cg`:ak dxez ¤¨¥¤§¤©£¨¨

(ak).eèôLåqFlwpE` mBxY o`M §¨§¨¦§¥§§
'oEpEcie'`EdW ,'EhRWie' FnM ,[EpEcie] ¦§¨§§¦§§¤

iEEv oFWluriin z`f ixdW ,cizrl §¦¤¨¦¤£¥Ÿ§©¥
EUri KMW Fxzi FloNdl la`](ek weqt) ¦§¤¨©££¨§©¨

,miUFr Eid KMW xAcOW aEzMdWM§¤©¨¤§©¥¤¨¨¦
qFlwpE` mBxY ,'mrd z` EhtWe'§¨§¤¨¨¦§¥§§



exziמו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i iyily meil inei xeriy

(âë)zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑,עמד ּתּוכל – ּכ לעׂשֹות אֹות יצּוה אם ּבּגבּורה, ואם (מכילתא)הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לעמד  ּתּוכל לא – יד על ‰f‰.יעּכב ÌÚ‰ Ïk Ì‚Â∑עּמ עּתה הּנלוים זקנים וע' ואביהּוא נדב אהרן, ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»«∆ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ

.(מכילתא)

ß hay b"i iyily mei ß

(ãë)øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå: ©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

úøNò éøNå íéMîç: £¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

(åë)äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé§¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑ עּמא ית ‰Ì.ן מית ∑Ôe‡È·È.ודינין eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו ּתעבּורי"(רות "לא ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָƒ¿≈ְְְֲִִֵַֹֹ
ייתּון  וידּונּון מתרּגמין לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים מקראֹות אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', 'לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּכמֹו:

עׂשּיה  לׁשֹון הּללּו ּומקראֹות .ידּונּון, ְְְֲִִַָָָ

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

xERiq oFWl 'mipce' FrnWOW ,'oipice'§¨§¦¤©§¨§¨¦§¦
[deFdA mixaC(my i"yx i"tr): §¨¦©¤

éìòî ì÷äå.EinM] (iEEiv oFWl df oi` §¨¥¥¨¤¥¤§¦§¦
,[!`VOd z` Lilrn `p lwd :xnF`W¤¥¨¥¨¥¨¤¤©©¨
didIW ,(lrFRd xFwn oFWl `Ed `N ¤̀¨§§©©¤¦§¤

:xnF`kE ,LliaWA dlwdl xaCdxaC ©¨¨©£¨¨¦§¦§§¥¨¨
dficM `Ed Lvriin ip`Wlwdl ¤¤£¦§©¤§§¥§¨¥

LilrnoFWlE ,gxFHd z`'lwde'`Ed ¥¨¤¤©©§§¨¥
'FAl z` cAkde' FnM(`i ,g lirl) §§©§¥¤¦

[FAl z` ciAkdl :FnM FrnWOW], ¤©§¨§§©§¦¤¦
'a`Fn z` zFMde'(ck ,b aÎmikln) §©¤¨

,[a`Fn z` zFMdl :FnM FrnWOW]¤©§¨§§©¤¨
miWOWn `N` ,miiEEv mpi` EN` lke§¨¥¥¨¦¦¤¨§©§¦

xE`izldeFd oFWlmiIwzOd ,rEaw §¥§¤¨©©¦§©¥
onf KxF`l KXnznE:bk dxez ¦§©¥§¤§©

(bk).ãBîò zìëéå íéäìà EeöåKM §¦§¡Ÿ¦§¨¨§¨£¨
:Fl xnF` `EddxEaBA KlOd- ¥¦¨¥©§¨

dide ,d"awdn zEWx lFhe uriizd¦§©¥§§¥§¨¨
KM zFUrl LzF` dEvi m`,(izvrM) ¦§©¤§©£¨©£¨¦

e izvr Ll lirFYcFnr lkEYcFnrl) ¦§£¨¦§©£©£

(miIwzdlE`l ,Lci lr aMri m`e ; §¦§©¥§¦§©¥©¨§Ÿ
cFnrl lkEzizvr Ll lirFY `le ©©£§Ÿ¦§£¨¦

(`zlikn):
.äfä íòä ìk íâåEN`acp ,oxd` §©¨¨¨©¤¥©£Ÿ¨¨

mielPd ,mipwf miraWe `Edia`e©£¦§¦§¦§¥¦©¦§¦
LOr dYr,mFId lM Liptl miaWFie ©¨¦§§§¦§¨¤¨©

mi`lp md mbe ,LzxFz ixaC oif`dl§©£¦¦§¥¨§§©¥¦§¦
i`pR mdle Ll didi dYrn ;df gxFHn¦©¤¥©¨¦§¤§§¨¤§©
LiRn dxFY cFnll cgEin onf rFAwl¦§©§©§¨¦§¨¦¦

(my)(a"a):ck dxez
(ek).eèôLåWxRzOd cizr oFWl Edf §¨§¤§¨¦©¦§¨¥

ixdW ,deFdA mixaC xERiqM o`M̈§¦§¨¦©¤¤£¥
Eid mixaCdWM xAcn aEzMd©¨§©¥§¤©§¨¦¨

miniIwznFnEBxY oi` okle ,xaM ¦§©§¦§¨§¨¥¥©§
lirlcM(ak weqt)`N` ,[EpEcie] 'oEpEcie' §¦§¥¦§¨¤¨

:mBxEzn `Ed'`Or zi oipiice'mipce] §§¨§¨§¦¨©¨§¨¦
[mrd z`: ¤¨¨

.ïeàéáécizr oFWl `Ed df mB §¦©¤§¨¦
,deFdA mixaC xERiqM WxRzOd©¦§¨¥§¦§¨¦©¤

:FnEBxze'oiziin'['mi`ian' Eid]: §©§¨§¦¨§¦¦

.íä eèetLé,'EhRWi' FnMe"iEde ¦§¥§¦§§§©¨
,dxizioke:FznbEC `xwOA Wi`l' §¥¨§¥¥©¦§¨§¨Ÿ

'ixEarz(g ,a zex),`EdW`l' FnM ©£¦¤§Ÿ
'ixarz.dxizi e"iEde:i"yx siqenemB ©©§¦§©¨§¥¨©

oFWl `Ed o`M xEn`d 'EhERWi' oFWl§¦§¨¨¨§
deFdA mixaC xERiq zErnWnA cizr, ¨¦§©§¨¦§¨¦©¤

'oEPi` oipiiC' :FnEBxze.[md mipC] §©§¨§¦¦¨¦¥
mWExiR oi` ,ElNd cizrd zFpFWl lke§¨§¤¨¦©¨¥¥¨

iM ,o`M mWExitM dlrnlzF`xwn §©§¨§¥¨¨¦¦§¨
mipFilrdmixEn`d zFpFWNd - ¨¤§¦©§¨£¦
dlrnl(ak weqta),'E`iai' ,'EhtWe' : §©§¨§¨§¨¦
'EhRWi'iEEv oFWl Eid ,ixdW ,cizrl ¦§§¨§¦¤¨¦¤£¥

Fxzi lW FzvrA xAcn aEzMd mẄ©¨§©¥©£¨¤¦§
,oM zFUrl Fl dxFOdKklmd ©¤©£¥§¨¥

'oEpEci' ,'oEzii' ,'oEpEcie' oinBxEzn§§¨¦¦©§§
[EhRWi ,E`iai ,EhRWie]e ;mlE` §¦§§¨¦¦§§§¨

dElNd zF`xwn:o`M mixEn`d ©¦§¨©¨¨£¦¨
mNEM ,'EhERWi' ,'oE`iai' ,'EhtWe'oFWl §¨§¨¦¦§¨§

diIUrdeFdA dUrOd xE`iY -: £¦¨¥©©£¤©¤
fk dxez

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy

(æë):Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑מׁשּפחּתֹולגּיר .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ß hay c"i iriax mei ß

èé(à)õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו ּדברי (שבת ׁשּיהיּו הּזה? ּבּיֹום מהּו ההּוא. ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא חדׁש. ּבראׁש ««∆ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים .ּתֹורה ְְֲִִִֶַָָָ

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ ּכב והלא נסעּו, מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר חֹונים,לּמה היּו ׁשּברפידים ּכתב ר «ƒ¿≈¿ƒƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבתׁשּובה, סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר לביאתן מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ׁשּמּׁשם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבידּוע

ּבתׁשּובה מרפידים נסיעתן Ï‡¯NÈ.(מכילתא)אף ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד החנּיֹות ּכאיׁש ּכל ׁשאר אבל ְְְִִִִֵַָָָ«ƒ«»ƒ¿»≈ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָ
ּובמחלקת ‰‰¯.(מכילתא)ּבתרעֹומֹות „‚∑(מכילתא),נגד מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל לּמזרח למזרחֹו, .ּפנים ְְְֲֶַַֹ∆∆»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(â)ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§¨Æ
éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì øää-ïî¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

„ÈÈÒב  ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

eË¯‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk).Böøà ìà Bì CìiåzpeEM oi` ©¥¤¤©§¥©¨©
,xAcOd on wNYqdW wx xnFl aEzMd©¨©©¤¦§©¥¦©¦§¨
itl ,Fvx` l` KldW WiBcd `N ¤̀¨¦§¦¤¨©¤©§§¦

KldWxiIblz` mWFYgRWn ipA ¤¨©§©¥¨¤§¥¦§©§
(`zlikn)(a"a):` dxez

èé(`).äfä íBiaaEzMd WxiR `l ©©¤Ÿ¥©©¨
WcgA' xn` `N` ,mFi dfi`A§¥¤¤¨¨©©Ÿ¤
cFnll Wi o`Mn .'dGd mFIA ...iWilXd©§¦¦©©¤¦¨¥¦§

df didW(WcgÎW`xAmFi oMW . ¤¨¨¤§ŸŸ¤¤¥
iExw `Ed s` Fnvr WcFgdÎW`xŸ©¤©§©¨
'ycg xgn' aEzMd oFWlM] 'WcFg'¤¦§©¨¨¨Ÿ¤

(gi k `Îl`eny)W`x mFi xgn :FWExiRW¤¥¨¨Ÿ
.[WcFgd:i"yx siqenezElibx itl ©¤§¦§¦

`xwOd oFWlaFYkl Kixv did `l §©¦§¨Ÿ¨¨¨¦¦§
,'`Edd mFIA' `N`E?'dGd mFIA' Edn ¤¨©©©©©¤

fFnxlmiWcg dxFzÎixac EidIW ¦§¤¦§¦§¥¨£¨¦
LilrmFi lkaE ,cinY LipirA miaiage ¨¤©£¦¦§¥¤¨¦§¨

LWtpA dOcYmFId' ENi`MdGdEpYp ' §©¤§©§§§¦©©¤¦§
(`"eb):a dxez

(a).íéãéôøî eòñiåKxvEd dOl ©¦§¥§¦¦¨¨§©
aEzMd,Erqp okidn WxtlE xFfgl ©¨©£§¨¥¥¥¨¨§

azM xak `lde(` ,fi lirl)micitxAW ©£Ÿ§¨¨©¤¦§¦¦
,mipFg EidoM m`emXOW rEciA ¨¦§¦¥§¨©¤¦¨

ErqpmFIA' aFYkle xSwl Fl dide] ¨§§¨¨§©¥§¦§©
l`xUi mW ogIe ,ipiq xAcn E`A dGd©¤¨¦§©¦©©¦©¨¦§¨¥

['xdd cbp`N` ?icMWiTdlzFOclE ¤¤¨¨¤¨§¥§©¦§©
xAcnl oz`ial micitxn ozriqp§¦¨¨¥§¦¦§¦¨¨§¦§©
ipiq xAcnl oz`iA dn ,ipiq¦©©¦¨¨§¦§©¦©

daEWzA,(oNdl x`FanM)s` ¦§¨©§¨§©¨©
micitxn ozriqpmW E`hgW §¦¨¨¥§¦¦¤¨§¨

dzid ,'d z` mzFQpA dNigYA©§¦¨§©¨¤¨§¨
daEWzAm`hg lr(`zlikn)(i"`a ,`"eb): ¦§¨©¤§¨

.ìàøNé íL ïçiåipA zFrqn lkA ©¦©¨¦§¨¥§¨©§§¥
xAcl aEzMd KxC ,mziIpge l`xUi¦§¨¥©£¦¨¨¤¤©¨§©¥
dPiW o`ke ,'EpgIe ,ErqIe' miAx oFWlA¦§©¦©¦§©©£§¨¦¨
cOll ,cigi oFWlA 'ogIe' hwpe FpFWl§§¨©©¦©¦§¨¦§©¥
mNEM EUrp dxFY oYn z`xwNW¤¦§©©©¨©£¨

cg` alA cg` Wi`MdCEb`M - §¦¤¨§¥¤¨©£¨

,minW zEkln lFr mdilr lAwl zg ¤̀¨§©¥£¥¤©§¨©¦
,zFipgd lM x`W la`miiExW Eid £¨§¨¨©£¨¨§¦

,zwFlgnaE zFnFrxzAEidW §©§§©£¤¤¨
oxd`e dWn lr miwlFge minrxzn¦§©£¦§§¦©¤§©£Ÿ

mdizFrqn gxFh oiprAx"wie e"fxdn ,i"f) §¦§©©©§¥¤
(h h:

.øää ãâðFgxfnlEraw mW ,xdd lW ¤¤¨¨§¦§¨¤¨¨¨¨§
,xdd l` mihiAn mdWkE] mziIpg£¦¨¨§¤¥©¦¦¤¨¨

,[mlFrd axrnl mdipR E`vnplke ¦§§§¥¤§©£©¨¨§¨
`vFn dY`W mFwnoFWl'cbp'xaC ¨¤©¨¥§¤¤¨¨

,xaCd lW 'eipR cbp' FWExiR ,ipFlR§¦¥¤¤¨¨¤©¨¨
Fl oi`W xaC iAbl xEn` `EdWkE§¤¨§©¥¨¨¤¥
mi`Fx ,o`M xEn`d 'xd' oFbM ,mipR̈¦§¨¨¨¨¦

Fl WIW inM FzF`gxfOl mipR,oMW] §¦¤¥¨¦©¦§¨¤¥
cve 'mlFrd ipR' iExw gxfOd cv©©¦§¨¨§¥¨¨§©

'eixFg`' iExw axrn`aae .bi ,fk oldl i"yx) ©£¨¨£¨
(mler ly etxr d"c .dk `xza[(my)(i"`a):

b dxez



מז exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i iyily meil inei xeriy

(âë)zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑,עמד ּתּוכל – ּכ לעׂשֹות אֹות יצּוה אם ּבּגבּורה, ואם (מכילתא)הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לעמד  ּתּוכל לא – יד על ‰f‰.יעּכב ÌÚ‰ Ïk Ì‚Â∑עּמ עּתה הּנלוים זקנים וע' ואביהּוא נדב אהרן, ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»«∆ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ

.(מכילתא)

ß hay b"i iyily mei ß

(ãë)øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå: ©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

úøNò éøNå íéMîç: £¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

(åë)äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé§¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑ עּמא ית ‰Ì.ן מית ∑Ôe‡È·È.ודינין eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו ּתעבּורי"(רות "לא ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָƒ¿≈ְְְֲִִֵַֹֹ
ייתּון  וידּונּון מתרּגמין לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים מקראֹות אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', 'לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּכמֹו:

עׂשּיה  לׁשֹון הּללּו ּומקראֹות .ידּונּון, ְְְֲִִַָָָ

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

xERiq oFWl 'mipce' FrnWOW ,'oipice'§¨§¦¤©§¨§¨¦§¦
[deFdA mixaC(my i"yx i"tr): §¨¦©¤

éìòî ì÷äå.EinM] (iEEiv oFWl df oi` §¨¥¥¨¤¥¤§¦§¦
,[!`VOd z` Lilrn `p lwd :xnF`W¤¥¨¥¨¥¨¤¤©©¨
didIW ,(lrFRd xFwn oFWl `Ed `N ¤̀¨§§©©¤¦§¤

:xnF`kE ,LliaWA dlwdl xaCdxaC ©¨¨©£¨¨¦§¦§§¥¨¨
dficM `Ed Lvriin ip`Wlwdl ¤¤£¦§©¤§§¥§¨¥

LilrnoFWlE ,gxFHd z`'lwde'`Ed ¥¨¤¤©©§§¨¥
'FAl z` cAkde' FnM(`i ,g lirl) §§©§¥¤¦

[FAl z` ciAkdl :FnM FrnWOW], ¤©§¨§§©§¦¤¦
'a`Fn z` zFMde'(ck ,b aÎmikln) §©¤¨

,[a`Fn z` zFMdl :FnM FrnWOW]¤©§¨§§©¤¨
miWOWn `N` ,miiEEv mpi` EN` lke§¨¥¥¨¦¦¤¨§©§¦

xE`izldeFd oFWlmiIwzOd ,rEaw §¥§¤¨©©¦§©¥
onf KxF`l KXnznE:bk dxez ¦§©¥§¤§©

(bk).ãBîò zìëéå íéäìà EeöåKM §¦§¡Ÿ¦§¨¨§¨£¨
:Fl xnF` `EddxEaBA KlOd- ¥¦¨¥©§¨

dide ,d"awdn zEWx lFhe uriizd¦§©¥§§¥§¨¨
KM zFUrl LzF` dEvi m`,(izvrM) ¦§©¤§©£¨©£¨¦
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(æë):Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑מׁשּפחּתֹולגּיר .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ß hay c"i iriax mei ß

èé(à)õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו ּדברי (שבת ׁשּיהיּו הּזה? ּבּיֹום מהּו ההּוא. ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא חדׁש. ּבראׁש ««∆ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים .ּתֹורה ְְֲִִִֶַָָָ

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ ּכב והלא נסעּו, מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר חֹונים,לּמה היּו ׁשּברפידים ּכתב ר «ƒ¿≈¿ƒƒְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבתׁשּובה, סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר לביאתן מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ׁשּמּׁשם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבידּוע

ּבתׁשּובה מרפידים נסיעתן Ï‡¯NÈ.(מכילתא)אף ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד החנּיֹות ּכאיׁש ּכל ׁשאר אבל ְְְִִִִֵַָָָ«ƒ«»ƒ¿»≈ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָ
ּובמחלקת ‰‰¯.(מכילתא)ּבתרעֹומֹות „‚∑(מכילתא),נגד מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל לּמזרח למזרחֹו, .ּפנים ְְְֲֶַַֹ∆∆»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(â)ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§¨Æ
éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì øää-ïî¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

„ÈÈÒב  ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

eË¯‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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itl ,Fvx` l` KldW WiBcd `N ¤̀¨¦§¦¤¨©¤©§§¦
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,'`Edd mFIA' `N`E?'dGd mFIA' Edn ¤¨©©©©©¤

fFnxlmiWcg dxFzÎixac EidIW ¦§¤¦§¦§¥¨£¨¦
LilrmFi lkaE ,cinY LipirA miaiage ¨¤©£¦¦§¥¤¨¦§¨
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xAcnl oz`ial micitxn ozriqp§¦¨¨¥§¦¦§¦¨¨§¦§©
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i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני ׁשּנאמר:ּבּיֹום היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)וכל בּבקר"(לקמן מׁשה k‰."וּיׁשּכם …∆»»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ…
¯Ó‡˙∑הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון ÚÈ˜·.(שבת ˙È·Ï∑ רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, È·Ï.אּלּו „Èb˙Â …«ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈«¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ∑ּכגידין הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, .(מכילתא)ענׁשין ƒ¿»≈ְְְְְֳִִִִִִִִֵַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 86 'nr e"lg y"ewl t"r)

i"pal 'd ixaC zxiqn otŸ̀¤§¦©¦§¥

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ּתּתּתּתדדדדּבּבּבּברררר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אאאאּלּלּלּלהההה .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לבנילבנילבנילבני ותותותותּגּגּגּגידידידיד יעקביעקביעקביעקב לביתלביתלביתלבית תאמרתאמרתאמרתאמר ג־ו)ּכּכּכּכהההה (יט, ֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
יֹותר". ולא ּפחֹות לא - הּדברים "אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּופרׁש

מקֹום  יׁש ּובאם ,ּכ על מיחדת אזהרה ׁשּיצטר עד ה' ּדברי על יֹוסיף אֹו יפחת ׁשּמׁשה אדעּתין ּתיסק לּמה הקׁשּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּוכבר
אחרים? ּבצּוּויים ולא ּכאן רק הזהר לּמה יֹוסיף אֹו יפחת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻׁשּמׁשה

אּלּו יעקב "לבית רׁש"י: ּופרׁש יׂשראל" לבני ותּגיד יעקב לבית תאמר "ּכה זה לפני להּכתּוב ּבהמׁש ּבא ׁשּזה לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹויׁש
ּכגידין". קׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, עֹונׁשין יׂשראל, לבני ותּגיד רּכה. ּבלׁשֹון להם ּתאמר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּנׁשים,

ולאנׁשים  רּכה, ּבלׁשֹון לדּבר צרי ּדלנׁשים לנׁשים. אנׁשים ּבין חּלּוק יׁש ה' ּדברי מסירתֹו ׁשּבאפן מׁשה ׁשּנצטּוה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדהינּו,
ּכפי  ּבדּיּוק הּדברים את למסר ולא ה' ּדברי על להֹוסיף  אֹו לפחת מׁשה נצטּוה ּכלל ׁשּבדר ונמצא העֹונׁשים. לפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹצרי

מהּגבּורה. ְִֵֵֶַָׁשּקּבל
– הּדברים "אּלה הזהר זה ועל זה, חּלּוק יׁש לבנ"י למסר ּכאן מׁשה ׁשּנצטּוה אּלּו ּבדברים ׁשּגם הוה־אמינא זה ּפי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻועל
ּכפי  ּבדּיּוק ה' ּדברי את ימסר אּלא ּכן יעׂשה לא ּכאן להֹוסיף, אֹו לפחת הצר ּכלל ׁשּבדר ּדאף יֹותר" ולא ּפחֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹֻלא

ְִֶָׁשּקּבלם.

(ã)àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò íëúà¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו עליכם,(שבת מעיד אני ּבעדים לא  לכם, מ ׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא מסרת לא «∆¿ƒ∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" "אּתם נפרעּתי אּלא ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה על ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ידכם  על אּלא ‡˙ÌÎ.מהם, ‡O‡Â∑(מכילתא) ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום זה ְֵֶֶֶֶַָ»∆»∆¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יתכֹון', 'ּונטלית  'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ולצאת, ליּסע ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻארץ

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).äìò äLîeipXd mFIAWcFgl Ÿ¤¨¨©©¥¦§¤
,mWl mz`iA zxgnl ,df did oeiq¦¨¨¨¤§¨¢©¦¨¨§¨

exaM E`AW mFi FzF`AW xnFl oi` §¥©¤§¤¨§¨
iM ,xdl dlrdnMWdA eizFIlr lk ¨¨¨¨¦¨£¦¨§©§¨¨

(xwFAd zNigzA)xn`PW ,Eid,cl onwl) ¦§¦©©¤¨¤¤¡©
(cxwAa dWn mMWIe'xd l` lrIe ©©§¥Ÿ¤©Ÿ¤©©©¤©

`l i`Ce ,mWl E`AW drWaE] 'ipiq¦©§¨¨¤¨§¨©©Ÿ
[dnMWd zrW Ff dzid(`"yxdn): ¨§¨§©©§¨¨

.øîàú äkYrnXW itM ,xn`Y KM ŸŸ©¨Ÿ©§¦¤¨©§¨
;iPOn,dGd xcQke dGd oFWNA`le ¦¤¦©¨©¤§©¥¤©¤§Ÿ

oiprd okFY z` wx mdl xFqnYW¤¦§¨¤©¤¤¨¦§¨
(i"`a):

.á÷òé úéáìmiWPd EN`FxTir odW] §¥©£Ÿ¥©¨¦¤¥¦¨
minkg Exn`W FnM ,ziA lW(` ,a `nei) ¤©¦§¤¨§£¨¦

Ff FziA - 'FziA craE FcrA xRke'§¦¤©£§©¥¥
FYW`(e"fxdn)aEzMd hwp odiAblE .[ ¦§§©¥¤¨©©¨

,('dcBd' oFWl `le) 'dxin`' oFWl§£¦¨§Ÿ§©¨¨
:FrnWOWdMx oFWlA odl xn`Y ¤©§¨Ÿ©¨¤§¨©¨

(`zlikn):

.ìàøNé éðáì ãébúå,miWp`d EN` §©¥¦§¥¦§¨¥¥¨£¨¦
oFWl `EdW 'ciBze' oFWl hwp mdiAblE§©¥¤¨©§§©¥¤¨
:Fl xn` Kke .dxin`d on xzFi dWẅ¨¥¦¨£¦¨§¨¨©

z`de oiWpFrz`dmiwECwcipicAW ¤¨§¦§¤©¦§¦¤§¦¥
dxFYd,mixkGl WxRWi mdil` iM ©¨¨¥©§¨¦¦£¥¤¥

mrinWdl icM ,dtiTY oFWlA xAcl§©¥§¨©¦¨§¥§©§¦¨
oFWlaE .dxFYd ipiipr xnFg z ¤̀¤¦§§¥©¨¦§

:fnxp 'ciBze'oicibM oiWTd mixaC §©¥¦§¨§¨¦©¨¦§¦¦
miwfg mixEAC xnFlM ,(xn wxi oin=)¦¨¨©§©¦¦£¨¦

mitixge(.ft zay):c dxez ©£¦¦
(c)íúéàø ízàiziUr xW` ©¤§¦¤£¤¨¦¦

mknvrA mY` ,xnFlM .mixvnl§¦§¨¦§©©¤§©§§¤
;EN` lkA mzi`xixdWzxFqn `l §¦¤§¨¥¤£¥Ÿ¨¤

mkcia `idmiztFOde zFzF`d - ¦§¤§¤¨§©§¦
mYlATW mixaC mpi` EUrPW¤©£¥¨§¨¦¤¦©§¤
;E`x xW` z` mkl ExqOW mixg`n¥£¥¦¤¨§¨¤¤£¤¨

emixaca `lzFxBi`A EazM mdW §Ÿ¦§¨¦¤¥¨§§¦§
xBWn ip`(glFW);mklemicra `l £¦§©¥¥©¨¤§Ÿ§¥¦

mdX dn micirndE`xcirn ip` ©§¦¦©¤¥¨£¦¥¦

xW` mzi`x mY`' `N` ,mkilr£¥¤¤¨©¤§¦¤£¤
mixvnl iziUr'`ll mknvr ipirA ¨¦¦§¦§¨¦§¥¥©§§¤§Ÿ

.irvn` mEWEcArYWdW lr wx `le ¤§¨¦§Ÿ©©¤¦§©§§
,zEprxERd z` mdilr iz`ad mkÄ¤¥¥¦£¥¤¤©§¨

mB `N`zFxiar dOM lrWEid ¤¨©©©¨£¥¤¨
mixvOd,il oiaiIgmirx miUrOn ©¦§¦©¨¦¦¦©£¦¨¦

EUrW mixg`EbeECfPW mcFw £¥¦¤¨¤¤¦§©§
(ElRhPW)mkl,mkz` zFPrl`le ¤¦§§¨¤§©¤§¤§Ÿ

mkci lr `N` mdn iYrxtpicM'] ¦§©§¦¥¤¤¨©¤§¤§¥
'mkz` aAgn ip`W ricFdl(a"a)[ §¦©¤£¦§©¥¤§¤

(`zlikn):
.íëúà àOàå...il` mkz` `ia`e ¨¤¨¤§¤¨¨¦¤§¤¥¨

xaCdfmiIwzpAl`xUi E`AW mFi ¨¨¤¦§©¥§¤¨¦§¨¥
,qqnrxlFnM ,KxCl E`vi mXOW §©§§¥¤¦¨¨§©¤¤§
xn`PW(fl ,ai lirl)l`xUi ipa ErqIe' ¤¤¡©©¦§§¥¦§¨¥

Wxtl oi` ixdW ,'dzMq qqnrxn¥©§§¥ªŸ¨¤£¥¥§¨¥
`N` ,qqnrxA ExxFBzd l`xUi lMW¤¨¦§¨¥¦§§§©§§¥¤¨
ux` lkA oixGEtn l`xUi EidW¤¨¦§¨¥§¨¦§¨¤¤
rQil E`AWk dNw drWlE ,oWFB¤§¨¨©¨§¤¨¦©

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy
למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, את ּתּקן – אתכם, ואּסיע ÌÈ¯L.ּכמֹו ÈÙk ÏÚ∑על ּכּנׁשר ּגֹוזליו הּנֹוׂשא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ««¿≈¿»ƒֵֶֶַַַָָ

ּגּביהם, על ׁשּפֹורח אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנפיו,
לכ ּגּביו. על ּפֹורח אחר עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן אּלא מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאבל
וגֹו', האלהים מלא "וּיּסע ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס מּוטב אֹומר : ּכנפיו, על ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנֹותנן

מקּבלם  והענן ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו וגֹו'", מצרים מחנה ּבין ‡˙ÌÎ.וּיבא ‡·‡Â ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ»»ƒ∆¿∆
ÈÏ‡∑ּכתרּגּומֹו. ≈»ְְַ

(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
-ìk éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−¨

:õøàä̈¨«¤
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה קׁשֹותאם התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם יערב פז)עליכם, שבת Ìz¯ÓLe.(מכילתא. ¿«»ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿«¿∆

È˙È¯aŒ˙‡∑ עּמכם הּתֹורה ׁשאכרת ׁשמירת ּכמֹו:∑l‚Ò‰.על חביב, ב)אֹוצר מלכים",(קהלת "ּוסגּלת ∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿À»ְְְִִַָָָֻ
אּתם  ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻֻּכליֿיקר
ּבעיני  והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלבּדכם

לכלּום  .ּולפני ְְִַָ

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»
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le,qqnrxl mNEk EvAwp ,z`v §¨¥¦§§¨§©§§¥
lre .zFMEql Erqpe E`vi mXnE¦¨¨§§¨§§§©
`V`e' aEzMd xnF` df mvEAiw¦¨¤¥©¨¨¤¨
oiIvn aEzMd oi` KklE] 'ebe 'mkz ¤̀§¤§¨¥©¨§©¥
,qqnrxl mz`iA z` FnFwnA WExitA§¥¦§¤¦¨¨§©§§¥
`N` ,gxFhe wqr `ll did xaCd iM¦©¨¨¨¨§Ÿ¥¤§©¤¨
.[qp KxcA zExidnaE zENwA§©¦§¦§¤¤¥

`V`e' mBxY qElwpE`e- 'mkz` §§§¦§¥¨¤¨¤§¤
,'oFkzi zilhpE'FWExiRWriQ`e' FnM §¨¦¨§¤¥§¨©¦©

'mkz`,['d`iUp' `le ,'driqp' oFWl] ¤§¤§§¦¨§Ÿ§¦¨
lW FnEBxY KMW FzpeEM oi` mlE`e§¨¥©¨¨¤¨©§¤

`Ed `N` ,'`V`e'oTiYdfAz` ¨¤¨¤¨¦¥¨¤¤
dlrnl cFaM KxC xEACdoFWNW , ©¦¤¤¨§¨§¨¤§

riQdW xnFl d"awd iRlM `Ed cFaM̈§©¥©¤¦¦©
mzF` `UPW xW`n xzFi ,l`xUi z ¤̀¦§¨¥¥¥£¤¤¨¨¨

eilr(miyxtn): ¨¨
.íéøLð éôðk ìò`UFPd xWPM ©©§¥§¨¦©¤¤©¥

eilfFb(miPhTd eipA),eitpM lr ¨¨¨¨©§©¦©§¨¨
xWPd z`iUpl aEzMd z`f liWnde§¦§¦Ÿ©¨¦§¦©©¤¤

mEXn ,`weeCzFtFrd x`W lMW ©§¨¦¤¨§¨¨
,mdilbx oiA mdipA z` mipzFp`le §¦¤§¥¤¥©§¥¤§Ÿ
,dlrnln mditpM iAB lritl ©©¥©§¥¤¦§©§¨§¦

lr gxFRW xg` sFrn oi`xizOW¤¦§¨§¦¥©¥¤¥©©
,mdiABlrn eilfFB z` sFxhi `OW ©¥¤¤¨¦§¤¨¨¥©
.eitpM`xizn Fpi` dGd xWPd la` §¨¨£¨©¤¤©¤¥¦§¨¥

,zFtFr x`Xn`OW mc`d on `N` ¦§¨¤¨¦¨¨¨¤¨
ug FA wFxfi,dHnNnsFr oi`W itl ¦§¥¦§©¨§¦¤¥

xg`DiAbnE,eiAB lr gxFRKFYnE ©¥©§¦©¥©©©¨¦

,mNEM lrn gxFR `EdWlr opzFp Kkl ¤¥©¥©¨§¨§¨©
eitpMxW`aE ,EtxHIW WWFg Fpi`e §¨¨§¥¥¤¦¨§©£¤

`Ed ,mc`d on ug zwixfl,xnF` ¦§¦©¥¦¨¨¨¥
paA `le iA ugd qpMi ahEn','iKM ¨¦¨¥©¥¦§Ÿ§¨©¨

,d"awd xnF`,ok iziUr ip` s` ¥©£¦¨¦¦¥
xn`PW(kÎhi ,ci lirl)K`ln rQIe' ¤¤¡©©¦©©§©

'mixvn dpgn oiA `aIe 'Fbe midl`d̈¡Ÿ¦§©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦
Eide ,'FbedmiSg miwxFf mixvn §§¨¦§¦§¦¦¦

zF`xhqiNa ipa`emiwxfPd mipa`) §©§¥©¦§§¨£¨¦©¦§¨¦
,l`xUi dpgn iRlM (dIxi ilMnoprde ¦§¦§¦¨§©¥©£¥¦§¨¥§¤¨¨

mlAwnFkFzA mhlFwe(a"t `zlikn): §©§¨§§¨§
.éìà íëúà àáàåFnEBxzM ¨¨¦¤§¤¥¨§©§

'ipgltl oFkzi ziaxwe' :qFlwpE`A§§§§¨¥¦¨§§¨§¨¦
,xnFlM [izcFarl mkz` iYaxwe]§¥©§¦¤§¤©£¨¦§©
micar zFidl mkA iYxgAW mzikf§¦¤¤¨©§¦¨¤¦§£¨¦

iptl:d dxez ¨©
(d)äzòå.ilwA ErnWY rFnW m` §©¨¦¨©¦§§§Ÿ¦

zrinW Dpi` o`M dxEn`d drinXd©§¦¨¨£¨¨¥¨§¦©
mixaCd zlAw `N` ,`nlrA ofF`d̈¤§¨§¨¤¨©¨©©§¨¦
,'ErnWY rFnW' oFWNd ltke ,mnEIwe§¦¨§¤¤©¨¨©¦§§

- 'rFnW m` dYre' :mdl xnFlm` ©¨¤§©¨¦¨©¦
mkilr ElAwz dYrz` zFUrl ©¨§©§£¥¤©£¤

EtiqFY - 'ErnWY' if` ,zFevOd©¦§£©¦§§¦
xaCd iM ,cFr ElAwzEaxri(wYnEi) §©§¦©¨¨¤¡©§©

zFlgzd lMW ,Kli`e o`Mn mkl̈¤¦¨§¥¨¤¨©§¨
zFWwWcg xacA ligzOd lM - ¨¨©©§¦§¨¨¨¨

oMn xg`l mlE` ,dNigYA FA dXwzn¦§©¤©§¦¨¨§©©¦¥
FzFUrl eilr gFpe lw xaCd dUrp©£¤©¨¨©§©¨¨©£

(`zlikn)(m"`x):
ízøîLe.éúéøa úàzixAd idn §©§¤¤§¦¦©¦©§¦

mzF` dEvn `Ed DzxinW lr xW £̀¤©§¦¨¨§©¤¨
zixAd Ff ?eiWkrlr mkOr zFxk`W ©§¨©§¦¤¤§¦¨¤©
,dxFYd zxinWzFEvl cizr ip`W §¦©©¨¤£¦¨¦§©

xn`PW FnM ,mkz`(gÎf ck oldl)gTIe' ¤§¤§¤¤¡©©¦©
...mrd ipf`A `xwIe zixAd xtq¥¤©§¦©¦§¨§¨§¥¨¨
'd zxM xW` zixAd mc dPd xn`Ie©Ÿ¤¦¥©©§¦£¤¨©

i"WxA mW d`xE] .'mkOr(c weqt) ¦¨¤§¥¨§©¦
[dxFY oYn iptl dzid zixAdW(m"`x): ¤©§¦¨§¨¦§¥©©¨

.äleâñoFWlFnM ,aiag xvF` §¨§¨¨¦§
:FznbEC EpivOW'mikln zNbqE'zldw) ¤¨¦§¨§ª©§¨¦

(g ,aoFbM ,[mikln ifpB]xwi ilM ¦§¥§¨¦§§¥§¨
mifpFB miklOdW zFaFh mipa`e©£¨¦¤©§¨¦§¦

,mzF`miaiage mixwi mdW KFYn ¨¦¤¥§¨¦©£¦¦
,xzFiAmY` KMEidY,'dNEbq' il §¥¨©¤¦§¦§¨

ilv` miaiag zFidl.zFOE` x`Xn ¦§£¦¦¤§¦¦§¨
Exn`z `le`Ed zEaiagd mrh `OW §ŸŸ§¤¨©©©£¦

wx iMil oi`e iNW mkCal mY` ¦©©¤§©§¤¤¦§¥¦
miOrmkOr mixg`mkz` wx iM] ©¦£¥¦¦¨¤¦©¤§¤

,[mixvOn mkz` iYl`BWM 'izipw'¨¦¦§¤¨©§¦¤§¤¦¦§©¦
cFr il WI dnEiNXn miOr`dYW ©¤¦©¦¦¤¦¤§¥
zxMip mkzAgaEzMd miIqn Kkl - ¦©§¤¦¤¤§¨§©¥©¨

xnF`eux`d lM il iM'',il ,xnFlM §¥¦¦¨¨¨¤§©¦
xFgal lFki iziide ,ux`d iOr lM̈©¥¨¨¤§¨¦¦¨¦§

,dvx`W in lkAez`f mripirA md §¨¦¤¤§¤§¦Ÿ¥§¥©
,mElkl iptlEdNEbql iYxgA `le §¨©¦§§Ÿ¨©§¦¦§¨

mkA `N`(i"ayxc `zlikn i"tr):e dxez ¤¨¨¤



מט exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy

i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני ׁשּנאמר:ּבּיֹום היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)וכל בּבקר"(לקמן מׁשה k‰."וּיׁשּכם …∆»»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ…
¯Ó‡˙∑הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון ÚÈ˜·.(שבת ˙È·Ï∑ רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, È·Ï.אּלּו „Èb˙Â …«ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈«¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ∑ּכגידין הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, .(מכילתא)ענׁשין ƒ¿»≈ְְְְְֳִִִִִִִִֵַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 86 'nr e"lg y"ewl t"r)

i"pal 'd ixaC zxiqn otŸ̀¤§¦©¦§¥

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ּתּתּתּתדדדדּבּבּבּברררר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אאאאּלּלּלּלהההה .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לבנילבנילבנילבני ותותותותּגּגּגּגידידידיד יעקביעקביעקביעקב לביתלביתלביתלבית תאמרתאמרתאמרתאמר ג־ו)ּכּכּכּכהההה (יט, ֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
יֹותר". ולא ּפחֹות לא - הּדברים "אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּופרׁש

מקֹום  יׁש ּובאם ,ּכ על מיחדת אזהרה ׁשּיצטר עד ה' ּדברי על יֹוסיף אֹו יפחת ׁשּמׁשה אדעּתין ּתיסק לּמה הקׁשּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּוכבר
אחרים? ּבצּוּויים ולא ּכאן רק הזהר לּמה יֹוסיף אֹו יפחת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻׁשּמׁשה

אּלּו יעקב "לבית רׁש"י: ּופרׁש יׂשראל" לבני ותּגיד יעקב לבית תאמר "ּכה זה לפני להּכתּוב ּבהמׁש ּבא ׁשּזה לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹויׁש
ּכגידין". קׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, עֹונׁשין יׂשראל, לבני ותּגיד רּכה. ּבלׁשֹון להם ּתאמר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּנׁשים,

ולאנׁשים  רּכה, ּבלׁשֹון לדּבר צרי ּדלנׁשים לנׁשים. אנׁשים ּבין חּלּוק יׁש ה' ּדברי מסירתֹו ׁשּבאפן מׁשה ׁשּנצטּוה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּדהינּו,
ּכפי  ּבדּיּוק הּדברים את למסר ולא ה' ּדברי על להֹוסיף  אֹו לפחת מׁשה נצטּוה ּכלל ׁשּבדר ונמצא העֹונׁשים. לפרׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹצרי

מהּגבּורה. ְִֵֵֶַָׁשּקּבל
– הּדברים "אּלה הזהר זה ועל זה, חּלּוק יׁש לבנ"י למסר ּכאן מׁשה ׁשּנצטּוה אּלּו ּבדברים ׁשּגם הוה־אמינא זה ּפי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻועל
ּכפי  ּבדּיּוק ה' ּדברי את ימסר אּלא ּכן יעׂשה לא ּכאן להֹוסיף, אֹו לפחת הצר ּכלל ׁשּבדר ּדאף יֹותר" ולא ּפחֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹֻלא

ְִֶָׁשּקּבלם.

(ã)àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò íëúà¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו עליכם,(שבת מעיד אני ּבעדים לא  לכם, מ ׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא מסרת לא «∆¿ƒ∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" "אּתם נפרעּתי אּלא ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה על ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ידכם  על אּלא ‡˙ÌÎ.מהם, ‡O‡Â∑(מכילתא) ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום זה ְֵֶֶֶֶַָ»∆»∆¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יתכֹון', 'ּונטלית  'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ולצאת, ליּסע ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻארץ

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).äìò äLîeipXd mFIAWcFgl Ÿ¤¨¨©©¥¦§¤
,mWl mz`iA zxgnl ,df did oeiq¦¨¨¨¤§¨¢©¦¨¨§¨

exaM E`AW mFi FzF`AW xnFl oi` §¥©¤§¤¨§¨
iM ,xdl dlrdnMWdA eizFIlr lk ¨¨¨¨¦¨£¦¨§©§¨¨

(xwFAd zNigzA)xn`PW ,Eid,cl onwl) ¦§¦©©¤¨¤¤¡©
(cxwAa dWn mMWIe'xd l` lrIe ©©§¥Ÿ¤©Ÿ¤©©©¤©

`l i`Ce ,mWl E`AW drWaE] 'ipiq¦©§¨¨¤¨§¨©©Ÿ
[dnMWd zrW Ff dzid(`"yxdn): ¨§¨§©©§¨¨

.øîàú äkYrnXW itM ,xn`Y KM ŸŸ©¨Ÿ©§¦¤¨©§¨
;iPOn,dGd xcQke dGd oFWNA`le ¦¤¦©¨©¤§©¥¤©¤§Ÿ

oiprd okFY z` wx mdl xFqnYW¤¦§¨¤©¤¤¨¦§¨
(i"`a):

.á÷òé úéáìmiWPd EN`FxTir odW] §¥©£Ÿ¥©¨¦¤¥¦¨
minkg Exn`W FnM ,ziA lW(` ,a `nei) ¤©¦§¤¨§£¨¦

Ff FziA - 'FziA craE FcrA xRke'§¦¤©£§©¥¥
FYW`(e"fxdn)aEzMd hwp odiAblE .[ ¦§§©¥¤¨©©¨

,('dcBd' oFWl `le) 'dxin`' oFWl§£¦¨§Ÿ§©¨¨
:FrnWOWdMx oFWlA odl xn`Y ¤©§¨Ÿ©¨¤§¨©¨

(`zlikn):

.ìàøNé éðáì ãébúå,miWp`d EN` §©¥¦§¥¦§¨¥¥¨£¨¦
oFWl `EdW 'ciBze' oFWl hwp mdiAblE§©¥¤¨©§§©¥¤¨
:Fl xn` Kke .dxin`d on xzFi dWẅ¨¥¦¨£¦¨§¨¨©

z`de oiWpFrz`dmiwECwcipicAW ¤¨§¦§¤©¦§¦¤§¦¥
dxFYd,mixkGl WxRWi mdil` iM ©¨¨¥©§¨¦¦£¥¤¥

mrinWdl icM ,dtiTY oFWlA xAcl§©¥§¨©¦¨§¥§©§¦¨
oFWlaE .dxFYd ipiipr xnFg z ¤̀¤¦§§¥©¨¦§

:fnxp 'ciBze'oicibM oiWTd mixaC §©¥¦§¨§¨¦©¨¦§¦¦
miwfg mixEAC xnFlM ,(xn wxi oin=)¦¨¨©§©¦¦£¨¦

mitixge(.ft zay):c dxez ©£¦¦
(c)íúéàø ízàiziUr xW` ©¤§¦¤£¤¨¦¦

mknvrA mY` ,xnFlM .mixvnl§¦§¨¦§©©¤§©§§¤
;EN` lkA mzi`xixdWzxFqn `l §¦¤§¨¥¤£¥Ÿ¨¤

mkcia `idmiztFOde zFzF`d - ¦§¤§¤¨§©§¦
mYlATW mixaC mpi` EUrPW¤©£¥¨§¨¦¤¦©§¤
;E`x xW` z` mkl ExqOW mixg`n¥£¥¦¤¨§¨¤¤£¤¨

emixaca `lzFxBi`A EazM mdW §Ÿ¦§¨¦¤¥¨§§¦§
xBWn ip`(glFW);mklemicra `l £¦§©¥¥©¨¤§Ÿ§¥¦

mdX dn micirndE`xcirn ip` ©§¦¦©¤¥¨£¦¥¦

xW` mzi`x mY`' `N` ,mkilr£¥¤¤¨©¤§¦¤£¤
mixvnl iziUr'`ll mknvr ipirA ¨¦¦§¦§¨¦§¥¥©§§¤§Ÿ

.irvn` mEWEcArYWdW lr wx `le ¤§¨¦§Ÿ©©¤¦§©§§
,zEprxERd z` mdilr iz`ad mkÄ¤¥¥¦£¥¤¤©§¨

mB `N`zFxiar dOM lrWEid ¤¨©©©¨£¥¤¨
mixvOd,il oiaiIgmirx miUrOn ©¦§¦©¨¦¦¦©£¦¨¦

EUrW mixg`EbeECfPW mcFw £¥¦¤¨¤¤¦§©§
(ElRhPW)mkl,mkz` zFPrl`le ¤¦§§¨¤§©¤§¤§Ÿ

mkci lr `N` mdn iYrxtpicM'] ¦§©§¦¥¤¤¨©¤§¤§¥
'mkz` aAgn ip`W ricFdl(a"a)[ §¦©¤£¦§©¥¤§¤

(`zlikn):
.íëúà àOàå...il` mkz` `ia`e ¨¤¨¤§¤¨¨¦¤§¤¥¨

xaCdfmiIwzpAl`xUi E`AW mFi ¨¨¤¦§©¥§¤¨¦§¨¥
,qqnrxlFnM ,KxCl E`vi mXOW §©§§¥¤¦¨¨§©¤¤§
xn`PW(fl ,ai lirl)l`xUi ipa ErqIe' ¤¤¡©©¦§§¥¦§¨¥

Wxtl oi` ixdW ,'dzMq qqnrxn¥©§§¥ªŸ¨¤£¥¥§¨¥
`N` ,qqnrxA ExxFBzd l`xUi lMW¤¨¦§¨¥¦§§§©§§¥¤¨
ux` lkA oixGEtn l`xUi EidW¤¨¦§¨¥§¨¦§¨¤¤
rQil E`AWk dNw drWlE ,oWFB¤§¨¨©¨§¤¨¦©

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy
למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, את ּתּקן – אתכם, ואּסיע ÌÈ¯L.ּכמֹו ÈÙk ÏÚ∑על ּכּנׁשר ּגֹוזליו הּנֹוׂשא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ««¿≈¿»ƒֵֶֶַַַָָ

ּגּביהם, על ׁשּפֹורח אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנפיו,
לכ ּגּביו. על ּפֹורח אחר עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן אּלא מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאבל
וגֹו', האלהים מלא "וּיּסע ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס מּוטב אֹומר : ּכנפיו, על ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנֹותנן

מקּבלם  והענן ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו וגֹו'", מצרים מחנה ּבין ‡˙ÌÎ.וּיבא ‡·‡Â ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ»»ƒ∆¿∆
ÈÏ‡∑ּכתרּגּומֹו. ≈»ְְַ

(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
-ìk éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−¨

:õøàä̈¨«¤
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה קׁשֹותאם התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם יערב פז)עליכם, שבת Ìz¯ÓLe.(מכילתא. ¿«»ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿«¿∆

È˙È¯aŒ˙‡∑ עּמכם הּתֹורה ׁשאכרת ׁשמירת ּכמֹו:∑l‚Ò‰.על חביב, ב)אֹוצר מלכים",(קהלת "ּוסגּלת ∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿À»ְְְִִַָָָֻ
אּתם  ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻֻּכליֿיקר
ּבעיני  והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלבּדכם

לכלּום  .ּולפני ְְִַָ

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

le,qqnrxl mNEk EvAwp ,z`v §¨¥¦§§¨§©§§¥
lre .zFMEql Erqpe E`vi mXnE¦¨¨§§¨§§§©
`V`e' aEzMd xnF` df mvEAiw¦¨¤¥©¨¨¤¨
oiIvn aEzMd oi` KklE] 'ebe 'mkz ¤̀§¤§¨¥©¨§©¥
,qqnrxl mz`iA z` FnFwnA WExitA§¥¦§¤¦¨¨§©§§¥
`N` ,gxFhe wqr `ll did xaCd iM¦©¨¨¨¨§Ÿ¥¤§©¤¨
.[qp KxcA zExidnaE zENwA§©¦§¦§¤¤¥

`V`e' mBxY qElwpE`e- 'mkz` §§§¦§¥¨¤¨¤§¤
,'oFkzi zilhpE'FWExiRWriQ`e' FnM §¨¦¨§¤¥§¨©¦©

'mkz`,['d`iUp' `le ,'driqp' oFWl] ¤§¤§§¦¨§Ÿ§¦¨
lW FnEBxY KMW FzpeEM oi` mlE`e§¨¥©¨¨¤¨©§¤

`Ed `N` ,'`V`e'oTiYdfAz` ¨¤¨¤¨¦¥¨¤¤
dlrnl cFaM KxC xEACdoFWNW , ©¦¤¤¨§¨§¨¤§

riQdW xnFl d"awd iRlM `Ed cFaM̈§©¥©¤¦¦©
mzF` `UPW xW`n xzFi ,l`xUi z ¤̀¦§¨¥¥¥£¤¤¨¨¨

eilr(miyxtn): ¨¨
.íéøLð éôðk ìò`UFPd xWPM ©©§¥§¨¦©¤¤©¥

eilfFb(miPhTd eipA),eitpM lr ¨¨¨¨©§©¦©§¨¨
xWPd z`iUpl aEzMd z`f liWnde§¦§¦Ÿ©¨¦§¦©©¤¤

mEXn ,`weeCzFtFrd x`W lMW ©§¨¦¤¨§¨¨
,mdilbx oiA mdipA z` mipzFp`le §¦¤§¥¤¥©§¥¤§Ÿ
,dlrnln mditpM iAB lritl ©©¥©§¥¤¦§©§¨§¦

lr gxFRW xg` sFrn oi`xizOW¤¦§¨§¦¥©¥¤¥©©
,mdiABlrn eilfFB z` sFxhi `OW ©¥¤¤¨¦§¤¨¨¥©
.eitpM`xizn Fpi` dGd xWPd la` §¨¨£¨©¤¤©¤¥¦§¨¥

,zFtFr x`Xn`OW mc`d on `N` ¦§¨¤¨¦¨¨¨¤¨
ug FA wFxfi,dHnNnsFr oi`W itl ¦§¥¦§©¨§¦¤¥

xg`DiAbnE,eiAB lr gxFRKFYnE ©¥©§¦©¥©©©¨¦

,mNEM lrn gxFR `EdWlr opzFp Kkl ¤¥©¥©¨§¨§¨©
eitpMxW`aE ,EtxHIW WWFg Fpi`e §¨¨§¥¥¤¦¨§©£¤

`Ed ,mc`d on ug zwixfl,xnF` ¦§¦©¥¦¨¨¨¥
paA `le iA ugd qpMi ahEn','iKM ¨¦¨¥©¥¦§Ÿ§¨©¨

,d"awd xnF`,ok iziUr ip` s` ¥©£¦¨¦¦¥
xn`PW(kÎhi ,ci lirl)K`ln rQIe' ¤¤¡©©¦©©§©

'mixvn dpgn oiA `aIe 'Fbe midl`d̈¡Ÿ¦§©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦
Eide ,'FbedmiSg miwxFf mixvn §§¨¦§¦§¦¦¦

zF`xhqiNa ipa`emiwxfPd mipa`) §©§¥©¦§§¨£¨¦©¦§¨¦
,l`xUi dpgn iRlM (dIxi ilMnoprde ¦§¦§¦¨§©¥©£¥¦§¨¥§¤¨¨

mlAwnFkFzA mhlFwe(a"t `zlikn): §©§¨§§¨§
.éìà íëúà àáàåFnEBxzM ¨¨¦¤§¤¥¨§©§

'ipgltl oFkzi ziaxwe' :qFlwpE`A§§§§¨¥¦¨§§¨§¨¦
,xnFlM [izcFarl mkz` iYaxwe]§¥©§¦¤§¤©£¨¦§©
micar zFidl mkA iYxgAW mzikf§¦¤¤¨©§¦¨¤¦§£¨¦

iptl:d dxez ¨©
(d)äzòå.ilwA ErnWY rFnW m` §©¨¦¨©¦§§§Ÿ¦

zrinW Dpi` o`M dxEn`d drinXd©§¦¨¨£¨¨¥¨§¦©
mixaCd zlAw `N` ,`nlrA ofF`d̈¤§¨§¨¤¨©¨©©§¨¦
,'ErnWY rFnW' oFWNd ltke ,mnEIwe§¦¨§¤¤©¨¨©¦§§

- 'rFnW m` dYre' :mdl xnFlm` ©¨¤§©¨¦¨©¦
mkilr ElAwz dYrz` zFUrl ©¨§©§£¥¤©£¤

EtiqFY - 'ErnWY' if` ,zFevOd©¦§£©¦§§¦
xaCd iM ,cFr ElAwzEaxri(wYnEi) §©§¦©¨¨¤¡©§©

zFlgzd lMW ,Kli`e o`Mn mkl̈¤¦¨§¥¨¤¨©§¨
zFWwWcg xacA ligzOd lM - ¨¨©©§¦§¨¨¨¨

oMn xg`l mlE` ,dNigYA FA dXwzn¦§©¤©§¦¨¨§©©¦¥
FzFUrl eilr gFpe lw xaCd dUrp©£¤©¨¨©§©¨¨©£

(`zlikn)(m"`x):
ízøîLe.éúéøa úàzixAd idn §©§¤¤§¦¦©¦©§¦

mzF` dEvn `Ed DzxinW lr xW £̀¤©§¦¨¨§©¤¨
zixAd Ff ?eiWkrlr mkOr zFxk`W ©§¨©§¦¤¤§¦¨¤©
,dxFYd zxinWzFEvl cizr ip`W §¦©©¨¤£¦¨¦§©

xn`PW FnM ,mkz`(gÎf ck oldl)gTIe' ¤§¤§¤¤¡©©¦©
...mrd ipf`A `xwIe zixAd xtq¥¤©§¦©¦§¨§¨§¥¨¨
'd zxM xW` zixAd mc dPd xn`Ie©Ÿ¤¦¥©©§¦£¤¨©

i"WxA mW d`xE] .'mkOr(c weqt) ¦¨¤§¥¨§©¦
[dxFY oYn iptl dzid zixAdW(m"`x): ¤©§¦¨§¨¦§¥©©¨

.äleâñoFWlFnM ,aiag xvF` §¨§¨¨¦§
:FznbEC EpivOW'mikln zNbqE'zldw) ¤¨¦§¨§ª©§¨¦

(g ,aoFbM ,[mikln ifpB]xwi ilM ¦§¥§¨¦§§¥§¨
mifpFB miklOdW zFaFh mipa`e©£¨¦¤©§¨¦§¦

,mzF`miaiage mixwi mdW KFYn ¨¦¤¥§¨¦©£¦¦
,xzFiAmY` KMEidY,'dNEbq' il §¥¨©¤¦§¦§¨

ilv` miaiag zFidl.zFOE` x`Xn ¦§£¦¦¤§¦¦§¨
Exn`z `le`Ed zEaiagd mrh `OW §ŸŸ§¤¨©©©£¦

wx iMil oi`e iNW mkCal mY` ¦©©¤§©§¤¤¦§¥¦
miOrmkOr mixg`mkz` wx iM] ©¦£¥¦¦¨¤¦©¤§¤

,[mixvOn mkz` iYl`BWM 'izipw'¨¦¦§¤¨©§¦¤§¤¦¦§©¦
cFr il WI dnEiNXn miOr`dYW ©¤¦©¦¦¤¦¤§¥
zxMip mkzAgaEzMd miIqn Kkl - ¦©§¤¦¤¤§¨§©¥©¨

xnF`eux`d lM il iM'',il ,xnFlM §¥¦¦¨¨¨¤§©¦
xFgal lFki iziide ,ux`d iOr lM̈©¥¨¨¤§¨¦¦¨¦§

,dvx`W in lkAez`f mripirA md §¨¦¤¤§¤§¦Ÿ¥§¥©
,mElkl iptlEdNEbql iYxgA `le §¨©¦§§Ÿ¨©§¦¦§¨

mkA `N`(i"ayxc `zlikn i"tr):e dxez ¤¨¨¤



exziנ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy

(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈ¯·c‰∑ יֹותר ולא ּפחֹות .לא «¿»ƒְֵָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi zegiy ihewl)

ׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים,,,, ו)ממלכתממלכתממלכתממלכת יט, לעיל(רש"י ׁשּפרׁש ּכפי 'מׁשרתים', ּפרׁש לא מּדּוע לׁשאל, כב)יׁש מז, ּכהן (ויגש לׁשֹון "ּכל : ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ּכּכתּוב וכּדֹומה, הּמקּדׁש ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים לאלקּות' 'מׁשרת ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". לאלקּות (עקב מׁשרת ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ח) הההה''''"י, לפנילפנילפנילפני יׂשראל.לעמדלעמדלעמדלעמד עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ּכללּות לגּבי לא א לׁשרתֹו", ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ß hay e"h iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk: ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑צרי וכי עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא הּמחרת, ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
איני  ׁשּׁשלחני, מי ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהיה

להׁשיב  צרי. ְִִָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåáòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´
Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa ïðòä¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑,הענן ערפל ּבמעבה Ea.וזהּו Ì‚Â∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

cÒÂ¯ז  ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח  Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).íéðäk úëìîî éì eéäz ízàå§©¤¦§¦©§¤¤Ÿ£¦
FWExiR ,o`M xEn`d 'mipdM' oFWl§Ÿ£¦¨¨¨¥

.mixU'dPEdM' oFWl cFr EpivnE ¨¦¨¦§§¨
,dxxU FWExiRWxn` Y`C dnM- ¤¥§¨¨§¨§©§¨¥

xnF` dY`W itMmipdM cec ipaE' §¦¤©¨¥§¥¨¦Ÿ£¦
'Eid(gi ,g aÎl`eny)haXn didW cece , ¨§¨¦¤¨¨¦¥¤

,mipdM Eidi eipAW okYi `l dcEdi§¨Ÿ¦¨¥¤¨¨¦§Ÿ£¦
mixU FWExiR `N`(x"yl): ¤¨¥¨¦

íéøácä älà.xAcY xW`oFWl ¥¤©§¨¦£¤§©¥§
,mdW FnM :FrnWn 'dN`'zFgt `l ¥¤©§¨§¤¥Ÿ¨

xzFi `le`xnBA FznbEckE](:fh oiyeciw) §Ÿ¥§§¨©§¨¨
[ipzw 'EN`' `de(`zlikn):f dxez §¨¥¨¨¥

(g).'Bâå íòä éøác úà äLî áLiå©¨¤Ÿ¤¤¦§¥¨¨§
l` mrd ixaC aiWde xdl aEW dlr̈¨¨¨§¥¦¦§¥¨¨¤

`N` ,mFId FzF`A `l K` ,'dFiAm ©Ÿ§©¤¨§
iWilW mFi `EdW zxgOdWcFgl ©¨¢¨¤§¦¦§¤

,oeiqixdWdid FbdpnWdnMWda ¦¨¤£¥¦§¨¨¨¤§©§¨¨
dlr(b weqt i"yxa x`eank).:i"yx xirneike ¨¨§¦

aiWdl dWn did Kixvz` d"awdl ¨¦¨¨Ÿ¤§¨¦§¤
rEcie iElB lMd `lde ,mrd ixaC¦§¥¨¨©£Ÿ©Ÿ¨§¨©

?eiptlLcOll aEzMd `A `N` §¨¨¤¨¨©¨§©¤§
li`Fd' xn` `NW ,dWOn ux`ÎKxC¤¤¤¤¦Ÿ¤¤Ÿ¨©¦

ipglXW in rcFiemrd aiWd iM §¥©¦¤§¨©¦¦¥¦¨¨
oM m` ,'rnWpe dUrp'Kixv ipi` ©£¤§¦§¨¦¥¥¦¨¦

,'aiWdlzFptl deEhvPW KFYn `N` §¨¦¤¨¦¤¦§©¨¦§
iM dWn cnl ,dl`W KxcA mdil £̀¥¤§¤¤§¥¨¨©¤¦

daEWY mdn xifgdl eilr:h dxez ¨¨§©£¦¥¤§¨
(h).ïðòä áòaFpi` o`M xEn`d 'ar' §©¤¨¨¨¨¨¨¥

arM dN` in' FnkE] 'opr' oFWl§¨¨§¦¥¤¨¨
'dpitErY(g ,q diryi)did oM m`W ,[ §¤¨¤¦¥¨¨

oFWl `Ed `N` .'oprd oprA' FWExiR¥©£©¤¨¨¤¨§
FrnWnE ,iaFroprd darnAFiarA] ¦©§¨§©£¥¤¨¨§¨§

,[opr lWEdfed'ltxr'oNdl xMfEOd ¤¨¨§¤¨£¨¤©§¨§©¨
(gi ,k)mW xW` ltxrd l` WBp dWnE'Ÿ¤¦©¤¨£¨¤£¤¨

'midl`d(`"eb): ¨¡Ÿ¦
Ea íâåKFYnE .mlFrl Epin`i §©§©£¦§¨¦

Epin`i ,'KOr ixAcA mrd rnWi'WmB ¤¦§©¨¨§©§¦¦¨©£¦©
,Lixg` mi`Ad mi`iaPAxg`n ©§¦¦©¨¦©£¤¥©©

d`EaPd oipr E`x xaMW(`zlikn)(a"a): ¤§¨¨¦§©©§¨
äLî ãbiåmrd ixaC z`.'FbedaEWY ©©¥Ÿ¤¤¦§¥¨¨§§¨

`l ,(oNdlcM) 'd l` dWn aiWdW Ff¤¥¦¤¤§¦§©¨Ÿ
mzaEWY z` aiWdW mFi FzF`A dzid̈§¨§¤¥¦¤§¨¨

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy
לחדׁשהּמחרת,ּביֹום רביעי B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡∑ לׁשמע ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רצֹוננּו ,הּמל מּפי לּׁשֹומע הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה 'אינֹו :מלּכנּו'מּמ את .לראֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(é)ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiä©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ העם אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן עצמם ∑ÌzLc˜Â.אם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַָָָ
ּומחר  .הּיֹום ַָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaãøé éL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ∑(מכילתא) מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ««¿ƒƒֲִִִִֶֶֶַַָָֹֹ
מקּדם  ואין הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאת

ּבּתֹורה  ‰ÌÚ.ּומאחר ÏÎ ÈÈÚÏ∑,סּומא ּבהם היה ׁשּלא ּכּלםמלּמד .(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו ְַָָֻ¿≈≈»»»ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(áé)íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øäa úBìò£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑ והלאה הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם להם:∑Ó‡Ï¯.קבע אֹומר הּגבּול ¿ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ≈…ְֵֶַָ
ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן מעלֹות e‰ˆ˜a.הּׁשמרּו Ú‚e∑ּבקצהּואפּלּו. ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,('rnWpe dUrp' Exn`W) zncFTd©¤¤¤¨§©£¤§¦§¨
`N`iriax `EdW ,zxgOd mFiA ¤¨§©¨¢¨¤§¦¦

Wcgldlrnl WxRzPW FnkE]miweqt) ©Ÿ¤§¤¦§¨¥§©§¨
(g ,b['Eid dnMWdA eizFIlr lM' iM ,: ¦¨£¦¨©©§¨¨¨

.'Bâå íòä éøác úàdWn aiWd ¤¦§¥¨¨§¥¦¤
d"awdldf xaC lr daEWYxn`W §§¨©¨¨¤¤¨©

rnWi xEarA ...Lil` `A ikp` dPd'¦¥¨Ÿ¦¨¥¤©£¦§©
?daEWYd idnE .'ebe 'mrdiYrnW ¨¨©¦©§¨¨©§¦

W mdnmixaCd z` rFnWl mpFvx oi` ¥¤¤¥§¨¦§©¤©§¨¦
`N` ,gilW iciÎlrrFnWl mpFvx ©§¥¨¦©¤¨§¨¦§©

,LOniM ,KkA mignU mdednFc Fpi` ¦§§¥§¥¦§¨¦¥¤
iRn rnFXl gilXd iRn rnFXd©¥©¦¦©¨¦©©¥©¦¦

KlOdmitiqFn md cFre ,FnvrA ©¤¤§©§§¥¦¦
:WTal,EpMln z` zF`xl EppFvx §©¥§¥¦§¤©§¥

ipirl wx FcFaM zENBzd `dY `NW¤Ÿ§¥¦§©§©§¥¥
`A ikp` dPd' xn`W FnM] dWn¤§¤¨©¦¥¨Ÿ¦¨
.dNBzi mrd lM ipirl `N` ,['Lil ¥̀¤¤¨§¥¥¨¨¨¦§©¤
xn`PW FnM ,dfA d"awd mdl dSxzpe§¦§©¨¨¤¨¤§¤¤¡©

(`i weqt oldl)'d cxi iWlXd mFIA iM'¦©©§¦¦¥¥
'mrd lk ipirl(`zlikn)(a"a):i dxez §¥¥¨¨¨

(i).äLî ìà 'ä øîàiå,oMÎm` ©Ÿ¤¤Ÿ¤¦¥
oiwiwfOWip` cx`W (mikixvOW) ¤©§¦¦¤©§¦¦¤¥¥£¦

mOr xAcl,dfM abUpe dlrp otF`A §©¥¦¨§¤©£¨§¦§¨¨¤
,dxizi dXEcw Kkl KixSW ixd£¥¤¨¦§¨§¨§¥¨

,Kkitlmrd l` KlKkl mzF` okde §¦¨¥¤¨¨§¨¥¨§¨
(oNdlcM): §¦§©¨
.ízLc÷å,mYpOfedEvY xnFlM §¦©§¨§¦©§¨§©§©¤

mzF`,mnvr EpikIWEbdpIW ici lr ¨¤¨¦©§¨©§¥¤¦§£
dXEcwAxgnE mFIdiWinge iriaxA] ¦§¨©¨¨¦§¦¦©£¦¦
[WcFgl(i"`a):`i dxez ©¤

(`i).íéðBëð eéäåmipkEn EidIW §¨§¦¤¦§¨¦
mdW KM ici lr ,mzXEcwAmilCaEn ¦§¨¨©§¥¨¤¥§¨¦

dX`nxn`PW FnM ,(eh weqt oldl)'Eid ¥¦¨§¤¤¡©¡
'dX` l` EWBY l` ...mipkp(`zlikn): §Ÿ¦©¦§¤¦¨

.éLéìMä íBiìini oipnl iWilW ©©§¦¦§¦¦§¦§©§¥
,dpkdd;Wcga dXW `EdW ©£¨¨¤¦¨©Ÿ¤

iWingaE,okl mcFw mFi ,WcFgAdpA ©£¦¦©¤¤¨¥¨¨
ÎmiYWE xdd zgY gAfOd z` dWnŸ¤¤©¦§¥©©©¨¨§¥

,daSn dxUrmr zixAd z` zxke ¤§¥©¥¨§¨©¤©§¦¦
micizrW dxFYd zxinW lr mrd̈¨©§¦©©¨¤£¦¦

,DlAwlihxR x`WExEn`d oiprd lM §©§¨§¨§¨¥¨¨¦§¨¨¨
mihRWOd dN`e zWxtA(gÎc ,ck onwl), §¨¨©§¥¤©¦§¨¦

eoYn xg`l aYkp `EdW iR lr s` §©©¦¤¦§©§©©©©
ixd ,dxFYxgE`nE mCwEn oi` ¨£¥¥§¨§¨

dxFYAxcq KFYn cFnll oi`] ©¨¥¦§¦¥¤
xcq z` dxFYAW zFIWxRd©¨¨¦¤©¨¤¥¤
dciRwd `NW itl ,mixaCd zEWgxzd¦§©£©§¨¦§¦¤Ÿ¦§¦¨

[xgE`nE mCwEn xcq lr dxFY: ¨©¥¤§¨§¨
.íòä ìë éðéòì?mrd 'lk' ipirl Edn §¥¥¨¨¨©§¥¥¨¨¨

`nEq mda did `NW cOln,(xEr) §©¥¤Ÿ¨¨¨¤¨¦¥
,mNEk E`RxzPWzF`xl Ekf mrd lke ¤¦§©§¨§¨¨¨¨¦§
dpikXd cFakA(`zlikn)(l"kyn):ai dxez ¦§©§¦¨

(ai).zìaâäå,xnFlkE .lEaB oFWl §¦§©§¨§§§©
oinEgY mdl rawxdd aiaqoniql §©¨¤§¦§¦¨¨§¦¨

xMid oniqe oEIv ziIUr ici lr -©§¥£¦©¦§¦©¤¥
,EdWlMlEaBd on Eaxwi `NWdGd ¨§¤¤Ÿ¦§§¦©§©¤
:d`ldë¨§¨
.øîàì,lEaBd lr aQEn 'xn`l' ¥Ÿ¥Ÿ¨©©§
ENi`kEExnXd' mdl xnF` lEaBd §¦©§¥¨¤¦¨§

,'d`lde o`Mn zFlrnLilr mlE`e ¥£¦¨¨¨§¨§¨¨¤
'lEaBd xnF`' KMW dNigY mdl Wxtl§¨¥¨¤§¦¨¤¨¥©§
lEaBd zErnWn idFGW xnFlM]§©¤¦©§¨©§

,[FzxHnEeoklmxidfY dY` ©§¨§¨¥©¨©§¦¥
WxFtnAKM lrl` Eaxwzi `NW ¦§¨©¨¤Ÿ¦§¨§¤

oFxMflE oniql lEaBd WOWi f`e ,xdd̈¨§¨§©¥©§§¦¨§¦¨
Ff dxdf`l(l"kyn ,oexkfd): §©§¨¨



ני exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy

(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈ¯·c‰∑ יֹותר ולא ּפחֹות .לא «¿»ƒְֵָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi zegiy ihewl)

ׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים,,,, ו)ממלכתממלכתממלכתממלכת יט, לעיל(רש"י ׁשּפרׁש ּכפי 'מׁשרתים', ּפרׁש לא מּדּוע לׁשאל, כב)יׁש מז, ּכהן (ויגש לׁשֹון "ּכל : ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ּכּכתּוב וכּדֹומה, הּמקּדׁש ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים לאלקּות' 'מׁשרת ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". לאלקּות (עקב מׁשרת ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ח) הההה''''"י, לפנילפנילפנילפני יׂשראל.לעמדלעמדלעמדלעמד עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ּכללּות לגּבי לא א לׁשרתֹו", ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ß hay e"h iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk: ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑צרי וכי עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא הּמחרת, ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
איני  ׁשּׁשלחני, מי ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהיה

להׁשיב  צרי. ְִִָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåáòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´
Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa ïðòä¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑,הענן ערפל ּבמעבה Ea.וזהּו Ì‚Â∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

cÒÂ¯ז  ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח  Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).íéðäk úëìîî éì eéäz ízàå§©¤¦§¦©§¤¤Ÿ£¦
FWExiR ,o`M xEn`d 'mipdM' oFWl§Ÿ£¦¨¨¨¥

.mixU'dPEdM' oFWl cFr EpivnE ¨¦¨¦§§¨
,dxxU FWExiRWxn` Y`C dnM- ¤¥§¨¨§¨§©§¨¥

xnF` dY`W itMmipdM cec ipaE' §¦¤©¨¥§¥¨¦Ÿ£¦
'Eid(gi ,g aÎl`eny)haXn didW cece , ¨§¨¦¤¨¨¦¥¤

,mipdM Eidi eipAW okYi `l dcEdi§¨Ÿ¦¨¥¤¨¨¦§Ÿ£¦
mixU FWExiR `N`(x"yl): ¤¨¥¨¦

íéøácä älà.xAcY xW`oFWl ¥¤©§¨¦£¤§©¥§
,mdW FnM :FrnWn 'dN`'zFgt `l ¥¤©§¨§¤¥Ÿ¨

xzFi `le`xnBA FznbEckE](:fh oiyeciw) §Ÿ¥§§¨©§¨¨
[ipzw 'EN`' `de(`zlikn):f dxez §¨¥¨¨¥

(g).'Bâå íòä éøác úà äLî áLiå©¨¤Ÿ¤¤¦§¥¨¨§
l` mrd ixaC aiWde xdl aEW dlr̈¨¨¨§¥¦¦§¥¨¨¤

`N` ,mFId FzF`A `l K` ,'dFiAm ©Ÿ§©¤¨§
iWilW mFi `EdW zxgOdWcFgl ©¨¢¨¤§¦¦§¤

,oeiqixdWdid FbdpnWdnMWda ¦¨¤£¥¦§¨¨¨¤§©§¨¨
dlr(b weqt i"yxa x`eank).:i"yx xirneike ¨¨§¦

aiWdl dWn did Kixvz` d"awdl ¨¦¨¨Ÿ¤§¨¦§¤
rEcie iElB lMd `lde ,mrd ixaC¦§¥¨¨©£Ÿ©Ÿ¨§¨©

?eiptlLcOll aEzMd `A `N` §¨¨¤¨¨©¨§©¤§
li`Fd' xn` `NW ,dWOn ux`ÎKxC¤¤¤¤¦Ÿ¤¤Ÿ¨©¦

ipglXW in rcFiemrd aiWd iM §¥©¦¤§¨©¦¦¥¦¨¨
oM m` ,'rnWpe dUrp'Kixv ipi` ©£¤§¦§¨¦¥¥¦¨¦

,'aiWdlzFptl deEhvPW KFYn `N` §¨¦¤¨¦¤¦§©¨¦§
iM dWn cnl ,dl`W KxcA mdil £̀¥¤§¤¤§¥¨¨©¤¦

daEWY mdn xifgdl eilr:h dxez ¨¨§©£¦¥¤§¨
(h).ïðòä áòaFpi` o`M xEn`d 'ar' §©¤¨¨¨¨¨¨¥

arM dN` in' FnkE] 'opr' oFWl§¨¨§¦¥¤¨¨
'dpitErY(g ,q diryi)did oM m`W ,[ §¤¨¤¦¥¨¨

oFWl `Ed `N` .'oprd oprA' FWExiR¥©£©¤¨¨¤¨§
FrnWnE ,iaFroprd darnAFiarA] ¦©§¨§©£¥¤¨¨§¨§

,[opr lWEdfed'ltxr'oNdl xMfEOd ¤¨¨§¤¨£¨¤©§¨§©¨
(gi ,k)mW xW` ltxrd l` WBp dWnE'Ÿ¤¦©¤¨£¨¤£¤¨

'midl`d(`"eb): ¨¡Ÿ¦
Ea íâåKFYnE .mlFrl Epin`i §©§©£¦§¨¦

Epin`i ,'KOr ixAcA mrd rnWi'WmB ¤¦§©¨¨§©§¦¦¨©£¦©
,Lixg` mi`Ad mi`iaPAxg`n ©§¦¦©¨¦©£¤¥©©

d`EaPd oipr E`x xaMW(`zlikn)(a"a): ¤§¨¨¦§©©§¨
äLî ãbiåmrd ixaC z`.'FbedaEWY ©©¥Ÿ¤¤¦§¥¨¨§§¨

`l ,(oNdlcM) 'd l` dWn aiWdW Ff¤¥¦¤¤§¦§©¨Ÿ
mzaEWY z` aiWdW mFi FzF`A dzid̈§¨§¤¥¦¤§¨¨

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy
לחדׁשהּמחרת,ּביֹום רביעי B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡∑ לׁשמע ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רצֹוננּו ,הּמל מּפי לּׁשֹומע הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה 'אינֹו :מלּכנּו'מּמ את .לראֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(é)ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiä©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ העם אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן עצמם ∑ÌzLc˜Â.אם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַָָָ
ּומחר  .הּיֹום ַָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaãøé éL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ∑(מכילתא) מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ««¿ƒƒֲִִִִֶֶֶַַָָֹֹ
מקּדם  ואין הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻאת

ּבּתֹורה  ‰ÌÚ.ּומאחר ÏÎ ÈÈÚÏ∑,סּומא ּבהם היה ׁשּלא ּכּלםמלּמד .(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו ְַָָֻ¿≈≈»»»ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(áé)íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øäa úBìò£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑ והלאה הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם להם:∑Ó‡Ï¯.קבע אֹומר הּגבּול ¿ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ≈…ְֵֶַָ
ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן מעלֹות e‰ˆ˜a.הּׁשמרּו Ú‚e∑ּבקצהּואפּלּו. ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,('rnWpe dUrp' Exn`W) zncFTd©¤¤¤¨§©£¤§¦§¨
`N`iriax `EdW ,zxgOd mFiA ¤¨§©¨¢¨¤§¦¦

Wcgldlrnl WxRzPW FnkE]miweqt) ©Ÿ¤§¤¦§¨¥§©§¨
(g ,b['Eid dnMWdA eizFIlr lM' iM ,: ¦¨£¦¨©©§¨¨¨

.'Bâå íòä éøác úàdWn aiWd ¤¦§¥¨¨§¥¦¤
d"awdldf xaC lr daEWYxn`W §§¨©¨¨¤¤¨©

rnWi xEarA ...Lil` `A ikp` dPd'¦¥¨Ÿ¦¨¥¤©£¦§©
?daEWYd idnE .'ebe 'mrdiYrnW ¨¨©¦©§¨¨©§¦

W mdnmixaCd z` rFnWl mpFvx oi` ¥¤¤¥§¨¦§©¤©§¨¦
`N` ,gilW iciÎlrrFnWl mpFvx ©§¥¨¦©¤¨§¨¦§©

,LOniM ,KkA mignU mdednFc Fpi` ¦§§¥§¥¦§¨¦¥¤
iRn rnFXl gilXd iRn rnFXd©¥©¦¦©¨¦©©¥©¦¦

KlOdmitiqFn md cFre ,FnvrA ©¤¤§©§§¥¦¦
:WTal,EpMln z` zF`xl EppFvx §©¥§¥¦§¤©§¥

ipirl wx FcFaM zENBzd `dY `NW¤Ÿ§¥¦§©§©§¥¥
`A ikp` dPd' xn`W FnM] dWn¤§¤¨©¦¥¨Ÿ¦¨
.dNBzi mrd lM ipirl `N` ,['Lil ¥̀¤¤¨§¥¥¨¨¨¦§©¤
xn`PW FnM ,dfA d"awd mdl dSxzpe§¦§©¨¨¤¨¤§¤¤¡©

(`i weqt oldl)'d cxi iWlXd mFIA iM'¦©©§¦¦¥¥
'mrd lk ipirl(`zlikn)(a"a):i dxez §¥¥¨¨¨

(i).äLî ìà 'ä øîàiå,oMÎm` ©Ÿ¤¤Ÿ¤¦¥
oiwiwfOWip` cx`W (mikixvOW) ¤©§¦¦¤©§¦¦¤¥¥£¦

mOr xAcl,dfM abUpe dlrp otF`A §©¥¦¨§¤©£¨§¦§¨¨¤
,dxizi dXEcw Kkl KixSW ixd£¥¤¨¦§¨§¨§¥¨

,Kkitlmrd l` KlKkl mzF` okde §¦¨¥¤¨¨§¨¥¨§¨
(oNdlcM): §¦§©¨
.ízLc÷å,mYpOfedEvY xnFlM §¦©§¨§¦©§¨§©§©¤

mzF`,mnvr EpikIWEbdpIW ici lr ¨¤¨¦©§¨©§¥¤¦§£
dXEcwAxgnE mFIdiWinge iriaxA] ¦§¨©¨¨¦§¦¦©£¦¦
[WcFgl(i"`a):`i dxez ©¤

(`i).íéðBëð eéäåmipkEn EidIW §¨§¦¤¦§¨¦
mdW KM ici lr ,mzXEcwAmilCaEn ¦§¨¨©§¥¨¤¥§¨¦

dX`nxn`PW FnM ,(eh weqt oldl)'Eid ¥¦¨§¤¤¡©¡
'dX` l` EWBY l` ...mipkp(`zlikn): §Ÿ¦©¦§¤¦¨

.éLéìMä íBiìini oipnl iWilW ©©§¦¦§¦¦§¦§©§¥
,dpkdd;Wcga dXW `EdW ©£¨¨¤¦¨©Ÿ¤

iWingaE,okl mcFw mFi ,WcFgAdpA ©£¦¦©¤¤¨¥¨¨
ÎmiYWE xdd zgY gAfOd z` dWnŸ¤¤©¦§¥©©©¨¨§¥

,daSn dxUrmr zixAd z` zxke ¤§¥©¥¨§¨©¤©§¦¦
micizrW dxFYd zxinW lr mrd̈¨©§¦©©¨¤£¦¦

,DlAwlihxR x`WExEn`d oiprd lM §©§¨§¨§¨¥¨¨¦§¨¨¨
mihRWOd dN`e zWxtA(gÎc ,ck onwl), §¨¨©§¥¤©¦§¨¦

eoYn xg`l aYkp `EdW iR lr s` §©©¦¤¦§©§©©©©
ixd ,dxFYxgE`nE mCwEn oi` ¨£¥¥§¨§¨

dxFYAxcq KFYn cFnll oi`] ©¨¥¦§¦¥¤
xcq z` dxFYAW zFIWxRd©¨¨¦¤©¨¤¥¤
dciRwd `NW itl ,mixaCd zEWgxzd¦§©£©§¨¦§¦¤Ÿ¦§¦¨

[xgE`nE mCwEn xcq lr dxFY: ¨©¥¤§¨§¨
.íòä ìë éðéòì?mrd 'lk' ipirl Edn §¥¥¨¨¨©§¥¥¨¨¨

`nEq mda did `NW cOln,(xEr) §©¥¤Ÿ¨¨¨¤¨¦¥
,mNEk E`RxzPWzF`xl Ekf mrd lke ¤¦§©§¨§¨¨¨¨¦§
dpikXd cFakA(`zlikn)(l"kyn):ai dxez ¦§©§¦¨

(ai).zìaâäå,xnFlkE .lEaB oFWl §¦§©§¨§§§©
oinEgY mdl rawxdd aiaqoniql §©¨¤§¦§¦¨¨§¦¨

xMid oniqe oEIv ziIUr ici lr -©§¥£¦©¦§¦©¤¥
,EdWlMlEaBd on Eaxwi `NWdGd ¨§¤¤Ÿ¦§§¦©§©¤
:d`ldë¨§¨
.øîàì,lEaBd lr aQEn 'xn`l' ¥Ÿ¥Ÿ¨©©§
ENi`kEExnXd' mdl xnF` lEaBd §¦©§¥¨¤¦¨§

,'d`lde o`Mn zFlrnLilr mlE`e ¥£¦¨¨¨§¨§¨¨¤
'lEaBd xnF`' KMW dNigY mdl Wxtl§¨¥¨¤§¦¨¤¨¥©§
lEaBd zErnWn idFGW xnFlM]§©¤¦©§¨©§

,[FzxHnEeoklmxidfY dY` ©§¨§¨¥©¨©§¦¥
WxFtnAKM lrl` Eaxwzi `NW ¦§¨©¨¤Ÿ¦§¨§¤

oFxMflE oniql lEaBd WOWi f`e ,xdd̈¨§¨§©¥©§§¦¨§¦¨
Ff dxdf`l(l"kyn ,oexkfd): §©§¨¨



exziנב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy

(âé)äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

:øäá eìòé©«£¬¨¨«
i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא ּגבּה(סנהדרין ׁשהיה הּסקילה מּבית למּטה נדחין ׁשהם לּנסקלים קֹומֹות מּכאן .ׁשּתי »…ƒ»∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

‰¯iÈ∑ּכמֹו לארץ, למּטה טו)יׁשל ּבּים"(לעיל ‰Ï·i."ירה CLÓa∑ סימן הּוא ,אר קֹול הּיֹובל ּכׁשּימׁש ƒ»∆ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…«…≈ְְִִֵֶַַָֹֹ
הּקֹול, והפסקת ׁשכינה לעלֹות סּלּוק רּׁשאין הם ׁשּנסּתּלק, ּבערּביא ∑‰Ï·i.וכיון ׁשּכן איל, ׁשל ׁשֹופר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ«…≈ְְִֵֶֶַַָָָ

אילֹו ׁשל וׁשֹופר יֹובלא, לדכרא היה קֹורין יצחק .ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

(ãé)íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¤̄¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
:íúìîN eñaëéå©§©§−¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑ העם אל ההר מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìL-ìà íéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®©
:äMà-ìà eLbz¦§−¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑,ימים ׁשלׁשת ּכדברי לסֹוף מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום הּוא ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
יֹוסי, פז)רּבי ולׁשלׁשת .(שבת ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ּבחדׁש 'ּבׁשּׁשה האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

הּׁשליׁשי  לּיֹום ּכמֹו ‡M‡ŒÏ‰.ימים, eLbzŒÏ‡∑ לּיֹום טֹובלֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ְְִִִַַָ«ƒ¿∆ƒ»ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

Ì‚¯˙Èיג  ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

È˙יד  ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

Ï‡טו  ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.eäö÷a òâðe,xdd lW FdaFbA wx `l §Ÿ©§¨¥Ÿ©§§¤¨¨
`N`Edvwa ENit`ErBi `l(`"eb): ¤¨£¦§¨¥Ÿ¦§

bi dxez
(bi).äøié äøé:FWExiR 'dIxi' oFWl ¨Ÿ¦¨¤§§¦¨¥

lM ,xnFlkE .dHnl dlrnln dklWd©§¨¨¦§©§¨§©¨§©¨
ltM KFYnE .ux`l KlWEi xdA rbFPd©¥©¨¨§©¨¨¤¦¤¤
EWxC ,'dxIi dxi F` ,lwQi lwq' oFWNd©¨¨Ÿ¦¨¥¨Ÿ¦¨¤¨§
wx EdEzinIW dpeEMd oi`W minkg£¨¦¤¥©©¨¨¤§¦©
dliwq F`] zFziOd iYXn zg`A§©©¦§¥©¦§¦¨
,[DFaB mFwOn dklWd F` ,mipa`A©£¨¦©§¨¨¦¨¨©

,FA EniIwi Ff mbe Ff mB `N`Eo`Mn ¤¨©§©§©§¦¨
s` EcnlllkdoilwqPEaiIgzPW ¨§©§¨©¦§¨¦¤¦§©§

,oiC ziA ici lr dliwqWdNigYmd §¦¨©§¥¥¦¤§¦¨¥
oigcp(mitgcp)dHnlux`lnbB ¦§¦¦§¨¦§©¨¨¨¤¦©

iYW DFab didW ,dliwQdÎziA¥©§¦¨¤¨¨¨©§¥
,zFnFwdIgCd iciÎlr zn `l m`e§¦Ÿ¥©§¥©§¦¨

mipa`A FzF` minbFx(.dn oixcdpq)(i"`a): §¦©£¨¦
.äøiéFnM .ux`l dHnl KlWEi ¦¨¤§©§©¨¨¨¤§

:EpivOW'mIa dxi'(c ,eh lirl)KilWd - ¤¨¦¨¨©¨¦§¦
mIA: ©¨

.ìáBiä CLîalaFId KFWnIWM ¦§Ÿ©¥§¤¦§©¥
(xtFXd),KFx` lFwmirwFYd KxcM ©¨¨§¤¤©§¦

dpFxg` driwzA(fh weqt oldl d`x)`Ed , ¦§¦¨©£¨

mdl didiwENiq oniqddpikWon ¦§¤¨¤¦©¦©§¦¨¦
xddlFTd zwqtde(xtFXd lW), ¨¨§©§¨©©¤©¨

wNYq`W oeikez` zFxWdNn §¥¨¤¤§©¥¦§©§¤
f` wx ,xdd lr izpikWoi`Xx md §¦¨¦©¨¨©¨¥©¨¦

zFlrlmW(m"`x ,:d dvia i"yx): ©£¨
.ìáBiäo`M iExw xtFXdW KFYn ©¥¦¤©¨¨¨

iM Epcnl ,'laFi',li` lW xtFW `Ed ¥¨©§¦¨¤©¦
A oMWux``xkcl oixFw `iaxr ¤¥§¤¤£©§¨¦§¦§¨

(xkf UaM ,li`)xtFWe .'`laEi'df ©¦¤¤¨¨§¨§¨¤
,d"awd FA rwYWwgvi lW Fli` lW ¤¨©¤¥¤¦§¨

didEpia` mdxa` Faixwd xW` , ¨¨£¤¦§¦©§¨¨¨¦
iR lr s`e'] FpA wgvi zgY dlFrl§¨©©¦§¨§§©©¦
Fziieedl d"awd Fxifgd ,FNEM sxUPW¤¦§©¤¡¦©£¨¨

'dpFW`xd(iiga epiax)[(xfril` 'xc iwxt) ¨¦¨
(`"eb):ci dxez
(ci).íòä ìà øää ïîxn` `l ¦¨¨¤¨¨Ÿ¨©

l` dWn cxIe' :dxvw oFWlA aEzMd©¨§¨§¨¨©¥¤¤¤
on' mdil` cxIW WiBcd `N` ,'mrd̈¨¤¨¦§¦¤¨©£¥¤¦

,'xdddpFt dWn did `NW cOln ¨¨§©¥¤Ÿ¨¨Ÿ¤¤
iwqrle`A KM xg`e (Fnvr ipiiprl) ©£¨¨§¦§§¥©§§©©¨¨

,mrd l``N`,cIn `aE cxion ¤¨¨¤¨¨©¨¦¨¦
xdd-mrd l`(`zlikn)(h"ac): ¨¨¤¨¨

eh dxez

(eh)ì íéðBëð eéäìL.íéîé úL`l ¡§¦¦§Ÿ¤¨¦Ÿ
`N` ,'iWilXd mFIl' dWn xn`̈©¤©©§¦¦¤¨
EidIW FrnWnA WIW ,'mini zWlWl'¦§¤¨¦¤¥§©§¨¤¦§

mipkEn,mini zWlW sFql,xnFlkE ¨¦§§Ÿ¤¨¦§©
ozPY minId zWlW EniIYqIW xg`l§©©¤¦§©§§¤©¨¦¦¨¥

,dxFYdeiriax mFi `Ed'f) mzpkdl ©¨§§¦¦©£¨¨¨
mFIA Fl xn` d"awd mlE`e .(WcFgl©¤§¨¨©©
mFId mYWCwe' :WcFgl iriaxd̈§¦¦©¤§¦©§¨©
iM ,iWilXd mFIl mipkp Eide ...xgnE¨¨§¨§Ÿ¦©©§¦¦¦

'ebe 'd cxi iWlXd mFIA,(`iÎi miweqt lirl) ©©§¦¦¥¥
iXXd `EdW ,iWilXd mFIAW xnFlkE§©¤©©§¦¦¤©¦¦
`l dpkdd inie ,dxFYd ozPY WcFgl©¤¦¨¥©¨¦¥©£¨¨Ÿ
lW Fzvwn] minlW mini dWlW Eidi¦§§¨¨¦§¥¦¦§¨¤

oFW`x mFi(WcFgA 'c)ipW mFi lM ,'d) ¦©¤¨¥¦
(WcFgliWilW mFi lW FzvwnE ,'e) ©¤¦§¨¤§¦¦
(WcFgl`N` ,[cg` mFi dWn siqFdW ©¤¤¨¤¦Ÿ¤¤¨

,FYrCnmzpkd ini z` mdl dAxde ¦©§§¦§¨¨¤¤§¥£¨¨¨
zlAw z`xwl dxdhaE dXEcwA¦§¨§¨¢¨¦§©©¨©

df lM .dxFYdiqFi iAx ixacMxnF`d ©¨¨¤§¦§¥©¦¥¨¥
,oeiq WcFgl 'fA dpYip dxFYdW¤©¨¦§¨§§¤¦¨

emlE`Wcga dXWA xnF`d ixacl §¨§¦§¥¨¥§¦¨©Ÿ¤
siqFd `l ,zFxACd zxUr EpYip¦§£¤¤©¦§Ÿ¦

E ,mElk dWnoFWl Wxtl Wi FzHiWl Ÿ¤§§¦¨¥§¨¥§

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy
לקּבל טהֹורֹות ותהיינה זרע הּׁשליׁשי ׁשכבת האּׁשה ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ׁשאם ּתֹורה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

וטהֹור  להזריע, ראּוי ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה מּׁשּׁשהתה אבל ותטמא, ותחזר טבילתּה, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלאחר
הּפֹולטת  את .מּלטּמא ְִֵֶֶֶַַ

(æè)úì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ
ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå íé÷øáe§¨¦¹§¨¨³¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ

:äðçna øLà íòä-ìk ãøçiå©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑ ממּתין הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ּבׂשרֿודם ּדר ּׁשאין מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, ּכבֹודֿה'(ביחזקאל והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום וגֹו' אלֿהּבקעה צא "קּום ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
.עֹומד" ֵ

(æé)-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא),לקראתם יצאה ׁשהּׁשכינה ׁשּנאמר:מּגיד וזהּו ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ƒ¿«»¡…ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לג) ּבא'(דברים  'לסיני נאמר: ולא ּבא", מּסיני ‰‰¯."ה' ˙ÈzÁ˙a∑,ּומדרׁשֹו ההר. ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ְְֱִִִֶַַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְְְְְִִֵַָָָ

עליהם ונכּפה מּמקֹומֹו ההר פח)ּכגיגיתׁשּנתלׁש .(שבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

Â‰Â‰טז  ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»

„ÈÈיז  ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
:‡¯eË ÈÏBtLa e„zÚ˙‡Â ‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'mini zWlWl''iWilXd mFIl' FnM ¦§Ÿ¤¨¦§©©§¦¦
(miyxtn):

.äMà ìà eLbz ìà`l Ff dxdf` ©¦§¤¦¨©§¨¨Ÿ
ixdW] miWp`d zxdh KxFvl dxn`p¤¤§¨§¤¨¢©¨£¨¦¤£¥
`nhPW mFIA lFAhl lFki Wi`d̈¦¨¦§©¤¦§¨
miWPd zxdh KxFvl `N` ,[xdHdlE§¦¨¥¤¨§¤¨¢©©¨¦

KWnA odil` EWBi `NW ,dxn`plM ¤¤§¨¤Ÿ¦§£¥¤§¤¤¨
miWPd EdIW icM ,ElNd mini 'b¨¦©¨§¥¤§©¨¦
dpiidze iWilXd mFIl zFlaFh§©©§¦¦§¦§¤¨

lAwl zFxFdhz`ddxFYKFYn §§©¥¤©¨¦
.dxdh,mini 'b KFz EWOWi m`W`l ¨¢¨¤¦§©§¨¦Ÿ

,ozliah lirFYdX`d hFltz `OW ¦§¦¨¨¤¨¦§¨¦¨
xFfgze Dzliah xg`l rxfÎzakW¦§©¤©§©©§¦¨¨§©£

,mini 'b dzdXXn la` ;`nhzeif` §¦§¨£¨¦¤¨£¨¨¦£©
iE`x Fpi`e gixqn rxGd xaM§¨©¤©©§¦©§¥¨

e ,rixfdl`Edz` `OhNn xFdh §©§¦©§¨¦§©¥¤
zhlFRdFzF`(.et zay)(m"ialn ,oexkfd): ©¨¤
fh dxez

(fh).ø÷aä úBéäadeedzPW drWA ¦§©Ÿ¤§¨¨¤¦§£¨
lr dpikXd dcxi xaM ,xwFAd dUrpe§©£¨©¤§¨¨§¨©§¦¨©

aEzMde .xddmiCwdW cOlnd"awd ¨¨§©¨§©¥¤¦§¦
mci lrokle ,(mz`ial F`FA miCwd) ©¨¨¦§¦§¦¨¨§¨¥

,'ebe 'miwxaE zlw idie' xn`p dNigY§¦¨¤¡©©§¦ŸŸ§¨¦
mrd z` dWn `vFIe' :oMn xg`lE§©©¦¥©¥Ÿ¤¤¨¨
bdp dfaE .'ebe 'midl`d z`xwl¦§©¨¡Ÿ¦¨¤¨©
iRlM dAige depr zCin d"awd¦©£¨¨§¦¨§©¥

,l`xUiA KxC oi`X dnmceÎxU ¦§¨¥©¤¥¤¤¨¨¨¨
oiYnn axd `dIW oM zFUrl©£¥¤§¥¨©©§¦

cinlYl.`FaIW crEpivn oke ©©§¦©¤¨§¥¨¦
df znbEcMl`wfgiAxn`W ,`iaPd §§©¤¦¤§¥©¨¦¤¨©
d"awd Fl(bkÎak ,b)l` `v mEw'¥¤

drwAdKzF` xAc` mWemEw`e , ©¦§¨§¨£©¥¨¨¨
'd cFaM mW dPde drwAd l` `v`ë¥¥¤©¦§¨§¦¥¨§

'cnFr,deprA d"awd FA bdPW ixd ¥£¥¤¨©©£¨¨
eiptl `Fal miCwde dxizi(i"`a): §¥¨§¦§¦¨§¨¨

fi dxez
(fi).íéäìàä úàø÷ìxn`p `l ¦§©¨¡Ÿ¦Ÿ¤¡©

,'midl`d l` mrd z` dWn `vFIe'©¥¤¤¨¨¤¨¡Ÿ¦
Fpi`W ,'z`xwl' oFWl xn`p `N ¤̀¨¤¡©§¦§©¤¥
l` axwznE KlFdd lr `N` WOWn§©¥¤¨©©¥¦§¨¥¤
Fz`xwl axwznE KlFd `Ed s`W in¦¤©¥¦§¨¥¦§¨

lirl xEn`d znbEcM](f ,gi)`vIe' §§©¨¨§¥©¥¥
`aE KlFdd ,'Fpzg z`xwl dWnŸ¤¦§©Ÿ§©¥¨
E`vIW o`M xn`PW oeike ;[FcbpM§¤§§¥¨¤¤¡©¨¤¨§

,dpikXd 'z`xwl' l`xUiciBndfA ¦§¨¥¦§©©§¦¨©¦¨¤
,aEzMdWmBd`vi dpikXd ©¨¤©©§¦¨¨§¨

z`xwl `vFId ozgM ,mz`xwl¦§¨¨§¨¨©¥¦§©
,dNM,Ff z`xwl df mi`A mdipXW ©¨¤§¥¤¨¦¤¦§©

,FzAig zF`xdl icM df lkeEdfe §¨¤§¥§©§¦¨§¤
xn`PW(a ,bl mixac)'`A ipiQn 'd' ¤¤¡©¦¦©¨

oYil icM ipiq xdn riBd d"awd]¦¦©¥©¦©§¥¦¥
,[zFevnE dxFY FOrlxn`p `le §©¨¦§§Ÿ¤¡©

,'`A ipiql','ipiql' `AW xg`l iM §¦©¨¦§©©¤¨§¦©
mdipR lAwl 'ipiQn' mz`xwl `vï¨¦§¨¨¦¦©§©¥§¥¤

mzF` Fzad`A(`zlikn): §©£¨¨
.øää úézçúaFhEWt itl`xwn lW §©§¦¨¨§¦§¤¦§¨

:FWExiR,xdd ilbxAlr xnFlM ¥§©§¥¨¨§©©
Fl dkEnQd rwxTdFWxcnE ,zgY : ©©§©©§¨¦§¨©©

,WOn xddFnFwOn xdd WlzPW ¨¨©¨¤¦§©¨¨¦§
zibibM mdilr dRkpewifgd - §¦§¨£¥¤§¦¦¤¡¦

lrOn `EdWM xdd z` d"awd¤¨¨§¤¦©©
lr KRdPd lFcB ilkM ,mdiW`xl§¨¥¤¦§¦¨©¤§¨©

mc` lW FW`xl`xUi m` ,xn`e] Ÿ¤¨¨§¨©¦¦§¨¥
e`l m`e ,ahEn - dxFYd z` ElAwi§©§¤©¨¨§¦¨

DlAwl Eaxqi m` -z` xifgn ip` - ¦§¨§§©§¨£¦©£¦¤
[Edae Edzl mlFrd(.gt zay):gi dxez ¨¨§Ÿ¨Ÿ
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(âé)äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

:øäá eìòé©«£¬¨¨«
i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא ּגבּה(סנהדרין ׁשהיה הּסקילה מּבית למּטה נדחין ׁשהם לּנסקלים קֹומֹות מּכאן .ׁשּתי »…ƒ»∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

‰¯iÈ∑ּכמֹו לארץ, למּטה טו)יׁשל ּבּים"(לעיל ‰Ï·i."ירה CLÓa∑ סימן הּוא ,אר קֹול הּיֹובל ּכׁשּימׁש ƒ»∆ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…«…≈ְְִִֵֶַַָֹֹ
הּקֹול, והפסקת ׁשכינה לעלֹות סּלּוק רּׁשאין הם ׁשּנסּתּלק, ּבערּביא ∑‰Ï·i.וכיון ׁשּכן איל, ׁשל ׁשֹופר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ«…≈ְְִֵֶֶַַָָָ

אילֹו ׁשל וׁשֹופר יֹובלא, לדכרא היה קֹורין יצחק .ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

(ãé)íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¤̄¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
:íúìîN eñaëéå©§©§−¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑ העם אל ההר מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìL-ìà íéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®©
:äMà-ìà eLbz¦§−¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑,ימים ׁשלׁשת ּכדברי לסֹוף מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום הּוא ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
יֹוסי, פז)רּבי ולׁשלׁשת .(שבת ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ּבחדׁש 'ּבׁשּׁשה האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

הּׁשליׁשי  לּיֹום ּכמֹו ‡M‡ŒÏ‰.ימים, eLbzŒÏ‡∑ לּיֹום טֹובלֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ְְִִִַַָ«ƒ¿∆ƒ»ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

Ì‚¯˙Èיג  ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

È˙יד  ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

Ï‡טו  ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.eäö÷a òâðe,xdd lW FdaFbA wx `l §Ÿ©§¨¥Ÿ©§§¤¨¨
`N`Edvwa ENit`ErBi `l(`"eb): ¤¨£¦§¨¥Ÿ¦§

bi dxez
(bi).äøié äøé:FWExiR 'dIxi' oFWl ¨Ÿ¦¨¤§§¦¨¥

lM ,xnFlkE .dHnl dlrnln dklWd©§¨¨¦§©§¨§©¨§©¨
ltM KFYnE .ux`l KlWEi xdA rbFPd©¥©¨¨§©¨¨¤¦¤¤
EWxC ,'dxIi dxi F` ,lwQi lwq' oFWNd©¨¨Ÿ¦¨¥¨Ÿ¦¨¤¨§
wx EdEzinIW dpeEMd oi`W minkg£¨¦¤¥©©¨¨¤§¦©
dliwq F`] zFziOd iYXn zg`A§©©¦§¥©¦§¦¨
,[DFaB mFwOn dklWd F` ,mipa`A©£¨¦©§¨¨¦¨¨©

,FA EniIwi Ff mbe Ff mB `N`Eo`Mn ¤¨©§©§©§¦¨
s` EcnlllkdoilwqPEaiIgzPW ¨§©§¨©¦§¨¦¤¦§©§

,oiC ziA ici lr dliwqWdNigYmd §¦¨©§¥¥¦¤§¦¨¥
oigcp(mitgcp)dHnlux`lnbB ¦§¦¦§¨¦§©¨¨¨¤¦©

iYW DFab didW ,dliwQdÎziA¥©§¦¨¤¨¨¨©§¥
,zFnFwdIgCd iciÎlr zn `l m`e§¦Ÿ¥©§¥©§¦¨

mipa`A FzF` minbFx(.dn oixcdpq)(i"`a): §¦©£¨¦
.äøiéFnM .ux`l dHnl KlWEi ¦¨¤§©§©¨¨¨¤§

:EpivOW'mIa dxi'(c ,eh lirl)KilWd - ¤¨¦¨¨©¨¦§¦
mIA: ©¨

.ìáBiä CLîalaFId KFWnIWM ¦§Ÿ©¥§¤¦§©¥
(xtFXd),KFx` lFwmirwFYd KxcM ©¨¨§¤¤©§¦

dpFxg` driwzA(fh weqt oldl d`x)`Ed , ¦§¦¨©£¨

mdl didiwENiq oniqddpikWon ¦§¤¨¤¦©¦©§¦¨¦
xddlFTd zwqtde(xtFXd lW), ¨¨§©§¨©©¤©¨

wNYq`W oeikez` zFxWdNn §¥¨¤¤§©¥¦§©§¤
f` wx ,xdd lr izpikWoi`Xx md §¦¨¦©¨¨©¨¥©¨¦

zFlrlmW(m"`x ,:d dvia i"yx): ©£¨
.ìáBiäo`M iExw xtFXdW KFYn ©¥¦¤©¨¨¨

iM Epcnl ,'laFi',li` lW xtFW `Ed ¥¨©§¦¨¤©¦
A oMWux``xkcl oixFw `iaxr ¤¥§¤¤£©§¨¦§¦§¨

(xkf UaM ,li`)xtFWe .'`laEi'df ©¦¤¤¨¨§¨§¨¤
,d"awd FA rwYWwgvi lW Fli` lW ¤¨©¤¥¤¦§¨

didEpia` mdxa` Faixwd xW` , ¨¨£¤¦§¦©§¨¨¨¦
iR lr s`e'] FpA wgvi zgY dlFrl§¨©©¦§¨§§©©¦
Fziieedl d"awd Fxifgd ,FNEM sxUPW¤¦§©¤¡¦©£¨¨

'dpFW`xd(iiga epiax)[(xfril` 'xc iwxt) ¨¦¨
(`"eb):ci dxez
(ci).íòä ìà øää ïîxn` `l ¦¨¨¤¨¨Ÿ¨©

l` dWn cxIe' :dxvw oFWlA aEzMd©¨§¨§¨¨©¥¤¤¤
on' mdil` cxIW WiBcd `N` ,'mrd̈¨¤¨¦§¦¤¨©£¥¤¦

,'xdddpFt dWn did `NW cOln ¨¨§©¥¤Ÿ¨¨Ÿ¤¤
iwqrle`A KM xg`e (Fnvr ipiiprl) ©£¨¨§¦§§¥©§§©©¨¨

,mrd l``N`,cIn `aE cxion ¤¨¨¤¨¨©¨¦¨¦
xdd-mrd l`(`zlikn)(h"ac): ¨¨¤¨¨

eh dxez

(eh)ì íéðBëð eéäìL.íéîé úL`l ¡§¦¦§Ÿ¤¨¦Ÿ
`N` ,'iWilXd mFIl' dWn xn`̈©¤©©§¦¦¤¨
EidIW FrnWnA WIW ,'mini zWlWl'¦§¤¨¦¤¥§©§¨¤¦§

mipkEn,mini zWlW sFql,xnFlkE ¨¦§§Ÿ¤¨¦§©
ozPY minId zWlW EniIYqIW xg`l§©©¤¦§©§§¤©¨¦¦¨¥

,dxFYdeiriax mFi `Ed'f) mzpkdl ©¨§§¦¦©£¨¨¨
mFIA Fl xn` d"awd mlE`e .(WcFgl©¤§¨¨©©
mFId mYWCwe' :WcFgl iriaxd̈§¦¦©¤§¦©§¨©
iM ,iWilXd mFIl mipkp Eide ...xgnE¨¨§¨§Ÿ¦©©§¦¦¦

'ebe 'd cxi iWlXd mFIA,(`iÎi miweqt lirl) ©©§¦¦¥¥
iXXd `EdW ,iWilXd mFIAW xnFlkE§©¤©©§¦¦¤©¦¦
`l dpkdd inie ,dxFYd ozPY WcFgl©¤¦¨¥©¨¦¥©£¨¨Ÿ
lW Fzvwn] minlW mini dWlW Eidi¦§§¨¨¦§¥¦¦§¨¤

oFW`x mFi(WcFgA 'c)ipW mFi lM ,'d) ¦©¤¨¥¦
(WcFgliWilW mFi lW FzvwnE ,'e) ©¤¦§¨¤§¦¦
(WcFgl`N` ,[cg` mFi dWn siqFdW ©¤¤¨¤¦Ÿ¤¤¨

,FYrCnmzpkd ini z` mdl dAxde ¦©§§¦§¨¨¤¤§¥£¨¨¨
zlAw z`xwl dxdhaE dXEcwA¦§¨§¨¢¨¦§©©¨©

df lM .dxFYdiqFi iAx ixacMxnF`d ©¨¨¤§¦§¥©¦¥¨¥
,oeiq WcFgl 'fA dpYip dxFYdW¤©¨¦§¨§§¤¦¨

emlE`Wcga dXWA xnF`d ixacl §¨§¦§¥¨¥§¦¨©Ÿ¤
siqFd `l ,zFxACd zxUr EpYip¦§£¤¤©¦§Ÿ¦

E ,mElk dWnoFWl Wxtl Wi FzHiWl Ÿ¤§§¦¨¥§¨¥§

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy
לקּבל טהֹורֹות ותהיינה זרע הּׁשליׁשי ׁשכבת האּׁשה ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ׁשאם ּתֹורה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

וטהֹור  להזריע, ראּוי ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה מּׁשּׁשהתה אבל ותטמא, ותחזר טבילתּה, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלאחר
הּפֹולטת  את .מּלטּמא ְִֵֶֶֶַַ

(æè)úì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ
ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå íé÷øáe§¨¦¹§¨¨³¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ

:äðçna øLà íòä-ìk ãøçiå©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑ ממּתין הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ּבׂשרֿודם ּדר ּׁשאין מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, ּכבֹודֿה'(ביחזקאל והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום וגֹו' אלֿהּבקעה צא "קּום ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
.עֹומד" ֵ

(æé)-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא),לקראתם יצאה ׁשהּׁשכינה ׁשּנאמר:מּגיד וזהּו ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ƒ¿«»¡…ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לג) ּבא'(דברים  'לסיני נאמר: ולא ּבא", מּסיני ‰‰¯."ה' ˙ÈzÁ˙a∑,ּומדרׁשֹו ההר. ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ְְֱִִִֶַַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְְְְְִִֵַָָָ

עליהם ונכּפה מּמקֹומֹו ההר פח)ּכגיגיתׁשּנתלׁש .(שבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

Â‰Â‰טז  ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»

„ÈÈיז  ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
:‡¯eË ÈÏBtLa e„zÚ˙‡Â ‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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exziנד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 26 'nr b"lg y"ewl dkex`a oiieri)

z"n ixg`l zFvOd aEIg¦©¦§§©£¥

ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם  ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את מקּבלים אּתם אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכפה

א) פח, (שבת

הּתֹוס' קׁשיית כפה)ידּועה ד"ה עליהם (שם הּקּב"ה ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" נעׂשה הקּדימּו "ּכבר הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּפעם עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּכגיגית" ההר ּבחמיׁשי את היתה ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמ' (ּכדמׁשמע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

?ּבסיון) ְִָ

הרמּב"ם מ"ש ע"פ ּבזה, ספ"ז)וי"ל חּלין הּמׁשניֹות לפני (ּפרּוׁש ּבהן ׁשּנצטּוינּו הּמצֹות ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ׁשּנאמר הּצּוּוי מּפני אֹותן מקּימים אנּו אין ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָזה,

הּמצֹות  לקּים והחּיּוב אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר מעמד לפני ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות ּבנ"י ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָונמצא,
הם. ׁשֹונים חּיּובים – מ"ת ְֲִִִֵֵֶַׁשּלאחרי

לקּים  החּיּוב עדין היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ונׁשמע" "נעׂשה יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון י"ל, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועפ"ז
מ"ת  ּדאחרי הּמצֹות על אמּתית קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ּבקּבלת הּנה מ"ת, לאחרי ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּמצֹות

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ּכי הּגבּורה, מּפי ּבהם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּנצטּוּו
ּבפעל. ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹולכן

ã ycew zegiyn zecewp ã(424 'nr e"kg y"ewl t"r)

oFvxA F` qp`A dxFYd zlAw©¨©©¨§Ÿ¤§¨

ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם  ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם אם להם ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמלּמד

לאֹורייתא רּבה מֹודעה מּכאן . א). פח, (שבת ְְִַַָָָָָ
מתוס')וקׁשה לנׁשמע,(כנ"ל נעׂשה ׁשהקּדימּו זה עם מתאים זה ואי מאנס אּלא הּתֹורה את ּבנ"י עליהם קּבלּו לא דלפ"ז , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

מרצֹון? ׁשּקּבלּוה מּזה ְְְִִֵֶֶַָָָּדמׁשמע
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשרק ּבאמת מּכיר ׁשאינֹו מּפני הּוא והּמצֹות הּתֹורה על עצמֹו על יקּבל לא ׁשאדם זה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹויׁש
לקּימם. עצמֹו על יקּבל ּבוּדאי והּמצֹות הּתֹורה ּבטּוב יּכיר ואם הרע, ּתכלית הּוא והּמצֹות הּתֹורה והפ הּטֹוב, ּתכלית ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָהם
היה  ואי־אפשר וכּו', מׁשחתֹות ּבמּדֹות הארץ, ערות ׁשהיתה מצרים, מיציאת יֹום חמּׁשים רק עברּו סיני הר ּבמעמד ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהּנה
ׁשהּכירּו לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו וזה חּיינּו, היא הּתֹורה ׁשרק להּכיר הּקצה אל הּקצה מן יׁשּתּנּו ּכזה קצר זמן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשּבמׁש
הרּגיׁשּו ועי"ז האמת, הּכרת אֹור עליהם ׁשהׁשּפע ידי על זֹו הּכרה עליהם" "ּכפּו ׁשּמּלמעלה מּפני הי' הּתֹורה, ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּבמעלת

זֹו. להּכרה הּגיעּו לא עדין חּייהם ּומהל ׂשכלם מּצד אבל הּטֹוב, ּתכלית הם והּמצֹות ׁשהּתֹורה ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹמּמׁש
מּתנה  ּבדר אלא ּכי ׂשכלם מּצד היה לא מ"ת ּבזמן ּברצֹון ׁשּקּבלּוה זה ּכי לאֹורייתא" רּבה "מֹודעה ּתֹורה מּתן לאחרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹולכן

היא. וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום נׁשאר לאח"ז אבל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָמלמעלה,

(çé)ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàî§«Ÿ
i"yx£Blk ÔLÚ∑.ׁשמע ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, הּׁשי"ן נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין »«Àְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡ez‡„¿«»¿»»»«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).Blk ïLòFNEM xdd :FWExiR ¨©ª¥¨¨
,'oWr dlrd'iMmW df 'oWr' oi` ¤¡¨¨¨¦¥¨©¤¥

xaCxdd :FWExiR `dIW] 'oWr' FnM ¨¨§¨¨¤§¥¥¨¨

,[oWrl did FNEMo"iXd cEwp ixdW ¨¨§¨¨¤£¥¨©¦
,g"YR,'oWr' `le 'oWr'`N``Ed ©¨¨©§Ÿ¨¨¤¨

,'lrR' oFWlmilrRd x`W KxckE §¨©§¤¤§¨©§¨¦

g"YtE u"nwA micTEpnd xar oFWlA, ¦§¨¨©§¨¦§¨©©¨
'rnW' 'xnW' 'xn`' FnMoFWlaE] §¨©¨©¨©¦§

oWr :deFd(eh ,k oldl)[FnEBxY KklE ¤¨¥§¨©§

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy
ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,ּדבר לכ ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, עׁשן ∑‰ÔL·k.וכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻ«ƒ¿»

"ּבֹו לֹומר ּתלמּוד יֹותר? ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ּכבׁשן?ׁשל לֹומר ּתלמּוד ּומה הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, יכֹולה ּׁשהיא מה האזן את יא)לסּבר יׁשאג".(הושע "ּכאריה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

לסּבר  ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, אּלא ּבארי, ּכח נתן מי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוכי
ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. ּׁשּיכֹולה מה האזן מג)את והלא (יחזקאל לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". מים ּכקֹול "וקֹולֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

האזן  את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה .הּוא, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו עעעעׁשׁשׁשׁשןןןן סיניסיניסיניסיני יח)והרוהרוהרוהר מּפני (יט, ּכּלֹו עׁשן יהיה ואי הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ּבֹו אין סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
לעיל מפרׁש אבל ב)האׁש". ג, נאמר(שמות וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה ּומסּתּבר סנה, היה ההר א)ׁשעל "וינהג (פסוק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(ׁשּלא הּמדּבר" אחר הּצאן ּוכתיבירעירעירעירעּוּוּוּואת רש"י). אחרים, ג)ּבׂשדֹות לד, אל(תשא והּבקר ההּוא".ירעירעירעירעּוּוּוּו"הּצאן ההר מּול אל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשם ׁשמֹות מרׁש"י ב)ּולהעיר אחר".(פסוק אילן "ולא : ְְְִִִֵֵַַָָָֹ

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט  מנהג ≈¿»≈¿…ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לׁשמע  ּׁשּיכֹולים מה אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". a„È¯.וחזק ‰LÓ∑ מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ

והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּומׁשמיע
ּכח  ּבֹו לתת ונׁשמע מסּיעֹו מגּביר קֹולֹו ·˜ÏB.להיֹות epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יח)יענּנּו א "אׁשר (מלכים ְְְְְְִִִֵַַַָָֹ«¬∆¿ְְֲֲֶֶַַַַ

להֹורידֹו האׁש ּדבר על ּבאׁש", .יענה ְְֲִֵֵֶַַַָָ

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 26 'nr b"lg y"ewl dkex`a oiieri)

z"n ixg`l zFvOd aEIg¦©¦§§©£¥

ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם  ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את מקּבלים אּתם אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכפה

א) פח, (שבת

הּתֹוס' קׁשיית כפה)ידּועה ד"ה עליהם (שם הּקּב"ה ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" נעׂשה הקּדימּו "ּכבר הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּפעם עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּכגיגית" ההר ּבחמיׁשי את היתה ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמ' (ּכדמׁשמע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

?ּבסיון) ְִָ

הרמּב"ם מ"ש ע"פ ּבזה, ספ"ז)וי"ל חּלין הּמׁשניֹות לפני (ּפרּוׁש ּבהן ׁשּנצטּוינּו הּמצֹות ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ׁשּנאמר הּצּוּוי מּפני אֹותן מקּימים אנּו אין ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָזה,

הּמצֹות  לקּים והחּיּוב אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר מעמד לפני ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות ּבנ"י ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָונמצא,
הם. ׁשֹונים חּיּובים – מ"ת ְֲִִִֵֵֶַׁשּלאחרי

לקּים  החּיּוב עדין היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ונׁשמע" "נעׂשה יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון י"ל, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועפ"ז
מ"ת  ּדאחרי הּמצֹות על אמּתית קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ּבקּבלת הּנה מ"ת, לאחרי ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּמצֹות

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ּכי הּגבּורה, מּפי ּבהם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּנצטּוּו
ּבפעל. ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹולכן
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oFvxA F` qp`A dxFYd zlAw©¨©©¨§Ÿ¤§¨

ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם  ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם אם להם ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמלּמד

לאֹורייתא רּבה מֹודעה מּכאן . א). פח, (שבת ְְִַַָָָָָ
מתוס')וקׁשה לנׁשמע,(כנ"ל נעׂשה ׁשהקּדימּו זה עם מתאים זה ואי מאנס אּלא הּתֹורה את ּבנ"י עליהם קּבלּו לא דלפ"ז , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

מרצֹון? ׁשּקּבלּוה מּזה ְְְִִֵֶֶַָָָּדמׁשמע
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשרק ּבאמת מּכיר ׁשאינֹו מּפני הּוא והּמצֹות הּתֹורה על עצמֹו על יקּבל לא ׁשאדם זה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹויׁש
לקּימם. עצמֹו על יקּבל ּבוּדאי והּמצֹות הּתֹורה ּבטּוב יּכיר ואם הרע, ּתכלית הּוא והּמצֹות הּתֹורה והפ הּטֹוב, ּתכלית ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָהם
היה  ואי־אפשר וכּו', מׁשחתֹות ּבמּדֹות הארץ, ערות ׁשהיתה מצרים, מיציאת יֹום חמּׁשים רק עברּו סיני הר ּבמעמד ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהּנה
ׁשהּכירּו לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו וזה חּיינּו, היא הּתֹורה ׁשרק להּכיר הּקצה אל הּקצה מן יׁשּתּנּו ּכזה קצר זמן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשּבמׁש
הרּגיׁשּו ועי"ז האמת, הּכרת אֹור עליהם ׁשהׁשּפע ידי על זֹו הּכרה עליהם" "ּכפּו ׁשּמּלמעלה מּפני הי' הּתֹורה, ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּבמעלת

זֹו. להּכרה הּגיעּו לא עדין חּייהם ּומהל ׂשכלם מּצד אבל הּטֹוב, ּתכלית הם והּמצֹות ׁשהּתֹורה ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹמּמׁש
מּתנה  ּבדר אלא ּכי ׂשכלם מּצד היה לא מ"ת ּבזמן ּברצֹון ׁשּקּבלּוה זה ּכי לאֹורייתא" רּבה "מֹודעה ּתֹורה מּתן לאחרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹולכן

היא. וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום נׁשאר לאח"ז אבל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָמלמעלה,

(çé)ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàî§«Ÿ
i"yx£Blk ÔLÚ∑.ׁשמע ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, הּׁשי"ן נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין »«Àְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»
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(gi).Blk ïLòFNEM xdd :FWExiR ¨©ª¥¨¨
,'oWr dlrd'iMmW df 'oWr' oi` ¤¡¨¨¨¦¥¨©¤¥

xaCxdd :FWExiR `dIW] 'oWr' FnM ¨¨§¨¨¤§¥¥¨¨

,[oWrl did FNEMo"iXd cEwp ixdW ¨¨§¨¨¤£¥¨©¦
,g"YR,'oWr' `le 'oWr'`N``Ed ©¨¨©§Ÿ¨¨¤¨

,'lrR' oFWlmilrRd x`W KxckE §¨©§¤¤§¨©§¨¦

g"YtE u"nwA micTEpnd xar oFWlA, ¦§¨¨©§¨¦§¨©©¨
'rnW' 'xnW' 'xn`' FnMoFWlaE] §¨©¨©¨©¦§

oWr :deFd(eh ,k oldl)[FnEBxY KklE ¤¨¥§¨©§

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy
ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,ּדבר לכ ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, עׁשן ∑‰ÔL·k.וכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻ«ƒ¿»

"ּבֹו לֹומר ּתלמּוד יֹותר? ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ּכבׁשן?ׁשל לֹומר ּתלמּוד ּומה הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, יכֹולה ּׁשהיא מה האזן את יא)לסּבר יׁשאג".(הושע "ּכאריה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

לסּבר  ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, אּלא ּבארי, ּכח נתן מי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוכי
ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. ּׁשּיכֹולה מה האזן מג)את והלא (יחזקאל לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". מים ּכקֹול "וקֹולֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

האזן  את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה .הּוא, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו עעעעׁשׁשׁשׁשןןןן סיניסיניסיניסיני יח)והרוהרוהרוהר מּפני (יט, ּכּלֹו עׁשן יהיה ואי הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ּבֹו אין סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
לעיל מפרׁש אבל ב)האׁש". ג, נאמר(שמות וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה ּומסּתּבר סנה, היה ההר א)ׁשעל "וינהג (פסוק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(ׁשּלא הּמדּבר" אחר הּצאן ּוכתיבירעירעירעירעּוּוּוּואת רש"י). אחרים, ג)ּבׂשדֹות לד, אל(תשא והּבקר ההּוא".ירעירעירעירעּוּוּוּו"הּצאן ההר מּול אל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשם ׁשמֹות מרׁש"י ב)ּולהעיר אחר".(פסוק אילן "ולא : ְְְִִִֵֵַַָָָֹ

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט  מנהג ≈¿»≈¿…ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לׁשמע  ּׁשּיכֹולים מה אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". a„È¯.וחזק ‰LÓ∑ מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ

והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּומׁשמיע
ּכח  ּבֹו לתת ונׁשמע מסּיעֹו מגּביר קֹולֹו ·˜ÏB.להיֹות epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יח)יענּנּו א "אׁשר (מלכים ְְְְְְִִִֵַַַָָֹ«¬∆¿ְְֲֲֶֶַַַַ

להֹורידֹו האׁש ּדבר על ּבאׁש", .יענה ְְֲִֵֵֶַַַָָ

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»
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,[mzrEpzE miOd zEkRYWdin ike ¦§©§©©¦§¨¨§¦¦
e ,`Ed `lde - miOl lFw ozplka ¨©©©¦©£Ÿ§§¨

z`fFzFOcl FzF` dPkn dY` Ÿ©¨§©¤§©
,eizFIxalFzxEaB z` miliWnnE ¦§¦¨©§¦¦¤§¨

lMd ,`xA Fnvr `EdW mixaclicM ¦§¨¦¤©§¨¨©Ÿ§¥
ofF`d z` xAUldlFki `idX dn §©¥¤¨¤©¤¦§¨

oiadlE rFnWl(`zlikn):hi dxez ¦§©§¨¦
(hi).ãàî ÷æçå CìBälW xtFXd lFw ¥§¨¥§Ÿ©¨¤

lFTn FzpEkzA dpFW did d"awd¨¨¤¦§¨¦
;mce xUA lW xtFWhFicd bdpn ¨¤¨¨¨¨¦§©¤§
W ,`Ed (mc` lW Frah)`EdW onf lM ¦§¤¨¨¤¨§©¤

ddFke Wilgn FlFw ,rFwzl Kix`n- ©£¦¦§©©£¦§¤
,KEnp dUrpe Wlgpe KlFd FzriwY lFw§¦¨¥§¤¡¨§©£¤¨
FtEBn `ivFn `EdW xie`dW mEXn¦¤¨£¦¤¦¦

dlke KlFdo`M la` ,FlFw didKlFd' ¥§¨¤£¨¨¨¨¥

'c`n wfgexzFi wGgznE KlFd - §¨¥§Ÿ¥¦§©¥¥
lFwM lFTd did dNigYn la` .xzFie§¥£¨¦§¦¨¨¨©§

,libx hFicd?dNgYn KM dOleicM ¤§¨¦§¨¨¨¦§¦¨§¥
xAUlz` (liBxdl)dn mdipf` §©¥§©§¦¤¨§¥¤©

,rFnWl oilFkIXEldAzi `NW ¤§¦¦§©¤Ÿ¦§©£
hrn `N` ,lFTd wfFgn mF`zRhrn ¦§¥¤©¤¨§©§©

wGgznE KlFd lFTd did(i"`a): ¨¨©¥¦§©¥
øaãé äLîxaC .lFwa EPpri midl`de Ÿ¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§¨¨

,zFpFxg`d zFxACd dpFnWA did df¤¨¨¦§¤©¦§¨©£
rinWnE xAcn dWn didWM§¤¨¨Ÿ¤§©¥©§¦©
ErnW `l ixdW ,l`xUil zFxACd©¦§§¦§¨¥¤£¥Ÿ¨§

dxEaBd iRnz` (FnvrA d"awdn) ¦¦©§¨¥§©§¤
zFxACd zxUr lM`N`miYW ¨£¤¤©¦§¤¨§©¦

odW ,zFpFW`xddidi `l'e 'ikp`' ¨¦¤¥¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤
'Ll(.ck zekn zkqna x`eank),x`WA la` §£¨¦§¨

z` rinWn dWn did zFxACd©¦§¨¨¤©§¦©¤
,l`xUil mixaCdÎKExAÎWFcTde ©§¨¦§¦§¨¥§©¨¨

FlFw zFidl gk FA zzl FriIqn `Ed§©§¨¤Ÿ©¦§
rnWpe xiAbnlM lW mdipf`l ©§¦§¦§¨§¨§¥¤¤¨

Edfe ,dpgOA xW` l`xUi zFaax¦§¦§¨¥£¤©©£¤§¤
xn`PW,ìB÷á epðòélFTd oi`W ¤¤¡©©£¤§¤¥©

oMW ,d"awd lW FlFw o`M xEn`d̈¨¨¤¤¥
FlFw d"awd rinWd `l ElNd zFxACA©¦§©¨Ÿ¦§¦©
d"awd :FWExiR KM `N` ,l`xUil§¦§¨¥¤¨¨¥

EPpriFzWTal dWnl,lFTd xaC lr ©£¤§¤§©¨¨©§©©



exziנו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

ß hay f"h iyiy mei ß

(ë)àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¤̄§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¸̈
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýBýé§¨¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑:לֹומר ּתלמּוד מּמׁש? עליו ירד כ)יכֹול עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן "ּכי «≈∆««ƒ«ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּכבֹוד (מכילתא) ּכּסא וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמלּמד

.עליהם  ֲֵֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh zegiy ihewl)

עליהםעליהםעליהםעליהם ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד ּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא כ)וירדוירדוירדוירד יט, נאמר(רש"י ּבכֹורֹות יב)ּבמּכת יב, ידי (בא על ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מּכת  ּבין  ההבּדל  את  לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ענן, ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל רש"י), ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשליח,

וּירד מדּיק ּתֹורה מּתן לבין ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד::::ּבכֹורֹות הדרּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא ּבכל סיני הר על ירד וירידה ּבּבּבּבהתיהתיהתיהתיּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּותתתתמלכּותֹו,ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדדה' ּובקביעּות, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לעיל.ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹו הּמזּכרים הּפרטים לכל ּגֹורמת ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה לעלֹות B‚Â'.ׁשּלא eÒ¯‰È Ôt∑ ׁשּתאותם ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ההר  לצד ויקרבּו לראֹות, ה' ¯·.אל epnÓ ÏÙÂ∑(מכילתא),יחידי הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה לפני ּכל חׁשּוב ְְְְְִִֶַָָ¿»«ƒ∆»ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

eÒ¯‰È.רב  Ôt∑ הּמּצב את הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת מפרדת הריסה .ּכל ָ∆∆∆¿ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(áë)-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
:ýBýé íäa õøôé¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

icM FlFw z` wGgIW dWn utg didW¤¨¨¨¥¤¤§©¥¤§¥
d"awd dprpe ,mNEM EdErnWIW¤¦§§¨§©£¨

`Ed df oFWle .Ff FzWTalFnM §©¨¨§¨¤§
:EpivOW'W`a dpri xW`',gi `Îmikln) ¤¨¦£¤©£¤¨¥

(cklnxMd xdA EdIl` dUrnA]§©£¥¥¦¨§©©©§¤
iM l`xUi lM ipirl gikFdWM§¤¦©§¥¥¨¦§¨¥¦
iAB lr W`d z` glWi xW` midl`d̈¡Ÿ¦£¤¦§©¤¨¥©©¥
mW s`W ,[midl`d `Ed ,gAfOd©¦§¥©¨¡Ÿ¦¤©¨

miWwand l` dpri xW` :FWExiRlr ¥£¤©£¤¤©§©§¦©
FcixFdl ,W`d xaCs`e .minXd on §©¨¥§¦¦©¨©¦§©

lr Edpri midl`de ,xAci dWn :o`M̈¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¥©
FxiAbdlE FwGgl ,WTiAW lFTd zFcF`©¤¦¥§©§§©§¦

(yeal ,`"aix):k dxez
(k).éðéñ øä ìò 'ä ãøiålW FrnWOn ©¥¤©©¦©¦©§¨¤

`xwn,dflFkiiM xnFl iziidcxi ¦§¨¤¨¨¦¦©¦¨©
xnFl cEnlY - WOn eilr(hi ,k onwl) ¨¨©¨©§©

mzi`x mY`'iYxAC minXd on iM ©¤§¦¤¦¦©¨©¦¦©§¦
'mkOr,`N` minXd on cxi `NW ixd ¦¨¤£¥¤Ÿ¨©¦©¨©¦¤¨

?cvikd .xAiC mXnoiMxdW cOln ¦¨¦¥¨¥©§©¥¤¦§¦

(Kinpde dHd)mipFilrd minW ¦¨§¦§¦¨©¦¨¤§¦
oriSde mipFYgze(mzF` UxR)lr §©§¦§¦¦¨¨©¨©

rSnM xdd iABUExRd,dHOd lr ©¥¨¨§©¨©¨©©¦¨
,mdilr cFaMd `QM cxieKke §¨©¦¥©¨£¥¤§¨

cxi mB iM ,miaEzMd ipW miniIwzn¦§©§¦§¥©§¦¦©¨©
xAcn did minXd on mbe ,xdd lr©¨¨§©¦©¨©¦¨¨§©¥

mdOr(`zlikn):`k dxez ¦¨¤
(`k).íòa ãòä,xnFlMmda dxzd ¨¥¨¨§©©§¥¨¤

,xdA zFlrl `NWxFarIW lke ¤Ÿ©£¨¨§¨¤©£
z`xwp d`xzdd] Wpri dlrie§©£¤¥¨¥©©§¨¨¦§¥
dxzn ,d`xzd mzQW' itl ,'d`crd'©£¨¨§¦¤§¨©§¨¨©§¤

'micr iptA FA(b ,bn ziy`xa i"yx)[: ¦§¥¥¦
.'Bâå eñøäé ït`NW aEzMd zpeEM ¤¤¤§§©¨©©¨¤Ÿ

zFlrl dpgOd KFYn miWp` EcxRzi¦§¨§£¨¦¦©©£¤©£
aEzMd F`xw df cExitE ,xdd l ¤̀¨¨¥¤§¨©¨
xaC wExiR :FrnWOW ,'dqixd' oFWlA¦§£¦¨¤©§¨¥¨¨

xnFlkE ,(oNdlcM) xAEgnd`NW ©§¨§¦§©¨§©¤Ÿ
maSn z` EqxdiEwxti `NW - ¤¤§¤©¨¨¤Ÿ§¨§

dpgOA mzEvAwzd zxEv z` Elwlwie, ¦©§§¤©¦§©§¨©©£¤

mze`YW iciÎlr(mWtp dwWgW) ©§¥¤©£¨¨¤¨§¨©§¨
zF`xl 'd l`,FcFakAcvl Eaxwie ¤¦§¦§§¦§§§©

xddmiWp` zCEb` = aSn] ¨¨©¨£©£¨¦
mpi`e ,`YeevA micnFre mivAEwnd©§¨¦§§¦§©§¨§¥¨

[o`klE o`kl mixGEtn: §¨¦§¨§¨
.áø epnî ìôðåxidfd dn ipRn §¨©¦¤¨¦§¥¨¦§¦

`lde ,`weeC miAx zlitp lr aEzMd©¨©§¦©©¦©§¨©£Ÿ
,zFlrl miqxdnd xRqnA iElY xaCd©¨¨¨§¦§©©§¨§¦©£
`N` ElRi `l micigi Eqxdi m`e§¦¤¤§§¦¦Ÿ¦§¤¨

:mdl xn` KM `N` .micigidn lM §¦¦¤¨¨¨©¨¤¨©
,icigi `Ed ENit`e ,mdn lFRIX¤¦¥¤©£¦§¦¦

ax iptl aEWg(my)(`"n): ¨§¨©¨
.eñøäédqixd lMdNErR `id , ¤¤§¨£¦¨¦§¨

doipAd ztiq` zcxtnipa` wExiR - ©©§¤¤£¦©©¦§¨¥©§¥
Kkl ,eiCgi mxEAign oipAds` ©¦§¨¥¦¨©§¨§¨©

miWp` aSOn oicxtPdmicnFrd ©¦§¨¦¦©©£¨¦¨§¦
oFWlA miiExw ,'mixAEgn'M cgi©©¦§¨¦§¦¦§

md iM ,'miqxdn'aSOd z` miqxFd: §¨§¦¦¥§¦¤©©¨
ak dxez

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות קטו)אף ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אל הם אף קרּבנֹות, להקריב ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ«ƒ»ƒ∆ְְְִֵַַַָָ
לעלֹות  חׁשיבּותם על עמדן ∑eLc˜˙È.יסמכּו על להתיּצב מזּמנים יהרג ∑ı¯ÙÈŒÔt.יהיּו ּפרצה, לׁשֹון ְְֲֲִִַַָƒ¿«»ְְְְְִִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְֲִַָֹ

ּפרצה  ּבהם ויעׂשה .ּבהם ְְֲִֶֶֶַָָָ

(âë)úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

:BzLc÷å øää-úà¤¨−̈§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם ׁשאין .לעלֹות, ְֲֵֶֶַָ

(ãë)ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ
ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå Cnò¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈

:ía-õøôé-ït¤¦§¨¨«
i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) מעׂשה ּבׁשעת אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם .והעד ∆≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÌÈ‰k‰Â CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑?עּמ הם אף אּתה יכֹול מעּתה: אמר אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒְְְֱִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
לעצ  מחּצה יֹותר - ואהרן מאהרן, יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה - והּכהנים לעצמֹו, מחּצה - ואהרן ,מ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

Ô¯‰‡Âכד  z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).íéðäkä íâåmxh `idd zrA §©©Ÿ£¦¨¥©¦¤¤
`N` ,dPEdkl iel haW ipA Exgap¦§£§¥¥¤¥¦¦§¨¤¨
WExiR Kkl ,mipdMd Eid mixFkAd©§¦¨©Ÿ£¦§¨¥

:`Ed aEzMddcFardW ,zFxFkAd s` ©¨©©§¤¨£¨
f` dzid,mdaEWCwzi md mB ¨§¨¨¨¤©¥¦§©§
.(oNdlcM)zxWn FrnWn 'odM' oFWlE §¦§©¨§Ÿ¥©§¨§¨¥

`weeC cgEind oFWl Fpi`e ,zEdl`l¥Ÿ§¥¨©§¨©§¨
miIEqn haWl(ak ,fn ziy`xa i"yx d`x) §¥¤§¨

Elqtp lbrA l`xUi E`hgWkE]§¤¨§¦§¨¥¨¥¤¦§§
mdiYgY miIeld Exgape mixFkAdi"yx) ©§¦§¦§£©§¦¦©§¥¤

(ai ,b xacna[(.ehw migaf):
.'ä ìà íéLbpämdW s` lr ,xnFlM ©¦¨¦¤§©©©¤¥

milibxzFpAxw aixwdl'd iptls` , §¦¦§©§¦¨§¨¦§¥©
,mzEaiWg lr Eknqi l` mdxiYdl ¥©¦§§©£¦¨§©¦

mnvrlzFlrl`l oiicr] xdd l` §©§¨©£¤¨¨£©¦Ÿ
lr zFpAxTd zcFare ,oMWOd f` did̈¨¨©¦§¨©£©©¨§¨©
dWn dpAW zFgAfOA dzid mcï¨¨§¨©¦§§¤¨¨¤
xg`l dpAW gAfOd oFbM ,xAcOA©¦§¨§©¦§¥©¤¨¨§©©

wlnr zngln(eh ,fi lirl)gAfOaE , ¦§¤¤£¨¥©¦§¥©
dxFY oYn mcFw xdd zgY dpAWoldl) ¤¨¨©©¨¨¤©©¨

(c ,ck(r"`)[:
.eLc÷úéo`M dxEn`d 'zEWCwzd' ¦§©¨¦§©§¨£¨¨

mB ,xnFlkE .dpnfde dpkd oFWl `id¦§£¨¨§©§¨¨§©©
mdmipOEfn EidimipkEnEaSizdl ¥¦§§¨¦¨¦§¦§©¥

ocnr lrdxdd zFlrl `le: ©¨§¨§Ÿ©£¨¨¨

.õøôé ït'wfFg' oFWl df oi` ¤¦§Ÿ¥¤§¤
aEzMd znbEckE](ci ,gk ziy`xa)YvxtE' §§©©¨¨©§¨

`Ed o`M `N` ,['dncwe dOioFWl ¨¨¨¥§¨¤¨¨§
dvxRFnM ,dxiaWE qxd](b .b zldw) ¦§¨¤¤§¦¨§

zpeEke ,['zFpal zre uFxtl zr'¥¦§§¥¦§§©¨©
oR :aEzMdmda dUrie mdA bFxdi ©¨¤©£¨¤§©£¤¨¤

dvxR(x"yl):bk dxez ¦§¨
(bk).íòä ìëeé àìlr :dWn xn` KM Ÿ©¨¨¨¨©¤©

lr m` ;mdA zFxzdl ipziEv dn̈¦¦©¦§©§¨¤¦©
`ld ,xdl dIlrd xEQi`Kixv ipi` ¦¨£¦¨¨¨£Ÿ¥¦¨¦

cirdl(zFxzdl)ixdW ,mdAxaM §¨¦§©§¨¤¤£¥§¨
mFId md oicnFre mixzEnxaM df §¦§§¦¥©¤§¨

mini zWlW.oeiqA iriaxd on -`le §Ÿ¤¨¦¦¨§¦¦§¦¨§Ÿ
,zFlrl ElkEixnFlMmdl oi`W §©£§©¤¥¨¤

zEWx'zlFki' oFWl Wi] zFlrl §©£¥§§¤
lkEz `l' FnM ,zEWx FrnWOW¤©§¨§§Ÿ©

'mNrzdl(b ,ak mixac)dWn zpeEke ,[ §¦§©¥§©¨©¤
dqixdl d"awd oeEMzd ilE` ,lF`Wl¦§©¦§©¥©£¦¨

mdA dxzd xaMW FGn zxg`(a"a): ©¤¤¦¤§¨¦§¨¨¤
ck dxez

(ck).ãø CìzipW mdA crde- ¤¥§¨¥¨¤¥¦
,mdA zixzd xaMW d`xzd DzF`¨©§¨¨¤§¨¦§¥¨¨¤
diE`xd KxCd `id KMW itl§¦¤¨¦©¤¤¨§¨

,d`xzdAmcFw mc`d z` oifxfOW §©§¨¨¤§¨§¦¤¨¨¨¤
zrWA FzF` oifxfnE oixfFge ,dUrn©£¤§§¦§¨§¦¦§©

dUrniptl mxidfd ,o`M s` - ©£¤©¨¦§¦¨¦§¥
xfge ,xdd lr dpikXd dcxIW¤¨§¨©§¦¨©¨¨§¨¨
qpkpe lg xaM xEQi`dWM mxidfde§¦§¦¨§¤¨¦§¨¨§¦§©

FRwzl(`zlikn): §¨§
.íéðäkäå Cnò ïøäàå äzà úéìòå§¨¦¨©¨§©£Ÿ¦¨§©Ÿ£¦

lFkiiM xnFl iziidmd s`oxd`) ¨¨¦¦©¦©¥©£Ÿ
milFr ,(mipdMdeKOrxdd W`xl §©Ÿ£¦¦¦¨§Ÿ¨¨

xn`PW mEXn ,oxd`].'KOr' FA ©£Ÿ¦¤¤¡©¦¨
`le aEzMd mcixtdW KFYn mipdMde§©Ÿ£¦¦¤¦§¦¨©¨§Ÿ

mrd x`WA mllM(i"gp),[xnFl cEnlY §¨¨¦§¨¨¨©§©
'dY` zilre'oi`e dlFr dY` wx - §¨¦¨©¨©©¨¤§¥

dOl oM m` ,LOr dlFr LicrlA Wi ¦̀¦§¨¤¤¦§¦¥¨¨
ExMfp dOl oke ,'KOr oxd`e' xn`p¤¡©§©£Ÿ¦¨§¥¨¨¦§§

?mipdMd o`MdYrn xFn`cg` lM : ¨©Ÿ£¦¡¥©¨¨¤¨
;Fzlrn itM axwzn mdndY` ¥¤¦§¨¥§¦©£¨©¨

,Lnvrl dvigncalA dY` wxW §¦¨§©§§¤©©¨¦§¨
,xdd W`xl cr dlFrdvign oxd`e ¤©§Ÿ¨¨§©£Ÿ§¦¨

Fnvrlla` xdd sEbl dlFr `EdW - §©§¤¤§¨¨£¨
,FW`xA `lmnvrl dvign mipdMde Ÿ§Ÿ§©Ÿ£¦§¦¨§©§¨

xYEd la` ,xdd sEbl Elr `NW -¤Ÿ¨§¨¨£¨©
avEdW mEgYd on miptl qpMdl mdl̈¤§¦¨¥§¨¦¦©§¤©
,mNEM o`M ExMfEd KkitlE .xdl KEnq̈¨¨§¦¨§§¨¨

iMWBp dWnaFxw,oxd`n xzFi ¦Ÿ¤¦©¨¥¥©£Ÿ
oxd`eaFxwe ,mipdMd on xzFiENi` §©£Ÿ¨¥¦©Ÿ£¦§¦
xzi,mrdz` Eqxdi l` xTir lM ¤¤¨¨¨¦¨©¤¤§¤



נז exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

ß hay f"h iyiy mei ß

(ë)àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¤̄§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¸̈
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýBýé§¨¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑:לֹומר ּתלמּוד מּמׁש? עליו ירד כ)יכֹול עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן "ּכי «≈∆««ƒ«ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּכבֹוד (מכילתא) ּכּסא וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמלּמד

.עליהם  ֲֵֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh zegiy ihewl)

עליהםעליהםעליהםעליהם ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד ּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא כ)וירדוירדוירדוירד יט, נאמר(רש"י ּבכֹורֹות יב)ּבמּכת יב, ידי (בא על ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מּכת  ּבין  ההבּדל  את  לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ענן, ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל רש"י), ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשליח,

וּירד מדּיק ּתֹורה מּתן לבין ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד::::ּבכֹורֹות הדרּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא ּבכל סיני הר על ירד וירידה ּבּבּבּבהתיהתיהתיהתיּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּותתתתמלכּותֹו,ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדדה' ּובקביעּות, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לעיל.ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹו הּמזּכרים הּפרטים לכל ּגֹורמת ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה לעלֹות B‚Â'.ׁשּלא eÒ¯‰È Ôt∑ ׁשּתאותם ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ההר  לצד ויקרבּו לראֹות, ה' ¯·.אל epnÓ ÏÙÂ∑(מכילתא),יחידי הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה לפני ּכל חׁשּוב ְְְְְִִֶַָָ¿»«ƒ∆»ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

eÒ¯‰È.רב  Ôt∑ הּמּצב את הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת מפרדת הריסה .ּכל ָ∆∆∆¿ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(áë)-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
:ýBýé íäa õøôé¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

icM FlFw z` wGgIW dWn utg didW¤¨¨¨¥¤¤§©¥¤§¥
d"awd dprpe ,mNEM EdErnWIW¤¦§§¨§©£¨

`Ed df oFWle .Ff FzWTalFnM §©¨¨§¨¤§
:EpivOW'W`a dpri xW`',gi `Îmikln) ¤¨¦£¤©£¤¨¥

(cklnxMd xdA EdIl` dUrnA]§©£¥¥¦¨§©©©§¤
iM l`xUi lM ipirl gikFdWM§¤¦©§¥¥¨¦§¨¥¦
iAB lr W`d z` glWi xW` midl`d̈¡Ÿ¦£¤¦§©¤¨¥©©¥
mW s`W ,[midl`d `Ed ,gAfOd©¦§¥©¨¡Ÿ¦¤©¨

miWwand l` dpri xW` :FWExiRlr ¥£¤©£¤¤©§©§¦©
FcixFdl ,W`d xaCs`e .minXd on §©¨¥§¦¦©¨©¦§©

lr Edpri midl`de ,xAci dWn :o`M̈¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¥©
FxiAbdlE FwGgl ,WTiAW lFTd zFcF`©¤¦¥§©§§©§¦

(yeal ,`"aix):k dxez
(k).éðéñ øä ìò 'ä ãøiålW FrnWOn ©¥¤©©¦©¦©§¨¤

`xwn,dflFkiiM xnFl iziidcxi ¦§¨¤¨¨¦¦©¦¨©
xnFl cEnlY - WOn eilr(hi ,k onwl) ¨¨©¨©§©

mzi`x mY`'iYxAC minXd on iM ©¤§¦¤¦¦©¨©¦¦©§¦
'mkOr,`N` minXd on cxi `NW ixd ¦¨¤£¥¤Ÿ¨©¦©¨©¦¤¨

?cvikd .xAiC mXnoiMxdW cOln ¦¨¦¥¨¥©§©¥¤¦§¦

(Kinpde dHd)mipFilrd minW ¦¨§¦§¦¨©¦¨¤§¦
oriSde mipFYgze(mzF` UxR)lr §©§¦§¦¦¨¨©¨©

rSnM xdd iABUExRd,dHOd lr ©¥¨¨§©¨©¨©©¦¨
,mdilr cFaMd `QM cxieKke §¨©¦¥©¨£¥¤§¨

cxi mB iM ,miaEzMd ipW miniIwzn¦§©§¦§¥©§¦¦©¨©
xAcn did minXd on mbe ,xdd lr©¨¨§©¦©¨©¦¨¨§©¥

mdOr(`zlikn):`k dxez ¦¨¤
(`k).íòa ãòä,xnFlMmda dxzd ¨¥¨¨§©©§¥¨¤

,xdA zFlrl `NWxFarIW lke ¤Ÿ©£¨¨§¨¤©£
z`xwp d`xzdd] Wpri dlrie§©£¤¥¨¥©©§¨¨¦§¥
dxzn ,d`xzd mzQW' itl ,'d`crd'©£¨¨§¦¤§¨©§¨¨©§¤

'micr iptA FA(b ,bn ziy`xa i"yx)[: ¦§¥¥¦
.'Bâå eñøäé ït`NW aEzMd zpeEM ¤¤¤§§©¨©©¨¤Ÿ

zFlrl dpgOd KFYn miWp` EcxRzi¦§¨§£¨¦¦©©£¤©£
aEzMd F`xw df cExitE ,xdd l ¤̀¨¨¥¤§¨©¨
xaC wExiR :FrnWOW ,'dqixd' oFWlA¦§£¦¨¤©§¨¥¨¨

xnFlkE ,(oNdlcM) xAEgnd`NW ©§¨§¦§©¨§©¤Ÿ
maSn z` EqxdiEwxti `NW - ¤¤§¤©¨¨¤Ÿ§¨§

dpgOA mzEvAwzd zxEv z` Elwlwie, ¦©§§¤©¦§©§¨©©£¤

mze`YW iciÎlr(mWtp dwWgW) ©§¥¤©£¨¨¤¨§¨©§¨
zF`xl 'd l`,FcFakAcvl Eaxwie ¤¦§¦§§¦§§§©

xddmiWp` zCEb` = aSn] ¨¨©¨£©£¨¦
mpi`e ,`YeevA micnFre mivAEwnd©§¨¦§§¦§©§¨§¥¨

[o`klE o`kl mixGEtn: §¨¦§¨§¨
.áø epnî ìôðåxidfd dn ipRn §¨©¦¤¨¦§¥¨¦§¦

`lde ,`weeC miAx zlitp lr aEzMd©¨©§¦©©¦©§¨©£Ÿ
,zFlrl miqxdnd xRqnA iElY xaCd©¨¨¨§¦§©©§¨§¦©£
`N` ElRi `l micigi Eqxdi m`e§¦¤¤§§¦¦Ÿ¦§¤¨

:mdl xn` KM `N` .micigidn lM §¦¦¤¨¨¨©¨¤¨©
,icigi `Ed ENit`e ,mdn lFRIX¤¦¥¤©£¦§¦¦

ax iptl aEWg(my)(`"n): ¨§¨©¨
.eñøäédqixd lMdNErR `id , ¤¤§¨£¦¨¦§¨

doipAd ztiq` zcxtnipa` wExiR - ©©§¤¤£¦©©¦§¨¥©§¥
Kkl ,eiCgi mxEAign oipAds` ©¦§¨¥¦¨©§¨§¨©

miWp` aSOn oicxtPdmicnFrd ©¦§¨¦¦©©£¨¦¨§¦
oFWlA miiExw ,'mixAEgn'M cgi©©¦§¨¦§¦¦§

md iM ,'miqxdn'aSOd z` miqxFd: §¨§¦¦¥§¦¤©©¨
ak dxez

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות קטו)אף ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אל הם אף קרּבנֹות, להקריב ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ«ƒ»ƒ∆ְְְִֵַַַָָ
לעלֹות  חׁשיבּותם על עמדן ∑eLc˜˙È.יסמכּו על להתיּצב מזּמנים יהרג ∑ı¯ÙÈŒÔt.יהיּו ּפרצה, לׁשֹון ְְֲֲִִַַָƒ¿«»ְְְְְִִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְֲִַָֹ

ּפרצה  ּבהם ויעׂשה .ּבהם ְְֲִֶֶֶַָָָ

(âë)úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

:BzLc÷å øää-úà¤¨−̈§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם ׁשאין .לעלֹות, ְֲֵֶֶַָ

(ãë)ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ
ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå Cnò¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈

:ía-õøôé-ït¤¦§¨¨«
i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) מעׂשה ּבׁשעת אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם .והעד ∆≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÌÈ‰k‰Â CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑?עּמ הם אף אּתה יכֹול מעּתה: אמר אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒְְְֱִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
לעצ  מחּצה יֹותר - ואהרן מאהרן, יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה - והּכהנים לעצמֹו, מחּצה - ואהרן ,מ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

Ô¯‰‡Âכד  z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿
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ck dxez
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zrWA FzF` oifxfnE oixfFge ,dUrn©£¤§§¦§¨§¦¦§©

dUrniptl mxidfd ,o`M s` - ©£¤©¨¦§¦¨¦§¥
xfge ,xdd lr dpikXd dcxIW¤¨§¨©§¦¨©¨¨§¨¨
qpkpe lg xaM xEQi`dWM mxidfde§¦§¦¨§¤¨¦§¨¨§¦§©

FRwzl(`zlikn): §¨§
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lFkiiM xnFl iziidmd s`oxd`) ¨¨¦¦©¦©¥©£Ÿ
milFr ,(mipdMdeKOrxdd W`xl §©Ÿ£¦¦¦¨§Ÿ¨¨

xn`PW mEXn ,oxd`].'KOr' FA ©£Ÿ¦¤¤¡©¦¨
`le aEzMd mcixtdW KFYn mipdMde§©Ÿ£¦¦¤¦§¦¨©¨§Ÿ

mrd x`WA mllM(i"gp),[xnFl cEnlY §¨¨¦§¨¨¨©§©
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dOl oM m` ,LOr dlFr LicrlA Wi ¦̀¦§¨¤¤¦§¦¥¨¨
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?mipdMd o`MdYrn xFn`cg` lM : ¨©Ÿ£¦¡¥©¨¨¤¨
;Fzlrn itM axwzn mdndY` ¥¤¦§¨¥§¦©£¨©¨

,Lnvrl dvigncalA dY` wxW §¦¨§©§§¤©©¨¦§¨
,xdd W`xl cr dlFrdvign oxd`e ¤©§Ÿ¨¨§©£Ÿ§¦¨

Fnvrlla` xdd sEbl dlFr `EdW - §©§¤¤§¨¨£¨
,FW`xA `lmnvrl dvign mipdMde Ÿ§Ÿ§©Ÿ£¦§¦¨§©§¨

xYEd la` ,xdd sEbl Elr `NW -¤Ÿ¨§¨¨£¨©
avEdW mEgYd on miptl qpMdl mdl̈¤§¦¨¥§¨¦¦©§¤©
,mNEM o`M ExMfEd KkitlE .xdl KEnq̈¨¨§¦¨§§¨¨

iMWBp dWnaFxw,oxd`n xzFi ¦Ÿ¤¦©¨¥¥©£Ÿ
oxd`eaFxwe ,mipdMd on xzFiENi` §©£Ÿ¨¥¦©Ÿ£¦§¦
xzi,mrdz` Eqxdi l` xTir lM ¤¤¨¨¨¦¨©¤¤§¤



exziנח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy
ה' אל לעלֹות מּצבם את יהרסּו אל עּקר ּכל והעם הּכהנים, חטף ∑ÌaŒı¯ÙÈŒÔt.מן נקּוד ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ∆ƒ¿»»ֲִֶַַַָ

קמץ  לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה ּבמּקף, ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ּכ מּגזרתֹו, זז אינֹו .קמץ, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

(äë):íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו .התראה «…∆¬≈∆ְַָָ

ë(à):*øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּפרענּות, עליהם מקּבל אינֹו ּדּין (מכילתא)לאו, אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף יכֹול ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
‰‡l‰.להּפרע  ÌÈ¯·c‰ Ïk ּׁשאי ∑‡˙ מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר מלּמד ְִַָ≈»«¿»ƒ»≈∆ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּדּבּור  ּכל על ּופרׁש ׁשחזר – ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, אם ּכן. לֹומר לאדם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאפׁשר 
עׂשרת  ׁשאר ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: כּו' ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻודּבּור
מה  לֹומר, רצה וגֹו'"? "אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם אחד, ּבדּבּור הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר ּכּלם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּדּברֹות
אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ּבלׁשֹון מּדהֹוציאם מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבא
ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, הּגבּורה מּפי ּבפרט ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשנים

ÔB‰Ï:כה  ¯Ó‡Â ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆¿«»«¬«¿

ÓÈÓÏ¯:א  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»»»ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»
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(zg` zaA)mc`l xWt` i`X dn , §©©©©¤¦¤§¨§¨¨

oMÎm` .oM xnFlllM xaMW xg`n - ©¥¦¥¥©©¤§¨¨©
zxUr lM z` oFW`xd xEAiCA cIn¦¨©¦¨¦¤¨£¤¤

,mixaCdcFr xnFl cEnlY dn ©§¨¦©©§©
,'Ll didi `le' 'ikp`'rnWOW ¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¤©§©

cg` cg` mixaCd z` mdl xn`W¤¨©¨¤¤©§¨¦¤¨¤¨
minkg EWxCW itkE] dGd xcQMd`x) ©¥¤©¤§¦¤¨§£¨¦

(hi weqt lirl i"yxzFpFW`xd miYXdW ,¤©§©¦¨¦
zFxACd x`WE dxEaBd iRn Exn`p¤¤§¦¦©§¨§¨©¦§
lM `lde ,[dWn ici lr Exqnp¦§§©§¥¤©£Ÿ¨
?oFW`xd xEAiCA xaM Exn`p mixaCd©§¨¦¤¤§§¨©¦¨¦

`N`WxEAicA mNEM xn`W xg`l ¤¨¤§©©¤¨©¨§¦
cg`WxitE xfgzFhxtA mdl ¤¨¨©¥©¨¤¦§¨

dagxdaEiptA xEAce xEAC lM lr §©§¨¨©¨¦§¦¦§¥
FnvrmiYXd mpn` xW`M] ©§©£¤¨§¨©§©¦

,d"awd iRn zFx`Fan zFpFW`xd̈¦§¨¦¦
ici lr mdl zFx`Azn x`Xd ENi`e§¦©§¨¦§¨£¨¤©§¥

[dWn(my)(m"`x): ¤
.øîàì,`xwOAW 'xn`l' oFWl lM ¥Ÿ¨§¥Ÿ¤©¦§¨

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy
ׁשחזר אּלּוותרץ הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל על ללּמד החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ּופרׁש ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ודֹוק) ּביחּוד, ראׁשֹונֹות ּדּברֹות עֹונין ∑Ó‡Ï¯.ׁשּתי ׁשהיּו לאו.מלּמד לאו, ועל הן, הן, .(מכילתא)על ְְְְִִִֵ≈…ְְִֵֵֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 148 'nr `"g y"ewl t"r)

zFxn`n dxUre zFxACd zxUr£¤¤©¦§©£¨¨©£¨

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
היּו הּבאים ּדֹורֹות ׁשל הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו בנ"י ׁשּכל ּומּכיון לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו לאמר הרי הּתמיה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוידּוע

ו)ׁשם כח, בשמו"ר לאחרים"?(ּכדאי' "לאמר "לאמר" ּכאן ׁשּי מה ְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֹ
מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ

העֹולם" נברא ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן מ"א)"לאמר" פ"ה את (אבות לקּׁשר הּוא, לאמר גֹו' וידּבר ּופרּוׁש , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מאמרֹות". ה"עׂשרה - ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה"וידּבר"

הּדברים: ְִֵַָּפרּוׁש
הּוא  עסּוק ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ּכּלֹו עסּוק הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּבעבֹודת

העֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות עׂשרה – ּתֹורה) ע"פ (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ורּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻראׁשֹו
ּדר לסּדר הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' הרׁשּות, ּבדברי עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוה־אמינא להיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻויכֹולה

הּתֹורה. הׁשקפת ע"פ ׁשּלא ְֶַַַַָָָֹחּייו
הּדּברֹות, לעׂשרת קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות, עׂשרה – הרׁשּות ּבדברי עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוזה

הּתֹורה. הׁשקפת ע"פ יהיה חּייו ּדר אז ׁשּגם ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבזה

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 124 'nr e"g y"ewl t"r)
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
אֹומר, עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו הןמלּמד לאו ועל הן הן (מכילתא)על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגּתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש
קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא רצֹון מקּימים הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבמצֹות

ּבּזֹוה"ק וכדאיתא ונׁשמתֹו, ּבגּופֹו אחר חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל ידי על ב. וצּונּו". ב)ּבמצֹותיו קע, הן (ח"א מ"ע דרמ"ח ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ׁשס"ה ּכנגד הן ל"ת מצֹות וׁשס"ה איברים רמ"ח ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכנגד

מזּכ הּוא קּיּומם ידי ׁשעל ּתכנם ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ּבין חּלּוק יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּנה,
ּבהן  להּכׁשל ׁשּלא להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש אּלּו ּדאּסּורים ּתכנם מל"ת א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּומעלה

זֹו. למצוות־לא־תעשה הּׁשּי ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ויפּגם יֹוריד ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי
הּוא  ׁשניהם ּתכן מל"ת, על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ּכׁשּמקּים ּדהן הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹא

הׁשי"ת. וצּוּוי רצֹון מקּים הּוא ְְְִֵֵֶַַַׁשעי"ז
ׁשּבמ"ע  – הן" הן "על ענּו ולכן האדם, את ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ּבמ"ת ּבנ"י ראּו ר"י לדעת ור"ע. ר"י ּפליגי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובזה
במצוות־לא־תעשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי והענין הרע את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל החּיּובי וענין הּטֹוב את ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָראּו

ׁשּמּוכן  הּוא הּמצֹות ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה מ"ת ּבעת ּכי "הן". ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל ר"ע ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹא
ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו לקּים הן ׁשּתהיה, אפן ּבכל הּבֹורא רצֹון לקּים ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻּומזּמן
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*( כאן נדפסו עשה"ד בטעם תחתון. לקריאה בציבור בטעם עליון ראה עמוד קצג



נט exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy
ה' אל לעלֹות מּצבם את יהרסּו אל עּקר ּכל והעם הּכהנים, חטף ∑ÌaŒı¯ÙÈŒÔt.מן נקּוד ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ∆ƒ¿»»ֲִֶַַַָ

קמץ  לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה ּבמּקף, ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ּכ מּגזרתֹו, זז אינֹו .קמץ, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ

(äë):íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו .התראה «…∆¬≈∆ְַָָ

ë(à):*øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּפרענּות, עליהם מקּבל אינֹו ּדּין (מכילתא)לאו, אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף יכֹול ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
‰‡l‰.להּפרע  ÌÈ¯·c‰ Ïk ּׁשאי ∑‡˙ מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר מלּמד ְִַָ≈»«¿»ƒ»≈∆ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּדּבּור  ּכל על ּופרׁש ׁשחזר – ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, אם ּכן. לֹומר לאדם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאפׁשר 
עׂשרת  ׁשאר ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: כּו' ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻודּבּור
מה  לֹומר, רצה וגֹו'"? "אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם אחד, ּבדּבּור הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אמר ּכּלם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּדּברֹות
אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ּבלׁשֹון מּדהֹוציאם מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבא
ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, הּגבּורה מּפי ּבפרט ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשנים

ÔB‰Ï:כה  ¯Ó‡Â ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆¿«»«¬«¿
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ׁשחזר אּלּוותרץ הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל על ללּמד החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ּופרׁש ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ודֹוק) ּביחּוד, ראׁשֹונֹות ּדּברֹות עֹונין ∑Ó‡Ï¯.ׁשּתי ׁשהיּו לאו.מלּמד לאו, ועל הן, הן, .(מכילתא)על ְְְְִִִֵ≈…ְְִֵֵֵֶַַַָָָ
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
היּו הּבאים ּדֹורֹות ׁשל הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו בנ"י ׁשּכל ּומּכיון לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו לאמר הרי הּתמיה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוידּוע

ו)ׁשם כח, בשמו"ר לאחרים"?(ּכדאי' "לאמר "לאמר" ּכאן ׁשּי מה ְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֹ
מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ

העֹולם" נברא ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן מ"א)"לאמר" פ"ה את (אבות לקּׁשר הּוא, לאמר גֹו' וידּבר ּופרּוׁש , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מאמרֹות". ה"עׂשרה - ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה"וידּבר"

הּדברים: ְִֵַָּפרּוׁש
הּוא  עסּוק ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ּכּלֹו עסּוק הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּבעבֹודת

העֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות עׂשרה – ּתֹורה) ע"פ (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ורּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻראׁשֹו
ּדר לסּדר הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' הרׁשּות, ּבדברי עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוה־אמינא להיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻויכֹולה

הּתֹורה. הׁשקפת ע"פ ׁשּלא ְֶַַַַָָָֹחּייו
הּדּברֹות, לעׂשרת קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות, עׂשרה – הרׁשּות ּבדברי עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוזה

הּתֹורה. הׁשקפת ע"פ יהיה חּייו ּדר אז ׁשּגם ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבזה
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
אֹומר, עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו הןמלּמד לאו ועל הן הן (מכילתא)על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגּתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש
קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא רצֹון מקּימים הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבמצֹות

ּבּזֹוה"ק וכדאיתא ונׁשמתֹו, ּבגּופֹו אחר חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל ידי על ב. וצּונּו". ב)ּבמצֹותיו קע, הן (ח"א מ"ע דרמ"ח ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ׁשס"ה ּכנגד הן ל"ת מצֹות וׁשס"ה איברים רמ"ח ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכנגד

מזּכ הּוא קּיּומם ידי ׁשעל ּתכנם ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ּבין חּלּוק יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּנה,
ּבהן  להּכׁשל ׁשּלא להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש אּלּו ּדאּסּורים ּתכנם מל"ת א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּומעלה

זֹו. למצוות־לא־תעשה הּׁשּי ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ויפּגם יֹוריד ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי
הּוא  ׁשניהם ּתכן מל"ת, על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ּכׁשּמקּים ּדהן הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹא

הׁשי"ת. וצּוּוי רצֹון מקּים הּוא ְְְִֵֵֶַַַׁשעי"ז
ׁשּבמ"ע  – הן" הן "על ענּו ולכן האדם, את ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ּבמ"ת ּבנ"י ראּו ר"י לדעת ור"ע. ר"י ּפליגי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובזה
במצוות־לא־תעשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי והענין הרע את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל החּיּובי וענין הּטֹוב את ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָראּו

ׁשּמּוכן  הּוא הּמצֹות ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה מ"ת ּבעת ּכי "הן". ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל ר"ע ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹא
ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו לקּים הן ׁשּתהיה, אפן ּבכל הּבֹורא רצֹון לקּים ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻּומזּמן

)(áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eõøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤
íéãár úéaî íéøöî: ¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

icM rnFXl Exn`p mixaCdW FWExiR¥¤©§¨¦¤¤§©¥©§¥
xAcie' oFbM] mixg`l mxn`ie xFfgIW¤©£§Ÿ§¥©£¥¦§©§©¥
mxn` d"awd - 'xn`N dWn l` 'd¤Ÿ¤¥Ÿ£¨¨
o`M la` ,[l`xUil mxn`IW dWnl§¤¤Ÿ§¥§¦§¨¥£¨¨
xAcn did Fnvr iRn d"awdW¤¦¦©§¨¨§©¥

`N` ?'xn`l' xn`p dOl ,mdil £̀¥¤¨¨¤¡©¥Ÿ¤¨
EidW cOlnl`xUioipFrminiMqnE §©¥¤¨¦§¨¥¦©§¦¦

mixnF`e ,zFxACd lM lrod od lr ©¨©¦§§§¦©¥¥
'od' mipFr Eid 'dUr' zFevn lr -©¦§£¥¨¦¥

,[miIwpE dUrp KM xnFlM]e`l lre §©¨©£¤§©¥§©¨

e`lEid dUrY `l zFevn lr - ¨©¦§Ÿ©£¤¨
mipFr;['eke aFpbp `l ,gvxp `l] 'e`l' ¦¨Ÿ¦§©Ÿ¦§

l`xUi mB iM ,'xn`l' xn`PW Edfe§¤¤¤¡©¥Ÿ¦©¦§¨¥
mdilr Epre mixaCd lr Exfg(my),c"c) ¨§©©§¨¦§¨£¥¤

(h"ac:a dxez
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i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑,ההֹוצאה היא ליּכדאי מׁשעּבדים לפי .(מכילתא)ׁשּתהיּו אחר: ּדבר ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מלחמה ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנאמר:ׁשּנגלה רחמים, מלא ּכזקן ּכאן כד)ונגלה לבנת (לקמן ּכמעׂשה רגליו "ותחת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אל  ּבמראֹות, מׁשּתּנה ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ּוכעצם הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּסּפיר",
קֹולֹות  ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻּתאמרּו:

הרּבה הרּבה, רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין קֹולֹות הּקֹולֹות", "את ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי" יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהן.

לב) לבּדי (לקמן לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה 'לא צּוית: להם לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' ÈaÓ˙."למה ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹƒ≈
ÌÈ„·Ú∑?לעבדים עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא אֹומר אינֹו אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ¬»ƒְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

עבדים  ולא היּו למל עבדים מעּתה, אמר מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד" לֹומר: ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹּתלמּוד
.לעבדים  ֲִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 892 'nr b"g y"ewl t"r)

ixvn oFWl ikp`̈Ÿ¦¨¦§¦

אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ב)אנכיאנכיאנכיאנכי (כ, ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֱֱֱֱִִִִָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
מצרי לׁשֹון – שמעוני)אנכי (ילקוט ְִִִָָֹ

ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְִֵַַָָָָלכאֹורה
הּתֹורה מצֹות ּכל ּכלּולֹות הּדּברֹות ּבעׂשרת ב)הרי צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י ּכֹולל (ראה אנכי הרי עצמן הּדּברֹות ּובעׂשרת . ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy
ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל גֹו'" ל יהיה ו"לא מ"ע פ"כ)רמ"ח התניא ספר יתרו. ר"פ של"ה הּקדֹוׁש(ראה ּבּזהר מבאר מּכ ויתירה (ח"ב . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ב) "אנכי".פה, ּבתבת נכללֹות הּתֹורה מצֹות ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ּפקּודי אינּון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁש"ּכל
הארץ" "ערות ּבּכתּוב הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא נעלית הכי ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה כ"ז ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּולאחרי

ד) פ"א, קה"ר וראה ט. מב, ?!(מקץ
ּבזה: הּבאּור ֵֶַָוי"ל

חז"ל  ב)אמרּו פח, ירדּתם?".(שבת "למצרים רּבנּו מׁשה להם אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן הּׁשרת מלאכי ׁשּכׁשּבּקׁשּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ׁשּבבחינת למקֹום ּדוקא נּתנה ׁשהּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהינּו,

ׁשמצד  ּכאּלּו מקֹומֹות ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל לא א עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ידי ׁשעל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּדאף
ׁשל  לקדּׁשתֹו ּומדֹור מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ויתעּלּו יתּבררּו הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת הם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻעצמם

ַָָהּקּב"ה.
ועד  'קדׁש') (ׁשאינם לׁשֹון להּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא מ"ת ׁשל והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻולכן

מצרי". "לׁשֹון ּביֹותר, הּנמּוכה ְְְְְִִֵַַַָָָלהּדרּגא

(â)éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àì: Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכבר העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ל"מּנין  יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ‡ÌÈ¯Á.(מכילתא)ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ
עליהם אלהים לקרֹותם (מכילתא)עׂשאּום מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" "אלהים לפרׁש: יּתכן ולא , ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים אחר: ּדבר אצלֹו. ְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאלהּות
מעֹולם  מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו Èt.ודֹומה ÏÚ∑ על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַָ«»«ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹֹֹ

הּדֹור אֹותֹו אּלא זרה .(מכילתא)עבֹודה ֲֶַָָָָ

(ã)íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìrnî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

õøàì: ¨¨«¤
i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ּתמּונת .אׁשר ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ
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i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑,ההֹוצאה היא ליּכדאי מׁשעּבדים לפי .(מכילתא)ׁשּתהיּו אחר: ּדבר ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
מלחמה ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנאמר:ׁשּנגלה רחמים, מלא ּכזקן ּכאן כד)ונגלה לבנת (לקמן ּכמעׂשה רגליו "ותחת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

אל  ּבמראֹות, מׁשּתּנה ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ּוכעצם הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּסּפיר",
קֹולֹות  ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻּתאמרּו:

הרּבה הרּבה, רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין קֹולֹות הּקֹולֹות", "את ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי" יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהן.

לב) לבּדי (לקמן לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה 'לא צּוית: להם לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' ÈaÓ˙."למה ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹƒ≈
ÌÈ„·Ú∑?לעבדים עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא אֹומר אינֹו אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ¬»ƒְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

עבדים  ולא היּו למל עבדים מעּתה, אמר מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד" לֹומר: ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹּתלמּוד
.לעבדים  ֲִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 892 'nr b"g y"ewl t"r)

ixvn oFWl ikp`̈Ÿ¦¨¦§¦

אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ב)אנכיאנכיאנכיאנכי (כ, ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֱֱֱֱִִִִָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
מצרי לׁשֹון – שמעוני)אנכי (ילקוט ְִִִָָֹ

ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְִֵַַָָָָלכאֹורה
הּתֹורה מצֹות ּכל ּכלּולֹות הּדּברֹות ּבעׂשרת ב)הרי צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י ּכֹולל (ראה אנכי הרי עצמן הּדּברֹות ּובעׂשרת . ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
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exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy
ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל גֹו'" ל יהיה ו"לא מ"ע פ"כ)רמ"ח התניא ספר יתרו. ר"פ של"ה הּקדֹוׁש(ראה ּבּזהר מבאר מּכ ויתירה (ח"ב . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ב) "אנכי".פה, ּבתבת נכללֹות הּתֹורה מצֹות ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ּפקּודי אינּון ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁש"ּכל
הארץ" "ערות ּבּכתּוב הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא נעלית הכי ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה כ"ז ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּולאחרי

ד) פ"א, קה"ר וראה ט. מב, ?!(מקץ
ּבזה: הּבאּור ֵֶַָוי"ל

חז"ל  ב)אמרּו פח, ירדּתם?".(שבת "למצרים רּבנּו מׁשה להם אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן הּׁשרת מלאכי ׁשּכׁשּבּקׁשּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ׁשּבבחינת למקֹום ּדוקא נּתנה ׁשהּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהינּו,

ׁשמצד  ּכאּלּו מקֹומֹות ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל לא א עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ידי ׁשעל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּדאף
ׁשל  לקדּׁשתֹו ּומדֹור מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ויתעּלּו יתּבררּו הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת הם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻעצמם

ַָָהּקּב"ה.
ועד  'קדׁש') (ׁשאינם לׁשֹון להּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא מ"ת ׁשל והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻולכן

מצרי". "לׁשֹון ּביֹותר, הּנמּוכה ְְְְְִִֵַַַָָָלהּדרּגא

(â)éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àì: Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכבר העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ל"מּנין  יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ‡ÌÈ¯Á.(מכילתא)ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ
עליהם אלהים לקרֹותם (מכילתא)עׂשאּום מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" "אלהים לפרׁש: יּתכן ולא , ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים אחר: ּדבר אצלֹו. ְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאלהּות
מעֹולם  מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו Èt.ודֹומה ÏÚ∑ על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַָ«»«ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹֹֹ

הּדֹור אֹותֹו אּלא זרה .(מכילתא)עבֹודה ֲֶַָָָָ

(ã)íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìrnî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

õøàì: ¨¨«¤
i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ּתמּונת .אׁשר ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

ÈpÓ:ג  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).Eì äéäé àìxn`p dOl`xwn Ÿ¦§¤§¨¨¤¡©¦§¨
WxFtn eixg`l cIn ixd ,xnFlM ?df¤§©£¥¦¨§©£¨§¨
xEQi`d iptF` md dn ,ahid lMd©Ÿ¥¥©¥¨¥¨¦
miCwdl KxvEd dOl oM m` ,eizFxEve§¨¦¥¨¨§©§©§¦
didi `l' :illM oFWlA dNigY xnFle§©§¦¨§¨§¨¦Ÿ¦§¤

`N` ?'Llxn`PW itloNdl`l' §¤¨§¦¤¤¡©§©¨Ÿ
'Ll dUrz,:xnFl iziid lFkiil oi` ©£¤§¨¨¦¦©¥¦
df xEQi`AdUri `NW `N`z` §¦¤¤¨¤Ÿ©£¤¤

la` ,FnvrA lqRdxaM iEUrdciA ©¤¤§©§£¨¤¨§¨§©
,FzEWxA iEvn `Ede ,mixg`oiPn £¥¦§¨¦§¦©¦

miIwi `NW?Flv` FzFdWdl FzF` ¤Ÿ§©¥§©§¤§
'Ll didi `l' xnFl cEnlYl` - ©§©Ÿ¦§¤§©

`N` ,Llv` miIwzdlE zFidl EPgiPY©¦¤¦§§¦§©¥¤§§¤¨
mEIw Fl didi `NW Fziieed z` lHA©¥¤£¨¨¤Ÿ¦§¤¦

(my)(`"eb):
.íéøçà íéäìà:FWExiR 'mixg`' oFWl ¡Ÿ¦£¥¦§£¥¦¥

zFiEdl`Wzn`A`N` ,zEdl` opi` ¡¨¤¤¡¤¥¨¡¨¤¨
miOr,mdilr midl` mE`Ur mixg` ©¦£¥¦£¨¡Ÿ¦£¥¤

'midl`' aEzMd m`xwEmzErh mW lr §¨¨©¨¡Ÿ¦©¥¨¨
midl`d xn`p ENi`kE ,mdicaFr lW¤§¥¤§¦¤¡©¨¡Ÿ¦

,mixg`d lWWxtl okYi `le ¤¨£¥¦§Ÿ¦¨¥§¨¥
- izlEf mixg` midl`xnFlM ¡Ÿ¦£¥¦¨¦§©

on) iPOn uEg mitqFPd midl`d̈¡Ÿ¦©¨¦¦¤¦¦
itl ,(d"awddlrn iRlM `Ed i`pBW §¦¤§©§©¥©§¨

eil` mzFeWdlezEdl` mzFxwl §©§¨¥¨§¦§¨¡¨
,Flv`.eicrlAn DFl` mEW oi`W itl ¤§§¦¤¥¡©¦©§£¨

xW` ,milil`d :xEn`M FWExiR `N ¤̀¨¥¨¨¨¡¦¦£¤
miiExw mixg` lW zxraPd mYrcA§©§¨©¦§¤¤¤£¥¦§¦

.midl`xg` xaC:Ednmidl`' ¡Ÿ¦¨¨©¥©¡Ÿ¦
'mixg`midl` -mixg` mdW £¥¦¡Ÿ¦¤¥£¥¦

- mdicaFrlmdil` mixMpzn mdW §§¥¤¤¥¦§©§¦£¥¤
,mdl mixfM mincpemdicaFrW §¦§¦§¨¦¨¤¤§¥¤

,mzF` oipFr opi`e mdil` miwrFv£¦£¥¤§¥¨¦¨
dnFcelil`d`Ed ENi`Mmc`xg` §¤¨¡¦§¦¨¨©¥

mlFrn FxiMn Fpi`W(m"`x): ¤¥©¦¥¨
.éðt ìòFzErnWn ,'ipR lr' oFWl:lM ©¨¨§©¨©©§¨¨

,miIw ip`W onfixaC mdW oeike §©¤£¦©¨§¥¨¤¥¦§¥
ixd ,gvpl miIwe ig `EdW d"awd¤©§©¨¨¤©£¥
,igvp xEQi` `Ed dxf dcFar xEQi`W¤¦£¨¨¨¦¦§¦
.FA zxYEn dxf dcFarW onf Ll oi`W¤¥§§©¤£¨¨¨¤¤
icM ,z`f WiBcdl aEzMd KxvEde§§©©¨§©§¦Ÿ§¥

,xn`z `NWaEzMd gztE li`Fd ¤ŸŸ©¦¨©©¨
`OW ,mixvn z`iviAlr EEhvp `l ¦¦©¦§©¦¤¨Ÿ¦§©©

dxfÎdcFarDzxnEg lkAFzF` `N` £¨¨¨§¨§¨¨¤¨
xFCdE`xe mixvOn E`vi xW` ,calA ©¦§¨£¤¨§¦¦§©¦§¨

mEW d`x `NW itM 'd cFaM zENBzdA§¦§©§§¦¤Ÿ¨¨
x`W s`W ,'ipR lr' xn`p Kkl .xFC§¨¤¡©©¨©¤©§¨
lW FzxnEg lkA mixdfEn zFxFCd©§£¦§¨§¨¤
cnlPd FnEIw xEQi` zFAxl] df xEQi ¦̀¤§©¦¦©¦§¨

'Ll didi `l' xEn`d on(a"a)[(`zlikn) ¦¨¨Ÿ¦§¤§
(c"lv):c dxez

(c).ìñô,dxf dcFarl iEUrd lil` ¤¤¡¦¤¨©£¨¨¨
oM iExTdlqtPW mW lrdUrPW - ©¨¥©¥¤¦§¨¤©£¨

miwwFge milqFRW ,lEQiR ici lr©§¥¦¤§¦§§¦



exziסב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìû-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©

lLéàðNì íéraø-ìrå íéL: ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא)מּדתֹו על עֹובר ואינֹו להּפרע קּנא,מקּנא לׁשֹון ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ≈«»ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, ּכׁשאֹוחזין∑È‡NÏ.אנפרימנ"ט אבֹותיהםּכתרּגּומֹו, כז)ּבידיהםמעׂשה .(סנהדרין ְְִֵֵַַַָ¿¿»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîL: §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«
i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑,ּדֹור לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה ּפרענּיֹות ׁשאדם מּדת על יתרה טֹובה מּדה נמצאת ¿…∆∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש על יא)אחת .(סוטה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé: §©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑:הּידּוע את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי דתימר ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
מּגן, לׁשֹון (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד עץ,על עץ, ׁשל על ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אבן אבן, מכילתא)ועל כט. .(שבועות ְֶֶֶֶַ

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èז  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»
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aEzMd oFWl znbEckE] FzFUrl oa`Ä¤¤©£§§©§©¨
(` ,cl oldl),'mipa` zgl ipW Ll lqR'§¨§§¥ªŸ£¨¦

xnF` `Ed dxf dcFaraE(gi ,a wewag) ©£¨¨¨¥
['Fxvi Flqt iM lqR lirFd dn',g"n`a) ¨¦¤¤¦§¨Ÿ§

(x"yl:
äðeîz ìëåWi ike .minXA xW` §¨§¨£¤©¨©¦§¦¥

`l :FWExiR KM `N` ?minXA dpEnY§¨©¨©¦¤¨¨¥Ÿ
dUrYminXA xW` xaC lM zpEnY, ©£¤§©¨¨¨£¤©¨©¦

zFlGnE miakFM ,dpalE dOg oFbM§©¨§¨¨¨¦©¨
(m"`x):d dxez

(d).àp÷ ìàrxRil `Pwn`Nnzn - ¥©¨§©¥¦¨©¦§©¥
,KM lr Wiprdl dnige s` oFxgFpi`e £©§¥¨§©£¦©¨§¥

oFr lr lFgnl FzCn lr xaFr¥©¦¨¦§©£
,milil`ÎzcFarbdFp `EdW KxcM £©¡¦¦§¤¤¤¥

x`W iAbl oiCd zCin lr xFarl©£©¦©©¦§©¥§¨
.mi`hgeh"pnixtp` ,'`Pw' oFWl lM £¨¦§¨§©¨
,f"rlAqrFM `EdW FrnWnEeozFp §©©©§¨¤¥§¥

,rxRil alKM lr lgFn Fpi`eifrl xve`) ¥¦¨©§¥¥©¨
(i"yxdng `id ziWFp`d d`pTd zCn]¦©©¦§¨¨¡¦¦¥¨

iRlM la` ,dnwp icil d`iand fbFxe§¤©§¦¨¦¥§¨¨£¨§©¥
lW zFpEkY qgiil mFwn oi` minẄ©¦¥¨§©¥§¤
wx `id 'd z`pw `N` ,fbFxe qrM©©§¤¤¨¦§©¦©
icil d`Ad ,'d`pTd zCinA dbdpdd'©©§¨¨§¦©©¦§¨©¨¨¦¥
- `Pwn' Edfe ,WpFre dnwpA iEHiA¦¦§¨¨§¤§¤§©¥
oiprl `PwnM aWgp `EdW ,'rxRil¦¨©¤¤§¨¦§©¥§¦§©

dWprdde oFrxRd(dyn li`ed):[ ©¥¨§©©£¨¨
.éàðBNìFWExiRFnEBxzM,qFlwpE`A §§¨¥§©§§§§

wx mixEn` mixaCdWoifgF`WM ¤©§¨¦£¦©§¤£¦
mipAdmdiciA mdizFa` dUrncM'] ©¨¦©£¥£¥¤¦¥¤©

da` xzA ihgnl `IpA oinNWn'oFdz §©§¦§©¨§¤¡¥¨©£¨¨§
xg` `Fhgl mitiqFn mipAdWM -§¤©¨¦¦¦©£©©
lr od mdn oirxtp f` iM ,[mdizFa £̀¥¤¦¨¦§¨¦¥¤¥©
la` ,mzFa` oFr lr ode mnvr zFpFer£©§¨§¥©££¨£¨
xn`p xaM KM lr ,miwiCv mipAdWM§¤©¨¦©¦¦©¨§¨¤¡©

(fh ,ck mixac)oi`W ,'EznEi F`hgA Wi`'¦§¤§¨¤¥
FzlEf oFrA Wprp mc`(:fk oixcdpq): ¨¨¤¡¨©£¨

e dxez
(e)ãñç äNòåKxc itl .mitl`l §Ÿ¤¤¤©£¨¦§¦¤¤

xW` aFHd xkVd ,aEzMd oFWl§©¨©¨¨©£¤
,eiUrn lr lEnbM mc`l ozFp d"awd¥¨¨¨¦§©©£¨
mElWY' `N`] 'cqg ziIUr' iExw Fpi ¥̀¨£¦©¤¤¤¨©§
o`ke ,[dnFCke 'aFh lEnB' F` 'xkÜ¨§§©¤§¨
,'cqg dUFr' diExw xkVd zpizPW¤§¦©©¨¨§¨¤¤¤
xzFi lFcB `Ed xkVdW mEXn df ixd£¥¤¦¤©¨¨¨¥
'cqg' lnFB `EdW ,oicA Fl iE`xd on¦¨¨§¦¤¥¤¤

miaFHd miUrOd lrdUFr mc`W ©©©£¦©¦¤¨¨¤
,eiptlmNWlFlxkUlREknE lEtM §¨¨§©¥¨¨¨§¨

xFC miRl`l crmixEn` mixaCde] ©§©§©¦§©§¨¦£¦
aEzMdW itM ,dad`n FcaFrd lr©¨§¥©£¨§¦¤©¨
cQgzn mc`dWM iM ,'iad`l' :Wxtn§¨¥§Ÿ£©¦§¤¨¨¨¦§©¥
,FY` cQgzn d"awd s` d"awd mr¦©¦§©¥¦
`N` FxkU oi` d`xIn FcaFrd la £̀¨¨§¦¦§¨¥§¨¤¨
i"WxaE .h ,f mixaC d`x) xFC sl` cr©¤¤§¥§¨¦§©¦

[(mW(.`l dheq 'nbd i"tre ,xac wnrd). ¨

zCn lr dxizi daFh dCn z`vnp¦§¥¦¨¨§¥¨©¦©
zF`nÎWng lr zg` zEprxER- §¨©©©£¥¥

zCiOn dAExn miaFHl xkVd zCin¦©©¨¨©¦§¨¦¦©
,zF`n Wng iR mirxl WpFrdWixdEG ¨¤¨¨¦¦£¥¥¤£¥

oFr cwFR d"awdW ,zEprxERd zCin -¦©©§¨¤¥£
`N` zkWnp Dpi` ,mipA lr zFa`̈©¨¦¥¨¦§¤¤¤¨

zFxFc drAx`llr' xn`PW ,calA §©§¨¨¦§¨¤¤¡©©
,'mirAx lre miWNW lr mipAeENi` ¨¦©¦¥¦§©¦¥¦§¦

Efzpizp `idW ,daFHd dCiOd -©¦¨©¨¤¦§¦©
s` zxnWp ,eixg` FrxflE Fl xkVd©¨¨§©§©£¨¦§¤¤©

miRl`lzF`n Wng iR ,zFxFC §©§©¦¦£¥¥
drAx`n(c dheq `ztqez):f dxez ¥©§¨¨

(f).àåMìzrEaW' rAWpl dpeEMd oi` ©¨§¥©©¨¨§¦§¨§©
`Ede oFnn Fxiagl aiIgd oFbM] 'xwW¤¤§©©¨©£¥¨§
xn`p dilrW ,[aiIg Fpi`W rAWp¦§¨¤¥©¨¤¨¤¨¤¡©

(ai ,hi `xwie),'xwXl inWa EraXz `le'§Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤
drEaW :DWExiR '`eW zrEaW' `N ¤̀¨§©¨§¥¨§¨

`idWladle mPglKxFv lM DA oi`e, ¤¦©¦¨§©¤¤§¥¨¨¤
e,`eW zrEaW `id Efi`d oFbMrAWp §¥¦§©¨§§©¦§©

'd mWArEcId z` zFPWl`EdW - §¥§©¤©¨©¤
xnF`oa` lW cEOr lrrEcie xMiPd) ¥©©¤¤¤©¦¨§¨©

(iEUr `Ed dOn lMl,adf lW `EdW ©Ÿ¦©¨¤¤¨¨
lMn ,xwW FzrEaXW iRÎlrÎs`W¤©©¦¤§¨¤¤¦¨
FzrEaW dlirFd `NW oeiM mFwn̈¥¨¤Ÿ¦¨§¨
`id ixd ,zFIxAd zrC z` zFOxl§©¤©©©§¦£¥¦

'`eW zrEaW' diExw.m` oiCd `Ede §¨§©¨§§©¦¦
oFbM ,rEcId z` miIwl 'd mWA rAWp¦§¨§¥§©¥¤©¨©§

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(ç)BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ: ¨²¤¬©©−̈§©§«
i"yx£¯BÎÊ∑וׁשמֹו נאמרּו,זכֹור אחד ּבדּבּור לא)וכןר יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה הּׁשּבת (במדבר "ּוביֹום »ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וכן: כבׂשים". כב)ׁשני וכן:(דברים ."ל ּתעׂשה "ּגדלים ׁשעטנז", תלּבׁש יח)"לא אחי",(ויקרא אׁשת "ערות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
כב) ׁשּנאמר:(דברים הּוא עליה". יבא סב)"יבמּה ּפעֹול (תהלים לׁשֹון זכֹור ׁשמעּתי". זּו ׁשּתים אלהים ּדּבר "אחת ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

כב)ּכמֹו:הּוא, וׁשתֹו",(ישעיה ג)"אכֹול ב הּׁשּבת:(שמואל יֹום את ּתמיד לזּכר לב ּתנּו ּפתרֹונֹו: וכן ּובכה", הלֹו" ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
לׁשּבת מזמינֹו ּתהא יפה, חפץ ל נזּדּמן טז)ׁשאם .(ביצה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(è)Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL: ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת חר ּכׁשּתבא ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכּת. ְְְַ

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéåäNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå Ecár Ezáe E ¨§¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ

éørLa øLà Eøâå EzîäáeE: §¤§¤½§¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ ּבא לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ּגדֹולים? אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

להזהיר ׁשּׁשנינּו:אּלא וזה הּקטּנים, ׁשביתת על קכא)ּגדֹולים לֹו",(שבת ׁשֹומעין אין לכּבֹות, ׁשּבא מּפני "קטן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עלי .ׁשּׁשביתתֹו ְִֶֶָָ

d˙eLc˜Ï:ח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

xnF` `EdWlrcEOrur lW`EdW ¤¥©©¤¥¤
lre ,urlWoa``EdW,oa`s` ¥§©¤¤¤¤¨¤©

li`Fd mFwn lMn ,zn` FzrEaXW¤§¨¡¤¦¨¨¦
Ff ixd ,zlrFze mrh mEW DA oi`e§¥¨©©§¤¤£¥
mbFR `EdW ,'`eW zrEaW' llkA¦§©§©¨§¤¥
mWA WOYWOW ici lr mFwOd cFakA¦§©¨©§¥¤¦§©¥§¥

ladlE mPgl FWcw(`zlikn)zqxib) ¨§§¦¨§¤¤
(:k zereaya 'nbd i"tre ,w"d`lnd:g dxez

(g)øBëæo`M .FWCwl zAXd mFi z` ¨¤©©¨§©§¨
zFxACA ENi`e ,'xFkf' oFWl xn`p¤¡©§¨§¦©¦§
FAW ,mixaC xtqA zFxEn`d] zFIpXd©§¦¨£§¥¤§¨¦¤
xn`p ,[d"awd ixaC lr dWn xfFg¥¤©¦§¥¤¡©
,'FWCwl zAXd mFi z` xFnW' oFWl§¨¤©©¨§©§

`N` ?cvikdxEAcA 'xFnWe' 'xFkf' ¨¥©¤¨¨§¨§¦
Exn`p cg`ErnWe ,d"awd ici lr ¤¨¤¤§©§¥§¨§

,zg` zaA mdipW z` l`xUiokeWi ¦§¨¥¤§¥¤§©©©§¥¥
xEAicA Exn`PW dxFYA zF`xwn dOM©¨¦§¨©¨¤¤¤§§¦
miniIwzn mdipXW cOll icM ,cg ¤̀¨§¥§©¥¤§¥¤¦§©§¦
:oFbM ,df z` df mixzFq mpi`e§¥¨§¦¤¤¤§

'znEi zFn dillgn'(ci ,`l onwl), §©§¤¨¨
zevn mr cg` xEAicA dxn`pmFiaE' ¤¤§¨§¦¤¨¦¦§©§

'miUak ipW zAXd(h ,gk xacna),xnFl ©©¨§¥§¨¦©
Îs`W ,miaEzMd ipW oiA dxizq oi`W¤¥§¦¨¥§¥©§¦¤©
zFUrl `NW mYxdfEdW iRÎlr©¦¤§©§¤¤Ÿ©£
mpi` zAXd zFpAxw ,zAWA dk`ln§¨¨§©¨¨§§©©¨¥¨

.xEQi`d llkAokexEAicA Exn`p ¦§©¨¦§¥¤¤§§¦
zxdf` cg`,'fphrW WAlz `l' ¤¨©§¨©Ÿ¦§©©©§¥

zevnE'KN dUrY milicB',ak mixac) ¦§©§¦¦©£¤¨
(aiÎ`i,xnv' fphrW xEQi` iM xnFl©¦¦©©§¥¤¤

zWial lr lg Fpi` ,'eiCgi miYWtE¦§¦©§¨¥¨©§¦©
hEge miYWR cbA `EdW ziviv¦¦¤¤¤¦§¦§

,xnv iEUr eizFIvivA zlkYdoke ©§¥¤§¦¦¨¨¤¤§¥
zxdf`'Lig` zW` zexr'(fh ,gi `xwie), ©§¨©¤§©¥¤¨¦

zevn mr cg` xEAicA dxn`pDnai' ¤¤§¨§¦¤¨¦¦§©§¨¨
'dilr `ai(d ,dk mixac),iR lr s` iM ¨Ÿ¨¤¨¦©©¦

ixEQi` llkA `Ed eig` zW`W¤¥¤¨¦¦§©¦¥
,mipA `lA eig` zOWM mlE` ,zFixrd̈£¨¨§¤¥¨¦§Ÿ¨¦
miwdl' icM dX`l DzF` gTil devn¦§¨¦©¨§¦¨§¥§¨¦

.'eig` mWexn`PW `Ed(ai ,aq mildz) ¥¨¦§¤¤¡©
Ef miYW midl` xAC zg`'©©¦¤¡Ÿ¦§©¦

,'iYrnWKFzAW minrR ,xnFlM ¨¨§¦§©§¨¦¤§
Ep` ,d"awd xAiCW cg` xEAiC¦¤¨¤¦¥¨

mixac ipW mirnFW(i"f): §¦§¥§¨¦
.øBëælr zFEvl `id aEzMd zpeEM ¨©¨©©¨¦§©©

'xFkf' zaiY K` ,FWCwl zAXd zxikf§¦©©©¨§©§©¥©¨
iEEiv oFWl Dpi` ,zcTEpn `idW itM§¦¤¦§¤¤¥¨§¦
`N` ,['xFkf' cwPdl Dl did oM m`W]¤¦¥¨¨¨§¦¨¥§¤¨

lFrR oFWllrFRd xFwn -FnM ,`Ed §¨§©©§
'FzWe lFk`'(bi ,ak diryi)FrnWOW] ¨§¨¤©§¨

,[zFYWle lFk`l :FnMokeKFld' §¤¡§¦§§¥¨

'dkaE(fh ,b aÎl`eny):FnM FrnWOW] ¨Ÿ¤©§¨§
.[zFMale zkllElNd zFpFWNd lMW ¨¤¤§¦§¤¨©§©¨

`Ed mWEOiW xTir `N` ,miiEEiv mpi ¥̀¨¦¦¤¨¦©¦¨
.zkXnznE zklFdd dNErR x`zl§¨¥§¨©¤¤¦§©¤¤
aEzMd hwp dxikGd zevnA o`M s`e§©¨§¦§©©§¦¨§©©¨

,'lFrR' oFWlal EpY ,FpFxzR oke §¨§¥¦§§¥
,zAXd mFi z` cinY xFMfls` ¦§¨¦¤©©¨©

,rEaXd ini x`WALl oOCfp m`W ¦§¨§¥©¨©¤¦¦§©¥§
,dti utgiE`xd d`p ilM oFbM ¥¤¨¤§§¦¨¤¨¨
,FA xCdzdlzAWl Fpinfn `dY- §¦§©¥§¥©§¦§©¨

FA WOYWdl ligzY f`W(`zlikn) ¤¨©§¦§¦§©¥
(`"eb):h dxez
(h).Ezëàìî ìk úéNòåzWWA ike §¨¦¨¨§©§¤§¦§¥¤

'lM' zFUrl mc`d milWn minï¦©§¦¨¨¨©£¨
iM ,xnFl aEzMd `A `N` ?FYk`ln§©§¤¨¨©¨©¦

`di ,zAW `FaYWMdncpLipira §¤¨©¨§¥¦§¤§¥¤
diEUr LYk`ln lk ENi`M,xaM`le §¦¨§©§§£¨§¨§Ÿ

,xnFlM .zFUrl dk`ln cFr dxzFp§¨§¨¨©£§©
dk`ln xg` xdxdz `NWoiicrW ¤Ÿ§©§¥©©§¨¨¤£©¦

Dxnbl LilrW ,YnlWd `l(my): Ÿ¦§©§¨¤¨¤§¨§¨
i dxez

(i)ðáe äzà.Ezáe EEN`LipA ©¨¦§¦¤¥¨¤
LizFpaEdmiPhwlr dEEvn dY`W §¤©§©¦¤©¨§¤©
mzziaWFpi` F` ,FWExiR oi` `OW - §¦¨¨¥¤¨¥¥

`N`zFpaE mipAYxn` ?milFcb ¤¨¨¦¨§¦¨©§¨



סג exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìû-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©

lLéàðNì íéraø-ìrå íéL: ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא)מּדתֹו על עֹובר ואינֹו להּפרע קּנא,מקּנא לׁשֹון ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ≈«»ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, ּכׁשאֹוחזין∑È‡NÏ.אנפרימנ"ט אבֹותיהםּכתרּגּומֹו, כז)ּבידיהםמעׂשה .(סנהדרין ְְִֵֵַַַָ¿¿»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîL: §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«
i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑,ּדֹור לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה ּפרענּיֹות ׁשאדם מּדת על יתרה טֹובה מּדה נמצאת ¿…∆∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש על יא)אחת .(סוטה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé: §©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑:הּידּוע את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי דתימר ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
מּגן, לׁשֹון (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד עץ,על עץ, ׁשל על ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
אבן אבן, מכילתא)ועל כט. .(שבועות ְֶֶֶֶַ

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èז  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

aEzMd oFWl znbEckE] FzFUrl oa`Ä¤¤©£§§©§©¨
(` ,cl oldl),'mipa` zgl ipW Ll lqR'§¨§§¥ªŸ£¨¦

xnF` `Ed dxf dcFaraE(gi ,a wewag) ©£¨¨¨¥
['Fxvi Flqt iM lqR lirFd dn',g"n`a) ¨¦¤¤¦§¨Ÿ§

(x"yl:
äðeîz ìëåWi ike .minXA xW` §¨§¨£¤©¨©¦§¦¥

`l :FWExiR KM `N` ?minXA dpEnY§¨©¨©¦¤¨¨¥Ÿ
dUrYminXA xW` xaC lM zpEnY, ©£¤§©¨¨¨£¤©¨©¦

zFlGnE miakFM ,dpalE dOg oFbM§©¨§¨¨¨¦©¨
(m"`x):d dxez

(d).àp÷ ìàrxRil `Pwn`Nnzn - ¥©¨§©¥¦¨©¦§©¥
,KM lr Wiprdl dnige s` oFxgFpi`e £©§¥¨§©£¦©¨§¥

oFr lr lFgnl FzCn lr xaFr¥©¦¨¦§©£
,milil`ÎzcFarbdFp `EdW KxcM £©¡¦¦§¤¤¤¥

x`W iAbl oiCd zCin lr xFarl©£©¦©©¦§©¥§¨
.mi`hgeh"pnixtp` ,'`Pw' oFWl lM £¨¦§¨§©¨
,f"rlAqrFM `EdW FrnWnEeozFp §©©©§¨¤¥§¥

,rxRil alKM lr lgFn Fpi`eifrl xve`) ¥¦¨©§¥¥©¨
(i"yxdng `id ziWFp`d d`pTd zCn]¦©©¦§¨¨¡¦¦¥¨

iRlM la` ,dnwp icil d`iand fbFxe§¤©§¦¨¦¥§¨¨£¨§©¥
lW zFpEkY qgiil mFwn oi` minẄ©¦¥¨§©¥§¤
wx `id 'd z`pw `N` ,fbFxe qrM©©§¤¤¨¦§©¦©
icil d`Ad ,'d`pTd zCinA dbdpdd'©©§¨¨§¦©©¦§¨©¨¨¦¥
- `Pwn' Edfe ,WpFre dnwpA iEHiA¦¦§¨¨§¤§¤§©¥
oiprl `PwnM aWgp `EdW ,'rxRil¦¨©¤¤§¨¦§©¥§¦§©

dWprdde oFrxRd(dyn li`ed):[ ©¥¨§©©£¨¨
.éàðBNìFWExiRFnEBxzM,qFlwpE`A §§¨¥§©§§§§

wx mixEn` mixaCdWoifgF`WM ¤©§¨¦£¦©§¤£¦
mipAdmdiciA mdizFa` dUrncM'] ©¨¦©£¥£¥¤¦¥¤©

da` xzA ihgnl `IpA oinNWn'oFdz §©§¦§©¨§¤¡¥¨©£¨¨§
xg` `Fhgl mitiqFn mipAdWM -§¤©¨¦¦¦©£©©
lr od mdn oirxtp f` iM ,[mdizFa £̀¥¤¦¨¦§¨¦¥¤¥©
la` ,mzFa` oFr lr ode mnvr zFpFer£©§¨§¥©££¨£¨
xn`p xaM KM lr ,miwiCv mipAdWM§¤©¨¦©¦¦©¨§¨¤¡©

(fh ,ck mixac)oi`W ,'EznEi F`hgA Wi`'¦§¤§¨¤¥
FzlEf oFrA Wprp mc`(:fk oixcdpq): ¨¨¤¡¨©£¨

e dxez
(e)ãñç äNòåKxc itl .mitl`l §Ÿ¤¤¤©£¨¦§¦¤¤

xW` aFHd xkVd ,aEzMd oFWl§©¨©¨¨©£¤
,eiUrn lr lEnbM mc`l ozFp d"awd¥¨¨¨¦§©©£¨
mElWY' `N`] 'cqg ziIUr' iExw Fpi ¥̀¨£¦©¤¤¤¨©§
o`ke ,[dnFCke 'aFh lEnB' F` 'xkÜ¨§§©¤§¨
,'cqg dUFr' diExw xkVd zpizPW¤§¦©©¨¨§¨¤¤¤
xzFi lFcB `Ed xkVdW mEXn df ixd£¥¤¦¤©¨¨¨¥
'cqg' lnFB `EdW ,oicA Fl iE`xd on¦¨¨§¦¤¥¤¤

miaFHd miUrOd lrdUFr mc`W ©©©£¦©¦¤¨¨¤
,eiptlmNWlFlxkUlREknE lEtM §¨¨§©¥¨¨¨§¨

xFC miRl`l crmixEn` mixaCde] ©§©§©¦§©§¨¦£¦
aEzMdW itM ,dad`n FcaFrd lr©¨§¥©£¨§¦¤©¨
cQgzn mc`dWM iM ,'iad`l' :Wxtn§¨¥§Ÿ£©¦§¤¨¨¨¦§©¥
,FY` cQgzn d"awd s` d"awd mr¦©¦§©¥¦
`N` FxkU oi` d`xIn FcaFrd la £̀¨¨§¦¦§¨¥§¨¤¨
i"WxaE .h ,f mixaC d`x) xFC sl` cr©¤¤§¥§¨¦§©¦

[(mW(.`l dheq 'nbd i"tre ,xac wnrd). ¨

zCn lr dxizi daFh dCn z`vnp¦§¥¦¨¨§¥¨©¦©
zF`nÎWng lr zg` zEprxER- §¨©©©£¥¥

zCiOn dAExn miaFHl xkVd zCin¦©©¨¨©¦§¨¦¦©
,zF`n Wng iR mirxl WpFrdWixdEG ¨¤¨¨¦¦£¥¥¤£¥

oFr cwFR d"awdW ,zEprxERd zCin -¦©©§¨¤¥£
`N` zkWnp Dpi` ,mipA lr zFa`̈©¨¦¥¨¦§¤¤¤¨

zFxFc drAx`llr' xn`PW ,calA §©§¨¨¦§¨¤¤¡©©
,'mirAx lre miWNW lr mipAeENi` ¨¦©¦¥¦§©¦¥¦§¦

Efzpizp `idW ,daFHd dCiOd -©¦¨©¨¤¦§¦©
s` zxnWp ,eixg` FrxflE Fl xkVd©¨¨§©§©£¨¦§¤¤©

miRl`lzF`n Wng iR ,zFxFC §©§©¦¦£¥¥
drAx`n(c dheq `ztqez):f dxez ¥©§¨¨

(f).àåMìzrEaW' rAWpl dpeEMd oi` ©¨§¥©©¨¨§¦§¨§©
`Ede oFnn Fxiagl aiIgd oFbM] 'xwW¤¤§©©¨©£¥¨§
xn`p dilrW ,[aiIg Fpi`W rAWp¦§¨¤¥©¨¤¨¤¨¤¡©

(ai ,hi `xwie),'xwXl inWa EraXz `le'§Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤
drEaW :DWExiR '`eW zrEaW' `N ¤̀¨§©¨§¥¨§¨

`idWladle mPglKxFv lM DA oi`e, ¤¦©¦¨§©¤¤§¥¨¨¤
e,`eW zrEaW `id Efi`d oFbMrAWp §¥¦§©¨§§©¦§©

'd mWArEcId z` zFPWl`EdW - §¥§©¤©¨©¤
xnF`oa` lW cEOr lrrEcie xMiPd) ¥©©¤¤¤©¦¨§¨©

(iEUr `Ed dOn lMl,adf lW `EdW ©Ÿ¦©¨¤¤¨¨
lMn ,xwW FzrEaXW iRÎlrÎs`W¤©©¦¤§¨¤¤¦¨
FzrEaW dlirFd `NW oeiM mFwn̈¥¨¤Ÿ¦¨§¨
`id ixd ,zFIxAd zrC z` zFOxl§©¤©©©§¦£¥¦

'`eW zrEaW' diExw.m` oiCd `Ede §¨§©¨§§©¦¦
oFbM ,rEcId z` miIwl 'd mWA rAWp¦§¨§¥§©¥¤©¨©§

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(ç)BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ: ¨²¤¬©©−̈§©§«
i"yx£¯BÎÊ∑וׁשמֹו נאמרּו,זכֹור אחד ּבדּבּור לא)וכןר יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה הּׁשּבת (במדבר "ּוביֹום »ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וכן: כבׂשים". כב)ׁשני וכן:(דברים ."ל ּתעׂשה "ּגדלים ׁשעטנז", תלּבׁש יח)"לא אחי",(ויקרא אׁשת "ערות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
כב) ׁשּנאמר:(דברים הּוא עליה". יבא סב)"יבמּה ּפעֹול (תהלים לׁשֹון זכֹור ׁשמעּתי". זּו ׁשּתים אלהים ּדּבר "אחת ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

כב)ּכמֹו:הּוא, וׁשתֹו",(ישעיה ג)"אכֹול ב הּׁשּבת:(שמואל יֹום את ּתמיד לזּכר לב ּתנּו ּפתרֹונֹו: וכן ּובכה", הלֹו" ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
לׁשּבת מזמינֹו ּתהא יפה, חפץ ל נזּדּמן טז)ׁשאם .(ביצה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(è)Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL: ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת חר ּכׁשּתבא ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכּת. ְְְַ

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéåäNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå Ecár Ezáe E ¨§¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ

éørLa øLà Eøâå EzîäáeE: §¤§¤½§¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ ּבא לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ּגדֹולים? אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

להזהיר ׁשּׁשנינּו:אּלא וזה הּקטּנים, ׁשביתת על קכא)ּגדֹולים לֹו",(שבת ׁשֹומעין אין לכּבֹות, ׁשּבא מּפני "קטן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עלי .ׁשּׁשביתתֹו ְִֶֶָָ

d˙eLc˜Ï:ח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

xnF` `EdWlrcEOrur lW`EdW ¤¥©©¤¥¤
lre ,urlWoa``EdW,oa`s` ¥§©¤¤¤¤¨¤©

li`Fd mFwn lMn ,zn` FzrEaXW¤§¨¡¤¦¨¨¦
Ff ixd ,zlrFze mrh mEW DA oi`e§¥¨©©§¤¤£¥
mbFR `EdW ,'`eW zrEaW' llkA¦§©§©¨§¤¥
mWA WOYWOW ici lr mFwOd cFakA¦§©¨©§¥¤¦§©¥§¥

ladlE mPgl FWcw(`zlikn)zqxib) ¨§§¦¨§¤¤
(:k zereaya 'nbd i"tre ,w"d`lnd:g dxez

(g)øBëæo`M .FWCwl zAXd mFi z` ¨¤©©¨§©§¨
zFxACA ENi`e ,'xFkf' oFWl xn`p¤¡©§¨§¦©¦§
FAW ,mixaC xtqA zFxEn`d] zFIpXd©§¦¨£§¥¤§¨¦¤
xn`p ,[d"awd ixaC lr dWn xfFg¥¤©¦§¥¤¡©
,'FWCwl zAXd mFi z` xFnW' oFWl§¨¤©©¨§©§

`N` ?cvikdxEAcA 'xFnWe' 'xFkf' ¨¥©¤¨¨§¨§¦
Exn`p cg`ErnWe ,d"awd ici lr ¤¨¤¤§©§¥§¨§

,zg` zaA mdipW z` l`xUiokeWi ¦§¨¥¤§¥¤§©©©§¥¥
xEAicA Exn`PW dxFYA zF`xwn dOM©¨¦§¨©¨¤¤¤§§¦
miniIwzn mdipXW cOll icM ,cg ¤̀¨§¥§©¥¤§¥¤¦§©§¦
:oFbM ,df z` df mixzFq mpi`e§¥¨§¦¤¤¤§

'znEi zFn dillgn'(ci ,`l onwl), §©§¤¨¨
zevn mr cg` xEAicA dxn`pmFiaE' ¤¤§¨§¦¤¨¦¦§©§

'miUak ipW zAXd(h ,gk xacna),xnFl ©©¨§¥§¨¦©
Îs`W ,miaEzMd ipW oiA dxizq oi`W¤¥§¦¨¥§¥©§¦¤©
zFUrl `NW mYxdfEdW iRÎlr©¦¤§©§¤¤Ÿ©£
mpi` zAXd zFpAxw ,zAWA dk`ln§¨¨§©¨¨§§©©¨¥¨

.xEQi`d llkAokexEAicA Exn`p ¦§©¨¦§¥¤¤§§¦
zxdf` cg`,'fphrW WAlz `l' ¤¨©§¨©Ÿ¦§©©©§¥

zevnE'KN dUrY milicB',ak mixac) ¦§©§¦¦©£¤¨
(aiÎ`i,xnv' fphrW xEQi` iM xnFl©¦¦©©§¥¤¤

zWial lr lg Fpi` ,'eiCgi miYWtE¦§¦©§¨¥¨©§¦©
hEge miYWR cbA `EdW ziviv¦¦¤¤¤¦§¦§

,xnv iEUr eizFIvivA zlkYdoke ©§¥¤§¦¦¨¨¤¤§¥
zxdf`'Lig` zW` zexr'(fh ,gi `xwie), ©§¨©¤§©¥¤¨¦

zevn mr cg` xEAicA dxn`pDnai' ¤¤§¨§¦¤¨¦¦§©§¨¨
'dilr `ai(d ,dk mixac),iR lr s` iM ¨Ÿ¨¤¨¦©©¦

ixEQi` llkA `Ed eig` zW`W¤¥¤¨¦¦§©¦¥
,mipA `lA eig` zOWM mlE` ,zFixrd̈£¨¨§¤¥¨¦§Ÿ¨¦
miwdl' icM dX`l DzF` gTil devn¦§¨¦©¨§¦¨§¥§¨¦

.'eig` mWexn`PW `Ed(ai ,aq mildz) ¥¨¦§¤¤¡©
Ef miYW midl` xAC zg`'©©¦¤¡Ÿ¦§©¦

,'iYrnWKFzAW minrR ,xnFlM ¨¨§¦§©§¨¦¤§
Ep` ,d"awd xAiCW cg` xEAiC¦¤¨¤¦¥¨

mixac ipW mirnFW(i"f): §¦§¥§¨¦
.øBëælr zFEvl `id aEzMd zpeEM ¨©¨©©¨¦§©©

'xFkf' zaiY K` ,FWCwl zAXd zxikf§¦©©©¨§©§©¥©¨
iEEiv oFWl Dpi` ,zcTEpn `idW itM§¦¤¦§¤¤¥¨§¦
`N` ,['xFkf' cwPdl Dl did oM m`W]¤¦¥¨¨¨§¦¨¥§¤¨

lFrR oFWllrFRd xFwn -FnM ,`Ed §¨§©©§
'FzWe lFk`'(bi ,ak diryi)FrnWOW] ¨§¨¤©§¨

,[zFYWle lFk`l :FnMokeKFld' §¤¡§¦§§¥¨

'dkaE(fh ,b aÎl`eny):FnM FrnWOW] ¨Ÿ¤©§¨§
.[zFMale zkllElNd zFpFWNd lMW ¨¤¤§¦§¤¨©§©¨

`Ed mWEOiW xTir `N` ,miiEEiv mpi ¥̀¨¦¦¤¨¦©¦¨
.zkXnznE zklFdd dNErR x`zl§¨¥§¨©¤¤¦§©¤¤
aEzMd hwp dxikGd zevnA o`M s`e§©¨§¦§©©§¦¨§©©¨

,'lFrR' oFWlal EpY ,FpFxzR oke §¨§¥¦§§¥
,zAXd mFi z` cinY xFMfls` ¦§¨¦¤©©¨©

,rEaXd ini x`WALl oOCfp m`W ¦§¨§¥©¨©¤¦¦§©¥§
,dti utgiE`xd d`p ilM oFbM ¥¤¨¤§§¦¨¤¨¨
,FA xCdzdlzAWl Fpinfn `dY- §¦§©¥§¥©§¦§©¨

FA WOYWdl ligzY f`W(`zlikn) ¤¨©§¦§¦§©¥
(`"eb):h dxez
(h).Ezëàìî ìk úéNòåzWWA ike §¨¦¨¨§©§¤§¦§¥¤

'lM' zFUrl mc`d milWn minï¦©§¦¨¨¨©£¨
iM ,xnFl aEzMd `A `N` ?FYk`ln§©§¤¨¨©¨©¦

`di ,zAW `FaYWMdncpLipira §¤¨©¨§¥¦§¤§¥¤
diEUr LYk`ln lk ENi`M,xaM`le §¦¨§©§§£¨§¨§Ÿ

,xnFlM .zFUrl dk`ln cFr dxzFp§¨§¨¨©£§©
dk`ln xg` xdxdz `NWoiicrW ¤Ÿ§©§¥©©§¨¨¤£©¦

Dxnbl LilrW ,YnlWd `l(my): Ÿ¦§©§¨¤¨¤§¨§¨
i dxez

(i)ðáe äzà.Ezáe EEN`LipA ©¨¦§¦¤¥¨¤
LizFpaEdmiPhwlr dEEvn dY`W §¤©§©¦¤©¨§¤©
mzziaWFpi` F` ,FWExiR oi` `OW - §¦¨¨¥¤¨¥¥

`N`zFpaE mipAYxn` ?milFcb ¤¨¨¦¨§¦¨©§¨



exziסד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(àé)-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
úaMä íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

eäLc÷éå: ©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם קלֿוחמר הימּנּו ללמד מנּוחה, ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבׁשּבת  נח ׁשּיהא היה .C¯a∑e‰Lc˜ÈÂ.ּוביגיעה ׁשּלא ּבּמן וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי לכֹופלֹו ּבּמן ּברכֹו ְְִִֵֶַָָָ≈««¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבֹו .יֹורד ֵ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå EE ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½
éäìà ýåýé-øLà äîãàä ìrCì ïúð E: ©µ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הן  לאו ּומּכלל לאו, הן מּכלל .נדרׁשים: ְְְִִִִֵֵָָָָָ

(âé)äðrú-àì áðâú àì óàðú àì çöøú àì¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½ŸŸ©«£¤¬
:ø÷L ãr Erøá§¥«£−¥¬¨«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף כ)אין ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת יז)"מֹות (יחזקאל …ƒ¿»ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
זרים" את ּתּקח איׁשּה ּתחת המנאפת ˙‚·."האּׁשה ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב נפׁשֹות יט)ּבגֹונב ּתגנבּו",(ויקרא "לא ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ…ƒ¿…ְְְְִֵֵַַָָֹֹ

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(!?oM xnFl lkEzd)mixdfEn xak ixd £©©¥£¥§¨§¨¦
,md,'dY`' llkA md milFcBd iM ¥¦©§¦¥¦§©©¨

KxcM mdil` mipEEkn aEzMd ixace§¦§¥©¨§¨¦£¥¤§¤¤
,mdia` l` mipEEkn mdW`N`Îlr ¤¥§¨¦¤£¦¤¤¨©

KgxM`a `laEzMdxidfdl `N` ¨§¨Ÿ¨©¨¤¨§©§¦
,miPhTd zziaW lr milFcB`NW §¦©§¦©©§©¦¤Ÿ

dk`ln zFUrl miPhTd z` giPdl§©¦©¤©§©¦©£§¨¨
,milFcBd xEarEpipXW Edfe(.`kw zay) £©§¦§¤¤¨¦

zFAkl `AW ohw'Dpi`W dwilC) ¨¨¤¨§©§¥¨¤¥¨
(zpMEqn,'Fl oirnFW oi``N` §¤¤¥§¦¤¨

,zFAkNn FzF` mirpFnipRn §¦¦§©¦§¥
FzziaXWzFUrNn ohTd lW ¤§¦¨¤©¨¨¦©£

zlHEn ,LliaWA dk`ln,Lilritl §¨¨¦§¦§¤¤¨¤§¦
`Ede ,FiEAikA Ll gFPW oian ohTdW¤©¨¨¥¦¤©§§¦§

LpFvxE LYrC lr oM zFUrl `Ai"tr) ¨©£¥©©§§§§
(my i"yx:`i dxez

(`i).éòéáMä íBia çðiådUrnA ©¨©©©§¦¦§©£¥
'dgEpn' oFWl xn`p `l d`ixAd©§¦¨Ÿ¤¡©§§¨
zAWIe'] 'dziaW' oFWl `N` ,zAWA§©¨¤¨§§¦¨©¦§Ÿ

'iriaXd mFIA(a ,a ziy`xa)oiprW itl ,[ ©©§¦¦§¦¤¦§©
KiIW Fpi` ,dribi xg` d`Ad 'dgEpn'§¨©¨¨©©§¦¨¥©¨
`idW 'dziaW' wx `N` ,d"awd iRlM§©¥¤¨©§¦¨¤¦

,ok iR lr s`e .dxivie diIUr zwqtd©§¨©£¦¨¦¦¨§©©¦¥
,l`xUil zAXd zevnA o`MlFkiaM ¨§¦§©©©¨§¦§¨¥¦§¨

FnvrA aiYkdaFYkl dWnl dxFd - ¦§¦§©§¨§¤¦§
oFWl eilr'dgEpn',`weeCicMcOll ¨¨§§¨©§¨§¥§©¥

;mc`l xnFgeÎlw EPnidd"awd dn ¥¤©¨¤§¨¨©
azM dgEpnE dribi lW oipr FA oi`W¤¥¦§©¤§¦¨§¨¨©

mceÎxUA ,'gpIe' Fnvr lrFYk`lOW ©©§©¨©¨¨¨¨¤§©§
,dribie lnrA,Fzribin gEpl lFkie §¨¨¦¦¨§¨¨©¦¦¨

dOke dOM zg` lrzAWA gp didIW ©©©©¨§©¨¤¦§¤¨§©¨
(`zlikn)(x"yl):

.eäLc÷éå ,CøadWEcwE dkxA ozp ¥©©§©§¥¨©§¨¨§¨
Ep` mipiiprd ipW z`e .zAXd mFiA§©©¨§¤§¥¨¦§¨¦¨

:oOd zcixiA mi`vFn- oOa FkxA §¦¦¦©©¨¥§©¨
a FltklmFid,dpWn mgl iXXEidW §¨§©©¦¦¤¤¦§¤¤¨

mzcicnaE ,mFi lkaM xnFr mihTln§©§¦¤¦§¨¦§¦¨¨
miiltkl dide KxAzPW EdE`vnixry) §¨¤¦§¨¥§¨¨§¦§©¦

(d ,fh lirl i"yx i"tr oxd`e ,ok- oOa FWCw §¥¦§©¨
,FA cxFi did `NWzAXd mFi `vnpe ¤Ÿ¨¨¥§¦§¨©©¨

ikxvA zEwQrzd `ll ,'dl WcFw FNEM¤©§Ÿ¦§©§§¨§¥
dqpxtE oiNEg(`zlikn)(i"gp):ai dxez ¦©§¨¨

(ai)éîé ïeëéøàé ïòîì.E,xnFlMm` §©©©£¦¨¤§©¦
cAkYmzF`oEkix`i,Linie`l m`e, §©¥¨©£¦¨¤§¦¨

lr xzi Ekix`i `NW calA Ff `l ixd£¥Ÿ¦§¨¤Ÿ©£¦¨¥©
s` `N` ,Ll daEvTd dCOdoExvwi ©¦¨©§¨§¤¨©¦§§

,LinidxFzÎixaCWFnMmd oFwixhFp ¨¤¤¦§¥¨§¨¦¥
miWxcpoFWlA miaEzM ,xnFlM - ¦§¨¦§©§¦§¨

zFllkp zFiErnWn dOMW ,zxSEwn§¤¤¤©¨©§¨¦§¨
,mdAod llMnrnFW dY`,e`l ¨¤¦§¨¥©¨¥©¨

e`l llMnErnFW dY`odKFYOW , ¦§¨¨©¨¥©¥¤¦
mB oiadlE wiIcl oYip ,WxFtnd xaCd©¨¨©§¨¦¨§©¥§¨¦©

xaC lW FMtd z`(`zlikn)(l"kyn): ¤¨§¤¨¨
bi dxez

(bi).óàðú àìoi`oFWlsE`ip Ÿ¦§¨¥§¦
`xwOA,Wi` zW`A `N``le ©¦§¨¤¨§¥¤¦§Ÿ

,zFixrd x`WAxn`PW(i ,k `xwie) ¦§¨¨£¨¤¤¡©
Edrx zW` z` s`pi xW`'znEi zFn £¤¦§©¤¥¤¥¥©

'zt`FPde s`FPde ,cFrxnF`aEzMd ©¥§©¨¤§¥©¨
(al ,fh l`wfgi)zgY zt`pnd dX`d'¨¦¨©§¨¨¤©©

'mixf z` gTY DWi``iaPd] ¦¨¦©¤¨¦©¨¦
dcFar oFr lr l`xUil xqEn zgkFzA§©©¨§¦§¨¥©££¨
DlrA z` zafFrd dX`M mYbdp :dxf̈¨§©§¤§¦¨¨¤¤¤©§¨
oFWNW ixd ,[mixf miWp` l` zkll̈¤¤¤£¨¦¨¦£¥¤§

xn`p Wi` zW`A sE`ip(m"`x): ¦§¥¤¦¤¡©
.áðâú àìaEzMd zFWtp apFbA Ÿ¦§Ÿ§¥§¨©¨

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy
תרצח", "לא מה מענינֹו. הּלמד ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה אּלא אינֹו אֹו ממֹון. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבגֹונב
ּדין  ּבית מיתת עליו ׁשחּיב ּדבר תגנב", "לא אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין ּבדבר מדּבר תנאף", ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"לא

פו) .(סנהדרין

(ãé)Erø úLà ãîçú-àì Erø úéa ãîçú àì¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ß hay f"i ycew zay ß

(åè)úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä ìB÷́©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑:לֹומר ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ונׁשמע" "נעׂשה לֹומר: ּתלמּוד חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", כל ‰ÏBw˙.(מכילתא)"וּיענּו ˙‡ ÌÈ‡B¯∑ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ∆«…
אחר ּבמקֹום לראֹות אפׁשר ׁשאי הּנׁשמע, את ‰ÏBw˙.(שם)רֹואין הּגבּורה הּיֹוצאין ∑‡˙ (שם)∑eÚiÂ.מּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ∆«…ְְִִִַַָ«»À

אּלא  נּוע Á¯Ó˜.זיע אין e„ÓÚiÂ∑(שם) ּומלאכי מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם נרּתעין היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין סח)הּׁשרת יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(æè)äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé-ìàå§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»

ÈÂ˙טו  ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,xAcnxnF`d aEzMd mlE`e`l' §©¥§¨©¨¨¥Ÿ
'EaFpbY(`i ,hi `xwie)oFnn apFbA ,`Ed ¦§§¥¨
,xAcnFpi` F`,oM xaCd oi` `OW - §©¥¥¤¨¥©¨¨¥

df `N`o`M xEn`doFnn apFbA ¤¨¤¨¨¨§¥¨
Yxn` ?zFWtp apFbA oNdlElkEzd) §©¨§¥§¨¨©§¨£©

`Ed `ld (!?oM xnFlcnNd xaC' ©¥£Ÿ¨¨©¨¥
'Fpiprn'gvxz `l' dn -e's`pz `l' ¥¦§¨©Ÿ¦§©§Ÿ¦§¨

,oiprd FzF`A Flv` mikEnQdxAcn ©§¦¤§§¨¦§¨§©¥
aEzMd mdAxacAxEngoiaiIgW ¨¤©¨§¨¨¨¤©¨¦

oiCÎziA zzin eilroke .ai ,`k oldl d`x) ¨¨¦©¥¦
(i ,k `xwie'aFpbz `l' s` ,FzFOcl Wi ©Ÿ¦§¥§©

`EdW ,mdlAzzin eilr aiIgW xaC ¨¤¤§¨¨¤©¨¨¨¦©
,oiCÎziA,zFWtp apFbA `N` Fpi` dfe ¥¦§¤¥¤¨§¥§¨
FA xn`PW(fh `k oldl)FxknE Wi` apbe' ¤¤¡©§Ÿ¥¦§¨
'znEi zFn(.et oixcdpq):ci dxez ¨

(eh).íéàBø íòä ìëå'mrd lke' oFWl §¨¨¨¦§§¨¨¨
mda did `NW cOlnENit`cg` §©¥¤Ÿ¨¨¨¤£¦¤¨

`nEqEid mNEke ,(d`Fx Fpi`W ,xEr) ¨¦¥¤¥¤§¨¨
z`e miciRNd z`e zFlFTd z` mi`Fx¦¤©§¤©©¦¦§¤

;oWr xddoiPnEmicnl Ep`did `NW ¨¨¨¥¦©¦¨§¥¦¤Ÿ¨¨

mN` mda(xAcn Fpi`W)cEnlY ? ¨¤¦¥¤¥§©¥©§
xnFl(g ,hi lirl),'mrd lk EprIe'ixd ©©©£¨¨¨£¥

;Exn`e Epr mNEMWdid `NW oiPnE ¤¨¨§¨§¦©¦¤Ÿ¨¨
Wxg mda(rnFW Fpi`W)cEnlY ? ¨¤¥¥¤¥¥©©§

xnFl(f ,ck onwl)'rnWpe dUrp'itl , ©©£¤§¦§¨§¦
zEkfA E`Rxzp minEOd ilrA lMW¤¨©£¥©¦¦§©§¦§

dxFYd(`zlikn)(`"eb): ©¨
.úBìBwä úà íéàBøxnFl Fl did ¦¤©¨¨©

qp KxcA `N` ,'zFlFTd z` mirnFW'§¦¤©¤¨§¤¤¥
Eid `lte,rnWPd z` oi`Fx`Ede ¨¤¤¨¦¤©¦§©§

xaCxg` mFwnA zF`xl xWt` i`W ¨¨¤¦¤§¨¦§§¨©¥
xg` lFwA](`"y)dxFY oYnA wx iM ,[ §©¥¦©§©©¨

oM did: ¨¨¥
.úBìBwä úàzFlFTd EN`oi`vFId ¤©¥©©§¦

Rn,dxEaBd izFxACd zxin`A: ¦¦©§¨©£¦©©¦§
.eòðiåoi`oFWlrFpo`M xEn`d`N` ©¨ª¥§©¨¨¨¤¨

,rif,dcxge dni` aFxn ErfrCfPW ¦©¤¦§©§§¥¥¨©£¨¨
,wFgxn Ecnre mdixFg`l EaW okle§¨¥¨©£¥¤§¨§¥¨
,Dnvr zEwgxzdl dpeEMd oi` la £̀¨¥©©¨¨©¦§©£©§¨
'ErEpIe' KM lr xnFl `xwOd KxC oi`W¤¥¤¤©¦§¨©©¨©¨

(i"`a):
.÷Bçøî eãîòiåaEzMd WxiR `l ©©©§¥¨Ÿ¥©©¨

mixaCd znizq KFYnE ,Ewgxzp dOM©¨¦§©£¦§¦©©§¨¦
W EpcnlmdixFg`l oirYxp Eid ¨©§¤¨¦§¨¦©£¥¤

,mdipgn KxF`M lin xUrÎmipW§¥¨¨¦§¤©£¥¤
mFwOA EcnrW el` s`W ,xnFlM§©¤©¥¤¨§©¨
mr deWA dYr Ecnr xzFiA aFxTd©¨§¥¨§©¨§¨¤¦

dpgOd dvwA xzFiA miwFgxd(l"kyn). ¨§¦§¥¦§¥©©£¤
ozF` oiriIqnE oi`A zxXdÎik`lnE©§£¥©¨¥¨¦§©§¦¨

mxifgdlEdfe ,mnFwnlxn`PW §©£¦¨¦§¨§¤¤¤¡©
(bi ,gq mildz)oEcFCi zF`av ikln'©§¥§¨¦

'oEcFCizF`av ik`ln :FhEWt itl] ¦§¦§©§£¥¦§
mFgll cizrA Etq`i xW` miiFBd©¦£¤¥¨§¤¨¦¦§
ux` KFYn EklWEie EcEpi l`xUiA§¦§¨¥¨§§§¦¤¤

l`xUi(my i"yx)EdEWxC KMW ,[ ¦§¨¥¤¨§¨
z` oiCcn Eid zxXd ik`ln :minkg£¨¦©§£¥©¨¥¨§©¦¤
hrn axwzdl ozF` oiriIqn' ,l`xUi¦§¨¥§©§¦¨§¦§¨¥§©
dX`M (cgR aFxn) miWNg EidW ,hrn§©¤¨©¨¦¥©©§¦¨
zNigzA (FA zknFze) DpA z` dCcnd©§©¨¤§¨§¤¤¦§¦©

'FkENid(my i"yx)(:gt zay):fh dxez ¦



סה exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(àé)-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
úaMä íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

eäLc÷éå: ©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם קלֿוחמר הימּנּו ללמד מנּוחה, ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבׁשּבת  נח ׁשּיהא היה .C¯a∑e‰Lc˜ÈÂ.ּוביגיעה ׁשּלא ּבּמן וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי לכֹופלֹו ּבּמן ּברכֹו ְְִִֵֶַָָָ≈««¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבֹו .יֹורד ֵ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå EE ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½
éäìà ýåýé-øLà äîãàä ìrCì ïúð E: ©µ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הן  לאו ּומּכלל לאו, הן מּכלל .נדרׁשים: ְְְִִִִֵֵָָָָָ

(âé)äðrú-àì áðâú àì óàðú àì çöøú àì¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½ŸŸ©«£¤¬
:ø÷L ãr Erøá§¥«£−¥¬¨«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף כ)אין ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת יז)"מֹות (יחזקאל …ƒ¿»ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
זרים" את ּתּקח איׁשּה ּתחת המנאפת ˙‚·."האּׁשה ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב נפׁשֹות יט)ּבגֹונב ּתגנבּו",(ויקרא "לא ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ…ƒ¿…ְְְְִֵֵַַָָֹֹ

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(!?oM xnFl lkEzd)mixdfEn xak ixd £©©¥£¥§¨§¨¦
,md,'dY`' llkA md milFcBd iM ¥¦©§¦¥¦§©©¨

KxcM mdil` mipEEkn aEzMd ixace§¦§¥©¨§¨¦£¥¤§¤¤
,mdia` l` mipEEkn mdW`N`Îlr ¤¥§¨¦¤£¦¤¤¨©

KgxM`a `laEzMdxidfdl `N` ¨§¨Ÿ¨©¨¤¨§©§¦
,miPhTd zziaW lr milFcB`NW §¦©§¦©©§©¦¤Ÿ

dk`ln zFUrl miPhTd z` giPdl§©¦©¤©§©¦©£§¨¨
,milFcBd xEarEpipXW Edfe(.`kw zay) £©§¦§¤¤¨¦

zFAkl `AW ohw'Dpi`W dwilC) ¨¨¤¨§©§¥¨¤¥¨
(zpMEqn,'Fl oirnFW oi``N` §¤¤¥§¦¤¨

,zFAkNn FzF` mirpFnipRn §¦¦§©¦§¥
FzziaXWzFUrNn ohTd lW ¤§¦¨¤©¨¨¦©£

zlHEn ,LliaWA dk`ln,Lilritl §¨¨¦§¦§¤¤¨¤§¦
`Ede ,FiEAikA Ll gFPW oian ohTdW¤©¨¨¥¦¤©§§¦§

LpFvxE LYrC lr oM zFUrl `Ai"tr) ¨©£¥©©§§§§
(my i"yx:`i dxez

(`i).éòéáMä íBia çðiådUrnA ©¨©©©§¦¦§©£¥
'dgEpn' oFWl xn`p `l d`ixAd©§¦¨Ÿ¤¡©§§¨
zAWIe'] 'dziaW' oFWl `N` ,zAWA§©¨¤¨§§¦¨©¦§Ÿ

'iriaXd mFIA(a ,a ziy`xa)oiprW itl ,[ ©©§¦¦§¦¤¦§©
KiIW Fpi` ,dribi xg` d`Ad 'dgEpn'§¨©¨¨©©§¦¨¥©¨
`idW 'dziaW' wx `N` ,d"awd iRlM§©¥¤¨©§¦¨¤¦

,ok iR lr s`e .dxivie diIUr zwqtd©§¨©£¦¨¦¦¨§©©¦¥
,l`xUil zAXd zevnA o`MlFkiaM ¨§¦§©©©¨§¦§¨¥¦§¨

FnvrA aiYkdaFYkl dWnl dxFd - ¦§¦§©§¨§¤¦§
oFWl eilr'dgEpn',`weeCicMcOll ¨¨§§¨©§¨§¥§©¥

;mc`l xnFgeÎlw EPnidd"awd dn ¥¤©¨¤§¨¨©
azM dgEpnE dribi lW oipr FA oi`W¤¥¦§©¤§¦¨§¨¨©

mceÎxUA ,'gpIe' Fnvr lrFYk`lOW ©©§©¨©¨¨¨¨¤§©§
,dribie lnrA,Fzribin gEpl lFkie §¨¨¦¦¨§¨¨©¦¦¨

dOke dOM zg` lrzAWA gp didIW ©©©©¨§©¨¤¦§¤¨§©¨
(`zlikn)(x"yl):

.eäLc÷éå ,CøadWEcwE dkxA ozp ¥©©§©§¥¨©§¨¨§¨
Ep` mipiiprd ipW z`e .zAXd mFiA§©©¨§¤§¥¨¦§¨¦¨

:oOd zcixiA mi`vFn- oOa FkxA §¦¦¦©©¨¥§©¨
a FltklmFid,dpWn mgl iXXEidW §¨§©©¦¦¤¤¦§¤¤¨

mzcicnaE ,mFi lkaM xnFr mihTln§©§¦¤¦§¨¦§¦¨¨
miiltkl dide KxAzPW EdE`vnixry) §¨¤¦§¨¥§¨¨§¦§©¦

(d ,fh lirl i"yx i"tr oxd`e ,ok- oOa FWCw §¥¦§©¨
,FA cxFi did `NWzAXd mFi `vnpe ¤Ÿ¨¨¥§¦§¨©©¨

ikxvA zEwQrzd `ll ,'dl WcFw FNEM¤©§Ÿ¦§©§§¨§¥
dqpxtE oiNEg(`zlikn)(i"gp):ai dxez ¦©§¨¨

(ai)éîé ïeëéøàé ïòîì.E,xnFlMm` §©©©£¦¨¤§©¦
cAkYmzF`oEkix`i,Linie`l m`e, §©¥¨©£¦¨¤§¦¨

lr xzi Ekix`i `NW calA Ff `l ixd£¥Ÿ¦§¨¤Ÿ©£¦¨¥©
s` `N` ,Ll daEvTd dCOdoExvwi ©¦¨©§¨§¤¨©¦§§

,LinidxFzÎixaCWFnMmd oFwixhFp ¨¤¤¦§¥¨§¨¦¥
miWxcpoFWlA miaEzM ,xnFlM - ¦§¨¦§©§¦§¨

zFllkp zFiErnWn dOMW ,zxSEwn§¤¤¤©¨©§¨¦§¨
,mdAod llMnrnFW dY`,e`l ¨¤¦§¨¥©¨¥©¨

e`l llMnErnFW dY`odKFYOW , ¦§¨¨©¨¥©¥¤¦
mB oiadlE wiIcl oYip ,WxFtnd xaCd©¨¨©§¨¦¨§©¥§¨¦©

xaC lW FMtd z`(`zlikn)(l"kyn): ¤¨§¤¨¨
bi dxez

(bi).óàðú àìoi`oFWlsE`ip Ÿ¦§¨¥§¦
`xwOA,Wi` zW`A `N``le ©¦§¨¤¨§¥¤¦§Ÿ

,zFixrd x`WAxn`PW(i ,k `xwie) ¦§¨¨£¨¤¤¡©
Edrx zW` z` s`pi xW`'znEi zFn £¤¦§©¤¥¤¥¥©

'zt`FPde s`FPde ,cFrxnF`aEzMd ©¥§©¨¤§¥©¨
(al ,fh l`wfgi)zgY zt`pnd dX`d'¨¦¨©§¨¨¤©©

'mixf z` gTY DWi``iaPd] ¦¨¦©¤¨¦©¨¦
dcFar oFr lr l`xUil xqEn zgkFzA§©©¨§¦§¨¥©££¨
DlrA z` zafFrd dX`M mYbdp :dxf̈¨§©§¤§¦¨¨¤¤¤©§¨
oFWNW ixd ,[mixf miWp` l` zkll̈¤¤¤£¨¦¨¦£¥¤§

xn`p Wi` zW`A sE`ip(m"`x): ¦§¥¤¦¤¡©
.áðâú àìaEzMd zFWtp apFbA Ÿ¦§Ÿ§¥§¨©¨

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy
תרצח", "לא מה מענינֹו. הּלמד ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה אּלא אינֹו אֹו ממֹון. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבגֹונב
ּדין  ּבית מיתת עליו ׁשחּיב ּדבר תגנב", "לא אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין ּבדבר מדּבר תנאף", ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"לא

פו) .(סנהדרין

(ãé)Erø úLà ãîçú-àì Erø úéa ãîçú àì¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ß hay f"i ycew zay ß

(åè)úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä ìB÷́©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑:לֹומר ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ונׁשמע" "נעׂשה לֹומר: ּתלמּוד חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", כל ‰ÏBw˙.(מכילתא)"וּיענּו ˙‡ ÌÈ‡B¯∑ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ∆«…
אחר ּבמקֹום לראֹות אפׁשר ׁשאי הּנׁשמע, את ‰ÏBw˙.(שם)רֹואין הּגבּורה הּיֹוצאין ∑‡˙ (שם)∑eÚiÂ.מּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ∆«…ְְִִִַַָ«»À

אּלא  נּוע Á¯Ó˜.זיע אין e„ÓÚiÂ∑(שם) ּומלאכי מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם נרּתעין היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין סח)הּׁשרת יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(æè)äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé-ìàå§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»

ÈÂ˙טו  ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,xAcnxnF`d aEzMd mlE`e`l' §©¥§¨©¨¨¥Ÿ
'EaFpbY(`i ,hi `xwie)oFnn apFbA ,`Ed ¦§§¥¨
,xAcnFpi` F`,oM xaCd oi` `OW - §©¥¥¤¨¥©¨¨¥

df `N`o`M xEn`doFnn apFbA ¤¨¤¨¨¨§¥¨
Yxn` ?zFWtp apFbA oNdlElkEzd) §©¨§¥§¨¨©§¨£©

`Ed `ld (!?oM xnFlcnNd xaC' ©¥£Ÿ¨¨©¨¥
'Fpiprn'gvxz `l' dn -e's`pz `l' ¥¦§¨©Ÿ¦§©§Ÿ¦§¨

,oiprd FzF`A Flv` mikEnQdxAcn ©§¦¤§§¨¦§¨§©¥
aEzMd mdAxacAxEngoiaiIgW ¨¤©¨§¨¨¨¤©¨¦

oiCÎziA zzin eilroke .ai ,`k oldl d`x) ¨¨¦©¥¦
(i ,k `xwie'aFpbz `l' s` ,FzFOcl Wi ©Ÿ¦§¥§©

`EdW ,mdlAzzin eilr aiIgW xaC ¨¤¤§¨¨¤©¨¨¨¦©
,oiCÎziA,zFWtp apFbA `N` Fpi` dfe ¥¦§¤¥¤¨§¥§¨
FA xn`PW(fh `k oldl)FxknE Wi` apbe' ¤¤¡©§Ÿ¥¦§¨
'znEi zFn(.et oixcdpq):ci dxez ¨

(eh).íéàBø íòä ìëå'mrd lke' oFWl §¨¨¨¦§§¨¨¨
mda did `NW cOlnENit`cg` §©¥¤Ÿ¨¨¨¤£¦¤¨

`nEqEid mNEke ,(d`Fx Fpi`W ,xEr) ¨¦¥¤¥¤§¨¨
z`e miciRNd z`e zFlFTd z` mi`Fx¦¤©§¤©©¦¦§¤

;oWr xddoiPnEmicnl Ep`did `NW ¨¨¨¥¦©¦¨§¥¦¤Ÿ¨¨

mN` mda(xAcn Fpi`W)cEnlY ? ¨¤¦¥¤¥§©¥©§
xnFl(g ,hi lirl),'mrd lk EprIe'ixd ©©©£¨¨¨£¥

;Exn`e Epr mNEMWdid `NW oiPnE ¤¨¨§¨§¦©¦¤Ÿ¨¨
Wxg mda(rnFW Fpi`W)cEnlY ? ¨¤¥¥¤¥¥©©§

xnFl(f ,ck onwl)'rnWpe dUrp'itl , ©©£¤§¦§¨§¦
zEkfA E`Rxzp minEOd ilrA lMW¤¨©£¥©¦¦§©§¦§

dxFYd(`zlikn)(`"eb): ©¨
.úBìBwä úà íéàBøxnFl Fl did ¦¤©¨¨©

qp KxcA `N` ,'zFlFTd z` mirnFW'§¦¤©¤¨§¤¤¥
Eid `lte,rnWPd z` oi`Fx`Ede ¨¤¤¨¦¤©¦§©§

xaCxg` mFwnA zF`xl xWt` i`W ¨¨¤¦¤§¨¦§§¨©¥
xg` lFwA](`"y)dxFY oYnA wx iM ,[ §©¥¦©§©©¨

oM did: ¨¨¥
.úBìBwä úàzFlFTd EN`oi`vFId ¤©¥©©§¦

Rn,dxEaBd izFxACd zxin`A: ¦¦©§¨©£¦©©¦§
.eòðiåoi`oFWlrFpo`M xEn`d`N` ©¨ª¥§©¨¨¨¤¨

,rif,dcxge dni` aFxn ErfrCfPW ¦©¤¦§©§§¥¥¨©£¨¨
,wFgxn Ecnre mdixFg`l EaW okle§¨¥¨©£¥¤§¨§¥¨
,Dnvr zEwgxzdl dpeEMd oi` la £̀¨¥©©¨¨©¦§©£©§¨
'ErEpIe' KM lr xnFl `xwOd KxC oi`W¤¥¤¤©¦§¨©©¨©¨

(i"`a):
.÷Bçøî eãîòiåaEzMd WxiR `l ©©©§¥¨Ÿ¥©©¨

mixaCd znizq KFYnE ,Ewgxzp dOM©¨¦§©£¦§¦©©§¨¦
W EpcnlmdixFg`l oirYxp Eid ¨©§¤¨¦§¨¦©£¥¤

,mdipgn KxF`M lin xUrÎmipW§¥¨¨¦§¤©£¥¤
mFwOA EcnrW el` s`W ,xnFlM§©¤©¥¤¨§©¨
mr deWA dYr Ecnr xzFiA aFxTd©¨§¥¨§©¨§¨¤¦

dpgOd dvwA xzFiA miwFgxd(l"kyn). ¨§¦§¥¦§¥©©£¤
ozF` oiriIqnE oi`A zxXdÎik`lnE©§£¥©¨¥¨¦§©§¦¨

mxifgdlEdfe ,mnFwnlxn`PW §©£¦¨¦§¨§¤¤¤¡©
(bi ,gq mildz)oEcFCi zF`av ikln'©§¥§¨¦

'oEcFCizF`av ik`ln :FhEWt itl] ¦§¦§©§£¥¦§
mFgll cizrA Etq`i xW` miiFBd©¦£¤¥¨§¤¨¦¦§
ux` KFYn EklWEie EcEpi l`xUiA§¦§¨¥¨§§§¦¤¤

l`xUi(my i"yx)EdEWxC KMW ,[ ¦§¨¥¤¨§¨
z` oiCcn Eid zxXd ik`ln :minkg£¨¦©§£¥©¨¥¨§©¦¤
hrn axwzdl ozF` oiriIqn' ,l`xUi¦§¨¥§©§¦¨§¦§¨¥§©
dX`M (cgR aFxn) miWNg EidW ,hrn§©¤¨©¨¦¥©©§¦¨
zNigzA (FA zknFze) DpA z` dCcnd©§©¨¤§¨§¤¤¦§¦©

'FkENid(my i"yx)(:gt zay):fh dxez ¦



exziסו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy

(æé)øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà úBqð©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑ עליכם נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם ׁשּיצא ּבעֹולם, אתכם .לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

˙Bq∑:ּכמֹו ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון נס",(ישעיה מט)"הרימּו נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה",(שם על ׁשהּוא "וכּנס «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
B˙‡¯È.זקּוף  ‰È‰z ¯e·Ú·e∑ י מּפניו על ותיראּו זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ׁשראיתם .די ָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
:íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑ עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש .הּׁשמים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìàøNé¦§¨¥®©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënò¦¨¤«
i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ הּזה ¯‡Ì˙È.ּבּלׁשֹון Ìz‡∑לֹו:יׁש מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ּׁשאדם מה ּבין הפרׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּלהאמין  חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו, מׂשיחין ּׁשאחרים Èz¯ac.ׁשּמה ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ וּירד" אֹומר: אחד וכתּוב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֵֵֶֶַָָ

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).íëúà úBqð øeáòáìoFWl §©£©¤§¤§
mixdl :FWExiR o`M xEn`d 'zFQp'©¨¨¨¥§¨¦
`ViPd DFaB cEOr=] 'qp'M mkz ¤̀§¤§¥©¨©©¦¨
drixi FW`x lre ,wFgxnl d`xpe§¦§¤§¥¨§©Ÿ§¦¨
.[oniqlE zF`l gExA zrprpzOd©¦§©£©©¨©§§¦¨
Fpi` mkil` 'd cFaM iENiB ,xnFlkE§©¦§£¥¤¥

icM `N`lCblmnFxlEmkz` ¤¨§¥§©¥§¥¤§¤
mW mkl `vIW ,mlFrAlW mEqxR) ¨¨¤¥¥¨¤¥¦§¤

(cFaM`EdW zFOE`A(d"awd) ¨¨¤
.mkilr dlbp FcFakA,úBqð`Ed ¦§¦§¨£¥¤©

FnM ,dNEcbE dnxd oFWl:EpivOW §£¨¨§¨§¤¨¦
qp Enixd''miOrd lr(i ,aq diryi) ¨¦¥©¨©¦

qp E`U :d"awd xn`i `al cizrl]¤¨¦¨ŸŸ©§¥
lM oiAn l`xUi zFIElB z` uAwl§©¥¤¨¦§¨¥¦¥¨

miOr l`e' oke ,[miOrdiQp mix` ¨©¦§¥§¤©¦¨¦¦¦
'Kipa E`iade'ebe(ak ,hn my)lM ipirl] §¥¦¨©¦§¥¥¨

uEAiwl oniqe zF`M qp mix` miOrd̈©¦¨¦¥§§¦¨§¦
[l`xUi,xdd W`x lr oxYM' :oke ¦§¨¥§¥©Ÿ¤©Ÿ¨¨

'draBd lr qPke(fi ,l my)z`Eap] §©¥©©¦§¨§©
cgRn :l`xUi zElB lr zEprxER§¨©¨¦§¨¥¦©©
Ex`XY xW` cr ,EqEpY miiFBd©¦¨©£¤¦¨£
lr (rEwYd ur) oxFY FnM miccFA§¦§¤¥©¨©©

.[draBd lr ccFA aSPd qpkE ,xdd̈¨§¥©¦¨¥©©¦§¨
`Ed o`M xEn`d 'zFQp' s` mznbEckE§§¨¨©©¨¨¨

qp FnM ,xnFlkE ,qp oFWNn`EdW ¦§¥§©§¥¤
sEwfKM ,wFgxnl FzF` mi`Fx lMde ¨§©Ÿ¦§¥¨¨

miiFBd lkA mknW mqxRzie rcEi: ¦¨©§¦§©§¥¦§¤§¨©¦
.Búàøé äéäz øeáòáeKM mWl mB ©£¦§¤¦§¨©§¥¨

didYW icM ,mkil` d"awd dNBzd¦§©¨£¥¤§¥¤¦§¤
iM ,cinY mkilr Fz`xiiciÎlr ¦§¨£¥¤¨¦¦©§¥

FzF` mzi`xW`EdWM ,eiWkriE`xi ¤§¦¤©§¨§¤¨
ErcY ,miIE`nEmlFr cre dYrniM §¨¥§¥©¨§©¨¦

eipRn E`xize ,FzlEf oi`cinY:dxez ¥¨§¦§¦¨¨¨¦
gi

(gi)ìôøòä ìà LbðmW xW` ¦©¤¨£¨¤£¤¨
l` xzFiA aFxTd mFwOd Edf .midl`d̈¡Ÿ¦¤©¨©¨§¥¤

`Ede ,dpikXdWlXn miptl ©§¦¨§¦§¦¦¨Ÿ
zFvign,FzpikW aiaq mitTEn EidW §¦¤¨¨¦¨¦§¦¨

:FGn miptl Ff,ltxre ,opr ,KWg ¦§¦¦Ÿ¤¨¨©£¨¤
xn`PW(`i ,c mixac)W`A xrFA xdde' ¤¤¡©§¨¨¥¨¥

,'ltxre opr KWg minXd al crlke ©¥©¨©¦Ÿ¤¨¨©£¨¤§¨
xzFi Fzlit`A dAErn mdn cg ¤̀¨¥¤§¤©£¥¨¥
`Ed mYWlXn dAErnde ,FncFTn¦§§©§¤¦§¨§¨

,'ltxr'e`EdiExTd'oprd ar'Fiar] £¨¤§©¨©¤¨¨¨§

,[oprd lWWeilrikp` dPd' Fl xn` ¤¤¨¨¤¨¨¨©¦¥¨Ÿ¦
'oprd arA Lil` `A(h ,hi lirl),Edfe ¨¥¤§©¤¨¨§¤

mW xW` ltxrd l`' o`M xn`PW¤¤¡©¨¤¨£¨¤£¤¨
xzFId dSigOl xarn ,'midl`d̈¡Ÿ¦¥¥¤©§¦¨©¥

zinipR(a"a ,i"f):hi dxez §¦¦
(hi).øîàú äkitM ,xn`Y KM ŸŸ©¨Ÿ©§¦

rnFW dY`W;iPOndGd oFWNA ¤©¨¥©¦¤¦©¨©¤
z` wx mdl xFqnYW `le ,`weeC©§¨§Ÿ¤¦§¨¤©¤
KxFSd itM oFWl iEPiWaE ,oiprd okFY¤¨¦§¨§¦¨§¦©¤

(c"c):
.íúéàø ízàxn`e aEzMd WiBcd ©¤§¦¤¦§¦©¨§¨©

itl ,mzi`x 'mY`'WoiA Wxtd Wi ©¤§¦¤§¦¤¥¤§¥¥
d`Fx mc`X dn,FnvrAdnl ©¤¨¨¤§©§§©

Fl oigiUn mixg`XE`x xW` z` ¤£¥¦§¦¦¤£¤¨
,md,Fl oigiUn mixg`X dnX ¥¤©¤£¥¦§¦¦

oin`dNn wElg FANW minrR§¨¦¤¦¨¦§©£¦
'mY`' mzi`x o`M la` ,mdixacl§¦§¥¤£¨¨§¦¤©¤
wRwtl milFki mkpi`e ,mknvrA§©§§¤§¥§¤§¦§©§¥

xaCA(`zlikn)(i"`a): ©¨¨
.ézøac íéîMä ïî ékxnF` df aEzM ¦¦©¨©¦¦©§¦¨¤¥

`Ed xW`M mdOr xAiC d"awdW¤¦¥¦¨¤©£¤
,minXA'd cxIe' xnF` cg` aEzke ©¨©¦§¨¤¨¥©¥¤

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy
ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא סיני". הר על ד)ה' ועל (דברים ליּסרּך קֹולֹו את הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

ּבּׁשמ  ּכבֹודֹו הּגדֹולה": אּׁשֹו את הרא הארץ.הארץ על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו הּׁשמים (מכילתא)ים, הרּכין אחר: ּדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אֹומר: הּוא וכן ההר, על והּציען הּׁשמים יח)ּוׁשמי וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

(ë)ìà ézà ïeNòú àìýìàå óñë éýàì áäæ é ¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
:íëì eNòú©«£−¨¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑.ּבּמרֹום לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון ÛÒÎ.(מכילתא)לא È‰Ï‡∑ להזהיר ּבא …«¬ƒƒְְְְֲִַַַַַַַָָָֹ¡…≈∆∆ְְִַָ
לפני  הן הרי ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל יהיּו ׁשּלא אּתי לעמד עֹוׂשה ׁשאּתה הּכרּובים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל

Ê‰·.ּכאלהּות  È‰Ï‡Â∑ זהב ּכאלהי לפני הן הרי ד', עׂשית ׁשאם ב': על יֹוסיף ׁשּלא להזהיר Ï‡.ּבא ֱֶֹ≈…≈»»ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ…
ÌÎÏ eNÚ˙∑ ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה הריני ּתאמר: לא «¬»∆ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

לכם" תעׂשּו "לא נאמר: לכ .עֹולמים, ְֱֲִֶֶַַָָָֹ

(àë)-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæî¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤
éúìòéîìL-úàå Eðàö-úà E-ìëa Eø÷a-úàå E «ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷näE ©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−
ézëøáe:E ¥«©§¦«

i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה ּבסיס)מחּבר אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ּגּבי על יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
חנּיתן (מכילתא) ּבׁשעת אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר ..ÈÏ ‰NÚz∑ ּתחּלת ׁשּתהא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«¬∆ƒְְִֵֶַ

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'ipiq xd lr(k ,hi lirl),on cxIW ixd ©©¦©£¥¤¨©¦
cviM oM m` ,ux`d l` minXd©¨©¦¤¨¨¤¦¥¥©

?miaEzMd ipW EniIwzpaEzMd `A ¦§©§§¥©§¦¨©¨
iWilXdxg` mFwnArixkde ©§¦¦§¨©¥§¦§¦©
,mdipiA,df z` df mixzFq Eidi `NW ¥¥¤¤Ÿ¦§§¦¤¤¤
:xn`PWz` LrinWd minXd on' ¤¤¡©¦©¨©¦¦§¦£¤

z` L`xd ux`d lre JxQil FlFw§©§¤¨§©¨¨¤¤§£¤
'dlFcBd FX`(el ,c mixac),o`Mn ixd ¦©§¨£¥¦¨

WFcFaMdid,minXaErnW mXnE ¤§¨¨©¨©¦¦¨¨§
,lFTd z`emlE`FX`dlFcBd ¤©§¨¦©§¨

FzxEabEcixFd.ux`d lrlM ,xnFlM §¨¦©¨¨¤§©¨
caNn ,xdd lr did aBUPd d`xOd©©§¤©¦§¨¨¨©¨¨¦§©

;minXd on rnWp didW lFTdxaC ©¤¨¨¦§¨¦©¨©¦¨¨
xg`ipW z` aXiil zxg` KxC - ©¥¤¤©¤¤§©¥¤§¥

:miaEzMdoiMxd(Kinpde dHd)minW ©§¦¦§¦¦¨§¦§¦¨©¦
oriSde minXdÎinWEmzF` UxR - §¥©¨©¦§¦¦¨¨©¨

,xdd lrlr FcFak `Qke `Ed cxie ©¨¨§¨©§¦¥§©
,xdd lr miUExRd minXd`Ed oke ©¨©¦©§¦©¨¨§¥

xnF`(i ,gi mildz)'cxIe minW hIe' ¥©¥¨©¦©¥©
lre ,[mdilr cxie minXd z` dHd]¦¨¤©¨©¦§¨©£¥¤§©
xdd on rnWp did lFTd mB ,Ff Kxc iR¦¤¤©©¨¨¦§¨¦¨¨

(i"`a):k dxez
(k).ézà ïeNòú àìxEQi` xTir lr Ÿ©£¦¦©¦©¦

xaM ,dxf dcFar mWl zFxEv ziIUr£¦©§¥£¨¨¨§¨
zFxACd zxUrA EEhvp(cÎb miweqt lirl), ¦§©©£¤¤©¦§

xidfdl aEzMd siqFd o`M mlE`¨¨¦©¨§©§¦
:'iY`' oFWlA fnxPd ,sqFp xEQi``l ¦¨©¦§¨¦§¦¦Ÿ

miWOWnd iWOW zEnC oEUrz©£§©¨©©§©§¦
iptl'iY`' mi`vnpe,mFxOAoFbM §¨©§¦§¨¦¦¦©¨§

`av x`W F` mik`ln lW zFiEnC§¤©§¨¦§¨§¨
mzF` dUFr dY`WM ENit`e ,minXd©¨©¦©£¦§¤©¨¤¨
dwgxd ztqFzl `Ede] calA iFpl§¦§¨§§¤¤©§¨¨

[dxf dcFar xEQi`n(`zlikn)(i"`a): ¥¦£¨¨¨
.óñë éäìàaEzMd `A `l FfA mB ¡Ÿ¥¤¤©§Ÿ¨©¨

`N` ,dxf dcFar xTir lr xidfdl§©§¦©¦©£¨¨¨¤¨
`AcFr siqFdlElr xidfdl ¨§¦§©§¦©

miaExMdlrW adGd iaExk ipW - ©§¦§¥§¥©¨¨¤©
,zxFRMd,iY` cFnrl dUFr dY`W ©©¤¤©¨¤©£¦¦

,miWcTd WcFwA izpikW mFwnA`NW ¦§§¦¨¦§¤©¢¨¦¤Ÿ
mziPW m`W ,sqM lW EidimzevOn ¦§¤¤¤¤¦¦¦¨¦¦§¨¨

`A dY`e,sqM lW mzFUrlli`Fd §©¨¨©£¨¤¤¤¦
devnl milEqR mdeiptl od ixd §¥§¦§¦§¨£¥¥§¨©

zFdl`MzFxEv biSdl xYEd `l iM] ¥¨¦Ÿ©§©¦
ihRWn lkM od oM m` `N` lkidA©¥¨¤¨¦¥¥§¨¦§§¥

[odizFkld(i"`a): ¦§¥¤
.áäæ éäìàådxdf`l KWndA ¥Ÿ¥¨¨§¤§¥¨©§¨¨

,zncFTdxidfdl `AcFrsiqFi `NW ©¤¤¨§©§¦¤Ÿ¦
,mipW lrmiWcTd WcFwA zFUrl ©§©¦©£§¤©¢¨¦

,mitqFp miaExM,drAx` ziUr m`W §¦¨¦¤¦¨¦¨©§¨¨
adf lW md m` mBiptl od ixd , ©¦¥¤¨¨£¥¥§¨©

adf idl`MdUFr dY` m` oMW lke] ¥Ÿ¥¨¨§¨¤¥¦©¨¤
,drAx` dUFrdW itl' miaExM dWlW§¨§¦§¦¤¨¤©§¨¨
mipWE o`Mn mipW - zFbEf mde li`Fd¦§¥§©¦¦¨§©¦
mipWl minFC xzFi md ixd - o`Mn¦¨£¥¥¥¦¦§©¦

'mipXd l` dWlW EncIW dOn(`"eb)[ ¦©¤¦§§¨¤©§©¦
(`zlikn):

.íëì eNòú àìzFAxl aEzMd `A Ÿ©£¨¤¨©¨§©
WmiaExk dUFr ipixd' xn`z `l ¤ŸŸ©£¥¦¤§¦

zFIqpkÎiYaAzFWxcnÎiYaaE §¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
,'minlFrÎziaA dUFr ip`W KxcM§¤¤¤£¦¤§¥¨¦

,'mkl EUrz `l' xn`p Kkl`l iM §¨¤¡©Ÿ©£¨¤¦Ÿ
`N` mzFUrl miaExMd ExYEd§©§¦©£¨¤¨

mzeevn mFwnaE mzkldM(my):dxez §¦§¨¨¦§¦§¨¨
`k

(`k)äîãà çaæîiN dUrY.oi` ¦§©£¨¨©£¤¦¥
xnFgn iEUrd gAfn EpaIW dpeEMd©©¨¨¤¦§¦§¥©¤¨¥¤
xvgAW 'dlFrd gAfn' ixdW ,dnc`d̈£¨¨¤£¥¦§©¨¨¤©£©
miHW ivr iEUr did crFn ldF`¤¥¨¨¨£¥¦¦

zWFgp miREvn(aÎ` fk oldl d`x)`N` , §¦§¤¤¨



סז exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy

(æé)øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà úBqð©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑ עליכם נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם ׁשּיצא ּבעֹולם, אתכם .לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

˙Bq∑:ּכמֹו ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון נס",(ישעיה מט)"הרימּו נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה",(שם על ׁשהּוא "וכּנס «ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
B˙‡¯È.זקּוף  ‰È‰z ¯e·Ú·e∑ י מּפניו על ותיראּו זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ׁשראיתם .די ָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
:íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑ עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש .הּׁשמים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìàøNé¦§¨¥®©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënò¦¨¤«
i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ הּזה ¯‡Ì˙È.ּבּלׁשֹון Ìz‡∑לֹו:יׁש מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ּׁשאדם מה ּבין הפרׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּלהאמין  חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו, מׂשיחין ּׁשאחרים Èz¯ac.ׁשּמה ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ וּירד" אֹומר: אחד וכתּוב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֵֵֶֶַָָ

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).íëúà úBqð øeáòáìoFWl §©£©¤§¤§
mixdl :FWExiR o`M xEn`d 'zFQp'©¨¨¨¥§¨¦
`ViPd DFaB cEOr=] 'qp'M mkz ¤̀§¤§¥©¨©©¦¨
drixi FW`x lre ,wFgxnl d`xpe§¦§¤§¥¨§©Ÿ§¦¨
.[oniqlE zF`l gExA zrprpzOd©¦§©£©©¨©§§¦¨
Fpi` mkil` 'd cFaM iENiB ,xnFlkE§©¦§£¥¤¥

icM `N`lCblmnFxlEmkz` ¤¨§¥§©¥§¥¤§¤
mW mkl `vIW ,mlFrAlW mEqxR) ¨¨¤¥¥¨¤¥¦§¤

(cFaM`EdW zFOE`A(d"awd) ¨¨¤
.mkilr dlbp FcFakA,úBqð`Ed ¦§¦§¨£¥¤©

FnM ,dNEcbE dnxd oFWl:EpivOW §£¨¨§¨§¤¨¦
qp Enixd''miOrd lr(i ,aq diryi) ¨¦¥©¨©¦

qp E`U :d"awd xn`i `al cizrl]¤¨¦¨ŸŸ©§¥
lM oiAn l`xUi zFIElB z` uAwl§©¥¤¨¦§¨¥¦¥¨

miOr l`e' oke ,[miOrdiQp mix` ¨©¦§¥§¤©¦¨¦¦¦
'Kipa E`iade'ebe(ak ,hn my)lM ipirl] §¥¦¨©¦§¥¥¨

uEAiwl oniqe zF`M qp mix` miOrd̈©¦¨¦¥§§¦¨§¦
[l`xUi,xdd W`x lr oxYM' :oke ¦§¨¥§¥©Ÿ¤©Ÿ¨¨

'draBd lr qPke(fi ,l my)z`Eap] §©¥©©¦§¨§©
cgRn :l`xUi zElB lr zEprxER§¨©¨¦§¨¥¦©©
Ex`XY xW` cr ,EqEpY miiFBd©¦¨©£¤¦¨£
lr (rEwYd ur) oxFY FnM miccFA§¦§¤¥©¨©©

.[draBd lr ccFA aSPd qpkE ,xdd̈¨§¥©¦¨¥©©¦§¨
`Ed o`M xEn`d 'zFQp' s` mznbEckE§§¨¨©©¨¨¨

qp FnM ,xnFlkE ,qp oFWNn`EdW ¦§¥§©§¥¤
sEwfKM ,wFgxnl FzF` mi`Fx lMde ¨§©Ÿ¦§¥¨¨

miiFBd lkA mknW mqxRzie rcEi: ¦¨©§¦§©§¥¦§¤§¨©¦
.Búàøé äéäz øeáòáeKM mWl mB ©£¦§¤¦§¨©§¥¨

didYW icM ,mkil` d"awd dNBzd¦§©¨£¥¤§¥¤¦§¤
iM ,cinY mkilr Fz`xiiciÎlr ¦§¨£¥¤¨¦¦©§¥

FzF` mzi`xW`EdWM ,eiWkriE`xi ¤§¦¤©§¨§¤¨
ErcY ,miIE`nEmlFr cre dYrniM §¨¥§¥©¨§©¨¦

eipRn E`xize ,FzlEf oi`cinY:dxez ¥¨§¦§¦¨¨¨¦
gi

(gi)ìôøòä ìà LbðmW xW` ¦©¤¨£¨¤£¤¨
l` xzFiA aFxTd mFwOd Edf .midl`d̈¡Ÿ¦¤©¨©¨§¥¤

`Ede ,dpikXdWlXn miptl ©§¦¨§¦§¦¦¨Ÿ
zFvign,FzpikW aiaq mitTEn EidW §¦¤¨¨¦¨¦§¦¨

:FGn miptl Ff,ltxre ,opr ,KWg ¦§¦¦Ÿ¤¨¨©£¨¤
xn`PW(`i ,c mixac)W`A xrFA xdde' ¤¤¡©§¨¨¥¨¥

,'ltxre opr KWg minXd al crlke ©¥©¨©¦Ÿ¤¨¨©£¨¤§¨
xzFi Fzlit`A dAErn mdn cg ¤̀¨¥¤§¤©£¥¨¥
`Ed mYWlXn dAErnde ,FncFTn¦§§©§¤¦§¨§¨

,'ltxr'e`EdiExTd'oprd ar'Fiar] £¨¤§©¨©¤¨¨¨§

,[oprd lWWeilrikp` dPd' Fl xn` ¤¤¨¨¤¨¨¨©¦¥¨Ÿ¦
'oprd arA Lil` `A(h ,hi lirl),Edfe ¨¥¤§©¤¨¨§¤

mW xW` ltxrd l`' o`M xn`PW¤¤¡©¨¤¨£¨¤£¤¨
xzFId dSigOl xarn ,'midl`d̈¡Ÿ¦¥¥¤©§¦¨©¥

zinipR(a"a ,i"f):hi dxez §¦¦
(hi).øîàú äkitM ,xn`Y KM ŸŸ©¨Ÿ©§¦

rnFW dY`W;iPOndGd oFWNA ¤©¨¥©¦¤¦©¨©¤
z` wx mdl xFqnYW `le ,`weeC©§¨§Ÿ¤¦§¨¤©¤
KxFSd itM oFWl iEPiWaE ,oiprd okFY¤¨¦§¨§¦¨§¦©¤

(c"c):
.íúéàø ízàxn`e aEzMd WiBcd ©¤§¦¤¦§¦©¨§¨©

itl ,mzi`x 'mY`'WoiA Wxtd Wi ©¤§¦¤§¦¤¥¤§¥¥
d`Fx mc`X dn,FnvrAdnl ©¤¨¨¤§©§§©

Fl oigiUn mixg`XE`x xW` z` ¤£¥¦§¦¦¤£¤¨
,md,Fl oigiUn mixg`X dnX ¥¤©¤£¥¦§¦¦

oin`dNn wElg FANW minrR§¨¦¤¦¨¦§©£¦
'mY`' mzi`x o`M la` ,mdixacl§¦§¥¤£¨¨§¦¤©¤
wRwtl milFki mkpi`e ,mknvrA§©§§¤§¥§¤§¦§©§¥

xaCA(`zlikn)(i"`a): ©¨¨
.ézøac íéîMä ïî ékxnF` df aEzM ¦¦©¨©¦¦©§¦¨¤¥

`Ed xW`M mdOr xAiC d"awdW¤¦¥¦¨¤©£¤
,minXA'd cxIe' xnF` cg` aEzke ©¨©¦§¨¤¨¥©¥¤

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy
ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא סיני". הר על ד)ה' ועל (דברים ליּסרּך קֹולֹו את הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

ּבּׁשמ  ּכבֹודֹו הּגדֹולה": אּׁשֹו את הרא הארץ.הארץ על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו הּׁשמים (מכילתא)ים, הרּכין אחר: ּדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אֹומר: הּוא וכן ההר, על והּציען הּׁשמים יח)ּוׁשמי וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

(ë)ìà ézà ïeNòú àìýìàå óñë éýàì áäæ é ¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
:íëì eNòú©«£−¨¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑.ּבּמרֹום לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון ÛÒÎ.(מכילתא)לא È‰Ï‡∑ להזהיר ּבא …«¬ƒƒְְְְֲִַַַַַַַָָָֹ¡…≈∆∆ְְִַָ
לפני  הן הרי ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל יהיּו ׁשּלא אּתי לעמד עֹוׂשה ׁשאּתה הּכרּובים ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל

Ê‰·.ּכאלהּות  È‰Ï‡Â∑ זהב ּכאלהי לפני הן הרי ד', עׂשית ׁשאם ב': על יֹוסיף ׁשּלא להזהיר Ï‡.ּבא ֱֶֹ≈…≈»»ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ…
ÌÎÏ eNÚ˙∑ ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה הריני ּתאמר: לא «¬»∆ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

לכם" תעׂשּו "לא נאמר: לכ .עֹולמים, ְֱֲִֶֶַַָָָֹ

(àë)-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæî¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤
éúìòéîìL-úàå Eðàö-úà E-ìëa Eø÷a-úàå E «ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷näE ©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−
ézëøáe:E ¥«©§¦«

i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה ּבסיס)מחּבר אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ּגּבי על יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
חנּיתן (מכילתא) ּבׁשעת אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר ..ÈÏ ‰NÚz∑ ּתחּלת ׁשּתהא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«¬∆ƒְְִֵֶַ

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'ipiq xd lr(k ,hi lirl),on cxIW ixd ©©¦©£¥¤¨©¦
cviM oM m` ,ux`d l` minXd©¨©¦¤¨¨¤¦¥¥©

?miaEzMd ipW EniIwzpaEzMd `A ¦§©§§¥©§¦¨©¨
iWilXdxg` mFwnArixkde ©§¦¦§¨©¥§¦§¦©
,mdipiA,df z` df mixzFq Eidi `NW ¥¥¤¤Ÿ¦§§¦¤¤¤
:xn`PWz` LrinWd minXd on' ¤¤¡©¦©¨©¦¦§¦£¤

z` L`xd ux`d lre JxQil FlFw§©§¤¨§©¨¨¤¤§£¤
'dlFcBd FX`(el ,c mixac),o`Mn ixd ¦©§¨£¥¦¨

WFcFaMdid,minXaErnW mXnE ¤§¨¨©¨©¦¦¨¨§
,lFTd z`emlE`FX`dlFcBd ¤©§¨¦©§¨

FzxEabEcixFd.ux`d lrlM ,xnFlM §¨¦©¨¨¤§©¨
caNn ,xdd lr did aBUPd d`xOd©©§¤©¦§¨¨¨©¨¨¦§©

;minXd on rnWp didW lFTdxaC ©¤¨¨¦§¨¦©¨©¦¨¨
xg`ipW z` aXiil zxg` KxC - ©¥¤¤©¤¤§©¥¤§¥

:miaEzMdoiMxd(Kinpde dHd)minW ©§¦¦§¦¦¨§¦§¦¨©¦
oriSde minXdÎinWEmzF` UxR - §¥©¨©¦§¦¦¨¨©¨

,xdd lrlr FcFak `Qke `Ed cxie ©¨¨§¨©§¦¥§©
,xdd lr miUExRd minXd`Ed oke ©¨©¦©§¦©¨¨§¥

xnF`(i ,gi mildz)'cxIe minW hIe' ¥©¥¨©¦©¥©
lre ,[mdilr cxie minXd z` dHd]¦¨¤©¨©¦§¨©£¥¤§©
xdd on rnWp did lFTd mB ,Ff Kxc iR¦¤¤©©¨¨¦§¨¦¨¨

(i"`a):k dxez
(k).ézà ïeNòú àìxEQi` xTir lr Ÿ©£¦¦©¦©¦

xaM ,dxf dcFar mWl zFxEv ziIUr£¦©§¥£¨¨¨§¨
zFxACd zxUrA EEhvp(cÎb miweqt lirl), ¦§©©£¤¤©¦§

xidfdl aEzMd siqFd o`M mlE`¨¨¦©¨§©§¦
:'iY`' oFWlA fnxPd ,sqFp xEQi``l ¦¨©¦§¨¦§¦¦Ÿ

miWOWnd iWOW zEnC oEUrz©£§©¨©©§©§¦
iptl'iY`' mi`vnpe,mFxOAoFbM §¨©§¦§¨¦¦¦©¨§

`av x`W F` mik`ln lW zFiEnC§¤©§¨¦§¨§¨
mzF` dUFr dY`WM ENit`e ,minXd©¨©¦©£¦§¤©¨¤¨
dwgxd ztqFzl `Ede] calA iFpl§¦§¨§§¤¤©§¨¨

[dxf dcFar xEQi`n(`zlikn)(i"`a): ¥¦£¨¨¨
.óñë éäìàaEzMd `A `l FfA mB ¡Ÿ¥¤¤©§Ÿ¨©¨

`N` ,dxf dcFar xTir lr xidfdl§©§¦©¦©£¨¨¨¤¨
`AcFr siqFdlElr xidfdl ¨§¦§©§¦©

miaExMdlrW adGd iaExk ipW - ©§¦§¥§¥©¨¨¤©
,zxFRMd,iY` cFnrl dUFr dY`W ©©¤¤©¨¤©£¦¦

,miWcTd WcFwA izpikW mFwnA`NW ¦§§¦¨¦§¤©¢¨¦¤Ÿ
mziPW m`W ,sqM lW EidimzevOn ¦§¤¤¤¤¦¦¦¨¦¦§¨¨

`A dY`e,sqM lW mzFUrlli`Fd §©¨¨©£¨¤¤¤¦
devnl milEqR mdeiptl od ixd §¥§¦§¦§¨£¥¥§¨©

zFdl`MzFxEv biSdl xYEd `l iM] ¥¨¦Ÿ©§©¦
ihRWn lkM od oM m` `N` lkidA©¥¨¤¨¦¥¥§¨¦§§¥

[odizFkld(i"`a): ¦§¥¤
.áäæ éäìàådxdf`l KWndA ¥Ÿ¥¨¨§¤§¥¨©§¨¨

,zncFTdxidfdl `AcFrsiqFi `NW ©¤¤¨§©§¦¤Ÿ¦
,mipW lrmiWcTd WcFwA zFUrl ©§©¦©£§¤©¢¨¦

,mitqFp miaExM,drAx` ziUr m`W §¦¨¦¤¦¨¦¨©§¨¨
adf lW md m` mBiptl od ixd , ©¦¥¤¨¨£¥¥§¨©

adf idl`MdUFr dY` m` oMW lke] ¥Ÿ¥¨¨§¨¤¥¦©¨¤
,drAx` dUFrdW itl' miaExM dWlW§¨§¦§¦¤¨¤©§¨¨
mipWE o`Mn mipW - zFbEf mde li`Fd¦§¥§©¦¦¨§©¦
mipWl minFC xzFi md ixd - o`Mn¦¨£¥¥¥¦¦§©¦

'mipXd l` dWlW EncIW dOn(`"eb)[ ¦©¤¦§§¨¤©§©¦
(`zlikn):

.íëì eNòú àìzFAxl aEzMd `A Ÿ©£¨¤¨©¨§©
WmiaExk dUFr ipixd' xn`z `l ¤ŸŸ©£¥¦¤§¦

zFIqpkÎiYaAzFWxcnÎiYaaE §¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
,'minlFrÎziaA dUFr ip`W KxcM§¤¤¤£¦¤§¥¨¦

,'mkl EUrz `l' xn`p Kkl`l iM §¨¤¡©Ÿ©£¨¤¦Ÿ
`N` mzFUrl miaExMd ExYEd§©§¦©£¨¤¨

mzeevn mFwnaE mzkldM(my):dxez §¦§¨¨¦§¦§¨¨
`k

(`k)äîãà çaæîiN dUrY.oi` ¦§©£¨¨©£¤¦¥
xnFgn iEUrd gAfn EpaIW dpeEMd©©¨¨¤¦§¦§¥©¤¨¥¤
xvgAW 'dlFrd gAfn' ixdW ,dnc`d̈£¨¨¤£¥¦§©¨¨¤©£©
miHW ivr iEUr did crFn ldF`¤¥¨¨¨£¥¦¦

zWFgp miREvn(aÎ` fk oldl d`x)`N` , §¦§¤¤¨



exziסח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy
לׁשמי  ÂÈÏÚ.עׂשּיתֹו zÁ·ÊÂ∑:ּכמֹו ב)אצלֹו, מנּׁשה"(במדבר מּטה מּמׁש?.(מכילתא)"ועליו עליו אּלא אינֹו אֹו ְֲִִִָ¿»«¿»»»ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי ה' מזּבח על והּדם "הּבׂשר לֹומר: נח)ּתלמּוד EÈ˙ÏÚ.(זבחים ˙‡ ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ∆……∆
EÈÓÏLŒ˙‡Â∑ אׁשרּומּבקר מּצאנ.E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑"ואתֿׁשלמי עלתי ל"את .ּפרּוׁש ¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ∆…¿¿∆¿»∆ְְְֵֶֶֶֶָֹֹ

ÈÓLŒ˙‡ ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑אלי 'אבֹוא ׁשם ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ל אּתן אׁשר ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
למד  אּתה מּכאן .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּבמקֹום ּוברכּתי אּלא הּמפרׁש, ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לבר ּכּפים ּבנׂשיאת הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשהּׁשכינה
העם  .את ֶָָ

(áë)-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàåïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék úéæb: ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
אתהן  תבנה "לא – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר ּכאׁשר: ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה אם הרי ּתעׂשהּֿלי", ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאבנים

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח לבנֹות עלי חֹובה ׁשהרי כז)ּגזית", וכן(דברים ּתבנה". ׁשלמֹות כב)"אבנים "אם (לקמן ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר: הּוא, חֹובה ּתלוה", טו)ּכסף וכן:(דברים ּכאׁשר. ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", ב)"והעבט (ויקרא ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

FzF` dUr :FWExiR KMxAEgn ¨¥£¥§¨
,dnc`AxnFl `aEÎlr EPpai `NW ¨£¨¨¨©¤Ÿ¦§¤©

qiqa iABÎlr F` micEOr iABcEOr) ©¥©¦©©¥¨¦©
(Frvn`A ,agx cg`:`"p]iAB lr F` ¤¨¨¨§¤§¨©©¥

mitiM(mixcg).[xvFp df ici lrW itl ¥¦£¨¦§¦¤©§¥¤¨
gAfOd ziYgzl dnc`d oiA wix llg; ¨¨¥¥¨£¨¨§©§¦©¦§¥©
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exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy
וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", מנחת ּתקריב ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"ואם

מׁשּמׁשים  הם 'ּכאׁשר' ּבברזל ∑ÈÊb˙.ּובלׁשֹון ּומכּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה, ÈÏÚ‰.לׁשֹון zÙ‰ Ea¯Á Èk∑ הרי ְְְֲִִֵֶַַ»ƒְְְְְְְִֶֶַַָָָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲֵ
עליה  חרּב ּתניף ּפן ּדילמא, ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה עליה ∑ÏÏÁzÂ‰.'ּכי' הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶֶַַָָָָָָ

חּללּת דמדות)ּברזל, ג' ׁש(פרק ימיו להארי נברא ׁשהּמזּבח אין , אדם, ׁשל ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
,לפיכ ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָזה

קלֿוחמר: ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא מדּברֹות,לא ולא ׁשֹומעֹות ולא רֹואֹות ׁשאינם אבנים ּומה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ּבין  לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום הּמּטיל ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעל

ּפרענּות  ּתבֹואהּו ׁשּלא עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, .מׁשּפחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑,ּבלע"ז אשקלונ"ש מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ּומׁשּפע  יהא חלּוק ˙Ïb.אּלא ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ואף ∑‰ .ּפסיעֹותי להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ידי ׁשעל ְְֵֶָָָֻ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

קרֹוב  הּפסיעֹות הרחבת מּכלֿמקֹום מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֿעלּֿפי

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú∆¿¿»¬ƒ
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לׁשמי  ÂÈÏÚ.עׂשּיתֹו zÁ·ÊÂ∑:ּכמֹו ב)אצלֹו, מנּׁשה"(במדבר מּטה מּמׁש?.(מכילתא)"ועליו עליו אּלא אינֹו אֹו ְֲִִִָ¿»«¿»»»ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי ה' מזּבח על והּדם "הּבׂשר לֹומר: נח)ּתלמּוד EÈ˙ÏÚ.(זבחים ˙‡ ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ∆……∆
EÈÓÏLŒ˙‡Â∑ אׁשרּומּבקר מּצאנ.E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑"ואתֿׁשלמי עלתי ל"את .ּפרּוׁש ¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ∆…¿¿∆¿»∆ְְְֵֶֶֶֶָֹֹ

ÈÓLŒ˙‡ ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑אלי 'אבֹוא ׁשם ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ל אּתן אׁשר ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
למד  אּתה מּכאן .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּבמקֹום ּוברכּתי אּלא הּמפרׁש, ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לבר ּכּפים ּבנׂשיאת הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשהּׁשכינה
העם  .את ֶָָ

(áë)-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàåïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék úéæb: ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
אתהן  תבנה "לא – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר ּכאׁשר: ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה אם הרי ּתעׂשהּֿלי", ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאבנים

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח לבנֹות עלי חֹובה ׁשהרי כז)ּגזית", וכן(דברים ּתבנה". ׁשלמֹות כב)"אבנים "אם (לקמן ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּנאמר: הּוא, חֹובה ּתלוה", טו)ּכסף וכן:(דברים ּכאׁשר. ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", ב)"והעבט (ויקרא ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«
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'dWpM Fl didz `l(ck ,ak onwl),oi`W Ÿ¦§¤§Ÿ¤¤¥

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy
וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", מנחת ּתקריב ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"ואם

מׁשּמׁשים  הם 'ּכאׁשר' ּבברזל ∑ÈÊb˙.ּובלׁשֹון ּומכּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה, ÈÏÚ‰.לׁשֹון zÙ‰ Ea¯Á Èk∑ הרי ְְְֲִִֵֶַַ»ƒְְְְְְְִֶֶַַָָָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲֵ
עליה  חרּב ּתניף ּפן ּדילמא, ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה עליה ∑ÏÏÁzÂ‰.'ּכי' הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶֶַַָָָָָָ

חּללּת דמדות)ּברזל, ג' ׁש(פרק ימיו להארי נברא ׁשהּמזּבח אין , אדם, ׁשל ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
,לפיכ ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָזה

קלֿוחמר: ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא מדּברֹות,לא ולא ׁשֹומעֹות ולא רֹואֹות ׁשאינם אבנים ּומה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ּבין  לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום הּמּטיל ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעל

ּפרענּות  ּתבֹואהּו ׁשּלא עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, .מׁשּפחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑,ּבלע"ז אשקלונ"ש מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ּומׁשּפע  יהא חלּוק ˙Ïb.אּלא ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ואף ∑‰ .ּפסיעֹותי להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ידי ׁשעל ְְֵֶָָָֻ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

קרֹוב  הּפסיעֹות הרחבת מּכלֿמקֹום מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֿעלּֿפי

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú∆¿¿»¬ƒ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג שבט, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יהודה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מאור ליום כ' שבט. ופלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע 

ליום ההילולא שבודאי השתתף בההתועדות וקבל החלטות טובות שרישומן יהי' ניכר על כל השנה 

כולה.

במ"ש אודות סידור חגיגת בר מצוה שחלה בט"ו ניסן.

הנה בכל אופן מובן שביום מלאות י"ג שנים צריך להיות איזה ענין של שמחה, ובפרט עפ"י 

המבואר בזהר חדש פ' בראשית גודל השמחה ביום זה.

ובהנוגע להתועדות שכמה וכמה יוכלו להשתתף בזה, עליו להתיעץ במקום בזה, שהרי תלוי 

זה בתנאי האישים והמקום.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לתוכן כתבו.

]ויהי רצון[ שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

בברכה לבשו"ט
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לשבוע פרשת יתרו תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"א שבט
מפרק ס

עד סוף פרק סה 

יום רביעי - י"ד שבט
מפרק עב 

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב שבט
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו שבט
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג שבט
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז שבט
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז שבט
פרק כ, מפרק פג עד סוף פרק פז

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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.ë ÷øtlkl "c`n aexw" cvik ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
'd z`xie 'd zad` ly ybx jezn zeevne dxez miiwl ,l`xyin cg`

`id ef zxzeqn dad` ,d"awdl eay zxzeqnd dad`d zervn`a -

,`ed jexa seq oi` xe` dxey da ,ziwl`d ytpay "dnkg"d zpiga

icedia gekd raep myne

cxtidl `le eytp z` xeqnl

.d"awdn melyeÎqg wzpidle

,yibxn did icedid m`

wzip `ed ,dxiar iciÎlry

did `l ,d"awdn cxtpe

lr xaermey,j` .dxiar

dncp ,jka yibxn `ed oi`

,`heg `edy drya mby ,el

.didy itk icedi x`yp `ed

eilr zetkl mi`ayk - eli`e

cearle d"awda xetkl

yibxn `ed - dxf dcear

eze` cixtdle wzpl mivexy

z` xqen `ed f`e ,d"awdn

n xnyidl leki ok` `ed ,ytp zexiqn ly df geka .eytplkdxiar

miiwlelk`ly ,ytp zexiqn ly gek eze`a yi cvik ,j` .zeevnd

mb yi cvike ?zexg` zexiarl qgia mb ritydl ,dxf dcear cearl

mi`ad miwxta mixacd exaqei - ,zeevnd lk meiwl `iadl egeka

lky dgpd ceqi lrzecg`e dpen`d zevna zexeyw dyrdÎzeevn

"dyrzÎ`l"a zexeyw dyrzÎ`lÎzeevn lke :"jiwl` 'd ikp`" - 'd

cvik ,xdaei jka ,- "mixg` miwl` jl didi `l" - dxf dcear ly

"dyr"d zeevn lk zxinyl ytp zexiqn ly gekd z` lvpl xyt`

."dyrzÎ`l"de

úàæ úòãeî äpäå,xacd reci -úåöî ék ,ìkìly dyrd - §¦¥©©Ÿ©Ÿ¦¦§©
,'d zecg`e dpen`úBøac éðL íäL ,äøæ äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨¤¥§¥¦§

,íéðBLàøä,zexaicd zxyrn -"Eì äéäé àì"å "éëðà"1,- ¨¦¦¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
`l" ,'d zecg`e dpen` ly dyrdÎzevn - "jiwl` 'd ikp`"

,dxf dcear ly dyrzÎ`ld zevn - "jl 'idiìk úeììk íä¥§¨¨
;dlk äøBzä.dlek dxezd lk z` zellek od -øeac ék ©¨ª¨¦¦

ììBk "Eì äéäé àì"å ,äNò úBöî ç"îø ìk ììBk "éëðà"¨Ÿ¦¥¨§¨¦§£¥§Ÿ¦§¤§¥
,äNòú àì úBöî ä"ñL ìk,"llk"d od ,el` zeevn izy - ¨§¨¦§Ÿ©£¤

."llk" eze`n "mihxt" od ,zeevnd x`y lkeeðòîL ïëìå§¨¥¨©§
ì"æø øîàîk äøeábä étî ãáì "Eì äéäé àì"å "éëðà"2,- ¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§©¦¦©§¨§©£©©©

,"eprny dxeabd itn jl didi `le ikp`"íäL éðtîipy - ¦§¥¤¥
,el` zexaic.dlk äøBzä úeììkitn" eprnyy ,ixd - §¨©¨ª¨

z` ,d"awd ly eitn ,"dxeabdlkipyy xg`n ,dlek dxezd
lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`d "llk"d od el` zexaic

zeevn lky - jka .dxezdly dyrdÎzevna zexeyw dyrdÎ

ly dyrzÎ`la zexeyw dyrzÎ`ld zeevn lke ,dpen`
xenyl ,ytp zexiqn ly gekd z`y ,`linn oaei - dxf dcear

meiwl mb lvpl xyt` ,dxf dcearl cbpzdle dpen`d lrlk
n zerpnidle ,zeevndlkefi` :xiaqdl ,oaenk ,yi .zexiard

lk oia yi zcgein zekiiy
- ?dxf dcearl ,zexiard
zeevnd lk oiay xywd
itk ,oaen "dpen`"l

`zlikna xaqeny3lyn ,
diyp`e ux`l `ay jlnl
mdilr xefbl edeywa
:jlnd mdl dpr .zexifb
z` mkilr elaw dlgz
xefb` okn xg`le ,izekln
mb oaen jk .zexifb mkilr
'd ikp`" zevnl qgia
lk deevn da - "jiwl`
lr lawl l`xyin cg`
- miny zekln ler envr
devn d"awdy zeevnd lkl ceqike dncwdk zynyn `idy
lk oia zcgeind zekiiyd ,oiicr xexa `l ,j` .l`xyi ipa z`
exaqeie .dxf dcear ly "dyrzÎ`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn
`xea epyiy wx dppi` "'d zecg`" zernyn :oldl mixacd

oi`y mb `l` ,cg`xaccge`ne lha lkd ik ,d"awdl uegny
epevx cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk `linn .d"awd mr
z` yibxne d"awdn envr z` wzpn `ed jkae ,d"awd ly
,dxf dcear z`xwp ef mb - zewl`n "cxtp xac"e "yi"l envr

:oldl z`f xiaqi owfd epaxy itke,äæ ïéðò áèéä øàáìe- §¨¥¥¥¦§¨¤
,"dxf dcear"l zexiard lk zeqgizdéøöälçz øékæäì C ¨¦§©§¦§¦¨

àø÷pL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçà úeäîe ïéðò äøö÷a¦§¨¨¦§¨¨©§¤©¨¨¤¦§¨
,"ãçéîe ãéçé",d"awd iabl "cgeine cigi" iehiad zernyn - ¨¦§ª¨

,cg` dwel` `edy xnel xyt` " 'd zecg`" byena ik :`id
akxen `le heyt cg` `ed d"awdy xnel xyt` ok ,cigi `xea
'd zecg`a sqep oipr ybcen df iehiaa eli`e ,d`ld jke -

:oldlck,"àeä Bcáì àeäL íéðéîàî ìëå"ixd mlek - §Ÿ©£¦¦¤§©
lk z` `xay ixg` mb ,ecal cg` `ed d"awdy ,mipin`n

,mi`xapd lke zenlerdíìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨
,Bcáì àeä äéäL ,Lnî- did `l ixd ,epnn ueg xac mey - ©¨¤¨¨§©

.cala `ed wx miiw - mlerd z` `xay ixg` mb jkBîëe§
íéøîBàL4àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä äzà" : ¤§¦©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨

,"'eë àøápMî`xap `ly cr dz`" :xnel jixv did ,mvra - ¦¤¦§¨
zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne` dn - "`xapyn dz`e mlerd

:zepiivn od `l` - ?miinrt o`k,`ed - `ed,cigie cg` eze`
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ב.1. כ, א.2.שמות כד, ב.3.מכות כ, שמות שחרית.4.מכילתא בתפילת

hay a"i ipy mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ב שני יום
,ek 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåîìåòä ìë úååäúä éë,ek 'nr cr.øúåé úå÷ãå

Leøt:`id ,"`ed" dlnd (oeiv) zernyn -Lnî "àeä"- ¥©¨
`edweica cg` eze` ,mlerd `xapy iptl didy`edxg`l

,mlerd `xapyíeL éìa§¦
áéúëãk ,éepL5'ä éðà" : ¦§¦§¦£¦
."éúéðL àìiptln - Ÿ¨¦¦

ixg` cre d`ixad
z`ixa mr - d`ixad
mey dpzyp `l ,zenlerd
ezecg`a xac
;d"awd ly ziheleqa`d
`l - zenlerd z`ixaa

:xiaqn owfd epaxy itk ,xac mey sqepìk ïëå äfä íìBò ék¦¨©¤§¥¨

Búecçàa éepL íeL íéìòBt ïðéà ¯ íéðBéìòä úBîìBòä̈¨¨¤§¦¥¨£¦¦§©§
àeä Bcáì àeä" äéäL BîkL ,Léì ïéàî íàøaäa Cøaúé¦§¨¥§¦¨§¨¥©¦§¥¤§¤¨¨§©
íã÷ "ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨Ÿ¤
Bcáì àeä" ïk ,íàøaä¦¨§¨¥§©
øçà "ãçéîe ãéçé àeä¨¦§ª¨©©

,íàøaLok` cvik - ¤§¨¨
ixd ,dxe`kl ?xacd
,mi`xape zenler etqep
- `l` ?mcew eid `ly
àìk dén÷ àlëc íeMî¦§ª¨©¥§¨

,áéLçoi` d"awd iabl - ¨¦
,md mleke ,xac meyl jxr.Lnî ñôàå ïéàëe§©¦¨¤¤©¨

,xaqei oldl -ji`dppi` eli`k `id d`ixad lk d"awd iabl
;d"awd ly exeaicn zniiwe dxvep dlek d`ixad ;llk zniiw
ly cg` xeaicl jxr mey oi`y ,mi`ex ep` mc` ipaa mb ixde
`ll miln xacl lekiy ,ytpd ly xeaicd gek mvr iabl mc`d

dlnl yi jxr dfi` - seq
,miln dnkl e` ,zg`
,seq ila xacl gekd iabl
oi`y xacd i`cee oky lk
jxr mey xeaic eze`l
,daygnd gek iabl
lre ;xeaicd raep epnny
iabl - dnkeÎdnkÎzg`
Îlk ;mc`ay ytpd mvr
ÎdnkÎzg`Îlre oky
,llk d`eeyd ila dnke
,d"awd iabl xaecnyk
dfi` ,llk laben epi`y

zenlerd lk miniiwe e`xap epnny xeaic eze`l ,eiabl yi jxr
:owfd epax xne` jke .mi`xapdeúBîìBòä ìk úeeäúä ék¦¦§©¨¨¨

íîi÷îä íîei÷å íúeiçå ,Léì ïéàî íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦¥©¦§¥§©¨§¦¨©§©§¨
,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì eøæçé àlLxaqeiy itk ,oky - ¤Ÿ©§§¦§©¦¨¤¤§¤¨¨

ilk zxivie ceairl mlerd z`ixa dnec dpi` ,"`ipz"a oldl
mb ezipazae ezxeva miiwzdl leki ilk :mceÎxya iciÎlr
:xacd dpey d`ixaa eli`e .epnn eici z` jyen exveiy ixg`

"n xvep `xapdy xg`noi`"l "yiiwl`d gekdy gxkdd on ,"
did ,df iwl` gek `lel - ycgn cinz eze` diigie `xai
lk ly meiwde zeigd ,ef dxivi .qt`e oi`l xfeg `xapd

,mi`xapde zenlerdCøaúé åét çeøå 'ä øác àlà Bðéà¥¤¨§©§©¦¦§¨¥
.íäa Laìîä.mi`xapae zenlera -Lôða Bîk ,ìLîìe ©§ª¨¨¤§¨¨§§¤¤

Bcáì äæ øeacL ,ãçà øeac øaãnLk ,íãàä,`ed -àìk ¨¨¨§¤§©¥¦¤¨¤¦¤§©§¨
,úøaãîä BLôð úeììk éaâì elôà Lnî`idy ytpd - ©¨£¦§©¥§¨©§©§©¤¤

,xeaicd gek ly xewndàeäL,xeaicd gek -Leáì úðéça ¤§¦©§
,dlL éòöîàädeedn ,ytpd iyeal dylya .ytpd ly - ¨¤§¨¦¤¨

"yeal"d daygnd
gek ;xzeia oeilrd
"yeal"d - dyrnd
geke ;xzeia oezgzd
"yeal"d - xeaicd

,irvn`dçk àeäL¤Ÿ©
,dlL øeacäixde - ©¦¤¨

mey el oi` cg` xeaic
gekl d`eeyda jxr

,elek xeaicdìBëiL- ¤¨
,ytpd ly xeaicd gek
õ÷ ïéàì íéøeac øaãì§©¥¦¦§¥¥

;úéìëúådcaerd ,oky - §©§¦
seb iwlgy jkn zraep ,mc`d ly eixeaicl leab yi zn`ay
mica`ne xeaic aexn miylgp ,mc`d xeaic ielz mda mc`d

zpigan j` .mxyek z`gekseq ila xacl mc`d lbeqn ,ytpd
,jxr dfi`e -df iteqÎoi` gek gkepl ,cg` xeaicl yi ,`eti`

!?miln lyïkL ìëå,cg` xeaicl jxr oi`y -úðéça éaâì §¨¤¥§©¥§¦©
dlL éîéðtä Leáì,ytpd ly -,äáLçnä àeäLgekd - §©§¦¦¤¨¤©©£¨¨

"yeal"d `edy ,aeygliniptdzcge`n ytpd - ytpd ly
,daygnd mr xzeiäpnnL,daygndn -íéøeacä eëLîð- ¤¦¤¨¦§§©¦¦

,ayeg `edy dn z` xacn mc`d ,oky;íúeiç àéäåxg`ne - §¦©¨
ytpd mr xzei dxeywe ,xeaicd xy`n xzei dpicr daygndy

,daygnd iabl cg` xeaicl jxr mey oi`y i`ce -éøö ïéàåC §¥¨¦
äéúBðéça øNò ïäL ,Lôpä úeîöòå úeäî éaâì øîBì©§©¥¨§©§©¤¤¤¥¤¤§¦¤¨
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éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé

ùîî ñôàå ïéàëå áéùç

íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé
íãàä ùôðá åîë ìùîìå .íäá ùáåìîä 'úé åéô
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
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ו.5. ג, מלאכי



עג hay `"i oey`x mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"א ראשון יום
,50 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå ë ÷øô,ek 'nr cr.ùîî ñôàå

.ë ÷øtlkl "c`n aexw" cvik ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
'd z`xie 'd zad` ly ybx jezn zeevne dxez miiwl ,l`xyin cg`

`id ef zxzeqn dad` ,d"awdl eay zxzeqnd dad`d zervn`a -

,`ed jexa seq oi` xe` dxey da ,ziwl`d ytpay "dnkg"d zpiga

icedia gekd raep myne

cxtidl `le eytp z` xeqnl

.d"awdn melyeÎqg wzpidle

,yibxn did icedid m`

wzip `ed ,dxiar iciÎlry

did `l ,d"awdn cxtpe

lr xaermey,j` .dxiar

dncp ,jka yibxn `ed oi`

,`heg `edy drya mby ,el

.didy itk icedi x`yp `ed

eilr zetkl mi`ayk - eli`e

cearle d"awda xetkl

yibxn `ed - dxf dcear

eze` cixtdle wzpl mivexy

z` xqen `ed f`e ,d"awdn

n xnyidl leki ok` `ed ,ytp zexiqn ly df geka .eytplkdxiar

miiwlelk`ly ,ytp zexiqn ly gek eze`a yi cvik ,j` .zeevnd

mb yi cvike ?zexg` zexiarl qgia mb ritydl ,dxf dcear cearl

mi`ad miwxta mixacd exaqei - ,zeevnd lk meiwl `iadl egeka

lky dgpd ceqi lrzecg`e dpen`d zevna zexeyw dyrdÎzeevn

"dyrzÎ`l"a zexeyw dyrzÎ`lÎzeevn lke :"jiwl` 'd ikp`" - 'd

cvik ,xdaei jka ,- "mixg` miwl` jl didi `l" - dxf dcear ly

"dyr"d zeevn lk zxinyl ytp zexiqn ly gekd z` lvpl xyt`

."dyrzÎ`l"de

úàæ úòãeî äpäå,xacd reci -úåöî ék ,ìkìly dyrd - §¦¥©©Ÿ©Ÿ¦¦§©
,'d zecg`e dpen`úBøac éðL íäL ,äøæ äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨¤¥§¥¦§

,íéðBLàøä,zexaicd zxyrn -"Eì äéäé àì"å "éëðà"1,- ¨¦¦¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§
`l" ,'d zecg`e dpen` ly dyrdÎzevn - "jiwl` 'd ikp`"

,dxf dcear ly dyrzÎ`ld zevn - "jl 'idiìk úeììk íä¥§¨¨
;dlk äøBzä.dlek dxezd lk z` zellek od -øeac ék ©¨ª¨¦¦

ììBk "Eì äéäé àì"å ,äNò úBöî ç"îø ìk ììBk "éëðà"¨Ÿ¦¥¨§¨¦§£¥§Ÿ¦§¤§¥
,äNòú àì úBöî ä"ñL ìk,"llk"d od ,el` zeevn izy - ¨§¨¦§Ÿ©£¤

."llk" eze`n "mihxt" od ,zeevnd x`y lkeeðòîL ïëìå§¨¥¨©§
ì"æø øîàîk äøeábä étî ãáì "Eì äéäé àì"å "éëðà"2,- ¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§©¦¦©§¨§©£©©©

,"eprny dxeabd itn jl didi `le ikp`"íäL éðtîipy - ¦§¥¤¥
,el` zexaic.dlk äøBzä úeììkitn" eprnyy ,ixd - §¨©¨ª¨

z` ,d"awd ly eitn ,"dxeabdlkipyy xg`n ,dlek dxezd
lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`d "llk"d od el` zexaic

zeevn lky - jka .dxezdly dyrdÎzevna zexeyw dyrdÎ

ly dyrzÎ`la zexeyw dyrzÎ`ld zeevn lke ,dpen`
xenyl ,ytp zexiqn ly gekd z`y ,`linn oaei - dxf dcear

meiwl mb lvpl xyt` ,dxf dcearl cbpzdle dpen`d lrlk
n zerpnidle ,zeevndlkefi` :xiaqdl ,oaenk ,yi .zexiard

lk oia yi zcgein zekiiy
- ?dxf dcearl ,zexiard
zeevnd lk oiay xywd
itk ,oaen "dpen`"l

`zlikna xaqeny3lyn ,
diyp`e ux`l `ay jlnl
mdilr xefbl edeywa
:jlnd mdl dpr .zexifb
z` mkilr elaw dlgz
xefb` okn xg`le ,izekln
mb oaen jk .zexifb mkilr
'd ikp`" zevnl qgia
lk deevn da - "jiwl`
lr lawl l`xyin cg`
- miny zekln ler envr
devn d"awdy zeevnd lkl ceqike dncwdk zynyn `idy
lk oia zcgeind zekiiyd ,oiicr xexa `l ,j` .l`xyi ipa z`
exaqeie .dxf dcear ly "dyrzÎ`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn
`xea epyiy wx dppi` "'d zecg`" zernyn :oldl mixacd

oi`y mb `l` ,cg`xaccge`ne lha lkd ik ,d"awdl uegny
epevx cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk `linn .d"awd mr
z` yibxne d"awdn envr z` wzpn `ed jkae ,d"awd ly
,dxf dcear z`xwp ef mb - zewl`n "cxtp xac"e "yi"l envr

:oldl z`f xiaqi owfd epaxy itke,äæ ïéðò áèéä øàáìe- §¨¥¥¥¦§¨¤
,"dxf dcear"l zexiard lk zeqgizdéøöälçz øékæäì C ¨¦§©§¦§¦¨

àø÷pL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçà úeäîe ïéðò äøö÷a¦§¨¨¦§¨¨©§¤©¨¨¤¦§¨
,"ãçéîe ãéçé",d"awd iabl "cgeine cigi" iehiad zernyn - ¨¦§ª¨

,cg` dwel` `edy xnel xyt` " 'd zecg`" byena ik :`id
akxen `le heyt cg` `ed d"awdy xnel xyt` ok ,cigi `xea
'd zecg`a sqep oipr ybcen df iehiaa eli`e ,d`ld jke -

:oldlck,"àeä Bcáì àeäL íéðéîàî ìëå"ixd mlek - §Ÿ©£¦¦¤§©
lk z` `xay ixg` mb ,ecal cg` `ed d"awdy ,mipin`n

,mi`xapd lke zenlerdíìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨
,Bcáì àeä äéäL ,Lnî- did `l ixd ,epnn ueg xac mey - ©¨¤¨¨§©

.cala `ed wx miiw - mlerd z` `xay ixg` mb jkBîëe§
íéøîBàL4àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä äzà" : ¤§¦©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨

,"'eë àøápMî`xap `ly cr dz`" :xnel jixv did ,mvra - ¦¤¦§¨
zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne` dn - "`xapyn dz`e mlerd

:zepiivn od `l` - ?miinrt o`k,`ed - `ed,cigie cg` eze`
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ë ÷øôúøäæàå úåöî éë ìëì úàæ úòãåî

íéðåùàøä úåøáã éðù íäù æ"ò
øåáã éë .äìåë äøåúä ìë úåììë íä êì äéäé àìå éëðà
ììåë êì äéäé àìå .äùò úåöî ç"îø ìë ììåë éëðà
êì äéäé àìå éëðà åðòîù ïëìå ú"ì úåöî ä"ñù ìë
äøåúä úåììë íäù éðôî ì"æøàîë äøåáâä éôî ãáì
äìçú øéëæäì êéøö äæ ïéðò áèéä øàáìå .äìåë
ãéçé àø÷ðù ä"á÷ä ìù åúåãçà úåäîå ïéðò äøö÷á
íãå÷ äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìëå ãçåéîå
äúà ù"îëå åãáì àåä äéäù ùîî íìåòä àøáðù
'éô 'åë àøáðùî àåä äúà íìåòä àøáð àìù ãò àåä
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ב.1. כ, א.2.שמות כד, ב.3.מכות כ, שמות שחרית.4.מכילתא בתפילת

hay a"i ipy mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ב שני יום
,ek 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåîìåòä ìë úååäúä éë,ek 'nr cr.øúåé úå÷ãå

Leøt:`id ,"`ed" dlnd (oeiv) zernyn -Lnî "àeä"- ¥©¨
`edweica cg` eze` ,mlerd `xapy iptl didy`edxg`l

,mlerd `xapyíeL éìa§¦
áéúëãk ,éepL5'ä éðà" : ¦§¦§¦£¦
."éúéðL àìiptln - Ÿ¨¦¦

ixg` cre d`ixad
z`ixa mr - d`ixad
mey dpzyp `l ,zenlerd
ezecg`a xac
;d"awd ly ziheleqa`d
`l - zenlerd z`ixaa

:xiaqn owfd epaxy itk ,xac mey sqepìk ïëå äfä íìBò ék¦¨©¤§¥¨

Búecçàa éepL íeL íéìòBt ïðéà ¯ íéðBéìòä úBîìBòä̈¨¨¤§¦¥¨£¦¦§©§
àeä Bcáì àeä" äéäL BîkL ,Léì ïéàî íàøaäa Cøaúé¦§¨¥§¦¨§¨¥©¦§¥¤§¤¨¨§©
íã÷ "ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨Ÿ¤
Bcáì àeä" ïk ,íàøaä¦¨§¨¥§©
øçà "ãçéîe ãéçé àeä¨¦§ª¨©©

,íàøaLok` cvik - ¤§¨¨
ixd ,dxe`kl ?xacd
,mi`xape zenler etqep
- `l` ?mcew eid `ly
àìk dén÷ àlëc íeMî¦§ª¨©¥§¨

,áéLçoi` d"awd iabl - ¨¦
,md mleke ,xac meyl jxr.Lnî ñôàå ïéàëe§©¦¨¤¤©¨

,xaqei oldl -ji`dppi` eli`k `id d`ixad lk d"awd iabl
;d"awd ly exeaicn zniiwe dxvep dlek d`ixad ;llk zniiw
ly cg` xeaicl jxr mey oi`y ,mi`ex ep` mc` ipaa mb ixde
`ll miln xacl lekiy ,ytpd ly xeaicd gek mvr iabl mc`d

dlnl yi jxr dfi` - seq
,miln dnkl e` ,zg`
,seq ila xacl gekd iabl
oi`y xacd i`cee oky lk
jxr mey xeaic eze`l
,daygnd gek iabl
lre ;xeaicd raep epnny
iabl - dnkeÎdnkÎzg`
Îlk ;mc`ay ytpd mvr
ÎdnkÎzg`Îlre oky
,llk d`eeyd ila dnke
,d"awd iabl xaecnyk
dfi` ,llk laben epi`y

zenlerd lk miniiwe e`xap epnny xeaic eze`l ,eiabl yi jxr
:owfd epax xne` jke .mi`xapdeúBîìBòä ìk úeeäúä ék¦¦§©¨¨¨

íîi÷îä íîei÷å íúeiçå ,Léì ïéàî íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦¥©¦§¥§©¨§¦¨©§©§¨
,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì eøæçé àlLxaqeiy itk ,oky - ¤Ÿ©§§¦§©¦¨¤¤§¤¨¨

ilk zxivie ceairl mlerd z`ixa dnec dpi` ,"`ipz"a oldl
mb ezipazae ezxeva miiwzdl leki ilk :mceÎxya iciÎlr
:xacd dpey d`ixaa eli`e .epnn eici z` jyen exveiy ixg`

"n xvep `xapdy xg`noi`"l "yiiwl`d gekdy gxkdd on ,"
did ,df iwl` gek `lel - ycgn cinz eze` diigie `xai
lk ly meiwde zeigd ,ef dxivi .qt`e oi`l xfeg `xapd

,mi`xapde zenlerdCøaúé åét çeøå 'ä øác àlà Bðéà¥¤¨§©§©¦¦§¨¥
.íäa Laìîä.mi`xapae zenlera -Lôða Bîk ,ìLîìe ©§ª¨¨¤§¨¨§§¤¤

Bcáì äæ øeacL ,ãçà øeac øaãnLk ,íãàä,`ed -àìk ¨¨¨§¤§©¥¦¤¨¤¦¤§©§¨
,úøaãîä BLôð úeììk éaâì elôà Lnî`idy ytpd - ©¨£¦§©¥§¨©§©§©¤¤

,xeaicd gek ly xewndàeäL,xeaicd gek -Leáì úðéça ¤§¦©§
,dlL éòöîàädeedn ,ytpd iyeal dylya .ytpd ly - ¨¤§¨¦¤¨

"yeal"d daygnd
gek ;xzeia oeilrd
"yeal"d - dyrnd
geke ;xzeia oezgzd
"yeal"d - xeaicd

,irvn`dçk àeäL¤Ÿ©
,dlL øeacäixde - ©¦¤¨

mey el oi` cg` xeaic
gekl d`eeyda jxr

,elek xeaicdìBëiL- ¤¨
,ytpd ly xeaicd gek
õ÷ ïéàì íéøeac øaãì§©¥¦¦§¥¥

;úéìëúådcaerd ,oky - §©§¦
seb iwlgy jkn zraep ,mc`d ly eixeaicl leab yi zn`ay
mica`ne xeaic aexn miylgp ,mc`d xeaic ielz mda mc`d

zpigan j` .mxyek z`gekseq ila xacl mc`d lbeqn ,ytpd
,jxr dfi`e -df iteqÎoi` gek gkepl ,cg` xeaicl yi ,`eti`

!?miln lyïkL ìëå,cg` xeaicl jxr oi`y -úðéça éaâì §¨¤¥§©¥§¦©
dlL éîéðtä Leáì,ytpd ly -,äáLçnä àeäLgekd - §©§¦¦¤¨¤©©£¨¨

"yeal"d `edy ,aeygliniptdzcge`n ytpd - ytpd ly
,daygnd mr xzeiäpnnL,daygndn -íéøeacä eëLîð- ¤¦¤¨¦§§©¦¦

,ayeg `edy dn z` xacn mc`d ,oky;íúeiç àéäåxg`ne - §¦©¨
ytpd mr xzei dxeywe ,xeaicd xy`n xzei dpicr daygndy

,daygnd iabl cg` xeaicl jxr mey oi`y i`ce -éøö ïéàåC §¥¨¦
äéúBðéça øNò ïäL ,Lôpä úeîöòå úeäî éaâì øîBì©§©¥¨§©§©¤¤¤¥¤¤§¦¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éë éúéðù àì 'ä éðà áéúëãë éåðéù íåù éìá ùîî àåä
éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé

ùîî ñôàå ïéàëå áéùç

íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé
íãàä ùôðá åîë ìùîìå .íäá ùáåìîä 'úé åéô
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
ïéàì 'éøåáã øáãì ìåëéù äìù øåáãä çë àåäù äìù
àåäù äìù éîéðôä ùåáì 'éçá éáâì ù"ëå úéìëúå õ÷
ö"àå íúåéç àéäå íéøåáãä åëùîð äðîîù äáùçîä
äéúåðéçá øùò ïäù ùôðä úåîöòå úåäî éáâì øîåì
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ו.5. ג, מלאכי



hayעד b"i iyily mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ג שלישי יום
,ek 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà,52 'nr cr:íìåòä éðééðò

,'eë úòc-äðéa-äîëç :ìéòì íéøkæpäiyeall d`eeyda - ©¦§¨¦§¥¨§¨¦¨©©
zegeke zepiga xyr mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn ,ytpd

,dnkg) ytpd ly dl`
(:zecnde) ,zrc ,dpia
,zx`tz ,dxeab ,cqg
- (zekln ,ceqi ,ced ,gvp

zenvr,ytpdïänL- ¤¥¤
,ytpd "zecn"e "lky"n

äæ øeaãa úBLaìîä Bæ äáLçî úBiúBà eëLîð¦§§¦©£¨¨©§ª¨§¦¤
,øaãnLkoipr lr e` ,ilky oipr lr e` ayeg mc`d ,oky - §¤§©¥

,okn xg`l ,`ed ,ayeg `edy dne - zecnd iybxl xeywd
,xacnBîk úBiúBà úðéça ïk íb àéä äáLçnä ék¦©©£¨¨¦©¥§¦©¦§

ïäL ÷ø ,øeacä- ©¦©¤¥
,daygnd zeize`

.øúBé úBwãå úBiðçeø- £¦§©¥
zenyebn xeaicd zeize`
zeize` xy`n xzei
z`f lka j` ,daygnd
miakxen mdipyy jka - daygnd oial xeaicd oia oeinc yi

,"zeize`"n

øB÷îe LøL ïä ,'eë úòc-äðéa-äîëç úBðéça øNò ìáà£¨¤¤§¦¨§¨¦¨©©¥Ÿ¤§
,äáLçnä,lirl xkfenk -íäa ïéàå"lky"d zegeka - ©©£¨¨§¥¨¤
,"zecn"deLeáìa úBLaìúnL íã÷ ïéãò úBiúBà úðéça§¦©¦£©¦Ÿ¤¤¦§©§¦§
.äáLçnäezaygn geka ayeg mc`dyk ,okn xg`l wx - ©©£¨¨

zece` e` "lky"d zece`
ybxzn `edy mixacd
.zeize`d zeriten - mdn
"zecn"e "lky"y xg`n
dlrnl llka md
i`ceae i`cea - zeize`n
jxr mey mdiabl oi`y
xiaqn oldl .cg` xeaicl
lkya ji` ,owfd epax
:zeize` oiicr oi` zecnae
Bæéà úìôBpLk ,ìLîì§¨¨§¤¤¤¥
ìL Baìa äcîçå äáäà©£¨§¤§¨§¦¤
äìBòL íã÷ ,íãà̈¨Ÿ¤¤¨
áMçì çnä ìà áläî¥©¥¤©Ÿ©§©¥

da ïéà ¯ da øäøäìe- §©§¥¨¥¨
,ald zcngaúðéça§¦©

õôç ÷ø ,ïéãò úBiúBà¦£©¦©¥¤
ìà ála ä÷éLçå èeLẗ©£¦¨©¥¤
ãîçpä àeää øácä©¨¨©©¤§¨
íã÷ ïkL-ìëå .Bìöà¤§§¨¤¥Ÿ¤

äúéä ÷ø ,øác BúBàì Baìa äcîçäå äåàzä äìôðL¤¨§¨©©£¨§©¤§¨§¦§¨¨©¨§¨
BìëNå Búîëç çëa,dpia -,Búòéãéå,zrcd gek -äéäL §Ÿ©¨§¨§¦§¦¦¨¤¨¨

äôéå áBèå íéòðå ãîçð àeäL øác BúBà Bìöà òãBð¨¤§¨¨¤¤§¨§¨¦§§¨¤
ìëàì Bà ,äîëç Bæéà ãîìì :ïBâk ,Ba ÷ácìå BâéOäì§©¦§¦¨¥§¦§Ÿ¥¨§¨¤¡Ÿ

áøò ìëàî äæéàoiicr d`a `l xacl dcngdyk ,ixd - ¥¤©£¨¨¥
eze`ay "aeh"d z` biyde "qtz" elkya wx ,iybx iehia icil

.zeize` oiicr oi` dpad dze`ay i`ce - xacøçàì ÷ø©§©©
BìëNå Búîëç çëa Baìa äåàzäå äãîçä äìôð øákL¤§¨¨§¨©¤§¨§©©£¨§¦§Ÿ©¨§¨§¦§

,Búòéãéåepnne "lkyd gek"a dcngd dzid ok iptly ixg` - ¦¦¨

,ala dcngd dxvepäúìòå äøæç Ck øçàå,dcngd - §©©¨¨§¨§¨§¨
éà da øäøäìe áMçì çnì áläîçkî Búåàz àéöBäì C ¥©¥©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥§¦©£¨¦Ÿ©

ìòôa äîëçä úãéîì Bà ìëànä âéOäì ìòtä ìàe` - ¤©Ÿ©§©¦©©£¨§¦©©¨§¨§Ÿ©
,lreta ,dze` cneg `edy ,dnkgd z` cenllïàëa éøä- £¥§¨

ji` ayeg `edyk ,f` wx
iciÎlr eze`z z` ynnl
cenil e` ,lk`nd zbyd

,zxg` e` ef dnkgäãìBð§¨
,Bçîa úBiúBà úðéça§¦©¦§Ÿ

ìk úBiúBà ïäLíò ïBL ¤¥¦¦§©
íòå,mr lk ztyk - ¨¨

íéøäøäîäå íéøaãîä©§©§¦§©§©§£¦
íäa,zeize` oze`a - ¨¤

:íìBòä éðéðò ìklk - ¨¦§§¥¨¨
dbede ayeg cg`
`edy dtyd zeize`a
iptl ,j` .da xacl libx
dlere zxfeg dcngdy
aeygl ,genl aldn
- ziyrnd dyenina
avna diexy `id `l`
,"dcn" xeza aevir ly
okn xg`le gena dligza
oiicr dcngl oi` - ala
f` oi` `linne cala dybxd meyn f` jka yi ;zeize`a iehia
dn oaen ,xen`l m`zda .zepeyd zetyd oia lcad lkl mewn
"lky"l d`eeyda cg` xeaicl llk jxr oi`y ,epcnly
oi`y i`ceae .mc`d ly ytpd "zenvr"l miaygpd ,"zecn"le
iabl ,zenlerd miniiwzne e`xap ea ,xeaicl llk jxr mey
,mi`xapde zenlerd lky ,ixd .llk laben epi`y ,d"awd
iabl qt`ke oi`k md - xeaicdn `a mneiwe mzeig ,mzxiviy

,jk meyn ,"milret" mpi`e ,d"awdmeyly ezecg`a iepiy
.d"awd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá

äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä
øäøäìå áùçì çåîä ìà áìäî äìåòù íãå÷ íãà ìù
ä÷éùçå èåùô õôç ÷ø ïééãò úåéúåà 'éçá äá ïéà äá
äìôðù íãå÷ ù"ëå åìöà ãîçðä àåää øáãä ìà áìá
çëá äúéä ÷ø øáã åúåàì åáìá äãîçäå äåàúä
øáã åúåà åìöà òãåð äéäù åúòéãéå åìëùå åúîëç
ïåâë åá ÷áãéìå åâéùäì äôéå áåèå íéòðå ãîçð àåäù
÷ø áøò ìëàî åæéà ìåëàì åà äîëç åæéà ãåîìì
åúîëç çëá åáìá äåàúäå äãîçä äìôð øáëù øçàì
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âéùäì ìòåôä ìà çëî åúåàú àéöåäì êéà äá øäøäìå
äãìåð ïàëá éøä ìòåôá äîëçä úãéîì åà ìëàîä
íòå íò ïåùìë úåéúåà ïäù åçåîá úåéúåà 'éçá

:íìåòä éðééðò ìë íäá íéøäøäîäå íéøáãîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

hay c"i iriax mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ד רביעי יום
,52 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå àë ÷øô,52 'nr cr.íúàåáð äàøîá
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Bîöò éðôa øác äàøðå§¦§¤¨¨¦§¥©§
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;xeaicd yxey md mcewd
lcaen xeaicdy xg`ne
leki `ed ,eyxeyn
"ze`ivn"k ze`xidl
zexnl ,envrl ,(xack)
,eyxeya `vnp `edyky
el oi`e ixnbl lha `ed
qgia xacd jk .jxr mey

.mc`d ly exeaiclìáà£¨
ïéà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥
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dépî éeðt øúà úéìå2,`edy (dbixcn e`) mewn mey oi` - §¥£©¨¦¥
,d"awd ly exeaic miiw ea mewn lka ,ixd .d"awdn ,epnn iept

a cinz `vnp xeaicde ,d"awd `vnp envr mewn eze`ajez
.eyxeyíBìLå-ñç eðøeaãk Cøaúé Bøeac ïéà ïëìå- §¨¥¥¦¦§¨¥§¦¥©§¨

"ze`ivn"k d`xpe eyxeyn cxtp ,exeaic zrya ,mc`d "xeaic"
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.eyxeyl cinzBîk],xacd oaeny -BzáLçî ïéàLly - §¤¥©£©§
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áéúëe ,"íëéúBáLçî4.["'Bâå íëéëøcî éëøã eäáb ïk" :- ©§§¥¤§¦¥¨§§¨©¦©§¥¤§
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mr zecge`nd daygnd zeize`a xacd dpey ;zlefl ribdl
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mi`xape zenler eidiy ,xnelk ,zlefl zelbzd meyn
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שבט  י"ג שלישי יום
,ek 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà,52 'nr cr:íìåòä éðééðò

,'eë úòc-äðéa-äîëç :ìéòì íéøkæpäiyeall d`eeyda - ©¦§¨¦§¥¨§¨¦¨©©
zegeke zepiga xyr mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn ,ytpd

,dnkg) ytpd ly dl`
(:zecnde) ,zrc ,dpia
,zx`tz ,dxeab ,cqg
- (zekln ,ceqi ,ced ,gvp

zenvr,ytpdïänL- ¤¥¤
,ytpd "zecn"e "lky"n

äæ øeaãa úBLaìîä Bæ äáLçî úBiúBà eëLîð¦§§¦©£¨¨©§ª¨§¦¤
,øaãnLkoipr lr e` ,ilky oipr lr e` ayeg mc`d ,oky - §¤§©¥

,okn xg`l ,`ed ,ayeg `edy dne - zecnd iybxl xeywd
,xacnBîk úBiúBà úðéça ïk íb àéä äáLçnä ék¦©©£¨¨¦©¥§¦©¦§

ïäL ÷ø ,øeacä- ©¦©¤¥
,daygnd zeize`

.øúBé úBwãå úBiðçeø- £¦§©¥
zenyebn xeaicd zeize`
zeize` xy`n xzei
z`f lka j` ,daygnd
miakxen mdipyy jka - daygnd oial xeaicd oia oeinc yi

,"zeize`"n

øB÷îe LøL ïä ,'eë úòc-äðéa-äîëç úBðéça øNò ìáà£¨¤¤§¦¨§¨¦¨©©¥Ÿ¤§
,äáLçnä,lirl xkfenk -íäa ïéàå"lky"d zegeka - ©©£¨¨§¥¨¤
,"zecn"deLeáìa úBLaìúnL íã÷ ïéãò úBiúBà úðéça§¦©¦£©¦Ÿ¤¤¦§©§¦§
.äáLçnäezaygn geka ayeg mc`dyk ,okn xg`l wx - ©©£¨¨

zece` e` "lky"d zece`
ybxzn `edy mixacd
.zeize`d zeriten - mdn
"zecn"e "lky"y xg`n
dlrnl llka md
i`ceae i`cea - zeize`n
jxr mey mdiabl oi`y
xiaqn oldl .cg` xeaicl
lkya ji` ,owfd epax
:zeize` oiicr oi` zecnae
Bæéà úìôBpLk ,ìLîì§¨¨§¤¤¤¥
ìL Baìa äcîçå äáäà©£¨§¤§¨§¦¤
äìBòL íã÷ ,íãà̈¨Ÿ¤¤¨
áMçì çnä ìà áläî¥©¥¤©Ÿ©§©¥

da ïéà ¯ da øäøäìe- §©§¥¨¥¨
,ald zcngaúðéça§¦©

õôç ÷ø ,ïéãò úBiúBà¦£©¦©¥¤
ìà ála ä÷éLçå èeLẗ©£¦¨©¥¤
ãîçpä àeää øácä©¨¨©©¤§¨
íã÷ ïkL-ìëå .Bìöà¤§§¨¤¥Ÿ¤

äúéä ÷ø ,øác BúBàì Baìa äcîçäå äåàzä äìôðL¤¨§¨©©£¨§©¤§¨§¦§¨¨©¨§¨
BìëNå Búîëç çëa,dpia -,Búòéãéå,zrcd gek -äéäL §Ÿ©¨§¨§¦§¦¦¨¤¨¨

äôéå áBèå íéòðå ãîçð àeäL øác BúBà Bìöà òãBð¨¤§¨¨¤¤§¨§¨¦§§¨¤
ìëàì Bà ,äîëç Bæéà ãîìì :ïBâk ,Ba ÷ácìå BâéOäì§©¦§¦¨¥§¦§Ÿ¥¨§¨¤¡Ÿ

áøò ìëàî äæéàoiicr d`a `l xacl dcngdyk ,ixd - ¥¤©£¨¨¥
eze`ay "aeh"d z` biyde "qtz" elkya wx ,iybx iehia icil

.zeize` oiicr oi` dpad dze`ay i`ce - xacøçàì ÷ø©§©©
BìëNå Búîëç çëa Baìa äåàzäå äãîçä äìôð øákL¤§¨¨§¨©¤§¨§©©£¨§¦§Ÿ©¨§¨§¦§

,Búòéãéåepnne "lkyd gek"a dcngd dzid ok iptly ixg` - ¦¦¨

,ala dcngd dxvepäúìòå äøæç Ck øçàå,dcngd - §©©¨¨§¨§¨§¨
éà da øäøäìe áMçì çnì áläîçkî Búåàz àéöBäì C ¥©¥©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥§¦©£¨¦Ÿ©

ìòôa äîëçä úãéîì Bà ìëànä âéOäì ìòtä ìàe` - ¤©Ÿ©§©¦©©£¨§¦©©¨§¨§Ÿ©
,lreta ,dze` cneg `edy ,dnkgd z` cenllïàëa éøä- £¥§¨

ji` ayeg `edyk ,f` wx
iciÎlr eze`z z` ynnl
cenil e` ,lk`nd zbyd

,zxg` e` ef dnkgäãìBð§¨
,Bçîa úBiúBà úðéça§¦©¦§Ÿ

ìk úBiúBà ïäLíò ïBL ¤¥¦¦§©
íòå,mr lk ztyk - ¨¨

íéøäøäîäå íéøaãîä©§©§¦§©§©§£¦
íäa,zeize` oze`a - ¨¤

:íìBòä éðéðò ìklk - ¨¦§§¥¨¨
dbede ayeg cg`
`edy dtyd zeize`a
iptl ,j` .da xacl libx
dlere zxfeg dcngdy
aeygl ,genl aldn
- ziyrnd dyenina
avna diexy `id `l`
,"dcn" xeza aevir ly
okn xg`le gena dligza
oiicr dcngl oi` - ala
f` oi` `linne cala dybxd meyn f` jka yi ;zeize`a iehia
dn oaen ,xen`l m`zda .zepeyd zetyd oia lcad lkl mewn
"lky"l d`eeyda cg` xeaicl llk jxr oi`y ,epcnly
oi`y i`ceae .mc`d ly ytpd "zenvr"l miaygpd ,"zecn"le
iabl ,zenlerd miniiwzne e`xap ea ,xeaicl llk jxr mey
,mi`xapde zenlerd lky ,ixd .llk laben epi`y ,d"awd
iabl qt`ke oi`k md - xeaicdn `a mneiwe mzeig ,mzxiviy

,jk meyn ,"milret" mpi`e ,d"awdmeyly ezecg`a iepiy
.d"awd

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

åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá

äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä
øäøäìå áùçì çåîä ìà áìäî äìåòù íãå÷ íãà ìù
ä÷éùçå èåùô õôç ÷ø ïééãò úåéúåà 'éçá äá ïéà äá
äìôðù íãå÷ ù"ëå åìöà ãîçðä àåää øáãä ìà áìá
çëá äúéä ÷ø øáã åúåàì åáìá äãîçäå äåàúä
øáã åúåà åìöà òãåð äéäù åúòéãéå åìëùå åúîëç
ïåâë åá ÷áãéìå åâéùäì äôéå áåèå íéòðå ãîçð àåäù
÷ø áøò ìëàî åæéà ìåëàì åà äîëç åæéà ãåîìì
åúîëç çëá åáìá äåàúäå äãîçä äìôð øáëù øçàì
áùçì çåîì áìäî äúìòå äøæç ë"çàå åúòéãéå åìëùå
âéùäì ìòåôä ìà çëî åúåàú àéöåäì êéà äá øäøäìå
äãìåð ïàëá éøä ìòåôá äîëçä úãéîì åà ìëàîä
íòå íò ïåùìë úåéúåà ïäù åçåîá úåéúåà 'éçá
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dépî éeðt øúà úéìå2,`edy (dbixcn e`) mewn mey oi` - §¥£©¨¦¥
,d"awd ly exeaic miiw ea mewn lka ,ixd .d"awdn ,epnn iept

a cinz `vnp xeaicde ,d"awd `vnp envr mewn eze`ajez
.eyxeyíBìLå-ñç eðøeaãk Cøaúé Bøeac ïéà ïëìå- §¨¥¥¦¦§¨¥§¦¥©§¨

"ze`ivn"k d`xpe eyxeyn cxtp ,exeaic zrya ,mc`d "xeaic"
lha d"awd ly exeaic ,j` .xacnd mc`d ipira mb ,envrl

.eyxeyl cinzBîk],xacd oaeny -BzáLçî ïéàLly - §¤¥©£©§
,d"awdáéúëãk ,eðzáLçîk3éúBáLçî àì ék" : §©£©§¥§¦§¦¦Ÿ©§§©

áéúëe ,"íëéúBáLçî4.["'Bâå íëéëøcî éëøã eäáb ïk" :- ©§§¥¤§¦¥¨§§¨©¦©§¥¤§
ep`y myk ,ixd ."mkizeaygnn izeaygne" :miiqn weqtde
jk ,ixnbl xg` daygn beq `id d"awd ly ezaygny mi`ven
.eply xeaicdn ixnbl dpey d"awd ly exeaicy ,mipian mb ep`
recn ,epnn cxtp epi` d"awd ly exeaicy xacd jk m` ,`l`

ewep` ,oiadl mivex ep`y dlrnly oipr lk ?"xeaic" el mi`x
mi`ex ep` .epxyae epnvrn ,eply mibyend itl eze` mibiyn
zeleki od okle ,epnn zecxtp - xacn `edy milndy mc`a
mr zecge`nd daygnd zeize`a xacd dpey ;zlefl ribdl
xeaicd byen oi` jkl m`zda .zlefdn zenlrpe ,envr mc`d

- dlrnl `edy enk xeaicd oiprn dpenz epl ozep mc`ay
,recn - eyxeyn lcaen epi` xeaicd mb dlrnly ,xg`n
,oldl exaqei mixacd ?"xeaic" mya el mi`xew ep` ,`eti`
xzqeny dn zlefl zelbl gekd (` :xeaica zepekz izy opyiy
(a ,xacnd ly ezaygna
ezecxtid zcaer

.eyxeynwxellba
- dpey`xd ezpekz
xzqend z` zlefl zelbl
- xacnd ly ezaygna
mya dlrnl `xwp `ed
xe`d ly eielib - "xeaic"
zenlerl iwl`d

.mi`xapleàø÷ð àìå§Ÿ¦§¨
íLa Cøaúé Bøeac¦¦§¨¥§¥
-Cøc-ìò ÷ø "øeac"¦©©¤¤
øeacL Bîk ,ìLî̈¨§¤¦
àeä íãàaL ïBzçzä©©§¤¨¨¨
äî íéòîBMì älâî§©¤©§¦©
íìòðå ïeôö äéäM¤¨¨¨§¤§¨
äìòîì Ck ,BzáLçîa§©£©§¨§©§¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨
úeiçäå øBàä úàéöé§¦©¨§©©
íìòääî Cøaúé epnî¦¤¦§¨¥¥©¤§¥

éelbä ìàmd dzre ,mlrda zeigde xe`d eid dligza - ¤©¦
,zelbzda,íúBéçäìe úBîìBò àøáì"xe`"dy iptl - ¦§Ÿ¨§©£¨

ixg` wx ,`vnpa zenler eid `l zelbzda eid "zeig"de
,ixd - zenler miniiwzne mi`xap ,"zeig"de "xe`"d zelbzd

ef zelbzd."øeac" íLa àø÷ðjka yi dlrnl mb ,oky - ¦§¨§¥¦
mi`xape zenler eidiy ,xnelk ,zlefl zelbzd meyn

.sqep xack ,zlef enk mnvr miyibxndäøNò ïä ïäå§¥¥£¨¨
úBøîàî,dxeza miaezkd -ïäaL,oci lre -àøáð ©£¨¤¨¤¦§¨

íìBòä5,-zeigde xe`d zelbzd mieedn zexn`nd dxyr ¨¨
"dpen`de cegid xry" oiir .mi`xape zenler `exal ,ziwl`d

.c wxt seqïëåzenler `exal ick epi`y xg` "xeaic"a mb - §¥
- xnelk ,zeigdleíéáeúëe íéàéáð äøBzä ìk øàL- §¨¨©¨§¦¦§¦

md ixdy ,"xeaic" mya mi`xwp ,zexn`n dxyrl sqepay
,elbzd.íúàeáð äàøîa íéàéápä eâéOäLmeyn mda yi - ¤¦¦©§¦¦§©§¥§¨¨

,"zelbzd"d oipr zngne .mi`iapl iwl`d xe`d zelbzd
oipr ,j` .dhnl xeaic lka dfy enk ,"xeaic" mya mdl mi`xew

cexitdxeaica `vnpa epi` - mc`d ly exeaica miiwy
.dlrnly
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äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî

ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù
åîöò éðôá øáã äàøðå ùâøåî àåä åéôáù øåáãä
ìáà äîöò ùôðä 'éçá øùò ïäù åùøùî ìãáåî
õåç øáã ïéà éë å"ç 'úé åðîî ìãáåî åøåáã ïéà ä"á÷ä
'úé åøåáã ïéà ïëìå 'éðéî éåðô øúà úéìå åðîî
åðéúáùçîë åúáùçî ïéàù åîë] å"ç åðéøåáãë
åäáâ ïë áéúëå íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë áéúëãë
øåáã íùá 'úé åøåáã àø÷ð àìå ['åâå íëéëøãî éëøã
äìâî àåä íãàáù ïåúçúä øåáãù åîë î"ãò ÷ø
äìòîì êë åúáùçîá íìòðå ïåôö äéäù äî íéòîåùì
ìà íìòääî 'úé åðîî úåéçäå øåàä úàéöé ä"á ñ"àá
ïäå øåáã íùá '÷ð íúåéçäìå úåîìåò àåøáì éåìéâä
ìë øàù ïëå íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî äøùò ïä
äàøîá íéàéáðä åâéùäù íéáåúëå íéàéáð äøåúä
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שבט  ט"ו חמישי יום
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שבט  ט"ז שישי יום
,fk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íä íéîåöîöä ìëå,fk 'nr cr:ùîî áéùç àìë

úéìëúa Bnò úBãçéî ìBëéák BzáLçîe Bøeac éøäå©£¥¦©£©§¦§¨§ª¨¦§©§¦
íãà ìL BzáLçîe Bøeac Bîk ,ìLî-Cøc ,ãeçiäiptl - ©¦¤¤¨¨§¦©£©§¤¨¨

,lreta mze` xacne ayeg `edy,BìëNå Búîëç çëa ïãBòa§¨§Ÿ©¨§¨§¦§
íã÷ ,BaìaL äãîçå ä÷eLúa Bà,iptl -áläî äúìòL ¦§¨§¤§¨¤§¦Ÿ¤¤¨§¨¥©¥

úðéçáa da øäøäì çnì©Ÿ©§©§¥¨¦§¦©
,úBiúBàzeize`a - ¦

.daygndeéä æàL¤¨¨
äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
úBëLîpä ,äfä øeacäå§©¦©¤©¦§¨
çëa Bæ ä÷eLúe äcîçî¥¤§¨§¨§Ÿ©
íL úBãçéîe ,ála©¥§ª¨¨
,ïLøLa ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¨§¨
ìëNå äîëçä ïäL¤¥©¨§¨§¥¤
ä÷eLúe äcîçå çnaL¤©Ÿ©§¤§¨§¨

.álaL"yxey" md ody - ¤©¥
ixd .xeaicde daygnd

,mc`a dfy mykiptly
z` dbede ayeg `edy
od - xeaica zeize`d
,oyxeya lilk zecge`n
(mb) ,dlrnly xeaica jk

ixg`- zelbzdd
lekiak xeaicde daygnd
micge`n md - d"awdn

:d"awd mr zilkzaäëëå§¨¨
-LBãwä ìL BzáLçîe Bøeac úBãçéî ,ìLî-Cøc ,Lnî©¨¤¤¨¨§ª¨¦©£©§¤©¨
íb ,Cøaúé Búeîöòå Búeäîa ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦©¦§¨§©§¦§¨¥©

úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà,úBîìBòä ©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦¨¨
,d"awd mr f` cge`n `ed -íã÷ Bnò ãçéî äéäL Bîk§¤¨¨§ª¨¦Ÿ¤

Cøaúé åéðôì ììk éepL íeL ïéàå ,úBîìBòä úàéøaoia - §¦©¨¨§¥¦§¨§¨¨¦§¨¥
,d`ixad ixg` oial d`ixad iptlàlàwx `ed iepiyd -ìà ¤¨¤

,iabl -Cøaúé Bøeac úðéçaî íúeiç íéìa÷îä íéàeøaä©§¦©§©§¦©¨¦§¦©¦¦§¨¥

,llk mi`exa eid `l dligza :zehyta `hazn iepiyd -
- xeaicdn mzeig milawn mde zenlerd e`xap okn xg`le

- ?izn z`feøák Búàéöé úðéçáaxeaicd ly -ìòtä ìà ¦§¦©§¦¨§¨¤©Ÿ©
íäa LaìúnL úBîìBòä úàéøáad"awd ly exeaic - ¦§¦©¨¨¤¦§©¥¨¤

,zenlera yalzn
éãé ìò íúBéçäì§©£¨©§¥

ìzLäälòî úeìL ¦§©§§¥¦¨
ìeìòìezcixi iciÎlr - §¨

dpeilr dbixcnn
.dizgzn dbixcnl
z`xwp dpeilrd dbixcnd
`idy xnelk ,"dlir"
dbixcnl (mxeb) "daiq"
"lelr" z`xwpd ,dizgzn
.(d`vez) "aaeqn" -

úBâøãnä úãéøéåÎlr - ¦¦©©©§¥
xeaicd zcixi ici
,dbixcnl dbixcnn
íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

,íéðBLåminvnvnd - §¦
"zeig"de "xe`"d z`

,xeaicd ly ziwl`dãò©
ìa÷ì íéàeøaä eìëeiL¤§©§¦§©¥
epnî íúeeäúäå íúeiç©¨§¦§©¨¦¤

,d"awd ly exeaicn -
,úeàéöna eìhaúé àìå`l ,xeaicd ly "zeig"d m` ,oky - §Ÿ¦§©§©§¦

itk zelbzda dxi`n dzid `l` ,jk lk znvnvzn dzid
zeigd iabl ixnbl mze`ivn z` mica`n mi`xapd eid ,`idy
yibxi mi`xapdy ,ixd `id dpeilrd dpeekd ,mxa .ziwl`de

zelhazdl eribi zinvrd mzcear iciÎlre ,"ze`ivn"k mnvr
xaqeiy itke ;miax minevnv xearl "zeig"d lr okl - zewl`l

:minevnvd ly mzrtyd ze`hazn dna ,oldl

íä íéîeöîvä ìëå§¨©¦§¦¥
,"íéðt øzñä" úðéça- §¦©¤§¥¨¦

- ziwl`d zeigd zeinipt
:zxzzqnøézñäì§©§¦

úeiçäå øBàä íéìòäìe§©§¦¨§©©
,Cøaúé Bøeacî CLîpä©¦§¨¦¦¦§¨¥
úðéçáa älbúé àlL¤Ÿ¦§©¤¦§¦©

áø éelbdf did f`y - ¦©
ote`aíéðBzçzä eìëeé àlLzenleray mi`xapd - ¤Ÿ§©©§¦

,mipezgzdìa÷ì- §©¥
,mzeigïëìåzngn - §¨¥

jxc zxaer "zeig"dy
,miaxd minevnvdïk íb©¥

íäì äîãð,mi`xapl - ¦§¤¨¤
ìL øeacä úeiçå øBà§©©¦¤
àeä-Ceøa íB÷î̈¨
àeä elàk íäa Laìîä©§ª¨¨¤§¦

,Cøaúé Búeîöòå Búeänî ìcáî øác,d"awdn -÷ø ¨¨ª§¨¦¨§©§¦§¨¥©
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åîò úåãçåéî ìåëéáë åúáùçîå åøåáã éøäå
íãà ìù åúáùçîå åøåáã åîë î"ã ãåçéä úéìëúá
åáìáù äãîçå ä÷åùúá åà åìëùå åúîëç çëá ïãåòá
úåéúåà 'éçáá äá øäøäì çåîì áìäî äúìòù íãå÷
úåëùîðä äæä øåáãäå äáùçîä úåéúåà åéä æàù
úéìëúá íù úåãçåéîå áìá çëá åæ ä÷åùúå äãîçî
äãîçå çåîáù ìëùå äîëçä ïäù ïùøùá ãåçéä
åøåáã úåãçåéî î"ã ùîî äëëå .áìáù ä÷åùúå
åúåîöòå åúåäîá ãåçéä úéìëúá ä"á÷ä ìù åúáùçîå
úåàéøáá ìòåôä ìà 'úé åøåáã àöéù øçà íâ 'úé
'åîìåòä úàéøá íãå÷ åîò ãçåéî äéäù åîë úåîìåòä
íéàåøáä ìà àìà 'úé åéðôì ììë éåðéù íåù ïéàå
øáë åúàéöé 'éçáá 'úé åøåáã 'éçáî íúåéç íéìá÷îä
íäá ùáìúîù úåîìåòä úàéøáá ìòåôä ìà
'åâøãîä úãéøéå ìåìòì äìòî 'åìùìúùä é"ò íúåéçäì
ìá÷ì íéàåøáä åìëåéù ãò íéðåùå íéáø íéîåöîöá

úåàéöîá åìèáúé àìå åðîî íúååäúäå íúåéç

ìëå
íéìòäìå øéúñäì íéðô øúñä 'éçá íä íéîåöîöä
'éçáá äìâúé àìù 'úé åøåáãî êùîðä úåéçäå øåàä
äîãð ë"â ïëìå ìá÷ì íéðåúçúä åìëåé àìù áø éåìéâ
íäá ùáåìîä ä"á íå÷î ìù øåáãä úåéçå øåà íäì
êùîðù ÷ø 'úé åúåîöòå åúåäîî ìãáåî øáã àåä åìàë
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קוד  שבת שבט יום י"ז ש
,fk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äøåúäù ÷ø áë ÷øô,gk 'nr cr:ãéîú ùéì ïéàî

íãà ìL øeac Bîk Cøaúé epnî CLîpLjynp -.BLôpî ¤¦§¨¦¤¦§¨¥§¦¤¨¨¦©§
mi`xapl dncp jk .cxtp xack dyrp xac ly eteqae -
"zeig"dy ori z`fe ,dlrnly xeaicd ly ziwl`d "zeig"d
,miax minevnv ixg` mdil` dribn ,dlrnly xeaicd ly

mixizqn mi`xapd iable
,"zeig"d lr minevnvd

zencidl leki oklemdl
dnec dlrnly xeaicdy

.mc`d ly exeaiclCà©
,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
øzñäå íeöîö íeL ïéà¥¦§§¤§¥
íéìòîe øézñî íìòäå§¤§¥©§¦©§¦

äëLçë"å ,åéðôì- §¨¨§©£¥¨
,mlrd,"äøBàk,ielib - ¨¨

.d"awd iptláéúëãk6éLçé àì CLç íb" :,"'Bâå jnî C- §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§
xizqn jyegd oi` okle ,d"awdn ,"jnn" `ed jyegd mb ,oky

xfe ipevig xac wxy ,oldl hxetnd itk ,d"awd iptaegeka
,envr mr envr z` xizqnd "yi" mey `vnpa oi` j` ,xizqdl
owfd epaxy enk - cg` eze` md xizqnde xzqendy xg`n

:xne`epnî ãøôð øác íéLeáläå íéîeöîvä ïéàL íeMî¦¤¥©¦§¦§©§¦¨¨¦§¨¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúédidiy xac mey oi`y ,epcnly enk - ¦§¨¥©§¨

,d"awdn zn`a cxtpdépî déLeáìc àöî÷ ïéãäk àlà¤¨§¨¥©§¨¦§¥¦¥
déáe7,,dlrnl mb jk .envr epnn gnev eyealy av eze`k - ¥

.zewl` mnvr md - miyealde minevnvdáeúkL Bîk8ék" : §¤¨¦
,"íéäìàä àeä 'äzelbzd - "ielib" lr fnex 'ied my - ¨¡Ÿ¦

`iagdl ,"mlrd"ay iwl`d gekd `ed ,miwl` mye ,ziwl`
miwl` my :xnelk ,cg` xac md ixd ,zewl` lr xizqdle

,'ied my enk dcn dze`a zewl` `edíB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨

øçà9.,d"awd lr xizqi miwl` myy jiiy `l `linn - ©¥
,ielib ly gek `edy ,'ied my mr cg` mvr `edy xg`nïëìå§¨¥

:Lnî áéLç àìk àlk ¯ dén÷aygp lkd ,d"awd iptl - ©¥ª¨§¨¨¦©¨
mnvr yibxdl mi`xapl xyt`y dn ,oky .ynn melkl
,jkn raep ,"ze`ivn"k
mieedn mditlky
,zenlrdde minevnvd
"xe`"d lr dxzqd
xac - ziwl`d "zeig"de
mewn mdl ozep df
"yi"l mnvr z` aiygdl
iabl ,j` - "ze`ivn"le
minevnvd oi` d"awd
mixizqn zenlrdde
ly ze`ivnd lk - "ynn aiyg `lk 'inw `lek" `linn ,llk
mey "milret" md oi`e ;qt`e oi` ynn md mi`xape zenler
ixg` cgeine cigi `ed - d"awd ly zihlgdd ezecg`a iepiy
epcnly dnl qgia .e`xapy iptl enk zenlerd e`xapy
lk okle ,dxzqd mieedn mlrdde mevnvd oi` d"awd iably
mpi` eli`k ,d"awd iabl qt`e oi` md mi`xapde zenlerd
lawl elkeiy ,dxzqdd "zlret" mi`xapa wxe ,ynn ze`ivna
xvw xetiq siqedl ie`xd on - "ze`ivn"k d`ixad z`
:epal uipfewn cibnd xn` ezewlzqd iptl :uipfewn cibndn
ipixd ,`a` :el xn`e ecia oad qtz .llk seb xak il oi`...
yynn dz`y iptn - :eia` el dpr !seb jl yi ok`y yibxn
eteb xac ly ezin`l ,xnelk ..seb yibxn dz` okl - seb mr
mr miynynny zngny ,z`f wx ,llk seb ly ze`ivn eppi`

.seb miyibxn - seb

.áë ÷øtdnec d"awd ly exeaic oi`y owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
xack xeaicd d`xp ,eitn xeaic `iven mc`yk :mc` ly exeaicl

qgia ,j` .alay dweyzde genay "lky"d ,eyxeyn cxtp ,envrl

`l ixd ,ik .d"awdn cxtp `edy xnel jiiy `l d"awd ly exeaicl

.d"awdl uegny xac okzi

d"awd ly exeaic ,okle

lhae eyxeya cinz cge`n

`xwp d"awd ly exeaic .eil`

llba ,"xeaic" mya `ed mb

,xeaica dpyiy zxg` dpekz

- mlrdd ielib ly df oipr .daygnd mlrda xy` z` zelbl - `ide

,mlerd `xap mday ,zexn`nd dxyr enk .dlrnly xeaica mb miiw

zenler mda `exal ziwl`d "zeig"de "xe`"d zelbzd md ixd

md ,miaezke mi`iap ,dxezay miiwl`d mixeaicd x`y mb jk .mi`xape

"ze`ivn"de cexitd oipr eli`e .mz`eap dfgna mi`iapl zelbzdd

ep` eze` ,`ad wxta .dlrnly xeaica jiiy epi` - dhnly xeaicay

ly exeaicl z`xew ixd dxezd - owfd epax xiaqi ,cenll micner

,cexitd oipr z` bviin mc`d ly exeaicy xg`ne ,"xeaic" mya d"awd

cxtp `edy dcaerd xe`l

xnel ,okl ,epilr - eyxeyn

zniiw dlrnly xeaica mby

iabl `l ,mxa .ef dpekz

.mi`xapd iabl m` ik ,d"awd

dlrnly xeaicdn :xnelk

ay dl`k mi`xap mixvepmzybxdmicxtpe mnvrl "ze`ivn" md

."`xg` `xhq"de "zetilw"d - mde ,d"awd ly ezyecwn÷ø©
ìk äøac äøBzäLíãà éða ïBL,1ìL Bøeac äøBza àø÷ðå ¤©¨¦§¨¦§§¥¨¨§¦§¨©¨¦¤
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שבט  ט"ו חמישי יום
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íãà ìL BzáLçîe Bøeac Bîk ,ìLî-Cøc ,ãeçiäiptl - ©¦¤¤¨¨§¦©£©§¤¨¨
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úðéçáa da øäøäì çnì©Ÿ©§©§¥¨¦§¦©
,úBiúBàzeize`a - ¦
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äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
úBëLîpä ,äfä øeacäå§©¦©¤©¦§¨
çëa Bæ ä÷eLúe äcîçî¥¤§¨§¨§Ÿ©
íL úBãçéîe ,ála©¥§ª¨¨
,ïLøLa ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¨§¨
ìëNå äîëçä ïäL¤¥©¨§¨§¥¤
ä÷eLúe äcîçå çnaL¤©Ÿ©§¤§¨§¨

.álaL"yxey" md ody - ¤©¥
ixd .xeaicde daygnd

,mc`a dfy mykiptly
z` dbede ayeg `edy
od - xeaica zeize`d
,oyxeya lilk zecge`n
(mb) ,dlrnly xeaica jk

ixg`- zelbzdd
lekiak xeaicde daygnd
micge`n md - d"awdn

:d"awd mr zilkzaäëëå§¨¨
-LBãwä ìL BzáLçîe Bøeac úBãçéî ,ìLî-Cøc ,Lnî©¨¤¤¨¨§ª¨¦©£©§¤©¨
íb ,Cøaúé Búeîöòå Búeäîa ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦©¦§¨§©§¦§¨¥©

úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà,úBîìBòä ©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦¨¨
,d"awd mr f` cge`n `ed -íã÷ Bnò ãçéî äéäL Bîk§¤¨¨§ª¨¦Ÿ¤

Cøaúé åéðôì ììk éepL íeL ïéàå ,úBîìBòä úàéøaoia - §¦©¨¨§¥¦§¨§¨¨¦§¨¥
,d`ixad ixg` oial d`ixad iptlàlàwx `ed iepiyd -ìà ¤¨¤

,iabl -Cøaúé Bøeac úðéçaî íúeiç íéìa÷îä íéàeøaä©§¦©§©§¦©¨¦§¦©¦¦§¨¥

,llk mi`exa eid `l dligza :zehyta `hazn iepiyd -
- xeaicdn mzeig milawn mde zenlerd e`xap okn xg`le

- ?izn z`feøák Búàéöé úðéçáaxeaicd ly -ìòtä ìà ¦§¦©§¦¨§¨¤©Ÿ©
íäa LaìúnL úBîìBòä úàéøáad"awd ly exeaic - ¦§¦©¨¨¤¦§©¥¨¤

,zenlera yalzn
éãé ìò íúBéçäì§©£¨©§¥

ìzLäälòî úeìL ¦§©§§¥¦¨
ìeìòìezcixi iciÎlr - §¨

dpeilr dbixcnn
.dizgzn dbixcnl
z`xwp dpeilrd dbixcnd
`idy xnelk ,"dlir"
dbixcnl (mxeb) "daiq"
"lelr" z`xwpd ,dizgzn
.(d`vez) "aaeqn" -

úBâøãnä úãéøéåÎlr - ¦¦©©©§¥
xeaicd zcixi ici
,dbixcnl dbixcnn
íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦
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"zeig"de "xe`"d z`

,xeaicd ly ziwl`dãò©
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,d"awd ly exeaicn -
,úeàéöna eìhaúé àìå`l ,xeaicd ly "zeig"d m` ,oky - §Ÿ¦§©§©§¦

itk zelbzda dxi`n dzid `l` ,jk lk znvnvzn dzid
zeigd iabl ixnbl mze`ivn z` mica`n mi`xapd eid ,`idy
yibxi mi`xapdy ,ixd `id dpeilrd dpeekd ,mxa .ziwl`de

zelhazdl eribi zinvrd mzcear iciÎlre ,"ze`ivn"k mnvr
xaqeiy itke ;miax minevnv xearl "zeig"d lr okl - zewl`l

:minevnvd ly mzrtyd ze`hazn dna ,oldl

íä íéîeöîvä ìëå§¨©¦§¦¥
,"íéðt øzñä" úðéça- §¦©¤§¥¨¦
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áø éelbdf did f`y - ¦©
ote`aíéðBzçzä eìëeé àlLzenleray mi`xapd - ¤Ÿ§©©§¦
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jxc zxaer "zeig"dy
,miaxd minevnvdïk íb©¥

íäì äîãð,mi`xapl - ¦§¤¨¤
ìL øeacä úeiçå øBà§©©¦¤
àeä-Ceøa íB÷î̈¨
àeä elàk íäa Laìîä©§ª¨¨¤§¦
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קוד  שבת שבט יום י"ז ש
,fk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äøåúäù ÷ø áë ÷øô,gk 'nr cr:ãéîú ùéì ïéàî

íãà ìL øeac Bîk Cøaúé epnî CLîpLjynp -.BLôpî ¤¦§¨¦¤¦§¨¥§¦¤¨¨¦©§
mi`xapl dncp jk .cxtp xack dyrp xac ly eteqae -
"zeig"dy ori z`fe ,dlrnly xeaicd ly ziwl`d "zeig"d
,miax minevnv ixg` mdil` dribn ,dlrnly xeaicd ly

mixizqn mi`xapd iable
,"zeig"d lr minevnvd

zencidl leki oklemdl
dnec dlrnly xeaicdy

.mc`d ly exeaiclCà©
,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
øzñäå íeöîö íeL ïéà¥¦§§¤§¥
íéìòîe øézñî íìòäå§¤§¥©§¦©§¦
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xizqn jyegd oi` okle ,d"awdn ,"jnn" `ed jyegd mb ,oky

xfe ipevig xac wxy ,oldl hxetnd itk ,d"awd iptaegeka
,envr mr envr z` xizqnd "yi" mey `vnpa oi` j` ,xizqdl
owfd epaxy enk - cg` eze` md xizqnde xzqendy xg`n

:xne`epnî ãøôð øác íéLeáläå íéîeöîvä ïéàL íeMî¦¤¥©¦§¦§©§¦¨¨¦§¨¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúédidiy xac mey oi`y ,epcnly enk - ¦§¨¥©§¨

,d"awdn zn`a cxtpdépî déLeáìc àöî÷ ïéãäk àlà¤¨§¨¥©§¨¦§¥¦¥
déáe7,,dlrnl mb jk .envr epnn gnev eyealy av eze`k - ¥

.zewl` mnvr md - miyealde minevnvdáeúkL Bîk8ék" : §¤¨¦
,"íéäìàä àeä 'äzelbzd - "ielib" lr fnex 'ied my - ¨¡Ÿ¦

`iagdl ,"mlrd"ay iwl`d gekd `ed ,miwl` mye ,ziwl`
miwl` my :xnelk ,cg` xac md ixd ,zewl` lr xizqdle

,'ied my enk dcn dze`a zewl` `edíB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨

øçà9.,d"awd lr xizqi miwl` myy jiiy `l `linn - ©¥
,ielib ly gek `edy ,'ied my mr cg` mvr `edy xg`nïëìå§¨¥

:Lnî áéLç àìk àlk ¯ dén÷aygp lkd ,d"awd iptl - ©¥ª¨§¨¨¦©¨
mnvr yibxdl mi`xapl xyt`y dn ,oky .ynn melkl
,jkn raep ,"ze`ivn"k
mieedn mditlky
,zenlrdde minevnvd
"xe`"d lr dxzqd
xac - ziwl`d "zeig"de
mewn mdl ozep df
"yi"l mnvr z` aiygdl
iabl ,j` - "ze`ivn"le
minevnvd oi` d"awd
mixizqn zenlrdde
ly ze`ivnd lk - "ynn aiyg `lk 'inw `lek" `linn ,llk
mey "milret" md oi`e ;qt`e oi` ynn md mi`xape zenler
ixg` cgeine cigi `ed - d"awd ly zihlgdd ezecg`a iepiy
epcnly dnl qgia .e`xapy iptl enk zenlerd e`xapy
lk okle ,dxzqd mieedn mlrdde mevnvd oi` d"awd iably
mpi` eli`k ,d"awd iabl qt`e oi` md mi`xapde zenlerd
lawl elkeiy ,dxzqdd "zlret" mi`xapa wxe ,ynn ze`ivna
xvw xetiq siqedl ie`xd on - "ze`ivn"k d`ixad z`
:epal uipfewn cibnd xn` ezewlzqd iptl :uipfewn cibndn
ipixd ,`a` :el xn`e ecia oad qtz .llk seb xak il oi`...
yynn dz`y iptn - :eia` el dpr !seb jl yi ok`y yibxn
eteb xac ly ezin`l ,xnelk ..seb yibxn dz` okl - seb mr
mr miynynny zngny ,z`f wx ,llk seb ly ze`ivn eppi`

.seb miyibxn - seb

.áë ÷øtdnec d"awd ly exeaic oi`y owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
xack xeaicd d`xp ,eitn xeaic `iven mc`yk :mc` ly exeaicl

qgia ,j` .alay dweyzde genay "lky"d ,eyxeyn cxtp ,envrl

`l ixd ,ik .d"awdn cxtp `edy xnel jiiy `l d"awd ly exeaicl

.d"awdl uegny xac okzi

d"awd ly exeaic ,okle

lhae eyxeya cinz cge`n

`xwp d"awd ly exeaic .eil`

llba ,"xeaic" mya `ed mb

,xeaica dpyiy zxg` dpekz

- mlrdd ielib ly df oipr .daygnd mlrda xy` z` zelbl - `ide

,mlerd `xap mday ,zexn`nd dxyr enk .dlrnly xeaica mb miiw

zenler mda `exal ziwl`d "zeig"de "xe`"d zelbzd md ixd

md ,miaezke mi`iap ,dxezay miiwl`d mixeaicd x`y mb jk .mi`xape

"ze`ivn"de cexitd oipr eli`e .mz`eap dfgna mi`iapl zelbzdd

ep` eze` ,`ad wxta .dlrnly xeaica jiiy epi` - dhnly xeaicay

ly exeaicl z`xew ixd dxezd - owfd epax xiaqi ,cenll micner

,cexitd oipr z` bviin mc`d ly exeaicy xg`ne ,"xeaic" mya d"awd

cxtp `edy dcaerd xe`l

xnel ,okl ,epilr - eyxeyn

zniiw dlrnly xeaica mby

iabl `l ,mxa .ef dpekz

.mi`xapd iabl m` ik ,d"awd

dlrnly xeaicdn :xnelk

ay dl`k mi`xap mixvepmzybxdmicxtpe mnvrl "ze`ivn" md

."`xg` `xhq"de "zetilw"d - mde ,d"awd ly ezyecwn÷ø©
ìk äøac äøBzäLíãà éða ïBL,1ìL Bøeac äøBza àø÷ðå ¤©¨¦§¨¦§§¥¨¨§¦§¨©¨¦¤
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,eyxeyn cexitd oipr ,mc`d ly exeaica yi ,xen`kyéôì§¦
àeä Ck úîàaL,cexitd oipr epyi dlrnly xeaica mby - ¤¤¡¤¨

df `l` ,d"awd iabl xeaicd oiay qgia xen` df oi`y `l`
jk `haznwx- dfy ,oldl xaqeiy itk ,mi`xapd iablCøc¤¤

úeiçä úëLîäå úãéøé§¦©§©§¨©©©
,ziwl`d -,íéðBzçzì- ©©§¦

ixd ,mipezgzd mi`xapl
`id ef dkynd
íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

,íéîeöòåzeigd - ©£¦
xzei zhrnzn ziwl`d
zlaben ziidpe xzeie
minevnvd iciÎlr ,c`n

,miaxdíéðénî íéðéî¦¦¦¦¦
,íéðBLminevnv ibeq - ¦

ick z`fe ,mipey
íéàeøa íäî úàøaäì§¦¨Ÿ¥¤§¦
íéðénî íéðéî ,íéaø©¦¦¦¦¦¦

,íéðBLibeqay ipeyd - ¦
exewn ,miaxd mi`exad
mipeyd minevnva
.ziwl`d zeige xe`ay
eîöòå eøáb Ck ìëå§¨¨¨§§¨§
íéðt øzñäå íéîeöîvä©¦§¦§¤§¥¨¦

,íéðBéìòäzeinipt - ¨¤§¦
,dlrnly "zeig"d

,ixnbl zxzqpãò©
úBtì÷e íéàîè íéøác íb úàøaäìe úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©§¦¨Ÿ©§¨¦§¥¦§¦

,àøçà àøèñåminevnv wx dl` eid el -miaxelit` ,cala §¦§¨¨¢¨
c`n daxddlbzi iwl`d "zeig"de "xe`"dy ick ,minevnv

- "xe`"dn mi`xap eid `l z`f zexnl ixd ,xzeie xzei dhnl
iciÎlr ,`l` .`xg` `xhqe zetilw ,mi`nh mixaczexabzd

xzqen "xe`"dy dl`k minevnv iciÎlr :xnelk ,minevnvd
,`xg` `xhqe mi`nh mixac `xaidl xyt` - ixnbl mda

ìa÷ìeelawi mi`nhd mixacdye -'ä øácî íîei÷å íúeiç §©¥©¨§¦¨¦§©
ïëìå .úBâøãnä úãéøéå íéðt øzñäa Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥§¤§¥¨¦¦¦©©©§¥§¨¥

íéàø÷ð,zetilwd -íú÷éðiL éðtî ,"íéøçà íéäìà" ¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¦§¥¤§¦¨¨
íúeiçågxkdd on xac lk ixd ik ,dyecwdn zewpei ody - §©¨

odly zeigd zwipi ,mxa .dyecwdn ezeig lawiydðéà¥¨
"íéðt" úðéçaî,d"awd ly epevx zeiniptn dppi` -àlà ¦§¦©¨¦¤¨

"íéøBçà" úðéçaî2;äMã÷cly epevx zeipevign :xnelk - ¦§¦©£©¦¦§ª¨
`ede ,envr xacd z` mivexyk `id "'oevxd zeinipt" .d"awd
,"oevxd zeipevig" ,eyexit "miixeg`" eli`e .beprz ly oevx
ea mivex `l` ,beprz ea oi` ik mivex `l envr xacd z`y
mdl didi epnny xg` xac iabl jkn didzy zlrezd zngn

:"`ipz"d ly epeylae - beprz,"íéøBçà" Leøôe:`ed - ¥£©¦

,BðBöøa àlL BàðBNì øác ïúBpä íãàkepevxa `ly - ¨¨¨©¥¨¨§§¤Ÿ¦§
xiyidzxev f`y ,iccv mrhn xacd z` el ozep `ed `l` ,

:`id dpizpdåéðt øéæçî ék ,Bôúk øçàìk Bì BëéìLnL¤©§¦¦§©©§¥¦©£¦¨¨
;BúBà BúàðOî epnîoxewn sebd zcepze zrepz ,oky - ¦¤¦¦§¨

`idy itk drepza
xg`ne ;ytpa z`hazn
d`py ytpa zniiwy
dpizpde ,yi` eze` itlk
oevx jezn `ly `id el
jezn `l` ,izin`

zeipevigdf ,okl - epevx
drepza mb `hazn
:dpizpd zrya ziptebd
epnn eipt z` dptn `ed
,oky .dyrn zrya

dmiptea mewnd `ed
ezeige ezeinipt ztwzyn

.mc`d lyCk,mb - ¨
"íéðt" úðéça ,äìòîì§©§¨§¦©¨¦
ïBöøä úéîéðt àeä§¦¦¨¨

Böôçå ïBéìòä,ézîàä ¨¤§§¤§¨£¦¦
òétLäì 'ä õôç øLà£¤¨¥§©§¦©
åéìà áBøwä ìëì úeiç©§¨©¨¥¨

;äMã÷c àøèqîcvn - ¦¦§¨¦§ª¨
,dyecwd-àøèqä ìáà£¨©¦§¨

àéä äàîhäå àøçà̈¢¨§©ª§¨¦
àðN øLà 'ä úáòBz3, £©£¤¨¥

dì òétLî Bðéàå,"`xg` `xhq"l -ïBöøä úéîéðtî úeiç §¥©§¦©¨©¦§¦¦¨¨
,oeilrd -øLà ézîàä Böôçåd"awdy xn`p -da õôç §¤§¨£¦¦£¤¨¥¨

,"`xg` `xhq"a -øúa éãLc ïàîk íà ék ,íBìLå-ñç©§¨¦¦§©§¨¥¨©
,BðBöøa àlL BàðBNì éBôúkxac jilyny ink - §¥§§¤Ÿ¦§

zrtyd mb jk .aehd epevxn `ly ,etzk ixeg`n ,e`peyl
,aeh oevx jezn d`a dpi` - `xg` `xhql dyecwd zeig

Léðòäì éãk ÷ø,dtilwd zervn`a -,íéòLøä úà- ©§¥§©£¦¤¨§¨¦
mzrtyd milawne "`xg` `xhq"de dtilwd ixg` mikynpd

,odn;àøçà àøèñì ïééôkàc íé÷écvì áBè øëN ïzìå§¦¥¨¨©©¦¦§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
myl .dilr milyene "`xg` `xhq"d z` miyaeke mitekd -
,dxigad oipr didiy ick ,"`xg` `xhq"l miwwfp jk
mi`znd xkyde miryxl mi`znd yperd jkn d`vezke

."`xg` `xhq"l "zeig" mipzep jk meyn - miwicvläæå- §¤
,drtyd ly ef dxevïBöøc "íéøBçà" úðéça àø÷ð¦§¨§¦©£©¦¦§

.àeä-Ceøa ïBéìòämiwl` mi`xwp md okl -mixg`ik , ¨¤§¨
zpigan `id odly "zeig"d zwipi"miixeg`".ïBöø ,äpäå§¦¥¨

,"íéðt" úðéçáa ïBéìòädn ,oeilrd oevxd zeinipt - ¨¤§¦§¦©¨¦
,envr xacd z` dvex d"awdyúà äiçîä íéiçä øB÷î àeä§©©¦©§©¤¤

BðéàL éôìe ,úBîìBòä ìk,df oevx -àøèqä ìò ììk äøBL ¨¨¨§¦¤¥¤§¨©©¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
íéîåöîöá íéðåúçúì úåéçä úëùîäå úãéøé êøã
íäî úåàøáäì íéðåù íéðéîî íéðéî íéîåöòå íéáø
åîöòå åøáâ ë"ëå íéðåù íéðéîî íéðéî íéáø íéàåøá
úååäúäì åìëåéù ãò íéðåéìòä íéðô øúñäå íéîåöîöä
ìá÷ìå à"ñå úåôéì÷å íéàîè íéøáã íâ úåàøáäìå
íéðô øúñäá 'úé åéô çåøå 'ä øáãî íîåé÷å íúåéç
éðôî íéøçà íéäìà àø÷ð ïëìå úåâøãîä úãéøéå
íééøåçà 'éçáî àìà íéðô 'éçáî äðéà íúåéçå íú÷éðéù
àìù åàðåùì øáã ïúåðä íãàë íééøåçà 'éôå äùåã÷ã
åðîî åéðô øéæçî éë åôúë øçàìë åì åëéìùîù åðåöøá
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø
ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã
íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå .ä"á
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
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ל"אחוריים".2. מילולי דמיון בו יש לא.3."אחרים" יב, דברים

hay f"i ycew zay mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçà" úðéça íâå ,àøçàdignd - ¨¢¨§©§¦©£©¦¤¨¨¤§
,xen`k ,oze`Laìî Bðéà,zeinipta -dëBúa`xhq"a - ¥§ª¨§¨

,"`xg`éwî àlà ,Lnî,äìòîlî äéìò óenk ,cala - ©¨¤¨©¦¨¤¨¦§©§¨
,dlrnln xac mitiwnyCëì,okl -àéä,"`xg` `xhq"d - §¨¦

B÷î,äàîhäå äúénä í §©¦¨§©ª§¨
èòî ék ,eðøîLé 'ä¦§§¥¦§©

øòfî,hrnd on hrnd - ¦§¥
ú÷ðBiL ,úeiçå øBà§©¤¤¤
dëBúì úìa÷îe§©¤¤§¨
"íéøBçà" úðéçaî¦§¦©£©¦
àeä ,äìòîlL äMã÷c¦§ª¨¤§©§¨
Lnî úeìb úðéçáa¦§¦©¨©¨
úeìb ãBña ,dëBúa§¨§¨

ìéòì økæpä äðéëMä4- . ©§¦¨©¦§¨§¥
z`vnp dyecwd "zeig"y
jeza zelba lekiak

,zetilwdàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
,"íéøçà íéäìà" íLa§¥¡Ÿ¦£¥¦
mrhd zngn wx `l -
z` milawn mdy ,xen`d
zpigan "mzeig"

:m` ik ,"miixeg`"àéäL¤¦
Lnî äøæ äãBáò£¨¨¨©¨
ìL Búecçàa äøéôëe§¦¨§©§¤
íéëìnä éëìî Cìî¤¤©§¥©§¨¦

,àeä-Ceøa-LBãwä- ©¨¨
lka :mixacd zxaqd
ibeq ipy mi`vnp `xap

zcg`zne `xapd ly ezeinipta zyalznd "zeig" .` - zeig
ly ezcn itl zn`zene znvnevn ,ef ziwl` zeig .ez`
drityne dignd "zeig" .a .helwl leki `edy dnk cr ,`xapd
itl znvnevn dppi` ,ef ziwl` zeig ."dtiwn" dxeva `xapa
`idy itk ,`id dzxeva `l` ;ea zyalzn dpi`e `xapd icnin

dlrnl.`xapd z` digne drityn `id - `xapa zeyalzdn
beq .dl` zeig ibeq ipy ok mb "`xg` `xhq"le "zetilw"l
`a `edy xg`n ,"`xg` `xhq"e zetilwa ,ipyd "zeig"d
zeleki od ,"oze`ivn"l rixtn `ed oi` ,"siwn" zpigaa odil`
,ef "zeig" yigkdl zekixv opi`e ,"yi"l onvr z` wifgdl
,oldl xn`py itk) ef "zeig"n e`xap ody zercei ody zexnl
onvr z` zeayeg od :"`iwl`c `wl`" d"awdl ze`xew ody
odl yiy zexikn onvr ody zexnl ,"`iwl`"l ,"ze`ivn"l
ze`xwp od ,ef ziwl` zeig zngn .(oze` `xay "`wl`"
.miixeg` zpigan ozeig z` zelawn ody iptn ,"mixg` miwl`"
"zetilw"d eid m`y ,zeinipta yalznd "zeig"d beq eli`e
dxizq meyn jka dzid ,ef "zeig"a zecen "`xg` `xhq"de
`xapd ly "ezenvr" ixd `id ef "zeig" ik ,odly "ze`ivn"l

oda z`vnp `ide ,oihelgl zeyigkn od ,ef "zeig" - envr
`l ,"mixg` miwl`" ze`xwp od - ef "zeig" llba .zelb zpigaa

,"miixeg`"n zelawn ody iptn wxz` zewifgn ody iptn `l`
itk - d"awd ly ezecg`a zexteke "dxf dcear"l onvr

:oldl xaqeiyøçàî ék¦¥©©
äMã÷c úeiçå øBàL- ¤§©¦§ª¨

,ziniptd "zeig"dàeä
¯ dëBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¨
éaâì ììk äìèa dðéà¥¨§¥¨§¨§©¥
-Ceøa-LBãwä úMã÷§ª©©¨¨
déaâî ,äaøcàå ;àeä§©§©¨©§¦©
:øîBì ,øLpk dîöò©§¨©¤¤©
"ãBò éñôàå éðà"5, £¦§©§¦

øîàîëe6xn`y - : §©£©
:drxtéðàå éì øàé"§Ÿ¦©£¦

."éðúéNò- "xe`i"d - £¦¦¦
ip`e ,ily `ed - qelipd

,invr z` iziyrïëìå§¨¥
ì"æø eøîà7úeqbL , ¨§©©¤©

äãBáòk äìe÷L çeøä̈©§¨©£¨
øwò ék ,Lnî äøæ̈¨©¨¦¦¨
,äøæ äãBáò ìL LøLå§Ÿ¤¤£¨¨¨

áLçpM äî àeä`ed - ©¤¤§¨
,envr z` aiygnøáãì§¨¨

ãøôð ,Bîöò éðôa¦§¥©§¦§¨
,íB÷î ìL BúMãwî- ¦§ª¨¤¨

,d"awd lyäøéôk àìå§Ÿ§¦¨
,éøîâì 'äamb ,xnelk - ©§©§¥

mnvr z` miaiygn wx `l` ,d"awda ixnbl mixtek `lyk
ze`xwpd "`xg` `xhq"de "zetilw"d enk ,envr ipta xacl
,ixnbl d"awda zextek opi` od ,epcnly itky ,"dxf dcear"

`l`àúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8déì eø÷c ¦§¦¨©§¨¨§¨¥
,"àiäìàc àäìà"ze`xew "`xg` `xhq"de "zetilw"d - ¡¨¨¤¡¨©¨

`edy ,d"awda zecen ody ixd - "`iwl`c `wl`" d"awdl
`wl`miwl`"e "dxf dcear" `xwp df z`f lkae ,`iwl`c

."mixg`éðôa øáãå Léì íîöò íéáéLçî íä íbL àlà¤¨¤©¥©£¦¦©§¨§¥§¨¨¦§¥
äæáe ,Bîöòod ,"yi"l onvr z` zeaiygn ody dna - ©§¨¤

,àeä Ceøa íB÷î ìL BúMãwî íîöò úà íéãéøôî©§¦¦¤©§¨¦§ª¨¤¨¨
ïéàL øçàî,od -äMã÷ ïéà ék ,Cøaúé Bì íéìèa ¥©©¤¥§¥¦¦§¨¥¦¥§ª¨

økæpk Cøaúé Bì ìèaM äî ìò àlà äøBL äðBéìò¤§¨¨¤¨©©¤¨¥¦§¨¥©¦§¨
ìéòì9íéàø÷ð ïëìå ,,"`xg` `xhq"e zetilwd -éøeè" §¥§¨¥¦§¨¦¥

"àãeøôc,cexitd ixd -,LBãwä øäfamiwifgny dl` - §¥¨©Ÿ©©¨
mnvr z` midiabne "ze`ivn"l mnvr z`mixdkmiyibxne

mnvr z`micxtp.d"awdnBæ éøäåmeyn jka yi -äøéôk ©£¥§¦¨
,úézîàä Búecçàa- `idy ,d"awd ly -dén÷ àlëc §©§¨£¦¦§ª¨©¥

,áéLç àìk,melkl aygp lkd d"awd iabl -úîàa ìèáe §¨¨¦¨¥¤¡¤
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íéøîà éèå÷éì
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî äëåúì úìá÷îå ú÷ðåéù
úåìâ ãåñá äëåúá ùîî úåìâ 'éçáá àåä äìòîìù
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò

á àåä äùåã÷ã úåéçå øåàùäðéà äëåúá úåìâ 'éçá
äîöò äéáâî äáøãàå ä"á÷ä úùåã÷ éáâì ììë äìéèá
éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë
æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò
øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
àìà äøåù äðåéìò äùåã÷ ïéà éë 'úé åì íéìèá ïéàù
àãåøôã éøåè 'éàø÷ð ïëìå ì"ðë 'úé åì ìèáù äî ìò
äéî÷ àìåëã úéúéîàä åúåãçàá äøéôë åæ éøäå ÷"äæá
úà äéçîä åðåöøìå 'úé åì úîàá ìèáå áéùç àìë

:ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîå íìåë
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יט.4. ח.5.פרק מז, ג).6.ישעי' - (ט כט א.7.יחזקאל ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות פרק



עט hay f"i ycew zay mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,eyxeyn cexitd oipr ,mc`d ly exeaica yi ,xen`kyéôì§¦
àeä Ck úîàaL,cexitd oipr epyi dlrnly xeaica mby - ¤¤¡¤¨

df `l` ,d"awd iabl xeaicd oiay qgia xen` df oi`y `l`
jk `haznwx- dfy ,oldl xaqeiy itk ,mi`xapd iablCøc¤¤

úeiçä úëLîäå úãéøé§¦©§©§¨©©©
,ziwl`d -,íéðBzçzì- ©©§¦

ixd ,mipezgzd mi`xapl
`id ef dkynd
íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

,íéîeöòåzeigd - ©£¦
xzei zhrnzn ziwl`d
zlaben ziidpe xzeie
minevnvd iciÎlr ,c`n

,miaxdíéðénî íéðéî¦¦¦¦¦
,íéðBLminevnv ibeq - ¦

ick z`fe ,mipey
íéàeøa íäî úàøaäì§¦¨Ÿ¥¤§¦
íéðénî íéðéî ,íéaø©¦¦¦¦¦¦

,íéðBLibeqay ipeyd - ¦
exewn ,miaxd mi`exad
mipeyd minevnva
.ziwl`d zeige xe`ay
eîöòå eøáb Ck ìëå§¨¨¨§§¨§
íéðt øzñäå íéîeöîvä©¦§¦§¤§¥¨¦

,íéðBéìòäzeinipt - ¨¤§¦
,dlrnly "zeig"d

,ixnbl zxzqpãò©
úBtì÷e íéàîè íéøác íb úàøaäìe úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©§¦¨Ÿ©§¨¦§¥¦§¦

,àøçà àøèñåminevnv wx dl` eid el -miaxelit` ,cala §¦§¨¨¢¨
c`n daxddlbzi iwl`d "zeig"de "xe`"dy ick ,minevnv

- "xe`"dn mi`xap eid `l z`f zexnl ixd ,xzeie xzei dhnl
iciÎlr ,`l` .`xg` `xhqe zetilw ,mi`nh mixaczexabzd

xzqen "xe`"dy dl`k minevnv iciÎlr :xnelk ,minevnvd
,`xg` `xhqe mi`nh mixac `xaidl xyt` - ixnbl mda

ìa÷ìeelawi mi`nhd mixacdye -'ä øácî íîei÷å íúeiç §©¥©¨§¦¨¦§©
ïëìå .úBâøãnä úãéøéå íéðt øzñäa Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥§¤§¥¨¦¦¦©©©§¥§¨¥

íéàø÷ð,zetilwd -íú÷éðiL éðtî ,"íéøçà íéäìà" ¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¦§¥¤§¦¨¨
íúeiçågxkdd on xac lk ixd ik ,dyecwdn zewpei ody - §©¨

odly zeigd zwipi ,mxa .dyecwdn ezeig lawiydðéà¥¨
"íéðt" úðéçaî,d"awd ly epevx zeiniptn dppi` -àlà ¦§¦©¨¦¤¨

"íéøBçà" úðéçaî2;äMã÷cly epevx zeipevign :xnelk - ¦§¦©£©¦¦§ª¨
`ede ,envr xacd z` mivexyk `id "'oevxd zeinipt" .d"awd
,"oevxd zeipevig" ,eyexit "miixeg`" eli`e .beprz ly oevx
ea mivex `l` ,beprz ea oi` ik mivex `l envr xacd z`y
mdl didi epnny xg` xac iabl jkn didzy zlrezd zngn

:"`ipz"d ly epeylae - beprz,"íéøBçà" Leøôe:`ed - ¥£©¦

,BðBöøa àlL BàðBNì øác ïúBpä íãàkepevxa `ly - ¨¨¨©¥¨¨§§¤Ÿ¦§
xiyidzxev f`y ,iccv mrhn xacd z` el ozep `ed `l` ,

:`id dpizpdåéðt øéæçî ék ,Bôúk øçàìk Bì BëéìLnL¤©§¦¦§©©§¥¦©£¦¨¨
;BúBà BúàðOî epnîoxewn sebd zcepze zrepz ,oky - ¦¤¦¦§¨

`idy itk drepza
xg`ne ;ytpa z`hazn
d`py ytpa zniiwy
dpizpde ,yi` eze` itlk
oevx jezn `ly `id el
jezn `l` ,izin`

zeipevigdf ,okl - epevx
drepza mb `hazn
:dpizpd zrya ziptebd
epnn eipt z` dptn `ed
,oky .dyrn zrya

dmiptea mewnd `ed
ezeige ezeinipt ztwzyn

.mc`d lyCk,mb - ¨
"íéðt" úðéça ,äìòîì§©§¨§¦©¨¦
ïBöøä úéîéðt àeä§¦¦¨¨

Böôçå ïBéìòä,ézîàä ¨¤§§¤§¨£¦¦
òétLäì 'ä õôç øLà£¤¨¥§©§¦©
åéìà áBøwä ìëì úeiç©§¨©¨¥¨

;äMã÷c àøèqîcvn - ¦¦§¨¦§ª¨
,dyecwd-àøèqä ìáà£¨©¦§¨

àéä äàîhäå àøçà̈¢¨§©ª§¨¦
àðN øLà 'ä úáòBz3, £©£¤¨¥

dì òétLî Bðéàå,"`xg` `xhq"l -ïBöøä úéîéðtî úeiç §¥©§¦©¨©¦§¦¦¨¨
,oeilrd -øLà ézîàä Böôçåd"awdy xn`p -da õôç §¤§¨£¦¦£¤¨¥¨

,"`xg` `xhq"a -øúa éãLc ïàîk íà ék ,íBìLå-ñç©§¨¦¦§©§¨¥¨©
,BðBöøa àlL BàðBNì éBôúkxac jilyny ink - §¥§§¤Ÿ¦§

zrtyd mb jk .aehd epevxn `ly ,etzk ixeg`n ,e`peyl
,aeh oevx jezn d`a dpi` - `xg` `xhql dyecwd zeig

Léðòäì éãk ÷ø,dtilwd zervn`a -,íéòLøä úà- ©§¥§©£¦¤¨§¨¦
mzrtyd milawne "`xg` `xhq"de dtilwd ixg` mikynpd

,odn;àøçà àøèñì ïééôkàc íé÷écvì áBè øëN ïzìå§¦¥¨¨©©¦¦§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
myl .dilr milyene "`xg` `xhq"d z` miyaeke mitekd -
,dxigad oipr didiy ick ,"`xg` `xhq"l miwwfp jk
mi`znd xkyde miryxl mi`znd yperd jkn d`vezke

."`xg` `xhq"l "zeig" mipzep jk meyn - miwicvläæå- §¤
,drtyd ly ef dxevïBöøc "íéøBçà" úðéça àø÷ð¦§¨§¦©£©¦¦§

.àeä-Ceøa ïBéìòämiwl` mi`xwp md okl -mixg`ik , ¨¤§¨
zpigan `id odly "zeig"d zwipi"miixeg`".ïBöø ,äpäå§¦¥¨

,"íéðt" úðéçáa ïBéìòädn ,oeilrd oevxd zeinipt - ¨¤§¦§¦©¨¦
,envr xacd z` dvex d"awdyúà äiçîä íéiçä øB÷î àeä§©©¦©§©¤¤

BðéàL éôìe ,úBîìBòä ìk,df oevx -àøèqä ìò ììk äøBL ¨¨¨§¦¤¥¤§¨©©¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
íéîåöîöá íéðåúçúì úåéçä úëùîäå úãéøé êøã
íäî úåàøáäì íéðåù íéðéîî íéðéî íéîåöòå íéáø
åîöòå åøáâ ë"ëå íéðåù íéðéîî íéðéî íéáø íéàåøá
úååäúäì åìëåéù ãò íéðåéìòä íéðô øúñäå íéîåöîöä
ìá÷ìå à"ñå úåôéì÷å íéàîè íéøáã íâ úåàøáäìå
íéðô øúñäá 'úé åéô çåøå 'ä øáãî íîåé÷å íúåéç
éðôî íéøçà íéäìà àø÷ð ïëìå úåâøãîä úãéøéå
íééøåçà 'éçáî àìà íéðô 'éçáî äðéà íúåéçå íú÷éðéù
àìù åàðåùì øáã ïúåðä íãàë íééøåçà 'éôå äùåã÷ã
åðîî åéðô øéæçî éë åôúë øçàìë åì åëéìùîù åðåöøá
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø
ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã
íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå .ä"á
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
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ל"אחוריים".2. מילולי דמיון בו יש לא.3."אחרים" יב, דברים

hay f"i ycew zay mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçà" úðéça íâå ,àøçàdignd - ¨¢¨§©§¦©£©¦¤¨¨¤§
,xen`k ,oze`Laìî Bðéà,zeinipta -dëBúa`xhq"a - ¥§ª¨§¨

,"`xg`éwî àlà ,Lnî,äìòîlî äéìò óenk ,cala - ©¨¤¨©¦¨¤¨¦§©§¨
,dlrnln xac mitiwnyCëì,okl -àéä,"`xg` `xhq"d - §¨¦

B÷î,äàîhäå äúénä í §©¦¨§©ª§¨
èòî ék ,eðøîLé 'ä¦§§¥¦§©

øòfî,hrnd on hrnd - ¦§¥
ú÷ðBiL ,úeiçå øBà§©¤¤¤
dëBúì úìa÷îe§©¤¤§¨
"íéøBçà" úðéçaî¦§¦©£©¦
àeä ,äìòîlL äMã÷c¦§ª¨¤§©§¨
Lnî úeìb úðéçáa¦§¦©¨©¨
úeìb ãBña ,dëBúa§¨§¨

ìéòì økæpä äðéëMä4- . ©§¦¨©¦§¨§¥
z`vnp dyecwd "zeig"y
jeza zelba lekiak

,zetilwdàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
,"íéøçà íéäìà" íLa§¥¡Ÿ¦£¥¦
mrhd zngn wx `l -
z` milawn mdy ,xen`d
zpigan "mzeig"

:m` ik ,"miixeg`"àéäL¤¦
Lnî äøæ äãBáò£¨¨¨©¨
ìL Búecçàa äøéôëe§¦¨§©§¤
íéëìnä éëìî Cìî¤¤©§¥©§¨¦

,àeä-Ceøa-LBãwä- ©¨¨
lka :mixacd zxaqd
ibeq ipy mi`vnp `xap

zcg`zne `xapd ly ezeinipta zyalznd "zeig" .` - zeig
ly ezcn itl zn`zene znvnevn ,ef ziwl` zeig .ez`
drityne dignd "zeig" .a .helwl leki `edy dnk cr ,`xapd
itl znvnevn dppi` ,ef ziwl` zeig ."dtiwn" dxeva `xapa
`idy itk ,`id dzxeva `l` ;ea zyalzn dpi`e `xapd icnin

dlrnl.`xapd z` digne drityn `id - `xapa zeyalzdn
beq .dl` zeig ibeq ipy ok mb "`xg` `xhq"le "zetilw"l
`a `edy xg`n ,"`xg` `xhq"e zetilwa ,ipyd "zeig"d
zeleki od ,"oze`ivn"l rixtn `ed oi` ,"siwn" zpigaa odil`
,ef "zeig" yigkdl zekixv opi`e ,"yi"l onvr z` wifgdl
,oldl xn`py itk) ef "zeig"n e`xap ody zercei ody zexnl
onvr z` zeayeg od :"`iwl`c `wl`" d"awdl ze`xew ody
odl yiy zexikn onvr ody zexnl ,"`iwl`"l ,"ze`ivn"l
ze`xwp od ,ef ziwl` zeig zngn .(oze` `xay "`wl`"
.miixeg` zpigan ozeig z` zelawn ody iptn ,"mixg` miwl`"
"zetilw"d eid m`y ,zeinipta yalznd "zeig"d beq eli`e
dxizq meyn jka dzid ,ef "zeig"a zecen "`xg` `xhq"de
`xapd ly "ezenvr" ixd `id ef "zeig" ik ,odly "ze`ivn"l

oda z`vnp `ide ,oihelgl zeyigkn od ,ef "zeig" - envr
`l ,"mixg` miwl`" ze`xwp od - ef "zeig" llba .zelb zpigaa

,"miixeg`"n zelawn ody iptn wxz` zewifgn ody iptn `l`
itk - d"awd ly ezecg`a zexteke "dxf dcear"l onvr

:oldl xaqeiyøçàî ék¦¥©©
äMã÷c úeiçå øBàL- ¤§©¦§ª¨

,ziniptd "zeig"dàeä
¯ dëBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¨
éaâì ììk äìèa dðéà¥¨§¥¨§¨§©¥
-Ceøa-LBãwä úMã÷§ª©©¨¨
déaâî ,äaøcàå ;àeä§©§©¨©§¦©
:øîBì ,øLpk dîöò©§¨©¤¤©
"ãBò éñôàå éðà"5, £¦§©§¦

øîàîëe6xn`y - : §©£©
:drxtéðàå éì øàé"§Ÿ¦©£¦

."éðúéNò- "xe`i"d - £¦¦¦
ip`e ,ily `ed - qelipd

,invr z` iziyrïëìå§¨¥
ì"æø eøîà7úeqbL , ¨§©©¤©

äãBáòk äìe÷L çeøä̈©§¨©£¨
øwò ék ,Lnî äøæ̈¨©¨¦¦¨
,äøæ äãBáò ìL LøLå§Ÿ¤¤£¨¨¨

áLçpM äî àeä`ed - ©¤¤§¨
,envr z` aiygnøáãì§¨¨

ãøôð ,Bîöò éðôa¦§¥©§¦§¨
,íB÷î ìL BúMãwî- ¦§ª¨¤¨

,d"awd lyäøéôk àìå§Ÿ§¦¨
,éøîâì 'äamb ,xnelk - ©§©§¥

mnvr z` miaiygn wx `l` ,d"awda ixnbl mixtek `lyk
ze`xwpd "`xg` `xhq"de "zetilw"d enk ,envr ipta xacl
,ixnbl d"awda zextek opi` od ,epcnly itky ,"dxf dcear"

`l`àúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8déì eø÷c ¦§¦¨©§¨¨§¨¥
,"àiäìàc àäìà"ze`xew "`xg` `xhq"de "zetilw"d - ¡¨¨¤¡¨©¨

`edy ,d"awda zecen ody ixd - "`iwl`c `wl`" d"awdl
`wl`miwl`"e "dxf dcear" `xwp df z`f lkae ,`iwl`c

."mixg`éðôa øáãå Léì íîöò íéáéLçî íä íbL àlà¤¨¤©¥©£¦¦©§¨§¥§¨¨¦§¥
äæáe ,Bîöòod ,"yi"l onvr z` zeaiygn ody dna - ©§¨¤

,àeä Ceøa íB÷î ìL BúMãwî íîöò úà íéãéøôî©§¦¦¤©§¨¦§ª¨¤¨¨
ïéàL øçàî,od -äMã÷ ïéà ék ,Cøaúé Bì íéìèa ¥©©¤¥§¥¦¦§¨¥¦¥§ª¨

økæpk Cøaúé Bì ìèaM äî ìò àlà äøBL äðBéìò¤§¨¨¤¨©©¤¨¥¦§¨¥©¦§¨
ìéòì9íéàø÷ð ïëìå ,,"`xg` `xhq"e zetilwd -éøeè" §¥§¨¥¦§¨¦¥

"àãeøôc,cexitd ixd -,LBãwä øäfamiwifgny dl` - §¥¨©Ÿ©©¨
mnvr z` midiabne "ze`ivn"l mnvr z`mixdkmiyibxne

mnvr z`micxtp.d"awdnBæ éøäåmeyn jka yi -äøéôk ©£¥§¦¨
,úézîàä Búecçàa- `idy ,d"awd ly -dén÷ àlëc §©§¨£¦¦§ª¨©¥

,áéLç àìk,melkl aygp lkd d"awd iabl -úîàa ìèáe §¨¨¦¨¥¤¡¤
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íéøîà éèå÷éì
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî äëåúì úìá÷îå ú÷ðåéù
úåìâ ãåñá äëåúá ùîî úåìâ 'éçáá àåä äìòîìù
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò

á àåä äùåã÷ã úåéçå øåàùäðéà äëåúá úåìâ 'éçá
äîöò äéáâî äáøãàå ä"á÷ä úùåã÷ éáâì ììë äìéèá
éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë
æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò
øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
àìà äøåù äðåéìò äùåã÷ ïéà éë 'úé åì íéìèá ïéàù
àãåøôã éøåè 'éàø÷ð ïëìå ì"ðë 'úé åì ìèáù äî ìò
äéî÷ àìåëã úéúéîàä åúåãçàá äøéôë åæ éøäå ÷"äæá
úà äéçîä åðåöøìå 'úé åì úîàá ìèáå áéùç àìë

:ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîå íìåë
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יט.4. ח.5.פרק מז, ג).6.ישעי' - (ט כט א.7.יחזקאל ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות פרק



hayפ f"i ycew zay mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íúBà äeäîe ílk úà äiçîä ,BðBöøìå Cøaúé Bì¦§¨¥§¦§©§©¤¤ª¨§©¤¨
:ãéîz Léì ïéàîd"awd ly zizin`d ezecg`y xg`n - ¥©¦§¥¨¦

"ze`ivn"le "yi"l zeaygiddy ixd ,eil` lha lkdy `id
gexd zeqb okle .d"awd ly ezecg`a dxitk meyn da yi -
,mipeye miax minevnv ixg`y ,ixd ."dxf dcear"l dey
"zetilw" enk ,dl`k mi`xap ,d"awd ly exeaica e`xap

.d"awdn cxtp xack mnvr z` miyibxnd ,"`xg` `xhq"e
oipr ik ,"xeaic" mya ,dxeza dlrnly xeaicd `xwp ,okl
xeaica mb miiw (dhnly xeaicd z` oiivnd) cexitd

ybxdle mi`xapl zekiiya wx `edy `l` ,dlrnlymdly
cxtpy xac mey oi` - d"awd iabl eli`e .myxey itlk
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ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל 
וואסער אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם 
מודה אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט 

גאנץ.

ל  ן ּכָ ּכֵ ָיַדִים ְטֵמאֹות, ׁשֶ "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים ֹזאת ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ֶזה,  ֶזה אֹו ּבָ ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ַהּטֻ

ֵלם. ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ב, ְועֹוָלם רֹוֵתַח ּוְמֹבָהל. ְוֹזאת ִהיא ֲעבֹוַדת  ָ ֵני עֹוָלמֹות ֵהם: עֹוָלם ַקר ּוְמֻיּשׁ ֲעלּות ׁשְ ֶכל ְוַהִהְתּפַ ַהּשֵׂ
ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבְ ֶרְך  ּדֶ ֶכל – ְלמֹוֶרה  ְוַהּשֵׂ ִאיָפה,  ִלׁשְ ֶכת  ֶנְהּפֶ ָהָלה  ַהּבֶ ְוָאז  ַלֲאָחִדים.  ִלְהיֹות  ָרם  ְלַחּבְ ָהָאָדם, 

ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל.

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשָׁ

ְוִיְתרֹון  ַהֶחֶסד  ַבע:  ׁשֶ ֶבן  ּכְ ְהיֹותֹו  ּבִ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ַעל  הֹוֵלְך  ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ְזקּוָפה הּוא,  קֹוָמה  ּבְ ִלְהיֹות הֹוֵלְך  ר  ָיׁשָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ָעׂשָ ָהֱאלִֹקים  ר  ֲאׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ

א ֶאת ָהָאֶרץ. ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ע, ּדְ הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, לֹא ֵכן ּבְ ָ ל־ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשׁ ָהָאֶרץ, ִמּכָ
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ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

בא כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און 
אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר די כחות 
פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטַארק 
אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, 

און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

ל ִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַעל  ַבד ָהִעְנָין ׁשֶ ּלְ ּמִ ׁשֶ ים, ֲהֵרי  דֹוׁשִ ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ת ֲאבֹוֵתינּו  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ ֵאֶצל 
ִעְנַין  ּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ק  ּוְלִהְתַעּמֵ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִרים  ַהְמקּוׁשָ ַרת  ַהְזּכָ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ָהְיָתה  ִרים,  ַהְמקּוׁשָ
ָעָליו,  ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ֶזה  ל  ׁשֶ ים  ִניִמּיִ ַהּפְ ַהּכֹחֹות  ֶאת  ְמעֹוֵרר  ה  ּזֶ ׁשֶ ִנים,  ַהּפָ ִים  ּמַ ּכַ רּוָתם  ְ ְוִהְתַקּשׁ ַאֲהָבָתם 
ָטה  י ַהַהּבָ ּכִ ט,  ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ ּבְ יִטים  ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ַהּפְ

ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות  ַהּגָ ָנם  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַהֲחִסיִדים,  נֹוַדע  ָבר  ּכְ  – אֹור"  ַה"ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִני  ׁשֵ ֵחֶלק  יס  ְלַהְדּפִ ׁשּו  ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאָמִרים,  ַהּמַ ִעם  יֵסם  ַיְדּפִ ר  ֲאׁשֶ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ּבְ ְפִצירּו  ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַהּמַ ַעל  ֶצֶדק"  ַמח  ֵמַה"ּצֶ ּוֵבאּוִרים 
ל־  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ רֹו ּוְמַבּקְ א ְלַבּקְ ֵקן ּבָ ר ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֹם ֲחלֹום, ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק". ַוּיַ ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ
ים  ִהְסּכִ ְוָאז  ַלֲאִביֶהם,  רּו  ַוְיַסּפְ ה  ַהּזֶ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום  ִמּבָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ָבר, ַעד  ַהּדָ ֶהְעִלים  ָמקֹום 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ ֵ הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשׁ ם ַהּגָ יס ּגַ ְלַהְדּפִ

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי 
ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען 

מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י ה'  תּוב: "ּכִ ה ְמֹאד. ּכָ ּקָ ה ּדַ ָנּה ְמִחּצָ ין ְקִרירּות ִלְכִפיָרה ֶיׁשְ "ּב[ ָאַמר: ּבֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ב,  ל ָצִריְך ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ּלֵ ְלֶהֶבת ֵאׁש, ִלְלֹמד ּוְלִהְתּפַ ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא", ֱאלֹקּות ִהיא ׁשַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ׁשֶ
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ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ֵעת ְקִריַאת ַהּשִׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.   ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשָׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע 

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה".  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ י ה'"  ּכִ ֲאָמר "ְראּו  ַמח ֶצֶדק" ַהּמַ ַנת תרכ"א ָאַמר ַה"ּצֶ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ֲאֹדִני  ָאַמר  תקס"ה  ַנת  ׁשְ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו,  ְך  ּכָ ַאַחר  ר  ְוִסּפֵ
ַנת תקכ"ט  ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַעל  ַנת תקט"ז ָאַמר ַהּבַ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ יד ְלַחְדרֹו ְוָאַמר לֹו: ׁשַ ּגִ מֶעְזִריְטׁש, ָקָרא אֹותֹו ָהַרב ַהּמַ ְהיֹותֹו ּבְ ּבִ
ַנת תקכ"א  ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ ם טֹוב ַמֲאָמר ַעל ּפָ ׁשֵ
ם  ַעל ׁשֵ י )ַהּבַ יד – ַרּבִ ּגִ ָבָריו ָהַרב ַהּמַ יְך ּדְ ם טֹוב( ָהָיה ֶאְצִלי – ִהְמׁשִ ַעל ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ָנה ַאֲחֵרי ִהְסּתַ )ׁשָ
ָהָיה  ְוַהּיֹום  ָמקֹום".  ל  ׁשֶ  – ָברֹו  ּדְ ְולֹא   – ְרצֹונֹו  ין  "עֹוׂשִ ִעְנַין  ּבְ אּור  ּבֵ ְוהֹוִסיף  ֲאָמר  ַהּמַ ְוָאַמר  טֹוב(, 
ַנאי  ִעְנַין ּגִ אּור ּבְ ֵקן, ְוהֹוִסיף ּבֵ ֲאָמר ִלְפֵני ַאְדמֹו"ר ַהּזָ יד ַהּמַ ּגִ ֲאָמר. ְוָאַמר ָהַרב ַהּמַ ֶאְצִלי מֹוִרי ַלֲחֹזר ַהּמַ

ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף. הּו ּכְ ּזֶ ַנֲהָרא, ׁשֶ

י  יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּגִ ם־טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ
ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ַעם,  ַהּפַ עֹוד  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֶאת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ָקָרא  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ֲעבֹור  ּכַ
ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ
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ה'תשע"ד  שבט י"א ראשון יום שליח  ידי על פסל עשיית
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"ìñô.äðeîz ìëå ¤¤§¨§¨
זרה עבודה בהלכות כתב ה"ט)וכן עבודה (פ"ג "העושה :

שנאמר  לוקה, בידו... עשאה שלא פי על אף לעצמו, זרה
פסל". לך תעשה לא

משנה' ה'לחם עשאה (שם):והקשה לא כאשר לוקה מדוע
אין  מעשה בו שאין 'לאו הרי לו, עשאוה אחרים אלא בידו
ה'עבודה  את לו עושים אחרים כאשר ותירץ: עליו'? לוקים

בעצמו. עשה כאילו זה הרי בשליחותו, זרה'
עבירה' לדבר שליח 'אין הרי הקשה: 'החינוך' ובספר

ב) מב, ?(קידושין
ספר' כא)וה'מגילת סי' הסמ"ג אחרים (על כאשר אכן, מבאר:

אותו. יקנה כך אחר אם רק ילקה בציוויו האליל את יעשו
עשיית  עצם על הוא שהחיוב מפורש בפוסקים אמנם,

קנין. לעשות שעליו תנאי מצינו ולא ה'אליל'

שפירשו מדביטין)ויש יודע (מהר"מ אינו שהשליח מדובר :
הנעבדות), הצורות מה יודע שאינו (כגון עבירה שעושה
הוא  עבירה' לדבר שליח ש'אין הטעם כי המשלח חייב ולכן
ישמע  לא שהשליח הייתי 'סבור לומר יכול שהמשלח מפני
שומעים"), מי דברי - התלמיד ודברי הרב "דברי (כי לי'
מקום  אין במעשיו איסור שיש יודע אינו השליח כאשר אך

זו. לטענה
התוספ  לשיטת נכון זה הסבר נתנו)ותואולם ד"ה א. עט, (ב"ק

לדעת  אך עבירה', לדבר שליח 'יש שוגג השליח שאם
שם)הראשונים ב"ק נמוק"י שם. קידושין שגם (ריטב"א הסוברים

לומר  האיסור כי לבאר יש עבירה' לדבר שליח 'אין בשוגג
שהלשון  אלא שליחות, מדין אינו ע"ז לו לעשות לאחרים
שתיעשה  לגרום גם שאסור משמעו פסל" לך תעשה "לא
לחרש  או לגוי אמירה על גם חל והאיסור זרה', 'עבודה

שליחות. דין להם שאין וקטן שוטה
(fk devn jepig zgpn .b"wq fi 'iq dreny oiai ,minkg zpyn)

ה'תשע"ד  שבט י"ב שני יום מדרבנן? המצוות של מספרן מה

:ÂÙÂÒ· ˙ÂˆÓ‰ ÔÈÓøçà eLcçúpL úBøçà úBåöî Léå§¥¦§£¥¤¦§©§©©
ìàøNé ìëa eèLôe ,íéîëçå íéàéáð ïúBà eòá÷å ,äøBz ïzî©©¨§¨§¨§¦¦©£¨¦¨§§¨¦§¨¥
,íéãéå ,áàa äòLz úéðòúå ,äkðç øðå ,älâî àø÷î ïBâk ¯§¦§¨§¦¨§¥£ª¨§©£¦¦§¨§¨§¨©¦

ïéáeøòå. §¥¦
ספרים ועוד)בכמה ויטאל, לר"ד תורה כתר תו"א. חלק יתרו פ' (של"ה

מצוות  את כותב הרמב"ם ואילו דרבנן, מצוות שבע נמנו
מאות  שש הם ("אלו הדברים בתחילת הן - פעמיים התורה
בהמשך  והן בסיני") למשה לו שנאמרו מצוות עשרה ושלש
אחת  לחסר או לחדש.... רשאי נביא יהיה ("שלא דבריו
מנין  את אך – מצוות") עשרה ושלש מאות השש מאלו

כלל. מציין אינו סופרים שמדברי המצוות
והביאור:

מצוות  בין יסודי הבדל ללמדנו הרמב"ם כוונת
מספרן  מדאורייתא מצוות - מדרבנן למצוות מדאורייתא
כלשון  ממנו, לגרוע ואין עליו להוסיף ואין וקבוע מדויק

רפ"ט)הרמב"ם יסוה"ת שהיא (הל' בתורה ומפורש ברור "דבר :

ולא  שינוי לא לה אין עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוה
"כדי  שנתחדשו' 'מצוות הן דרבנן מצוות ואילו גרעון",

העולם" ולתקן הדת ה"ב)לחזק פ"א ממרים שלצורך (הל' וכיון
דרבנן  מצוות להוסיף יצטרכו שחכמים יתכן הדת חיזוק

קבוע. מספר להן אין צריכה", שהשעה מה "לפי
מצוות  על להוסיף אפשרות אין עתה שלמעשה ואף

צדדית,דרבנן  מניעה זו הרי – הגדול דין בית לנו אין כי
הדין  בית יקום (אם עליהן להוסיף היכולת קיימת בעצם אך

הגדול).
(ורמזו  מדרבנן מצוות שבע רק מונים שיש אף ולכן,
דאורייתא  מצוות תרי"ג עם יחד דרבנן מצוות ששבע

' 'תר"ך', זה xzkמספרם הרי שם), של"ה ראה - התורה'
מצוות  שבע יהיו שבפועל מלמעלה, נקבע שכך משום

ומוחלט. קבוע מנין להן אין גדרם מצד אך דרבנן,
(104 'nr ,hk zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  שבט י"ג שלישי יום ישראל  לבני רק - ה' באחדות האמונה

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ìò äìònä ìëå§¨©©£¤©
,äNòú-àìa øáBò ,äfî õeç øçà dBìà íL LiL Bzòc©§¤¥¨¡©©¥¦¤¥§Ÿ©£¤

."éðt ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé àì" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦©¨¨
אחד  שהקב"ה להאמין מצוה בה' האמונה לחיוב בנוסף
הוא  'שיתוף' איסור האם הפוסקים ודנו ח"ו. שותף לו ואין
איסור  או עליו מצווים נח בני ואף זרה עבודה מאיסור חלק

נח. בני במצוות כלול ואינו עצמו בפני
חינוך' ה'מנחת תיז)וכתב על (מצוה מוזהרים נח בני שאף

" נאמר כך על המורה שבפסוק ואף l`xyiהשיתוף. rny
בזה  מקיים ישראל שרק משום היינו אחד'", ה' אלוקינו ה'

dyr zeevn ולפיכך ישראל את לזכות הקב"ה רצה כי ,
עובר  בכך מאמין שאינו נח בן גם אך מצוות, להם הרבה

xeqi`.
צדק' ה'צמח ה')אך אחדות מצות ב נט, מצוותיך את (דרך הביא

המצוות בספר הרמב"ם ב)דברי שציונו (מצוה "הציווי :
ה' ישראל 'שמע יתעלה אומרו והוא היחוד... בהאמנת

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג שבט והקודמו.

בהיותי אתמול על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כנוהג לפני כל 

ראש חדש, הזכרתי הענינים אודותם כותב וכן את זוג' תי'.

ויהי רצון שיבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בכל מה שכותב.

הנראה  בטוב  ועניניהם  ישראל  לבני  ההצלחה  חודש  אדר,  לחודש  מתקרבים  אשר  ובפרט 

והנגלה, וכידוע המעלה דפורים לגבי חנוכה )ראה ט"ז לשו"ע או"ח סי' עת"ר סק"ג והקדמה לשערי 

אורה(, הרי גם בהנ"ל יהי' למטה מעשרה טפחים מנפש ועד בשר.

וזכות התעסקותו בחנוך על טהרת הקודש בודאי שתעמוד לו.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך שמחה וטוב לבב ולבשו"ט בכל האמור.
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ה'תשע"ד  שבט י"א ראשון יום שליח  ידי על פסל עשיית

:‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂÂˆÓ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓàì ,ìñt úBNòì àlL¤Ÿ©£¤¤Ÿ
íéøçà Bì eNòé àìå Bãéa äNòéEì äNòú àì" :øîàpL , ©£¤§¨§Ÿ©££¥¦¤¤¡©Ÿ©£¤§

"ìñô.äðeîz ìëå ¤¤§¨§¨
זרה עבודה בהלכות כתב ה"ט)וכן עבודה (פ"ג "העושה :

שנאמר  לוקה, בידו... עשאה שלא פי על אף לעצמו, זרה
פסל". לך תעשה לא

משנה' ה'לחם עשאה (שם):והקשה לא כאשר לוקה מדוע
אין  מעשה בו שאין 'לאו הרי לו, עשאוה אחרים אלא בידו
ה'עבודה  את לו עושים אחרים כאשר ותירץ: עליו'? לוקים

בעצמו. עשה כאילו זה הרי בשליחותו, זרה'
עבירה' לדבר שליח 'אין הרי הקשה: 'החינוך' ובספר

ב) מב, ?(קידושין
ספר' כא)וה'מגילת סי' הסמ"ג אחרים (על כאשר אכן, מבאר:

אותו. יקנה כך אחר אם רק ילקה בציוויו האליל את יעשו
עשיית  עצם על הוא שהחיוב מפורש בפוסקים אמנם,

קנין. לעשות שעליו תנאי מצינו ולא ה'אליל'

שפירשו מדביטין)ויש יודע (מהר"מ אינו שהשליח מדובר :
הנעבדות), הצורות מה יודע שאינו (כגון עבירה שעושה
הוא  עבירה' לדבר שליח ש'אין הטעם כי המשלח חייב ולכן
ישמע  לא שהשליח הייתי 'סבור לומר יכול שהמשלח מפני
שומעים"), מי דברי - התלמיד ודברי הרב "דברי (כי לי'
מקום  אין במעשיו איסור שיש יודע אינו השליח כאשר אך

זו. לטענה
התוספ  לשיטת נכון זה הסבר נתנו)ותואולם ד"ה א. עט, (ב"ק

לדעת  אך עבירה', לדבר שליח 'יש שוגג השליח שאם
שם)הראשונים ב"ק נמוק"י שם. קידושין שגם (ריטב"א הסוברים

לומר  האיסור כי לבאר יש עבירה' לדבר שליח 'אין בשוגג
שהלשון  אלא שליחות, מדין אינו ע"ז לו לעשות לאחרים
שתיעשה  לגרום גם שאסור משמעו פסל" לך תעשה "לא
לחרש  או לגוי אמירה על גם חל והאיסור זרה', 'עבודה

שליחות. דין להם שאין וקטן שוטה
(fk devn jepig zgpn .b"wq fi 'iq dreny oiai ,minkg zpyn)

ה'תשע"ד  שבט י"ב שני יום מדרבנן? המצוות של מספרן מה

:ÂÙÂÒ· ˙ÂˆÓ‰ ÔÈÓøçà eLcçúpL úBøçà úBåöî Léå§¥¦§£¥¤¦§©§©©
ìàøNé ìëa eèLôe ,íéîëçå íéàéáð ïúBà eòá÷å ,äøBz ïzî©©¨§¨§¨§¦¦©£¨¦¨§§¨¦§¨¥
,íéãéå ,áàa äòLz úéðòúå ,äkðç øðå ,älâî àø÷î ïBâk ¯§¦§¨§¦¨§¥£ª¨§©£¦¦§¨§¨§¨©¦

ïéáeøòå. §¥¦
ספרים ועוד)בכמה ויטאל, לר"ד תורה כתר תו"א. חלק יתרו פ' (של"ה

מצוות  את כותב הרמב"ם ואילו דרבנן, מצוות שבע נמנו
מאות  שש הם ("אלו הדברים בתחילת הן - פעמיים התורה
בהמשך  והן בסיני") למשה לו שנאמרו מצוות עשרה ושלש
אחת  לחסר או לחדש.... רשאי נביא יהיה ("שלא דבריו
מנין  את אך – מצוות") עשרה ושלש מאות השש מאלו

כלל. מציין אינו סופרים שמדברי המצוות
והביאור:

מצוות  בין יסודי הבדל ללמדנו הרמב"ם כוונת
מספרן  מדאורייתא מצוות - מדרבנן למצוות מדאורייתא
כלשון  ממנו, לגרוע ואין עליו להוסיף ואין וקבוע מדויק

רפ"ט)הרמב"ם יסוה"ת שהיא (הל' בתורה ומפורש ברור "דבר :

ולא  שינוי לא לה אין עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוה
"כדי  שנתחדשו' 'מצוות הן דרבנן מצוות ואילו גרעון",

העולם" ולתקן הדת ה"ב)לחזק פ"א ממרים שלצורך (הל' וכיון
דרבנן  מצוות להוסיף יצטרכו שחכמים יתכן הדת חיזוק

קבוע. מספר להן אין צריכה", שהשעה מה "לפי
מצוות  על להוסיף אפשרות אין עתה שלמעשה ואף

צדדית,דרבנן  מניעה זו הרי – הגדול דין בית לנו אין כי
הדין  בית יקום (אם עליהן להוסיף היכולת קיימת בעצם אך

הגדול).
(ורמזו  מדרבנן מצוות שבע רק מונים שיש אף ולכן,
דאורייתא  מצוות תרי"ג עם יחד דרבנן מצוות ששבע

' 'תר"ך', זה xzkמספרם הרי שם), של"ה ראה - התורה'
מצוות  שבע יהיו שבפועל מלמעלה, נקבע שכך משום

ומוחלט. קבוע מנין להן אין גדרם מצד אך דרבנן,
(104 'nr ,hk zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  שבט י"ג שלישי יום ישראל  לבני רק - ה' באחדות האמונה

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ìò äìònä ìëå§¨©©£¤©
,äNòú-àìa øáBò ,äfî õeç øçà dBìà íL LiL Bzòc©§¤¥¨¡©©¥¦¤¥§Ÿ©£¤

."éðt ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé àì" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦©¨¨
אחד  שהקב"ה להאמין מצוה בה' האמונה לחיוב בנוסף
הוא  'שיתוף' איסור האם הפוסקים ודנו ח"ו. שותף לו ואין
איסור  או עליו מצווים נח בני ואף זרה עבודה מאיסור חלק

נח. בני במצוות כלול ואינו עצמו בפני
חינוך' ה'מנחת תיז)וכתב על (מצוה מוזהרים נח בני שאף

" נאמר כך על המורה שבפסוק ואף l`xyiהשיתוף. rny
בזה  מקיים ישראל שרק משום היינו אחד'", ה' אלוקינו ה'

dyr zeevn ולפיכך ישראל את לזכות הקב"ה רצה כי ,
עובר  בכך מאמין שאינו נח בן גם אך מצוות, להם הרבה

xeqi`.
צדק' ה'צמח ה')אך אחדות מצות ב נט, מצוותיך את (דרך הביא

המצוות בספר הרמב"ם ב)דברי שציונו (מצוה "הציווי :
ה' ישראל 'שמע יתעלה אומרו והוא היחוד... בהאמנת



v"ndqeפד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שעשה  מה עמנו ועשה מעבדות הוציאנו אחד'... ה' אלוקינו
אנחנו  כי היחוד, האמנת תנאי על והטובות החסדים מן

ישראל. על רק מוטל זה החיוב זה ולפי בזה", מחויבים
שיש  דעתו על המעלה "וכל הרמב"ם כתב זו ומהלכה
ומשמע  תעשה...", בלא עובר מזה חוץ אחר אלוֿה שם
על  מוזהרים נח בני גם כן ואם זרה עבודה מאיסור שזהו
ואינו  הוא אחד זה "אלוֿה כתב: הבאה בהלכה אך זה,
'ה' שנאמר עשה מצות זה דבר "וידיעת ומסיים: שניים..."
יהיה  "לא של באיסור שנכלל כתב ולא אחד'", ה' אלוקינו

אחרים". אלוקים לך
לבאר: ויש

רכד)הפוסקים סי' וקציעה מור קנו. סי' או"ח תמיד בין (עולת חילקו

רשויות  שתי שיש שאומר יש שיתוף: של אופנים שני
נח  בן ואף ממש זרה עבודה בכלל וזהו שוות, ושתיהן
העיקרי  השליט הוא שהקב"ה שאומר ויש כך, על מצווה
איסור  ועל ממנו הנחות לאחר שלטון קצת שנתן אלא

נח. בני ולא מוזהרים ישראל רק זה שיתוף
על  מדבר זו שבהלכה הרמב"ם, בכוונת גם כן לבאר ויש
באיסור  נכלל וזה לקב"ה, השווה אחר אלוֿה שיש הסבור
בשתי  המאמין על מדבר הבאה בהלכה אך זרה, עבודה
זרה  עבודה באיסור נכלל אינו וזה מזו, למעלה זו רשויות
לבני  ולא ישראל לבני שנאמר ישראל" מ"שמע נלמד אלא

מב)נח ע' המלך .(מצות

ה'תשע"ד  שבט י"ד רביעי יום הנפש  נצחיות

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰Lôpä úøeö ïéà¥©©¤¤
'ä úàî àlà ...íäì ãøtzL éãk úBãBñéä ïî úøaçî úàfä©Ÿ§ª¤¤¦©§§¥¤¦¨¥¨¤¤¨¥¥
ïî øaçî àeäL ,íìbä ãøtiLk Cëéôì .àéä íéîMä ïî¦©¨©¦¦§¦¨§¤¦¨¥©Ÿ¤¤§ª¨¦
ìkä àøBa úòãBéå ...úàfä äøevä úøkú àì ...úBãBñéä©§Ÿ¦¨¥©¨©Ÿ§©©¥©Ÿ

.íéîìBò éîìBòìe íìBòì úãîBòå§¤¤§¨§§¥¨¦
לד  הוכחה הביא ה'פירוש' שנפש בעל הרמב"ם ברי

ציוונו  שהקב"ה מזה הגוף, באבדן אובדת אינה האדם
הבא, העולם לחיי נזכה שבעשייתן והבטיח במצותיו

חז"ל ב)כדרשת לט, -(קידושין לך ייטב "למען הפסוק על
אין  הגוף, באבדן נאבדת הנפש ואם טוב", שכולו לעולם

הבא. לעולם חיים
המלכות  הרוגי ועשרת ועזריה מישאל חנניה אם ומוסיף:
לא  הבא, לעולם נצחיים חיים לנפש שיש יודעים היו לא

השם. קדושת על להריגה עצמם מוסרים היו
המלך': ה'יד עליו ותמה

במשנה נאמר הרי מ"ג)א. פ"א כעבדים (אבות תהיו "אל
לתגמול  והכוונה פרס", לקבל מנת על הרב את המשמשים

הבא בשביל)לעולם ד"ה א. ד, ר"ה תוס' ?(ראה

חז"ל ב)ב. נג, ועזריה (פסחים מישאל שחנניה אומרים
מה  בעצמן, וחומר קל נשאו כי האש לכבשן עצמם הפילו
התנורים  לתוך קפצו השם קדושת על מצווין שאין צפרדעים
כמה  אחת על השם קדושת על שמצווין אנו ה', במצוות
בעולם  חלק להם שאין לצפרדעים עצמם דימו ואם וכמה.

חישובם! כל ללא עצמם מסרו הרי הבא,
ואמר  ישראל, עם למען נפשו למסור רצה רבינו משה ג.

חז"ל ודרשו מספרך", נא מחני אין ב)"ואם טז, "מספרך (ר"ה :
משה  ואם הבא)". לעולם (שחיים צדיקים של ספרן זה -
כמה  אחת על ישראל, בשביל הבא עולם על ויתר רבינו
והעולם  הזה העולם חיי את למסור אחד כל שחייב וכמה

השם! קדושת למען הבא
לבאר: ויש

את  מנגד להשליך מוכן יהודי שכל הנפש, למסירת הכח
הגוף  מכוחות אינו השם, קדושת בשביל הזה העולם חיי
ואם  נפשו, בעד יתן לו אשר וכל בחיים חפץ אדם שהרי
אמונתו, למען לבב ובטוב בשמחה נפשו למסור בוחר האדם

ממעל. אלוקה חלק הוא בו הנטוע הנפש שכח היא אות
(jlnd ci)

ה'תשע"ד  שבט ט"ו חמישי יום בשמים  לא התורה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰àì" :øîàðå§¤¡©Ÿ
.äzòî øác Lcçì éàMø àéáð ïéàL ,zãîì àä ."àéä íéîMá©¨©¦¦¨¨©§¨¤¥¨¦©©§©¥¨¨¥¨¨

בגמרא משנה': ה'לחם ב)והעיר ב, מהכתוב (מגילה למדו
מעתה" דבר לחדש רשאי נביא "שאין המצוות", "אלה
העדיף  כי אחר מקור הביא והרמב"ם אחרות), ולא ('אלה',

יותר. מפורש פסוק להביא
נביאים' 'תורת הרמב"ם (פ"א)ובספר שדברי כתב

מדברים  דבר עקר אם "וכן כתב: ד בהלכה כי מדויקים,
ציוה  שה' תורה מדיני בדין שאמר או השמועה מפי שלמדנו
השקר  נביא זה הרי – פלוני כדברי והלכה הוא כך שהדין לו
בדבריו  כיוון אם שאף משנה, הכסף מדייק ומכך ויחנק".
בנבואה  לו נודע שהדבר שאמר כיון תורה, של לאמיתה

הלכה  דבר יתגלה לא לעולם תורה מתן לאחר כי יהרג,
בנבואה.

היא', בשמים 'לא הכתוב את כמקור הרמב"ם הביא ולכן
להוסיף  רשאי שאינו רק לומדים המצוות' 'אלה מהכתוב כי
שהתורה  המידות פי על דין חידוש אך בתורה, חדש דין
אינו  בנבואה, לו נודע שהדבר יאמר אם אף בהן, נדרשת
התורה, מדיני משנה אינו כי המצוות', 'אלה לכתוב סותר
באופן  שגם המלמד היא' בשמים 'לא הכתוב את הביא ולכן

שקר. נביא הוא כזה
הגמרא מדברי הרמב"ם של א)ומקורו טז, "שלשת (תמורה :

לו  אמרו משה, של אבלו בימי נשתכחו הלכות אלפים
היא'", בשמים 'לא להם: אמר (בנבואה), שאל ליהושע:
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ההלכות  את לברר אלא התורה מדיני לשנות בא שלא אע"פ
כדינן.

הגמרא מדברי לכך סתירה יש לכאורה ב)אך ב, (מגילה

מנצפ"ך  האותיות את לכתוב כיצד לימדו שהנביאים
בסופה), או התיבה באמצע מופיעות כאשר שונה (שכתיבתן
דבר? לחדש רשאי הנביא אין והרי הגמרא: ומקשה

לגלות  שמותר הרי ויסדום", וחזרו "שכחום, ומתרצת:
בהלכות  ומדוע ונשכחה, נאמרה שכבר הלכה בנבואה

ב  האיסור?שנשכחו בכלל זה אף משה של אבלו ימי
גם  הביאו זה דין על שהעידו הנביאים כי לומר ויש
הראיות  על אלא הנבואה על סומכים ואין לדבריהם, ראיות

שם) נביאים תורת וראה א. ג, מגילה יהושע .(פני

ה'תשע"ד  שבט ט"ז שישי יום וחכמה  ענווה

:‰Œ„ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰åéúBòcL íãà ìk̈¨¨¤¥¨
álä dábî ÷çøúiL éî ...íëç àø÷ð ,úBòvîî ,úBiðBðéa úBòc¥¥¦§ª¨¦§¨¨¨¦¤¦§©¥¦Ÿ©©¥
íàå ...ãéñç àø÷ð ,øúBéa çeø-ìôL äéäéå ïBøçàä äöwä ãò©©¨¤¨©£§¦§¤§©©§¥¦§¨¨¦§¦

.íëç àø÷ð Z åðò äéäéå ãáìa òöîàä ãò ÷çøúð¦§©¥©¨¤§©¦§©§¦§¤¨¨¦§¨¨¨
שדרך  הרמב"ם כותב כאן משנה': ה'לחם הקשה
שהוא  ומי החכמים, דרך היא הענווה במידת גם הממוצע
'לפנים  של הנהגה וזו חסיד", נקרא – ביותר רוח "שפל

להלן ואילו הדין', ה"ג)משורת שבמידת (פ"ב כותב הוא
להתרחק  צריך אלא בינונית, במידה לנהוג אסור הגאווה

האחרון"! הקצה "עד
: ה'תולדות' בעל ומבאר

החכמים", "דרך היא ממוצעת בדרך שענווה בדבריו
יש  אלא אחיד בקו בה ללכת שאין הרמב"ם מתכוין
רוח  שפל להיות יש לפעמים בחכמה: ולנהוג להשכיל
יהודי  לדוגמה: בכוחותיו. הכרה נחוצה ולפעמים ביותר

המלאכים  "וגם העולמות לכל בעבודתו משפיע ה' עובד
תגרום  כך על וידיעה ותפילתו". תורתו ידי על ניזונין
ענווה  מרוב אם אך ובשלמות בשמחה תהיה שעבודתו
השפעה  לכך תהיה עבודתו, בערך יכיר לא ושפילות

עבודתו. על שלילית
להימנע  ומתי ושפלות בענווה להתנהג מתי לקבוע וכדי

חז"ל כהוראת לנהוג יש יב)ממנה, ב, יהיו (אבות מעשיך "כל
רשות  של והן מצוה של הן פעולה שכל היינו שמים", לשם
יוכל  וכך אישית, לתועלת כוונה שום ללא להיות צריכה

לא. ומתי עצמו להשפיל מתי ולקבוע להשכיל
מי  אבל חכם, נקרא לפיה שהנוהג הבינונית, המידה זוהי
לו  אסור שמים, לשם מעשיו שכל זו לדרגה הגיע שלא
רוחו  "ותהיה האחר הקצה עד יתרחק אלא בבינוניות לנהוג

למאד" ה"ג)נמוכה פ"ב .(להלן
(eikxca zklde devn ,awr ,sqei awri zeclez)

ה'תשע"ד  שבט י"ז קודש שבת בהלכה  העישון

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰àéøa óebä úBéäå ìéàBä¦¤¡©¨¦
éøö ...àeä íMä éëøcî ,íìLåíéøácî Bîöò íãà ÷éçøäì C §¨¥¦©§¥©¥¨¦§©§¦¨¨©§¦§¨¦

...ïéøánä íéøáãa Bîöò âéäðäìe ,óebä úà ïéãaàîä©§©§¦¤©§©§¦©§¦§¨¦©©§¦
רוצח ה"ד)בהלכות מכשול (פי"א כל "וכן הרמב"ם: כתב

הסיר... לא ואם להסירו... עשה מצות נפשות סכנת בו שיש
והוסיף דמים'". תשים 'לא על ועבר עשה מצות (שם ביטל

סכנת ה"ה) בהם שיש מפני חכמים אסרו דברים "הרבה :
סכנה. חשש מפני האסורים דברים כמה ומונה נפשות",

לגוף, המזיקים רבים דברים הרמב"ם מונה כאן אך
מדרבנן  או מהתורה גמור חיוב שאין מדבריו ומשמע

הראויה. הדרך היא שכן אלא מהם להתרחק
משה' ה'אגרות עו)וביאר ב, דברים (חו"מ מפורטים כאן :

אינם  האנשים ולרוב כך כל מצויה שבהם הסכנה שאין
מהם  שהמניעה הגוף הנאת בענייני מדובר ועוד מזיקים,
יש  וכן סכנה, ספק מחמת זאת אסרו לא ולכן בצער כרוכה
כרוך  שהדבר או מפניהם להישמר גדולה שטרחא מהם
זאת  אסרו לא ולכן נפש, לכל שווה שאינה ממון בהוצאת

מכך. להימנע יעצו רק אלא הדין מן
הלכות' ה'משנה כתב קסא)וכן סי' הנאות (ח"ט לאסור שאין

הר  מדברי כן והוכיח סכנה, חשש במקום אף מב"ם הגוף
אישות הי"א)בהלכות במזונות (פכ"א הבעל של שחיובו ,

יותר  לאכול מתאווה ואם הבסיסיים, למזונות הוא אשתו
תאכל  שאם ולומר לעכב יכול הבעל "ואין משלה אוכלת

הולד, ימות הרעים מאכלות תאכל או מדאי xrvyיותר iptn
mcew dteb את מלסכן למונעה אין גופה צער מחמת ואם ,"

עצמה. סכנת מפני למונעה שאין שכן כל הוולד,
עישון  הדין מן לאסור שאין משה' ה'אגרות כתב זה ולפי
מאוד  מזה נהנין בזה הרגילין "שאלו משום סיגריות
מיני  מחסרון יותר עוד סיגריות להם כשאין ומצטערין
"כל  שהרי יחסית נמוכה הסיכון רמת וגם טובים", אוכלין
מעישון) כתוצאה (שנחלו החולים בבתי הנמצאים החולים

מיעוטא". הוא
באופן  ברמב"ם הסתירה את ומיישבים חולקים יש אך
נזק  חשש בהם יש אם הדין מן נאסרו סכנה מעשי אחר:
הנזק  כנגד הרי המזיקים במאכלות אבל תועלת, בהם ואין
לאסור  ואין מאכל, ככל לגוף תועלת יש לגרום שעלולים
בו  שיש סיגריות עישון להתיר אין זה ולפי מספק. זאת

תועלת כל בו ואין נזק צז)חשש ע' ג, הוראה' 'דרכי .(קובץ
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שעשה  מה עמנו ועשה מעבדות הוציאנו אחד'... ה' אלוקינו
אנחנו  כי היחוד, האמנת תנאי על והטובות החסדים מן

ישראל. על רק מוטל זה החיוב זה ולפי בזה", מחויבים
שיש  דעתו על המעלה "וכל הרמב"ם כתב זו ומהלכה
ומשמע  תעשה...", בלא עובר מזה חוץ אחר אלוֿה שם
על  מוזהרים נח בני גם כן ואם זרה עבודה מאיסור שזהו
ואינו  הוא אחד זה "אלוֿה כתב: הבאה בהלכה אך זה,
'ה' שנאמר עשה מצות זה דבר "וידיעת ומסיים: שניים..."
יהיה  "לא של באיסור שנכלל כתב ולא אחד'", ה' אלוקינו

אחרים". אלוקים לך
לבאר: ויש

רכד)הפוסקים סי' וקציעה מור קנו. סי' או"ח תמיד בין (עולת חילקו

רשויות  שתי שיש שאומר יש שיתוף: של אופנים שני
נח  בן ואף ממש זרה עבודה בכלל וזהו שוות, ושתיהן
העיקרי  השליט הוא שהקב"ה שאומר ויש כך, על מצווה
איסור  ועל ממנו הנחות לאחר שלטון קצת שנתן אלא

נח. בני ולא מוזהרים ישראל רק זה שיתוף
על  מדבר זו שבהלכה הרמב"ם, בכוונת גם כן לבאר ויש
באיסור  נכלל וזה לקב"ה, השווה אחר אלוֿה שיש הסבור
בשתי  המאמין על מדבר הבאה בהלכה אך זרה, עבודה
זרה  עבודה באיסור נכלל אינו וזה מזו, למעלה זו רשויות
לבני  ולא ישראל לבני שנאמר ישראל" מ"שמע נלמד אלא

מב)נח ע' המלך .(מצות

ה'תשע"ד  שבט י"ד רביעי יום הנפש  נצחיות

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰Lôpä úøeö ïéà¥©©¤¤
'ä úàî àlà ...íäì ãøtzL éãk úBãBñéä ïî úøaçî úàfä©Ÿ§ª¤¤¦©§§¥¤¦¨¥¨¤¤¨¥¥
ïî øaçî àeäL ,íìbä ãøtiLk Cëéôì .àéä íéîMä ïî¦©¨©¦¦§¦¨§¤¦¨¥©Ÿ¤¤§ª¨¦
ìkä àøBa úòãBéå ...úàfä äøevä úøkú àì ...úBãBñéä©§Ÿ¦¨¥©¨©Ÿ§©©¥©Ÿ

.íéîìBò éîìBòìe íìBòì úãîBòå§¤¤§¨§§¥¨¦
לד  הוכחה הביא ה'פירוש' שנפש בעל הרמב"ם ברי

ציוונו  שהקב"ה מזה הגוף, באבדן אובדת אינה האדם
הבא, העולם לחיי נזכה שבעשייתן והבטיח במצותיו

חז"ל ב)כדרשת לט, -(קידושין לך ייטב "למען הפסוק על
אין  הגוף, באבדן נאבדת הנפש ואם טוב", שכולו לעולם

הבא. לעולם חיים
המלכות  הרוגי ועשרת ועזריה מישאל חנניה אם ומוסיף:
לא  הבא, לעולם נצחיים חיים לנפש שיש יודעים היו לא

השם. קדושת על להריגה עצמם מוסרים היו
המלך': ה'יד עליו ותמה

במשנה נאמר הרי מ"ג)א. פ"א כעבדים (אבות תהיו "אל
לתגמול  והכוונה פרס", לקבל מנת על הרב את המשמשים

הבא בשביל)לעולם ד"ה א. ד, ר"ה תוס' ?(ראה

חז"ל ב)ב. נג, ועזריה (פסחים מישאל שחנניה אומרים
מה  בעצמן, וחומר קל נשאו כי האש לכבשן עצמם הפילו
התנורים  לתוך קפצו השם קדושת על מצווין שאין צפרדעים
כמה  אחת על השם קדושת על שמצווין אנו ה', במצוות
בעולם  חלק להם שאין לצפרדעים עצמם דימו ואם וכמה.

חישובם! כל ללא עצמם מסרו הרי הבא,
ואמר  ישראל, עם למען נפשו למסור רצה רבינו משה ג.

חז"ל ודרשו מספרך", נא מחני אין ב)"ואם טז, "מספרך (ר"ה :
משה  ואם הבא)". לעולם (שחיים צדיקים של ספרן זה -
כמה  אחת על ישראל, בשביל הבא עולם על ויתר רבינו
והעולם  הזה העולם חיי את למסור אחד כל שחייב וכמה

השם! קדושת למען הבא
לבאר: ויש

את  מנגד להשליך מוכן יהודי שכל הנפש, למסירת הכח
הגוף  מכוחות אינו השם, קדושת בשביל הזה העולם חיי
ואם  נפשו, בעד יתן לו אשר וכל בחיים חפץ אדם שהרי
אמונתו, למען לבב ובטוב בשמחה נפשו למסור בוחר האדם

ממעל. אלוקה חלק הוא בו הנטוע הנפש שכח היא אות
(jlnd ci)

ה'תשע"ד  שבט ט"ו חמישי יום בשמים  לא התורה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰àì" :øîàðå§¤¡©Ÿ
.äzòî øác Lcçì éàMø àéáð ïéàL ,zãîì àä ."àéä íéîMá©¨©¦¦¨¨©§¨¤¥¨¦©©§©¥¨¨¥¨¨

בגמרא משנה': ה'לחם ב)והעיר ב, מהכתוב (מגילה למדו
מעתה" דבר לחדש רשאי נביא "שאין המצוות", "אלה
העדיף  כי אחר מקור הביא והרמב"ם אחרות), ולא ('אלה',

יותר. מפורש פסוק להביא
נביאים' 'תורת הרמב"ם (פ"א)ובספר שדברי כתב

מדברים  דבר עקר אם "וכן כתב: ד בהלכה כי מדויקים,
ציוה  שה' תורה מדיני בדין שאמר או השמועה מפי שלמדנו
השקר  נביא זה הרי – פלוני כדברי והלכה הוא כך שהדין לו
בדבריו  כיוון אם שאף משנה, הכסף מדייק ומכך ויחנק".
בנבואה  לו נודע שהדבר שאמר כיון תורה, של לאמיתה

הלכה  דבר יתגלה לא לעולם תורה מתן לאחר כי יהרג,
בנבואה.

היא', בשמים 'לא הכתוב את כמקור הרמב"ם הביא ולכן
להוסיף  רשאי שאינו רק לומדים המצוות' 'אלה מהכתוב כי
שהתורה  המידות פי על דין חידוש אך בתורה, חדש דין
אינו  בנבואה, לו נודע שהדבר יאמר אם אף בהן, נדרשת
התורה, מדיני משנה אינו כי המצוות', 'אלה לכתוב סותר
באופן  שגם המלמד היא' בשמים 'לא הכתוב את הביא ולכן

שקר. נביא הוא כזה
הגמרא מדברי הרמב"ם של א)ומקורו טז, "שלשת (תמורה :

לו  אמרו משה, של אבלו בימי נשתכחו הלכות אלפים
היא'", בשמים 'לא להם: אמר (בנבואה), שאל ליהושע:

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ההלכות  את לברר אלא התורה מדיני לשנות בא שלא אע"פ
כדינן.

הגמרא מדברי לכך סתירה יש לכאורה ב)אך ב, (מגילה

מנצפ"ך  האותיות את לכתוב כיצד לימדו שהנביאים
בסופה), או התיבה באמצע מופיעות כאשר שונה (שכתיבתן
דבר? לחדש רשאי הנביא אין והרי הגמרא: ומקשה

לגלות  שמותר הרי ויסדום", וחזרו "שכחום, ומתרצת:
בהלכות  ומדוע ונשכחה, נאמרה שכבר הלכה בנבואה

ב  האיסור?שנשכחו בכלל זה אף משה של אבלו ימי
גם  הביאו זה דין על שהעידו הנביאים כי לומר ויש
הראיות  על אלא הנבואה על סומכים ואין לדבריהם, ראיות

שם) נביאים תורת וראה א. ג, מגילה יהושע .(פני

ה'תשע"ד  שבט ט"ז שישי יום וחכמה  ענווה

:‰Œ„ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰åéúBòcL íãà ìk̈¨¨¤¥¨
álä dábî ÷çøúiL éî ...íëç àø÷ð ,úBòvîî ,úBiðBðéa úBòc¥¥¦§ª¨¦§¨¨¨¦¤¦§©¥¦Ÿ©©¥
íàå ...ãéñç àø÷ð ,øúBéa çeø-ìôL äéäéå ïBøçàä äöwä ãò©©¨¤¨©£§¦§¤§©©§¥¦§¨¨¦§¦

.íëç àø÷ð Z åðò äéäéå ãáìa òöîàä ãò ÷çøúð¦§©¥©¨¤§©¦§©§¦§¤¨¨¦§¨¨¨
שדרך  הרמב"ם כותב כאן משנה': ה'לחם הקשה
שהוא  ומי החכמים, דרך היא הענווה במידת גם הממוצע
'לפנים  של הנהגה וזו חסיד", נקרא – ביותר רוח "שפל

להלן ואילו הדין', ה"ג)משורת שבמידת (פ"ב כותב הוא
להתרחק  צריך אלא בינונית, במידה לנהוג אסור הגאווה

האחרון"! הקצה "עד
: ה'תולדות' בעל ומבאר

החכמים", "דרך היא ממוצעת בדרך שענווה בדבריו
יש  אלא אחיד בקו בה ללכת שאין הרמב"ם מתכוין
רוח  שפל להיות יש לפעמים בחכמה: ולנהוג להשכיל
יהודי  לדוגמה: בכוחותיו. הכרה נחוצה ולפעמים ביותר

המלאכים  "וגם העולמות לכל בעבודתו משפיע ה' עובד
תגרום  כך על וידיעה ותפילתו". תורתו ידי על ניזונין
ענווה  מרוב אם אך ובשלמות בשמחה תהיה שעבודתו
השפעה  לכך תהיה עבודתו, בערך יכיר לא ושפילות

עבודתו. על שלילית
להימנע  ומתי ושפלות בענווה להתנהג מתי לקבוע וכדי

חז"ל כהוראת לנהוג יש יב)ממנה, ב, יהיו (אבות מעשיך "כל
רשות  של והן מצוה של הן פעולה שכל היינו שמים", לשם
יוכל  וכך אישית, לתועלת כוונה שום ללא להיות צריכה

לא. ומתי עצמו להשפיל מתי ולקבוע להשכיל
מי  אבל חכם, נקרא לפיה שהנוהג הבינונית, המידה זוהי
לו  אסור שמים, לשם מעשיו שכל זו לדרגה הגיע שלא
רוחו  "ותהיה האחר הקצה עד יתרחק אלא בבינוניות לנהוג

למאד" ה"ג)נמוכה פ"ב .(להלן
(eikxca zklde devn ,awr ,sqei awri zeclez)

ה'תשע"ד  שבט י"ז קודש שבת בהלכה  העישון

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰àéøa óebä úBéäå ìéàBä¦¤¡©¨¦
éøö ...àeä íMä éëøcî ,íìLåíéøácî Bîöò íãà ÷éçøäì C §¨¥¦©§¥©¥¨¦§©§¦¨¨©§¦§¨¦

...ïéøánä íéøáãa Bîöò âéäðäìe ,óebä úà ïéãaàîä©§©§¦¤©§©§¦©§¦§¨¦©©§¦
רוצח ה"ד)בהלכות מכשול (פי"א כל "וכן הרמב"ם: כתב

הסיר... לא ואם להסירו... עשה מצות נפשות סכנת בו שיש
והוסיף דמים'". תשים 'לא על ועבר עשה מצות (שם ביטל

סכנת ה"ה) בהם שיש מפני חכמים אסרו דברים "הרבה :
סכנה. חשש מפני האסורים דברים כמה ומונה נפשות",

לגוף, המזיקים רבים דברים הרמב"ם מונה כאן אך
מדרבנן  או מהתורה גמור חיוב שאין מדבריו ומשמע

הראויה. הדרך היא שכן אלא מהם להתרחק
משה' ה'אגרות עו)וביאר ב, דברים (חו"מ מפורטים כאן :

אינם  האנשים ולרוב כך כל מצויה שבהם הסכנה שאין
מהם  שהמניעה הגוף הנאת בענייני מדובר ועוד מזיקים,
יש  וכן סכנה, ספק מחמת זאת אסרו לא ולכן בצער כרוכה
כרוך  שהדבר או מפניהם להישמר גדולה שטרחא מהם
זאת  אסרו לא ולכן נפש, לכל שווה שאינה ממון בהוצאת

מכך. להימנע יעצו רק אלא הדין מן
הלכות' ה'משנה כתב קסא)וכן סי' הנאות (ח"ט לאסור שאין

הר  מדברי כן והוכיח סכנה, חשש במקום אף מב"ם הגוף
אישות הי"א)בהלכות במזונות (פכ"א הבעל של שחיובו ,

יותר  לאכול מתאווה ואם הבסיסיים, למזונות הוא אשתו
תאכל  שאם ולומר לעכב יכול הבעל "ואין משלה אוכלת

הולד, ימות הרעים מאכלות תאכל או מדאי xrvyיותר iptn
mcew dteb את מלסכן למונעה אין גופה צער מחמת ואם ,"

עצמה. סכנת מפני למונעה שאין שכן כל הוולד,
עישון  הדין מן לאסור שאין משה' ה'אגרות כתב זה ולפי
מאוד  מזה נהנין בזה הרגילין "שאלו משום סיגריות
מיני  מחסרון יותר עוד סיגריות להם כשאין ומצטערין
"כל  שהרי יחסית נמוכה הסיכון רמת וגם טובים", אוכלין
מעישון) כתוצאה (שנחלו החולים בבתי הנמצאים החולים

מיעוטא". הוא
באופן  ברמב"ם הסתירה את ומיישבים חולקים יש אך
נזק  חשש בהם יש אם הדין מן נאסרו סכנה מעשי אחר:
הנזק  כנגד הרי המזיקים במאכלות אבל תועלת, בהם ואין
לאסור  ואין מאכל, ככל לגוף תועלת יש לגרום שעלולים
בו  שיש סיגריות עישון להתיר אין זה ולפי מספק. זאת

תועלת כל בו ואין נזק צז)חשש ע' ג, הוראה' 'דרכי .(קובץ
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ה'תשע"ד  שבט י"א 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

dyrz `l zeevn - hay `"i oey`x mei - meil miwxt dyly 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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ה'תשע"ד  שבט י"א 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
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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 ְְְִֶֶֶַַַָֹֹֹֹ

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



dyrzפח `l zeevn - hay `"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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" מן ˜Î‚..תׁשּברּו הּפסח מּבׂשר להֹוציא ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶַַַֹ

הּבית" מן תֹוציא "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜Î„..החבּורה, ֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹ
חמץ, תאפה "לא ׁשּנאמר: חמץ, מנחֹות ׁשירי ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלעׂשֹות

ּומבּׁשל,˜Î‰..חלקם" נא הּפסח ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
מבּׁשל" ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו "אל .ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ÂÎ˜.:ׁשּנאמר ּתֹוׁשב, לגר ּפסח ּבׂשר להאכיל ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
ּבֹו" יאכל לא וׂשכיר, הערל ˜ÊÎ.."ּתֹוׁשב יאכל ׁשּלא ְִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ּבֹו" יאכל לא ערל, "וכל ׁשּנאמר: ּפסח, .ּבׂשר ְְֱֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
.ÁÎ˜,ׁשּנׁשּתּמד ליׂשראל הּפסח ּבׂשר להאכיל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא

ּבֹו" יאכל לא נכר, ּבן "ּכל יׂשראל ׁשּנאמר: ּכלֹומר, ; ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבֹו. יאכל לא ּכמֹותם, זרה עבֹודה ועבד נכר לבני ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹׁשּנלוה

.ËÎ˜והּנפׁש" ׁשּנאמר: קדׁשים, ׁשּנטמא אדם יאכל ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
וטמאתֹו לה', אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻאׁשר

ׁשּנאמר:˜Ï..עליו" ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים מן לאכל ׁשּלא ְְֱֱֳִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
יאכל" לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ׁשּלא ˜Ï‡.."והּבׂשר ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

הּנפׁש ונכרתה . . יּׂשא עֹונֹו "ואכליו ׁשּנאמר: נֹותר, ְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלאכל
"הּמקריב ˜Ï·..ההיא" ׁשּנאמר: ּפּגּול, לאכל ׁשּלא ְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ

עֹונּה מּמּנּו, האכלת והּנפׁש יהיה; ּפּגּול לֹו, יחׁשב לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאתֹו
ּבכרת.ּתּׂשא" והּוא ;.‚Ï˜,ּתרּומֹות זר יאכל ׁשּלא ְְְִֵֶַָָָֹֹ

קדׁש" יאכל לא זר, "וכל יאכל ˜Ï„..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ
ּכהן  "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה, ּוׂשכירֹו ּכהן ּתֹוׁשב ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹאפּלּו

קדׁש" יאכל לא ּתרּומה,˜Ï‰..וׂשכיר, ערל יאכל ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
הּפסח  מן הּכתּוב לּמדֹו זה ודבר קדׁשים. לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָוהּוא

הּתֹורה  מן ּבפרּוׁש ואינֹו ׁשוה, הּׁשמּועה ּבגזרה ּומּפי ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
מּדברי  ואינֹו ּתֹורה, מּגּופי - ּבּקדׁשים ערל ׁשאּסּור ְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלמדּו,

ׁשּנאמר:˜ÂÏ.סֹופרים. ּתרּומה, טמא ּכהן יאכל ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
יאכל" לא ּבּקדׁשים וגֹו' מּזרע ׁשּלא ˜ÊÏ.."איׁש ְְֲֳִִִֶַַַָֹֹֹ

ׁשּנאמר: וׁשֹוק, חזה ולא ּתרּומֹות לא קדׁש, חללה ְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹּתאכל
לא  הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹֹ"ּובת

"וכל ˜ÁÏ..תאכל" ׁשּנאמר: ּכהן, מנחת ּתאכל  ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
תאכל" לא ּתהיה, ּכליל ּכהן לאכל ˜ËÏ..מנחת ׁשּלא ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

אׁשר  חּטאת "וכל ׁשּנאמר: ּבפנים, הּנעׂשֹות חּטאֹות ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבׂשר
מּדמּה" ׁשהּטל ˜Ó..יּובא הּמקּדׁשין ּפסּולי לאכל ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻ

ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא ׁשּנאמר: ּבכּונה, מּום מּפי ּבהם ; ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּום  ּבהם ׁשהּטל הּמקּדׁשין ׁשּבפסּולי למדנּו, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּׁשמּועה

מדּבר. ּדגן ˜Ó‡.הּכתּוב ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹחּוץ

"ּדגנ..·Ó˜ חּוץ ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
"ּתירׁש" ׁשּנאמר: לאכל ˜Ó‚..לירּוׁשלים, ׁשּלא ְֱֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ

"ויצהר" ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ יצהר ׁשל ׁשני .מעׂשר ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
.„Ó˜:ׁשּנאמר לירּוׁשלים, חּוץ ּתמים ּבכֹור לאכל ְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּובכֹורֹות" וגֹו' תּוכל הּכהנים ˜Ó‰.."לא יאכלּו ׁשּלא ְְְֲִֶַַֹֹֹֹ
ּבקר וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ ואׁשם ְְְְֱֲֶֶַַַָָָָָָָֹחּטאת

"לאסר וצאנ אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ל  חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות ׁשּיאכל ּבׂשר ּדבר ׁשּכל לפי עזרה, ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

אקרא  "ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא - אכילתֹו למקֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָֹֹחּוץ
תּוכל ˜ÂÓ.ּבֹו. "לא ׁשּנאמר: העֹולה, ּבׂשר לאכל ְֱֱֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּתּדר" אׁשר ּונדרי נדריוגֹו' לאכל ּתּוכל לא ּכלֹומר, ; ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
מן  יהנה ׁשּלא מֹועל, ּכל ׁשל אזהרה היא וזֹו ּתּדר. ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאׁשר
מעל. נהנה, ואם מהן; ליהנֹות האסּורין ְֱֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

.ÊÓ˜,ּדמים זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
"ונדבתי וגֹו' תּוכל "לא לאכל ׁשּנאמר: ּתּוכל לא ּכלֹומר, ; ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ

ּדמם. ׁשּיּזרק עד נדבֹותי.ÁÓ˜ ּבׂשר זר יאכל ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הם" קדׁש ּכי יאכל, לא "וזר ׁשּנאמר: קדׁשים, .קדׁשי ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

.ËÓ˜ ּבעזרה הּנחה קדם ּבּכּורים ּכהן יאכל ,ׁשּלא ֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
הּבּכּורים. אּלּו ;"יד ּותרּומת . . תּוכל "לא ְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

.˜ עד ּבירּוׁשלים, ואפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר לאכל ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּלא
ּבטמא" מּמּנּו בערּתי "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜‡..ׁשּיּפדה, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

באני  אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבאנינּות, ׁשני מעׂשר ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹלאכל
ּבדברים ˜·..מּמּנּו" ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

מּמּנּו נתּתי "ולא ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, אכילה ּבהם ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
מּמּנּולמת" "נתּתי החי, הּגּוף לצרכי חּוץ ׁשהּוא וכל ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבֹו. אקרא הּוא ˜‚.למת" והּטבל, הּטבל; לאכל ׁשּלא ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּלא  ּומעׂשרֹות, ּבתרּומֹות החּיב הארץ מן ׁשּגּדּוליו ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדבר
קדׁשי  את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ה', ּתרּומת מּמּנּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹהֹוציאּו

לה'" ירימּו אׁשר את יׂשראל ׁשהם בני ּדברים ּכלֹומר, ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אֹותן  ויאכלּו חל אֹותן יעׂשּו לא לה', אֹותן להרים ְְְֲֲִִִַַָָָָֹֹֹעתידין

ולא ˜„.ּבטבלן. לבּכּורים, ּתרּומה להקּדים ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֶַָָֹֹ
אּלא  לראׁשֹון, ׁשני מעׂשר ולא לתרּומה, ראׁשֹון ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמעׂשר
ּתרּומה  ּכ ואחר ּתחּלה, ּבּכּורים הּסדר: על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמֹוציאין
ׁשני; מעׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּגדֹולה,

תאחר" לא ודמע מלאת" ּדבר ׁשּנאמר: ּתאחר לא , ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
להקּדימֹו. והּנדבֹות ˜‰.הראּוי הּנדרים לאחר ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

לׁשּלמֹו" תאחר "לא ׁשּנאמר: וׁשּנּדב, ׁשּלא ˜Â..ׁשּנדר ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ריקם" פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: קרּבן, ּבלא לחג .לעלֹות ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

.Ê˜,נפׁשֹו על אדם ׁשאסר ּדברים על לעבר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ּדברֹו" יחל "לא זֹונה,˜Á..ׁשּנאמר: ּכהן יּקח ׁשּלא ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
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יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה יּקח ˜Ë..ׁשּנאמר: ׁשּלא ֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
יּקחּו" לא "וחללה ׁשּנאמר: חללה, יּקח ˜Ò..ּכהן ׁשּלא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה ׁשּנאמר: .ּגרּוׁשה, ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹ
.‡Ò˜ אלמנה" ׁשּנאמר: אלמנה, ּגדֹול ּכהן יּקח ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

יּקח" לא אּלה את זנה, וחללה ׁשּלא ˜Ò·..ּוגרּוׁשה ְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
מּפני  קּדּוׁשין, ּבלא ואפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֹיבעל

זרעֹו" יחּלל "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ׁשּמחּללּה, מזהר הּוא הרי ; ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
ּכׁשרה. ראׁש,˜Ò‚.לחּלל ּפרּוע לּמקּדׁש ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם ּכהן ˜Ò„..ׁשּנאמר: יּכנס ׁשּלא ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
תפרמּו" לא "ּובגדיכם ׁשּנאמר: ּבגדים, קרּוע .לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

.‰Ò˜:ׁשּנאמר עבֹודה, ּבׁשעת העזרה מן ּכהן יצא ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
תצאּו" לא מֹועד  אהל ּכהן ˜ÂÒ.."ּומּפתח  יּטּמא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ

יּטּמא" לא "לנפׁש ׁשּנאמר: מתים, לׁשאר .הדיֹוט ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ÊÒ˜:ׁשּנאמר לקרֹוביו, ואפּלּו ּגדֹול ּכהן יּטּמא ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

יּטּמא" לא ּולאּמֹו ּגדֹול ˜ÁÒ.."לאביו ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ
יבא" לא מת, נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: מת, למדּועם ּכ ; ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

יּטּמא. ּבבל וחּיב יבֹוא ּבבל חּיב ׁשהּוא הּׁשמּועה, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָמּפי
.ËÒ˜:ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ חלק לוי ׁשבט יּקח ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּלא

לֹו" יהיה לא חלק ˜Ú.."ונחלה לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּבׁשע  לּכהנים ּבּבּזה יהיה "לא ׁשּנאמר: הארץ, ּכּבּוׁש ת ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ונחלה" חלק . . על ˜Ú‡..הלוּים קרחה לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
למת" - עיניכם ּבין קרחה תׂשימּו "לא ׁשּנאמר: .מת, ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.·Ú˜ לא זה את א" ׁשּנאמר: טמאה, ּבהמה לאכל ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
הּגרה" מּמעלי טמא,˜Ú‚..תאכלּו ּדג לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

תאכלּו" לא מּבׂשרם לכם, יהיּו "וׁשקץ .ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
.„Ú˜ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ׁשּנאמר: טמא, עֹוף לאכל ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא

יאכלּו" לא העֹוף, העֹוף,˜Ú‰..מן ׁשרץ לאכל ׁשּלא ְֱִֵֶֶֶֶָָָֹֹֹ
יאכלּו" לא לכם, הּוא טמא העֹוף, ׁשרץ "ּכל .ׁשּנאמר: ֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.ÂÚ˜ הּׁשרץ הּׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: הארץ, ׁשרץ לאכל ְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
יאכל" לא הּוא, ׁשקץ - הארץ לאכל ˜ÊÚ..על ׁשּלא ֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּבכל  נפׁשתיכם, את תטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: הארץ, ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹרמׂש
הארץ" על הרמׂש ּתֹולעת ˜ÁÚ..הּׁשרץ לאכל ׁשּלא ֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

על  הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: לאויר, ּכׁשּתצא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפרֹות
תאכלּום" לא - הּמים,˜ËÚ..הארץ ׁשרץ לאכל ׁשּלא ְֱִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

הּׁשרץ" הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו "אל .ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
.Ù˜"נבלה ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: מתה, לאכל .ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

.‡Ù˜ טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: טרפה, לאכל ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
תאכלּו" ׁשּנאמר:˜Ù·..לא החי, מן אבר לאכל ׁשּלא ֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ

הּבׂשר" עם הּנפׁש תאכל ּגיד ˜Ù‚.."ולא לאכל ׁשּלא ְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
ּגיד  את יׂשראל בני יאכלּו לא ּכן "על ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּנׁשה,

לא ˜Ù„..הּנׁשה" ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, לאכל ׁשּלא ְֱֱֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
חלב ˜Ù‰..תאכלּו" "ּכל ׁשּנאמר: חלב, לאכל ׁשּלא ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ

תאכלּו" לא - ועז וכׂשב ּבׂשר ˜ÂÙ..ׁשֹור לבּׁשל ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ׁשּנאמר: .ּבחלב, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

.ÊÙ˜ּבׂשר לאכל ּגדי"ׁשּלא תבּׁשל "לא ׁשּנאמר ּבחלב, ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ּבּׁשּול  לאּסּור ׁשאחד הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ ׁשנּיה; ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּפעם

אכילה. לאּסּור ׁשֹור ˜ÁÙ.ואחד ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְְְֱֲִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבׂשרֹו" את יאכל "ולא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜ËÙ..הּנסקל, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

וגֹו' "ולחם ׁשּנאמר: הּפסח, קדם חדׁשה ּתבּואה ּפת ְְְֱֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלאכל
תאכלּו" ׁשּנאמר:˜ˆ..לא החדׁש, מן קלי לאכל ׁשּלא ְֱֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

תאכלּו" לא . . מן ˜ˆ‡.."וקלי ּכרמל לאכל ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶַָֹֹֹֹ
תאכלּו" לא "וכרמל ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜ˆ·..החדׁש, ְְְֱֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

לא  ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ערלה, ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
"ּפן ˜ˆ‚..יאכל" ׁשּנאמר: הּכרם, ּכלאי לאכל ׁשּלא ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

הּכרם" ּותבּואת ּתזרע, אׁשר הּזרע המלאה הּוא ּתקּדׁש זה ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אכילה. ׁשּנאמר:˜ˆ„.אּסּור ,נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

נסיכם" יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב ."אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
ׁשּנאמר:˜ˆ‰. וסֹובא, זֹולל ּדר ולׁשּתֹות לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹׁשּלא

וסבא" זֹולל זה הּצֹום,˜ˆÂ.."ּבננּו ּביֹום לאכל ׁשּלא ְְְֱֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ
תעּנה" לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּלא ˜ˆÊ..ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻ

חמץ" יאכל "ולא ׁשּנאמר: ּבפסח, חמץ .לאכל ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
.Áˆ˜,מחמצת "ּכל ׁשּנאמר: חמץ, ּתערבת לאכל ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

תאכלּו" יֹום ˜ˆË..לא חצֹות אחר חמץ לאכל ׁשּלא ֱֲֵֵֶֶַַָֹֹֹֹ
חמץ" עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: עׂשר, ׁשּלא ¯..ארּבעה ְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

חמץ" ל יראה "לא ׁשּנאמר: חמץ, ׁשּלא ¯‡..יראה ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאֹור, ׁשּנאמר: חמץ, .יּמצא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

יין ¯·. ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין, הּנזיר יׁשּתה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ענבים" מׁשרת "וכל ׁשּנאמר: יין, ּכטעם ואפּלּווטעמֹו ; ְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָ

עליו, אסּור זה הרי הּיין, ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר אֹו הּיין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהחמיץ
יׁשּתה". לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ׁשּלא ¯‚.ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
לחים" "וענבים ׁשּנאמר: לחים, ענבים ׁשּלא ¯„..יאכל ֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

יאכל" לא "ויבׁשים ׁשּנאמר: יבׁשים, ענבים .יאכל ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
לא ¯‰. . . "מחרצּנים ׁשּנאמר: חרצּנים, יאכל ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹׁשּלא

לא ¯Â..יאכל" - זג "ועד ׁשּנאמר: זּוגין, יאכל ׁשּלא ְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
"לאביו ¯Ê..יאכל" ׁשּנאמר: לּמת, הּנזיר יּטּמא ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

יּטּמא" לא הּמת,¯Á..ּולאּמֹו ּבאהל יּכנס ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
יבא" לא מת, נפׁש "על יגּלח ¯Ë..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ראׁשֹו" על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯È..הּנזיר, ֱֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹ
לקצֹור" ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּכל .לקצר ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.‡È¯,קצירה ּבׁשעת הּנֹופלֹות הּׁשּבלים ללקט ְְְְֳִִִִִֶַַַָֹֹׁשּלא
תלּקט" לא ,קציר "ולקט לבצר ¯È·..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ

תעֹולל" לא וכרמ" ׁשּנאמר: הּכרם, .עֹוללֹות ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַֹ
.‚È¯ לא ּכרמ "ּופרט ׁשּנאמר: הּכרם, ּפרט ללקט ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא

"לא ¯È„..תלּקט" ׁשּנאמר: הּׁשכחה, עמר לּקח ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
לקחּתֹו" תפאר תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: האילנֹות, כל וכן ; ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

."אחרי.ÂË¯ׂשד" ׁשּנאמר: זרעים, ּכלאי לזרע ׁשּלא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכלאים" תזרע ירק ¯ÊË..לא אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֹ

ּכלאים" ּכרמ תזרע "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯ÊÈ..ּבּכרם, ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לא  ּבהמּת" ׁשּנאמר: מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ּבהמה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלהרּביע

ּכלאים" מיני ¯ÁÈ..תרּביע ּבׁשני מלאכה יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
יחּדו" ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: ּכאחד, .ּבהמה ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

.ËÈ¯ ׁשאֹוכלת ּבדבר מלאכה ּבׁשעת ּבהמה לחסם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁ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" מן ˜Î‚..תׁשּברּו הּפסח מּבׂשר להֹוציא ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶַַַֹ

הּבית" מן תֹוציא "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜Î„..החבּורה, ֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹ
חמץ, תאפה "לא ׁשּנאמר: חמץ, מנחֹות ׁשירי ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלעׂשֹות

ּומבּׁשל,˜Î‰..חלקם" נא הּפסח ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
מבּׁשל" ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו "אל .ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ÂÎ˜.:ׁשּנאמר ּתֹוׁשב, לגר ּפסח ּבׂשר להאכיל ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
ּבֹו" יאכל לא וׂשכיר, הערל ˜ÊÎ.."ּתֹוׁשב יאכל ׁשּלא ְִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ּבֹו" יאכל לא ערל, "וכל ׁשּנאמר: ּפסח, .ּבׂשר ְְֱֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
.ÁÎ˜,ׁשּנׁשּתּמד ליׂשראל הּפסח ּבׂשר להאכיל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא

ּבֹו" יאכל לא נכר, ּבן "ּכל יׂשראל ׁשּנאמר: ּכלֹומר, ; ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבֹו. יאכל לא ּכמֹותם, זרה עבֹודה ועבד נכר לבני ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹׁשּנלוה

.ËÎ˜והּנפׁש" ׁשּנאמר: קדׁשים, ׁשּנטמא אדם יאכל ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
וטמאתֹו לה', אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻאׁשר

ׁשּנאמר:˜Ï..עליו" ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים מן לאכל ׁשּלא ְְֱֱֳִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
יאכל" לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ׁשּלא ˜Ï‡.."והּבׂשר ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

הּנפׁש ונכרתה . . יּׂשא עֹונֹו "ואכליו ׁשּנאמר: נֹותר, ְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלאכל
"הּמקריב ˜Ï·..ההיא" ׁשּנאמר: ּפּגּול, לאכל ׁשּלא ְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ

עֹונּה מּמּנּו, האכלת והּנפׁש יהיה; ּפּגּול לֹו, יחׁשב לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאתֹו
ּבכרת.ּתּׂשא" והּוא ;.‚Ï˜,ּתרּומֹות זר יאכל ׁשּלא ְְְִֵֶַָָָֹֹ

קדׁש" יאכל לא זר, "וכל יאכל ˜Ï„..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ
ּכהן  "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה, ּוׂשכירֹו ּכהן ּתֹוׁשב ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹאפּלּו

קדׁש" יאכל לא ּתרּומה,˜Ï‰..וׂשכיר, ערל יאכל ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
הּפסח  מן הּכתּוב לּמדֹו זה ודבר קדׁשים. לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָוהּוא

הּתֹורה  מן ּבפרּוׁש ואינֹו ׁשוה, הּׁשמּועה ּבגזרה ּומּפי ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ
מּדברי  ואינֹו ּתֹורה, מּגּופי - ּבּקדׁשים ערל ׁשאּסּור ְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלמדּו,

ׁשּנאמר:˜ÂÏ.סֹופרים. ּתרּומה, טמא ּכהן יאכל ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
יאכל" לא ּבּקדׁשים וגֹו' מּזרע ׁשּלא ˜ÊÏ.."איׁש ְְֲֳִִִֶַַַָֹֹֹ

ׁשּנאמר: וׁשֹוק, חזה ולא ּתרּומֹות לא קדׁש, חללה ְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹּתאכל
לא  הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, לאיׁש תהיה ּכי - ּכהן ְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָֹֹ"ּובת

"וכל ˜ÁÏ..תאכל" ׁשּנאמר: ּכהן, מנחת ּתאכל  ׁשּלא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
תאכל" לא ּתהיה, ּכליל ּכהן לאכל ˜ËÏ..מנחת ׁשּלא ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

אׁשר  חּטאת "וכל ׁשּנאמר: ּבפנים, הּנעׂשֹות חּטאֹות ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבׂשר
מּדמּה" ׁשהּטל ˜Ó..יּובא הּמקּדׁשין ּפסּולי לאכל ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻ

ּתֹועבה" ּכל תאכל "לא ׁשּנאמר: ּבכּונה, מּום מּפי ּבהם ; ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּום  ּבהם ׁשהּטל הּמקּדׁשין ׁשּבפסּולי למדנּו, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּׁשמּועה

מדּבר. ּדגן ˜Ó‡.הּכתּוב ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, ְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹחּוץ

"ּדגנ..·Ó˜ חּוץ ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
"ּתירׁש" ׁשּנאמר: לאכל ˜Ó‚..לירּוׁשלים, ׁשּלא ְֱֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ

"ויצהר" ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ יצהר ׁשל ׁשני .מעׂשר ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
.„Ó˜:ׁשּנאמר לירּוׁשלים, חּוץ ּתמים ּבכֹור לאכל ְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּובכֹורֹות" וגֹו' תּוכל הּכהנים ˜Ó‰.."לא יאכלּו ׁשּלא ְְְֲִֶַַֹֹֹֹ
ּבקר וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ ואׁשם ְְְְֱֲֶֶַַַָָָָָָָֹחּטאת

"לאסר וצאנ אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ; ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ל  חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות ׁשּיאכל ּבׂשר ּדבר ׁשּכל לפי עזרה, ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

אקרא  "ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא - אכילתֹו למקֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָֹֹחּוץ
תּוכל ˜ÂÓ.ּבֹו. "לא ׁשּנאמר: העֹולה, ּבׂשר לאכל ְֱֱֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ּתּדר" אׁשר ּונדרי נדריוגֹו' לאכל ּתּוכל לא ּכלֹומר, ; ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
מן  יהנה ׁשּלא מֹועל, ּכל ׁשל אזהרה היא וזֹו ּתּדר. ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאׁשר
מעל. נהנה, ואם מהן; ליהנֹות האסּורין ְֱֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

.ÊÓ˜,ּדמים זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
"ונדבתי וגֹו' תּוכל "לא לאכל ׁשּנאמר: ּתּוכל לא ּכלֹומר, ; ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ

ּדמם. ׁשּיּזרק עד נדבֹותי.ÁÓ˜ ּבׂשר זר יאכל ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הם" קדׁש ּכי יאכל, לא "וזר ׁשּנאמר: קדׁשים, .קדׁשי ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

.ËÓ˜ ּבעזרה הּנחה קדם ּבּכּורים ּכהן יאכל ,ׁשּלא ֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
הּבּכּורים. אּלּו ;"יד ּותרּומת . . תּוכל "לא ְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

.˜ עד ּבירּוׁשלים, ואפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר לאכל ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּלא
ּבטמא" מּמּנּו בערּתי "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜‡..ׁשּיּפדה, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

באני  אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבאנינּות, ׁשני מעׂשר ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹלאכל
ּבדברים ˜·..מּמּנּו" ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

מּמּנּו נתּתי "ולא ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, אכילה ּבהם ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
מּמּנּולמת" "נתּתי החי, הּגּוף לצרכי חּוץ ׁשהּוא וכל ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבֹו. אקרא הּוא ˜‚.למת" והּטבל, הּטבל; לאכל ׁשּלא ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשּלא  ּומעׂשרֹות, ּבתרּומֹות החּיב הארץ מן ׁשּגּדּוליו ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדבר
קדׁשי  את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ה', ּתרּומת מּמּנּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹהֹוציאּו

לה'" ירימּו אׁשר את יׂשראל ׁשהם בני ּדברים ּכלֹומר, ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אֹותן  ויאכלּו חל אֹותן יעׂשּו לא לה', אֹותן להרים ְְְֲֲִִִַַָָָָֹֹֹעתידין

ולא ˜„.ּבטבלן. לבּכּורים, ּתרּומה להקּדים ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֶַָָֹֹ
אּלא  לראׁשֹון, ׁשני מעׂשר ולא לתרּומה, ראׁשֹון ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמעׂשר
ּתרּומה  ּכ ואחר ּתחּלה, ּבּכּורים הּסדר: על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמֹוציאין
ׁשני; מעׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָּגדֹולה,

תאחר" לא ודמע מלאת" ּדבר ׁשּנאמר: ּתאחר לא , ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
להקּדימֹו. והּנדבֹות ˜‰.הראּוי הּנדרים לאחר ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

לׁשּלמֹו" תאחר "לא ׁשּנאמר: וׁשּנּדב, ׁשּלא ˜Â..ׁשּנדר ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ריקם" פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: קרּבן, ּבלא לחג .לעלֹות ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

.Ê˜,נפׁשֹו על אדם ׁשאסר ּדברים על לעבר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ּדברֹו" יחל "לא זֹונה,˜Á..ׁשּנאמר: ּכהן יּקח ׁשּלא ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
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יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה יּקח ˜Ë..ׁשּנאמר: ׁשּלא ֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
יּקחּו" לא "וחללה ׁשּנאמר: חללה, יּקח ˜Ò..ּכהן ׁשּלא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה ׁשּנאמר: .ּגרּוׁשה, ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹ
.‡Ò˜ אלמנה" ׁשּנאמר: אלמנה, ּגדֹול ּכהן יּקח ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

יּקח" לא אּלה את זנה, וחללה ׁשּלא ˜Ò·..ּוגרּוׁשה ְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
מּפני  קּדּוׁשין, ּבלא ואפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֹיבעל

זרעֹו" יחּלל "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ׁשּמחּללּה, מזהר הּוא הרי ; ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
ּכׁשרה. ראׁש,˜Ò‚.לחּלל ּפרּוע לּמקּדׁש ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם ּכהן ˜Ò„..ׁשּנאמר: יּכנס ׁשּלא ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
תפרמּו" לא "ּובגדיכם ׁשּנאמר: ּבגדים, קרּוע .לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

.‰Ò˜:ׁשּנאמר עבֹודה, ּבׁשעת העזרה מן ּכהן יצא ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
תצאּו" לא מֹועד  אהל ּכהן ˜ÂÒ.."ּומּפתח  יּטּמא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ

יּטּמא" לא "לנפׁש ׁשּנאמר: מתים, לׁשאר .הדיֹוט ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ÊÒ˜:ׁשּנאמר לקרֹוביו, ואפּלּו ּגדֹול ּכהן יּטּמא ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

יּטּמא" לא ּולאּמֹו ּגדֹול ˜ÁÒ.."לאביו ּכהן יּכנס ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ
יבא" לא מת, נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: מת, למדּועם ּכ ; ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

יּטּמא. ּבבל וחּיב יבֹוא ּבבל חּיב ׁשהּוא הּׁשמּועה, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָמּפי
.ËÒ˜:ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ חלק לוי ׁשבט יּקח ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּלא

לֹו" יהיה לא חלק ˜Ú.."ונחלה לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּבׁשע  לּכהנים ּבּבּזה יהיה "לא ׁשּנאמר: הארץ, ּכּבּוׁש ת ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ונחלה" חלק . . על ˜Ú‡..הלוּים קרחה לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
למת" - עיניכם ּבין קרחה תׂשימּו "לא ׁשּנאמר: .מת, ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.·Ú˜ לא זה את א" ׁשּנאמר: טמאה, ּבהמה לאכל ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
הּגרה" מּמעלי טמא,˜Ú‚..תאכלּו ּדג לאכל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

תאכלּו" לא מּבׂשרם לכם, יהיּו "וׁשקץ .ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
.„Ú˜ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ׁשּנאמר: טמא, עֹוף לאכל ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא

יאכלּו" לא העֹוף, העֹוף,˜Ú‰..מן ׁשרץ לאכל ׁשּלא ְֱִֵֶֶֶֶָָָֹֹֹ
יאכלּו" לא לכם, הּוא טמא העֹוף, ׁשרץ "ּכל .ׁשּנאמר: ֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.ÂÚ˜ הּׁשרץ הּׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: הארץ, ׁשרץ לאכל ְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
יאכל" לא הּוא, ׁשקץ - הארץ לאכל ˜ÊÚ..על ׁשּלא ֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּבכל  נפׁשתיכם, את תטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: הארץ, ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹרמׂש
הארץ" על הרמׂש ּתֹולעת ˜ÁÚ..הּׁשרץ לאכל ׁשּלא ֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

על  הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: לאויר, ּכׁשּתצא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפרֹות
תאכלּום" לא - הּמים,˜ËÚ..הארץ ׁשרץ לאכל ׁשּלא ְֱִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

הּׁשרץ" הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו "אל .ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
.Ù˜"נבלה ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: מתה, לאכל .ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

.‡Ù˜ טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: טרפה, לאכל ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
תאכלּו" ׁשּנאמר:˜Ù·..לא החי, מן אבר לאכל ׁשּלא ֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ

הּבׂשר" עם הּנפׁש תאכל ּגיד ˜Ù‚.."ולא לאכל ׁשּלא ְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
ּגיד  את יׂשראל בני יאכלּו לא ּכן "על ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּנׁשה,

לא ˜Ù„..הּנׁשה" ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, לאכל ׁשּלא ְֱֱֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
חלב ˜Ù‰..תאכלּו" "ּכל ׁשּנאמר: חלב, לאכל ׁשּלא ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ

תאכלּו" לא - ועז וכׂשב ּבׂשר ˜ÂÙ..ׁשֹור לבּׁשל ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ׁשּנאמר: .ּבחלב, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

.ÊÙ˜ּבׂשר לאכל ּגדי"ׁשּלא תבּׁשל "לא ׁשּנאמר ּבחלב, ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ּבּׁשּול  לאּסּור ׁשאחד הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ ׁשנּיה; ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּפעם

אכילה. לאּסּור ׁשֹור ˜ÁÙ.ואחד ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְְְֱֲִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבׂשרֹו" את יאכל "ולא ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜ËÙ..הּנסקל, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

וגֹו' "ולחם ׁשּנאמר: הּפסח, קדם חדׁשה ּתבּואה ּפת ְְְֱֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלאכל
תאכלּו" ׁשּנאמר:˜ˆ..לא החדׁש, מן קלי לאכל ׁשּלא ְֱֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

תאכלּו" לא . . מן ˜ˆ‡.."וקלי ּכרמל לאכל ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶַָֹֹֹֹ
תאכלּו" לא "וכרמל ׁשּנאמר: ׁשּלא ˜ˆ·..החדׁש, ְְְֱֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

לא  ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ערלה, ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
"ּפן ˜ˆ‚..יאכל" ׁשּנאמר: הּכרם, ּכלאי לאכל ׁשּלא ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

הּכרם" ּותבּואת ּתזרע, אׁשר הּזרע המלאה הּוא ּתקּדׁש זה ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אכילה. ׁשּנאמר:˜ˆ„.אּסּור ,נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

נסיכם" יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב ."אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
ׁשּנאמר:˜ˆ‰. וסֹובא, זֹולל ּדר ולׁשּתֹות לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹׁשּלא

וסבא" זֹולל זה הּצֹום,˜ˆÂ.."ּבננּו ּביֹום לאכל ׁשּלא ְְְֱֵֵֵֶֶֶַֹֹֹ
תעּנה" לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּלא ˜ˆÊ..ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻ

חמץ" יאכל "ולא ׁשּנאמר: ּבפסח, חמץ .לאכל ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
.Áˆ˜,מחמצת "ּכל ׁשּנאמר: חמץ, ּתערבת לאכל ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

תאכלּו" יֹום ˜ˆË..לא חצֹות אחר חמץ לאכל ׁשּלא ֱֲֵֵֶֶַַָֹֹֹֹ
חמץ" עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: עׂשר, ׁשּלא ¯..ארּבעה ְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

חמץ" ל יראה "לא ׁשּנאמר: חמץ, ׁשּלא ¯‡..יראה ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאֹור, ׁשּנאמר: חמץ, .יּמצא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

יין ¯·. ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין, הּנזיר יׁשּתה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ענבים" מׁשרת "וכל ׁשּנאמר: יין, ּכטעם ואפּלּווטעמֹו ; ְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָ

עליו, אסּור זה הרי הּיין, ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר אֹו הּיין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהחמיץ
יׁשּתה". לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ׁשּלא ¯‚.ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
לחים" "וענבים ׁשּנאמר: לחים, ענבים ׁשּלא ¯„..יאכל ֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

יאכל" לא "ויבׁשים ׁשּנאמר: יבׁשים, ענבים .יאכל ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
לא ¯‰. . . "מחרצּנים ׁשּנאמר: חרצּנים, יאכל ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹׁשּלא

לא ¯Â..יאכל" - זג "ועד ׁשּנאמר: זּוגין, יאכל ׁשּלא ְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
"לאביו ¯Ê..יאכל" ׁשּנאמר: לּמת, הּנזיר יּטּמא ׁשּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

יּטּמא" לא הּמת,¯Á..ּולאּמֹו ּבאהל יּכנס ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
יבא" לא מת, נפׁש "על יגּלח ¯Ë..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ראׁשֹו" על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯È..הּנזיר, ֱֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹ
לקצֹור" ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּכל .לקצר ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.‡È¯,קצירה ּבׁשעת הּנֹופלֹות הּׁשּבלים ללקט ְְְְֳִִִִִֶַַַָֹֹׁשּלא
תלּקט" לא ,קציר "ולקט לבצר ¯È·..ׁשּנאמר: ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ

תעֹולל" לא וכרמ" ׁשּנאמר: הּכרם, .עֹוללֹות ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַֹ
.‚È¯ לא ּכרמ "ּופרט ׁשּנאמר: הּכרם, ּפרט ללקט ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא

"לא ¯È„..תלּקט" ׁשּנאמר: הּׁשכחה, עמר לּקח ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
לקחּתֹו" תפאר תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: האילנֹות, כל וכן ; ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

."אחרי.ÂË¯ׂשד" ׁשּנאמר: זרעים, ּכלאי לזרע ׁשּלא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכלאים" תזרע ירק ¯ÊË..לא אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֹ

ּכלאים" ּכרמ תזרע "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯ÊÈ..ּבּכרם, ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לא  ּבהמּת" ׁשּנאמר: מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ּבהמה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלהרּביע

ּכלאים" מיני ¯ÁÈ..תרּביע ּבׁשני מלאכה יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
יחּדו" ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: ּכאחד, .ּבהמה ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

.ËÈ¯ ׁשאֹוכלת ּבדבר מלאכה ּבׁשעת ּבהמה לחסם ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
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ונהנית  ּבדיׁשֹו".מּמּנּו ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַֹֹ
.Î¯ לא ׂשד" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אדמה לעבד ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ׁשּנאמר:¯Î‡..תזרע" ּבּׁשביעית, אילן לעבד ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
תזמר" לא וכרמ"..·Î¯ ׁשביעית ספיחי לקצר ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַֹֹֹֹ

קציר ספיח "את ׁשּנאמר: הּׁשנים, ּבׁשאר ׁשּקֹוצרין ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
תקצֹור" ּבּׁשביעית ¯Î‚..לא 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 ; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ
תגזל"¯Ó‰.ממֹון. "לא ׁשּנאמר: לגזל, .ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶַָֹֹֹֹ
.ÂÓ¯ ּגבּול תּסיג "לא ׁשּנאמר: ּגבּולֹות, להּסיג ְְְֱִִֶֶֶַַַֹֹׁשּלא
"רע..ÊÓ¯ את תעׁשק "לא ׁשּנאמר: לעׁשק, ׁשּלא ֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
"רע..ÁÓ¯ ולא" ׁשּנאמר: חברֹו, ּבממֹון לכחׁש ׁשּלא ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

חברֹו,¯ËÓ..תכחׁשּו" ממֹון ּכפירת על ליּׁשבע ׁשּלא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ
תׁשּקרּו" "ולא ּבממֹון ׁשּנאמר: לּׁשקר ּתּׁשבע לא ּכלֹומר, ; ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

.ּביד לחבר ּוממּכר,¯.ׁשּיׁש ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אחיו" את איׁש ּתֹונּו "אל יֹונה ¯‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ֱִִֶֶֶֶֶַַָֹ

עמיתֹו" את איׁש תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: אֹונאת ּבדברים, זֹו ; ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר:¯·.ּדברים. ּבדברים, הּגר את להֹונֹות ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

תֹונה" לא ּבמּקח ¯‚.."וגר הּגר את להֹונֹות ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹ
תלחצּנּו" "ולא ׁשּנאמר: להחזיר ¯„..ּוממּכר, ׁשּלא ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

לארץ  ׁשּבחּוצה לאדֹוניו יׂשראל לארץ ׁשּברח ,עבד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
אדניו". אל  עבד תסּגיר "לא ׁשּלא ¯‰.ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ

אׁשר  ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: זה, עבד ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָלהֹונֹות
ּתֹונּנּו" לא לֹו, ּבּטֹוב יתֹום ¯Â..יבחר לעּנֹות ׁשּלא ְְִֶֶַַַָֹֹ

תעּנּון" לא ויתֹום, אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: .ואלמנה, ְְְְְֱֶֶַַַַָָָָָָֹ
.Ê¯ לא" ׁשּנאמר: עבד, עבֹודת עברי ּבעבד לעבד ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא

עבד" עבדת ּבֹו ממּכרת ¯Á..תעבד אֹותֹו למּכר ׁשּלא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
עבד" ממּכרת יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯Ë..עבד, ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

"ּבפר בֹו תרּדה "לא ׁשּנאמר: ,ּבפר עברי ּבעבד .לעבד ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
.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 ְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּ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 ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
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ּ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 ְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

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 ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

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



צי dyrz `l zeevn - hay `"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ונהנית  ּבדיׁשֹו".מּמּנּו ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַֹֹ
.Î¯ לא ׂשד" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אדמה לעבד ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ׁשּנאמר:¯Î‡..תזרע" ּבּׁשביעית, אילן לעבד ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
תזמר" לא וכרמ"..·Î¯ ׁשביעית ספיחי לקצר ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַֹֹֹֹ

קציר ספיח "את ׁשּנאמר: הּׁשנים, ּבׁשאר ׁשּקֹוצרין ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכדר
תקצֹור" ּבּׁשביעית ¯Î‚..לא 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 ; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ
תגזל"¯Ó‰.ממֹון. "לא ׁשּנאמר: לגזל, .ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶַָֹֹֹֹ
.ÂÓ¯ ּגבּול תּסיג "לא ׁשּנאמר: ּגבּולֹות, להּסיג ְְְֱִִֶֶֶַַַֹֹׁשּלא
"רע..ÊÓ¯ את תעׁשק "לא ׁשּנאמר: לעׁשק, ׁשּלא ֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
"רע..ÁÓ¯ ולא" ׁשּנאמר: חברֹו, ּבממֹון לכחׁש ׁשּלא ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

חברֹו,¯ËÓ..תכחׁשּו" ממֹון ּכפירת על ליּׁשבע ׁשּלא ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ
תׁשּקרּו" "ולא ּבממֹון ׁשּנאמר: לּׁשקר ּתּׁשבע לא ּכלֹומר, ; ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

.ּביד לחבר ּוממּכר,¯.ׁשּיׁש ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אחיו" את איׁש ּתֹונּו "אל יֹונה ¯‡..ׁשּנאמר: ׁשּלא ֱִִֶֶֶֶֶַַָֹ

עמיתֹו" את איׁש תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: אֹונאת ּבדברים, זֹו ; ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר:¯·.ּדברים. ּבדברים, הּגר את להֹונֹות ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

תֹונה" לא ּבמּקח ¯‚.."וגר הּגר את להֹונֹות ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹ
תלחצּנּו" "ולא ׁשּנאמר: להחזיר ¯„..ּוממּכר, ׁשּלא ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

לארץ  ׁשּבחּוצה לאדֹוניו יׂשראל לארץ ׁשּברח ,עבד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
אדניו". אל  עבד תסּגיר "לא ׁשּלא ¯‰.ׁשּנאמר: ְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ

אׁשר  ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: זה, עבד ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָלהֹונֹות
ּתֹונּנּו" לא לֹו, ּבּטֹוב יתֹום ¯Â..יבחר לעּנֹות ׁשּלא ְְִֶֶַַַָֹֹ

תעּנּון" לא ויתֹום, אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: .ואלמנה, ְְְְְֱֶֶַַַַָָָָָָֹ
.Ê¯ לא" ׁשּנאמר: עבד, עבֹודת עברי ּבעבד לעבד ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּלא

עבד" עבדת ּבֹו ממּכרת ¯Á..תעבד אֹותֹו למּכר ׁשּלא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
עבד" ממּכרת יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: ׁשּלא ¯Ë..עבד, ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

"ּבפר בֹו תרּדה "לא ׁשּנאמר: ,ּבפר עברי ּבעבד .לעבד ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
.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 ְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּ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 ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
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ּ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 ְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

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 ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
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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"ד  שבט י"ב שני 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
¯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'.
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¯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
(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 ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
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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"ד  שבט י"ב שני 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
¯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'.

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

m"anxd zncwd - hay a"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

¯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
(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 ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
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(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¿«»ְְְְִִִֵֵֵָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
(ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעי; לׁשּבת ְְְֲִִִֶַַָָֹֹ(א)
ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ לצאת ׁשּלא (ד) ּבׁשּבת; לענׁש ְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ּבזכירה  הּיֹום לקּדׁש .(ה) ְְִִֵַַָ
˙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;

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
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יחזיר  ׁשּלא (ב) ּבספר; המגרׁש ׁשּיגרׁש והּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעׂשה,
מּׁשּנּׂשאת. ְִִֵֶָּגרּוׁשתֹו

˙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

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¿«¬»¬ְְִֵֶָָ

ועׂשרים  וארּבע עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַועׂשרים
ּבסימני  לבּדק (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹמצוֹות
לבּדק  (ב) לטהֹורה; טמאה ּבין להבּדיל וחּיה, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹּבהמה
ּבסימני  לבּדק (ג) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל העֹוף, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּבסימני
חגבים, ּבסימני לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹּדגים,
וחּיה  ּבהמה לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהבּדיל
ּדגים  לאכל ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף לאכל ׁשּלא (ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה;
ׁשרץ  לאכל ׁשּלא (ט) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאים;
לאכל  ׁשּלא (יא) הארץ; רמׂש לאכל ׁשּלא (י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹהארץ;
ׁשרץ  לאכל ׁשּלא (יב) לארץ; ּכׁשּתצא הּפרֹות ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתֹולעת
ּבׁשֹור  ליהנֹות ׁשּלא (יד) נבלה; לאכל ׁשּלא (יג) ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹהּמים;
מן  אבר לאכל ׁשּלא (טז) טרפה; לאכל ׁשּלא (טו) ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹהּנסקל;
ּבהמה  חלב לאכל ׁשּלא (יח) ּדם; לאכל ׁשּלא (יז) ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהחי;
ּבׂשר  לאכל ׁשּלא (כ) הּנׁשה; ּגיד לאכל ׁשּלא (יט) ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹטהֹורה;
ּתבּואה  לחם לאכל ׁשּלא (כב) לבּׁשלֹו; ׁשּלא (כא) ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבחלב;
לאכל  ׁשּלא (כד) החדׁש; מן קלי לאכל ׁשּלא (כג) ֱֱִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹחדׁש;
ׁשּלא  (כו) ערלה; לאכל ׁשּלא (כה) החדׁש; מן  ְְֱִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּכרמל
ׁשּלא  (כח) טבל; לאכל ׁשּלא (כז) הּכרם; ּכלאי ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹלאכל

.נס יין ְִֵֶֶלׁשּתֹות
˙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:
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
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(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¿«»ְְְְִִִֵֵֵָָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
(ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעי; לׁשּבת ְְְֲִִִֶַַָָֹֹ(א)
ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ לצאת ׁשּלא (ד) ּבׁשּבת; לענׁש ְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ּבזכירה  הּיֹום לקּדׁש .(ה) ְְִִֵַַָ
˙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;

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
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יחזיר  ׁשּלא (ב) ּבספר; המגרׁש ׁשּיגרׁש והּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעׂשה,
מּׁשּנּׂשאת. ְִִֵֶָּגרּוׁשתֹו

˙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

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¿«¬»¬ְְִֵֶָָ

ועׂשרים  וארּבע עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַועׂשרים
ּבסימני  לבּדק (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹמצוֹות
לבּדק  (ב) לטהֹורה; טמאה ּבין להבּדיל וחּיה, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹּבהמה
ּבסימני  לבּדק (ג) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל העֹוף, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּבסימני
חגבים, ּבסימני לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹּדגים,
וחּיה  ּבהמה לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהבּדיל
ּדגים  לאכל ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף לאכל ׁשּלא (ו) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹטמאה;
ׁשרץ  לאכל ׁשּלא (ט) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ח) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹטמאים;
לאכל  ׁשּלא (יא) הארץ; רמׂש לאכל ׁשּלא (י) ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹהארץ;
ׁשרץ  לאכל ׁשּלא (יב) לארץ; ּכׁשּתצא הּפרֹות ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתֹולעת
ּבׁשֹור  ליהנֹות ׁשּלא (יד) נבלה; לאכל ׁשּלא (יג) ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹהּמים;
מן  אבר לאכל ׁשּלא (טז) טרפה; לאכל ׁשּלא (טו) ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹהּנסקל;
ּבהמה  חלב לאכל ׁשּלא (יח) ּדם; לאכל ׁשּלא (יז) ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהחי;
ּבׂשר  לאכל ׁשּלא (כ) הּנׁשה; ּגיד לאכל ׁשּלא (יט) ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹטהֹורה;
ּתבּואה  לחם לאכל ׁשּלא (כב) לבּׁשלֹו; ׁשּלא (כא) ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבחלב;
לאכל  ׁשּלא (כד) החדׁש; מן קלי לאכל ׁשּלא (כג) ֱֱִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹחדׁש;
ׁשּלא  (כו) ערלה; לאכל ׁשּלא (כה) החדׁש; מן  ְְֱִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּכרמל
ׁשּלא  (כח) טבל; לאכל ׁשּלא (כז) הּכרם; ּכלאי ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹלאכל

.נס יין ְִֵֶֶלׁשּתֹות
˙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:
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
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(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
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)
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ׁ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
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.
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(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
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)
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ׁ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
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.
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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

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
˙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
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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
˙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
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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

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
˙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
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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
˙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
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˙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¿≈∆ְְְְִִִֵַַַַַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
על  ּומתאּבל מתטּמא ּכהן ואפּלּו הּקרֹובים, על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַֹלהתאּבל
זה  ּולפי ּדין, ּבית הרּוגי על מתאּבל אדם ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקרֹובים;
ּביֹום  קבּורה מעין ׁשהם זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכללּתי
ּ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.
הּדינין  וכל ּומצוה, מצוה ּכל מׁשּפטי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ּברּו ׁשּדי ּבעזרת ההלכֹות, סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנגללין

הּוא.

ה'תשע"ד  שבט י"ג שלישי יום

לב  ליׁשרי וצדקת ,לידעי חסּד מׁש. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹֹ
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הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה  עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
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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
ׁ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,
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קי m"anxd zncwd - hay b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

˙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¿≈∆ְְְְִִִֵַַַַַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
על  ּומתאּבל מתטּמא ּכהן ואפּלּו הּקרֹובים, על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַֹלהתאּבל
זה  ּולפי ּדין, ּבית הרּוגי על מתאּבל אדם ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקרֹובים;
ּביֹום  קבּורה מעין ׁשהם זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכללּתי
ּ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.
הּדינין  וכל ּומצוה, מצוה ּכל מׁשּפטי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ּברּו ׁשּדי ּבעזרת ההלכֹות, סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנגללין

הּוא.

ה'תשע"ד  שבט י"ג שלישי יום

לב  ליׁשרי וצדקת ,לידעי חסּד מׁש. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹֹ
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הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה  עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
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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
ׁ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,
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ּ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

ב  ¤¤ּפרק
הּזה האל ‡. והּנֹורא ּוליראה הּנכּבד לאהבֹו מצוה - ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָ

ה' "את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהימּנּו,
ּתירא". ֱִֶָֹאלהי

.·ׁשּיתּבֹונן והיא ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו הּדר היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מהן  ויראה הּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם

קץ  ולא ער לּה ׁשאין ּומׁשּבח חכמתֹו אֹוהב הּוא מּיד - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לידע  ּגדֹולה ּתאוה ּומתאּוה הּגדֹול ּומפאר, ּכמֹוהּׁשם , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּוכ  חי". לאל לאלהים, נפׁשי "צמאה ּדוד: ׁשּמחּׁשב ׁשאמר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ויירא  לאחֹוריו, נרּתע הּוא מּיד עצמן, האּלּו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּבּדברים
ּבדעת  עֹומד אפלה, ׁשפלה קטּנה ּברּיה ׁשהּוא וידע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָויפחד

ּדעֹות ּתמים לפני מעּוטה ּדוד:[הקב"ה]קּלה ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
הּדברים  ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה . . ׁשמי אראה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָ"ּכי
העֹולמים, רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים מבאר אני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָהאּלּו
ׁשאמרּו ּכמֹו הּׁשם, את לאהב לּמבין ּפתח ׁשּיהיּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכדי
מי  את מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו' אהבה: ּבענין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָחכמים

העֹולם'. והיה ְֶַָָָָָׁשאמר
ּבעֹולמֹו,ּכל ‚. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא נחלק מה ְְֶֶַַָָָָָָָ

וצּורה  מּגלם מחּברין ׁשהן ּברּואין מהם חלקים: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻלׁשלׁשה
וצורתו] ּגּופֹות [חומר ּכמֹו ּתמיד, ונפסדין נהוין והם -ְְְְֱִִִִֵֶָָ

ׁשהן  ּברּואין ּומהן והּמּתכֹות. והּצמחים והּבהמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאדם
לגּוף  מּגּוף מׁשּתּנים אינן אבל וצּורה, מּגלם ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֻמחּברין
ּבגלמן  קבּועה צּורתן אּלא הראׁשֹונים, ּכמֹו לצּורה ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָּומּצּורה
והּכֹוכבים  הּגלּגּלים והן - אּלּו ּכמֹו מׁשּתּנין ואינן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלעֹולם,
צּורֹות. ּכׁשאר צּורתם ולא ּגלמים ּכׁשאר ּגלמם ואין ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשּבהן,

הּמלאכים,ּומהן  והן - ּכלל ּגלם ּבלא צּורה ּברּואין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
נפרדֹות צּורֹות אּלא ּוגוּיה, ּגּוף אינן מּזֹוׁשהּמלאכים .זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹומרים ּומה „. ׁשהּנביאים זה אׁשהּוא הּמלא ׁשראּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
לֹומר  חידה, ודר הּנבּואה ּבמראה הּכל ּכנפים? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּובעל

"ּכי  ׁשּנאמר: ּכמֹו הּכבדים, ּכּגּופֹות ּכבד ואינֹו ּגּוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו
ּוכמֹו מׁשל. אּלא אׁש ואינֹו הּוא", אכלה אׁש ,אלהי ְְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹֹה'

להט". אׁש מׁשרתיו רּוחֹות, מלאכיו "עׂשה ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
לפי ּובּמה ‰. ּגּופין? אינן והרי מּזֹו, זֹו הּצּורֹות יּפרדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבמציאּותן, ׁשוין מּמעלתֹוׁשאינן למּטה מהן אחד ּכל אּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּכחֹו מצּוי והּוא חברֹו, הימנו]ׁשל שלמעלה זה זה [של ְֲִֵֶֶָֹ

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּכחֹו נמצאין והּכל מּזה; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה
ּגבּה "ּכי ואמר: ּבחכמתֹו ׁשלמה ׁשרמז הּוא וזה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹוטּובֹו.

עליהם". ּוגבֹוהים ׁשמר, ּגבּה ְֲִֵֵֵֶַַָֹֹמעל
Â. ּכמֹוזה מקֹום מעלת אינּה מּמעלתֹו', 'למּטה ׁשאמרנּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבׁשני  ׁשאֹומרים ּכמֹו אּלא מחברֹו; למעלה ׁשּיֹוׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאדם
למעלה  ׁשהּוא ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשאחד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָחכמים

ּבעּלה ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה, ׁשל סיבה]מּמעלתֹו ׁשהיא [- , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָ
העלּול מן .[המסובב]למעלה ְְִֶַָָ

.Ê ׁשּנּויּולפיכ היא; מעלתם ׁשם על הּמלאכים, ׁשמֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ואֹופּנים,נקראים  הּכל, מן למעלה והם הּקדׁש', 'חּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

ּובני  ואלהים, ּומלאכים, ּוׂשרפים, וחׁשמּלים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואראּלים,
עׂשרה  אּלּו ּכל ואיׁשים. ּוכרּובים, ׁשּנקראּוהּׁשמֹות אלהים, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ּומעלה  הן. ׁשּלהן מעלֹות עׂשר ׁשם על הּמלאכים, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהן
היא  הּוא, ּברּו האל מעלת אּלא מּמּנה למעלה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
ּבּנבּואה, נאמר לפיכ 'חּיֹות'; ׁשּנקראת הּצּורֹות ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָמעלת

הּכּסאׁשהן הכבוד]ּתחת היא [כסא עׂשירית, ּומעלה . ֲֲִִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּמדּברים  הּמלאכים והם 'איׁשים', ׁשּנקראת הּצּורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמעלת
נקראּו לפיכ הּנבּואה; ּבמראה להם ונראין הּנביאים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָעם

האדם. ּדעת מּמעלת קרֹובה ׁשּמעלתם ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ'איׁשים',
.Á ויֹודעין וכל הּבֹורא, את ּומּכירים חּיים האּלּו הּצּורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעלתּה, לפי וצּורה צּורה ּכל למאד. עד ּגדֹולה ּדעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותֹו
[- ה' את ּגדלֹו[ומכירה לפי הקב"ה]לא של .[האמיתי ְְִָֹ

הּבֹורא  אמּתת להּׂשיג יכֹולה אינּה הראׁשֹונה מעלה ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאפּלּו
ויֹודעת  מּׂשגת אבל להּׂשיג. קצרה ּדעּתּה אּלא ׁשהיא, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכמֹו
ּכל  וכן מּמּנה; ׁשּלמּטה צּורה ויֹודעת ּׁשּמּׁשגת מּמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָיתר
היא  ּגם עׂשירית ּומעלה עׂשירית. מעלה עד ּומעלה, ֲֲֲֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָמעלה
מּגלם  המחּברין אדם ּבני ּכח ׁשאין ּדעה הּבֹורא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻיֹודעת
את  יֹודעין אינן והּכל ּכמֹותּה. ולידע להּׂשיג יכֹול ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹוצּורה

עצמֹו. יֹודע ׁשהּוא ּכמֹו ְְֵֵֶַַַהּבֹורא,
.Ë עד ּכל הראׁשֹונה מּצּורה הּבֹורא, מן חּוץ הּנמצאין ְִִִִִֵַַַָָָָָ

ּבטּבּור ׁשּיהיה קטן אמּתֹו[כדור]יּתּוׁש מּכח הּכל - הארץ ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּגדלֹו ּומּכיר עצמֹו יֹודע ׁשהּוא ּולפי ותפארּתֹונמצאּו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

מּמּנּו. נעלם ּדבר ואין הּכל יֹודע הּוא ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹואמּתֹו,
.Èּכמֹות הּקדֹוׁש אֹותּה ויֹודע אמּתֹו, מּכיר הּוא ּברּו ְְֲִִֵַַַָָָ

ׁשאנּוׁשהיא. ּכמֹו מּמּנּו חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ודעּתֹו הּוא - הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו אנּו ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָיֹודעין,
ּבחּיים  חי היה ׁשאלמלא ּפּנה; ּומּכל צד מּכל אחד, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחּייו
ודעּתֹו; וחּייו הּוא - הרּבה אלהֹות ׁשם היּו ּבדעה, ְְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָֹויֹודע
ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד אּלא ּכן, הּדבר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואין
הּדעה  והּוא הּידּוע, והּוא הּיֹודע, הּוא אֹומר: נמצאת ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָיחּוד.
ולא  לאמרֹו ּבּפה ּכח אין - זה ודבר אחד. הּכל - ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעצמּה
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ּולפיכ ּבריֹו. על להּכירֹו, האדם ּבלב ולא לׁשמעֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻּבאזן
ה'", "חי אֹומרין: ואין ּפרעה", "חי ,"נפׁש "חי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹאֹומרין:
הּגּופֹות  חּיי ּכמֹו ׁשנים וחּייו הּבֹורא ׁשאין - ה'" "חי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאּלא
הּברּואים  מּכיר אינֹו ,לפיכ הּמלאכים. ּכחּיי אֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָהחּיים,
אּלא  אֹותם, יֹודעין ׁשאנּו ּכמֹות הּברּואים, מחמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָויֹודעם
ידע  עצמֹו, יֹודע ׁשהּוא מּפני ,לפיכ ידעם; עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמחמת

לֹו ּבהויתֹו נסמ ׁשהּכל - בהקב"ה]הּכל תלוי הכל קיום -]. ְֲִֶַַַַָָֹֹ
.‡È ּכמֹוּדברים אּלּו, ּפרקים ּבׁשני זה ּבענין ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

זה. ּבענין לבאר ּׁשּצרי מּמה הן הּים מן ּכל טּפה ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מרּכבה' 'מעׂשה הּנקרא הּוא - אּלּו ּפרקים ׁשּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּקרים

יחזקאל] בספר .[המתוארת
.·È אּלא צּוּוי אּלּו ּבדברים לדרׁש ׁשּלא הראׁשֹונים, חכמים ְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹ

ּומבין חכם ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, אחד ואחר לאיׁש מּדעּתֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשמץ אֹותֹו ּומֹודיעים ּפרקים, ראׁשי לֹו מֹוסרין [מעט]ּכ ְְִִִִֵֶֶָָָ

ועמקֹו. הּדבר סֹוף ויֹודע מּדעּתֹו, מבין והּוא הּדבר; ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמן
ּדעת  ּכל ואין למאד, עד הן עמּקים ּדברים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻּודברים
ּדר ּבחכמתֹו ׁשלמה אמר ועליהן לסבלן. ראּויה ְְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹודעת
מׁשל  ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ;"ללבּוׁש "ּכבׂשים ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָמׁשל:

'ּדברים' ]זה: - וכבושים עֹולם [סודיים ׁשל ּכבׁשֹונֹו ׁשהם ְְִִֵֶֶֶָָ
אֹותם  ּתדרׁש ואל ,לבּד ל ּכלֹומר ,'ללבּוׁש יהיּו -ְְְְְְְְִִִֶַַַָֹ
."אּת לזרים ואין ,לבּד ל "יהיּו אמר: ועליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּברּבים.
ּפרׁשּו ּכ ;"לׁשֹונ ּתחת וחלב "ּדבׁש אמר: ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָועליהם
ּתחת  יהיּו - וחלב ּכדבׁש ׁשהם 'ּדברים הראׁשֹונים: ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָחכמים

'לׁשֹונ. ְֶ

ג  ¤¤ּפרק
ּו'זבּול',הּגלּגּלים,‡. ו'רקיע', 'ׁשמים', הּנקראין הן ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּוא ו'ערבֹות' מּמּנּו הּקרֹוב ּגלּגל ּגלּגּלים: ּתׁשעה והן ; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
הּכֹוכב  ׁשּבֹו ּגלּגל - מּמּנּו ׁשּלמעלה והּׁשני הּירח, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּגלּגל
נגּה, ׁשּבֹו מּמּנּו ׁשּלמעלה ׁשליׁשי וגלּגל 'ּכֹוכב', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּנקרא
וגלּגל  מאדים, ׁשּבֹו חמיׁשי וגלּגל חּמה, ׁשּבֹו רביעי ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָוגלּגל
וגלּגל  ׁשּבתאי, ׁשּבֹו ׁשביעי וגלּגל צדק, ּכֹוכב ׁשּבֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַׁשּׁשי
וגלּגל  ּברקיע, ׁשּנראין הּכֹוכבים ּכל ׁשאר ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשמיני
והּוא  למערב. מּמזרח יֹום ּבכל החֹוזר ּגלּגל הּוא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּתׁשיעי
ּכל  ׁשּתראה וזה הּכל. את ּומסּבב הּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּמּקיף
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על ואף אחד ּבגלּגל ּכּלן הן ּכאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹוכבים
ּכּזכּוכית  וזּכים טהֹורים ׁשהּגלּגּלים מּפני מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָזה
מּתחת  הּׁשמיני ׁשּבּגלּגל ּכֹוכבים רֹואין ּולפיכ ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָָוכּסּפיר,

הראׁשֹון. ְִַַָּגלּגל
הּכֹוכבים,ּכל ·. ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונת וגלּגל ּגלּגל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגלדי ּכמֹו מּזה למעלה זה הרּבה לגלּגּלים [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
סֹוב  ּגלּגּלים מהן ּומהן ּבצלים; למזרח, מּמערב בין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

וכּלן, הּתׁשיעי. החֹוזר הּגלּגל ּכמֹו למערב מּמזרח ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָֻסֹובבים
ּביניהם לגלגל]אין גלגל ּפנּוי.[בין מקֹום ֵֵֵֶָָ

להם ּכל ‚. ואין ּכבדים. ולא קּלים לא אינן הּגלּגּלים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
עין וזה [צבע]לא עינֹות; ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹֹֹ

הּוא, ּבלבד העין למראית הּתכלת, ּכעין אֹותן רֹואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאנּו

ׁשאין  לפי ריח, ולא טעם לא להן אין וכן האויר. ּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹלפי
מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין המארעין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלּו

עגּלין ּכל „. הן - העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים ּכּדּור  מן למקצת ויׁש ּבאמצע. ּתלּויה והארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּגלּגּלים  אֹותן ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
קבּוע  מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ּגדֹול ְִַַַַַָּבּגלּגל
ׁשמֹונה ּכלמסּפר ‰. העֹולם, ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

מּקיפין, ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּכל ּומסּפר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעׂשר;
יֹום  ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ּומּמהל ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָׁשמֹונה.
מעל  ּומּגבהן ּדרֹום ורּוח צפֹון לרּוח ּונטּיתן ׁשנה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָּובכל
וצּורת  הּגלּגּלים, אּלּו ּכל מסּפר יּודע ּוקריבתן, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהארץ

הּקפתן  ודר ּתקּופֹות הליכתן, חׁשּבֹון חכמת היא וזֹו . ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ
יון. חכמי ּבּה חּברּו רּבים ּוספרים ְְְִִִֵַַַָָָָָּומּזלֹות,

.Â חּלקּוהּוּגלּגל - הּכל את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי ְְְִִִִֶֶַַַַַֹ
וחלק  חלק ּכל חלק, עׂשר לׁשנים הּקדמֹונים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
הּכֹוכבים  מן ּבֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם על ׁשם לֹו ֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעלּו

ּתחּתיו  מכּונין ׁשהן מּמּנּו -ׁשּלמּטה הּמּזלֹות והן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבתּולה, אריה, סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשמֹותן:

ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, עקרב, ְְְְִִִִֶֶַַָָֹמאזנים,
.Ê מּכל ּגלּגל צּורה ולא חלּוקה לא ּבֹו אין עצמֹו, הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּגלּגל  הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא ּכֹוכב, ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות  ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות, עׂשרה הּׁשּתים ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאּלּו,
העלּו ׁשּבֹו הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמכּונֹות

מעט  סבבּו ּכבר הּזה, ּבּזמן אבל אּלּו; ׁשמֹות לפי להן , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבין ּכּלן ׁשמיני ׁשּבגלּגל הּכֹוכבים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּכל
הּׁשמׁש ׁשּתהּל וחלק ּבכבדּות. סֹובבין ׁשהן אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוהּירח,
ּבקרּוב  מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ּביֹום ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכנגּדֹו

ׁשנה. ְִִִָָמּׁשבעים
.Á קטּנים ּכל ּכֹוכבים מהן יׁש - הּנראין ׁשהארץ הּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּגדֹול  מהן אחד ׁשּכל ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹולה
ּכמֹו הּירח מן ּגדֹולה והארץ ּפעמים. ּכּמה הארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמן
מאה  ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים

נמצא  ּפעמים; ּוׁשמֹונה וׁשבעים אלפים מּׁשׁשת אחד הּירח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּגדֹול  ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבגלּגל מּכֹוכב קטן ולא הּׁשמ ׁש, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמן
.Ë והׂשּכל ּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
העֹולם,;הן  והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדין חּיים והן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומפארים  מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי ּגדלֹו לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש את ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליֹוצרם
ׁשּלמעלה  הּמלאכים את ּומּכירין עצמן את מּכירין ּכ ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא,

והּגלּגּלים הּכֹוכבים ודעת הּמלאכים מהן. מּדעת ,מעּוטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
האדם. ּבני מּדעת ְְִֵַַָָָָּוגדֹולה

È. אחדּברא ּגלם הּירח, מּגלּגל למּטה ּכגלם האל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכצּורת  ואינן זה, לגלם צּורֹות ארּבע ּוברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגלּגּלים;
צּורה  זה. ּגלם ּבמקצת וצּורה צּורה ּכל ונקּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּגּלים.
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wfg zxecdn jezn

ּ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

ב  ¤¤ּפרק
הּזה האל ‡. והּנֹורא ּוליראה הּנכּבד לאהבֹו מצוה - ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָ

ה' "את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהימּנּו,
ּתירא". ֱִֶָֹאלהי

.·ׁשּיתּבֹונן והיא ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו הּדר היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מהן  ויראה הּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם

קץ  ולא ער לּה ׁשאין ּומׁשּבח חכמתֹו אֹוהב הּוא מּיד - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לידע  ּגדֹולה ּתאוה ּומתאּוה הּגדֹול ּומפאר, ּכמֹוהּׁשם , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּוכ  חי". לאל לאלהים, נפׁשי "צמאה ּדוד: ׁשּמחּׁשב ׁשאמר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ויירא  לאחֹוריו, נרּתע הּוא מּיד עצמן, האּלּו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּבּדברים
ּבדעת  עֹומד אפלה, ׁשפלה קטּנה ּברּיה ׁשהּוא וידע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָויפחד

ּדעֹות ּתמים לפני מעּוטה ּדוד:[הקב"ה]קּלה ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
הּדברים  ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה . . ׁשמי אראה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָ"ּכי
העֹולמים, רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים מבאר אני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָהאּלּו
ׁשאמרּו ּכמֹו הּׁשם, את לאהב לּמבין ּפתח ׁשּיהיּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכדי
מי  את מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו' אהבה: ּבענין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָחכמים

העֹולם'. והיה ְֶַָָָָָׁשאמר
ּבעֹולמֹו,ּכל ‚. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא נחלק מה ְְֶֶַַָָָָָָָ

וצּורה  מּגלם מחּברין ׁשהן ּברּואין מהם חלקים: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻלׁשלׁשה
וצורתו] ּגּופֹות [חומר ּכמֹו ּתמיד, ונפסדין נהוין והם -ְְְְֱִִִִֵֶָָ

ׁשהן  ּברּואין ּומהן והּמּתכֹות. והּצמחים והּבהמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאדם
לגּוף  מּגּוף מׁשּתּנים אינן אבל וצּורה, מּגלם ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֻמחּברין
ּבגלמן  קבּועה צּורתן אּלא הראׁשֹונים, ּכמֹו לצּורה ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָּומּצּורה
והּכֹוכבים  הּגלּגּלים והן - אּלּו ּכמֹו מׁשּתּנין ואינן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלעֹולם,
צּורֹות. ּכׁשאר צּורתם ולא ּגלמים ּכׁשאר ּגלמם ואין ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשּבהן,

הּמלאכים,ּומהן  והן - ּכלל ּגלם ּבלא צּורה ּברּואין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
נפרדֹות צּורֹות אּלא ּוגוּיה, ּגּוף אינן מּזֹוׁשהּמלאכים .זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹומרים ּומה „. ׁשהּנביאים זה אׁשהּוא הּמלא ׁשראּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
לֹומר  חידה, ודר הּנבּואה ּבמראה הּכל ּכנפים? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּובעל

"ּכי  ׁשּנאמר: ּכמֹו הּכבדים, ּכּגּופֹות ּכבד ואינֹו ּגּוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו
ּוכמֹו מׁשל. אּלא אׁש ואינֹו הּוא", אכלה אׁש ,אלהי ְְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹֹה'

להט". אׁש מׁשרתיו רּוחֹות, מלאכיו "עׂשה ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
לפי ּובּמה ‰. ּגּופין? אינן והרי מּזֹו, זֹו הּצּורֹות יּפרדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבמציאּותן, ׁשוין מּמעלתֹוׁשאינן למּטה מהן אחד ּכל אּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּכחֹו מצּוי והּוא חברֹו, הימנו]ׁשל שלמעלה זה זה [של ְֲִֵֶֶָֹ

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּכחֹו נמצאין והּכל מּזה; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה
ּגבּה "ּכי ואמר: ּבחכמתֹו ׁשלמה ׁשרמז הּוא וזה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹוטּובֹו.

עליהם". ּוגבֹוהים ׁשמר, ּגבּה ְֲִֵֵֵֶַַָֹֹמעל
Â. ּכמֹוזה מקֹום מעלת אינּה מּמעלתֹו', 'למּטה ׁשאמרנּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבׁשני  ׁשאֹומרים ּכמֹו אּלא מחברֹו; למעלה ׁשּיֹוׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאדם
למעלה  ׁשהּוא ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשאחד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָחכמים

ּבעּלה ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה, ׁשל סיבה]מּמעלתֹו ׁשהיא [- , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָ
העלּול מן .[המסובב]למעלה ְְִֶַָָ

.Ê ׁשּנּויּולפיכ היא; מעלתם ׁשם על הּמלאכים, ׁשמֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ואֹופּנים,נקראים  הּכל, מן למעלה והם הּקדׁש', 'חּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

ּובני  ואלהים, ּומלאכים, ּוׂשרפים, וחׁשמּלים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואראּלים,
עׂשרה  אּלּו ּכל ואיׁשים. ּוכרּובים, ׁשּנקראּוהּׁשמֹות אלהים, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ּומעלה  הן. ׁשּלהן מעלֹות עׂשר ׁשם על הּמלאכים, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהן
היא  הּוא, ּברּו האל מעלת אּלא מּמּנה למעלה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
ּבּנבּואה, נאמר לפיכ 'חּיֹות'; ׁשּנקראת הּצּורֹות ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָמעלת

הּכּסאׁשהן הכבוד]ּתחת היא [כסא עׂשירית, ּומעלה . ֲֲִִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשּמדּברים  הּמלאכים והם 'איׁשים', ׁשּנקראת הּצּורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמעלת
נקראּו לפיכ הּנבּואה; ּבמראה להם ונראין הּנביאים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָעם

האדם. ּדעת מּמעלת קרֹובה ׁשּמעלתם ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ'איׁשים',
.Á ויֹודעין וכל הּבֹורא, את ּומּכירים חּיים האּלּו הּצּורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעלתּה, לפי וצּורה צּורה ּכל למאד. עד ּגדֹולה ּדעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותֹו
[- ה' את ּגדלֹו[ומכירה לפי הקב"ה]לא של .[האמיתי ְְִָֹ

הּבֹורא  אמּתת להּׂשיג יכֹולה אינּה הראׁשֹונה מעלה ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאפּלּו
ויֹודעת  מּׂשגת אבל להּׂשיג. קצרה ּדעּתּה אּלא ׁשהיא, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכמֹו
ּכל  וכן מּמּנה; ׁשּלמּטה צּורה ויֹודעת ּׁשּמּׁשגת מּמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָיתר
היא  ּגם עׂשירית ּומעלה עׂשירית. מעלה עד ּומעלה, ֲֲֲֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָמעלה
מּגלם  המחּברין אדם ּבני ּכח ׁשאין ּדעה הּבֹורא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻיֹודעת
את  יֹודעין אינן והּכל ּכמֹותּה. ולידע להּׂשיג יכֹול ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹוצּורה

עצמֹו. יֹודע ׁשהּוא ּכמֹו ְְֵֵֶַַַהּבֹורא,
.Ë עד ּכל הראׁשֹונה מּצּורה הּבֹורא, מן חּוץ הּנמצאין ְִִִִִֵַַַָָָָָ

ּבטּבּור ׁשּיהיה קטן אמּתֹו[כדור]יּתּוׁש מּכח הּכל - הארץ ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּגדלֹו ּומּכיר עצמֹו יֹודע ׁשהּוא ּולפי ותפארּתֹונמצאּו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

מּמּנּו. נעלם ּדבר ואין הּכל יֹודע הּוא ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹואמּתֹו,
.Èּכמֹות הּקדֹוׁש אֹותּה ויֹודע אמּתֹו, מּכיר הּוא ּברּו ְְֲִִֵַַַָָָ

ׁשאנּוׁשהיא. ּכמֹו מּמּנּו חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ודעּתֹו הּוא - הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו אנּו ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָיֹודעין,
ּבחּיים  חי היה ׁשאלמלא ּפּנה; ּומּכל צד מּכל אחד, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחּייו
ודעּתֹו; וחּייו הּוא - הרּבה אלהֹות ׁשם היּו ּבדעה, ְְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָֹויֹודע
ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד אּלא ּכן, הּדבר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואין
הּדעה  והּוא הּידּוע, והּוא הּיֹודע, הּוא אֹומר: נמצאת ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָיחּוד.
ולא  לאמרֹו ּבּפה ּכח אין - זה ודבר אחד. הּכל - ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעצמּה
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ּולפיכ ּבריֹו. על להּכירֹו, האדם ּבלב ולא לׁשמעֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻּבאזן
ה'", "חי אֹומרין: ואין ּפרעה", "חי ,"נפׁש "חי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹאֹומרין:
הּגּופֹות  חּיי ּכמֹו ׁשנים וחּייו הּבֹורא ׁשאין - ה'" "חי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאּלא
הּברּואים  מּכיר אינֹו ,לפיכ הּמלאכים. ּכחּיי אֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָהחּיים,
אּלא  אֹותם, יֹודעין ׁשאנּו ּכמֹות הּברּואים, מחמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָויֹודעם
ידע  עצמֹו, יֹודע ׁשהּוא מּפני ,לפיכ ידעם; עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמחמת

לֹו ּבהויתֹו נסמ ׁשהּכל - בהקב"ה]הּכל תלוי הכל קיום -]. ְֲִֶַַַַָָֹֹ
.‡È ּכמֹוּדברים אּלּו, ּפרקים ּבׁשני זה ּבענין ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

זה. ּבענין לבאר ּׁשּצרי מּמה הן הּים מן ּכל טּפה ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מרּכבה' 'מעׂשה הּנקרא הּוא - אּלּו ּפרקים ׁשּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּקרים

יחזקאל] בספר .[המתוארת
.·È אּלא צּוּוי אּלּו ּבדברים לדרׁש ׁשּלא הראׁשֹונים, חכמים ְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹ

ּומבין חכם ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, אחד ואחר לאיׁש מּדעּתֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשמץ אֹותֹו ּומֹודיעים ּפרקים, ראׁשי לֹו מֹוסרין [מעט]ּכ ְְִִִִֵֶֶָָָ

ועמקֹו. הּדבר סֹוף ויֹודע מּדעּתֹו, מבין והּוא הּדבר; ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמן
ּדעת  ּכל ואין למאד, עד הן עמּקים ּדברים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻּודברים
ּדר ּבחכמתֹו ׁשלמה אמר ועליהן לסבלן. ראּויה ְְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹודעת
מׁשל  ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ;"ללבּוׁש "ּכבׂשים ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָמׁשל:

'ּדברים' ]זה: - וכבושים עֹולם [סודיים ׁשל ּכבׁשֹונֹו ׁשהם ְְִִֵֶֶֶָָ
אֹותם  ּתדרׁש ואל ,לבּד ל ּכלֹומר ,'ללבּוׁש יהיּו -ְְְְְְְְִִִֶַַַָֹ
."אּת לזרים ואין ,לבּד ל "יהיּו אמר: ועליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּברּבים.
ּפרׁשּו ּכ ;"לׁשֹונ ּתחת וחלב "ּדבׁש אמר: ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָועליהם
ּתחת  יהיּו - וחלב ּכדבׁש ׁשהם 'ּדברים הראׁשֹונים: ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָחכמים

'לׁשֹונ. ְֶ

ג  ¤¤ּפרק
ּו'זבּול',הּגלּגּלים,‡. ו'רקיע', 'ׁשמים', הּנקראין הן ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּוא ו'ערבֹות' מּמּנּו הּקרֹוב ּגלּגל ּגלּגּלים: ּתׁשעה והן ; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
הּכֹוכב  ׁשּבֹו ּגלּגל - מּמּנּו ׁשּלמעלה והּׁשני הּירח, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּגלּגל
נגּה, ׁשּבֹו מּמּנּו ׁשּלמעלה ׁשליׁשי וגלּגל 'ּכֹוכב', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּנקרא
וגלּגל  מאדים, ׁשּבֹו חמיׁשי וגלּגל חּמה, ׁשּבֹו רביעי ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָוגלּגל
וגלּגל  ׁשּבתאי, ׁשּבֹו ׁשביעי וגלּגל צדק, ּכֹוכב ׁשּבֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַׁשּׁשי
וגלּגל  ּברקיע, ׁשּנראין הּכֹוכבים ּכל ׁשאר ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשמיני
והּוא  למערב. מּמזרח יֹום ּבכל החֹוזר ּגלּגל הּוא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּתׁשיעי
ּכל  ׁשּתראה וזה הּכל. את ּומסּבב הּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּמּקיף
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על ואף אחד ּבגלּגל ּכּלן הן ּכאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹוכבים
ּכּזכּוכית  וזּכים טהֹורים ׁשהּגלּגּלים מּפני מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָזה
מּתחת  הּׁשמיני ׁשּבּגלּגל ּכֹוכבים רֹואין ּולפיכ ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָָוכּסּפיר,

הראׁשֹון. ְִַַָּגלּגל
הּכֹוכבים,ּכל ·. ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונת וגלּגל ּגלּגל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגלדי ּכמֹו מּזה למעלה זה הרּבה לגלּגּלים [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
סֹוב  ּגלּגּלים מהן ּומהן ּבצלים; למזרח, מּמערב בין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

וכּלן, הּתׁשיעי. החֹוזר הּגלּגל ּכמֹו למערב מּמזרח ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָֻסֹובבים
ּביניהם לגלגל]אין גלגל ּפנּוי.[בין מקֹום ֵֵֵֶָָ

להם ּכל ‚. ואין ּכבדים. ולא קּלים לא אינן הּגלּגּלים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
עין וזה [צבע]לא עינֹות; ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹֹֹ

הּוא, ּבלבד העין למראית הּתכלת, ּכעין אֹותן רֹואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאנּו

ׁשאין  לפי ריח, ולא טעם לא להן אין וכן האויר. ּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹלפי
מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין המארעין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלּו

עגּלין ּכל „. הן - העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים ּכּדּור  מן למקצת ויׁש ּבאמצע. ּתלּויה והארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּגלּגּלים  אֹותן ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
קבּוע  מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ּגדֹול ְִַַַַַָּבּגלּגל
ׁשמֹונה ּכלמסּפר ‰. העֹולם, ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

מּקיפין, ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּכל ּומסּפר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעׂשר;
יֹום  ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ּומּמהל ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָׁשמֹונה.
מעל  ּומּגבהן ּדרֹום ורּוח צפֹון לרּוח ּונטּיתן ׁשנה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָּובכל
וצּורת  הּגלּגּלים, אּלּו ּכל מסּפר יּודע ּוקריבתן, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהארץ

הּקפתן  ודר ּתקּופֹות הליכתן, חׁשּבֹון חכמת היא וזֹו . ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ
יון. חכמי ּבּה חּברּו רּבים ּוספרים ְְְִִִֵַַַָָָָָּומּזלֹות,

.Â חּלקּוהּוּגלּגל - הּכל את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי ְְְִִִִֶֶַַַַַֹ
וחלק  חלק ּכל חלק, עׂשר לׁשנים הּקדמֹונים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
הּכֹוכבים  מן ּבֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם על ׁשם לֹו ֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעלּו

ּתחּתיו  מכּונין ׁשהן מּמּנּו -ׁשּלמּטה הּמּזלֹות והן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבתּולה, אריה, סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשמֹותן:

ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, עקרב, ְְְְִִִִֶֶַַָָֹמאזנים,
.Ê מּכל ּגלּגל צּורה ולא חלּוקה לא ּבֹו אין עצמֹו, הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּגלּגל  הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא ּכֹוכב, ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות  ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות, עׂשרה הּׁשּתים ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאּלּו,
העלּו ׁשּבֹו הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמכּונֹות

מעט  סבבּו ּכבר הּזה, ּבּזמן אבל אּלּו; ׁשמֹות לפי להן , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבין ּכּלן ׁשמיני ׁשּבגלּגל הּכֹוכבים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּכל
הּׁשמׁש ׁשּתהּל וחלק ּבכבדּות. סֹובבין ׁשהן אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוהּירח,
ּבקרּוב  מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ּביֹום ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכנגּדֹו

ׁשנה. ְִִִָָמּׁשבעים
.Á קטּנים ּכל ּכֹוכבים מהן יׁש - הּנראין ׁשהארץ הּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּגדֹול  מהן אחד ׁשּכל ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹולה
ּכמֹו הּירח מן ּגדֹולה והארץ ּפעמים. ּכּמה הארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמן
מאה  ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים

נמצא  ּפעמים; ּוׁשמֹונה וׁשבעים אלפים מּׁשׁשת אחד הּירח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּגדֹול  ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבגלּגל מּכֹוכב קטן ולא הּׁשמ ׁש, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמן
.Ë והׂשּכל ּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
העֹולם,;הן  והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדין חּיים והן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומפארים  מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי ּגדלֹו לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש את ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליֹוצרם
ׁשּלמעלה  הּמלאכים את ּומּכירין עצמן את מּכירין ּכ ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא,

והּגלּגּלים הּכֹוכבים ודעת הּמלאכים מהן. מּדעת ,מעּוטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
האדם. ּבני מּדעת ְְִֵַַָָָָּוגדֹולה

È. אחדּברא ּגלם הּירח, מּגלּגל למּטה ּכגלם האל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכצּורת  ואינן זה, לגלם צּורֹות ארּבע ּוברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגלּגּלים;
צּורה  זה. ּגלם ּבמקצת וצּורה צּורה ּכל ונקּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּגּלים.
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ונהיה  זה, ּגלם ּבמקצת נתחּברה האׁש צּורת - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה
נתחּברה  הרּוח צּורת - ׁשנּיה וצּורה האׁש; ּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּׁשניהם
- ׁשליׁשית וצּורה הרּוח; ּגּוף מּׁשניהן ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקצתֹו,
הּמים; ּגּוף מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הּמים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצּורת
ונהיה  ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ צּורת - רביעית ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָוצּורה
ּגּופין  ארּבעה הרקיע, מן למּטה נמצא הארץ. ּגּוף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמּׁשניהם
את  מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלקין
הראׁשֹון  הּגּוף ּגלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו מּכל מּמּנּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּלמּטה
ּגּוף  מּמּנּו, למּטה האׁש; ּגּוף הּוא הּירח, לגלּגל ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהּסמּו
הארץ. ּגּוף מּמּנּו, למּטה הּמים; ּגּוף מּמּנּו, למּטה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהרּוח;

ּביניהם לצורה]ואין צורה ּכלל.[בין ּגּוף, ּבלא ּפנּוי מקֹום ְְְֵֵֵֶָָָֹ
.‡È יֹודעין ארּבעה ואינן נפׁש, ּבעלי אינן - האּלּו ּגּופֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מּכירין, מהן ולא ואחד אחד לכל ויׁש מתים; ּכגּופים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
וזה  לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מּׂשיגֹו ולא יֹודעֹו ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
ּתהמֹות, וכל ּתּנינים הארץ, מן ה' את "הללּו ּדוד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אדם  ּבני הללּוהּו הּדברים, ענין - וקיטֹור" ׁשלג ּוברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁש
ׁשּתראּו ּברּואים ּובׁשאר ּוברד ּבאׁש ׁשּתראּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמּגבּורֹותיו

וקטן. לגדֹול נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָלמּטה

ה'תשע"ד  שבט י"ד רביעי יום

ד ּפרק ¤¤
הן ארּבעה ‡. וארץ, ּומים ורּוח אׁש ׁשהם האּלּו ּגּופים ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאדם  ׁשּיהיה וכל הרקיע; מן למּטה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיסֹודֹות
טֹובֹות  ואבנים ּומּתכת וצמח ודג ורמׂש ועֹוף ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובהמה
ּגלמן  הּכל, - עפר וגּוׁשי והרים ּבנין אבני ּוׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּומרּגלּיֹות
ׁשּלמּטה  הּגּופים ּכל נמצאּו האּלּו. יסֹודֹות מארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּבר
מּגלם  מחּברין האּלּו, יסֹודֹות מארּבעה חּוץ הרקיע, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמן
ּכל  אבל אּלּו; יסֹודֹות מארּבעה מחּבר ׁשּלהן וגלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוצּורה,
וצּורה  מּגלם אּלא מחּבר אינֹו יסֹודֹות, מארּבעה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאחד

ְִַּבלבד.
.·מּטּבּורּדר מּמּטה מהלכן להיֹות והרּוח, [כדור]האׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

להיֹות  והארץ, הּמים ודר הרקיע; ּכלּפי למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהארץ
הרקיע ׁשאמצע - לאמצע למּטה הרקיע מּתחת [-מהלכן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

הארץ] הּלּוכן כדור ואין מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּמּטה הּוא ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּנטּבע  וטבע ּבהן ׁשּנקּבע מנהג אּלא ּבחפצן, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדעּתן

לח;ּבהן. חם והרּוח מּכּלן; קל והּוא יבׁש, חם האׁש טבע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
מּכּלן. ּכבדה והיא קרה, יבׁשה והארץ לחים; קרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּמים
והרּוח  הארץ; על למעלה נמצא לפיכ מּמּנה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמים
קל  והאׁש הּמים; ּפני על מרחף הּוא לפיכ הּמים, מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ׁשּתחת ּגּופים לכל יסֹודֹות ׁשהן ּומּפני הרּוח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
וצמח  ודג ועֹוף וחּיה ּובהמה מאדם וגּוף ּגּוף ּכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָיּמצא
ועפר; ּומים ורּוח מאׁש מחּבר ּגלמן ואבן, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּומּתכת
ּבעת  מהן אחד ּכל ויׁשּתּנה ּביחד, יתערבּו ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוארּבעּתן
לאחד  ּדֹומה אינֹו מארּבעּתן המחּבר ׁשּיּמצא עד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהערּוב,
אחד  חלק אפּלּו מהן, ּבּמערב ואין לבּדֹו. ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמהן
ּבפני  מים אֹו עצמּה ּבפני רּוח אֹו עצמּה ּבפני אׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשהּוא

ּגּוף  ונעׂשּו נׁשּתּנּו, הּכל אּלא עצמּה; ּבפני ארץ אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעצמן
וגּוף ּגּוף וכל ונברא]אחד. מארּבעּתן,[נברא המחּבר ְְְְֵֶַַַָָָָָֻ

ּגּופים  מהם יׁש אבל ּכאחד. ויבׁש לח וחם קר ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּמצא
חזקה ּבהן נפׁש[תוקף]ׁשּיהיה ּבעלי ּכמֹו האׁש, מיסֹוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּיהיה  ּגּופים מהן ויׁש יתר; החם ּבהם יראה לפיכ ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחּיה,
ּבהן  יראה לפיכ האבנים, ּכמֹו הארץ, מיסֹוד חזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָּבהן
מּגּוף  יתר חם ּגּוף יּמצא הּזה, הּדר ועל הרּבה. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּיבׁש
ּגּופים  יּמצא וכן יבׁש. אחר מּגּוף יתר יבׁש וגּוף חם, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָאחר
ּבלבד, הּלח ּבהם יראה וגּופים ּבלבד, הּקר ּבהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיראה
והּלח  הּקר אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּיבׁש הּקר ּבהן יראה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹוגּופים
והּלח  החם אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּיבׁש החם אֹו ּבׁשוה, ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּכאחד

הּתערבת ּבעּקר ׁשהיה היסֹוד רב לפי ּבׁשוה. [שממנו ּכאחד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
גוף] אותו יראהמורכב היסֹוד [יובלט], אֹותֹו מעׂשה ְֲֵֵֶַַָ

המער  ּבּגּוף ב.וטבעֹו ְְְִַַָֹ
ּבּסֹוף וכל ‚. נפרד הּוא אּלּו, יסֹודֹות מארּבעה המחּבר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻ

למקורו] חוזר גוף ימים [כל לאחר נפרד ׁשהּוא יׁש ;ְְִִֵֶַַָָ
ׁשּנתחּבר  וכל רּבֹות. ׁשנים לאחר נפרד ׁשהּוא ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחדים,

להן יּפרד ׁשּלא אפׁשר אי - למקורו]מהם אפּלּו[יחזור ; ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
והאדם החושן]הּזהב מאבני יּפסד [אחת ׁשּלא אפׁשר אי , ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

למים  ּומקצתֹו לאׁש מקצתֹו ויׁשּוב ליסֹודֹותיו, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹויחזר
לארץ. ּומקצתֹו לרּוח ְְְִִֶַָָָָּומקצתֹו

יּפרדהֹואיל „. לאּלּו - הּנפסד נאמר [יחזור]וכל לּמה , ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ
ולא  העפר. מן ּבנינֹו ׁשרב לפי ּתׁשּוב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹלאדם:
אּלא  היסֹודֹות; לארּבעה יחזר מּיד ּכׁשּיּפסד, הּנפסד, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
וסֹוף  אחר, לדבר אחר ודבר אחר, לדבר ויחזר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹיּפסד
חלילה  חֹוזרין הּדברים ּכל ונמצאּו ליסֹודֹות. יחזר ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹהּדברים

.[בחזרה]
ּתמיד ארּבעה ‰. לזה זה מׁשּתּנים אּלּו, יֹום יסֹודֹות ּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

הארץ  מקצת ּכיצד? ּגּופן. ּכל לא מקצתן, - ׁשעה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹּובכל
וכן  מים; ונעׂשית ּומתּפֹוררת מׁשּתּנית הּמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּקרֹובה
ּומתמסמסין  מׁשּתּנין לרּוח, הּסמּוכין הּמים ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָמקצת

לאׁש[מתאדים] הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ְְְִִֵֵַַַָָָָֹוהוין
הּסמּו מקצתּה האׁש, וכן אׁש. ונעׂשה ּומתחֹולל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמׁשּתּנה
מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלרּוח
הּמים, וכן מים; ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָהּסמּו
וׁשּנּוי  ארץ. ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לארץ הּסמּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמקצתֹו
מׁשּתּנה  היסֹוד ּכל ואין הּימים; אר ּולפי מעט, מעט - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹזה
אפׁשר  ׁשאי אׁש, הרּוח ּכל אֹו רּוח הּמים ּכל ׁשּיעׂשה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעד
יׁשּתּנה  מקצת אּלא הארּבעה. היסֹודֹות מן אחד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּבטל
וחברֹו, אחד ּכל ּבין וכן לאׁש; מרּוח ּומקצת לרּוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאׁש

חלילה. וחֹוזרֹות ארּבעּתן ּבין הּׁשּנּוי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָיּמצא
.Â הּגלּגלוׁשּנּוי ּבסביבת יהיה הוא זה לשינוי [הגורם ְְְְִִִִֶֶַַַַ

הגלגלים] מהן סיבוב ויהיה ארּבעּתן, יתחּברּו ּומּסביבתֹו ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
והאל  ּומּתכת. ואבן וצמח חּיה ונפׁש אדם ּבני ּגלמי ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאר
הּמלא ידי על לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם לכל ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנֹותן

'איׁשים'. הּנקראת הּצּורה ׁשהיא ְֲִִִִִִֵֶַַָָהעׂשירי
.Ê ּבלא לעֹולם צּורה אֹו צּורה, ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹ
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לב אּלא הּנמצא [תבונת]ּגלם. הּגּוף המחּלק הּוא - האדם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשם  ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה, מּגלם מחּבר ׁשהּוא ויֹודע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבדעּתֹו,
ׁשּגלמן  וגּופים יסֹודֹות, מארּבעה מחּבר ׁשּגלמן ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻּגּופים

מחּבר אינֹו - ּגלם,ּפׁשּוט להן ׁשאין והּצּורֹות אחר. מּגלם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, נראין ּכמֹו[השכל]אינן ידּועין, הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל אדֹון ְְְֲִִֶַַַַָֹֹׁשּידענּו
.Áוהּדעת נפׁש האל. לֹו ׁשּנתן צּורתֹו היא ּבׂשר, ּכל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּׁשלם  האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו הּמצּויה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיתרה
ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ועל ְְְְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָּבדעּתֹו;

הּדעֹות ּכדמּותנּו" ּומּׂשגת הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ּכלֹומר , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד ּגלם, להם ["בצלמנו"]ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

והּלסתֹות  והחטם הּפה ׁשהּוא לעינים, הּנּכרת זֹו צּורה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
רׁשם הּנפׁש[צורת]ּוׁשאר ואינּה ׁשמּה. 'ּתאר' ׁשּזֹו הּגּוף; ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה אֹוכל ׁשּבּה חּיה, נפׁש לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמצּויה
הּנפׁש ּובצּורת הּנפׁש, צּורת ׁשהיא - הּדעה אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומהרהר.
זֹו ּתּקרא רּבֹות ּופעמים ּכדמּותנּו". "ּבצלמנּו מדּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּכתּוב
ׁשּלא  ּבּׁשמֹות, להּזהר צרי ּולפיכ ו'רּוח'; 'נפׁש' ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּצּורה

מענינֹו יּלמד - וׁשם ׁשם וכל הנידון]ּתטעה, הנושא .[מתוך ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
.Ë ּכדי אין היסֹודֹות, מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ

הּנׁשמה[ותחזור]ׁשּתּפרד מּכח ואינּה החיונית]להן, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
לּגּוף; צריכה ׁשהּנׁשמה ּכמֹו לנׁשמה צריכה ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָעד

מא  הּגלם אּלא ּכׁשּיּפרד ,לפיכ היא. הּׁשמים מן ה', ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאינּה מּפני הּנׁשמה ותאבד היסֹודֹות, מן מחּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא
לא  מעׂשיה, ּבכל לּגּוף ּוצריכה הּגּוף עם אּלא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמצּויה
ּבמעׂשיה  לּנׁשמה צריכה ׁשאינּה לפי הּזאת, הּצּורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתּכרת

הּגלמים מן הּפרּודֹות הּדעֹות ּומּׂשגת יֹודעת אּלא --] ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּולעֹולמי המלאכים] לעֹולם ועֹומדת הּכל, ּבֹורא ויֹודעת ,ְְְְְֵֵֶֶַַַָֹ

על  העפר "ויׁשב ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר הּוא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעֹולמים.
נתנּה". אׁשר האלהים אל ּתׁשּוב והרּוח ּכׁשהיה, ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹהארץ

.È ּכמרּכל זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו [כטיפה]הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
הם מזעיר]מּדלי אינם [=מעט אבל הם, עמּקים ּודברים ; ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָֻ

הּדברים  אּלּו ּכל ּובאּור וׁשני. ראׁשֹון ּפרק ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכעמק
וכ ּבראׁשית'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא ּורביעי, ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבפרק
האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין הראׁשֹונים, החכמים ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצּוּו
אּלּו ּדברים מֹודיעין ּבלבד אחד לאדם אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּבים,

אֹותֹו. ְְִַּומלּמדין
.‡È ּבראׁשית?ּומה מעׂשה לענין מרּכבה מעׂשה ענין ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אּלא  ּבֹו, ּדֹורׁשין אין לאחד אפּלּו מרּכבה, מעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענין
הּפרקים  ראׁשי לֹו מֹוסרין מּדעּתֹו, ּומבין חכם היה ּכן ;אם ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּפי  על אף לּיחיד, אֹותֹו מלּמדין ּבראׁשית, מעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָוענין
לידע  ׁשּיכֹול ּכל אֹותֹו ּומֹודיעים מּדעּתֹו, אֹותֹו מבין ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו
ׁשאין  לפי ּברּבים? אֹותֹו מלּמדין אין ולּמה אּלּו. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּדברים
ּכל  ּובאּור ּפרּוׁש להּׂשיג רחבה ּדעת לֹו יׁש אדם ְְִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

ּברין. על ְְִַַָָֻהּדברים
.·È ּכל ּבזמן ּומּכיר אּלּו, ּבדברים מתּבֹונן ׁשאדם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

חכמתֹו ויראה ּבֹו, וכּיֹוצא ואדם וגלּגל מּמלא ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּברּואים

- הּברּואים וכל היצּורים ּבכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶַַַָָָָׁשל
לּמקֹום  אהבה לאהב מֹוסיף ּבׂשרֹו ויכמּה נפׁשֹו ותצמא , ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָֹ

וקּלּותֹו, ודּלּותֹו מּׁשפלּותֹו ויפחד ויירא הּוא; ּברּו ְְְְְְִִִִַַַַָָָהּמקֹום
הּקדֹוׁשים [ישווה]ּכׁשּיער מהּגּופֹות לאחד עצמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָֹ
הּטהֹורֹות [הגלגלים]הּגדֹולים מהּצּורֹות לאחד ׁשּכן ּכל , ְְְִֵֵֶֶַַַָָ

הּגלמים מן המלאכים]הּנפרדֹות ּבגלם [- נתחּברּו ׁשּלא , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ
ריק  ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא ּככלי ׁשהּוא עצמֹו, וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּכלל.

ְֵָוחסר.
.‚È אּלּוועניני ּפרקים האּלּוארּבעה מצוֹות ׁשּבחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אלו] בהלכות הראׁשֹונים [הראשונות ׁשחכמים הם -ֲִִִֵֶָָ
נכנ  'ארּבעה ׁשאמרּו: ּכמֹו 'ּפרּדס', אֹותֹו סּוקֹוראין ְְְְְְְִִֵֶַַָָָ

ּגדֹולים  וחכמים היּו, יׂשראל ׁשּגדֹולי ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלּפרּדס';
על  הּדברים ּכל ּולהּׂשיג לידע ּכח ּבהן היה ּכּלם לא ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהיּו,
מי  אּלא ּבּפרּדס, להּטּיל ראּוי ׁשאין אֹומר, ואני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּברין.
לידע  הּוא זה, ּובׂשר ולחם ּובׂשר; לחם ּכרסֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתמּלא

האסּור על ּבאּור ואף הּמצוֹות. מּׁשאר ּבהם וכּיֹוצא והּמּתר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשהרי  חכמים, אֹותן קראּו קטן' 'ּדבר אּלּו, ׁשּדברים ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָּפי
- קטן ודבר מרּכבה; מעׂשה - ּגדֹול 'ּדבר חכמים: ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָָָאמרּו

ורבא' ּדאּביי הן [התלמוד]הויה ראּויין כן, ּפי על אף , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ
- ועֹוד ּתחּלה, אדם ׁשל ּדעּתֹו מיּׁשבין ׁשהן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלהקּדימן;
ליּׁשּוב  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהׁשּפיע הּגדֹולה הּטֹובה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהן
ׁשּידעם  ואפׁשר הּבא. העֹולם חּיי לנחל ּכדי הּזה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהעֹולם
לב  ּובעל רחב לב ּבעל ואּׁשה, איׁש וגדֹול, קטן - ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּכל

ָָקצר.

ה ּפרק ¤¤
ּכל ‡ הּזה,ּבית . הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּלא  ּומזהרין יׂשראל"; ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּנאמר:
ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחּללֹו,
מּכל  אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּגֹוי, ׁשּיעמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשעה
יהרג; ואל יעבר - יהרגּנּו אֹו ּבּתֹורה האמּורֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצוֹות
- ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ּבּמצוֹות: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר
זה  הרי עבר, ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ולא ּבהם, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחי

ּבנפׁשֹו. ְְְִֵַַמתחּיב
מעבֹודה ּבּמה ·. חּוץ - מצוֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות, וגּלּוי ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל  יהרג ּתהרג', אֹו מהן אחת על 'עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם

אמּורים?יעבר  ּדברים ּבּמה להנאת . מתּכּון ׁשהּגֹוי ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו לבּׁשל אֹו ּבׁשּבת, ּביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
אם  אבל ּבזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָּתבׁשילֹו,
לבין  ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצוֹות על להעבירֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָנתּכּון

יהרג  ואל יעבר - מּיׂשראל עׂשרה ׁשם ואין ואם עצמֹו, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ּבעׂשרה להעבירֹו ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹאנסֹו
ּבלבד. מצוֹות מּׁשאר מצוה על אּלא להעבירֹו נתּכּון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

הּׁשמדוכל ‚. ּבׁשעת ׁשּלא האּלּו, גזירות הּדברים [בזמן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
היהדות] רׁשע על מל ּכׁשּיעמד והּוא הּׁשמד, ּבׁשעת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ
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קה dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - hay c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ונהיה  זה, ּגלם ּבמקצת נתחּברה האׁש צּורת - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה
נתחּברה  הרּוח צּורת - ׁשנּיה וצּורה האׁש; ּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּׁשניהם
- ׁשליׁשית וצּורה הרּוח; ּגּוף מּׁשניהן ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקצתֹו,
הּמים; ּגּוף מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הּמים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצּורת
ונהיה  ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ צּורת - רביעית ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָוצּורה
ּגּופין  ארּבעה הרקיע, מן למּטה נמצא הארץ. ּגּוף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמּׁשניהם
את  מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלקין
הראׁשֹון  הּגּוף ּגלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו מּכל מּמּנּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּלמּטה
ּגּוף  מּמּנּו, למּטה האׁש; ּגּוף הּוא הּירח, לגלּגל ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהּסמּו
הארץ. ּגּוף מּמּנּו, למּטה הּמים; ּגּוף מּמּנּו, למּטה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהרּוח;

ּביניהם לצורה]ואין צורה ּכלל.[בין ּגּוף, ּבלא ּפנּוי מקֹום ְְְֵֵֵֶָָָֹ
.‡È יֹודעין ארּבעה ואינן נפׁש, ּבעלי אינן - האּלּו ּגּופֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מּכירין, מהן ולא ואחד אחד לכל ויׁש מתים; ּכגּופים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
וזה  לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מּׂשיגֹו ולא יֹודעֹו ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
ּתהמֹות, וכל ּתּנינים הארץ, מן ה' את "הללּו ּדוד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אדם  ּבני הללּוהּו הּדברים, ענין - וקיטֹור" ׁשלג ּוברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁש
ׁשּתראּו ּברּואים ּובׁשאר ּוברד ּבאׁש ׁשּתראּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמּגבּורֹותיו

וקטן. לגדֹול נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָלמּטה

ה'תשע"ד  שבט י"ד רביעי יום

ד ּפרק ¤¤
הן ארּבעה ‡. וארץ, ּומים ורּוח אׁש ׁשהם האּלּו ּגּופים ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאדם  ׁשּיהיה וכל הרקיע; מן למּטה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיסֹודֹות
טֹובֹות  ואבנים ּומּתכת וצמח ודג ורמׂש ועֹוף ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובהמה
ּגלמן  הּכל, - עפר וגּוׁשי והרים ּבנין אבני ּוׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּומרּגלּיֹות
ׁשּלמּטה  הּגּופים ּכל נמצאּו האּלּו. יסֹודֹות מארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּבר
מּגלם  מחּברין האּלּו, יסֹודֹות מארּבעה חּוץ הרקיע, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמן
ּכל  אבל אּלּו; יסֹודֹות מארּבעה מחּבר ׁשּלהן וגלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוצּורה,
וצּורה  מּגלם אּלא מחּבר אינֹו יסֹודֹות, מארּבעה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאחד

ְִַּבלבד.
.·מּטּבּורּדר מּמּטה מהלכן להיֹות והרּוח, [כדור]האׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

להיֹות  והארץ, הּמים ודר הרקיע; ּכלּפי למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהארץ
הרקיע ׁשאמצע - לאמצע למּטה הרקיע מּתחת [-מהלכן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

הארץ] הּלּוכן כדור ואין מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּמּטה הּוא ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּנטּבע  וטבע ּבהן ׁשּנקּבע מנהג אּלא ּבחפצן, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדעּתן

לח;ּבהן. חם והרּוח מּכּלן; קל והּוא יבׁש, חם האׁש טבע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
מּכּלן. ּכבדה והיא קרה, יבׁשה והארץ לחים; קרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּמים
והרּוח  הארץ; על למעלה נמצא לפיכ מּמּנה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמים
קל  והאׁש הּמים; ּפני על מרחף הּוא לפיכ הּמים, מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ׁשּתחת ּגּופים לכל יסֹודֹות ׁשהן ּומּפני הרּוח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
וצמח  ודג ועֹוף וחּיה ּובהמה מאדם וגּוף ּגּוף ּכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָיּמצא
ועפר; ּומים ורּוח מאׁש מחּבר ּגלמן ואבן, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּומּתכת
ּבעת  מהן אחד ּכל ויׁשּתּנה ּביחד, יתערבּו ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוארּבעּתן
לאחד  ּדֹומה אינֹו מארּבעּתן המחּבר ׁשּיּמצא עד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהערּוב,
אחד  חלק אפּלּו מהן, ּבּמערב ואין לבּדֹו. ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמהן
ּבפני  מים אֹו עצמּה ּבפני רּוח אֹו עצמּה ּבפני אׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשהּוא

ּגּוף  ונעׂשּו נׁשּתּנּו, הּכל אּלא עצמּה; ּבפני ארץ אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעצמן
וגּוף ּגּוף וכל ונברא]אחד. מארּבעּתן,[נברא המחּבר ְְְְֵֶַַַָָָָָֻ

ּגּופים  מהם יׁש אבל ּכאחד. ויבׁש לח וחם קר ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּמצא
חזקה ּבהן נפׁש[תוקף]ׁשּיהיה ּבעלי ּכמֹו האׁש, מיסֹוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּיהיה  ּגּופים מהן ויׁש יתר; החם ּבהם יראה לפיכ ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחּיה,
ּבהן  יראה לפיכ האבנים, ּכמֹו הארץ, מיסֹוד חזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָּבהן
מּגּוף  יתר חם ּגּוף יּמצא הּזה, הּדר ועל הרּבה. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּיבׁש
ּגּופים  יּמצא וכן יבׁש. אחר מּגּוף יתר יבׁש וגּוף חם, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָאחר
ּבלבד, הּלח ּבהם יראה וגּופים ּבלבד, הּקר ּבהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיראה
והּלח  הּקר אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּיבׁש הּקר ּבהן יראה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹוגּופים
והּלח  החם אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּיבׁש החם אֹו ּבׁשוה, ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּכאחד

הּתערבת ּבעּקר ׁשהיה היסֹוד רב לפי ּבׁשוה. [שממנו ּכאחד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
גוף] אותו יראהמורכב היסֹוד [יובלט], אֹותֹו מעׂשה ְֲֵֵֶַַָ

המער  ּבּגּוף ב.וטבעֹו ְְְִַַָֹ
ּבּסֹוף וכל ‚. נפרד הּוא אּלּו, יסֹודֹות מארּבעה המחּבר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻ

למקורו] חוזר גוף ימים [כל לאחר נפרד ׁשהּוא יׁש ;ְְִִֵֶַַָָ
ׁשּנתחּבר  וכל רּבֹות. ׁשנים לאחר נפרד ׁשהּוא ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחדים,

להן יּפרד ׁשּלא אפׁשר אי - למקורו]מהם אפּלּו[יחזור ; ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
והאדם החושן]הּזהב מאבני יּפסד [אחת ׁשּלא אפׁשר אי , ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

למים  ּומקצתֹו לאׁש מקצתֹו ויׁשּוב ליסֹודֹותיו, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹויחזר
לארץ. ּומקצתֹו לרּוח ְְְִִֶַָָָָּומקצתֹו

יּפרדהֹואיל „. לאּלּו - הּנפסד נאמר [יחזור]וכל לּמה , ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ
ולא  העפר. מן ּבנינֹו ׁשרב לפי ּתׁשּוב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹלאדם:
אּלא  היסֹודֹות; לארּבעה יחזר מּיד ּכׁשּיּפסד, הּנפסד, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
וסֹוף  אחר, לדבר אחר ודבר אחר, לדבר ויחזר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹיּפסד
חלילה  חֹוזרין הּדברים ּכל ונמצאּו ליסֹודֹות. יחזר ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹהּדברים

.[בחזרה]
ּתמיד ארּבעה ‰. לזה זה מׁשּתּנים אּלּו, יֹום יסֹודֹות ּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

הארץ  מקצת ּכיצד? ּגּופן. ּכל לא מקצתן, - ׁשעה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹּובכל
וכן  מים; ונעׂשית ּומתּפֹוררת מׁשּתּנית הּמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּקרֹובה
ּומתמסמסין  מׁשּתּנין לרּוח, הּסמּוכין הּמים ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָמקצת

לאׁש[מתאדים] הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ְְְִִֵֵַַַָָָָֹוהוין
הּסמּו מקצתּה האׁש, וכן אׁש. ונעׂשה ּומתחֹולל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמׁשּתּנה
מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלרּוח
הּמים, וכן מים; ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָהּסמּו
וׁשּנּוי  ארץ. ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לארץ הּסמּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמקצתֹו
מׁשּתּנה  היסֹוד ּכל ואין הּימים; אר ּולפי מעט, מעט - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹזה
אפׁשר  ׁשאי אׁש, הרּוח ּכל אֹו רּוח הּמים ּכל ׁשּיעׂשה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעד
יׁשּתּנה  מקצת אּלא הארּבעה. היסֹודֹות מן אחד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּבטל
וחברֹו, אחד ּכל ּבין וכן לאׁש; מרּוח ּומקצת לרּוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאׁש

חלילה. וחֹוזרֹות ארּבעּתן ּבין הּׁשּנּוי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָיּמצא
.Â הּגלּגלוׁשּנּוי ּבסביבת יהיה הוא זה לשינוי [הגורם ְְְְִִִִֶֶַַַַ

הגלגלים] מהן סיבוב ויהיה ארּבעּתן, יתחּברּו ּומּסביבתֹו ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
והאל  ּומּתכת. ואבן וצמח חּיה ונפׁש אדם ּבני ּגלמי ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאר
הּמלא ידי על לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם לכל ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנֹותן

'איׁשים'. הּנקראת הּצּורה ׁשהיא ְֲִִִִִִֵֶַַָָהעׂשירי
.Ê ּבלא לעֹולם צּורה אֹו צּורה, ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹ
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לב אּלא הּנמצא [תבונת]ּגלם. הּגּוף המחּלק הּוא - האדם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשם  ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה, מּגלם מחּבר ׁשהּוא ויֹודע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבדעּתֹו,
ׁשּגלמן  וגּופים יסֹודֹות, מארּבעה מחּבר ׁשּגלמן ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻּגּופים

מחּבר אינֹו - ּגלם,ּפׁשּוט להן ׁשאין והּצּורֹות אחר. מּגלם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, נראין ּכמֹו[השכל]אינן ידּועין, הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל אדֹון ְְְֲִִֶַַַַָֹֹׁשּידענּו
.Áוהּדעת נפׁש האל. לֹו ׁשּנתן צּורתֹו היא ּבׂשר, ּכל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּׁשלם  האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו הּמצּויה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיתרה
ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ועל ְְְְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָּבדעּתֹו;

הּדעֹות ּכדמּותנּו" ּומּׂשגת הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ּכלֹומר , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד ּגלם, להם ["בצלמנו"]ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

והּלסתֹות  והחטם הּפה ׁשהּוא לעינים, הּנּכרת זֹו צּורה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
רׁשם הּנפׁש[צורת]ּוׁשאר ואינּה ׁשמּה. 'ּתאר' ׁשּזֹו הּגּוף; ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה אֹוכל ׁשּבּה חּיה, נפׁש לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמצּויה
הּנפׁש ּובצּורת הּנפׁש, צּורת ׁשהיא - הּדעה אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומהרהר.
זֹו ּתּקרא רּבֹות ּופעמים ּכדמּותנּו". "ּבצלמנּו מדּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּכתּוב
ׁשּלא  ּבּׁשמֹות, להּזהר צרי ּולפיכ ו'רּוח'; 'נפׁש' ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּצּורה

מענינֹו יּלמד - וׁשם ׁשם וכל הנידון]ּתטעה, הנושא .[מתוך ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
.Ë ּכדי אין היסֹודֹות, מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ

הּנׁשמה[ותחזור]ׁשּתּפרד מּכח ואינּה החיונית]להן, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
לּגּוף; צריכה ׁשהּנׁשמה ּכמֹו לנׁשמה צריכה ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָעד

מא  הּגלם אּלא ּכׁשּיּפרד ,לפיכ היא. הּׁשמים מן ה', ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאינּה מּפני הּנׁשמה ותאבד היסֹודֹות, מן מחּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא
לא  מעׂשיה, ּבכל לּגּוף ּוצריכה הּגּוף עם אּלא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמצּויה
ּבמעׂשיה  לּנׁשמה צריכה ׁשאינּה לפי הּזאת, הּצּורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתּכרת

הּגלמים מן הּפרּודֹות הּדעֹות ּומּׂשגת יֹודעת אּלא --] ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּולעֹולמי המלאכים] לעֹולם ועֹומדת הּכל, ּבֹורא ויֹודעת ,ְְְְְֵֵֶֶַַַָֹ

על  העפר "ויׁשב ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר הּוא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעֹולמים.
נתנּה". אׁשר האלהים אל ּתׁשּוב והרּוח ּכׁשהיה, ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹהארץ

.È ּכמרּכל זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו [כטיפה]הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
הם מזעיר]מּדלי אינם [=מעט אבל הם, עמּקים ּודברים ; ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָֻ

הּדברים  אּלּו ּכל ּובאּור וׁשני. ראׁשֹון ּפרק ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכעמק
וכ ּבראׁשית'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא ּורביעי, ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבפרק
האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין הראׁשֹונים, החכמים ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצּוּו
אּלּו ּדברים מֹודיעין ּבלבד אחד לאדם אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּבים,

אֹותֹו. ְְִַּומלּמדין
.‡È ּבראׁשית?ּומה מעׂשה לענין מרּכבה מעׂשה ענין ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אּלא  ּבֹו, ּדֹורׁשין אין לאחד אפּלּו מרּכבה, מעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענין
הּפרקים  ראׁשי לֹו מֹוסרין מּדעּתֹו, ּומבין חכם היה ּכן ;אם ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּפי  על אף לּיחיד, אֹותֹו מלּמדין ּבראׁשית, מעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָוענין
לידע  ׁשּיכֹול ּכל אֹותֹו ּומֹודיעים מּדעּתֹו, אֹותֹו מבין ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו
ׁשאין  לפי ּברּבים? אֹותֹו מלּמדין אין ולּמה אּלּו. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּדברים
ּכל  ּובאּור ּפרּוׁש להּׂשיג רחבה ּדעת לֹו יׁש אדם ְְִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

ּברין. על ְְִַַָָֻהּדברים
.·È ּכל ּבזמן ּומּכיר אּלּו, ּבדברים מתּבֹונן ׁשאדם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

חכמתֹו ויראה ּבֹו, וכּיֹוצא ואדם וגלּגל מּמלא ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּברּואים

- הּברּואים וכל היצּורים ּבכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶַַַָָָָׁשל
לּמקֹום  אהבה לאהב מֹוסיף ּבׂשרֹו ויכמּה נפׁשֹו ותצמא , ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָֹ

וקּלּותֹו, ודּלּותֹו מּׁשפלּותֹו ויפחד ויירא הּוא; ּברּו ְְְְְְִִִִַַַַָָָהּמקֹום
הּקדֹוׁשים [ישווה]ּכׁשּיער מהּגּופֹות לאחד עצמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָֹ
הּטהֹורֹות [הגלגלים]הּגדֹולים מהּצּורֹות לאחד ׁשּכן ּכל , ְְְִֵֵֶֶַַַָָ

הּגלמים מן המלאכים]הּנפרדֹות ּבגלם [- נתחּברּו ׁשּלא , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ
ריק  ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא ּככלי ׁשהּוא עצמֹו, וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּכלל.

ְֵָוחסר.
.‚È אּלּוועניני ּפרקים האּלּוארּבעה מצוֹות ׁשּבחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אלו] בהלכות הראׁשֹונים [הראשונות ׁשחכמים הם -ֲִִִֵֶָָ
נכנ  'ארּבעה ׁשאמרּו: ּכמֹו 'ּפרּדס', אֹותֹו סּוקֹוראין ְְְְְְְִִֵֶַַָָָ

ּגדֹולים  וחכמים היּו, יׂשראל ׁשּגדֹולי ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלּפרּדס';
על  הּדברים ּכל ּולהּׂשיג לידע ּכח ּבהן היה ּכּלם לא ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהיּו,
מי  אּלא ּבּפרּדס, להּטּיל ראּוי ׁשאין אֹומר, ואני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּברין.
לידע  הּוא זה, ּובׂשר ולחם ּובׂשר; לחם ּכרסֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתמּלא

האסּור על ּבאּור ואף הּמצוֹות. מּׁשאר ּבהם וכּיֹוצא והּמּתר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשהרי  חכמים, אֹותן קראּו קטן' 'ּדבר אּלּו, ׁשּדברים ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָּפי
- קטן ודבר מרּכבה; מעׂשה - ּגדֹול 'ּדבר חכמים: ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָָָאמרּו

ורבא' ּדאּביי הן [התלמוד]הויה ראּויין כן, ּפי על אף , ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ
- ועֹוד ּתחּלה, אדם ׁשל ּדעּתֹו מיּׁשבין ׁשהן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלהקּדימן;
ליּׁשּוב  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהׁשּפיע הּגדֹולה הּטֹובה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהן
ׁשּידעם  ואפׁשר הּבא. העֹולם חּיי לנחל ּכדי הּזה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהעֹולם
לב  ּובעל רחב לב ּבעל ואּׁשה, איׁש וגדֹול, קטן - ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּכל

ָָקצר.

ה ּפרק ¤¤
ּכל ‡ הּזה,ּבית . הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּלא  ּומזהרין יׂשראל"; ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּנאמר:
ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחּללֹו,
מּכל  אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּגֹוי, ׁשּיעמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשעה
יהרג; ואל יעבר - יהרגּנּו אֹו ּבּתֹורה האמּורֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצוֹות
- ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ּבּמצוֹות: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר
זה  הרי עבר, ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ולא ּבהם, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחי

ּבנפׁשֹו. ְְְִֵַַמתחּיב
מעבֹודה ּבּמה ·. חּוץ - מצוֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות, וגּלּוי ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל  יהרג ּתהרג', אֹו מהן אחת על 'עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם

אמּורים?יעבר  ּדברים ּבּמה להנאת . מתּכּון ׁשהּגֹוי ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו לבּׁשל אֹו ּבׁשּבת, ּביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
אם  אבל ּבזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָּתבׁשילֹו,
לבין  ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצוֹות על להעבירֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָנתּכּון

יהרג  ואל יעבר - מּיׂשראל עׂשרה ׁשם ואין ואם עצמֹו, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ּבעׂשרה להעבירֹו ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹאנסֹו
ּבלבד. מצוֹות מּׁשאר מצוה על אּלא להעבירֹו נתּכּון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

הּׁשמדוכל ‚. ּבׁשעת ׁשּלא האּלּו, גזירות הּדברים [בזמן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
היהדות] רׁשע על מל ּכׁשּיעמד והּוא הּׁשמד, ּבׁשעת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ
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אֹו ּדתם לבּטל יׂשראל על ׁשמד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכנבּוכדנאצר
מּׁשאר  אחת על אפּלּו יעבר, ואל יהרג - הּמצוֹות מן ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
ּגֹוים. לבין ּבינֹו נאנס ּבין עׂשרה, ּבתֹו נאנס ּבין ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצוֹות,

עבר ּכל „. ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר ּבֹו: ׁשּנאמר מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואל  'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה הרי -ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ואם  הּׁשם. את קּדׁש זה הרי - עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹיעבר',
ּברּבים, הּׁשם את קּדׁש זה הרי - מּיׂשראל ּבעׂשרה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה
וחבריו; עקיבה ּוכרּבי ועזריה מיׁשאל חנניה ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכדנּיאל
ועליהן  מעלתן, על מעלה ׁשאין מלכּות, הרּוגי הן ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואּלּו
טבחה", ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום, כל הרגנּו עלי "ּכי ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר:

ע  בריתי ּכרתי חסידי, לי "אספּו נאמר: זבח".ועליהם לי ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
נהרג  ולא ועבר יעבר', ואל 'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוכל
מּיׂשראל, ּבעׂשרה היה ואם הּׁשם, את מחּלל זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיא  עׂשה מצות ּובּטל ּברּבים; הּׁשם את חּלל זה ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
חּלּול  ׁשהיא תעׂשה לא מצות על ועבר הּׁשם, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹקּדּוׁש
מלקין  אין ּבאנס, ׁשעבר מּפני כן, ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׁשם.

ׁשאין לֹומר צרי ואין ּדין,אֹותֹו, ּבית אֹותֹו ממיתין ְְִִִִֵֵֵֶַָ
לעֹובר  אּלא ּוממיתין, מלקין ׁשאין ּבאנס; הרג ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאפּלּו
:לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ׁשּנאמר והתראה, ּבעדים ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּברצֹונֹו
למדּו הּׁשמּועה מּפי ההּוא", ּבאיׁש ּפני את אני ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ"וׂשמּתי

מטעה.[ממרע"ה] ולא ׁשֹוגג, ולא אנּוס, לא - "ההּוא" :ְְְֵֶַָֹֹֹֻ
העֹובד  הּכל, מן חמּורה ׁשהיא זרה, עבֹודה אם ֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹּומה
ּבית  מיתת לֹומר צרי ואין ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותּה
ּובעריֹות  ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות לׁשאר וחמר קל - ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּדין

ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער(ה) אֹומר: אנוסה הּוא כי -] ְֲֲֵֶַַַָָָֹ
.היא]

ּונטּמא נׁשים ‰. מּכן אחת לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להן ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ואל  ּכּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן' את נטּמא לאו, ואם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹותּה,

מּיׂשראל  אחת נפׁש להם ּגֹוים:ימסרּו להם אמרּו אם וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּכ אחד לנּו יהרגּו'ּתנּו - ּכּלכם' נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, ם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

יחדּוהּו ואם מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו ואל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכּלם,
מהם][נקבו  אחד אֹובשם ּפלֹוני, לנּו 'ּתנּו ואמרּו: ְְְְִֶָָָלהם

מיתה מחּיב היה אם - ּכּלכם' את ּכׁשבע [למלכות]נהרג ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
ּבכרי במלכות]ּבן להן [שמרד מֹורין ואין להן; אֹותֹו יּתנּו , ְְְִִִִֵֶֶֶָָ

יהרגּו - חּיב אינֹו ואם לכּתחּלה; להם ּכן ימסרּו ואל ּכּלן, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל. אחת ְִִֵֶֶַַָנפׁש

.Â ּבאנסיןּכענין יעבור]ׁשאמרּו ואל אמרּו[יהרג ּכ , ְְְֳִִֶָָָָָָָ
הרֹופאים  ואמרּו למּות, ונטה ׁשחלה מי ּכיצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָּבחלאים.
לֹו. עֹוׂשין ׁשּבּתֹורה, מאּסּורין ּפלֹוני ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשרפּואתֹו
חּוץ  סּכנה, ּבמקֹום ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּומתרּפאין
ּבמקֹום  ׁשאפּלּו - ּדמים ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעבֹודה
עֹונׁשין  - ונתרּפא עבר ואם ּבהם; מתרּפאין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָסּכנה,

ּדין ּבית  לֹו.אֹותֹו הראּוי ענׁש ִֵֶָָֹ
.Ê על ּומּנין עֹוברין אין נפׁשֹות, סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּנאמר  אּלּו? עברֹות מּׁשלׁש ה'אחת את "ואהבּת : ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ,הּוא אלהי אפּלּו , ְְְְְְְְֱֲִֶֶַָָָָֹֹ

אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש והריגת .נפׁש את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹנֹוטל

הּוא  לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס מּיד אדם להּציל ְִִֶַַַַַַָָָָָָאֹו
הּקׁשּו[שאסור] ועריֹות נפׁש; מּפני נפׁש מאּבדין ׁשאין ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ

ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלנפׁשֹות,
הּזה". הּדבר ּכן - ֵֶֶֶַַָָנפׁש

.Á אּסּורין ּבּמה ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָ
ּכמֹו הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא
ּבפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים, ׁשקצים החֹולה את ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמאכילין

הּכּפּורים  ּביֹום אֹותֹו ׁשּמאכילין הנאתן,אֹו ּדר ׁשּלא אבל . ְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
מלּוגמה אֹו רטּיה לֹו ׁשעֹוׂשין תחבושות]ּכגֹון מחמץ [מיני ְְְְִִֵֵֶָָָ

מערב  מר ּבהן ׁשּיׁש ּדברים אֹותֹו ׁשּמׁשקין אֹו מערלה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
זה  הרי - לח הנאה ּבהם אין ׁשהרי מאכל, אּסּורי ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעם
ּובׂשר  הּכרם מּכלאי חּוץ סּכנה; ּבמקֹום ׁשּלא ואפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר,
אין  לפיכ הנאתן; ּדר ׁשּלא אפּלּו אסּורין ׁשהם - ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבחלב
סּכנה. ּבמקֹום אּלא הנאתן, ּדר ׁשּלא אפּלּו ּבהן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמתרּפאין

.Ë למּות מי ונטה וחלה ּבאּׁשה, עיניו ואמרּוׁשּנתן , ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָ
היתה  אפּלּו - לֹו' ׁשּתּבעל עד רפּואה לֹו 'אין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהרֹופאים:

עּמּה לדּבר ואפּלּו לֹוּפנּויה, מֹורין אין - הּגדר מאחֹורי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
ׁשּלא  הּגדר; מאחֹורי עּמּה לדּבר לֹו יֹורּו ולא וימּות ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבכ
לפרץ  אּלּו ּבדברים ויבֹואּו הפקר, יׂשראל ּבנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹיהיּו

ֲָָּבעריֹות.
.È מצוֹות ּכל מּכל אחת על אנס ּבלא מּדעּתֹו העֹובר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבּנפׁש ּבׁשאט ּבּתֹורה, הרי [בזלזול]האמּורֹות - להכעיס ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשקר: ּבׁשבּועת נאמר ּולפיכ הּׁשם; את מחּלל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
ּבעׂשרה  עבר ואם ה'". אני ,אלהי ׁשם את ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"וחּללּת
הּפֹורׁש ּכל וכן ּברּבים. הּׁשם את חּלל זה הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּיׂשראל,
ּפחד  לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא מצוה, עׂשה אֹו ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹֹמעברה
הּוא, ּברּו הּבֹורא מּפני אּלא ּכבֹוד, לבּקׁש ולא יראה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹולא
מקּדׁש זה הרי - רּבֹו מאׁשת עצמֹו הּצּדיק יֹוסף ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּכמניעת

הּׁשם. ֵֶַאת
.‡Èהּׁשם ויׁש חּלּול ּבכלל ׁשהם אחרים -,ּדברים והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּדברים  ּבחסידּות, ּומפרסם ּבּתֹורה ּגדֹול אדם ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיעׂשה
מרּננים ּפי [מדברים]ׁשהּברּיֹות על ואף ּבׁשבילן, אחריו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּלֹוקח  ּכגֹון הּׁשם. את מחּלל זה הרי - עברֹות ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאינן
לאלּתר הּמקח ּדמי נֹותן לֹו,[מיד]ואינֹו ׁשּיׁש והּוא , ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַ

מּקיפןונמ  והּוא אֹותֹו, ּתֹובעין הּמֹוכרין לפעם צאּו [דוחה ְְְְְְִִִִַַָ
עּמי אחרת] אצל ּוׁשתּיה ּבאכילה אֹו ּבׂשחֹוק, ׁשּירּבה אֹו ;ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ואינֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ׁשאין אֹו ּוביניהן; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהארץ
וכּיֹוצא  וכעס; קטטה ּבעל אּלא יפֹות, ּפנים ּבסבר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמקּבלן
ׁשּידקּדק  צרי - חכם ׁשל ּגדלֹו לפי הּכל האּלּו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבּדברים
ּדקּדק  אם וכן הּדין. מּׁשּורת לפנים ויעׂשה עצמֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַעל
ודעּתֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו והיה עצמֹו, על ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָהחכם
ואינֹו מהן ונעלב יפֹות, ּפנים ּבסבר ּומקּבלן עּמהן, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמערבת

לֹו לּמקּלין ואפּלּו להן מכּבד אותו]עֹולבן, ,[למזלזלים ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ּבאריחֹות ירּבה ולא ּבאמּונה, ונֹותן עּמי [סעודות]ונֹוׂשא ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עטּוף  ּבּתֹורה עֹוסק אּלא ּתמיד יראה ולא ויׁשיבתן, ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹהארץ
מּׁשּורת  לפנים מעׂשיו ּבכל ועֹוׂשה ּבתפּלין, מכּתר ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָֻּבציצית

הרּבה יתרחק ׁשּלא והּוא - האדם]הּדין ולא [מבני ְְְְִִֵֵֶַַַֹֹ
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מקּלסין[ישתגע]יׁשּתֹומם הּכל ׁשּיּמצאּו עד [משבחים]- ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
את  קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ּומתאּוין אֹותֹו, ואֹוהבין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָאֹותֹו
אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר אֹומר: הּכתּוב ועליו ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשם,

אתּפאר". ּב אׁשר ְְְֲִֵֶֶָָָיׂשראל,

ו ּפרק ¤¤
ּכל ‡ הּקדֹוׁשים [המוחק]המאּבד. הּׁשמֹות מן ׁשם ְְִִֵֵֵַַַַָ

מן הּטהֹורים לֹוקה - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהם ׁשּנקרא ְְִִִֶֶֶַַָָָָ
את  "ואּבדּתם זרה: ּבעבֹודה אֹומר הּוא ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה;
אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ההּוא הּמקֹום מן ְֱֲִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשמם

הם וׁשבעה ·. -ׁשמֹות הא ואו הא יּוד הּנכּתב הּׁשם : ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָ
אלף הּנכּתב אֹו המפרׁש, הּׁשם ואל,והּוא יּוד, נּון ּדלת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכל ּוצבאֹות. וׁשּדי, ואהיה, ואלהים, אפּלּוואלֹוּה, הּמֹוחק ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לֹוקה. אּלּו, ׁשמֹות מּׁשבעה אחת ְִִֵֵֶַַָאֹות

מּלפניו,[נוסף]הּנטּפלּכל ‚. ּכגֹון לּׁשם למחקֹו: מּתר ְְְְֳִִֵַַָָָָָָֻ
ּבקדּׁשת  אינן - ּבהן וכּיֹוצא מ'ּבאלהים', ּובית מ'ּלה'', ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻלמד
,'אלהי' ׁשל ּכף ּכגֹון מאחֹוריו, לּׁשם הּנטּפל וכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשם.
והרי  נמחקין, אינן - ּבהן וכּיֹוצא 'אלהיכם', ׁשל מם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוכף
על  ואף מקּדׁשם. ׁשהּׁשם מּפני ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן
האֹותּיֹות  אּלּו הּמֹוחק למחקן, ואסּור ׁשּנתקּדׁשּו ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָּפי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו [מלקות הּנטּפלֹות ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
.מדרבנן]

-ּכתב „. מה' הא יּוד מ'אלהים', למד נמחק אלף ;אינֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּזה  מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואין
ּדלת  ׁשין הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם מקצת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשם,

צדי נמחק.[צדי"ק]מ'ּׁשּדי', זה הרי - מ'ּצבאֹות' ּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ּכגֹון:ׁשאר ‰. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּמׁשּבחין הּכּנּויין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ורחּום  וחזק חּנּון קּנא הּנאמן, והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול , ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָ
למחקן. ּומּתר הּקדׁש, ּדברי ּכׁשאר הן הרי - ּבהן ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּיֹוצא

.Â הּׁשם,ּכלי מקֹום את ק ֹוצץ - עליו ּכתּוב ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבכלי וגֹונזֹו אֹו מּתכֹות ּבכלי חקּוק הּׁשם היה אפּלּו . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

את  חֹות אּלא לֹוקה; זה הרי - הּכלי והּתי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָזכּוכית,
זה  הרי ּבׂשרֹו, על ּכתּוב ׁשם היה אם וכן וגֹונז ֹו. ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָמקֹומֹו,
לֹו נזּדּמנה הּטּנפת. ּבמקֹום יעמד ולא יסּו ולא ירחץ ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹֹֹֹלא
מצא  לא ואם וטֹובל; ּגמי, עליו ּכֹור - מצוה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹטבילה
אמרּו ׁשּלא - יחץ ׁשּלא ּכדי יהּדק, ולא אחריו. מסּבב  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹּגמי,
ּכׁשהּוא  הּׁשם ּבפני לעמד ׁשאסּור מּפני אּלא עליו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלכר

ָֹערם.
.Ê אבן הּסֹותר אֹואפּלּו הּמזּבח, מן הׁשחתה ּדר אחת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבעבֹודה  ׁשּנאמר לֹוקה, - העזרה מּׁשאר אֹו ההיכל, ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמן
ּכן  תעׂשּון "לא וכתּוב: ּתּתצּון", מזּבחתם את "ּכי ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֹזרה:
- הׁשחתה ּדר הקּדׁש עצי הּׂשֹורף וכן אלהיכם". ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלה'
תעׂשּון  לא . . ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלֹוקה,

אלהיכם". לה' ֱֵֵֶַֹּכן
.Á לׂשרף ּכתבי אסּור - ּובאּוריהן ּופרּוׁשיהן ּכּלן, הּקדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּבּיד  לאּבדן אֹו אֹותֹואֹותן מּכין ּבּיד, והמאּבד מּכת ; ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָ
אֹותן  ׁשּכתבּו הּקדׁש ּבכתבי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמרּדּות.

- ּתֹורה ספר ׁשּכתב יׂשראל מין אבל ּבקדּׁשה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻיׂשראל
האזּכרֹות עם אֹותֹו הקודש]ׂשֹורפין מּפני [שמות ׁשּבֹו, ְְְִִִֵֶַָָ

מעלה  והּוא אּלא ּכתבֹו ולא הּׁשם, ּבקדּׁשת מאמין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשאינֹו
נתקּדׁש לא ּכן, ודעּתֹו והֹואיל הּדברים, ּכׁשאר ׁשּזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבדעּתֹו

ׁשם להּניח ׁשּלא ּכדי לׂשרפֹו, ּומצוה לּמינים [זכר]הּׁשם; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
וכן  אֹותֹו; ּגֹונזין הּׁשם, את ׁשּכתב ּגֹוי אבל למעׂשיהן. ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹולא

יּגנזּו. ּגֹוי, ׁשּכתבן אֹו ׁשּבלּו הּקדׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכתבי
.Ë קדׁשּכל - ּבאברהם האמּורֹות זה הּׁשמֹות אף ; ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ

הּוא  הרי ,"ּבעיני חן מצאתי נא אם "אדני, ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:
"אל  מּזה: חּוץ חל, - ּבלֹוט האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל ְֲִֵֶֶַַָָֹֹקדׁש.
האמּורֹות  הּׁשמֹות ּכל חן". עבּד מצא נא הּנה אדני. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹנא,
חל. - ּבמיכה האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל קדׁש. - ּבנימין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבגבעת
האמּור  ׁשלמה ּכל קדׁש. - ּבנבֹות האמּורֹות הּׁשמֹות ְְֲֵֶַָָָָָָֹֹֹּכל

קדׁש - הּׁשירים להקב"ה]ּבׁשיר הכוונה הּוא [כי והרי , ְֲִִִֵֶַַֹ
הּכּנּויין הקב"ה]ּכׁשאר ל[של "האלף מּזה: חּוץ ; ְְִִִִֶֶֶַָָ

" מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור מלכּיא ּכל אנּתׁשלמה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי מלכּיא", מל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמלּכא,

ה'תשע"ד  שבט ט"ו חמישי יום

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
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אֹו ּדתם לבּטל יׂשראל על ׁשמד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכנבּוכדנאצר
מּׁשאר  אחת על אפּלּו יעבר, ואל יהרג - הּמצוֹות מן ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
ּגֹוים. לבין ּבינֹו נאנס ּבין עׂשרה, ּבתֹו נאנס ּבין ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצוֹות,

עבר ּכל „. ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר ּבֹו: ׁשּנאמר מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואל  'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה הרי -ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ואם  הּׁשם. את קּדׁש זה הרי - עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹיעבר',
ּברּבים, הּׁשם את קּדׁש זה הרי - מּיׂשראל ּבעׂשרה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה
וחבריו; עקיבה ּוכרּבי ועזריה מיׁשאל חנניה ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכדנּיאל
ועליהן  מעלתן, על מעלה ׁשאין מלכּות, הרּוגי הן ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואּלּו
טבחה", ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום, כל הרגנּו עלי "ּכי ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר:

ע  בריתי ּכרתי חסידי, לי "אספּו נאמר: זבח".ועליהם לי ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
נהרג  ולא ועבר יעבר', ואל 'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוכל
מּיׂשראל, ּבעׂשרה היה ואם הּׁשם, את מחּלל זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיא  עׂשה מצות ּובּטל ּברּבים; הּׁשם את חּלל זה ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
חּלּול  ׁשהיא תעׂשה לא מצות על ועבר הּׁשם, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹקּדּוׁש
מלקין  אין ּבאנס, ׁשעבר מּפני כן, ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּׁשם.

ׁשאין לֹומר צרי ואין ּדין,אֹותֹו, ּבית אֹותֹו ממיתין ְְִִִִֵֵֵֶַָ
לעֹובר  אּלא ּוממיתין, מלקין ׁשאין ּבאנס; הרג ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאפּלּו
:לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ׁשּנאמר והתראה, ּבעדים ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּברצֹונֹו
למדּו הּׁשמּועה מּפי ההּוא", ּבאיׁש ּפני את אני ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ"וׂשמּתי

מטעה.[ממרע"ה] ולא ׁשֹוגג, ולא אנּוס, לא - "ההּוא" :ְְְֵֶַָֹֹֹֻ
העֹובד  הּכל, מן חמּורה ׁשהיא זרה, עבֹודה אם ֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹּומה
ּבית  מיתת לֹומר צרי ואין ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותּה
ּובעריֹות  ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות לׁשאר וחמר קל - ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּדין

ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער(ה) אֹומר: אנוסה הּוא כי -] ְֲֲֵֶַַַָָָֹ
.היא]

ּונטּמא נׁשים ‰. מּכן אחת לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להן ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ואל  ּכּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן' את נטּמא לאו, ואם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹותּה,

מּיׂשראל  אחת נפׁש להם ּגֹוים:ימסרּו להם אמרּו אם וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּכ אחד לנּו יהרגּו'ּתנּו - ּכּלכם' נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, ם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

יחדּוהּו ואם מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו ואל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכּלם,
מהם][נקבו  אחד אֹובשם ּפלֹוני, לנּו 'ּתנּו ואמרּו: ְְְְִֶָָָלהם

מיתה מחּיב היה אם - ּכּלכם' את ּכׁשבע [למלכות]נהרג ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
ּבכרי במלכות]ּבן להן [שמרד מֹורין ואין להן; אֹותֹו יּתנּו , ְְְִִִִֵֶֶֶָָ

יהרגּו - חּיב אינֹו ואם לכּתחּלה; להם ּכן ימסרּו ואל ּכּלן, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל. אחת ְִִֵֶֶַַָנפׁש

.Â ּבאנסיןּכענין יעבור]ׁשאמרּו ואל אמרּו[יהרג ּכ , ְְְֳִִֶָָָָָָָ
הרֹופאים  ואמרּו למּות, ונטה ׁשחלה מי ּכיצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָּבחלאים.
לֹו. עֹוׂשין ׁשּבּתֹורה, מאּסּורין ּפלֹוני ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשרפּואתֹו
חּוץ  סּכנה, ּבמקֹום ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּומתרּפאין
ּבמקֹום  ׁשאפּלּו - ּדמים ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעבֹודה
עֹונׁשין  - ונתרּפא עבר ואם ּבהם; מתרּפאין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָסּכנה,

ּדין ּבית  לֹו.אֹותֹו הראּוי ענׁש ִֵֶָָֹ
.Ê על ּומּנין עֹוברין אין נפׁשֹות, סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּנאמר  אּלּו? עברֹות מּׁשלׁש ה'אחת את "ואהבּת : ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ,הּוא אלהי אפּלּו , ְְְְְְְְֱֲִֶֶַָָָָֹֹ

אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש והריגת .נפׁש את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹנֹוטל

הּוא  לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס מּיד אדם להּציל ְִִֶַַַַַַָָָָָָאֹו
הּקׁשּו[שאסור] ועריֹות נפׁש; מּפני נפׁש מאּבדין ׁשאין ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ

ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלנפׁשֹות,
הּזה". הּדבר ּכן - ֵֶֶֶַַָָנפׁש

.Á אּסּורין ּבּמה ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָ
ּכמֹו הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא
ּבפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים, ׁשקצים החֹולה את ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמאכילין

הּכּפּורים  ּביֹום אֹותֹו ׁשּמאכילין הנאתן,אֹו ּדר ׁשּלא אבל . ְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
מלּוגמה אֹו רטּיה לֹו ׁשעֹוׂשין תחבושות]ּכגֹון מחמץ [מיני ְְְְִִֵֵֶָָָ

מערב  מר ּבהן ׁשּיׁש ּדברים אֹותֹו ׁשּמׁשקין אֹו מערלה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
זה  הרי - לח הנאה ּבהם אין ׁשהרי מאכל, אּסּורי ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעם
ּובׂשר  הּכרם מּכלאי חּוץ סּכנה; ּבמקֹום ׁשּלא ואפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר,
אין  לפיכ הנאתן; ּדר ׁשּלא אפּלּו אסּורין ׁשהם - ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבחלב
סּכנה. ּבמקֹום אּלא הנאתן, ּדר ׁשּלא אפּלּו ּבהן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמתרּפאין

.Ë למּות מי ונטה וחלה ּבאּׁשה, עיניו ואמרּוׁשּנתן , ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָ
היתה  אפּלּו - לֹו' ׁשּתּבעל עד רפּואה לֹו 'אין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהרֹופאים:

עּמּה לדּבר ואפּלּו לֹוּפנּויה, מֹורין אין - הּגדר מאחֹורי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
ׁשּלא  הּגדר; מאחֹורי עּמּה לדּבר לֹו יֹורּו ולא וימּות ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבכ
לפרץ  אּלּו ּבדברים ויבֹואּו הפקר, יׂשראל ּבנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹיהיּו

ֲָָּבעריֹות.
.È מצוֹות ּכל מּכל אחת על אנס ּבלא מּדעּתֹו העֹובר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבּנפׁש ּבׁשאט ּבּתֹורה, הרי [בזלזול]האמּורֹות - להכעיס ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשקר: ּבׁשבּועת נאמר ּולפיכ הּׁשם; את מחּלל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה
ּבעׂשרה  עבר ואם ה'". אני ,אלהי ׁשם את ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"וחּללּת
הּפֹורׁש ּכל וכן ּברּבים. הּׁשם את חּלל זה הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּיׂשראל,
ּפחד  לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא מצוה, עׂשה אֹו ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹֹמעברה
הּוא, ּברּו הּבֹורא מּפני אּלא ּכבֹוד, לבּקׁש ולא יראה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹולא
מקּדׁש זה הרי - רּבֹו מאׁשת עצמֹו הּצּדיק יֹוסף ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּכמניעת

הּׁשם. ֵֶַאת
.‡Èהּׁשם ויׁש חּלּול ּבכלל ׁשהם אחרים -,ּדברים והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּדברים  ּבחסידּות, ּומפרסם ּבּתֹורה ּגדֹול אדם ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיעׂשה
מרּננים ּפי [מדברים]ׁשהּברּיֹות על ואף ּבׁשבילן, אחריו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּלֹוקח  ּכגֹון הּׁשם. את מחּלל זה הרי - עברֹות ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאינן
לאלּתר הּמקח ּדמי נֹותן לֹו,[מיד]ואינֹו ׁשּיׁש והּוא , ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַ

מּקיפןונמ  והּוא אֹותֹו, ּתֹובעין הּמֹוכרין לפעם צאּו [דוחה ְְְְְְִִִִַַָ
עּמי אחרת] אצל ּוׁשתּיה ּבאכילה אֹו ּבׂשחֹוק, ׁשּירּבה אֹו ;ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ואינֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ׁשאין אֹו ּוביניהן; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהארץ
וכּיֹוצא  וכעס; קטטה ּבעל אּלא יפֹות, ּפנים ּבסבר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמקּבלן
ׁשּידקּדק  צרי - חכם ׁשל ּגדלֹו לפי הּכל האּלּו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבּדברים
ּדקּדק  אם וכן הּדין. מּׁשּורת לפנים ויעׂשה עצמֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַעל
ודעּתֹו הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו והיה עצמֹו, על ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָהחכם
ואינֹו מהן ונעלב יפֹות, ּפנים ּבסבר ּומקּבלן עּמהן, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמערבת

לֹו לּמקּלין ואפּלּו להן מכּבד אותו]עֹולבן, ,[למזלזלים ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ּבאריחֹות ירּבה ולא ּבאמּונה, ונֹותן עּמי [סעודות]ונֹוׂשא ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עטּוף  ּבּתֹורה עֹוסק אּלא ּתמיד יראה ולא ויׁשיבתן, ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹהארץ
מּׁשּורת  לפנים מעׂשיו ּבכל ועֹוׂשה ּבתפּלין, מכּתר ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָֻּבציצית

הרּבה יתרחק ׁשּלא והּוא - האדם]הּדין ולא [מבני ְְְְִִֵֵֶַַַֹֹ
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מקּלסין[ישתגע]יׁשּתֹומם הּכל ׁשּיּמצאּו עד [משבחים]- ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
את  קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ּומתאּוין אֹותֹו, ואֹוהבין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָאֹותֹו
אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר אֹומר: הּכתּוב ועליו ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשם,

אתּפאר". ּב אׁשר ְְְֲִֵֶֶָָָיׂשראל,

ו ּפרק ¤¤
ּכל ‡ הּקדֹוׁשים [המוחק]המאּבד. הּׁשמֹות מן ׁשם ְְִִֵֵֵַַַַָ

מן הּטהֹורים לֹוקה - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהם ׁשּנקרא ְְִִִֶֶֶַַָָָָ
את  "ואּבדּתם זרה: ּבעבֹודה אֹומר הּוא ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה;
אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ההּוא הּמקֹום מן ְֱֲִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשמם

הם וׁשבעה ·. -ׁשמֹות הא ואו הא יּוד הּנכּתב הּׁשם : ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָ
אלף הּנכּתב אֹו המפרׁש, הּׁשם ואל,והּוא יּוד, נּון ּדלת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכל ּוצבאֹות. וׁשּדי, ואהיה, ואלהים, אפּלּוואלֹוּה, הּמֹוחק ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לֹוקה. אּלּו, ׁשמֹות מּׁשבעה אחת ְִִֵֵֶַַָאֹות

מּלפניו,[נוסף]הּנטּפלּכל ‚. ּכגֹון לּׁשם למחקֹו: מּתר ְְְְֳִִֵַַָָָָָָֻ
ּבקדּׁשת  אינן - ּבהן וכּיֹוצא מ'ּבאלהים', ּובית מ'ּלה'', ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻלמד
,'אלהי' ׁשל ּכף ּכגֹון מאחֹוריו, לּׁשם הּנטּפל וכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשם.
והרי  נמחקין, אינן - ּבהן וכּיֹוצא 'אלהיכם', ׁשל מם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוכף
על  ואף מקּדׁשם. ׁשהּׁשם מּפני ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן
האֹותּיֹות  אּלּו הּמֹוחק למחקן, ואסּור ׁשּנתקּדׁשּו ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָּפי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו [מלקות הּנטּפלֹות ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
.מדרבנן]

-ּכתב „. מה' הא יּוד מ'אלהים', למד נמחק אלף ;אינֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּזה  מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואין
ּדלת  ׁשין הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם מקצת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשם,

צדי נמחק.[צדי"ק]מ'ּׁשּדי', זה הרי - מ'ּצבאֹות' ּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ּכגֹון:ׁשאר ‰. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּמׁשּבחין הּכּנּויין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ורחּום  וחזק חּנּון קּנא הּנאמן, והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול , ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָ
למחקן. ּומּתר הּקדׁש, ּדברי ּכׁשאר הן הרי - ּבהן ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּיֹוצא

.Â הּׁשם,ּכלי מקֹום את ק ֹוצץ - עליו ּכתּוב ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבכלי וגֹונזֹו אֹו מּתכֹות ּבכלי חקּוק הּׁשם היה אפּלּו . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

את  חֹות אּלא לֹוקה; זה הרי - הּכלי והּתי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָזכּוכית,
זה  הרי ּבׂשרֹו, על ּכתּוב ׁשם היה אם וכן וגֹונז ֹו. ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָמקֹומֹו,
לֹו נזּדּמנה הּטּנפת. ּבמקֹום יעמד ולא יסּו ולא ירחץ ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹֹֹֹלא
מצא  לא ואם וטֹובל; ּגמי, עליו ּכֹור - מצוה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹטבילה
אמרּו ׁשּלא - יחץ ׁשּלא ּכדי יהּדק, ולא אחריו. מסּבב  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹּגמי,
ּכׁשהּוא  הּׁשם ּבפני לעמד ׁשאסּור מּפני אּלא עליו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלכר

ָֹערם.
.Ê אבן הּסֹותר אֹואפּלּו הּמזּבח, מן הׁשחתה ּדר אחת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבעבֹודה  ׁשּנאמר לֹוקה, - העזרה מּׁשאר אֹו ההיכל, ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמן
ּכן  תעׂשּון "לא וכתּוב: ּתּתצּון", מזּבחתם את "ּכי ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֹזרה:
- הׁשחתה ּדר הקּדׁש עצי הּׂשֹורף וכן אלהיכם". ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלה'
תעׂשּון  לא . . ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלֹוקה,

אלהיכם". לה' ֱֵֵֶַֹּכן
.Á לׂשרף ּכתבי אסּור - ּובאּוריהן ּופרּוׁשיהן ּכּלן, הּקדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּבּיד  לאּבדן אֹו אֹותֹואֹותן מּכין ּבּיד, והמאּבד מּכת ; ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָ
אֹותן  ׁשּכתבּו הּקדׁש ּבכתבי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמרּדּות.

- ּתֹורה ספר ׁשּכתב יׂשראל מין אבל ּבקדּׁשה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻיׂשראל
האזּכרֹות עם אֹותֹו הקודש]ׂשֹורפין מּפני [שמות ׁשּבֹו, ְְְִִִֵֶַָָ

מעלה  והּוא אּלא ּכתבֹו ולא הּׁשם, ּבקדּׁשת מאמין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשאינֹו
נתקּדׁש לא ּכן, ודעּתֹו והֹואיל הּדברים, ּכׁשאר ׁשּזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבדעּתֹו

ׁשם להּניח ׁשּלא ּכדי לׂשרפֹו, ּומצוה לּמינים [זכר]הּׁשם; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
וכן  אֹותֹו; ּגֹונזין הּׁשם, את ׁשּכתב ּגֹוי אבל למעׂשיהן. ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹולא

יּגנזּו. ּגֹוי, ׁשּכתבן אֹו ׁשּבלּו הּקדׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכתבי
.Ë קדׁשּכל - ּבאברהם האמּורֹות זה הּׁשמֹות אף ; ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ

הּוא  הרי ,"ּבעיני חן מצאתי נא אם "אדני, ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:
"אל  מּזה: חּוץ חל, - ּבלֹוט האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל ְֲִֵֶֶַַָָֹֹקדׁש.
האמּורֹות  הּׁשמֹות ּכל חן". עבּד מצא נא הּנה אדני. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹנא,
חל. - ּבמיכה האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל קדׁש. - ּבנימין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבגבעת
האמּור  ׁשלמה ּכל קדׁש. - ּבנבֹות האמּורֹות הּׁשמֹות ְְֲֵֶַָָָָָָֹֹֹּכל

קדׁש - הּׁשירים להקב"ה]ּבׁשיר הכוונה הּוא [כי והרי , ְֲִִִֵֶַַֹ
הּכּנּויין הקב"ה]ּכׁשאר ל[של "האלף מּזה: חּוץ ; ְְִִִִֶֶֶַָָ

" מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור מלכּיא ּכל אנּתׁשלמה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי מלכּיא", מל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמלּכא,

ה'תשע"ד  שבט ט"ו חמישי יום

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
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ּ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 ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
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".
"הּנה  ׁשּנאמר: ּדפי? ּבֹו ׁשאין אמת ׁשהיא ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹלנבּואתֹו
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,עּמ ּבדּברי העם יׁשמע ּבעבּור הענן, ּבעב אלי ּבא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאנכי
לא  זה ּדבר ׁשּקדם מּכלל, - לעֹולם" יאמינּו ּב ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹוגם
נאמנּות  אּלא לעֹולם, עֹומדת ׁשהיא נאמנּות ּבֹו ְֱֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָהאמינּו

ּומחׁשבה. הרהּור אחריה ְֲֲִֵֶֶַַָָָׁשּיׁש
ׁ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
ׁ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:
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ּ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 ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
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".
"הּנה  ׁשּנאמר: ּדפי? ּבֹו ׁשאין אמת ׁשהיא ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹלנבּואתֹו
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,עּמ ּבדּברי העם יׁשמע ּבעבּור הענן, ּבעב אלי ּבא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאנכי
לא  זה ּדבר ׁשּקדם מּכלל, - לעֹולם" יאמינּו ּב ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹוגם
נאמנּות  אּלא לעֹולם, עֹומדת ׁשהיא נאמנּות ּבֹו ְֱֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָהאמינּו

ּומחׁשבה. הרהּור אחריה ְֲֲִֵֶֶַַָָָׁשּיׁש
ׁ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
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ּ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
ׁ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:
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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"ד  שבט ט"ז שישי 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
ׁ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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להּדּמֹות  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹוׁשׁש
(ד) רעים; את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק (ב) ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹּבדרכיו;
להֹוכיח; (ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) הּגרים; את ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹלאהב
(ט) אמללים; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; להלּבין ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֻ(ז)
לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא  (י) רכיל; להל ְְֲִִִֶֶֶַָֹֹֹֹֹֹׁשּלא

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

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 ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
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
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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"ד  שבט ט"ז שישי 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
ׁ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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להּדּמֹות  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹוׁשׁש
(ד) רעים; את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק (ב) ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹּבדרכיו;
להֹוכיח; (ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) הּגרים; את ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹלאהב
(ט) אמללים; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; להלּבין ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֻ(ז)
לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא  (י) רכיל; להל ְְֲִִִֶֶֶַָֹֹֹֹֹֹׁשּלא

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

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 ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
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
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ּ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
"ענו" נאמר ולא 'מאד מאד", חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹ

ּ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 . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ

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"ד  שבט י"ז קודש שבת 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
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ּ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
ּ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 ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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ּ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
"ענו" נאמר ולא 'מאד מאד", חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹ

ּ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 . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ

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"ד  שבט י"ז קודש שבת 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
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ּ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
ּ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 ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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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.
.„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
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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 ,. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

ּ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
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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.
.„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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

zerc zekld - rcnd xtq - hay f"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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 ,. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

ּ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
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ּ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 , ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
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,
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.‚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
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הּׁשמּועה ‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל

רבינו] מים [ממשה יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֻלמדּו,
והּוא  מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד זרע", ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּנתן
ּכׁשהּוא  מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּדבר
ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי נאמר ולא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻמחּבר,

הּמׁשקין. ונתלׁשּו ְְְְֳִִִַַָָהאכלין
הּבעלים,·. ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל

אף  ּברצֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַָָָָאף
הכׁשרּו - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ּפי ׁשּלא על ׁשנפל ּומׁשקה ; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו ּפרֹותיו [הרטיב]ּברצֹונֹו, הּוא ְְֲִִִֵֵַַָָ
ּבלּולין  ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו הּסּכנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
מּפני  ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹֻ

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו להביאן [זרימת]הּגּנבים, הּנהר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מכׁשרין. אינן - ְִִֵָָֻעּמֹו

מכׁשירין.‚. אינן ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ּבמׁשקין [נרטבו]לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּב ׁשּלא ּבאֹותן ׁשּנתלׁשּו אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - רצֹון ְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לרצֹון  ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשקין
הּמים  היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנתלׁשּו,
ּברצֹון, ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשעל

הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ּבהן קערה ונגעּו הּכֹופה ּכיצד? ְְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל הגשם]על ׁשּבּה[ע"י הּמים , ְִִִֶֶֶַַַַַָֹ

ׁשהן  מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן הּניח ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻמכׁשירין;
ילקה ׁשּלא ּבׁשביל ּכפיּה לדעת. ּבּכלי [יתקלקל]ּתלּוׁשין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ

ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל,
ּכתל  היה אם - הּכתל ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהאכלין,
הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבית,

ּכּמים  זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרי
אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה ּכתל היה ואם מ-]ׁשּבּכלים. [עשוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה הּמים קרקע, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעצמּה
ּבפיו [מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ

יעלה  ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן
אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחורי הממ ּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל [קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לצרּכּה מילויה ׁשהּוא ּברצֹון;][לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ

ּברצֹונֹו. ּתלּוׁשין אינן צרּכּה, על הּיתר ׁשּבחבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּמים
אינן  ּובחבל ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל הּצּנֹור, ּתחת ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתנּה

מכׁשירין. אין לפיכ ּברצֹון; ְְְְִִִִֵַָָּתלּוׁשין
.Â הּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי

לּתחּתֹון  העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף טהֹורין;ׁשעליו, , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשֹותתין  היּו אם אבל ּכחֹו. ּבכל מעליו אֹותן ׁשּינּתק ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוהּוא,

לאט]ויֹורדין ׁשהן [לאט ּובזמן מּטּמאין. ּפריׁשתן ּבׁשעת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטהֹורין,

נער להקר [המים]ואם הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
לּדֹוח[להתקרר] היה [להתרחץ]אֹו ואם לרצֹון; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאין. ׁשעליו הּמים ְִִֵֵֶַַָָָטמא,
.Êהּדלף וירד ּפרֹות, מלאה ׁשהיתה גשמים]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

יערה זה הרי - ואינן [ישפוך]לתֹוכּה מעליהן, הּמים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּיערה  עד ּבתֹוכּה ׁשּימּתינּו ׁשרצֹונֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻמכׁשרין,

מעליהן. ֲִֵֵֶַַהּמים
.Á הּנּתזיןערבה הּמים לתֹוכּה, הּדלף [החוצה]ׁשּירד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מעליה גדותיה]והּצפין על ּברצֹון;[עולים ּתלּוׁשין אינן ְְְִִֵֵֶַָָָָָ
הּניחּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה הּמים לׁשפכּה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָנטלּה
ּתלּוׁשין  אינן ׁשּבתֹוכּה והּצפין הּנּתזין לתֹוכּה, הּדלף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּירד
ׁשּלא  ׁשּכיון מכׁשירין, אּלּו הרי לׁשפכּה, נטלּה ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּברצֹון;

ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ּבמקֹומּה, ְְְְֲִִֵָָָָָׁשפכּה
.Ëּבמערה ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו, את [של הּמטּביל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
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קיז zerc zekld - rcnd xtq - hay f"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּ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 , ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
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,
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.‚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
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הּׁשמּועה ‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל

רבינו] מים [ממשה יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֻלמדּו,
והּוא  מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד זרע", ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּנתן
ּכׁשהּוא  מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּדבר
ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי נאמר ולא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻמחּבר,

הּמׁשקין. ונתלׁשּו ְְְְֳִִִַַָָהאכלין
הּבעלים,·. ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל

אף  ּברצֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַָָָָאף
הכׁשרּו - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ּפי ׁשּלא על ׁשנפל ּומׁשקה ; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו ּפרֹותיו [הרטיב]ּברצֹונֹו, הּוא ְְֲִִִֵֵַַָָ
ּבלּולין  ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו הּסּכנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
מּפני  ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹֻ

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו להביאן [זרימת]הּגּנבים, הּנהר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מכׁשרין. אינן - ְִִֵָָֻעּמֹו

מכׁשירין.‚. אינן ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ּבמׁשקין [נרטבו]לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּב ׁשּלא ּבאֹותן ׁשּנתלׁשּו אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - רצֹון ְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לרצֹון  ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשקין
הּמים  היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנתלׁשּו,
ּברצֹון, ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשעל

הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ּבהן קערה ונגעּו הּכֹופה ּכיצד? ְְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל הגשם]על ׁשּבּה[ע"י הּמים , ְִִִֶֶֶַַַַַָֹ

ׁשהן  מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן הּניח ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻמכׁשירין;
ילקה ׁשּלא ּבׁשביל ּכפיּה לדעת. ּבּכלי [יתקלקל]ּתלּוׁשין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ

ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל,
ּכתל  היה אם - הּכתל ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהאכלין,
הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבית,

ּכּמים  זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרי
אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה ּכתל היה ואם מ-]ׁשּבּכלים. [עשוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה הּמים קרקע, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעצמּה
ּבפיו [מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ

יעלה  ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן
אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחורי הממ ּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל [קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לצרּכּה מילויה ׁשהּוא ּברצֹון;][לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ

ּברצֹונֹו. ּתלּוׁשין אינן צרּכּה, על הּיתר ׁשּבחבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּמים
אינן  ּובחבל ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל הּצּנֹור, ּתחת ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתנּה

מכׁשירין. אין לפיכ ּברצֹון; ְְְְִִִִֵַָָּתלּוׁשין
.Â הּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי

לּתחּתֹון  העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף טהֹורין;ׁשעליו, , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשֹותתין  היּו אם אבל ּכחֹו. ּבכל מעליו אֹותן ׁשּינּתק ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוהּוא,

לאט]ויֹורדין ׁשהן [לאט ּובזמן מּטּמאין. ּפריׁשתן ּבׁשעת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטהֹורין,

נער להקר [המים]ואם הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
לּדֹוח[להתקרר] היה [להתרחץ]אֹו ואם לרצֹון; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאין. ׁשעליו הּמים ְִִֵֵֶַַָָָטמא,
.Êהּדלף וירד ּפרֹות, מלאה ׁשהיתה גשמים]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

יערה זה הרי - ואינן [ישפוך]לתֹוכּה מעליהן, הּמים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּיערה  עד ּבתֹוכּה ׁשּימּתינּו ׁשרצֹונֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻמכׁשרין,

מעליהן. ֲִֵֵֶַַהּמים
.Á הּנּתזיןערבה הּמים לתֹוכּה, הּדלף [החוצה]ׁשּירד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מעליה גדותיה]והּצפין על ּברצֹון;[עולים ּתלּוׁשין אינן ְְְִִֵֵֶַָָָָָ
הּניחּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה הּמים לׁשפכּה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָנטלּה
ּתלּוׁשין  אינן ׁשּבתֹוכּה והּצפין הּנּתזין לתֹוכּה, הּדלף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּירד
ׁשּלא  ׁשּכיון מכׁשירין, אּלּו הרי לׁשפכּה, נטלּה ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּברצֹון;

ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ּבמקֹומּה, ְְְְֲִִֵָָָָָׁשפכּה
.Ëּבמערה ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו, את [של הּמטּביל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
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ּתלּוׁשין מים] אינן ּוברגליו ּברצֹון, ּבידיו העֹולין הּמים -ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ְָּברצֹון.

.È לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים, לתֹו ׁשּנפלּו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּפרֹות
ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו ידיו, ׁשּיּדֹוחּו חּׁשב ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻהכׁשרּו;

ּברצֹון  ּתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות, וׁשעל ׁשּבידיו .ׁשהּמים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.‡È מים היּו אם - ּברצֹונֹו הּמים לתֹו ּפרֹות ְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹותן

הֹוציאן, ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות,
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
נטמא  הּמים, מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; והּוא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשם,

.ּבמּגעּה ְַָָ
.·Èּתּורמּוסין[שק]קּפה מלאה קטניות]ׁשהיא ,[מין ְְִִֵֶָָֻ

ּתּורמּוסין  ונֹוטל הּטמא, ידֹו מֹוׁשיט - הּמים לתֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָּונתּונה
ׁשּל מּפני טהֹורין, והן נטל,מּתֹוכּה מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

- הּמים מן העלּה ׁשעליהן. ּבּמים רצֹונֹו [התורמוסין ואין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּבּקּפה -] ּבּמים הכׁשרּו ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻֻהּנֹוגעין

הּקּפה, ׁשּבתֹו הּתּורמּוסין ּכל ּוׁשאר ּברצֹונֹו; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻׁשּנתלׁשּו
ְִטהֹורין.

ה'תשע"ד  שבט י"ב שני יום

יג  ¤¤ּפרק
ּבקילֹון‡. מים]הממּלא ּבּקילֹון,[תעלת הּנׁשארין מים - ְְְִִִִִֵַַַַַָ

ׁשלׁשה  אחר אבל ימים; ׁשלׁשה עד ּברצֹון ּתלּוׁשין הן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי
מׁשקה, ׁשם נׁשאר אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימים,

מכׁשיר. ְִֵַאינֹו
ּגׁשמים ·. עליהן וירדּו ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצים

רּבּו אם - לרצֹון המשקין]ׁשּלא על הגשם ּכּלן [מי הרי , ְֲִֵֶַָָֹֻ
ּפי  על אף - ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו הֹוציאן לרצֹון; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
מלאֹות  בהמּתֹו רגלי אֹו רגליו היּו לרצֹון. ּכּלן הרי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשרּבּו,
העֹולין  הּמים הרי ׂשמח, אם - ונרחצּו ּבנהר ועבר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָטיט,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׂשמח, לא ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹעליהן

הּגלּגּלים‚. את עגלה]הּמֹוריד הּבקר [של ּכלי ּבׁשעת ואת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
הקיץ]הּקדים רוחות ׁשּבעץ [- הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי לּמים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין הּמים הרי -ְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּבפיה „. העֹולין הּמים לׁשּתֹות, הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד

אם  אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּברגליה  אף והּדיׁש, הּיחף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּדֹוחּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָחּׁשב
ּפי  על אף - וקטן ׁשֹוטה חרׁש הֹורידּה ּברצֹון. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּתלּוׁשין
אינם  ּברגליה העֹולין הּמים רגליה, ׁשּיּדֹוחּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשחּׁשב

מחׁשבה  להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש ּברצֹון; .ּתלּוׁשין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתלּוׁשין ‰. ּבׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי ּבּמים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל

העֹובר אבל ּבׂשרֹו[בדרכו]ּברצֹון; ׁשעל הּמים ּכל ּבּמים, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן

.Âּבּטלּו - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ּבנהר, ׁשּטבל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ּתלּוׁשין  אינן ׁשעליו הּמים והרי הראׁשֹונים, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיים

ּדחיֹו אם וכן לׁשבר [דחפו]ּברצֹון. אֹו לׁשברֹו חברֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָ

ׂשחֹוק  ּדר ּדחיֹו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים ּבטלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבהמּתֹו,
למים] ונפל ביניהם הּמים [שיחקו הרי אּלא ּבטלּו, לא -ְֲִֵֶַַָָֹ

עליו  וירדּו ועלה, ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָׁשעליו
הראׁשֹונים, הּמים ּבטלּו הרי - הּגׁשמים רּבּו אם - ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּגׁשמים

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוהרי
.Êּתלּוׁשין [שוחה]הּׁשט אינן הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

נתּכּון  ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּברצֹון,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין הּנּתזין אף חברֹו, על ְְְֲִִִִֵַַַַָָלהּתיז

.Áצּפֹור קנים]העֹוׂשה עשוי הּמים [משחק-מים - ּבּמים ִִִֶַַַַָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבּה, ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּנּתזין

.Ëּבידֹו העֹולין מים - עמקֹו לידע הּבֹור את ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹודד
מים  - רחּבֹו מדד ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ּבֹו, ׁשּמדד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּובּדבר
ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן ּבֹו, ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ּבידֹו .העֹולין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

הּמים  הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור רגלֹו אֹו ידֹו ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּפׁשט
לידע  ּפׁשטן ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו, אֹו ּבידֹו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהעֹולין
את  זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין ּבֹו, יׁש מים ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכּמה
ּברצֹון, אינן הּנּתזין - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאבן

ּכתלּוׁשין. אינן האבן ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָוהּמים
.Èהּׁשלח על צמרו]החֹובט ניטל שלא לּמים [עור חּוץ ִֵֶַַַַַַ

מהמים] שהוציאוהו ּברצֹון,[אחר ּתלּוׁשין מּמּנּו הּנּתזין -ְְִִִִֶַָָ
אינן  הּמים, ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
.‡Èּובעקל ּבּספינה העֹולין שבספינה]הּמים מים [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ

העֹולי  הּמים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּבּמצּודֹות ּובּמׁשֹוטֹות, ן ְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּובּמכמרֹות מלכודות]ּוברׁשתֹות ּברצֹון;[- ּתלּוׁשין אינן , ְְְְִִֵַָָָָָ

נער מעליהם]ואם וכן [המים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אּלּו הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָ
הּקסיה ׁשעל ציפוי]הּמים הּׁשיפה[- ועל ׁשלחנֹות, [-ׁשל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֻ

ּברצֹון.כיסוי] אּלּו הרי נער, ואם ּברצֹון; אינן - לבנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל
.·Èלצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את [לחזקה]הּמֹולי, ְְְִִֶַַַַָָָָָ

ּבּגׁשמים  האּוד את הּמּניח לצרפֹו, לּגׁשמים מסמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהֹוציא
ּפחם גחלתו]לעׂשֹותֹו ׁשעליהן [שתכבה הּמים הרי - ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָ

האּוד  ואת הּמסמר את הּמֹוציא אבל ּברצֹון; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּתלּוׁשין
לכּבֹותֹו יזוק]לּגׁשמים ּתלּוׁשין [שלא ׁשעליהן הּמים אין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

ְָּברצֹון.
.‚Èהּמׁשלת את ּכלי [שרשרת]ׁשלׁשל ּבּה להעלֹות לּבֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ

הּכלּכלה את ׁשלׁשל קיתֹון, ׁשּתׁשב [סל]אֹו ּכדי לּבֹור ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין - הּתרנגלת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעליה

.„Èהּכרׁשה[מנגב]הממחק כרוב]את הּמים [מין להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבכסּות  ׂשערֹו את והּסֹוחט הּיֹוצאין ׁשעליה, הּמים - ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּפני  ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּבהן והּנׁשארין ּברצֹון; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּבׁשעת  הכׁשרה, עצמּה ּוכרׁשה מּכּלן. ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשרצֹונֹו

ּבכל [תלישתן]ּפריׁשתן מעליה מים נּתק ואם מכׁשירין; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הכׁשרה. לא ְְָֹֹֻּכחֹו,

.ÂË להּׁשיר אֹו אכלין מּמּנּו להּׁשיר האילן את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמרעיד
הרעידֹו ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן מּמּנּו הּנּתזין הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻטמאה,
ּתלּוׁשין; הן הרי מּמּנּו, הּיֹוצאין - מׁשקין מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלהּׁשיר
אינן  - למקֹום מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנׁשארין
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מּכּלֹו ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא מּפני ּברצֹון, אם ּתלּוׁשין וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
ּברצֹון.[מהרעידה]נּתזּו ּתלּוׁשין אינן המחּברין, על ְְְְִִִֵַַָָָֻ

.ÊË ונפלה ׂשֹוכה אֹו חברֹו, על ונפל האילן את ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּמרעיד
לּקרקע, מחּברֹות וירקֹות זרעים ותחּתיהן חברּתּה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעל
אֹותן  - ׁשּתחּתיהן לּקרקע המחּברין הּפרֹות על הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻונפלּו

ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות ׁשּבּזרעים .הּמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.ÊÈיין]ׁשמרים ּכבר [שמרי מים, עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

והּׁשני ׁשהראׁשֹון ּבתרּומֹות הראשונה ּבארנּו המישרה -] ְְְִִִֵֵֶַַָ
מהם] היוצאת לז והשניה ּבדק אסּור הקּדׁש וׁשל רים; ְְְִֵֶֶֶֶָָ

לעֹולם  מזּבח, קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּבית,
ּכׁשם  אסּור. ּבלבד ראׁשֹון הּוּדאי, ׁשני מעׂשר וׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאסּור;
ּכגֹון  - הכׁשרן לענין אמרּו ּכ אּסּורן, לענין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשאמרּו
ראׁשֹון; ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה והיתה מאליהן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּנתמדּו
ּפי  על אף - הראׁשֹונים הּמים ׁשּמסיר הּוא אדם היה ִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאם
מכׁשירין. עליהן, והקּפיד ׁשהחׁשיבן ּכיון - נפלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמאליהן

ה'תשע"ד  שבט י"ג שלישי יום
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ׁשּיתנּגבּו‡. ּכדי וערבן לתֹוכן, הּדלף ׁשּירד [-ּפרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הכׁשרּו.יתיבשו] לא -ְְֹֻ
הּכנימה·. מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּטל  ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד
העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן [לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ
מּדברי  ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם
מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי  מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו
הּקציעֹות‚. ואת האגּדֹות את הּׁשּום [תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא [שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי
ׂשמח,„. אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו לטחן, חּטיו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹהּמֹולי

אם הכׁשרּו - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׂשּקיהם  ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל  והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין
ּפי ‰. על אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק

מעלת על אֹו וׁשאבּו[מדרגת]הּבֹור [ספגו הּמערה, ְְֲֲַַַַַָָָ
הכׁשרּו.מהלחות] -ְְֻ

.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבל  ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן מׁשקין, חודרים]ׁשאר ּכדי [- החרׂש מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבצּדן. הּפרֹות ְְִִֵֶֶַַָׁשּיכׁשירּו
.Êמהתנור]הרֹודה ּונתנ [מוציא חּמה, החבית ּפת ּפי על ּה ְִִֶֶַַַָָָָָ

ּפת  היתה ואם הכׁשרה; לא חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
אם  וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֻׂשעֹורים
היתה  ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, הּיין ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

טמאין. מׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָׂשעֹורים
.Áוטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן -[נרטבו]ּביתֹו, ְְְְִִֵֵַַַָָ

הּסלע  מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, מחמת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָֻאם
עצמה] הריצפה את [מלחלוחית המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְֵֶַַֹֻ

הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ונתן ּבערבה, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּכסּותֹו
הכׁשרּו. לא הערבה, מחמת ואם הכׁשרּו; ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַָָֹֻֻהרי

.Ëהכׁשרּו ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו הּטֹומן הּטֹומן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָֻ
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - הּנגּוב ,[לחלוחית]ּבּטיט ְִִֵֵֶַַַַָ
הכׁשרּו. לא לאו, ואם ְְְְְִָֹֻֻהכׁשרּו;

.È אם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ׂשמח  ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, .טננּו ְְִֵֶַַַָָ

.‡È ּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט
החּטים  הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא .החּטין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻ

.·Èוטננּו ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ
אּל הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם לאו,- ואם טמאין; ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

.טהֹורין  ְִ
.‚È מּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער

הכׁשרּו לא - הּתחּתֹון לּצד .העליֹון ְְְְֶַַַַָֹֻ
.„È ּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה

ׁשהרי  העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה
זה  ּגּבי על זה הּניח .ּברצֹונֹו ְִִִֵֶֶַַַ

.ÂËהכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח
האֹוכל  וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל

אצּבעֹו ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, .ׁשמׁשמין ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ
.ÊË האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועיםׁשּלא זיתים אֹוכל היה מבוקעים]לרצֹון. -], ְְִִֵֵֶָָָֹ

למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל רטּבֹות, את [למצוץ]ּותמרים ְְְִֶֶֶָָָֹֻ
היה  ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּגלעינתֹו,
למץ  רֹוצה ׁשאינֹו וכל יבׁשֹות, ּותמרים נגּובין, זיתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאֹוכל
ּברצֹון. ׁשּלא ׁשעליו הּמׁשקה - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.ÊÈ בהמה]עלׁשין מאכל עשב לבהמה,[מין ׁשּלּקטן ְְְִִִֵֶָָֻ
ׁשהן  ּבארנּו ּכבר - לאדם עליהן חּׁשב ּכ ואחר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהדיחן,
ּכׁשחּׁשב  טֹופח מׁשקה עליהן היה ואם ׁשני; הכׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצריכין

מכׁשרין. אּלּו הרי לאדם, ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻעליהן

ה'תשע"ד  שבט י"ד רביעי יום

טו  ¤¤ּפרק
לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין  מתטּמא, - ׁשּבּכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמים

ׁשּלא  ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים, אכלים ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמא
ׁשיחין ּברצֹון  ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּגביין ּומי אין [גומות]ּומערֹות - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין ּברצֹון, אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
ׁשאּובין  ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ׁשּבּקרקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמים
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ּתלּוׁשין מים] אינן ּוברגליו ּברצֹון, ּבידיו העֹולין הּמים -ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ְָּברצֹון.

.È לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים, לתֹו ׁשּנפלּו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּפרֹות
ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו ידיו, ׁשּיּדֹוחּו חּׁשב ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻהכׁשרּו;

ּברצֹון  ּתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות, וׁשעל ׁשּבידיו .ׁשהּמים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.‡È מים היּו אם - ּברצֹונֹו הּמים לתֹו ּפרֹות ְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹותן

הֹוציאן, ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות,
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
נטמא  הּמים, מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; והּוא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשם,

.ּבמּגעּה ְַָָ
.·Èּתּורמּוסין[שק]קּפה מלאה קטניות]ׁשהיא ,[מין ְְִִֵֶָָֻ

ּתּורמּוסין  ונֹוטל הּטמא, ידֹו מֹוׁשיט - הּמים לתֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָּונתּונה
ׁשּל מּפני טהֹורין, והן נטל,מּתֹוכּה מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

- הּמים מן העלּה ׁשעליהן. ּבּמים רצֹונֹו [התורמוסין ואין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּבּקּפה -] ּבּמים הכׁשרּו ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻֻהּנֹוגעין

הּקּפה, ׁשּבתֹו הּתּורמּוסין ּכל ּוׁשאר ּברצֹונֹו; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻׁשּנתלׁשּו
ְִטהֹורין.

ה'תשע"ד  שבט י"ב שני יום

יג  ¤¤ּפרק
ּבקילֹון‡. מים]הממּלא ּבּקילֹון,[תעלת הּנׁשארין מים - ְְְִִִִִֵַַַַַָ

ׁשלׁשה  אחר אבל ימים; ׁשלׁשה עד ּברצֹון ּתלּוׁשין הן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי
מׁשקה, ׁשם נׁשאר אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימים,

מכׁשיר. ְִֵַאינֹו
ּגׁשמים ·. עליהן וירדּו ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצים

רּבּו אם - לרצֹון המשקין]ׁשּלא על הגשם ּכּלן [מי הרי , ְֲִֵֶַָָֹֻ
ּפי  על אף - ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו הֹוציאן לרצֹון; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
מלאֹות  בהמּתֹו רגלי אֹו רגליו היּו לרצֹון. ּכּלן הרי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשרּבּו,
העֹולין  הּמים הרי ׂשמח, אם - ונרחצּו ּבנהר ועבר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָטיט,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׂשמח, לא ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹעליהן

הּגלּגּלים‚. את עגלה]הּמֹוריד הּבקר [של ּכלי ּבׁשעת ואת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
הקיץ]הּקדים רוחות ׁשּבעץ [- הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי לּמים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין הּמים הרי -ְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּבפיה „. העֹולין הּמים לׁשּתֹות, הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד

אם  אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּברגליה  אף והּדיׁש, הּיחף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּדֹוחּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָחּׁשב
ּפי  על אף - וקטן ׁשֹוטה חרׁש הֹורידּה ּברצֹון. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּתלּוׁשין
אינם  ּברגליה העֹולין הּמים רגליה, ׁשּיּדֹוחּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשחּׁשב

מחׁשבה  להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש ּברצֹון; .ּתלּוׁשין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתלּוׁשין ‰. ּבׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי ּבּמים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל

העֹובר אבל ּבׂשרֹו[בדרכו]ּברצֹון; ׁשעל הּמים ּכל ּבּמים, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן

.Âּבּטלּו - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ּבנהר, ׁשּטבל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ּתלּוׁשין  אינן ׁשעליו הּמים והרי הראׁשֹונים, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיים

ּדחיֹו אם וכן לׁשבר [דחפו]ּברצֹון. אֹו לׁשברֹו חברֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָ

ׂשחֹוק  ּדר ּדחיֹו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים ּבטלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבהמּתֹו,
למים] ונפל ביניהם הּמים [שיחקו הרי אּלא ּבטלּו, לא -ְֲִֵֶַַָָֹ

עליו  וירדּו ועלה, ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָׁשעליו
הראׁשֹונים, הּמים ּבטלּו הרי - הּגׁשמים רּבּו אם - ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּגׁשמים

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוהרי
.Êּתלּוׁשין [שוחה]הּׁשט אינן הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

נתּכּון  ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּברצֹון,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין הּנּתזין אף חברֹו, על ְְְֲִִִִֵַַַַָָלהּתיז

.Áצּפֹור קנים]העֹוׂשה עשוי הּמים [משחק-מים - ּבּמים ִִִֶַַַַָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבּה, ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּנּתזין

.Ëּבידֹו העֹולין מים - עמקֹו לידע הּבֹור את ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹודד
מים  - רחּבֹו מדד ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ּבֹו, ׁשּמדד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּובּדבר
ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן ּבֹו, ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ּבידֹו .העֹולין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

הּמים  הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור רגלֹו אֹו ידֹו ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּפׁשט
לידע  ּפׁשטן ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו, אֹו ּבידֹו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהעֹולין
את  זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין ּבֹו, יׁש מים ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכּמה
ּברצֹון, אינן הּנּתזין - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאבן

ּכתלּוׁשין. אינן האבן ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָוהּמים
.Èהּׁשלח על צמרו]החֹובט ניטל שלא לּמים [עור חּוץ ִֵֶַַַַַַ

מהמים] שהוציאוהו ּברצֹון,[אחר ּתלּוׁשין מּמּנּו הּנּתזין -ְְִִִִֶַָָ
אינן  הּמים, ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
.‡Èּובעקל ּבּספינה העֹולין שבספינה]הּמים מים [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ

העֹולי  הּמים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּבּמצּודֹות ּובּמׁשֹוטֹות, ן ְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּובּמכמרֹות מלכודות]ּוברׁשתֹות ּברצֹון;[- ּתלּוׁשין אינן , ְְְְִִֵַָָָָָ

נער מעליהם]ואם וכן [המים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אּלּו הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָ
הּקסיה ׁשעל ציפוי]הּמים הּׁשיפה[- ועל ׁשלחנֹות, [-ׁשל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֻ

ּברצֹון.כיסוי] אּלּו הרי נער, ואם ּברצֹון; אינן - לבנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל
.·Èלצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את [לחזקה]הּמֹולי, ְְְִִֶַַַַָָָָָ

ּבּגׁשמים  האּוד את הּמּניח לצרפֹו, לּגׁשמים מסמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהֹוציא
ּפחם גחלתו]לעׂשֹותֹו ׁשעליהן [שתכבה הּמים הרי - ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָ

האּוד  ואת הּמסמר את הּמֹוציא אבל ּברצֹון; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּתלּוׁשין
לכּבֹותֹו יזוק]לּגׁשמים ּתלּוׁשין [שלא ׁשעליהן הּמים אין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

ְָּברצֹון.
.‚Èהּמׁשלת את ּכלי [שרשרת]ׁשלׁשל ּבּה להעלֹות לּבֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ

הּכלּכלה את ׁשלׁשל קיתֹון, ׁשּתׁשב [סל]אֹו ּכדי לּבֹור ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין - הּתרנגלת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעליה

.„Èהּכרׁשה[מנגב]הממחק כרוב]את הּמים [מין להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבכסּות  ׂשערֹו את והּסֹוחט הּיֹוצאין ׁשעליה, הּמים - ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּפני  ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּבהן והּנׁשארין ּברצֹון; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּבׁשעת  הכׁשרה, עצמּה ּוכרׁשה מּכּלן. ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשרצֹונֹו

ּבכל [תלישתן]ּפריׁשתן מעליה מים נּתק ואם מכׁשירין; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הכׁשרה. לא ְְָֹֹֻּכחֹו,

.ÂË להּׁשיר אֹו אכלין מּמּנּו להּׁשיר האילן את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמרעיד
הרעידֹו ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן מּמּנּו הּנּתזין הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻטמאה,
ּתלּוׁשין; הן הרי מּמּנּו, הּיֹוצאין - מׁשקין מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלהּׁשיר
אינן  - למקֹום מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנׁשארין
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מּכּלֹו ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא מּפני ּברצֹון, אם ּתלּוׁשין וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
ּברצֹון.[מהרעידה]נּתזּו ּתלּוׁשין אינן המחּברין, על ְְְְִִִֵַַָָָֻ

.ÊË ונפלה ׂשֹוכה אֹו חברֹו, על ונפל האילן את ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּמרעיד
לּקרקע, מחּברֹות וירקֹות זרעים ותחּתיהן חברּתּה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעל
אֹותן  - ׁשּתחּתיהן לּקרקע המחּברין הּפרֹות על הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻונפלּו

ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות ׁשּבּזרעים .הּמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.ÊÈיין]ׁשמרים ּכבר [שמרי מים, עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

והּׁשני ׁשהראׁשֹון ּבתרּומֹות הראשונה ּבארנּו המישרה -] ְְְִִִֵֵֶַַָ
מהם] היוצאת לז והשניה ּבדק אסּור הקּדׁש וׁשל רים; ְְְִֵֶֶֶֶָָ

לעֹולם  מזּבח, קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּבית,
ּכׁשם  אסּור. ּבלבד ראׁשֹון הּוּדאי, ׁשני מעׂשר וׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאסּור;
ּכגֹון  - הכׁשרן לענין אמרּו ּכ אּסּורן, לענין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשאמרּו
ראׁשֹון; ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה והיתה מאליהן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּנתמדּו
ּפי  על אף - הראׁשֹונים הּמים ׁשּמסיר הּוא אדם היה ִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאם
מכׁשירין. עליהן, והקּפיד ׁשהחׁשיבן ּכיון - נפלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמאליהן
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ׁשּיתנּגבּו‡. ּכדי וערבן לתֹוכן, הּדלף ׁשּירד [-ּפרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הכׁשרּו.יתיבשו] לא -ְְֹֻ
הּכנימה·. מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּטל  ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד
העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן [לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ
מּדברי  ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם
מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי  מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו
הּקציעֹות‚. ואת האגּדֹות את הּׁשּום [תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא [שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי
ׂשמח,„. אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו לטחן, חּטיו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹהּמֹולי

אם הכׁשרּו - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׂשּקיהם  ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל  והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין
ּפי ‰. על אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק

מעלת על אֹו וׁשאבּו[מדרגת]הּבֹור [ספגו הּמערה, ְְֲֲַַַַַָָָ
הכׁשרּו.מהלחות] -ְְֻ

.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבל  ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן מׁשקין, חודרים]ׁשאר ּכדי [- החרׂש מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבצּדן. הּפרֹות ְְִִֵֶֶַַָׁשּיכׁשירּו
.Êמהתנור]הרֹודה ּונתנ [מוציא חּמה, החבית ּפת ּפי על ּה ְִִֶֶַַַָָָָָ

ּפת  היתה ואם הכׁשרה; לא חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
אם  וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֻׂשעֹורים
היתה  ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, הּיין ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

טמאין. מׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָׂשעֹורים
.Áוטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן -[נרטבו]ּביתֹו, ְְְְִִֵֵַַַָָ

הּסלע  מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, מחמת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָֻאם
עצמה] הריצפה את [מלחלוחית המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְֵֶַַֹֻ

הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ונתן ּבערבה, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּכסּותֹו
הכׁשרּו. לא הערבה, מחמת ואם הכׁשרּו; ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַָָֹֻֻהרי

.Ëהכׁשרּו ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו הּטֹומן הּטֹומן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָֻ
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - הּנגּוב ,[לחלוחית]ּבּטיט ְִִֵֵֶַַַַָ
הכׁשרּו. לא לאו, ואם ְְְְְִָֹֻֻהכׁשרּו;

.È אם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ׂשמח  ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, .טננּו ְְִֵֶַַַָָ

.‡È ּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט
החּטים  הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא .החּטין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻ

.·Èוטננּו ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ
אּל הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם לאו,- ואם טמאין; ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

.טהֹורין  ְִ
.‚È מּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער

הכׁשרּו לא - הּתחּתֹון לּצד .העליֹון ְְְְֶַַַַָֹֻ
.„È ּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה

ׁשהרי  העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה
זה  ּגּבי על זה הּניח .ּברצֹונֹו ְִִִֵֶֶַַַ

.ÂËהכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח
האֹוכל  וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל

אצּבעֹו ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, .ׁשמׁשמין ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ
.ÊË האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועיםׁשּלא זיתים אֹוכל היה מבוקעים]לרצֹון. -], ְְִִֵֵֶָָָֹ

למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל רטּבֹות, את [למצוץ]ּותמרים ְְְִֶֶֶָָָֹֻ
היה  ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּגלעינתֹו,
למץ  רֹוצה ׁשאינֹו וכל יבׁשֹות, ּותמרים נגּובין, זיתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאֹוכל
ּברצֹון. ׁשּלא ׁשעליו הּמׁשקה - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.ÊÈ בהמה]עלׁשין מאכל עשב לבהמה,[מין ׁשּלּקטן ְְְִִִֵֶָָֻ
ׁשהן  ּבארנּו ּכבר - לאדם עליהן חּׁשב ּכ ואחר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהדיחן,
ּכׁשחּׁשב  טֹופח מׁשקה עליהן היה ואם ׁשני; הכׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצריכין

מכׁשרין. אּלּו הרי לאדם, ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻעליהן

ה'תשע"ד  שבט י"ד רביעי יום

טו  ¤¤ּפרק
לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין  מתטּמא, - ׁשּבּכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמים

ׁשּלא  ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים, אכלים ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמא
ׁשיחין ּברצֹון  ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּגביין ּומי אין [גומות]ּומערֹות - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין ּברצֹון, אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
ׁשאּובין  ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ׁשּבּקרקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמים
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ּבהן  ׁשהל אֹו הּמת, לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבין
טמא, אדם מהם ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָהּטמא
טמאין  מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא, ּבכלי מהן ׁשּמּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשתה  ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין, אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּברצֹון
ּבכלי  מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע, ׁשּנטמאּו אחר הּטהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהן
ׁשתה  ּברצֹון ׁשהרי הּכלי; ונטמא הּׁשֹותה, נטמא - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטהֹור
טהֹור  הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר לתֹוכן נפל מּלא. ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאֹו
ידֹו, הדיח אם ,לפיכ לרצֹון; אּלא מטמאין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיה,
הן  ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא - הּכּכר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא

ְָּברצֹון.
מי ·. ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּתמצית ּומי ּומערֹות, ׁשיחין הזוח ּבֹורֹות גשמים לים [מי ְְִִִֵַָ
לעמקים] ּבהן [זחילתם]ׁשּפסקּומההרים ׁשאין ּומקוֹות , ְְִֵֶֶֶָָ

מי  ורּבּו ּגׁשמים עליהן וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָארּבעים
ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף - עליהן על ּגׁשמים עלו -] ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

טהֹורין.גדותיהן] הן הרי ּכגֹון , ׁשּבּקרקעֹות, הּמים ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבחזקת  הּכל הּגׁשמים, ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמי

.טהרה  ֳָָ
טמאין;‚. ,לּדר אֹו לעיר הּקרֹובים - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּפסקּו

ּבכלים  מהם וׁשּמּלאּו טמא, מהם ׁשּׁשתה ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהם
הלכּו האדם; רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים, והרחֹוקים ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹטמאין.
ּוממּלאין  ׁשֹותין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכין טמאה, ּבחזקת הּכל -ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבגבאמהן  אמּורים? ּדברים ּבּמה לׁשּתֹות [גומא]. ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּבדחק  אּלא מּמּנּו לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ּבגבא אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּמּנּו;
ּפרסֹות  מקֹום ׁשּיּמצא עד טהרה, ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגדֹול
מצא  ּבֹו. נּכרת ּגּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות אֹו האדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרגלי
ׁשּירדה  ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - ּדּקה ּבהמה רגלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפרסֹות

בעליה] ְָָוׁשתת.[ללא
ּוגמּומּיֹות„. טיט ּברׁשּות [גומות]חזקת חנּיֹות ׁשּבפתחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֻ

הרי  הּגׁשמים, ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים, ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרּבים
ׁשפיכּות[טמאים]הם שופכין]ּכמי מי וׁשּבּׁשוקין,[- . ְְְְִִֵֵֶַָ

אֹו חלב אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהֹולכין
ּפי  על אף - ׁשמן לתֹוכֹו נפל הרב. אחר הֹולכין ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹּדבׁש,

כולו]ׁשהקּפיאּוהּו והוציאו ּומטּמא [ציננו מּטּמא זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
צחצּוח ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי לרצֹון; [-ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֶֶׁשמן.טיפת]
ּכמֹות ‰. ּבּקרקע הם הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָּוׁשאר

הּוא  אחד ּדין ּבּכלים; .ׁשהן ִִֵֵֶֶַָ
.Âּפסקּו ׁשּלא ּתמצית מההרים]מי ירידתם ממשיכה -]- ְְִֵֶַָֹ

ּבּקרקע, והן הֹואיל סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאף
אף  טמאה; מקּבלין אינן - להן ּובאין נמׁשכין הּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻוהרי
נתן  אֹו טמא, ּבכלי מהן ּומּלא הּטמא, מהן ׁשּׁשתה ּפי ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל

ּדבר. לכל טהֹורין הם הרי - טמאים מים ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלתֹוכם
.Ê ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי

צרֹור [תאינה] לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, ְְְְְְִִִִֶָָֹֹֻׁשּלא
לתאינה] שנכנסה הפ[אבן אם לדבילה]- נטמאת [בידו , ְִִֵַָ

נטמא ׁשהרי ּברירֹו; ׁשעקרֹו.[הריר]הּדבלה מּפני ּבידֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אֹו ׁשּיהפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; ,הפ לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹואם
עדין  אּלא נתלׁשּו, ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹימצץ
ּכמֹו ּברצֹון, אּלא מטּמאין ולא מּטּמאין ׁשאין ּבּקרקע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהן
ּפּונדיֹון  היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;

-[מטבע] ּפיו לתֹו והּדבלה לנטלֹו, ידֹו ּופׁשט ּפיו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלתֹו
לצמאֹו הּניחֹו צמאונו]אם ּכעקּור,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ

ידֹו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו, מׁשקה מחמת הּדבלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת
.Á ׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא  הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור ּגֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה  ׁשּנכוות, אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה ּדם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
ׁשהרי  ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּפיה לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעּה

הּמׁשקה להֹוציא ּבמציצת [הרוק]רצֹונּה ּולעקרֹו מּפיה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ְֶָָאצּבעּה.

ה'תשע"ד  שבט ט"ו חמישי יום

טז  ¤¤ּפרק
האגּדֹות‡. ירקות]ּכל וכל [של הּקמחים וכל ׁשּבּׁשוקים, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֻ

מכׁשרין ּבחזקת - ׁשּבּׁשוקים טמאה]הּסלתֹות ;[לקבל ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ
ׁשּדרּכן מּפני מוכרים]האגּדֹות, עליהן [של הּמים לזּלף ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

לֹותתין והּסלת, והּקמח במים]ּתמיד; ואחר [רוחצין אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָֹ
אחת  ּברחים אֹותֹו ׁשחֹולקין חּטים וכן אֹותֹו. טֹוחנין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּכ

וׁשלׁש חתיכות]לׁשּתים ג' או לב' שוברים א' גרעין ּכדי [- ְְְִִֵַָֹ
קדרה מעׂשה מהן הריפֹות[תבשיל]לעׂשֹות ּכגֹון ,-] ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָ

מקֹום,גריסים] ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
ּכדי  אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני ּבּתים; ׁשל ּבין ׁשוקים ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבין

קלּפתן. ְְִִָָָלהסיר
טמאה,·. ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל

מכׁשרין  והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל נאמן מּפני ּכּלן ועל . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשאר  לֹומר צרי ואין הכׁשרּו'; 'לא לֹומר: הארץ ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻעם
לֹומר  עליהן נאמן הארץ ׁשעם חזקה, להן ׁשאין ֱֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאכלין

הכׁשרּו'. ְְֹֻ'לא
עליהן ‚. נאמן הארץ עם ואין מכׁשרין, ּבחזקת הּדגים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכל

טמאה  ּבחזקת לעֹולם הּדגים ,לפיכ הכׁשרּו'; 'לא .לֹומר ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּצדן  ּבין ּבכפיף, ׁשּצדן ּבין ּבחרם, ׁשּצדן ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהּדגים

רשתות]ּבמצֹודה מיני הּמצֹודה [- את נער לא אם - ְְִִִֵֶַָָֹ
הארץ  עם ואין הכׁשרּו. נער, ואם הכׁשרּו; לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֻֻעליהם,
הם  והרי עליהן', הּמצֹודה את נערּתי 'לא לֹומר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמן

ּבטהרה. לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ְְְְְְֳִֵֶֶַַַָָָָֻּבחזקת
הּציר„. דגים]ּכל ׁשּנפל [של טהֹור ציר מכׁשר. ּבחזקת ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

ּומּטּמא  ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהן ּכל מים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלתֹוכֹו
ּו יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ מׁשקין; דבׁשטמאת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּבׁשאר  ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר הֹולכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי  - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב; אחר הֹולכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשקין,
חגבים  וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֻהּכל

מׁשקין. טמאת מּטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים
ׁשאם ‰. וטהֹור; ּבמים, מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
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היה  ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי מים, הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה ּדגים, ׁשל מליחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻרּבֹו
ּפת; ּבהם לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּבטלּו

לקדרה תבשיל]אבל מינֹו[- את מין מצא את , מים -] ְֲִִִֵֶָָָָ
נתעורר]ונעֹורהמים] טמאים,[- הּמים רב ונמצאּו , ְְְְְִִִֵֵַַֹ

ּבּמקוה. טהר לא ּבּציר ׁשהיה ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּמעּוט
.Â הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

ׁשחזקתן  מּדברים ׁשהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו, ׁשּידע עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּגֹוי,
.מכׁשרין  ְִָֻ

.Êצמח]האֹוג ּכל [מין וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל , ְְְְְֵֶַָָָָָֻ
חנּיֹות  ּפתחי על ּבגמי הּתלּויֹות והּדלּועין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֻהּקּׁשּואין

ּוטמאין [כדוגמאות] מכׁשרין ּבחזקת ,. ְְְְִִֵֶַָֻ
.Á הּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל

ּותרּומֹות  וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלהּכנס  הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעׂשר

ּבטמאה. ּומעׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו אבל לּמקּדׁש ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
טמאין  חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ּבהן אין - ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻהחּלין
יּגע  אׁשר "והּבׂשר נאמר: הרי טמאין. מׁשקין ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָולׁשּתֹות
ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל - יאכל" לא טמא, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻּבכל
נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ּבבׂשר אּלא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמדּבר
אסּור  ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני טמא - ׁשּבחּלין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהראׁשֹון
נגע  ׁשאם ּולקדׁש, לתרּומה מּמּנּו למנֹות אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבאכילה,
אם  וכן ׁשליׁשי. אֹותּה ועׂשה ּפסלּה ּבתרּומה חּלין ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻׁשני
ּכמֹו ׁשליׁשי אֹותן ועׂשה טּמאן, - קדׁש ׁשל ּבאכלין ְְְְֳִִִִֶֶַָָָָָָָֹנגע
נגע  אם - חּלין ׁשל ׁשני אכל האֹוכל וכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבארנּו.

ּפסלּה. ְְִָָָּבתרּומה,
.Ë מּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאין חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם

יׂשראל  ׁשּבארץ לחּלין טמאה לֹולגרם ויׁש מותר]; -] ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻֻ
המתּקנין החּלין את שהופרשו]לטּמא וכן [- לכּתחּלה. , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

הזהיר  הרי ּבהן. ּולהּטמא הּטמאֹות ּבכל לּגע לאדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻמּתר
- מּכלל ּבמת; מּלהּטמא הּנזיר ואת אהרן ּבני את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
להּטמא  מּתרין ּונזירים ּכהנים וׁשאף מּתרין, העם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשּכל

מת  מּטמאת חּוץ טמאֹות, .ּבׁשאר ְְְִִֵַָֻֻ
.È ׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

קדׁשים  ולאכל לּמקּדׁש להּכנס ׁשּנאמר נכֹונים וזה . ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
תּגעּו", לא "ּובנבלתם נטמא,ּבּתֹורה: ואם ּבלבד; ּברגל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ

מזהר  אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אבל לֹוקה. .אינֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ
.‡È"יחּדו והּטהֹור למדּו,"הּטמא הּׁשמּועה מּפי - ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

יאכל  לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין והּטהֹור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהּטמא
יׁשּתה  ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה אׁשּתֹו עם ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּבעל
יאכל  ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו תמזג ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹעּמּה,

לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל מּפני הּזבה, עם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּזב
.·È מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף

- ּבטהרה,טמאין חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
הּנקראים  והם ימיהם; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרים
חסידּות  ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֻ'ּפרּוׁשים'.
ולא  ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל אדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיהיה

הּגּוף  טהרת לידי מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; ויׁשּתה ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיאכל
הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּמעׂשים
ּבּׁשכינה, להּדמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, הּדעֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמן

אני". קדֹוׁש ּכי קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  שבט ט"ז שישי יום
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אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מּטּמאין  הּכלים וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֻהּטמאֹות,

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֶַָָּומטּמאין.

א  ¤¤ּפרק
ואּלּו‡. הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה

מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
אֹו עץ ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָּוכלי

ׂשק" אֹו עֹור אֹו הּזהב בגד את א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי , ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ּובכלי הּכסף", ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹואת

ּתֹוכֹו". אל ֵֶֶמהם
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ׁשּנאמר [ממשה ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ

מן  העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה "וכל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּבּתֹורה:
הּדין  והּוא עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן הּטלפים ּומן  ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּקרנים

אב  וחּיה. ּבהמה מיני מעצמֹות לׁשאר העׂשּויין ּכלים ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
מּכנף  העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; מקּבלין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֻהעֹוף,

הּנעמית ּוביצת ּבלבד, יענה]העזנּיה הֹואיל [בת - המצּפה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין [-והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

סֹופרים.נראה] מּדברי ׁשּטמאתן ְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבעיני,
ׁשּבּים ‚. וכל ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכלים

טהֹור  מדרס - טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין , ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻֻֻ
מקּבל [הזב] אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ;ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֻטמאה,
חּבר  ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל מן ּבגד ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
- מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ּבּים הּגדל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמן
אחד  הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים חּבּור חּברֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָאם
מקּבל  הּכל הרי - זה יּטמא זה נטמא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻלטמאה,

ְָֻטמאה.
מקּבלין „. אינן - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיראה

לכּתב  ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֹֻטמאה
וחּיה  ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין, הּנה עליו מקּבל - אינֹו הּדג עֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻטמאה,
אם  לתפּלין ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ׁשּדבר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּנה

זהמה. לֹו ֲֵָֻאין
וחכמים ‰. תֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי

ּברּיתן  ּותחּלת הֹואיל טמאה. מקּבלין ׁשּיהיּו עליהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו
ׁשּתֹוכן  מּפני חרׂש; ּככלי הן הרי חרׂש, ּככלי החֹול ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָמן
עד  אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן ּגזרּו לא ּכברן, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנראה
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ּבהן  ׁשהל אֹו הּמת, לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבין
טמא, אדם מהם ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָהּטמא
טמאין  מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא, ּבכלי מהן ׁשּמּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשתה  ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין, אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּברצֹון
ּבכלי  מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע, ׁשּנטמאּו אחר הּטהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהן
ׁשתה  ּברצֹון ׁשהרי הּכלי; ונטמא הּׁשֹותה, נטמא - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטהֹור
טהֹור  הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר לתֹוכן נפל מּלא. ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאֹו
ידֹו, הדיח אם ,לפיכ לרצֹון; אּלא מטמאין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיה,
הן  ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא - הּכּכר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא

ְָּברצֹון.
מי ·. ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּתמצית ּומי ּומערֹות, ׁשיחין הזוח ּבֹורֹות גשמים לים [מי ְְִִִֵַָ
לעמקים] ּבהן [זחילתם]ׁשּפסקּומההרים ׁשאין ּומקוֹות , ְְִֵֶֶֶָָ

מי  ורּבּו ּגׁשמים עליהן וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָארּבעים
ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף - עליהן על ּגׁשמים עלו -] ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

טהֹורין.גדותיהן] הן הרי ּכגֹון , ׁשּבּקרקעֹות, הּמים ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבחזקת  הּכל הּגׁשמים, ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמי

.טהרה  ֳָָ
טמאין;‚. ,לּדר אֹו לעיר הּקרֹובים - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּפסקּו

ּבכלים  מהם וׁשּמּלאּו טמא, מהם ׁשּׁשתה ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהם
הלכּו האדם; רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים, והרחֹוקים ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹטמאין.
ּוממּלאין  ׁשֹותין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכין טמאה, ּבחזקת הּכל -ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבגבאמהן  אמּורים? ּדברים ּבּמה לׁשּתֹות [גומא]. ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּבדחק  אּלא מּמּנּו לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ּבגבא אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּמּנּו;
ּפרסֹות  מקֹום ׁשּיּמצא עד טהרה, ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגדֹול
מצא  ּבֹו. נּכרת ּגּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות אֹו האדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרגלי
ׁשּירדה  ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - ּדּקה ּבהמה רגלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפרסֹות

בעליה] ְָָוׁשתת.[ללא
ּוגמּומּיֹות„. טיט ּברׁשּות [גומות]חזקת חנּיֹות ׁשּבפתחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֻ

הרי  הּגׁשמים, ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים, ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרּבים
ׁשפיכּות[טמאים]הם שופכין]ּכמי מי וׁשּבּׁשוקין,[- . ְְְְִִֵֵֶַָ

אֹו חלב אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהֹולכין
ּפי  על אף - ׁשמן לתֹוכֹו נפל הרב. אחר הֹולכין ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹּדבׁש,

כולו]ׁשהקּפיאּוהּו והוציאו ּומטּמא [ציננו מּטּמא זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
צחצּוח ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי לרצֹון; [-ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֶֶׁשמן.טיפת]
ּכמֹות ‰. ּבּקרקע הם הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָּוׁשאר

הּוא  אחד ּדין ּבּכלים; .ׁשהן ִִֵֵֶֶַָ
.Âּפסקּו ׁשּלא ּתמצית מההרים]מי ירידתם ממשיכה -]- ְְִֵֶַָֹ

ּבּקרקע, והן הֹואיל סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאף
אף  טמאה; מקּבלין אינן - להן ּובאין נמׁשכין הּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻוהרי
נתן  אֹו טמא, ּבכלי מהן ּומּלא הּטמא, מהן ׁשּׁשתה ּפי ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל

ּדבר. לכל טהֹורין הם הרי - טמאים מים ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלתֹוכם
.Ê ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי

צרֹור [תאינה] לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, ְְְְְְִִִִֶָָֹֹֻׁשּלא
לתאינה] שנכנסה הפ[אבן אם לדבילה]- נטמאת [בידו , ְִִֵַָ

נטמא ׁשהרי ּברירֹו; ׁשעקרֹו.[הריר]הּדבלה מּפני ּבידֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אֹו ׁשּיהפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; ,הפ לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹואם
עדין  אּלא נתלׁשּו, ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹימצץ
ּכמֹו ּברצֹון, אּלא מטּמאין ולא מּטּמאין ׁשאין ּבּקרקע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהן
ּפּונדיֹון  היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;

-[מטבע] ּפיו לתֹו והּדבלה לנטלֹו, ידֹו ּופׁשט ּפיו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלתֹו
לצמאֹו הּניחֹו צמאונו]אם ּכעקּור,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ

ידֹו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו, מׁשקה מחמת הּדבלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת
.Á ׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא  הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור ּגֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה  ׁשּנכוות, אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה ּדם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
ׁשהרי  ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּפיה לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעּה

הּמׁשקה להֹוציא ּבמציצת [הרוק]רצֹונּה ּולעקרֹו מּפיה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ְֶָָאצּבעּה.

ה'תשע"ד  שבט ט"ו חמישי יום

טז  ¤¤ּפרק
האגּדֹות‡. ירקות]ּכל וכל [של הּקמחים וכל ׁשּבּׁשוקים, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֻ

מכׁשרין ּבחזקת - ׁשּבּׁשוקים טמאה]הּסלתֹות ;[לקבל ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ
ׁשּדרּכן מּפני מוכרים]האגּדֹות, עליהן [של הּמים לזּלף ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

לֹותתין והּסלת, והּקמח במים]ּתמיד; ואחר [רוחצין אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָֹ
אחת  ּברחים אֹותֹו ׁשחֹולקין חּטים וכן אֹותֹו. טֹוחנין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּכ

וׁשלׁש חתיכות]לׁשּתים ג' או לב' שוברים א' גרעין ּכדי [- ְְְִִֵַָֹ
קדרה מעׂשה מהן הריפֹות[תבשיל]לעׂשֹות ּכגֹון ,-] ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָ

מקֹום,גריסים] ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
ּכדי  אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני ּבּתים; ׁשל ּבין ׁשוקים ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבין

קלּפתן. ְְִִָָָלהסיר
טמאה,·. ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל

מכׁשרין  והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל נאמן מּפני ּכּלן ועל . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשאר  לֹומר צרי ואין הכׁשרּו'; 'לא לֹומר: הארץ ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻעם
לֹומר  עליהן נאמן הארץ ׁשעם חזקה, להן ׁשאין ֱֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאכלין

הכׁשרּו'. ְְֹֻ'לא
עליהן ‚. נאמן הארץ עם ואין מכׁשרין, ּבחזקת הּדגים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכל

טמאה  ּבחזקת לעֹולם הּדגים ,לפיכ הכׁשרּו'; 'לא .לֹומר ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּצדן  ּבין ּבכפיף, ׁשּצדן ּבין ּבחרם, ׁשּצדן ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהּדגים

רשתות]ּבמצֹודה מיני הּמצֹודה [- את נער לא אם - ְְִִִֵֶַָָֹ
הארץ  עם ואין הכׁשרּו. נער, ואם הכׁשרּו; לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֻֻעליהם,
הם  והרי עליהן', הּמצֹודה את נערּתי 'לא לֹומר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמן

ּבטהרה. לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ְְְְְְֳִֵֶֶַַַָָָָֻּבחזקת
הּציר„. דגים]ּכל ׁשּנפל [של טהֹור ציר מכׁשר. ּבחזקת ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

ּומּטּמא  ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהן ּכל מים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלתֹוכֹו
ּו יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ מׁשקין; דבׁשטמאת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּבׁשאר  ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר הֹולכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי  - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב; אחר הֹולכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשקין,
חגבים  וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֻהּכל

מׁשקין. טמאת מּטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים
ׁשאם ‰. וטהֹור; ּבמים, מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
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היה  ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי מים, הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה ּדגים, ׁשל מליחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻרּבֹו
ּפת; ּבהם לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּבטלּו

לקדרה תבשיל]אבל מינֹו[- את מין מצא את , מים -] ְֲִִִֵֶָָָָ
נתעורר]ונעֹורהמים] טמאים,[- הּמים רב ונמצאּו , ְְְְְִִִֵֵַַֹ

ּבּמקוה. טהר לא ּבּציר ׁשהיה ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּמעּוט
.Â הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

ׁשחזקתן  מּדברים ׁשהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו, ׁשּידע עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּגֹוי,
.מכׁשרין  ְִָֻ

.Êצמח]האֹוג ּכל [מין וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל , ְְְְְֵֶַָָָָָֻ
חנּיֹות  ּפתחי על ּבגמי הּתלּויֹות והּדלּועין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֻהּקּׁשּואין

ּוטמאין [כדוגמאות] מכׁשרין ּבחזקת ,. ְְְְִִֵֶַָֻ
.Á הּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל

ּותרּומֹות  וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלהּכנס  הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעׂשר

ּבטמאה. ּומעׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו אבל לּמקּדׁש ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
טמאין  חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ּבהן אין - ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻהחּלין
יּגע  אׁשר "והּבׂשר נאמר: הרי טמאין. מׁשקין ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָולׁשּתֹות
ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל - יאכל" לא טמא, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻּבכל
נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ּבבׂשר אּלא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמדּבר
אסּור  ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני טמא - ׁשּבחּלין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהראׁשֹון
נגע  ׁשאם ּולקדׁש, לתרּומה מּמּנּו למנֹות אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבאכילה,
אם  וכן ׁשליׁשי. אֹותּה ועׂשה ּפסלּה ּבתרּומה חּלין ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻׁשני
ּכמֹו ׁשליׁשי אֹותן ועׂשה טּמאן, - קדׁש ׁשל ּבאכלין ְְְְֳִִִִֶֶַָָָָָָָֹנגע
נגע  אם - חּלין ׁשל ׁשני אכל האֹוכל וכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבארנּו.

ּפסלּה. ְְִָָָּבתרּומה,
.Ë מּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאין חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם

יׂשראל  ׁשּבארץ לחּלין טמאה לֹולגרם ויׁש מותר]; -] ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻֻ
המתּקנין החּלין את שהופרשו]לטּמא וכן [- לכּתחּלה. , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

הזהיר  הרי ּבהן. ּולהּטמא הּטמאֹות ּבכל לּגע לאדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻמּתר
- מּכלל ּבמת; מּלהּטמא הּנזיר ואת אהרן ּבני את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
להּטמא  מּתרין ּונזירים ּכהנים וׁשאף מּתרין, העם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשּכל

מת  מּטמאת חּוץ טמאֹות, .ּבׁשאר ְְְִִֵַָֻֻ
.È ׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

קדׁשים  ולאכל לּמקּדׁש להּכנס ׁשּנאמר נכֹונים וזה . ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
תּגעּו", לא "ּובנבלתם נטמא,ּבּתֹורה: ואם ּבלבד; ּברגל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ

מזהר  אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אבל לֹוקה. .אינֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ
.‡È"יחּדו והּטהֹור למדּו,"הּטמא הּׁשמּועה מּפי - ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

יאכל  לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין והּטהֹור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהּטמא
יׁשּתה  ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה אׁשּתֹו עם ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּבעל
יאכל  ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו תמזג ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹעּמּה,

לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל מּפני הּזבה, עם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּזב
.·È מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף

- ּבטהרה,טמאין חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
הּנקראים  והם ימיהם; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרים
חסידּות  ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֻ'ּפרּוׁשים'.
ולא  ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל אדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיהיה

הּגּוף  טהרת לידי מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; ויׁשּתה ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיאכל
הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּמעׂשים
ּבּׁשכינה, להּדמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, הּדעֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמן

אני". קדֹוׁש ּכי קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  שבט ט"ז שישי יום
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אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מּטּמאין  הּכלים וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֻהּטמאֹות,

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֶַָָּומטּמאין.

א  ¤¤ּפרק
ואּלּו‡. הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה

מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
אֹו עץ ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָּוכלי

ׂשק" אֹו עֹור אֹו הּזהב בגד את א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי , ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ּובכלי הּכסף", ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹואת

ּתֹוכֹו". אל ֵֶֶמהם
הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ׁשּנאמר [ממשה ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ

מן  העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה "וכל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּבּתֹורה:
הּדין  והּוא עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן הּטלפים ּומן  ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּקרנים

אב  וחּיה. ּבהמה מיני מעצמֹות לׁשאר העׂשּויין ּכלים ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
מּכנף  העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; מקּבלין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֻהעֹוף,

הּנעמית ּוביצת ּבלבד, יענה]העזנּיה הֹואיל [בת - המצּפה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין [-והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

סֹופרים.נראה] מּדברי ׁשּטמאתן ְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבעיני,
ׁשּבּים ‚. וכל ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכלים

טהֹור  מדרס - טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין , ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻֻֻ
מקּבל [הזב] אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ;ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֻטמאה,
חּבר  ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל מן ּבגד ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
- מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ּבּים הּגדל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמן
אחד  הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים חּבּור חּברֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָאם
מקּבל  הּכל הרי - זה יּטמא זה נטמא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻלטמאה,

ְָֻטמאה.
מקּבלין „. אינן - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיראה

לכּתב  ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֹֻטמאה
וחּיה  ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין, הּנה עליו מקּבל - אינֹו הּדג עֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻטמאה,
אם  לתפּלין ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ׁשּדבר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּנה

זהמה. לֹו ֲֵָֻאין
וחכמים ‰. תֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי

ּברּיתן  ּותחּלת הֹואיל טמאה. מקּבלין ׁשּיהיּו עליהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו
ׁשּתֹוכן  מּפני חרׂש; ּככלי הן הרי חרׂש, ּככלי החֹול ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָמן
עד  אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן ּגזרּו לא ּכברן, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנראה
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מּתכֹות  ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן הּטמאה .ׁשּתּגע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ּפׁשּוטיהן על טמאה ּגזרּו קיבול]ולא בית ללא זכוכית -], ְְְְֵֶַָָֹֻ

ׂשֹורפין  ואין ּבמקוה. טהרה להן ואין מקּבליהן. על ְְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
לתלֹות  אּלא עליהן ּגזרּו ׁשּלא - וקדׁשים ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליהן

לשרוף] ולא לאכול .[לא
.Â ּגללים לעֹולם,ּכלי טהֹורין - אבנים ּוכלי אדמה ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָ

מדרס טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ,[הזב]ואין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹֻֻֻ
ּבין  ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹֹלא

ְְֵֶַמקּבליהן.
.Êהּוצין ׁשּבלע דקים]ּפיל הרעי [עצים ּבית ּדר והקיאן , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

אֹו ּגללים ּככלי הן אם ספק הן הרי ּכלים, מהן העֹוׂשה -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
קפיפה אבל ּכׁשהיּו; עץ עץ]ּככלי ּובלע [סל ׁשּנטמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטמאתּה היא הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל, .אֹותּה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
.Áחרׂש ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרׂש, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

הּטמאֹות  מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן טמאת וכּיֹוצא ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻ
ׁשּנאמר: סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמדרס,
חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ"אׁשר

טהֹור. ,ּתֹו לֹו וׁשאין טמאה; ְְְֵֵֶַָָֻמקּבל
.Ë והּמסּפרים הּסּכינין ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אחד - מּתכֹות ,ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן סירים]אֹו [-והּקּומקמּוסין[- ְְְְְְִֵֶַַַ
אׁשר קומקומים] ּדבר "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין הּכל -ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מגּדל  אֹו ּתבה אפּלּו ּפׁשּוט. ּבין מקּבל ּבין באׁש", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא
סאה [ארון] ארּבעים מקּבלין ׁשהן מּתכת ׁשל ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

ּדבר". "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין - יתר אֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֻּבלח
.È הערבה ּכגֹון מקּבליהן - עצם ּוכלי עץ ּוכלי עֹור ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

מּדברי [נוד]והחמת[קערה] טמאה מקּבלין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
והעֹור  והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אבל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָתֹורה;
אּלא  טמאה מקּבלין אין ּבהן, וכּיֹוצא עליו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאֹוכלין
אֹו עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל ׁשּנאמר: סֹופרים, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּדברי
קּבּול, ּבית לֹו ׁשּיׁש ּׂשק מה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְִִִֵֵֶַַַָָָׂשק"
לכל  עץ ּככלי - עצם ּוכלי קּבּול; ּבית לֹו ׁשּיׁש ּכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאף
מּדברי  ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּדבר.
ּבמדרס  אבל מדרס; מּטמאת חּוץ טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָֻֻסֹופרים?
הּמׁשּכב  "ּכל ׁשּנאמר: - הּתֹורה מן מּטּמאין וחבריו, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּזב
אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכל יטמא", הּזב עליו יׁשּכב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָאׁשר
למׁשּכב, העׂשּוי זכּוכית ּכלי וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלמרּכב,

מּדבריהם. מדרס ְְִִִִֵֵֶַָמּטּמא
.‡È הּקנּבס מן ּבין ּופׁשּתים, מּצמר ּבין - אריג ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

לפשתן] דומה הּגדלים [צמח ּדברים מּׁשאר אֹו הּמׁשי ְְְִִִִֵֶַַָָאֹו
והּלבדים טמאה. לענין 'ּבגד' הּנקרא הּוא - [צמר ּבּיּבׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּדבר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָּכבגדים
.·Èהּגדּולין ׂשער חּוטי הּוא - ּכׁשלׁשלת,[שזורים]הּׂשק ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

הארּוגין וערב]אֹו העּזים,[שתי מן העׂשּוי אחד ּכבגדים. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ
ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה הּסּוס מּזנב אֹו ּגמּלים, מּצמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו

הּמרצּופין ּכמֹו מהן האריג גדולים]ואחד אֹו[שקים , ְְְִִֵֶֶַַָָָ

חבק ּכמֹו אבל [חגור]הּגדּול ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל ְְֲֲֵֶֶֶַַָָ
מּצמר  ּבין הּׂשער מן ּבין הּׁשזּורין, והּמׁשיחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהחבלים

עצמן. ּבפני טמאה מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻּופׁשּתים
.‚È הּגמא מן העׂשּויין הּכלים הּקנים ּכל ּומן הערבה ּומן ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּומן  אילנֹות ּומּקלּפי והּׂשריגין העלין ּומן ּתמרים ּכּפֹות ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומן
והּמּפצֹות  והּמחצלאֹות והּטרסקלין הּקפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי  אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל עץ, ּכלי ּבכלל הּכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מן  מעפר העׂשּוי ּכלי - ּדבר לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחרׂש,
ּכלי  זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותֹו ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָהעפרים,

והּכירים והּתּנּור מּׁשאר חרׂש. ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ
מקּבלין  הּכל - עליהן ׁשּמבּׁשלין אֹו ּבהן ׁשאֹופין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּבנינֹות,

ׁשוה. חרׂש ּכלי וטמאת וטמאתן ּתֹורה, ּדין ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֻֻֻטמאה

ה'תשע"ד  שבט י"ז קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
טמאה העֹוׂשה ‡. מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּוא  ׁשעּור; קּבּול לכלי ואין הּתֹורה; מן ׁשהּוא, ְְְְִִִִִֵֶַָָּבכל
ׁשּיעמד ׁשאפׁשר קּימה, ׁשל ּדבר מעמד]ׁשּיעׂשה יחזיק - ]. ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּמּצה העֹור מן ּכיס העֹוׂשה -]ּכיצד? היינו נתעּבד [- ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
טמאה, מקּבל אינֹו ׁשהּניר ּפי על אף הּניר, מן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכלל,
הּתינֹוקֹות  חקקּום אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָאֹו
הרי  - מאזנים לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר, את ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמד
להן  יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּלּו
ּכלים  העֹוׂשה אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה,
ּבהן, למד ׁשחקקּום היבׁשים והּדלעת והאתרֹוג הּלפת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמן
ׁשּיעמדּו אפׁשר ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

מּועט. זמן ְֶַָָאּלא
והּמחקקנה ·. המידות]מאזנים בו שמוחקים כלי ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַַַֹ

והאסל מּתכת, קּבּול ּבית נשיאה]ּבהן מוט ּבית [- ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּומּקל  מים, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עני ׁשל וקנה מעֹות, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָקּבּול
ׁשל  ּומׁשחזת מרּגלית, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ּפנקסעץ  ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבּה ׁשּיׁש[רשימות]ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפי  על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו
ּכל  קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל - הן עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָׁשּפׁשּוטי
הּתֹורה  מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה מקּבלין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשהּוא,
ּבית  את והמׁשּמׁש ּבהן, ׁשּיׁש לבּדֹו הּקּבּול ּבית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא
על  הּיתר אבל לֹו. צרי הּקּבּול ׁשּבית הּכלי מּׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקּבּול
וטמא  הּתֹורה; מן טהֹור הּפׁשּוט, הּכלי מּׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּצר

ׁשּבארנּו.[מדרבנן]מּדבריהם ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַ
ּכיצד?ּבית ‚. קּבּול. ּבית אינֹו למּלאתֹו, העׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ

הּסּדן  ּבֹו ותֹוקעין קּבּול, ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
טמאה; מקּבלת אינּה היא, נּפחים ׁשל אם - ּברזל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
למּלאתֹו. אּלא נעׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאף
מקּבלת  זֹו הרי צֹורפין, ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן
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מגּביהין ׁשהן מּפני עת,[שולפים]טמאה; ּבכל הּברזל את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשפּית את ׁשם [שארית]ּומקּבצין הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעׂשה והרי הּסּדן, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹּתחת
והּמגּדלֹותהּכף „. הּמּטֹות רגלי ּתחת [ארונות]החקּוק ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבהן  ּבֹווכּיֹוצא ואין טהֹור - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו לסמ אּלא לקּבלה עׂשּוי ׁשאינֹו לפי קּבּול, ּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּׁשּום
עץ  ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ׁשפֹופרת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבלבד.
טּפה  אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
מקּבלת  אינּה לקּבלה, ׁשחתכּה הּקנה ּוׁשפֹופרת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת.
נחּתכה  לא ואם ׁשּבתֹוכּה; הּלבן ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה
ׁשל  ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי מּפׁשּוטי היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּבלה,

צמח]ּפּקּועֹות ּכאכלין [מין אּלא ּכלים, אינם - ּבהן וכּיֹוצא ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
חׁשּובין. ֲִֵהן

נתנּהׁשפֹופרת ‰. ּכ ואחר הּמזּוזה, את ּבּה ונתן ׁשחתכּה, ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנ ּה אפּלּו - הקיבול ּבּכתל  בית -] ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הקיר] ּבּכתלכלפי קבעּה טמאה. מקּבלת קבוע], -[חיבור ְְְֶֶֶַַָָָֹֻ
קּבלתּה, ּכדר ׁשּלא טמאה; קּבלתּה, ּכדר קבעּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאם

את  ּבּה נתן ּכ ואחר ּבּכתל, הּׁשפֹופרת את נתן ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹטהֹורה.
טמאה; מקּבלת זֹו הרי קּבלתּה, ּכדר היתה אם - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּמזּוזה
ּכדר אפּלּו - ּבּכתל קבעּה טהֹורה. קּבלתּה, ּכדר ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוׁשּלא

טהֹורה. ְַָָָָקּבלתּה,
.Âהּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין [גמי.ּכלי ְְְִִִִִֶַַַַָ

מיוחד] מקנה ואת חבל הּבגדים את עליו ׁשּיּניחּו ּכדי ,ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
בשמים]הּמגמר הקטרת כלי -]- ׁשּיתּבּסמּו ּכדי מּלמּטה ְְְְְִִֵֶַַַָָֻ

ּבֹו היה ואם טהֹור; קרקע, לֹו ׁשאין ּככּורת עׂשּוי היה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאם
ּכסּות קּבלת כתחתית]ּבית בו מקּבל [שמניחין זה הרי , ְְֲִֵֵֵֶֶַֹ

.טמאה  ְָֻ
.Ê טהֹור;סנּדל ׁשעם, וׁשל טמא; מּתכת, ׁשל - ּבהמה ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּקּבלה  מּכלי חׁשּוב זה .ׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָָ
.Á מקֹומּה[קושר]הּצֹורר ונׁשאר והֹוציאּה, ּבעֹור, מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

ׁשּיפׁשט עד טמאה מקּבל זה הרי - [יתיישר עמק ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
והרי מקמטים] ׁשהּוא, ּבכל מקּבלין קּבּול ּכלי ׁשּכל ;ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

מקּבל  אינֹו הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָמקֹומּה
ּכלי. צּורת עליו ׁשאין ְְִֵֶַָָָֻטמאה,
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ה'תשע"ד  שבט י"א ראשון יום

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חלקיּדע מּׁשני היא ,(dcewtd)הּצּוּוי(ibeq)ׁשהאזהרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
mipyl)ּכלֹומר wlgzn "ieev"d) לעׂשֹות למצּוה ׁשּתצּוה ְְְֲֶֶֶַַַַֻ

ותאמר  לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ׁשּלא אֹו ּדבר ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאיזה
אל  לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ׁשּתצּוהּו אֹו אכל: ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹלֹו:
הענינים  אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון אין א ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּתאכל.
ההּגיֹון  ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו ּוכבר יחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהאּלה

(oeyld inkg) הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְֲִִֵֶַַָָָָואמרּו
ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון להם אין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהאזהרה
הּצּוּוי  והּוא: מהם, אחד ּבׁשם ׁשניהם ּגם לקראם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהצרכנּו

(dyrz `l Ð "dxdf`"e ,dyr Ð "ieev"d :mipyl lvtznd)."
הם". אחד ענין והּצּוּוי ׁשהאזהרה ,ל נתּבאר (llkaeהּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

("ieev"d המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון המפרסמת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּלה
ספק  ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין "לא", מּלת היא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלאזהרה
ׁשּלא  אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ׁשאּתה ּכלֹומר: ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבכלֿלׁשֹון,
ׁשּתיהן  לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ׁשּמצות אפֹוא ּברּור ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיעׂשה.
ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ׁשּנצטּוינּו ּדברים מחלט: ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻֻצּוּוי
מצות  ― לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו אּלה ׁשל הּׁשם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹותם.
 ֿ לא מצות ― עליהם ׁשהזהרנּו אּלה ׁשל והּׁשם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֻעׂשה,
ּגזרה  ― העברי ּבּלׁשֹון יחד הּכֹוללם והּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָתעׂשה;

(ev ,dcewt) ׁשּתהיה ּבין ּכלֿמצוה, חכמים קֹוראים וכ ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו ְֲֲֵֵֶֶֶַַֹעׂשה

נׂשּוא אבל ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
לא  ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צ ּוּוי ׁשּום ּבזה ואין ְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹמּנֹוׂשא,

ו  אתמֹול ּפלֹוני ראּובן אכל ואין אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ואפּלּו ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה ― ּבזה וכּיֹוצא ׁשמעֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאבי
היא  לרב ּבערבית ׁשֹוללים ׁשּבּה והּמּלה ּבֹו. אין צּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹריח
"ּבלי". ּובמּלת "לא", ּבמּלת ּגם ׁשֹוללים א "מא", ְְְְִִִִִַַַַַמּלת
עצמּה, "לא" מּלת ּבאֹותּה ׁשלילתם לרב הרי העברים ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹֹאבל
 ֿ ּומה "אין" ּבמּלת ּגם וׁשֹוללים מזהירים; ּגם ְְְְִִִִִֶַַַַַַָׁשּבּה
ו"אינכם" ו"אינם" "אינֹו" מןֿהּכּנּויים: אליה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּׁשּמתחּבר

ְָָוזּולתם.

(jkl ze`nbece):אמרֹו:הּׁשלילה ּכגֹון "לא" ּבמּלת ּבעברי ְְְְְְִִִִַַָָֹ
ּביׂשראל  עֹוד נביא ְְְִִֵָָָֹ"ולאֿקם

i)ּכמׁשה" ,cl mixac)"ויכּזב אל איׁש "לא ;,bk xacna) ְִִֵֵֶַֹֹ
(hi"צרה ּפעמים "לאֿתקּום ;(h ,` megp) ולאֿעמד" ; ְֲִַַַָָָָֹֹ

`)איׁש" ,dn ziy`xa)"מּמּנּו ולאֿזע "ולאֿקם ;,d xzq`) ְְִִֶָָֹֹ
(h:אמרֹו ּכגֹון "אין", ּבמּלת והּׁשלילה רּבים. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוכאּלה

אין" d)"ואדם ,a ziy`xa) יֹודעים אינם "והּמתים ; ְְְִִִֵֵַַָָָ
d)מאּומה" ,h zldw).ּכן ּגם רּבים וזּולתם ְְִֵַַָָָ

והּוא:הּנה לאזהרה, הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
wlg)ׁשהאזהרה `id) ּפעל אּלא ואינּה הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

האזהרה; ּכ לעתיד, לעֹולם ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצּוּוי,
האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי יהא ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
לנׂשּוא  זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי להכניס אפׁשרּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָואין
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מּתכֹות  ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן הּטמאה .ׁשּתּגע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ּפׁשּוטיהן על טמאה ּגזרּו קיבול]ולא בית ללא זכוכית -], ְְְְֵֶַָָֹֻ

ׂשֹורפין  ואין ּבמקוה. טהרה להן ואין מקּבליהן. על ְְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
לתלֹות  אּלא עליהן ּגזרּו ׁשּלא - וקדׁשים ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליהן

לשרוף] ולא לאכול .[לא
.Â ּגללים לעֹולם,ּכלי טהֹורין - אבנים ּוכלי אדמה ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָ

מדרס טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ,[הזב]ואין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹֻֻֻ
ּבין  ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹֹלא

ְְֵֶַמקּבליהן.
.Êהּוצין ׁשּבלע דקים]ּפיל הרעי [עצים ּבית ּדר והקיאן , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

אֹו ּגללים ּככלי הן אם ספק הן הרי ּכלים, מהן העֹוׂשה -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
קפיפה אבל ּכׁשהיּו; עץ עץ]ּככלי ּובלע [סל ׁשּנטמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטמאתּה היא הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל, .אֹותּה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
.Áחרׂש ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרׂש, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

הּטמאֹות  מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן טמאת וכּיֹוצא ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻ
ׁשּנאמר: סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמדרס,
חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ"אׁשר

טהֹור. ,ּתֹו לֹו וׁשאין טמאה; ְְְֵֵֶַָָֻמקּבל
.Ë והּמסּפרים הּסּכינין ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אחד - מּתכֹות ,ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן סירים]אֹו [-והּקּומקמּוסין[- ְְְְְְִֵֶַַַ
אׁשר קומקומים] ּדבר "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין הּכל -ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מגּדל  אֹו ּתבה אפּלּו ּפׁשּוט. ּבין מקּבל ּבין באׁש", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא
סאה [ארון] ארּבעים מקּבלין ׁשהן מּתכת ׁשל ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

ּדבר". "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין - יתר אֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֻּבלח
.È הערבה ּכגֹון מקּבליהן - עצם ּוכלי עץ ּוכלי עֹור ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

מּדברי [נוד]והחמת[קערה] טמאה מקּבלין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
והעֹור  והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אבל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָתֹורה;
אּלא  טמאה מקּבלין אין ּבהן, וכּיֹוצא עליו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאֹוכלין
אֹו עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל ׁשּנאמר: סֹופרים, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּדברי
קּבּול, ּבית לֹו ׁשּיׁש ּׂשק מה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְִִִֵֵֶַַַָָָׂשק"
לכל  עץ ּככלי - עצם ּוכלי קּבּול; ּבית לֹו ׁשּיׁש ּכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאף
מּדברי  ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּדבר.
ּבמדרס  אבל מדרס; מּטמאת חּוץ טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָֻֻסֹופרים?
הּמׁשּכב  "ּכל ׁשּנאמר: - הּתֹורה מן מּטּמאין וחבריו, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּזב
אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכל יטמא", הּזב עליו יׁשּכב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָאׁשר
למׁשּכב, העׂשּוי זכּוכית ּכלי וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלמרּכב,

מּדבריהם. מדרס ְְִִִִֵֵֶַָמּטּמא
.‡È הּקנּבס מן ּבין ּופׁשּתים, מּצמר ּבין - אריג ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

לפשתן] דומה הּגדלים [צמח ּדברים מּׁשאר אֹו הּמׁשי ְְְִִִִֵֶַַָָאֹו
והּלבדים טמאה. לענין 'ּבגד' הּנקרא הּוא - [צמר ּבּיּבׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּדבר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָּכבגדים
.·Èהּגדּולין ׂשער חּוטי הּוא - ּכׁשלׁשלת,[שזורים]הּׂשק ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

הארּוגין וערב]אֹו העּזים,[שתי מן העׂשּוי אחד ּכבגדים. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ
ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה הּסּוס מּזנב אֹו ּגמּלים, מּצמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו

הּמרצּופין ּכמֹו מהן האריג גדולים]ואחד אֹו[שקים , ְְְִִֵֶֶַַָָָ

חבק ּכמֹו אבל [חגור]הּגדּול ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל ְְֲֲֵֶֶֶַַָָ
מּצמר  ּבין הּׂשער מן ּבין הּׁשזּורין, והּמׁשיחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהחבלים

עצמן. ּבפני טמאה מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻּופׁשּתים
.‚È הּגמא מן העׂשּויין הּכלים הּקנים ּכל ּומן הערבה ּומן ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּומן  אילנֹות ּומּקלּפי והּׂשריגין העלין ּומן ּתמרים ּכּפֹות ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומן
והּמּפצֹות  והּמחצלאֹות והּטרסקלין הּקפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי  אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל עץ, ּכלי ּבכלל הּכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מן  מעפר העׂשּוי ּכלי - ּדבר לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחרׂש,
ּכלי  זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותֹו ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָהעפרים,

והּכירים והּתּנּור מּׁשאר חרׂש. ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ
מקּבלין  הּכל - עליהן ׁשּמבּׁשלין אֹו ּבהן ׁשאֹופין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּבנינֹות,

ׁשוה. חרׂש ּכלי וטמאת וטמאתן ּתֹורה, ּדין ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֻֻֻטמאה

ה'תשע"ד  שבט י"ז קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
טמאה העֹוׂשה ‡. מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּוא  ׁשעּור; קּבּול לכלי ואין הּתֹורה; מן ׁשהּוא, ְְְְִִִִִֵֶַָָּבכל
ׁשּיעמד ׁשאפׁשר קּימה, ׁשל ּדבר מעמד]ׁשּיעׂשה יחזיק - ]. ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּמּצה העֹור מן ּכיס העֹוׂשה -]ּכיצד? היינו נתעּבד [- ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
טמאה, מקּבל אינֹו ׁשהּניר ּפי על אף הּניר, מן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכלל,
הּתינֹוקֹות  חקקּום אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָאֹו
הרי  - מאזנים לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר, את ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמד
להן  יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּלּו
ּכלים  העֹוׂשה אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה,
ּבהן, למד ׁשחקקּום היבׁשים והּדלעת והאתרֹוג הּלפת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמן
ׁשּיעמדּו אפׁשר ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

מּועט. זמן ְֶַָָאּלא
והּמחקקנה ·. המידות]מאזנים בו שמוחקים כלי ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַַַֹ

והאסל מּתכת, קּבּול ּבית נשיאה]ּבהן מוט ּבית [- ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּומּקל  מים, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עני ׁשל וקנה מעֹות, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָקּבּול
ׁשל  ּומׁשחזת מרּגלית, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ּפנקסעץ  ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבּה ׁשּיׁש[רשימות]ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפי  על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו
ּכל  קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל - הן עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָׁשּפׁשּוטי
הּתֹורה  מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה מקּבלין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשהּוא,
ּבית  את והמׁשּמׁש ּבהן, ׁשּיׁש לבּדֹו הּקּבּול ּבית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא
על  הּיתר אבל לֹו. צרי הּקּבּול ׁשּבית הּכלי מּׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקּבּול
וטמא  הּתֹורה; מן טהֹור הּפׁשּוט, הּכלי מּׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּצר

ׁשּבארנּו.[מדרבנן]מּדבריהם ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַ
ּכיצד?ּבית ‚. קּבּול. ּבית אינֹו למּלאתֹו, העׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ

הּסּדן  ּבֹו ותֹוקעין קּבּול, ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
טמאה; מקּבלת אינּה היא, נּפחים ׁשל אם - ּברזל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
למּלאתֹו. אּלא נעׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאף
מקּבלת  זֹו הרי צֹורפין, ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן
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מגּביהין ׁשהן מּפני עת,[שולפים]טמאה; ּבכל הּברזל את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשפּית את ׁשם [שארית]ּומקּבצין הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעׂשה והרי הּסּדן, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹּתחת
והּמגּדלֹותהּכף „. הּמּטֹות רגלי ּתחת [ארונות]החקּוק ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבהן  ּבֹווכּיֹוצא ואין טהֹור - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו לסמ אּלא לקּבלה עׂשּוי ׁשאינֹו לפי קּבּול, ּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּׁשּום
עץ  ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ׁשפֹופרת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבלבד.
טּפה  אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
מקּבלת  אינּה לקּבלה, ׁשחתכּה הּקנה ּוׁשפֹופרת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת.
נחּתכה  לא ואם ׁשּבתֹוכּה; הּלבן ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה
ׁשל  ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי מּפׁשּוטי היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּבלה,

צמח]ּפּקּועֹות ּכאכלין [מין אּלא ּכלים, אינם - ּבהן וכּיֹוצא ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
חׁשּובין. ֲִֵהן

נתנּהׁשפֹופרת ‰. ּכ ואחר הּמזּוזה, את ּבּה ונתן ׁשחתכּה, ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנ ּה אפּלּו - הקיבול ּבּכתל  בית -] ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הקיר] ּבּכתלכלפי קבעּה טמאה. מקּבלת קבוע], -[חיבור ְְְֶֶֶַַָָָֹֻ
קּבלתּה, ּכדר ׁשּלא טמאה; קּבלתּה, ּכדר קבעּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאם

את  ּבּה נתן ּכ ואחר ּבּכתל, הּׁשפֹופרת את נתן ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹטהֹורה.
טמאה; מקּבלת זֹו הרי קּבלתּה, ּכדר היתה אם - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּמזּוזה
ּכדר אפּלּו - ּבּכתל קבעּה טהֹורה. קּבלתּה, ּכדר ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוׁשּלא

טהֹורה. ְַָָָָקּבלתּה,
.Âהּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין [גמי.ּכלי ְְְִִִִִֶַַַַָ

מיוחד] מקנה ואת חבל הּבגדים את עליו ׁשּיּניחּו ּכדי ,ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
בשמים]הּמגמר הקטרת כלי -]- ׁשּיתּבּסמּו ּכדי מּלמּטה ְְְְְִִֵֶַַַָָֻ

ּבֹו היה ואם טהֹור; קרקע, לֹו ׁשאין ּככּורת עׂשּוי היה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאם
ּכסּות קּבלת כתחתית]ּבית בו מקּבל [שמניחין זה הרי , ְְֲִֵֵֵֶֶַֹ

.טמאה  ְָֻ
.Ê טהֹור;סנּדל ׁשעם, וׁשל טמא; מּתכת, ׁשל - ּבהמה ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּקּבלה  מּכלי חׁשּוב זה .ׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָָ
.Á מקֹומּה[קושר]הּצֹורר ונׁשאר והֹוציאּה, ּבעֹור, מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

ׁשּיפׁשט עד טמאה מקּבל זה הרי - [יתיישר עמק ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
והרי מקמטים] ׁשהּוא, ּבכל מקּבלין קּבּול ּכלי ׁשּכל ;ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

מקּבל  אינֹו הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָמקֹומּה
ּכלי. צּורת עליו ׁשאין ְְִֵֶַָָָֻטמאה,
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ה'תשע"ד  שבט י"א ראשון יום

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חלקיּדע מּׁשני היא ,(dcewtd)הּצּוּוי(ibeq)ׁשהאזהרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
mipyl)ּכלֹומר wlgzn "ieev"d) לעׂשֹות למצּוה ׁשּתצּוה ְְְֲֶֶֶַַַַֻ

ותאמר  לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ׁשּלא אֹו ּדבר ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאיזה
אל  לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ׁשּתצּוהּו אֹו אכל: ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹלֹו:
הענינים  אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון אין א ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּתאכל.
ההּגיֹון  ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו ּוכבר יחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהאּלה

(oeyld inkg) הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְֲִִֵֶַַָָָָואמרּו
ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון להם אין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהאזהרה
הּצּוּוי  והּוא: מהם, אחד ּבׁשם ׁשניהם ּגם לקראם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהצרכנּו

(dyrz `l Ð "dxdf`"e ,dyr Ð "ieev"d :mipyl lvtznd)."
הם". אחד ענין והּצּוּוי ׁשהאזהרה ,ל נתּבאר (llkaeהּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

("ieev"d המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון המפרסמת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּלה
ספק  ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין "לא", מּלת היא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלאזהרה
ׁשּלא  אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ׁשאּתה ּכלֹומר: ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבכלֿלׁשֹון,
ׁשּתיהן  לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ׁשּמצות אפֹוא ּברּור ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיעׂשה.
ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ׁשּנצטּוינּו ּדברים מחלט: ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻֻצּוּוי
מצות  ― לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו אּלה ׁשל הּׁשם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹותם.
 ֿ לא מצות ― עליהם ׁשהזהרנּו אּלה ׁשל והּׁשם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֻעׂשה,
ּגזרה  ― העברי ּבּלׁשֹון יחד הּכֹוללם והּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָתעׂשה;

(ev ,dcewt) ׁשּתהיה ּבין ּכלֿמצוה, חכמים קֹוראים וכ ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו ְֲֲֵֵֶֶֶַַֹעׂשה

נׂשּוא אבל ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
לא  ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צ ּוּוי ׁשּום ּבזה ואין ְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹמּנֹוׂשא,

ו  אתמֹול ּפלֹוני ראּובן אכל ואין אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ואפּלּו ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה ― ּבזה וכּיֹוצא ׁשמעֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאבי
היא  לרב ּבערבית ׁשֹוללים ׁשּבּה והּמּלה ּבֹו. אין צּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹריח
"ּבלי". ּובמּלת "לא", ּבמּלת ּגם ׁשֹוללים א "מא", ְְְְִִִִִַַַַַמּלת
עצמּה, "לא" מּלת ּבאֹותּה ׁשלילתם לרב הרי העברים ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹֹאבל
 ֿ ּומה "אין" ּבמּלת ּגם וׁשֹוללים מזהירים; ּגם ְְְְִִִִִֶַַַַַַָׁשּבּה
ו"אינכם" ו"אינם" "אינֹו" מןֿהּכּנּויים: אליה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּׁשּמתחּבר

ְָָוזּולתם.

(jkl ze`nbece):אמרֹו:הּׁשלילה ּכגֹון "לא" ּבמּלת ּבעברי ְְְְְְִִִִַַָָֹ
ּביׂשראל  עֹוד נביא ְְְִִֵָָָֹ"ולאֿקם

i)ּכמׁשה" ,cl mixac)"ויכּזב אל איׁש "לא ;,bk xacna) ְִִֵֵֶַֹֹ
(hi"צרה ּפעמים "לאֿתקּום ;(h ,` megp) ולאֿעמד" ; ְֲִַַַָָָָֹֹ

`)איׁש" ,dn ziy`xa)"מּמּנּו ולאֿזע "ולאֿקם ;,d xzq`) ְְִִֶָָֹֹ
(h:אמרֹו ּכגֹון "אין", ּבמּלת והּׁשלילה רּבים. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוכאּלה

אין" d)"ואדם ,a ziy`xa) יֹודעים אינם "והּמתים ; ְְְִִִֵֵַַָָָ
d)מאּומה" ,h zldw).ּכן ּגם רּבים וזּולתם ְְִֵַַָָָ

והּוא:הּנה לאזהרה, הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
wlg)ׁשהאזהרה `id) ּפעל אּלא ואינּה הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

האזהרה; ּכ לעתיד, לעֹולם ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצּוּוי,
האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי יהא ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
לנׂשּוא  זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי להכניס אפׁשרּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָואין
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ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור והּצּוּוי ּבּספרים ונֹוׂשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אבל  ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;לכ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּנתחּברּו
ותׁשלל  ּבּסּפּור ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― הּׁשלילה ּכ ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא
עלֿידי  מעצמֹו ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ּובעתיד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעבר

ְְִהתּבֹוננּות.

אתֿהּלאוין ּכיון למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מעצמֹו ּדבר וזה לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהם

מֹופת עליו צרי ּבברּור (di`x)ׁשאין מהּֿׁשהזּכרנּו זּולת , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּובין (ixac)עניני האזהרה ּבין להבּדיל ּכדי הּבּטּויים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

`dxdfהּׁשלילה ef m` reawl xyt` oiprd zpad iciÎlr wxe) ְִַָ
(dlily e`.

תצא א "לא ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" f)ּכצאת ,`k zeny) ׁשלילה ׁשּזֹו ידע ולא ; ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ּדן  ׁשה' והּוא: ׁשאסּביר, ּכמֹו הענין ּובאּור אזהרה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
אחד  ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו הּכנענים אמתֹו אֹו עבּדֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּכה

אברים oire)מראׁשי oy enk) היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מּכלֿׁשּכן  עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפֹוא

ּכנעני oire)מעבד oya `veid)וׁשהיא ,(dixar dn`) אם ְְֲִִִֵֶֶֶַ
ׁשלל  לפיכ ― לחפׁשי יֹוצאת אברים מראׁשי אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחּסרּה
ּכאּלּו העבדים", ּכצאת תצא "לא ּבאמרֹו: זה ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמּמּנּה
אבר  ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי להֹוציאּה חֹובה אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
לא  א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת זֹו הּנה ― ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמאבריה

ּבּמכלּתא ואמרּו הּקּבלה מֹוסרי ּפרׁשּו וכ (zyxtאזהרה. ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
(mihtyn יֹוצאה אינּה ― העבדים" ּכצאת תצא "לא :ְְֲִֵֵֵֵָָָָֹ

,ל נתּבאר הּנה יֹוצאים. ׁשהּכנענים ּכדר אברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבראׁשי
על  הזהיר ׁשהּוא לא מּמּנה, הּנׁשלל מסּים ּדין ׁשלילת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּזֹו

ַָָהּדבר.

הע ואין ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין ּובין הבּדל בדים" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּוא" טמא הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

(el ,bi `xwie) ׁשּבא והּוא אזהרה; לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
הסּגר צרי אינֹו זה סימן ׁשעם z`nehלהֹודיענּו: ipicak) ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd wtzqnyky zrxvd
(zegztzd:אמרֹו וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק ְְְְִִֵֵֵַָָֹולא

"(dl ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ik yi`e)
חּפׁשה" ּכיֿלא יּומתּו k)לא ,hi `xwie) ּגם ׁשהּוא לפי ― ְְִִֶַָָֹֹֻ

חּיבים  ׁשאינם אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ולא ׁשלילה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכן
חרּותּה נׁשלמה ׁשּלא ּכיון oilg)מיתה oiyeciwd oi`e) ואין , ְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ

יקּתּלא" "לא ולֹומר אתֿזה ebxdi)לתרּגם l`) יצא ׁשּבכ , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
יּומתּו "לא ּכאן: אמרֹו ּכי האזהרה. לענין הּׁשלילה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹמענין

מות" חטא לּנערה "אין אמרֹו: ּכמֹו חּפׁשה" (mixacּכיֿלא ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
(ek ,ak ׁשלל ּכ האנס; ּבגלל הּמיתה חּיּוב מּמּנה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּׁשלל

אין  אמר: ּכאּלּו העבדּות, ּבגלל הּמיתה חּיּוב ּכאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמהם
"ולאֿיהיה  אמרֹו: וכן חּפׁשה. לא ּכי מות, חטא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֻלהם

וכעדתֹו" d)כקרח ,fi xacna)ּופרׁשּו ׁשלילה. הּוא ― ְְְְֲִֵַַָָֹ
ואמרּו ענינֹו ּובררּו ׁשלילה ׁשהּוא negpz`חכמים yxcn) ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

(my על וטֹוען ׁשּכלֿהּיֹוצא הׁשמיענּו יתעּלה ׁשהּוא :ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

לעצמֹו ויבּקׁשּה ezcre)הּכהּנה gxw bdpnk) יארע לא ― ְְְְֱִֶַַַַָָֹֻ
― והּׂשרפה הּבליעה ּכלֹומר: ועדתֹו, לקרח מהּֿׁשארע ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלֹו

לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהיה (iehiadnאּלא ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
(dyn ci dzwly dna dwliy micnl ep` "dyn cia":ְַּכלֹומר

"ּבחיק יד "הבאֿנא אליו: יתעּלה אמרֹו וזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּצרעת;
(e ,c zeny) יהּודה מל לעּזּיה מּמהּֿׁשארע ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהביאּו

zrxvde Ð xihwdl zxhwn eciae" zxehw xihwdl ywiay)
(hi ,ek aÎminid ixac Ð "egvna dgxfׁשּמצאנּו ואףֿעלּֿפי .ְִֶַַָָ

אחרת l"fg)ּדעה ly)סנהדרין אמרם:(iw.)ּבּגמרא והּוא , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
 ֿ ולא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּבמחלקת ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"ּכלֿהּמחזיק
לא  הּתֹוכחה ּדר על זה הרי ― וכעדתֹו" כקרח ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיהיה
זה  ענין על האזהרה אבל זה; ּבענין ּדקרא ּפׁשטּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּכ

(zwelgnd)ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחר, לאו ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָנכללת
(dn dyrz `l).

ּבין אין להבּדיל אפׁשר ידיו ׁשעל ּדבר ׁשּום אפֹוא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לא  אבל הּדברים, מענין חּוץ לאזהרה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹהּׁשלילה
מּלה  ּבעברית והאזהרה הּׁשלילה ׁשּמּלת ּכיון ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמןֿהּמּלה,
הבנה  ּתהא ׁשּלּמעּין הכרח, ולכן "לא". מּלת והיא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחת,
ׁשלילה  הּוא לאו איזה ּבקּלּות יּׂשיג ואז הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבענין
העירּו ּוכבר מּקדם. ׁשּבארנּו ּכמֹו אזהרה, הּוא לאו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואיזה
אצלם  ּבמהּֿׁשּמצאנּו זה ענין על הּׁשלֹום, עליהם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחכמים,
ׁשלילה  הּוא אם הּלאוין מן ּבלאו ּביניהם ׁשּנפלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמחלקת
"ּומלק  העֹוף: חּטאת על יתעּלה ּבאמרֹו וזה אזהרה, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָאֹו

ולאֿיבּדיל" ערּפֹו מּמּול g)אתֿראׁשֹו ,d `xwie) ּתּנא הּנה . ְְְִִִֵֶַַָָֹ
הּוא  ולכן אזהרה, ׁשּזֹו סֹובר ּבּמׁשנה, המדּבר והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדידן,

הבּדיל אם x`evdn)אֹומר: y`xd z` cixtd).ּפסל ― ְִִִֵַָ
ׁשּכן  לאֿתעׂשה; מצות יהיה הּזה ׁשהּלאו זה לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹוצא
אֹו ׂשאֹור הקריב ּכאּלּו ּפסל, ― אתֿהראׁש ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹּכׁשהבּדיל
הּזה  ׁשהּלאו סֹובר, ׁשמעֹון ּברּבי אלעזר רּבי אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדבׁש.

gxkdd)ׁשלילה zlily) לא" אמרֹו: וׁשּפרּוׁש אזהרה, ולא ְְְְְִֵֶַָָָָֹֹ
מסּפיק  אּלא הראׁש, להבּדיל צרי ׁשאינֹו ― ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹיבּדיל"

אֹותֹו ּכׁשר ׁשּיחּת ― הבּדיל אם ּולפיכ ׁשעּור, ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
זבחים ּבּגמרא אמרּו וכ ּדעּתֹו. רּבי (dq:)לפי היה אֹומר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

העֹוף; ּבחּטאת ׁשּמבּדילין ׁשמעּתי ׁשמעֹון: ּברּבי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָאלעזר
על  והקׁשּו להבּדיל. צרי אינֹו ― יבּדיל" "לא ְְְְְִִִִֵַַַַָֹמאי
ּדכתיב: נּמי, ּבֹור ּגּבי מעּתה, אּלא ואמרּו: אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדברים

"(xea yi` gzti ike)"יכּסּנּו bl)ולא ,`k zeny) הכי ― ְְִֶַָֹ
jk)נּמי mpn`d):הּתׁשּובה והיתה לכּסֹות?! צרי ּדאינֹו ְְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכּסּוי. ּדבעי מּכלל ― יׁשּלם" הּבֹור "ּבעל ּדכתיב: ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהתם
זֹו אם הּדברים, מענין ראיה ׁשּמביאים נתּבאר, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה
― יבּדיל" "לא ׁשאמרֹו עֹוד ונתּבאר אזהרה. אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשלילה
יתּבאר  ּומּכאן הּמׁשנה, ׁשאמרה ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצות
לאֿיבּדיל" ּבכנפיו אתֹו "וׁשּסע העֹוף: ּבעֹולת ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹׁשאמרֹו

(fi ,` `xwie) הֹואיל ׁשלילה, ׁשהּוא לפי למנֹותֹו, אין ―ְְְִִִִֵֶָ
ׁשאמר  ּכיון ׁשּכן, ּכׁשר. ― הבּדיל אם הּכל: ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּולדברי

לנתחיו" אתֹו "ונּתח ּבהמה: ai)ּבעֹולת ,` my) עֹולה היה , ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ
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hay `"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

צרי אינֹו אמר: לפיכ ,ּכ העֹוף עֹולת ׁשּגם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבדעּתנּו,
ּכמֹו ּכׁשר, ― הבּדיל ואם ּבלבד; וׁשּסע אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלהבּדיל,

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר

אמרֹו:עֹוד ׁשלילה ּבגדר ׁשהם האּלה הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלל
יּפדה" לא מןֿהאדם יחרם אׁשר fk,"ּכלֿחרם my) ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(hk ּתדע אם ― אזהרה לא ― ׁשלילה ׁשּזֹו ל ויתּבאר ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבדמים  ּדן ּכבר ׁשהּכתּוב והּוא: הּזה, הּדבר מּובן  ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָמהּו
נקבה, אֹו זכר היֹותֹו ּולפי הּנער ּגיל לפי ּבערכים ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶַָָָָָָקצּובים

ּבין זה ּבענין הבּדל "ערואין אֹו עלי", "ערּכי ׁשאמר: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא  מה הּפלֹוני אֹותֹו רֹואים אנּו הרי ― עלי" ְְֲִִִֵַַָָָּפלֹוני
אדם  הּוא הּנער ואם .לכ ּבהתאם ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומהּֿגילֹו,
אמר  ּדינֹו ּגמר ואחר ּדינֹו, ונפסק ּדין ּבית מיתת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּנתחּיב
לׁשּלם  יתחּיב לא זה הרי ― עלי" זה ער" ׁשהּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי
ׁשּנגמר  מעת ער לֹו ׁשאין ּכמת חׁשּוב ׁשהּוא לפי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכלּום,
אין  ּכלֹומר: יּפדה", "לא ּבאמרֹו ׁשרצה הענין וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדינֹו.
מּדיני  ּדין וזהּו לׁשּלם. הּמערי אֹותֹו ׁשּיצטר ּפדיֹון, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלֹו
ּולׁשֹון  אזהרה. אינֹו אבל הּכתּוב, ׁשּזכרֹו והלכֹותם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהערכים

b)הּמׁשנה dpyn ` wxt oikxr) לא להרג והּיֹוצא הּגֹוסס : ְְִֵֵֵֵַַַָָֹ
הּתלמּוד ּופרׁש .נער ולא e.)נּדר oikxr) ּבתנאי ׁשּזה : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּמכלּתא  ּולׁשֹון להרג. יׂשראל ׁשל ּדין מּבית יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיהא
(mihtyn zyxt),ּפדיֹון להם אין ּדין ּבית מיתת חּיבי :ְִִִֵֵֵֶַַָָ

מֹות  יּפדה לא מןֿהאדם יחרם אׁשר "ּכלֿחרם ֱֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבארּו אי ּבּה, העּיּון ּובעמק הּלׁשֹון ּבדּיּוק התּבֹונן ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹיּומת".
להם  "אין ּבאמרם: אזהרה ולא ׁשלילה הּזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּלאו
הּזה  אתֿהענין אֹותם". ּפֹודין "אין אמרּו: ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּפדיֹון"
למחּיבי  מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ּבּספרא ּבארּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻעצמֹו

לאחד ּדין, ּבית "ערּכֹו('jixrn')מיתת ׁשאמר .aiigd ly) ְְִִֵֶֶֶַַָָ
(dzin,"יּפדה "לא לֹומר: ּתלמּוד ּכלּום? אמר ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָֹֹעלי",

זה  ענין ּבארנּו ּוכבר .ער חּיב ׁשאינֹו מּנין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלֹומר:
מסּפק  ּדבר נׁשאר ׁשּלא אֹומר, ׁשאני עד הּבאּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבתכלית

אדם. ׁשּבבני ההבנה לקׁשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹאפּלּו

ּבּתֹורה ּכיון המׁשּמׁשֹות ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
עליו  מהּֿׁשהזהיר וכל מּלים, ארּבע הן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאזהרה
'הּׁשמר' והן: לאֿתעׂשה. מצות נקרא: אּלּו מארּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבאחת

אמרּו ּובפרּוׁש ו'לא'. 'אל' ew.)ּו'פן', migaf) ּכלֿמקֹום : ְְְֵֶַָָָֹ
מ  אּלא אינֹו ― ו'לא' ו'אל' 'ּפן' 'הּׁשמר', צות ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשער אבל ּכּונת ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹותנּו וחּיב ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזה,
ּופלֹוני  ּפלֹוני מעׂשה מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלנּקֹות
לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי ―ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
ּכי  אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ּבֹו ׁשּנאמר ׁשהּלאו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי
עׂשיתי  לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלינּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּׁשהּטיל
אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ עׂשיתי ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, מזהרים ֿוכהּכzra) ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
(zexyrnd lr ycwnd ziaa "ieciee"d לאֿאכלּתי" ְִֶַַָֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא מּמּנּו בערּתי ולא מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹבאני
(ci ,ek mixac)מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה מּזה: מׁשמע ―ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ויתּבאר עליו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמזהרים

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

ּדברים:ּדע, ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּצּותה  וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָּבדעֹות,
להאמין  ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל להאמין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹותנּו
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ּובאהבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּיחּוד.
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון  מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב  ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה `milil)זּולתֹולזּולתֹו zcear). ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם  ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל  לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת  על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר

אתֿהענינים אם למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
האזהרֹות  לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
לחּזּוק  ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻֻׁשּבאּו

xacd)ּבלבד zxneg z` yibcdl) יבֹוא ׁשּפעמים לפי . ְְְִִִֶָָָ
צּוּוי  ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו עצמֹו ענין ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבאֹותֹו
חכמים  מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן לחּזּוק. צּוּוי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאחרי
אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ויבארּו הענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּלּוק
העׂשה  אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ענין ּכֹולל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּכלֿעׂשה
נׁשאר  לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ראּוי אז הרי ― ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאחר
הּכתּוב  ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, לתֹוספת ּבא אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלחּזּוק

(dxe`kl) אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהם
ּכׁשאין  אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק נכּפל ּפסּוק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאיזה
נמצא  אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ּדברי ּכ על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָלנּו
והּצּוּוי  ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ׁשהּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקּבלה,
והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ענין ּכֹולל ונכּפל ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוזר

ּפסּוק נכּפל  ּבפני ׁשּלא אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
הרי  ― נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ואתֿזה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו
חמּור  הּזה ׁשהעון להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; הּכפל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתכלית
ׁשּנכּפל  אֹו אזהרה, אחר אזהרה ּבֹו ׁשּבאה ּכיון ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמאד,

הּמצוה ּדין oi`yלהׁשלמת mipic ihxt milyn weqt lky) ְְְִִַַַָָ
(ipyaּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה מּמּנּו ללמד ּכדי אֹו ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
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קכה hay `"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור והּצּוּוי ּבּספרים ונֹוׂשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אבל  ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;לכ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּנתחּברּו
ותׁשלל  ּבּסּפּור ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― הּׁשלילה ּכ ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא
עלֿידי  מעצמֹו ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ּובעתיד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעבר

ְְִהתּבֹוננּות.

אתֿהּלאוין ּכיון למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מעצמֹו ּדבר וזה לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהם

מֹופת עליו צרי ּבברּור (di`x)ׁשאין מהּֿׁשהזּכרנּו זּולת , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּובין (ixac)עניני האזהרה ּבין להבּדיל ּכדי הּבּטּויים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

`dxdfהּׁשלילה ef m` reawl xyt` oiprd zpad iciÎlr wxe) ְִַָ
(dlily e`.

תצא א "לא ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" f)ּכצאת ,`k zeny) ׁשלילה ׁשּזֹו ידע ולא ; ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ּדן  ׁשה' והּוא: ׁשאסּביר, ּכמֹו הענין ּובאּור אזהרה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
אחד  ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו הּכנענים אמתֹו אֹו עבּדֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּכה

אברים oire)מראׁשי oy enk) היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מּכלֿׁשּכן  עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפֹוא

ּכנעני oire)מעבד oya `veid)וׁשהיא ,(dixar dn`) אם ְְֲִִִֵֶֶֶַ
ׁשלל  לפיכ ― לחפׁשי יֹוצאת אברים מראׁשי אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחּסרּה
ּכאּלּו העבדים", ּכצאת תצא "לא ּבאמרֹו: זה ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמּמּנּה
אבר  ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי להֹוציאּה חֹובה אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
לא  א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת זֹו הּנה ― ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמאבריה

ּבּמכלּתא ואמרּו הּקּבלה מֹוסרי ּפרׁשּו וכ (zyxtאזהרה. ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
(mihtyn יֹוצאה אינּה ― העבדים" ּכצאת תצא "לא :ְְֲִֵֵֵֵָָָָֹ

,ל נתּבאר הּנה יֹוצאים. ׁשהּכנענים ּכדר אברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבראׁשי
על  הזהיר ׁשהּוא לא מּמּנה, הּנׁשלל מסּים ּדין ׁשלילת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּזֹו

ַָָהּדבר.

הע ואין ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין ּובין הבּדל בדים" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּוא" טמא הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

(el ,bi `xwie) ׁשּבא והּוא אזהרה; לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
הסּגר צרי אינֹו זה סימן ׁשעם z`nehלהֹודיענּו: ipicak) ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd wtzqnyky zrxvd
(zegztzd:אמרֹו וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק ְְְְִִֵֵֵַָָֹולא

"(dl ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ik yi`e)
חּפׁשה" ּכיֿלא יּומתּו k)לא ,hi `xwie) ּגם ׁשהּוא לפי ― ְְִִֶַָָֹֹֻ

חּיבים  ׁשאינם אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ולא ׁשלילה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכן
חרּותּה נׁשלמה ׁשּלא ּכיון oilg)מיתה oiyeciwd oi`e) ואין , ְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ

יקּתּלא" "לא ולֹומר אתֿזה ebxdi)לתרּגם l`) יצא ׁשּבכ , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
יּומתּו "לא ּכאן: אמרֹו ּכי האזהרה. לענין הּׁשלילה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹמענין

מות" חטא לּנערה "אין אמרֹו: ּכמֹו חּפׁשה" (mixacּכיֿלא ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
(ek ,ak ׁשלל ּכ האנס; ּבגלל הּמיתה חּיּוב מּמּנה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּׁשלל

אין  אמר: ּכאּלּו העבדּות, ּבגלל הּמיתה חּיּוב ּכאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמהם
"ולאֿיהיה  אמרֹו: וכן חּפׁשה. לא ּכי מות, חטא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֻלהם

וכעדתֹו" d)כקרח ,fi xacna)ּופרׁשּו ׁשלילה. הּוא ― ְְְְֲִֵַַָָֹ
ואמרּו ענינֹו ּובררּו ׁשלילה ׁשהּוא negpz`חכמים yxcn) ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

(my על וטֹוען ׁשּכלֿהּיֹוצא הׁשמיענּו יתעּלה ׁשהּוא :ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

לעצמֹו ויבּקׁשּה ezcre)הּכהּנה gxw bdpnk) יארע לא ― ְְְְֱִֶַַַַָָֹֻ
― והּׂשרפה הּבליעה ּכלֹומר: ועדתֹו, לקרח מהּֿׁשארע ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלֹו

לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהיה (iehiadnאּלא ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
(dyn ci dzwly dna dwliy micnl ep` "dyn cia":ְַּכלֹומר

"ּבחיק יד "הבאֿנא אליו: יתעּלה אמרֹו וזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּצרעת;
(e ,c zeny) יהּודה מל לעּזּיה מּמהּֿׁשארע ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהביאּו

zrxvde Ð xihwdl zxhwn eciae" zxehw xihwdl ywiay)
(hi ,ek aÎminid ixac Ð "egvna dgxfׁשּמצאנּו ואףֿעלּֿפי .ְִֶַַָָ

אחרת l"fg)ּדעה ly)סנהדרין אמרם:(iw.)ּבּגמרא והּוא , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
 ֿ ולא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּבמחלקת ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"ּכלֿהּמחזיק
לא  הּתֹוכחה ּדר על זה הרי ― וכעדתֹו" כקרח ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיהיה
זה  ענין על האזהרה אבל זה; ּבענין ּדקרא ּפׁשטּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּכ

(zwelgnd)ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחר, לאו ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָנכללת
(dn dyrz `l).

ּבין אין להבּדיל אפׁשר ידיו ׁשעל ּדבר ׁשּום אפֹוא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לא  אבל הּדברים, מענין חּוץ לאזהרה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹהּׁשלילה
מּלה  ּבעברית והאזהרה הּׁשלילה ׁשּמּלת ּכיון ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמןֿהּמּלה,
הבנה  ּתהא ׁשּלּמעּין הכרח, ולכן "לא". מּלת והיא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחת,
ׁשלילה  הּוא לאו איזה ּבקּלּות יּׂשיג ואז הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבענין
העירּו ּוכבר מּקדם. ׁשּבארנּו ּכמֹו אזהרה, הּוא לאו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואיזה
אצלם  ּבמהּֿׁשּמצאנּו זה ענין על הּׁשלֹום, עליהם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחכמים,
ׁשלילה  הּוא אם הּלאוין מן ּבלאו ּביניהם ׁשּנפלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמחלקת
"ּומלק  העֹוף: חּטאת על יתעּלה ּבאמרֹו וזה אזהרה, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָאֹו

ולאֿיבּדיל" ערּפֹו מּמּול g)אתֿראׁשֹו ,d `xwie) ּתּנא הּנה . ְְְִִִֵֶַַָָֹ
הּוא  ולכן אזהרה, ׁשּזֹו סֹובר ּבּמׁשנה, המדּבר והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדידן,

הבּדיל אם x`evdn)אֹומר: y`xd z` cixtd).ּפסל ― ְִִִֵַָ
ׁשּכן  לאֿתעׂשה; מצות יהיה הּזה ׁשהּלאו זה לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹוצא
אֹו ׂשאֹור הקריב ּכאּלּו ּפסל, ― אתֿהראׁש ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹּכׁשהבּדיל
הּזה  ׁשהּלאו סֹובר, ׁשמעֹון ּברּבי אלעזר רּבי אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדבׁש.

gxkdd)ׁשלילה zlily) לא" אמרֹו: וׁשּפרּוׁש אזהרה, ולא ְְְְְִֵֶַָָָָֹֹ
מסּפיק  אּלא הראׁש, להבּדיל צרי ׁשאינֹו ― ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹיבּדיל"

אֹותֹו ּכׁשר ׁשּיחּת ― הבּדיל אם ּולפיכ ׁשעּור, ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
זבחים ּבּגמרא אמרּו וכ ּדעּתֹו. רּבי (dq:)לפי היה אֹומר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

העֹוף; ּבחּטאת ׁשּמבּדילין ׁשמעּתי ׁשמעֹון: ּברּבי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָאלעזר
על  והקׁשּו להבּדיל. צרי אינֹו ― יבּדיל" "לא ְְְְְִִִִֵַַַַָֹמאי
ּדכתיב: נּמי, ּבֹור ּגּבי מעּתה, אּלא ואמרּו: אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדברים

"(xea yi` gzti ike)"יכּסּנּו bl)ולא ,`k zeny) הכי ― ְְִֶַָֹ
jk)נּמי mpn`d):הּתׁשּובה והיתה לכּסֹות?! צרי ּדאינֹו ְְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכּסּוי. ּדבעי מּכלל ― יׁשּלם" הּבֹור "ּבעל ּדכתיב: ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהתם
זֹו אם הּדברים, מענין ראיה ׁשּמביאים נתּבאר, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה
― יבּדיל" "לא ׁשאמרֹו עֹוד ונתּבאר אזהרה. אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשלילה
יתּבאר  ּומּכאן הּמׁשנה, ׁשאמרה ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצות
לאֿיבּדיל" ּבכנפיו אתֹו "וׁשּסע העֹוף: ּבעֹולת ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹׁשאמרֹו

(fi ,` `xwie) הֹואיל ׁשלילה, ׁשהּוא לפי למנֹותֹו, אין ―ְְְִִִִֵֶָ
ׁשאמר  ּכיון ׁשּכן, ּכׁשר. ― הבּדיל אם הּכל: ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּולדברי

לנתחיו" אתֹו "ונּתח ּבהמה: ai)ּבעֹולת ,` my) עֹולה היה , ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ
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hay `"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

צרי אינֹו אמר: לפיכ ,ּכ העֹוף עֹולת ׁשּגם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבדעּתנּו,
ּכמֹו ּכׁשר, ― הבּדיל ואם ּבלבד; וׁשּסע אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלהבּדיל,

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר

אמרֹו:עֹוד ׁשלילה ּבגדר ׁשהם האּלה הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלל
יּפדה" לא מןֿהאדם יחרם אׁשר fk,"ּכלֿחרם my) ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(hk ּתדע אם ― אזהרה לא ― ׁשלילה ׁשּזֹו ל ויתּבאר ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבדמים  ּדן ּכבר ׁשהּכתּוב והּוא: הּזה, הּדבר מּובן  ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָמהּו
נקבה, אֹו זכר היֹותֹו ּולפי הּנער ּגיל לפי ּבערכים ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶַָָָָָָקצּובים

ּבין זה ּבענין הבּדל "ערואין אֹו עלי", "ערּכי ׁשאמר: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא  מה הּפלֹוני אֹותֹו רֹואים אנּו הרי ― עלי" ְְֲִִִֵַַָָָּפלֹוני
אדם  הּוא הּנער ואם .לכ ּבהתאם ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומהּֿגילֹו,
אמר  ּדינֹו ּגמר ואחר ּדינֹו, ונפסק ּדין ּבית מיתת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּנתחּיב
לׁשּלם  יתחּיב לא זה הרי ― עלי" זה ער" ׁשהּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי
ׁשּנגמר  מעת ער לֹו ׁשאין ּכמת חׁשּוב ׁשהּוא לפי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכלּום,
אין  ּכלֹומר: יּפדה", "לא ּבאמרֹו ׁשרצה הענין וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדינֹו.
מּדיני  ּדין וזהּו לׁשּלם. הּמערי אֹותֹו ׁשּיצטר ּפדיֹון, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלֹו
ּולׁשֹון  אזהרה. אינֹו אבל הּכתּוב, ׁשּזכרֹו והלכֹותם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהערכים

b)הּמׁשנה dpyn ` wxt oikxr) לא להרג והּיֹוצא הּגֹוסס : ְְִֵֵֵֵַַַָָֹ
הּתלמּוד ּופרׁש .נער ולא e.)נּדר oikxr) ּבתנאי ׁשּזה : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּמכלּתא  ּולׁשֹון להרג. יׂשראל ׁשל ּדין מּבית יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיהא
(mihtyn zyxt),ּפדיֹון להם אין ּדין ּבית מיתת חּיבי :ְִִִֵֵֵֶַַָָ

מֹות  יּפדה לא מןֿהאדם יחרם אׁשר "ּכלֿחרם ֱֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבארּו אי ּבּה, העּיּון ּובעמק הּלׁשֹון ּבדּיּוק התּבֹונן ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹיּומת".
להם  "אין ּבאמרם: אזהרה ולא ׁשלילה הּזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּלאו
הּזה  אתֿהענין אֹותם". ּפֹודין "אין אמרּו: ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּפדיֹון"
למחּיבי  מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ּבּספרא ּבארּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻעצמֹו

לאחד ּדין, ּבית "ערּכֹו('jixrn')מיתת ׁשאמר .aiigd ly) ְְִִֵֶֶֶַַָָ
(dzin,"יּפדה "לא לֹומר: ּתלמּוד ּכלּום? אמר ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָֹֹעלי",

זה  ענין ּבארנּו ּוכבר .ער חּיב ׁשאינֹו מּנין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלֹומר:
מסּפק  ּדבר נׁשאר ׁשּלא אֹומר, ׁשאני עד הּבאּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבתכלית

אדם. ׁשּבבני ההבנה לקׁשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹאפּלּו

ּבּתֹורה ּכיון המׁשּמׁשֹות ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
עליו  מהּֿׁשהזהיר וכל מּלים, ארּבע הן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאזהרה
'הּׁשמר' והן: לאֿתעׂשה. מצות נקרא: אּלּו מארּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבאחת

אמרּו ּובפרּוׁש ו'לא'. 'אל' ew.)ּו'פן', migaf) ּכלֿמקֹום : ְְְֵֶַָָָֹ
מ  אּלא אינֹו ― ו'לא' ו'אל' 'ּפן' 'הּׁשמר', צות ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשער אבל ּכּונת ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹותנּו וחּיב ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזה,
ּופלֹוני  ּפלֹוני מעׂשה מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלנּקֹות
לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי ―ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
ּכי  אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ּבֹו ׁשּנאמר ׁשהּלאו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי
עׂשיתי  לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלינּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּׁשהּטיל
אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ עׂשיתי ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, מזהרים ֿוכהּכzra) ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
(zexyrnd lr ycwnd ziaa "ieciee"d לאֿאכלּתי" ְִֶַַָֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא מּמּנּו בערּתי ולא מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹבאני
(ci ,ek mixac)מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה מּזה: מׁשמע ―ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ויתּבאר עליו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמזהרים

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

ּדברים:ּדע, ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּצּותה  וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָּבדעֹות,
להאמין  ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל להאמין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹותנּו
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ּובאהבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּיחּוד.
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון  מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב  ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה `milil)זּולתֹולזּולתֹו zcear). ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם  ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל  לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת  על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר

אתֿהענינים אם למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
האזהרֹות  לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
לחּזּוק  ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻֻׁשּבאּו

xacd)ּבלבד zxneg z` yibcdl) יבֹוא ׁשּפעמים לפי . ְְְִִִֶָָָ
צּוּוי  ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו עצמֹו ענין ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבאֹותֹו
חכמים  מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן לחּזּוק. צּוּוי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאחרי
אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ויבארּו הענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּלּוק
העׂשה  אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ענין ּכֹולל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּכלֿעׂשה
נׁשאר  לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ראּוי אז הרי ― ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאחר
הּכתּוב  ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, לתֹוספת ּבא אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלחּזּוק

(dxe`kl) אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהם
ּכׁשאין  אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק נכּפל ּפסּוק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאיזה
נמצא  אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ּדברי ּכ על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָלנּו
והּצּוּוי  ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ׁשהּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקּבלה,
והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ענין ּכֹולל ונכּפל ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוזר

ּפסּוק נכּפל  ּבפני ׁשּלא אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
הרי  ― נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ואתֿזה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו
חמּור  הּזה ׁשהעון להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; הּכפל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתכלית
ׁשּנכּפל  אֹו אזהרה, אחר אזהרה ּבֹו ׁשּבאה ּכיון ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמאד,

הּמצוה ּדין oi`yלהׁשלמת mipic ihxt milyn weqt lky) ְְְִִַַַָָ
(ipyaּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה מּמּנּו ללמד ּכדי אֹו ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
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hayקכו `"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מפנה ואֹומר: הּתלמּוד epipra)ׁשּמבאר letk Ð "iept" weqt) ְְְְֵֵֶֶַַָֻ
ׁשחכמים, מצאנּו ּוכבר ׁשוה. ּגזרה מּמּנּו לדּון להּקיׁש, ―ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבּפרק  ּפסחים ּבּגמרא זה ענין על העירּו הּׁשלֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם

נכּפל,(ck.)הּׁשני הּוא הּנראה ׁשּלפי הּלאוין לאחד וכּונּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּבענין  להקימֹו ּובּקׁשּו מּזּולתֹו, נלמדה ּכבר ׁשהאזהרה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכיון
רבינא  לּה אמר וקׁשיה: טענה ּבדר ּכ על ואמרּו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻנֹוסף,

ואימא אׁשי: ick)לרב ltkp weqtdy ,ile` ,xen`) לעבר ְְֲֵֵַַָָֹ
להקים  רֹוצה ׁשאּתה זה ּכלֹומר: לאוין? ּבׁשני ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעליו
מןֿהּלאו  ׁשּנלמד ּכענין ׁשּלא אחר, ּבענין הּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאתֿהּלאו
ּבאֹותֹו נכּפל ׁשּמא זה? מֹוצא מתּבּקׁש מּדּוע ― ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהאחר
ּבׁשני  חּיב הּדבר אֹותֹו העֹוׂשה ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָענין

ּכלֿהיכא לּה: אמר הּתׁשּובה: ּובאה mewn)לאוין?! lka) ְֲִֵֵַַָָָָָָ
למדרׁש oicּדאּכא siqedl d`a zelitkdy yxtl xyt`y) ְְְִִַָ

(dnecke ycgמֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, ―migipn `le) ְְְִִַַָָ
(eprinydl zelitkd zxhny,ל נתּבאר הּנה יּתירי. ְְְִִִֵֵֵֵַָָּבלאוי

יתר  נקרא: הּוא הרי ― ענין לתֹוספת ּבא ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּכלֿלאו
("ixizi e`l")ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ׁשהּוא ּכלֹומר: ,ְְְְִִֶֶַַַַָ

הּוא  ּבכלֿזאת הרי ― לאוין' ּבׁשני עליו 'לעבר ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשהּוא
ׁשּמת  ּכמֹו יתר, הּזהלאו מןֿהּלׁשֹון lirlc)ּבאר `xnbay), ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּמסּפר  ,ל נתּבאר הּנה ׁשּנכּפל. ּכיון למנֹותֹו ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
העׂשין. אֹו הּלאוין רּבּוי ּבגלל מתרּבה אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּמצות

ׁשּתים הרי ּבּתֹורה נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
 ֿ את הּמֹונה מיׁשהּו יסּבר ּכלּום ― ּפעמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹעׂשרה
והיא  ּבּׁשּבת, הּׁשביתה עׂשה מצות ׁשּמּכלל ויאמר: ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹהּמצות
הּדם  אכילת על האזהרה ּבאה וכן מצות?! עׂשר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹׁשנים
ׁשאּסּור  לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר האם ― ּפעמים ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשבע
אף  ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא זה הּנה מצות? ׁשבע הּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּדם
מּכלל  אחת מצוה ׁשהיא ׁשּבת, ּבׁשביתת ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָאחד
מצוה  ׁשהיא הּדם, אכילת על ּבאזהרה וכן עׂשה; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמצות
מאמר  ּתמצא ׁשאפּלּו ודע לאֿתעׂשה. מּמצות ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָֹֹאחת
עבר  ּכבר ּפלֹונית עברה ׁשהעֹובר לברכה זכרֹונם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלחכמינּו
על  עבר ּכבר ּפלֹוני ּדבר ׁשהמבּטל אֹו לאוין, וכ ּכ ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעל
הּלאוין  ּכלֿאֹותם למנֹות מּזה יתחּיב לא ― עׂשין וכ ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּכ
ּכיון  עצמֹו, ּבפני ּכלֿעׂשה ולא עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכלֿאחד
על  עֹובר ׁשהּוא אמרּו ולא ּכפילּות. ּבֹו ואין אחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהענין
הּצּוּוי  ּכפל מּפני אּלא לאוין, וכ ּכ על אֹו עׂשין וכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
רּבֹות  אזהרֹות על עבר ׁשהרי הּמצוה, ּבאֹותּה האזהרה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָאֹו
"לֹוקה  ׁשאֹומרים ּתמצא אּלאֿאםּֿכן רּבים. צּוּוים ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָאֹו
ּבפני  ּכלֿאחד נמנה אז הרי ― ׁשלׁש" "לֹוקה אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתים",
אחד, ׁשם על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אדם ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו,

ּבמּכֹות ּבּתלמּוד מהּֿׁשּידּוע לפי ׁשאבאר וחּלין (fh.)ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
(.at),ׁשמֹות ׁשני על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָוזּולתם;

ּבפני  מהם ּבכלֿענין האזהרה ׁשּבאה ענינים ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכלֹומר:
ּומּׁשּום  ּכ מּׁשּום "עֹובר אמרם: ּבין ההבּדל זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו.

"ּכ(zexdf`d eltkpy llba)אֹו ׁשּתים "לֹוקה אמרם: ּובין ְְִֵֶַָָָ
ׁשלׁש" `exdfלֹוקה llba)(exahvdy zepey z על והראיה . ְְֶַָָָָֹ

אמרם cn.)ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו, zegpn) ציצית לֹו ׁשאין ּכל : ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
צּוּוי  לׁשֹון ּבֹו ׁשּנכּפל לפי עׂשה, ּבחמּׁשה עֹובר ― ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּבבגּדֹו
והיה  עלֿציצת, ונתנּו ציצת, להם "ועׂשּו ּפעמים: ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָחמׁש

לציצת" hlÎgl)לכם ,eh xacna) ֿ על ּתעׂשהֿל "ּגדלים ְְֲִִִִֶֶַַָָ
"ּכסּות ּכנפֹות ai)ארּבע ,ak mixac)א .(z`f lk mr) ְְְְַַַַ

אחת, מצוה ׁשהיא ציצת ּבמצות מפרׁש מאמר להם ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמצאנּו
זֹו מצוה ּכׁשאזּכיר ׁשאבאר ci)ּכמֹו dyr zevn). ְְְְֲִִֵֶֶַָָ

אמרּוועל עצמֹו זה ּדר(.cn zegpn) מניח ׁשאינֹו "ּכל : ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּצּוּוי  ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ּבׁשמנה עֹובר ― ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹּתפּלין
אמרם  וכן וׁשלֿיד. ּבׁשלֿראׁש ּכלֹומר ּפעמים, ׁשמנה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבהם

(my zegpn) עֹובר ― לּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו "ּכלּֿכהן :ֵֵֵֶֶַָָֹ
לא  א ּפעמים. ׁשלׁש הּצּוּוי ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבׁשלׁשה
ּכהנים  ּברּכת לֹומר: אתֿהּמצות, הּמֹונה מיׁשהּו, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹֹֹיסּבר
ּכיון  מצות. ׁשמנה ּותפּלין מצות, חמׁש וציצת מצות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹֹֹֹׁשלׁש
מצות  ׁשלׁש הּגר אֹונאת למנֹות ּגם אין הרי ― ּכן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשהּדבר

מציעא ּבּגמרא אמרם ּבגלל הּלאו, ּכפילת :(hp:)מּפני ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
אתֿהּגר לאוין,(mixeaica)המאּנה ּבׁשלׁשה עֹובר ― ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

miyrna)והּלֹוחצֹו ewgec) אּלה אּלא לאוין, ּבׁשלׁשה ― ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
תלחצּנּו" "ולא תֹונה" "לא ּבלבד: מצות ak,ׁשּתי zeny) ְְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹ

(k.ספק ׁשּום ּבֹו אין ּברּור, וזה ― ּבכ הּלאו ונכּפל ,ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
מציעא ּבּגמרא אמרּו "מּפנ (my)ּובפרּוׁש הזהירה : מה י ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ

ׁשּסּורֹו מּפני הּגר? על מקֹומֹות וׁשּׁשה ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּתֹורה
וׁשׁש ׁשלׁשים ׁשאּלּו לֹומר, למיׁשהּו אפׁשר ּכלּום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹרע!"
ּׁשאיֿאפׁשר  מה זה הרי מצות?! ּתרי"ג מּכלל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹמצות

ְְָלאמרֹו.

ּבּתֹורה הּנה הּנמצא ּכלֿלאו למנֹות ׁשאין ונתּברר, נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אּלא  ― נכּפל ׁשּיהיה ׁשאפׁשר לפי ּכלֿעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹולא
עליהם. מזהרים אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֻֻראּוי
לתֹוספת  ּבא הּנכּפל העׂשה אֹו ׁשהּלאו לדעת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואיֿאפׁשר
מקּבלי  והם ― זאת על ׁשּיֹורה מֹורה עלֿידי אּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹענין,

נכּפל (epinkg)הּפרּוׁש ׁשהּלאו יטע לא ּגם הּׁשלֹום עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לא  ּכרמ תבצר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ּכגֹון ׁשֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹּבבּטּויים

"אחרי k`)תעֹולל ,ck mixac) עמר "וׁשכחּת אמרֹו אחר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹ
לקחּתֹו" לאֿתׁשּוב hi)ּבּׂשדה ,my) תחּבט "ּכי ואמרֹו: , ְְְְְִֶַַַָָָֹֹ

"אחרי תפאר לא זית(k ,my) ׁשני אּלּו ׁשאין לפי ― ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
יּקח  ׁשּלא והּוא, אחד, ענין על אחת אזהרה זֹו אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאוין,
והביא  אסיפתם, ּבעת הּפרֹות אֹו מןֿהּתבּואה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהּֿׁשּׁשכח
תפאר": "לא ּפרּוׁש וזיתים; ענבים ּדגמאֹות: ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֻלכ
הענפים*. והן הּפארֹות, ּבקצות מהּֿׁשּׁשכחּת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹאלּֿתכרת
עּתה, מהּֿׁשאמר הּוא הּזה לּכלל להֹוסיף מּמהּֿׁשראּוי ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹא
ׁשמצּוים  אתֿהענינים למנֹות ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, הענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהּוא:
הענין  ּבאֹותֹו ׁשּיהא ּבתנאי, הּוא עליהם מזהרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאֹו
ראיה  ׁשּיׁש אֹו וענין; ּבכלֿענין מיחד לאו עליו ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻׁשּמזהרים
מּזה  זה ּכלֿהענינים את הּמבּדילה הּקּבלה, ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאמרּוה
ּכֹולל  אחד לאו אם אבל מהם. לכלֿענין אזהרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
ּכלֿענין  לא לבּדֹו, הּלאו נמנה אז הרי ― רּבים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹענינים
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לאו  וזהּו ― ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו מןֿהענינים ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָוענין
ׁשאמרֹו וזה עּתה. ׁשּנבאר ּכמֹו עליו, לֹוקין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבכללּות

עלֿהּדם" תאכלּו "לא ek)יתעּלה ,hi `xwie)אמרּו , ְְְִֶַַַָָֹֹ
(.bq oixcdpq) ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ּבפרּוׁשֹו: ,ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ

תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ְְְְֲֶֶַַַַָֹֹֹנפׁשּה
תאכלּו לא ― עלֿהּדם תאכלּו לא אחר: ּדבר ְְֵַַַַַָָָָֹֹֹֹעלֿהּדם.

ּדם(zepaxwd)ּבׂשר ועדין ,(mcd zwixf iptl) רּבי ּבּמזרק. ְֲִִִַַַַָָָָ
מברין ׁשאין מּנין אֹומר: mixg`yּדֹוסא dpey`x dcerq) ְִִִֵֵֶַַָ

("d`xad" z`xwp Ð mila`d xear mikxer ּבית הרּוגי ֲֵֵַעל
עקיבא  רּבי עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִַַַַַָָֹֹּדין?
טֹועמין  ׁשאין אתֿהּנפׁש ׁשהרגּו לסנהדרין מּנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאֹומר:
עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּכלֿאֹותֹו ְְְַַַַַָָֹֹּכלּום
מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי רּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
חמּׁשה  אּלּו הרי ― עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ְְֲֲִֵֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
זה. לאו ּתחת נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻענינים
"על  אּלּו: ענינים ּכׁשּמנּו סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרּוׁש
― ׁשּבכללּות לאו לּה ּדהוי מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻּכּלם
ׁשּלאו  עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין אין ׁשּבכללּות ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכלֿלאו

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו הּוא: dyely)ׁשּבכללּות mipy) אּסּורי ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
ׁשּנכלל  ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי ― לאו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָמחד
הּכֹולל  אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ּכמצוה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלאו
"לא  ּכלֹומר הּזה, הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאתּֿכלֿהענינים
מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני אמרֹו: עלֿהּדם" ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹֹתאכלּו

(ci ,hi `xwie)ּכמֹו רּבים, ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם לפי ,ְְְִִִִֵֶַַָ
hvx)ׁשּנבאר dyrz `l)"ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: וכן . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

(` ,bk zeny) ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
(`tx dyrz `l) הּסּוגים מּׁשני האחד הּסּוג הּוא וזה ― .ְְִִֵֶֶַַָָ

ׁשּבכללּות. לאו ְִֶֶָָׁשל

רּבים הּסּוג ּדברים לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לא  ׁשּיאמר: והּוא לזה, זה ונֹוספים ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֻהמחּברים
מּמּנּו יׁש חלקים: לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתעׂשה
ודבר  ּכלּֿדבר על מלקּות חּיב ׁשהּוא ּבּתלמּוד ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָמהּֿׁשּבארּו
ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש המחּברים; הּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאֹותם
אֹותם  הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי אחת, אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחּיב
הם  ― ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ׁשּבארּו ֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּלאוין
 ֿ ּומה עצמּה: ּבפני ּכמצוה מהם ּכלּֿדבר נמנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאנּו
ּכמצוה  אֹותֹו נמנה ― הּכל על אחת חּיב ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּׁשּבארּו
מיׁשהּו ילקה ׁשּלא הּזה, ּבּכלל מהּֿׁשּקבענּו לפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת,
ׁשחּיבּו ּומאחר אפן. ּבׁשּום אחד מּׁשם מלקּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּתי
המחּברים  הענינים מאֹותם וענין ּבכלֿענין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻּבפרּוׁש
וׁשהעֹוׂשה  ואחד, ּכלֿאחד על ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹוספים,
ידענּו ― הרּבה מלקּיֹות לֹוקה אחת ּבבת ּכּלם ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֻאֹותם

הרּבה ׁשמֹות ׁשהם mipey)ּבהכרח, mixeqi` ly) וכלֿענין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
לבּדֹו. ְְִֶַנמנה

הּזה,ואזּכיר הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

ּכדי  ּכּלם, הּזה מןֿהּסּוג הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻואפׁשר
יתעּלה  אמרֹו מהם ּבאּור. ּתכלית המכּון הענין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּיתּברר

נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו הּפסח: ekxv)ּבכבׂש lk ielv epi`) ְְִֶֶֶֶַַַָֹ
מבּׁשל" h)ּובׁשל ,ai my) ּכמצוה זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

ו"לא  ּכמצוה נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ולא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹאחת,
ּבפני  לאו לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, מבּׁשל" ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֻתאכלּו
מבּׁשל" בׁשל ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ולא ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻעצמֹו
וחּבר  הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו הביא אּלא ―ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. מהם אחד אמרּו(n`.)והֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּת לֹוקה ― נא אכל אּבּיי: לֹוקה "אמר ― מבּׁשל ים: ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּסבר: מּפני ― וזה ׁשלׁש". לֹוקה ― ּומבּׁשל נא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּתים:
על  עבר ― נא ׁשאכל ּובׁשעה ׁשּבכללּות, לאו על ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָלֹוקין
והּׁשני  נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו ― מהם האחד לאוין: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשני
צלי  אּלא ּתאכלּו אל אמר: ּכאּלּו מכללא, הּבא לאו ―ְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ
לֹוקה  ּומבּׁשל, נא אכל ואם צלי. ׁשּלא אכלֹו והרי ―ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
אכילתֹו על וׁשנית נא, אכילתֹו על אחת ׁשלׁש: ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹלדעּתֹו
אמרּו וׁשם צלי. ׁשּלא אכילתֹו על ּוׁשליׁשית ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻמבּׁשל,
לאו  על לֹוקין אין אמר: "ורבא זה מאמר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמׁש

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi)לקי מיהא חדא :cg`) ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
(dwel z`f lka לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ּכלֹומר: ,"ְְִֶַַָָָֻ

מיחד  ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא ּדאמרי: "ואּכא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת.
cgein)לאוּה epi` e`ld)אמרֹו ּכלֹומר ― ּדחסימה" ּכלאו ְְְֲִֵַַָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם c)יתעּלה ,dk mixac) לאו ׁשהּוא , ְְְִִֶֶַַָֹֹ
אחד ּדבר על הּמזהיר oicאחד epcnl "dniqg"c e`lne) ְִֶֶַַַָָָָ

zeidl mdilr okle ,oie`ld lkl Ð my xn`py Ð zewln yper

(eil` minec נא ― ּדברים ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּבּגמרא  ׁשּנתּברר ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין אין ― ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּומבּׁשל

נדחים (bq.)סנהדרין ולכן ׁשּבכללּות", לאו על לֹוקין "אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אֹו נא ׁשאכל ּבין אחת, לֹוקה ׁשהּוא והּנכֹון אּבּיי. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדברי
נמנה  ּולפיכ לֹוקה; ּבלבד אחת ― ּומבּׁשל נא אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻֻמבּׁשל
ּכמצוה  מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאמרֹו

וׁשם n`.)אחת. migqt) זג אכל אּבּיי: "אמר עֹוד אמרּו ְְֵֶַַַַָָָָָָ
(miaprd ztilw)חרצן ׁשּתים; לֹוקה ―(mipirxbd)― ְְִֶַַָ

לֹוקין  אין אמר: ורבא ׁשלׁש. לֹוקה וחרצן זג ׁשּתים; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹוקה
יעׂשה על אׁשר "מּכל לאמרֹו: הּכּונה ― ׁשּבכללּות" לאו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּיין" c)מּגפן ,e xacna)וכ עליו. ׁשּלֹוקין סֹובר ׁשאּבּיי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק על (gp.)אמרּו ּודבׁש מּׂשאֹור "הּמעלה : ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

מּׁשּום  ולֹוקה ׂשאֹור מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ה ּמזּבח, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּגּבי
ּדבׁש", ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ׂשאֹור. ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַּדבׁש

"כל ׁשאמרֹו exihwz)ּכלֹומר `l yac lke xe`y)― " ְְֶַָָ
(`i ,a `xwie) וׁשּלא לבּדֹו, יקריב ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּכֹולל

― ׁשּיהיה ׁשעּור ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹיקריב
לאו  על לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוכלֿזה
לאו  על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשּבכללּות.

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi),"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
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קכז hay `"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מפנה ואֹומר: הּתלמּוד epipra)ׁשּמבאר letk Ð "iept" weqt) ְְְְֵֵֶֶַַָֻ
ׁשחכמים, מצאנּו ּוכבר ׁשוה. ּגזרה מּמּנּו לדּון להּקיׁש, ―ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבּפרק  ּפסחים ּבּגמרא זה ענין על העירּו הּׁשלֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם

נכּפל,(ck.)הּׁשני הּוא הּנראה ׁשּלפי הּלאוין לאחד וכּונּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּבענין  להקימֹו ּובּקׁשּו מּזּולתֹו, נלמדה ּכבר ׁשהאזהרה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכיון
רבינא  לּה אמר וקׁשיה: טענה ּבדר ּכ על ואמרּו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻנֹוסף,

ואימא אׁשי: ick)לרב ltkp weqtdy ,ile` ,xen`) לעבר ְְֲֵֵַַָָֹ
להקים  רֹוצה ׁשאּתה זה ּכלֹומר: לאוין? ּבׁשני ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעליו
מןֿהּלאו  ׁשּנלמד ּכענין ׁשּלא אחר, ּבענין הּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאתֿהּלאו
ּבאֹותֹו נכּפל ׁשּמא זה? מֹוצא מתּבּקׁש מּדּוע ― ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהאחר
ּבׁשני  חּיב הּדבר אֹותֹו העֹוׂשה ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָענין

ּכלֿהיכא לּה: אמר הּתׁשּובה: ּובאה mewn)לאוין?! lka) ְֲִֵֵַַָָָָָָ
למדרׁש oicּדאּכא siqedl d`a zelitkdy yxtl xyt`y) ְְְִִַָ

(dnecke ycgמֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, ―migipn `le) ְְְִִַַָָ
(eprinydl zelitkd zxhny,ל נתּבאר הּנה יּתירי. ְְְִִִֵֵֵֵַָָּבלאוי

יתר  נקרא: הּוא הרי ― ענין לתֹוספת ּבא ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּכלֿלאו
("ixizi e`l")ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ׁשהּוא ּכלֹומר: ,ְְְְִִֶֶַַַַָ

הּוא  ּבכלֿזאת הרי ― לאוין' ּבׁשני עליו 'לעבר ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשהּוא
ׁשּמת  ּכמֹו יתר, הּזהלאו מןֿהּלׁשֹון lirlc)ּבאר `xnbay), ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּמסּפר  ,ל נתּבאר הּנה ׁשּנכּפל. ּכיון למנֹותֹו ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
העׂשין. אֹו הּלאוין רּבּוי ּבגלל מתרּבה אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּמצות

ׁשּתים הרי ּבּתֹורה נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
 ֿ את הּמֹונה מיׁשהּו יסּבר ּכלּום ― ּפעמים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹעׂשרה
והיא  ּבּׁשּבת, הּׁשביתה עׂשה מצות ׁשּמּכלל ויאמר: ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹהּמצות
הּדם  אכילת על האזהרה ּבאה וכן מצות?! עׂשר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹׁשנים
ׁשאּסּור  לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר האם ― ּפעמים ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשבע
אף  ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא זה הּנה מצות? ׁשבע הּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּדם
מּכלל  אחת מצוה ׁשהיא ׁשּבת, ּבׁשביתת ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָאחד
מצוה  ׁשהיא הּדם, אכילת על ּבאזהרה וכן עׂשה; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמצות
מאמר  ּתמצא ׁשאפּלּו ודע לאֿתעׂשה. מּמצות ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָֹֹאחת
עבר  ּכבר ּפלֹונית עברה ׁשהעֹובר לברכה זכרֹונם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלחכמינּו
על  עבר ּכבר ּפלֹוני ּדבר ׁשהמבּטל אֹו לאוין, וכ ּכ ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעל
הּלאוין  ּכלֿאֹותם למנֹות מּזה יתחּיב לא ― עׂשין וכ ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּכ
ּכיון  עצמֹו, ּבפני ּכלֿעׂשה ולא עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכלֿאחד
על  עֹובר ׁשהּוא אמרּו ולא ּכפילּות. ּבֹו ואין אחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהענין
הּצּוּוי  ּכפל מּפני אּלא לאוין, וכ ּכ על אֹו עׂשין וכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
רּבֹות  אזהרֹות על עבר ׁשהרי הּמצוה, ּבאֹותּה האזהרה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָאֹו
"לֹוקה  ׁשאֹומרים ּתמצא אּלאֿאםּֿכן רּבים. צּוּוים ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָאֹו
ּבפני  ּכלֿאחד נמנה אז הרי ― ׁשלׁש" "לֹוקה אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתים",
אחד, ׁשם על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אדם ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו,

ּבמּכֹות ּבּתלמּוד מהּֿׁשּידּוע לפי ׁשאבאר וחּלין (fh.)ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
(.at),ׁשמֹות ׁשני על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָוזּולתם;

ּבפני  מהם ּבכלֿענין האזהרה ׁשּבאה ענינים ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכלֹומר:
ּומּׁשּום  ּכ מּׁשּום "עֹובר אמרם: ּבין ההבּדל זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו.

"ּכ(zexdf`d eltkpy llba)אֹו ׁשּתים "לֹוקה אמרם: ּובין ְְִֵֶַָָָ
ׁשלׁש" `exdfלֹוקה llba)(exahvdy zepey z על והראיה . ְְֶַָָָָֹ

אמרם cn.)ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו, zegpn) ציצית לֹו ׁשאין ּכל : ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
צּוּוי  לׁשֹון ּבֹו ׁשּנכּפל לפי עׂשה, ּבחמּׁשה עֹובר ― ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּבבגּדֹו
והיה  עלֿציצת, ונתנּו ציצת, להם "ועׂשּו ּפעמים: ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָחמׁש

לציצת" hlÎgl)לכם ,eh xacna) ֿ על ּתעׂשהֿל "ּגדלים ְְֲִִִִֶֶַַָָ
"ּכסּות ּכנפֹות ai)ארּבע ,ak mixac)א .(z`f lk mr) ְְְְַַַַ

אחת, מצוה ׁשהיא ציצת ּבמצות מפרׁש מאמר להם ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמצאנּו
זֹו מצוה ּכׁשאזּכיר ׁשאבאר ci)ּכמֹו dyr zevn). ְְְְֲִִֵֶֶַָָ

אמרּוועל עצמֹו זה ּדר(.cn zegpn) מניח ׁשאינֹו "ּכל : ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּצּוּוי  ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ּבׁשמנה עֹובר ― ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹּתפּלין
אמרם  וכן וׁשלֿיד. ּבׁשלֿראׁש ּכלֹומר ּפעמים, ׁשמנה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבהם

(my zegpn) עֹובר ― לּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו "ּכלּֿכהן :ֵֵֵֶֶַָָֹ
לא  א ּפעמים. ׁשלׁש הּצּוּוי ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבׁשלׁשה
ּכהנים  ּברּכת לֹומר: אתֿהּמצות, הּמֹונה מיׁשהּו, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹֹֹיסּבר
ּכיון  מצות. ׁשמנה ּותפּלין מצות, חמׁש וציצת מצות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹֹֹֹׁשלׁש
מצות  ׁשלׁש הּגר אֹונאת למנֹות ּגם אין הרי ― ּכן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשהּדבר

מציעא ּבּגמרא אמרם ּבגלל הּלאו, ּכפילת :(hp:)מּפני ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
אתֿהּגר לאוין,(mixeaica)המאּנה ּבׁשלׁשה עֹובר ― ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

miyrna)והּלֹוחצֹו ewgec) אּלה אּלא לאוין, ּבׁשלׁשה ― ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
תלחצּנּו" "ולא תֹונה" "לא ּבלבד: מצות ak,ׁשּתי zeny) ְְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹ

(k.ספק ׁשּום ּבֹו אין ּברּור, וזה ― ּבכ הּלאו ונכּפל ,ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
מציעא ּבּגמרא אמרּו "מּפנ (my)ּובפרּוׁש הזהירה : מה י ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ

ׁשּסּורֹו מּפני הּגר? על מקֹומֹות וׁשּׁשה ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּתֹורה
וׁשׁש ׁשלׁשים ׁשאּלּו לֹומר, למיׁשהּו אפׁשר ּכלּום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹרע!"
ּׁשאיֿאפׁשר  מה זה הרי מצות?! ּתרי"ג מּכלל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹמצות

ְְָלאמרֹו.

ּבּתֹורה הּנה הּנמצא ּכלֿלאו למנֹות ׁשאין ונתּברר, נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אּלא  ― נכּפל ׁשּיהיה ׁשאפׁשר לפי ּכלֿעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹולא
עליהם. מזהרים אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֻֻראּוי
לתֹוספת  ּבא הּנכּפל העׂשה אֹו ׁשהּלאו לדעת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואיֿאפׁשר
מקּבלי  והם ― זאת על ׁשּיֹורה מֹורה עלֿידי אּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹענין,

נכּפל (epinkg)הּפרּוׁש ׁשהּלאו יטע לא ּגם הּׁשלֹום עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לא  ּכרמ תבצר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ּכגֹון ׁשֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹּבבּטּויים

"אחרי k`)תעֹולל ,ck mixac) עמר "וׁשכחּת אמרֹו אחר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹ
לקחּתֹו" לאֿתׁשּוב hi)ּבּׂשדה ,my) תחּבט "ּכי ואמרֹו: , ְְְְְִֶַַַָָָֹֹ

"אחרי תפאר לא זית(k ,my) ׁשני אּלּו ׁשאין לפי ― ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
יּקח  ׁשּלא והּוא, אחד, ענין על אחת אזהרה זֹו אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאוין,
והביא  אסיפתם, ּבעת הּפרֹות אֹו מןֿהּתבּואה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהּֿׁשּׁשכח
תפאר": "לא ּפרּוׁש וזיתים; ענבים ּדגמאֹות: ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֻלכ
הענפים*. והן הּפארֹות, ּבקצות מהּֿׁשּׁשכחּת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹאלּֿתכרת
עּתה, מהּֿׁשאמר הּוא הּזה לּכלל להֹוסיף מּמהּֿׁשראּוי ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹא
ׁשמצּוים  אתֿהענינים למנֹות ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, הענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהּוא:
הענין  ּבאֹותֹו ׁשּיהא ּבתנאי, הּוא עליהם מזהרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאֹו
ראיה  ׁשּיׁש אֹו וענין; ּבכלֿענין מיחד לאו עליו ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻׁשּמזהרים
מּזה  זה ּכלֿהענינים את הּמבּדילה הּקּבלה, ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאמרּוה
ּכֹולל  אחד לאו אם אבל מהם. לכלֿענין אזהרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
ּכלֿענין  לא לבּדֹו, הּלאו נמנה אז הרי ― רּבים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹענינים
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לאו  וזהּו ― ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו מןֿהענינים ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָוענין
ׁשאמרֹו וזה עּתה. ׁשּנבאר ּכמֹו עליו, לֹוקין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבכללּות

עלֿהּדם" תאכלּו "לא ek)יתעּלה ,hi `xwie)אמרּו , ְְְִֶַַַָָֹֹ
(.bq oixcdpq) ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ּבפרּוׁשֹו: ,ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ

תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ְְְְֲֶֶַַַַָֹֹֹנפׁשּה
תאכלּו לא ― עלֿהּדם תאכלּו לא אחר: ּדבר ְְֵַַַַַָָָָֹֹֹֹעלֿהּדם.

ּדם(zepaxwd)ּבׂשר ועדין ,(mcd zwixf iptl) רּבי ּבּמזרק. ְֲִִִַַַַָָָָ
מברין ׁשאין מּנין אֹומר: mixg`yּדֹוסא dpey`x dcerq) ְִִִֵֵֶַַָ

("d`xad" z`xwp Ð mila`d xear mikxer ּבית הרּוגי ֲֵֵַעל
עקיבא  רּבי עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִַַַַַָָֹֹּדין?
טֹועמין  ׁשאין אתֿהּנפׁש ׁשהרגּו לסנהדרין מּנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאֹומר:
עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּכלֿאֹותֹו ְְְַַַַַָָֹֹּכלּום
מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי רּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
חמּׁשה  אּלּו הרי ― עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ְְֲֲִֵֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
זה. לאו ּתחת נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻענינים
"על  אּלּו: ענינים ּכׁשּמנּו סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרּוׁש
― ׁשּבכללּות לאו לּה ּדהוי מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻּכּלם
ׁשּלאו  עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין אין ׁשּבכללּות ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכלֿלאו

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו הּוא: dyely)ׁשּבכללּות mipy) אּסּורי ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
ׁשּנכלל  ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי ― לאו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָמחד
הּכֹולל  אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ּכמצוה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלאו
"לא  ּכלֹומר הּזה, הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאתּֿכלֿהענינים
מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני אמרֹו: עלֿהּדם" ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹֹתאכלּו

(ci ,hi `xwie)ּכמֹו רּבים, ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם לפי ,ְְְִִִִֵֶַַָ
hvx)ׁשּנבאר dyrz `l)"ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: וכן . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

(` ,bk zeny) ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
(`tx dyrz `l) הּסּוגים מּׁשני האחד הּסּוג הּוא וזה ― .ְְִִֵֶֶַַָָ

ׁשּבכללּות. לאו ְִֶֶָָׁשל

רּבים הּסּוג ּדברים לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לא  ׁשּיאמר: והּוא לזה, זה ונֹוספים ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֻהמחּברים
מּמּנּו יׁש חלקים: לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתעׂשה
ודבר  ּכלּֿדבר על מלקּות חּיב ׁשהּוא ּבּתלמּוד ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָמהּֿׁשּבארּו
ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש המחּברים; הּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאֹותם
אֹותם  הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי אחת, אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחּיב
הם  ― ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ׁשּבארּו ֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּלאוין
 ֿ ּומה עצמּה: ּבפני ּכמצוה מהם ּכלּֿדבר נמנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאנּו
ּכמצוה  אֹותֹו נמנה ― הּכל על אחת חּיב ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּׁשּבארּו
מיׁשהּו ילקה ׁשּלא הּזה, ּבּכלל מהּֿׁשּקבענּו לפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת,
ׁשחּיבּו ּומאחר אפן. ּבׁשּום אחד מּׁשם מלקּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּתי
המחּברים  הענינים מאֹותם וענין ּבכלֿענין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻּבפרּוׁש
וׁשהעֹוׂשה  ואחד, ּכלֿאחד על ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹוספים,
ידענּו ― הרּבה מלקּיֹות לֹוקה אחת ּבבת ּכּלם ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֻאֹותם

הרּבה ׁשמֹות ׁשהם mipey)ּבהכרח, mixeqi` ly) וכלֿענין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
לבּדֹו. ְְִֶַנמנה

הּזה,ואזּכיר הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

ּכדי  ּכּלם, הּזה מןֿהּסּוג הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻואפׁשר
יתעּלה  אמרֹו מהם ּבאּור. ּתכלית המכּון הענין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּיתּברר

נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו הּפסח: ekxv)ּבכבׂש lk ielv epi`) ְְִֶֶֶֶַַַָֹ
מבּׁשל" h)ּובׁשל ,ai my) ּכמצוה זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

ו"לא  ּכמצוה נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ולא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹאחת,
ּבפני  לאו לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, מבּׁשל" ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֻתאכלּו
מבּׁשל" בׁשל ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ולא ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻעצמֹו
וחּבר  הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו הביא אּלא ―ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. מהם אחד אמרּו(n`.)והֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּת לֹוקה ― נא אכל אּבּיי: לֹוקה "אמר ― מבּׁשל ים: ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּסבר: מּפני ― וזה ׁשלׁש". לֹוקה ― ּומבּׁשל נא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּתים:
על  עבר ― נא ׁשאכל ּובׁשעה ׁשּבכללּות, לאו על ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָלֹוקין
והּׁשני  נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו ― מהם האחד לאוין: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשני
צלי  אּלא ּתאכלּו אל אמר: ּכאּלּו מכללא, הּבא לאו ―ְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ
לֹוקה  ּומבּׁשל, נא אכל ואם צלי. ׁשּלא אכלֹו והרי ―ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
אכילתֹו על וׁשנית נא, אכילתֹו על אחת ׁשלׁש: ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹלדעּתֹו
אמרּו וׁשם צלי. ׁשּלא אכילתֹו על ּוׁשליׁשית ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻמבּׁשל,
לאו  על לֹוקין אין אמר: "ורבא זה מאמר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמׁש

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi)לקי מיהא חדא :cg`) ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
(dwel z`f lka לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ּכלֹומר: ,"ְְִֶַַָָָֻ

מיחד  ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא ּדאמרי: "ואּכא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת.
cgein)לאוּה epi` e`ld)אמרֹו ּכלֹומר ― ּדחסימה" ּכלאו ְְְֲִֵַַָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם c)יתעּלה ,dk mixac) לאו ׁשהּוא , ְְְִִֶֶַַָֹֹ
אחד ּדבר על הּמזהיר oicאחד epcnl "dniqg"c e`lne) ְִֶֶַַַָָָָ

zeidl mdilr okle ,oie`ld lkl Ð my xn`py Ð zewln yper

(eil` minec נא ― ּדברים ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּבּגמרא  ׁשּנתּברר ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין אין ― ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּומבּׁשל

נדחים (bq.)סנהדרין ולכן ׁשּבכללּות", לאו על לֹוקין "אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אֹו נא ׁשאכל ּבין אחת, לֹוקה ׁשהּוא והּנכֹון אּבּיי. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדברי
נמנה  ּולפיכ לֹוקה; ּבלבד אחת ― ּומבּׁשל נא אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻֻמבּׁשל
ּכמצוה  מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאמרֹו

וׁשם n`.)אחת. migqt) זג אכל אּבּיי: "אמר עֹוד אמרּו ְְֵֶַַַַָָָָָָ
(miaprd ztilw)חרצן ׁשּתים; לֹוקה ―(mipirxbd)― ְְִֶַַָ

לֹוקין  אין אמר: ורבא ׁשלׁש. לֹוקה וחרצן זג ׁשּתים; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹוקה
יעׂשה על אׁשר "מּכל לאמרֹו: הּכּונה ― ׁשּבכללּות" לאו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּיין" c)מּגפן ,e xacna)וכ עליו. ׁשּלֹוקין סֹובר ׁשאּבּיי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק על (gp.)אמרּו ּודבׁש מּׂשאֹור "הּמעלה : ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

מּׁשּום  ולֹוקה ׂשאֹור מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ה ּמזּבח, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּגּבי
ּדבׁש", ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ׂשאֹור. ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַּדבׁש

"כל ׁשאמרֹו exihwz)ּכלֹומר `l yac lke xe`y)― " ְְֶַָָ
(`i ,a `xwie) וׁשּלא לבּדֹו, יקריב ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּכֹולל

― ׁשּיהיה ׁשעּור ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹיקריב
לאו  על לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוכלֿזה
לאו  על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשּבכללּות.

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi),"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
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"ואּכא  אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְִִֶַַַַָָָָֻּכלֹומר:
לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא (e`ldּדאמרי: ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ

(cgein epi`."ּדחסימה ְֲִַָָּכלאו

ּובׁשל"ּכיון נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
 ֿ וכל "ּכלֿׂשאר ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה ―ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

עּמֹוני (my)ּדבׁש" "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, מצוה ְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹ
c)ּומֹואבי" ,bk mixac):ּגםּֿכן וכן אחת, מצוה ― ְְִִֵֵַַַָָ

תעּנּון" לא ויתֹום k`)"ּכלֿאלמנה ,ak zeny):אמרֹו וכן , ְְְְְֵַַָָָָָֹ
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac):אמרֹו וכן , ְְְִֵֵֶַַָָֹ

וענתּה ּכסּותּה dy`d)"ׁשארּה ly)"יגרע k`,לא zeny) ְְְְִֵָָָָָֹֹ
(i ׁשּכלֿלאו לפי אחת, ּכמצוה מהם ּכלֿלאו נמנה ―ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּובׁשל  נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ּכמֹו הּוא האּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמהּלאוין
ּביניהם. הבּדל ואין וכלּֿדבׁש". "ּכלֿׂשאר ּוכמֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻמבּׁשל",

ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא אמרֹו: d'וכן zia) ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
(hi ,bk mixac ."xcp lkl jidl` וכן אחד. לאו הּוא ―ְֵֶָָ

וגֹו' ּולהבּדיל וגֹו' ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹאמרֹו:
iÎh`)ּולהֹורת" ,i `xwie) על אחד ּבלאו הזהיר ּכלֹומר: ְְְְִִֶַַָָֹ

זהּו ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא ּבּתֹורה ההֹוראה אֹו לּמקּדׁש ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָהּכניסה
לאו  מּסּוגי הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני האחד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחלק

ְִֶָׁשּבכללּות.

הּזה,א הּקֹודם החלק לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
מןֿהּדברים  ודבר ׁשּכלּֿדבר המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאּלא
יעׂשה  ואם עצמֹו, ּבפני עליו לֹוקים ונֹוספים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻהמחּברים
אם  ּגם המחּברים, מאֹותם ּכלֿאחד על לֹוקה ― ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאתּֿכּלם

אחת ּבבת אֹותם mipey)יעׂשה oie`l dnk lr xaerd oick) ְֲֶַַַַָ
עצמֹו. ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ואּלּו ―ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו (uegnמהם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
(dneglויצהר ותירׁש ּדגנ `xyמעׂשר mewna .. m` ik ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ

(fi ,ai mixac ."ea jiwel` 'd xgaiּכרתֹות ּבּגמרא אמרּו .(:c): ְְְֵַָָָ
ּכלֿאחת  על חּיב ― ויצהר ּתירׁש ּדגן מעׂשר ְְְִִַַַַַַַָָָָָָֹ"אכל
לאו  על לֹוקין "וכי ואמרּו: זה על והקׁשּו ְְְְְְִִִֶַַַַָָואחת".
ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא והּתׁשּובה: ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבכללּות?"

"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני (my"ואכלּת ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
(bk ,ci וכי ?"ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא למכּתב לי למה ;ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָֹֹ

ללאו dyrd)ּתימא lr e`l siqedl):קרא לימא ּכן אם ― ְְִֵֵֵָָָָ
למכּתבנהי למהּדר לי למה תאכלּום. aezkle)לא xefgl) ְְְְְְְְִִִֵֶַָֹֹ

לחּלק" מּנּה: ׁשמע weqtay)ּכּלהי? hxt lkl cxtp e`l). ְְְִֵֵַַַֻ
נתּבא  וכרמל וׁשם וקלי "ולחם יתעּלה: ׁשאמרֹו ּגםּֿכן, ר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
תאכלּו ycg.לא xeqi` Ð "mkiwel` oaxw z` mk`iad cr) ְֹֹ

(ci ,bk `xwie:אמרּו ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ―ְְֶַַַַַַָָָ
וכרמל וקלי לחם d`eazdn)"אכל miieyrd milk`n ibeq) ְְְִֶֶֶַַָָ

ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ―ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָ
מּנּה". איד וליתי חד רחמנא לכּתב ּכתיב: יּתירא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹקרא
ּבֹו היה לא "קלי" ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא אחרי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּבאר
ּבפני  קלי על מלקּות לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ורק ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹצר
יתחּיב  ׁשּמא הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעצמֹו.

ויהיה  זה, ּבגלל ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמלקּות
וכרמל לחם על cgeinחּיב cenil mxear ep`vn `ly) ְְֶֶֶַַַָ

("ilw"a epivny myk "wlgl" למאי הׁשיבּו: אחת? ְְִֵֶַַָמלקּות
לֹומר ― ּבאמצע לקלי רחמנא ּכתּבּה cnllהלכתא `l`) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

(epl ּכלֿאחד על חּיב ויהיה ּכיֿכרמל, וקלי ּכיֿקלי לחם :ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ְֶָואחד.

מעביר ּבדֹומה ּב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמרֹו אמר, לכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּומכּׁשף  ּומנחׁש מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָֹּבנֹוּֿובּתֹו

אלֿהּמתים" ודרׁש ויּדעני אֹוב וׁשאל חבר (mixacוחבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹ
(`iÎi ,giׁשּנמנּו האּלה הּדברים מּתׁשעת ׁשּכלֿאחד ―ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וכּלם עצמֹו, ּבפני לאו weqta)הּוא mixkfend) אינם ְְְִֵֵַָָָֻ
הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני הראׁשֹון e`lמןֿהחלק `edy) ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

Ð ipyd beqay ipyd wlgdn `l` Ð oiwel oi`e zellkay
(oiwely מעֹונן" ּבאמצע: יתעּלה אמרֹו לכ והראיה .ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבפני  לאו מהם ׁשּכלֿאחד נתּבאר ּכבר ׁשּכן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומנחׁש"
תעֹוננּו" ולא תנחׁשּו "לא אמרֹו: והּוא hi,עצמֹו, `xwie) ְְְְְְֲֵַַָֹֹ

(ek― ּבאמצע והזּכירם ― לחּלק ּומנחׁש מעֹונן ּוכמֹו .ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּומנחׁש, מעֹונן ּכמֹו הם ואחריהם מהּֿׁשּלפניהם ּכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכ

ׁשּב ּבענין ּכמֹו זּולתנּו טעה ּוכבר וכרמל. וקלי ּבלחם ארּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
אֹו ּבכלל, אּלּו ענינים הּׂשיגה לא ׁשּדעּתֹו מּפני אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹזה,
הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו מנה ּכ ּבהם. וׁשגה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּׁשכח
לא  מאיׁשּה ּגרּוׁשה ואּׁשה יּקחּו לא וחללה זנה ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֹֹֹ"אּׁשה

f)יּקחּו" ,`k my) ּבּגמרא נתּבאר ּוכבר אחת, ּכמצוה ― ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ּבאּׁשה (fr.)קּדּוׁשין אפּלּו ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא , ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו qw`)אחת, dyrz `l) אפׁשר אמנם . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
אחת, ּכמצוה וחללה זֹונה מנֹותֹו על התנּצלּות לֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹלמצא
ׁשאמרֹו הּדעה אצלֹו וגברה ׁשּבכללּות לאו ׁשחׁשבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּפני
 ֿ "אל אמרֹו: ּכמֹו יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹיתעּלה:
וזה  לחּלק ׁשּזה ידע ולא מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּתאכלּו
וקלי  "ולחם אמרֹו: ּבין הבּדיל לא ׁשּגם ּכמֹו לחּלק, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאינֹו
לא  וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: ּובין תאכלּו" לא ְְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹוכרמל
ׁשּמנה  אבל ּבזה; ּבכּיֹוצא עליו אתּפׁש לא א ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹיגרע".
ּכ על אחת, מצוה הּכל ועׂשה וחללה זֹונה ּבכלל ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָֹּגרּוׁשה
הּגרּוׁשה, ּכלֹומר ׁשהיא, לפי ― התנּצלּות ּבהחלט לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָאין
"ואּׁשה  יתעּלה: אמרֹו והּוא עצמֹו, ּבפני ּבלאו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבפרּוׁש
אתֿהעּקר  ּבררנּו ּכבר הּנה ― יּקחּו". לא מאיׁשּה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּגרּוׁשה
ספקֹותיו  ּובארנּו ׁשּבכללּות, לאו ּכלֹומר: הּזה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגדֹול
ּבלבד  ׁשּבכללּות לאו ּומהּֿמּמּנּו לחּלק, מהּֿמּמּנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהֹודענּו
נמנה  ― לחּלק ׁשהּוא וׁשּזה אחת, אּלא עליו חּיבים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואין
ׂשים  אחת. ּכמצוה נמנה ― לחּלק וׁשאינֹו מצות; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכהרּבה
מאד  ּגדֹול מפּתח הּוא ּכי ּתמיד, עיני נגד ּכּלֹו זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכלל

הּמצות. מנין ְְְִִִַָֹלאּמּות

ה'תשע"ד  שבט י"ב שני יום

העׂשירי: לאיז הּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ּתכלית ׁשאין ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ִֶׁשהיא.
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hay a"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמצוה,ּפעמים הּצּוּויים אֹותם ואין צּוּויים, ּבּתֹורה יבֹואּו ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
אמרֹו: לזה ּדגמה הּמצוה. לעׂשּית הקּדמֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאּלא

וגֹו' סלת" d)"ולקחּת ,ck `xwie) לקיחת למנֹות ראּוי אין ּכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
רק  הּוא הּנמנה אּלא ― ּכמצוה ואפּיתֹו ּכמצוה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת

ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת (zenyאמרֹו: ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
(l ,dk.'ה לפני ּתמיד לחם ׁשּיהא רק, היא והּמצוה ;ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

נעׂשה, הּוא ּומּמה הּזה, הּלחם יהיה אי ּתאר, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחרּֿכ
זֹו ּדר ועל חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים ויהיּו מּסלת, ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹואמר

"ז זית ׁשמן אלי "ויקחּו אמרֹו: למנֹות אין (myעצמּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
(k ,fk היא וזֹו ּתמיד"; נר "להעלת אמרֹו: מֹונים אּלא ,ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ

ּב"תמיד" ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּנרֹות, b)הטבת wxt)זֹו ּדר ועל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
סּמים" קחֿל" אמרֹו: מֹונים אין cl)עצמּה ,l my) אּלא , ְְְִִֵֶַַַָָָ

הּכתּוב: ׁשאמר ּכמֹו ּבכלֿיֹום, הּקטרת הקטרת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹמֹונים
ּובהעלת  יקטירּנה וגֹו' אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ"ּבּבקר

וגֹו'" gÎf)אהרן ,l my) אבל הּמנּויה. הּמצוה היא וזֹו ― ְְְְֲֲִִַַַָָָֹ
אי מבאר, ׁשהּוא לּצּוּוי הקּדמה ― סּמים" קחֿל" ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאמרֹו
וכ הּזאת הּקטרת ּתהיה ּדבר ּומאיזה זֹו מצוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּתעׂשה

ראׁש" ּבׂשמים קחֿל" bk)אמרֹו: ,l my);נמנה אינֹו ― ְְְְִִֵֶַָָֹ
ּגדֹולים  ּכהנים למׁשח ׁשּצּונּו הּצּוּוי הּוא הּנמנה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹאבל
זֹו ּדר ועל המתאר. הּמׁשחה ּבׁשמן הּקדׁש ּוכלי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּומלכים
מהּֿׁשאינֹו מנינ לפי ירּבה ׁשּלא ּכדי לֹו, ּכלֿהּדֹומה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּתדּון
ּברּור. ּדבר והּוא הּזה, ּבּכלל ּכּונתנּו וזֹוהי ― ׁשּירּבה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָראּוי
טעּו ּכבר ּבזה ׁשּגם מּפני עליו, והערנּו הזּכרנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
עצמּה הּמצוה עם הּמצוה הקּדמֹות מקצת ּומנּו ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָהרּבה
הּפרׁשּיֹות  ּבמנין ׁשּמתּבֹונן למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו מצות, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכׁשּתי

הּו ― לברכה זכרֹו קּיארא ׁשמעֹון וכלֿמי ׁשהזּכיר א ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָ
ּבמנינם. ּפרׁשּיֹות מןֿהּמזּכירים אחריו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשּנמׁש

עׂשר: האחד ּכלֿחלק הּכלל הּמצוה חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ְְְְִִִֶָָָָָּבנפרד,

חלקים יׁש לֹו יׁש אחת מצוה ׁשהּוא אחד ׁשּדין לפעמים, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מינין ארּבעה ׁשהיא לּולב מצות ּכגֹון: (xwie`רּבים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(n ,bkהדר עץ ׁשּפרי אֹומרים, אין הרי ;(bexz`) מצוה ― ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ועץֿעבֹות עצמּה, עצמּה,(qcd)ּבפני ּבפני מצוה ― ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ּתמרים וכּפת עצמּה, ּבפני מצוה ― (alel)וערביֿנחל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּכן  הּמצוה, חלקי הם ׁשּכלֿאּלּו לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמצוה
לקיחת  הּמצוה ּתהיה אחּודם, ואחרי לאחדם, צּוה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא
למנֹות  ראּוי אין לכ ּבדֹומה ּובדּיּוק הּידּוע. ּבּיֹום ּבּיד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהּכל
ואזב  ארז ועץ ּבׁשּתיֿצּפרים טהר ׁשהּוא ּבּמצרע, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאמרֹו

חרׂש ּוכלי חּיים ּומים ּתֹולעת dÎc)ּוׁשני ,ci my)ּכׁשׁש ― ְְְִִִִֵֶֶַַַַ
ּכלּֿתאריה  על אחת מצוה הּמצרע טהרת אּלא ְְְֳֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמצות;
ּכי  הּתגלחת, ּכלֹומר וזּולתם, אּלּו ― ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָההכרחּיים
טהרת  והיא ּבּה ׁשּנצטּוינּו הּמצוה חלקי הם ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֿאּלה
עצמֹו זה ודין ּכזה. ּובאפן ּכזה ּבאפן ׁשּתהיה הינּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹמצרע;
ּכדי  טמאתֹו ּבמּצב לּמצרע לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו ּבהּכר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּוא
יהיה  וראׁשֹו פרמים יהיּו "ּבגדיו והּוא: מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּנתרחק

יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם dn)פרּוע ,bi my)― ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּוא  ּכללם אּלא עצמּה, ּבפני מצוה מאּלּו ּכלּֿפעּלה אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכי
הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו והּוא ּכדי הּמצוה. ― לּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּבכ ּתהיה הּכרֹו ודר מּמּנּו, ויתרחק ּכלֿרֹואהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּיּכירהּו
ׁשל  ראׁשֹון ּביֹום ה' לפני לׂשמח ׁשּנצטּוינּו ּכׁשם ― ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוכ

וזה. זה ּבלקיחת ּתהיה הּׂשמחה ׁשאֹותּה ּובאר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסּכֹות,

―ּכלל ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
חכמים  מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשאסּפר
הרי  ― זהֿאתֿזה מעּכבין ּופלֹוני ּפלֹוני ׁשּדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָעליו,
ולחם  ׁשּבּלּולב, מינים ארּבעה ּכגֹון: אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּברּור
ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו הּנעׂשית זּכה לבֹונה עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּפנים

זהֿאתֿזה" מעּכבין והּבזיכים fk.)"הּסדרים zegpn)― ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
,ל מהּֿׁשּיתּברר ּכל וכ אחת. מצוה ׁשּזֹו ּברּור, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהרי

המבּקׁשת devnd)ׁשהּתכלית meiw) אחד ּבחלק ּתּׂשג לא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻ
היא  ׁשּכללּותם ּברּור, ּגםּֿכן הרי ― החלקים ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָמאֹותם
ּבגדיו  ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר הּמצרע הּכר ּכגֹון: הּמנּוי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהענין
ולא  ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ּפרע לא אבל ּבלבד ְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹֹֹֻּפרמים
הּׂשּגה  ולא ּכלּום עׂשה ׁשּלא ― טמא! טמא! ְְְֵֵֶָָָָָָָֹֹֻקרא:
ּבכל  אּלא טהרתֹו ּתּׂשג לא וכן ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד ְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻהּכרתֹו
ותגלחת  ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ועץ הּצּפרים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמהּֿׁשּנזּכר:
ׁשאמרּו ּבּדברים היא הּקׁשי נקּדת א הּטהרה. ּתּׂשג אז ―ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ּבמחׁשבה  העֹולה ּכי זהֿאתֿזה". מעּכבים "אינם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהם:
זקּוק  אינֹו מהם ּכלֿחלק אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל הּוא, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּתחּלה
אמרם: ּכגֹון עצמּה, ּבפני מצוה ּכלֿחלק יהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלחברֹו,

אינֹו(zivivay)"הּתכלת והּלבן אתֿהּלבן מעּכבת אינּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אתֿהּתכלת" `)מעּכב dpyn c wxt zegpn)היינּו ׁשּכן . ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

מצאנּו לּולא מצות, ּכׁשּתי נמנים ּותכלת ׁשּלבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומרים,
אמרם  והּוא יׁשמעאל, ּדרּבי ּבּמכלּתא מפרׁש מאמר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליהם
לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות, ׁשּתי ׁשהן "יכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם:
היא  אחת מצוה ― לציצת לכם והיה לֹומר: ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּתלמּוד
החלקים  ׁשאפּלּו ,ל נתּבאר הּנה מצות". ׁשּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹואינּה

מ  אם ׁשאינם אחת מצוה הם ּפעמים זהֿאתֿזה, עּכבים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לכן  ּתזּכרּו", "למען ּבּציצת הּמּטרה ׁשהרי אחד; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהענין
נׁשאר  לא ּכן, אם זכירה. לידי הּמביא הּדבר ּכללּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹנמנית
ו"אין  "מעּכבין" לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלנּו
אֹו אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
אּלּו מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָענינים

ּבבאּורם. עֹוסקים ְְִֵֶָָׁשאנּו

עׂשר: הּׁשנים אין הּכלל עׂשּיתּה, על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק ְְִֵֶֶַָלמנֹות

ואחרּֿכידּוע מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיתחיל
למנֹות  אין הרי ― ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ׁשהזּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאתֿהּׁשם
לדגמה  עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ּבאֹותֹו ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכלֿצּוּוי

מקּדׁש" לי "ועׂשּו g)אמרֹו: ,gk zeny) עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָ
יבֹואּו ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחת
יתקּבצּו וׁשם הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ּבֹו, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹויחּגּו
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"ואּכא  אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְִִֶַַַַָָָָֻּכלֹומר:
לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא (e`ldּדאמרי: ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ

(cgein epi`."ּדחסימה ְֲִַָָּכלאו

ּובׁשל"ּכיון נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
 ֿ וכל "ּכלֿׂשאר ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה ―ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

עּמֹוני (my)ּדבׁש" "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, מצוה ְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹ
c)ּומֹואבי" ,bk mixac):ּגםּֿכן וכן אחת, מצוה ― ְְִִֵֵַַַָָ

תעּנּון" לא ויתֹום k`)"ּכלֿאלמנה ,ak zeny):אמרֹו וכן , ְְְְְֵַַָָָָָֹ
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac):אמרֹו וכן , ְְְִֵֵֶַַָָֹ

וענתּה ּכסּותּה dy`d)"ׁשארּה ly)"יגרע k`,לא zeny) ְְְְִֵָָָָָֹֹ
(i ׁשּכלֿלאו לפי אחת, ּכמצוה מהם ּכלֿלאו נמנה ―ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּובׁשל  נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ּכמֹו הּוא האּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמהּלאוין
ּביניהם. הבּדל ואין וכלּֿדבׁש". "ּכלֿׂשאר ּוכמֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻמבּׁשל",

ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא אמרֹו: d'וכן zia) ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
(hi ,bk mixac ."xcp lkl jidl` וכן אחד. לאו הּוא ―ְֵֶָָ

וגֹו' ּולהבּדיל וגֹו' ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹאמרֹו:
iÎh`)ּולהֹורת" ,i `xwie) על אחד ּבלאו הזהיר ּכלֹומר: ְְְְִִֶַַָָֹ

זהּו ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא ּבּתֹורה ההֹוראה אֹו לּמקּדׁש ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָהּכניסה
לאו  מּסּוגי הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני האחד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחלק

ְִֶָׁשּבכללּות.

הּזה,א הּקֹודם החלק לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
מןֿהּדברים  ודבר ׁשּכלּֿדבר המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאּלא
יעׂשה  ואם עצמֹו, ּבפני עליו לֹוקים ונֹוספים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻהמחּברים
אם  ּגם המחּברים, מאֹותם ּכלֿאחד על לֹוקה ― ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻאתּֿכּלם

אחת ּבבת אֹותם mipey)יעׂשה oie`l dnk lr xaerd oick) ְֲֶַַַַָ
עצמֹו. ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ואּלּו ―ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו (uegnמהם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
(dneglויצהר ותירׁש ּדגנ `xyמעׂשר mewna .. m` ik ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ

(fi ,ai mixac ."ea jiwel` 'd xgaiּכרתֹות ּבּגמרא אמרּו .(:c): ְְְֵַָָָ
ּכלֿאחת  על חּיב ― ויצהר ּתירׁש ּדגן מעׂשר ְְְִִַַַַַַַָָָָָָֹ"אכל
לאו  על לֹוקין "וכי ואמרּו: זה על והקׁשּו ְְְְְְִִִֶַַַַָָואחת".
ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא והּתׁשּובה: ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבכללּות?"

"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני (my"ואכלּת ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
(bk ,ci וכי ?"ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא למכּתב לי למה ;ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָֹֹ

ללאו dyrd)ּתימא lr e`l siqedl):קרא לימא ּכן אם ― ְְִֵֵֵָָָָ
למכּתבנהי למהּדר לי למה תאכלּום. aezkle)לא xefgl) ְְְְְְְְִִִֵֶַָֹֹ

לחּלק" מּנּה: ׁשמע weqtay)ּכּלהי? hxt lkl cxtp e`l). ְְְִֵֵַַַֻ
נתּבא  וכרמל וׁשם וקלי "ולחם יתעּלה: ׁשאמרֹו ּגםּֿכן, ר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
תאכלּו ycg.לא xeqi` Ð "mkiwel` oaxw z` mk`iad cr) ְֹֹ

(ci ,bk `xwie:אמרּו ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ―ְְֶַַַַַַָָָ
וכרמל וקלי לחם d`eazdn)"אכל miieyrd milk`n ibeq) ְְְִֶֶֶַַָָ

ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ―ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָ
מּנּה". איד וליתי חד רחמנא לכּתב ּכתיב: יּתירא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹקרא
ּבֹו היה לא "קלי" ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא אחרי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּבאר
ּבפני  קלי על מלקּות לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ורק ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹצר
יתחּיב  ׁשּמא הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעצמֹו.

ויהיה  זה, ּבגלל ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמלקּות
וכרמל לחם על cgeinחּיב cenil mxear ep`vn `ly) ְְֶֶֶַַַָ

("ilw"a epivny myk "wlgl" למאי הׁשיבּו: אחת? ְְִֵֶַַָמלקּות
לֹומר ― ּבאמצע לקלי רחמנא ּכתּבּה cnllהלכתא `l`) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

(epl ּכלֿאחד על חּיב ויהיה ּכיֿכרמל, וקלי ּכיֿקלי לחם :ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ְֶָואחד.

מעביר ּבדֹומה ּב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמרֹו אמר, לכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּומכּׁשף  ּומנחׁש מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָֹּבנֹוּֿובּתֹו

אלֿהּמתים" ודרׁש ויּדעני אֹוב וׁשאל חבר (mixacוחבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹ
(`iÎi ,giׁשּנמנּו האּלה הּדברים מּתׁשעת ׁשּכלֿאחד ―ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וכּלם עצמֹו, ּבפני לאו weqta)הּוא mixkfend) אינם ְְְִֵֵַָָָֻ
הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני הראׁשֹון e`lמןֿהחלק `edy) ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

Ð ipyd beqay ipyd wlgdn `l` Ð oiwel oi`e zellkay
(oiwely מעֹונן" ּבאמצע: יתעּלה אמרֹו לכ והראיה .ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבפני  לאו מהם ׁשּכלֿאחד נתּבאר ּכבר ׁשּכן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומנחׁש"
תעֹוננּו" ולא תנחׁשּו "לא אמרֹו: והּוא hi,עצמֹו, `xwie) ְְְְְְֲֵַַָֹֹ

(ek― ּבאמצע והזּכירם ― לחּלק ּומנחׁש מעֹונן ּוכמֹו .ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּומנחׁש, מעֹונן ּכמֹו הם ואחריהם מהּֿׁשּלפניהם ּכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכ

ׁשּב ּבענין ּכמֹו זּולתנּו טעה ּוכבר וכרמל. וקלי ּבלחם ארּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
אֹו ּבכלל, אּלּו ענינים הּׂשיגה לא ׁשּדעּתֹו מּפני אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹזה,
הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו מנה ּכ ּבהם. וׁשגה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּׁשכח
לא  מאיׁשּה ּגרּוׁשה ואּׁשה יּקחּו לא וחללה זנה ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֹֹֹ"אּׁשה

f)יּקחּו" ,`k my) ּבּגמרא נתּבאר ּוכבר אחת, ּכמצוה ― ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ּבאּׁשה (fr.)קּדּוׁשין אפּלּו ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא , ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו qw`)אחת, dyrz `l) אפׁשר אמנם . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
אחת, ּכמצוה וחללה זֹונה מנֹותֹו על התנּצלּות לֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹלמצא
ׁשאמרֹו הּדעה אצלֹו וגברה ׁשּבכללּות לאו ׁשחׁשבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּפני
 ֿ "אל אמרֹו: ּכמֹו יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹיתעּלה:
וזה  לחּלק ׁשּזה ידע ולא מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּתאכלּו
וקלי  "ולחם אמרֹו: ּבין הבּדיל לא ׁשּגם ּכמֹו לחּלק, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאינֹו
לא  וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: ּובין תאכלּו" לא ְְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹוכרמל
ׁשּמנה  אבל ּבזה; ּבכּיֹוצא עליו אתּפׁש לא א ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹיגרע".
ּכ על אחת, מצוה הּכל ועׂשה וחללה זֹונה ּבכלל ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָֹּגרּוׁשה
הּגרּוׁשה, ּכלֹומר ׁשהיא, לפי ― התנּצלּות ּבהחלט לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָאין
"ואּׁשה  יתעּלה: אמרֹו והּוא עצמֹו, ּבפני ּבלאו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבפרּוׁש
אתֿהעּקר  ּבררנּו ּכבר הּנה ― יּקחּו". לא מאיׁשּה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּגרּוׁשה
ספקֹותיו  ּובארנּו ׁשּבכללּות, לאו ּכלֹומר: הּזה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגדֹול
ּבלבד  ׁשּבכללּות לאו ּומהּֿמּמּנּו לחּלק, מהּֿמּמּנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהֹודענּו
נמנה  ― לחּלק ׁשהּוא וׁשּזה אחת, אּלא עליו חּיבים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואין
ׂשים  אחת. ּכמצוה נמנה ― לחּלק וׁשאינֹו מצות; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכהרּבה
מאד  ּגדֹול מפּתח הּוא ּכי ּתמיד, עיני נגד ּכּלֹו זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכלל

הּמצות. מנין ְְְִִִַָֹלאּמּות

ה'תשע"ד  שבט י"ב שני יום

העׂשירי: לאיז הּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ּתכלית ׁשאין ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ִֶׁשהיא.
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hay a"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמצוה,ּפעמים הּצּוּויים אֹותם ואין צּוּויים, ּבּתֹורה יבֹואּו ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
אמרֹו: לזה ּדגמה הּמצוה. לעׂשּית הקּדמֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאּלא

וגֹו' סלת" d)"ולקחּת ,ck `xwie) לקיחת למנֹות ראּוי אין ּכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
רק  הּוא הּנמנה אּלא ― ּכמצוה ואפּיתֹו ּכמצוה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת

ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת (zenyאמרֹו: ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
(l ,dk.'ה לפני ּתמיד לחם ׁשּיהא רק, היא והּמצוה ;ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

נעׂשה, הּוא ּומּמה הּזה, הּלחם יהיה אי ּתאר, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחרּֿכ
זֹו ּדר ועל חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים ויהיּו מּסלת, ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹואמר

"ז זית ׁשמן אלי "ויקחּו אמרֹו: למנֹות אין (myעצמּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
(k ,fk היא וזֹו ּתמיד"; נר "להעלת אמרֹו: מֹונים אּלא ,ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ

ּב"תמיד" ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּנרֹות, b)הטבת wxt)זֹו ּדר ועל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
סּמים" קחֿל" אמרֹו: מֹונים אין cl)עצמּה ,l my) אּלא , ְְְִִֵֶַַַָָָ

הּכתּוב: ׁשאמר ּכמֹו ּבכלֿיֹום, הּקטרת הקטרת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹמֹונים
ּובהעלת  יקטירּנה וגֹו' אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ"ּבּבקר

וגֹו'" gÎf)אהרן ,l my) אבל הּמנּויה. הּמצוה היא וזֹו ― ְְְְֲֲִִַַַָָָֹ
אי מבאר, ׁשהּוא לּצּוּוי הקּדמה ― סּמים" קחֿל" ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאמרֹו
וכ הּזאת הּקטרת ּתהיה ּדבר ּומאיזה זֹו מצוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּתעׂשה

ראׁש" ּבׂשמים קחֿל" bk)אמרֹו: ,l my);נמנה אינֹו ― ְְְְִִֵֶַָָֹ
ּגדֹולים  ּכהנים למׁשח ׁשּצּונּו הּצּוּוי הּוא הּנמנה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹאבל
זֹו ּדר ועל המתאר. הּמׁשחה ּבׁשמן הּקדׁש ּוכלי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּומלכים
מהּֿׁשאינֹו מנינ לפי ירּבה ׁשּלא ּכדי לֹו, ּכלֿהּדֹומה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּתדּון
ּברּור. ּדבר והּוא הּזה, ּבּכלל ּכּונתנּו וזֹוהי ― ׁשּירּבה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָראּוי
טעּו ּכבר ּבזה ׁשּגם מּפני עליו, והערנּו הזּכרנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
עצמּה הּמצוה עם הּמצוה הקּדמֹות מקצת ּומנּו ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָהרּבה
הּפרׁשּיֹות  ּבמנין ׁשּמתּבֹונן למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו מצות, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכׁשּתי

הּו ― לברכה זכרֹו קּיארא ׁשמעֹון וכלֿמי ׁשהזּכיר א ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָ
ּבמנינם. ּפרׁשּיֹות מןֿהּמזּכירים אחריו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשּנמׁש

עׂשר: האחד ּכלֿחלק הּכלל הּמצוה חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ְְְְִִִֶָָָָָּבנפרד,

חלקים יׁש לֹו יׁש אחת מצוה ׁשהּוא אחד ׁשּדין לפעמים, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מינין ארּבעה ׁשהיא לּולב מצות ּכגֹון: (xwie`רּבים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(n ,bkהדר עץ ׁשּפרי אֹומרים, אין הרי ;(bexz`) מצוה ― ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ועץֿעבֹות עצמּה, עצמּה,(qcd)ּבפני ּבפני מצוה ― ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ּתמרים וכּפת עצמּה, ּבפני מצוה ― (alel)וערביֿנחל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּכן  הּמצוה, חלקי הם ׁשּכלֿאּלּו לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמצוה
לקיחת  הּמצוה ּתהיה אחּודם, ואחרי לאחדם, צּוה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא
למנֹות  ראּוי אין לכ ּבדֹומה ּובדּיּוק הּידּוע. ּבּיֹום ּבּיד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהּכל
ואזב  ארז ועץ ּבׁשּתיֿצּפרים טהר ׁשהּוא ּבּמצרע, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאמרֹו

חרׂש ּוכלי חּיים ּומים ּתֹולעת dÎc)ּוׁשני ,ci my)ּכׁשׁש ― ְְְִִִִֵֶֶַַַַ
ּכלּֿתאריה  על אחת מצוה הּמצרע טהרת אּלא ְְְֳֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמצות;
ּכי  הּתגלחת, ּכלֹומר וזּולתם, אּלּו ― ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָההכרחּיים
טהרת  והיא ּבּה ׁשּנצטּוינּו הּמצוה חלקי הם ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֿאּלה
עצמֹו זה ודין ּכזה. ּובאפן ּכזה ּבאפן ׁשּתהיה הינּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹמצרע;
ּכדי  טמאתֹו ּבמּצב לּמצרע לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו ּבהּכר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּוא
יהיה  וראׁשֹו פרמים יהיּו "ּבגדיו והּוא: מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּנתרחק

יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם dn)פרּוע ,bi my)― ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּוא  ּכללם אּלא עצמּה, ּבפני מצוה מאּלּו ּכלּֿפעּלה אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכי
הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו והּוא ּכדי הּמצוה. ― לּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּבכ ּתהיה הּכרֹו ודר מּמּנּו, ויתרחק ּכלֿרֹואהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּיּכירהּו
ׁשל  ראׁשֹון ּביֹום ה' לפני לׂשמח ׁשּנצטּוינּו ּכׁשם ― ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוכ

וזה. זה ּבלקיחת ּתהיה הּׂשמחה ׁשאֹותּה ּובאר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסּכֹות,

―ּכלל ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
חכמים  מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשאסּפר
הרי  ― זהֿאתֿזה מעּכבין ּופלֹוני ּפלֹוני ׁשּדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָעליו,
ולחם  ׁשּבּלּולב, מינים ארּבעה ּכגֹון: אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּברּור
ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו הּנעׂשית זּכה לבֹונה עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּפנים

זהֿאתֿזה" מעּכבין והּבזיכים fk.)"הּסדרים zegpn)― ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
,ל מהּֿׁשּיתּברר ּכל וכ אחת. מצוה ׁשּזֹו ּברּור, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהרי

המבּקׁשת devnd)ׁשהּתכלית meiw) אחד ּבחלק ּתּׂשג לא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻ
היא  ׁשּכללּותם ּברּור, ּגםּֿכן הרי ― החלקים ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָמאֹותם
ּבגדיו  ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר הּמצרע הּכר ּכגֹון: הּמנּוי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהענין
ולא  ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ּפרע לא אבל ּבלבד ְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹֹֹֻּפרמים
הּׂשּגה  ולא ּכלּום עׂשה ׁשּלא ― טמא! טמא! ְְְֵֵֶָָָָָָָֹֹֻקרא:
ּבכל  אּלא טהרתֹו ּתּׂשג לא וכן ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד ְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻהּכרתֹו
ותגלחת  ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ועץ הּצּפרים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמהּֿׁשּנזּכר:
ׁשאמרּו ּבּדברים היא הּקׁשי נקּדת א הּטהרה. ּתּׂשג אז ―ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ּבמחׁשבה  העֹולה ּכי זהֿאתֿזה". מעּכבים "אינם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהם:
זקּוק  אינֹו מהם ּכלֿחלק אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל הּוא, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּתחּלה
אמרם: ּכגֹון עצמּה, ּבפני מצוה ּכלֿחלק יהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלחברֹו,

אינֹו(zivivay)"הּתכלת והּלבן אתֿהּלבן מעּכבת אינּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אתֿהּתכלת" `)מעּכב dpyn c wxt zegpn)היינּו ׁשּכן . ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

מצאנּו לּולא מצות, ּכׁשּתי נמנים ּותכלת ׁשּלבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומרים,
אמרם  והּוא יׁשמעאל, ּדרּבי ּבּמכלּתא מפרׁש מאמר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליהם
לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות, ׁשּתי ׁשהן "יכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם:
היא  אחת מצוה ― לציצת לכם והיה לֹומר: ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּתלמּוד
החלקים  ׁשאפּלּו ,ל נתּבאר הּנה מצות". ׁשּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹואינּה

מ  אם ׁשאינם אחת מצוה הם ּפעמים זהֿאתֿזה, עּכבים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לכן  ּתזּכרּו", "למען ּבּציצת הּמּטרה ׁשהרי אחד; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהענין
נׁשאר  לא ּכן, אם זכירה. לידי הּמביא הּדבר ּכללּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹנמנית
ו"אין  "מעּכבין" לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלנּו
אֹו אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
אּלּו מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָענינים

ּבבאּורם. עֹוסקים ְְִֵֶָָׁשאנּו

עׂשר: הּׁשנים אין הּכלל עׂשּיתּה, על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק ְְִֵֶֶַָלמנֹות

ואחרּֿכידּוע מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיתחיל
למנֹות  אין הרי ― ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ׁשהזּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאתֿהּׁשם
לדגמה  עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ּבאֹותֹו ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכלֿצּוּוי

מקּדׁש" לי "ועׂשּו g)אמרֹו: ,gk zeny) עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָ
יבֹואּו ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחת
יתקּבצּו וׁשם הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ּבֹו, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹויחּגּו
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hayקל a"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נעׂשים  הם ואי ּפרטיו לתאר התחיל אחרּֿכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּמֹועדים.
ּבפני  מצוה "ועׂשית" ּבֹו מהּֿׁשאמר ּכל למנֹות אין אבל ―ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר יהיה עצמּה זֹו ּדר ועל ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה.
המתארת  העבֹודה ּכלל היא האחת ׁשהּמצוה והּוא, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבוּיקרא,
ׁשאנּו העֹולה ּבזה: הּמׁשל הּקרּבנֹות. מּמיני ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכלֿמין
ותפׁשט  ׁשּתּׁשחט הינּו, ,ּכ העֹולה עבֹודת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻנצטּוינּו
אחרּֿכ חלּבּה; ויקרב וכזה ּכזה ּבאפן ּדמּה ויּזרק ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻּותנּתח
ּבּׁשמן  הּבלּול מןֿהּסלת ידּוע ׁשעּור עם ּכליל ּבׂשר ּה ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּׂשרף
עֹורּה וׁשּיהא ― הּנסכים והם ― מןֿהּיין ידּוע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוׁשעּור

הע  הּנה אֹותּה. הּמקריב היא לּכהן ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ
חּיבּה הּתֹורה ּכי העֹולה, ּתֹורת והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמצות
עבֹודת  ּגם וכ ּכלֿעֹולה. ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכמֹו
מהּֿׁשּקרב  והקרבת והפׁשטּה ׁשחיטתּה ― ּכּלּה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהחּטאת
ּורחיצת  עליהם מּדמּה יּזה אׁשר הּכלים ּורחיצת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמּנה
ּתֹורת  הּכל ― ׁשבירתם אֹו ּבהם מתּבּׁשלת ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכלים,
אחת; מצוה היא האׁשם ּתֹורת וכ אחת. מצוה וזֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָחּטאת,
ּבלי  אֹו לחם עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, זבח ּתֹורת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָוכ
מּכלל  הּכל ― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ּולקיחת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחם,
מיני  ּכלל הם ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעבֹודת
מןֿהאׁשם, חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּקרּבנֹות
סדר  ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, יחיד קרּבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
למנֹות  ואין עׂשה, מצות הּוא ּבעבֹודֹות הּזה הּסדר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקדׁשים.
זּולתי  עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ּופרט ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָּכלּֿפרט
ואינם  הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
ּכלֿצּוּוי  ּכי ― אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻמיחדים

mlek)מאּלּו zepaxwd z` millekd mieeivd)למנֹותֹו צרי ְִִֵֵָ
קרּבן  עבֹודת מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמצוה
אֹו מּום, ּבעל מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו למׁשל, ,ּכ ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻמסּים.
והּוא  ― זמן מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ׁשּיהא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻצּוּויֹו

והלאה" הּׁשמיני "ּומּיֹום fk)אמרֹו: ,ak `xwie)וצּוּויֹו ; ְְְְִִִִַָָָָ
ּתקריב  ּכלֿקרּבנ "על אמרֹו והּוא ― ּכלֿקרּבן ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָֹלמלח

bi)מלח" ,a my) ולא" ׁשאמר: ּכמֹו ― מּלבּטלֹו ואזהרתֹו ; ְְְְְְִֶֶַַַַָָָֹ
 ֿ ׁשּכל ― מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל וצּוּויֹו מלח"; ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹתׁשּבית
אף  ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה האּלה הּצּוּויים מן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
צּוּויים  הם אּלא מסּים, קרּבן מעבֹודת ּפרט מהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאחד

מניננּו. ּבׁשעת ׁשּנבאר ּכמֹו ּכלֿקרּבן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּכֹוללים

ּפרט ּוברּור, ― לקחת לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וכ העֹולה. ּבעֹור ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָמּפרטי
הּגז  ראׁשית ׁשּנפריׁש הּוא, הּמצוה ּכלל הּגז. ּבראׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּגם
לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ׁשּנפריׁש וכן לּכהן; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹונּתנהּו
ּכהּנה  מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו עד ּבזה טעּו ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻּוכבר
ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, וארּבע ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכעׂשרים
העֹולה  ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט היא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּתנה
ולא  מּזּולתנּו זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי מּׁשלמים. וׁשֹוק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹוחזה
ּכמצות  לכ הּגיע לב, אליו ׂשם ולא ּכלֿעּקר ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹהרּגיׁש
הּגׁשֹות, מליחֹות, ּפתיתֹות, ּבלילֹות, יציקֹות, עצמן: ְְְְְְִִִִִֵַַָָּבפני

ּפרטי  ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― והקטרֹות קמיצֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּתנּופֹות,
אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, הּמנחה, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָעבֹודת

―(weqtd)התחיל הּזה הּׁשם חל ּדבר איזה על לבאר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּלחם  אֹו מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― הּמנחה ּתֹורת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
מרחׁשת  אֹו מחבת ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ּכ ּבאפן ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהאפּוי
ּופֹותתּה, מסּים, ּבׁשעּור ּבּׁשמן ּובֹוללּה ּתּנּור; מאפה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻאֹו
ּכּסדר  מּמּנה ויקמץ ויניף ויּגיׁש ּולבֹונה, מלח עליה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונֹותן
ּפרטי  וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ּובררנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי הּנעׂשה הּדבר ועל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהעבֹודה,
ׁשּתהיה  ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא: הּמצוה אםּֿכן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמנחה.
הּזה. ּכלֿהּסדר לפי ׁשּנקריב הּסלת אֹו הּלחם קרּבן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבֹודת
והּבלילה  היציקה ּכלֹומר: מנחה, ּבמצות האּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּדברים
והּקמיצה  וההּגׁשה והּתנּופה והּמליחה ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָוהּפתיתה
וירקה  וגֹו' נעלֹו "וחלצה ּבחליצה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָוההקטרה,

ואמרה" וענתה h)ּבפניו ,dk mixac) חליצה ׁשּמצות ּוכׁשם . ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ
ּכיון  ּוקריאה, ּורקיקה חליצה מֹונים אנּו ואין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאחת

ּגם ּכ ― אחת מצוה וזֹו החליצה מעׂשה לא ׁשּכללּותם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמלח  לבנה, עליה וׂשמּת ׁשמן, עליה ויצקּת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנמנה:
אּלא  יעלם לא וזה והקטיר. וקמץ והּגיׁש, והניף, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתמלח,
ויׁשקל  ׁשּיחזר ּבלי ראׁשֹון, ּבעּיּון אתֿהענינים ׁשּתֹופׂש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּמי
עליהם  חכמינּו ׁשאֹומרים ּכמֹו ּבדעּתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאתֿהענינים
ּבלי  אמרֹו ּכלֹומר: אמרּה", ׁשטפּה "אּגב ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָהּׁשלֹום:
הּדעת  על העֹולה הראׁשֹונה הּמחׁשבה לפי אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָהתּבֹוננּות
ראּוי  ואי ּכּלם הּקרּבנֹות מצות לנּו ּברר זה ּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאםּֿכן
ערּבּוב  ולא מׁשּגה ׁשּום ּבהם יקרה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹלמנֹותם,

הּׁשם. ּבעזרת ּבמניננּו ׁשּנבאר ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכלל,

עׂשר: הּׁשלׁשה לפי הּכלל מתרּבה אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

ּפעמים ּברּור, קבּוע; ּובזמן ּבעת חֹובה ׁשהן מצות ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּכלֹומר: ,ּבהמׁש זמן ּתקּופת אֹותּה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָנמׁשכת
סּכה  ּכגֹון: יֹום, אחרי יֹום הּמצוה אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֻׁשחֹובה
אם  הּקרּבנֹות. ּכגֹון ידּועים ּבימים היא ּופעמים ְְְְְְִִִִִַָָָָָולּולב;
זֹו הרי אחת, מצוה חדׁש ראׁש ׁשּמּוסף מׁשל, ּדר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹנאמר,
ׁשּנֹולד  ּכלּֿפעם נֹוסף קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּמצוה
ּכלֿראׁש מּוסף ּתמנה לא מּדּוע מיׁשהּו: יאמר ואם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּירח.
ּכן  הּדבר היה אּלּו לֹו: נאמר עצמּה? ּבפני ּכמצוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹחדׁש
עצמּה, ּבפני ּכמצוה ּכלֿיֹום ׁשל אתֿהּתמיד ּגם ּתמנה ―ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבפני  מצוה הּׁשנה מימֹות ּבכלֿיֹום הּקטרת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוהקטרת
ּכמצוה  ויֹום ּבכלֿיֹום חֹובה ׁשהיא הּנרֹות והטבת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָעצמּה,
אתֿהענין  אּלא מֹונים ׁשאין ּכיון א עצמּה! ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבפני
אין  ― ׁשּיהיה זמן ּבאיזה חּיּובֹו יהיה ― ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשּנצטּוינּו
ׁשּבת  ּומּוסף אחת, מצוה אּלא ראׁשֿחדׁש מּוסף ְִִֶֶַַַַַָָָֹֹמֹונים
הּמֹועדים, מחמׁשת ּומֹועד ּכלֿמֹועד מּוסף וכן אחת, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה
ּכמֹו ּכי רצּופים, ימים ּבהרּבה חֹובה ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָאףֿעלּֿפי

ימים" ׁשבעת אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם (xwie`ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
(n ,bk:אמר ּכ לה'", אּׁשה ּתקריבּו ימים (my,"ׁשבעת ְְִִִִֶַַַַָָָ
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(el מּוסףּֿפסח מצות ּכ אחת, היא לּולב ׁשּמצות ּוכׁשם ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
יתּבאר, זֹו ּדר ועל ּופרק. ּכלּֿפרק מּוסף וכן אחת, ―ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

החגיגה lbxl)ׁשּגם dilra miaixwn eidy oaxw),אחת מצוה ְֲִִֶַַַַָָ
הראּיה  וכן ּפרקים; ּבׁשלׁשה חֹובה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי
(ycwnd ziaa ze`xdle 'di`x' `xwpd oaxw mr ze`xl aeigd)¥¨

milbxd)והּׂשמחה zylya)ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא וזה ― ְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
אחרת. יחׁשב ולא אדם ְְֶֶַַָָֹֹׁשּום

מאד אּלא ּגדֹולה טעּות הּזה ּבּכלל ּבמהּֿׁשּתלּוי טעּו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחת: מצוה ּכלֿהּמּוספין ׁשּמנּו והיא, ְְִִִֶַַַָָָָָָּומּוזרה,
לפי  הרי מֹועדֹות. ּומּוספי ראׁשֿחדׁש ּומּוסף ׁשּבת ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹמּוסף
מצוה  טֹוב ּכלֿיֹום ׁשביתת למנֹות צריכים היּו זֹו מנין ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּדר
ראּוי  ׁשאין ― ועד יֹודע ה' א ּכן. עׂשּו ולא ― ְֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאחת

אחת ּבׁשיטה ּדבקּו ׁשּלא לפי ּכזה, ּבדבר (ziawr)לתפסם ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ
תהֹומֹות" ירדּו ׁשמים "יעלּו אּלא ek)ּבמנינם, ,fw mildz), ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּומּוסף  ׁשּכלֿמּוסף ,ל מהּֿׁשהזּכרנּו היא הּברּורה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָוהאמת
ּבפני  מצוה ויֹום ּכלֿיֹום ׁשּׁשביתת ּכמֹו עצמּה ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמצוה

הּנכֹונה. הּׁשיטה וזֹוהי ― ְְְִִַַַָָָעצמּה

עׂשר: הארּבעה הענׁשים הּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵֹּבמצות

חלּקה ּדע נחלקֹות ולאֿתעׂשה, עׂשה ׁשּכלֿהּמצות, ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
חלק  חלקים: לׁשני הּזה הּׁשער מּטרת לפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָראׁשֹונית
חּיב  ולא והזהיר צּוה אּלא ּכלל, ענׁש הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא

על אתֿהע  ׁשעבר מּפני מסּים, ענׁש לֹו יעד ולא ענׁש ֹובר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
וענׁש. ּגמּול ּבֹו ׁשּבאר וחלק מסּימת, אזהרה אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻצּוּוי
מהּֿׁשּצּונּו אתֿהענׁש: ּבֹו ׁשּפרׁש החלק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמןֿהּמצות
ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; ׁשעֹובר מי ּבאבן לסקל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיתעּלה
להּכֹות  ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; אתֿהעֹובר ּבאׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלׂשרף

ּבּפרּוׁש(axg)ּבּסיף ׁשּנתּבאר ּכמֹו עליהן, העֹובר אתֿצּואר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
עליהן,(l"fgn)המקּבל אתֿהעֹובר לחּנק ׁשּצּונּו ― ּומהן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

אתֿהעֹובר  להלקֹות ׁשּצּונּו ― ּומהן ּבפרּוׁש; ׁשּבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו
ׁשּלא  והּוא, ּכרת, עליהן ׁשּיעד ― ּומהן ּברצּועה; ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעליהן
ּכמֹו הּבא, לעֹולם חלק ּבחטאֹו ּבעמדֹו ׁשּימּות לעֹובר ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהא
יתעּלה, עליהן, ׁשּיעד ― ּומהן חלק; ּבפרק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ויתּכּפרֿלֹו ּבחטאֹו ה' ׁשּימיתהּו והּוא, ּבלבד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבמיתה

מּכֹות ּבריׁש ּבארּו ּוכבר ׁשהעֹובר (bi.)ּבמיתתֹו. ּכלֿלאו ּכי , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
נתּברר  אם ּבלבד, ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת חּיב ְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו
ּבעדים  העברה ּבאֹותּה והזיד הּלאו אֹותֹו על עבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהעֹובר
מׁשּפטֹו, ׁשעּקר אףֿעלּֿפי לֹוקה, זה הרי ― ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהתראה
להעניׁש יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן לּׁשמים; מסּור ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהא
ׁשּקבע  ּכמֹו ּבגּופֹו, לא ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹאתֿהעֹובר

xwyl)לּגזלן raype exiag oenna xtky) ולּגּנב חמׁש ּתֹוספת ְְֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיקריב  יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן מהּֿׁשּגנב; ּכפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי

ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על קרּבן ְְְִֵֵַַַָָָָהעֹובר

ׁשאנּוואׁשר עׂשה, מצות ּכּלם ― האּלה הענׁשים לקּיּום ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
וׁשּנסקל  אתֿזה, וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹנצטּוינּו
מנינן, ּולאפן עליו. מהּֿׁשעברנּו על קרּבן וׁשּנקריב ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאתֿזה,

מּמצות  מצות ּכארּבע ּדין ּבית מיתֹות ארּבע נמנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשאנּו
הּמׁשנה לׁשֹון `)עׂשה, dpyn f wxt).הּנסקלין מצות זֹו : ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

אמרּו bÎa)וכן dpyn f wxt my)?הּנׂשרפין מצות ּכיצד : ְְְְִִִֵֵַַַָָ
ּכי  הּנחנקין? מצות עֹוד ּכיצד ואמרּו הּנהרגין? מצות צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

(:dl my)"אׁש "לאֿתבערּו יתעּלה: ׁשאמר ׁשּזה ,zeny) ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ
(b ,dl,ּבּׁשּבת אתֿהענׁשים לבּצע ׁשּלא אזהרה הּוא ―ְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מּׂשרפתֿמצוה הזהיר ׁשּבזה devn)והּוא, `idy dtxy); ְְְְִִִִֵֶֶַָָ
 ֿ לא ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: מׁשבתיכם", "ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַָֹֹֹֹואמר:
"ׂשרפה  אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו אףֿעלּֿפי אׁש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָתבערּו
אחת  ׁשהיא מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ויצאת היתה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּכלל
ּכלֿׁשאר  אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּמיתֹות

אתֿהּׁשּבת" ידחּו לא ּדין ּבית devnמיתֹות dtxydy myke) ְִִִֵֶַַָֹ
(zezin x`y jkוכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור וזה .ְְְְֵֶַָָָָֹ

למנֹות  ואין ּכמצוה, ּברצּועה הּמלקּות ׁשּנמנה ראּוי, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּגם
מׁשל, ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ּכמצוה מיחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּכלֿענׁש
עׂשה  מצות ― ׁשּבת מחּלל לסקל ׁשּנצטּוינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשהּצּוּוי
עֹובד  ּוסקילת ׁשנּיה; מצוה ― אֹוב ּבעל ּוסקילת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָאחת;
הּמצות  מנין ׁשּיהא עד ׁשליׁשית, מצוה ― זרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹעבֹודה
ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ׁשהם האיׁשים מנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָֻּכפי
,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן התּבֹוננּות. ּבלי זּולתנּו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשעׂשה
ּבפני  מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ׁשּנמנה ּבהכרח היה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָראּוי
ּבפני  מצוה ― נבלה אֹוכל מלקּות ׁשּתהא עד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָעצמּה
ּומלקּות  ׁשנּיה, מצוה ― חזיר ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָעצמּה,
לֹובׁש ּומלקּות ׁשליׁשית, מצוה ― ּבחלב ּבׂשר ְְְְִִִֵֵַָָָָָאֹוכל
ּכמנין  עׂשה מצות אצלנּו ויהיּו רביעית, מצוה ― ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשעטנז
עׂשה  מצות יתרּבּו אז הרי ― עליהם ׁשּלֹוקין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּלאוין
ׁשּלא  ּכׁשם אּלא מצות! מאֹות מארּבע יֹותר ּבהכרח ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹויהיּו
― ּבלבד הענׁש סּוג נמנה אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻנמנה

ּב נמנה לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה מין והיא אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
נמנה  לא ּגם וכ והרג חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהענׁש
― ׁשּבת ׁשגגת חּטאת ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֹֻּכלֿמחּיב
מין  נמנה אּלא מצוה, ― זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה,

הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְִִִִֶַַָָָָָהּקרּבן

העברֹות ּוכבר ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשחּיבים  עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה  קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

aixwnd)ויֹורד ly eci byid itl dpzynd) נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהחּטאת
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם וחּיּוב ְְְְִִִִַַָָָָָָָמצוה,
ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבן
ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֿאחת
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב ׂשמנּו ולא אחת מצוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמלקּות
לכלֿמין  הּכתּוב קבע וכ מלקּות. חּיבין מהן ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכלֿאחת

עצמּה. ּבפני ּפרׁשה ְְִֵֵֶַָָָָמהם
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נעׂשים  הם ואי ּפרטיו לתאר התחיל אחרּֿכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּמֹועדים.
ּבפני  מצוה "ועׂשית" ּבֹו מהּֿׁשאמר ּכל למנֹות אין אבל ―ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר יהיה עצמּה זֹו ּדר ועל ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה.
המתארת  העבֹודה ּכלל היא האחת ׁשהּמצוה והּוא, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבוּיקרא,
ׁשאנּו העֹולה ּבזה: הּמׁשל הּקרּבנֹות. מּמיני ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכלֿמין
ותפׁשט  ׁשּתּׁשחט הינּו, ,ּכ העֹולה עבֹודת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻנצטּוינּו
אחרּֿכ חלּבּה; ויקרב וכזה ּכזה ּבאפן ּדמּה ויּזרק ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻּותנּתח
ּבּׁשמן  הּבלּול מןֿהּסלת ידּוע ׁשעּור עם ּכליל ּבׂשר ּה ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּׂשרף
עֹורּה וׁשּיהא ― הּנסכים והם ― מןֿהּיין ידּוע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוׁשעּור

הע  הּנה אֹותּה. הּמקריב היא לּכהן ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ
חּיבּה הּתֹורה ּכי העֹולה, ּתֹורת והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמצות
עבֹודת  ּגם וכ ּכלֿעֹולה. ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכמֹו
מהּֿׁשּקרב  והקרבת והפׁשטּה ׁשחיטתּה ― ּכּלּה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהחּטאת
ּורחיצת  עליהם מּדמּה יּזה אׁשר הּכלים ּורחיצת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמּנה
ּתֹורת  הּכל ― ׁשבירתם אֹו ּבהם מתּבּׁשלת ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכלים,
אחת; מצוה היא האׁשם ּתֹורת וכ אחת. מצוה וזֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָחּטאת,
ּבלי  אֹו לחם עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, זבח ּתֹורת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָוכ
מּכלל  הּכל ― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ּולקיחת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחם,
מיני  ּכלל הם ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעבֹודת
מןֿהאׁשם, חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּקרּבנֹות
סדר  ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, יחיד קרּבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
למנֹות  ואין עׂשה, מצות הּוא ּבעבֹודֹות הּזה הּסדר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקדׁשים.
זּולתי  עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ּופרט ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָּכלּֿפרט
ואינם  הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
ּכלֿצּוּוי  ּכי ― אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻמיחדים

mlek)מאּלּו zepaxwd z` millekd mieeivd)למנֹותֹו צרי ְִִֵֵָ
קרּבן  עבֹודת מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמצוה
אֹו מּום, ּבעל מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו למׁשל, ,ּכ ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻמסּים.
והּוא  ― זמן מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ׁשּיהא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻצּוּויֹו

והלאה" הּׁשמיני "ּומּיֹום fk)אמרֹו: ,ak `xwie)וצּוּויֹו ; ְְְְִִִִַָָָָ
ּתקריב  ּכלֿקרּבנ "על אמרֹו והּוא ― ּכלֿקרּבן ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָֹלמלח

bi)מלח" ,a my) ולא" ׁשאמר: ּכמֹו ― מּלבּטלֹו ואזהרתֹו ; ְְְְְְִֶֶַַַַָָָֹ
 ֿ ׁשּכל ― מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל וצּוּויֹו מלח"; ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹתׁשּבית
אף  ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה האּלה הּצּוּויים מן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
צּוּויים  הם אּלא מסּים, קרּבן מעבֹודת ּפרט מהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאחד

מניננּו. ּבׁשעת ׁשּנבאר ּכמֹו ּכלֿקרּבן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּכֹוללים

ּפרט ּוברּור, ― לקחת לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וכ העֹולה. ּבעֹור ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּמצוה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָמּפרטי
הּגז  ראׁשית ׁשּנפריׁש הּוא, הּמצוה ּכלל הּגז. ּבראׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּגם
לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ׁשּנפריׁש וכן לּכהן; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹונּתנהּו
ּכהּנה  מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו עד ּבזה טעּו ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻּוכבר
ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, וארּבע ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכעׂשרים
העֹולה  ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט היא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּתנה
ולא  מּזּולתנּו זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי מּׁשלמים. וׁשֹוק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹוחזה
ּכמצות  לכ הּגיע לב, אליו ׂשם ולא ּכלֿעּקר ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹהרּגיׁש
הּגׁשֹות, מליחֹות, ּפתיתֹות, ּבלילֹות, יציקֹות, עצמן: ְְְְְְִִִִִֵַַָָּבפני

ּפרטי  ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― והקטרֹות קמיצֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּתנּופֹות,
אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, הּמנחה, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָעבֹודת

―(weqtd)התחיל הּזה הּׁשם חל ּדבר איזה על לבאר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּלחם  אֹו מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― הּמנחה ּתֹורת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
מרחׁשת  אֹו מחבת ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ּכ ּבאפן ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהאפּוי
ּופֹותתּה, מסּים, ּבׁשעּור ּבּׁשמן ּובֹוללּה ּתּנּור; מאפה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻאֹו
ּכּסדר  מּמּנה ויקמץ ויניף ויּגיׁש ּולבֹונה, מלח עליה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונֹותן
ּפרטי  וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ּובררנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי הּנעׂשה הּדבר ועל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהעבֹודה,
ׁשּתהיה  ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא: הּמצוה אםּֿכן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמנחה.
הּזה. ּכלֿהּסדר לפי ׁשּנקריב הּסלת אֹו הּלחם קרּבן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבֹודת
והּבלילה  היציקה ּכלֹומר: מנחה, ּבמצות האּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּדברים
והּקמיצה  וההּגׁשה והּתנּופה והּמליחה ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָוהּפתיתה
וירקה  וגֹו' נעלֹו "וחלצה ּבחליצה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָוההקטרה,

ואמרה" וענתה h)ּבפניו ,dk mixac) חליצה ׁשּמצות ּוכׁשם . ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ
ּכיון  ּוקריאה, ּורקיקה חליצה מֹונים אנּו ואין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאחת

ּגם ּכ ― אחת מצוה וזֹו החליצה מעׂשה לא ׁשּכללּותם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמלח  לבנה, עליה וׂשמּת ׁשמן, עליה ויצקּת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנמנה:
אּלא  יעלם לא וזה והקטיר. וקמץ והּגיׁש, והניף, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתמלח,
ויׁשקל  ׁשּיחזר ּבלי ראׁשֹון, ּבעּיּון אתֿהענינים ׁשּתֹופׂש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּמי
עליהם  חכמינּו ׁשאֹומרים ּכמֹו ּבדעּתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאתֿהענינים
ּבלי  אמרֹו ּכלֹומר: אמרּה", ׁשטפּה "אּגב ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָהּׁשלֹום:
הּדעת  על העֹולה הראׁשֹונה הּמחׁשבה לפי אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָהתּבֹוננּות
ראּוי  ואי ּכּלם הּקרּבנֹות מצות לנּו ּברר זה ּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאםּֿכן
ערּבּוב  ולא מׁשּגה ׁשּום ּבהם יקרה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹלמנֹותם,

הּׁשם. ּבעזרת ּבמניננּו ׁשּנבאר ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכלל,

עׂשר: הּׁשלׁשה לפי הּכלל מתרּבה אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

ּפעמים ּברּור, קבּוע; ּובזמן ּבעת חֹובה ׁשהן מצות ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּכלֹומר: ,ּבהמׁש זמן ּתקּופת אֹותּה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָנמׁשכת
סּכה  ּכגֹון: יֹום, אחרי יֹום הּמצוה אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֻׁשחֹובה
אם  הּקרּבנֹות. ּכגֹון ידּועים ּבימים היא ּופעמים ְְְְְְִִִִִַָָָָָולּולב;
זֹו הרי אחת, מצוה חדׁש ראׁש ׁשּמּוסף מׁשל, ּדר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹנאמר,
ׁשּנֹולד  ּכלּֿפעם נֹוסף קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּמצוה
ּכלֿראׁש מּוסף ּתמנה לא מּדּוע מיׁשהּו: יאמר ואם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּירח.
ּכן  הּדבר היה אּלּו לֹו: נאמר עצמּה? ּבפני ּכמצוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹחדׁש
עצמּה, ּבפני ּכמצוה ּכלֿיֹום ׁשל אתֿהּתמיד ּגם ּתמנה ―ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבפני  מצוה הּׁשנה מימֹות ּבכלֿיֹום הּקטרת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוהקטרת
ּכמצוה  ויֹום ּבכלֿיֹום חֹובה ׁשהיא הּנרֹות והטבת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָעצמּה,
אתֿהענין  אּלא מֹונים ׁשאין ּכיון א עצמּה! ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבפני
אין  ― ׁשּיהיה זמן ּבאיזה חּיּובֹו יהיה ― ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשּנצטּוינּו
ׁשּבת  ּומּוסף אחת, מצוה אּלא ראׁשֿחדׁש מּוסף ְִִֶֶַַַַַָָָֹֹמֹונים
הּמֹועדים, מחמׁשת ּומֹועד ּכלֿמֹועד מּוסף וכן אחת, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה
ּכמֹו ּכי רצּופים, ימים ּבהרּבה חֹובה ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָאףֿעלּֿפי

ימים" ׁשבעת אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם (xwie`ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
(n ,bk:אמר ּכ לה'", אּׁשה ּתקריבּו ימים (my,"ׁשבעת ְְִִִִֶַַַַָָָ

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

hay a"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(el מּוסףּֿפסח מצות ּכ אחת, היא לּולב ׁשּמצות ּוכׁשם ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
יתּבאר, זֹו ּדר ועל ּופרק. ּכלּֿפרק מּוסף וכן אחת, ―ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

החגיגה lbxl)ׁשּגם dilra miaixwn eidy oaxw),אחת מצוה ְֲִִֶַַַַָָ
הראּיה  וכן ּפרקים; ּבׁשלׁשה חֹובה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי
(ycwnd ziaa ze`xdle 'di`x' `xwpd oaxw mr ze`xl aeigd)¥¨

milbxd)והּׂשמחה zylya)ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא וזה ― ְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
אחרת. יחׁשב ולא אדם ְְֶֶַַָָֹֹׁשּום

מאד אּלא ּגדֹולה טעּות הּזה ּבּכלל ּבמהּֿׁשּתלּוי טעּו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחת: מצוה ּכלֿהּמּוספין ׁשּמנּו והיא, ְְִִִֶַַַָָָָָָּומּוזרה,
לפי  הרי מֹועדֹות. ּומּוספי ראׁשֿחדׁש ּומּוסף ׁשּבת ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹמּוסף
מצוה  טֹוב ּכלֿיֹום ׁשביתת למנֹות צריכים היּו זֹו מנין ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּדר
ראּוי  ׁשאין ― ועד יֹודע ה' א ּכן. עׂשּו ולא ― ְֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאחת

אחת ּבׁשיטה ּדבקּו ׁשּלא לפי ּכזה, ּבדבר (ziawr)לתפסם ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ
תהֹומֹות" ירדּו ׁשמים "יעלּו אּלא ek)ּבמנינם, ,fw mildz), ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּומּוסף  ׁשּכלֿמּוסף ,ל מהּֿׁשהזּכרנּו היא הּברּורה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָוהאמת
ּבפני  מצוה ויֹום ּכלֿיֹום ׁשּׁשביתת ּכמֹו עצמּה ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמצוה

הּנכֹונה. הּׁשיטה וזֹוהי ― ְְְִִַַַָָָעצמּה

עׂשר: הארּבעה הענׁשים הּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵֹּבמצות

חלּקה ּדע נחלקֹות ולאֿתעׂשה, עׂשה ׁשּכלֿהּמצות, ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
חלק  חלקים: לׁשני הּזה הּׁשער מּטרת לפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָראׁשֹונית
חּיב  ולא והזהיר צּוה אּלא ּכלל, ענׁש הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא

על אתֿהע  ׁשעבר מּפני מסּים, ענׁש לֹו יעד ולא ענׁש ֹובר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
וענׁש. ּגמּול ּבֹו ׁשּבאר וחלק מסּימת, אזהרה אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻצּוּוי
מהּֿׁשּצּונּו אתֿהענׁש: ּבֹו ׁשּפרׁש החלק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמןֿהּמצות
ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; ׁשעֹובר מי ּבאבן לסקל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיתעּלה
להּכֹות  ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; אתֿהעֹובר ּבאׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלׂשרף

ּבּפרּוׁש(axg)ּבּסיף ׁשּנתּבאר ּכמֹו עליהן, העֹובר אתֿצּואר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
עליהן,(l"fgn)המקּבל אתֿהעֹובר לחּנק ׁשּצּונּו ― ּומהן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

אתֿהעֹובר  להלקֹות ׁשּצּונּו ― ּומהן ּבפרּוׁש; ׁשּבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו
ׁשּלא  והּוא, ּכרת, עליהן ׁשּיעד ― ּומהן ּברצּועה; ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעליהן
ּכמֹו הּבא, לעֹולם חלק ּבחטאֹו ּבעמדֹו ׁשּימּות לעֹובר ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהא
יתעּלה, עליהן, ׁשּיעד ― ּומהן חלק; ּבפרק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ויתּכּפרֿלֹו ּבחטאֹו ה' ׁשּימיתהּו והּוא, ּבלבד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבמיתה

מּכֹות ּבריׁש ּבארּו ּוכבר ׁשהעֹובר (bi.)ּבמיתתֹו. ּכלֿלאו ּכי , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
נתּברר  אם ּבלבד, ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת חּיב ְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו
ּבעדים  העברה ּבאֹותּה והזיד הּלאו אֹותֹו על עבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהעֹובר
מׁשּפטֹו, ׁשעּקר אףֿעלּֿפי לֹוקה, זה הרי ― ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהתראה
להעניׁש יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן לּׁשמים; מסּור ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהא
ׁשּקבע  ּכמֹו ּבגּופֹו, לא ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹאתֿהעֹובר

xwyl)לּגזלן raype exiag oenna xtky) ולּגּנב חמׁש ּתֹוספת ְְֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיקריב  יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן מהּֿׁשּגנב; ּכפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי

ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על קרּבן ְְְִֵֵַַַָָָָהעֹובר

ׁשאנּוואׁשר עׂשה, מצות ּכּלם ― האּלה הענׁשים לקּיּום ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
וׁשּנסקל  אתֿזה, וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹנצטּוינּו
מנינן, ּולאפן עליו. מהּֿׁשעברנּו על קרּבן וׁשּנקריב ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאתֿזה,

מּמצות  מצות ּכארּבע ּדין ּבית מיתֹות ארּבע נמנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשאנּו
הּמׁשנה לׁשֹון `)עׂשה, dpyn f wxt).הּנסקלין מצות זֹו : ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

אמרּו bÎa)וכן dpyn f wxt my)?הּנׂשרפין מצות ּכיצד : ְְְְִִִֵֵַַַָָ
ּכי  הּנחנקין? מצות עֹוד ּכיצד ואמרּו הּנהרגין? מצות צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

(:dl my)"אׁש "לאֿתבערּו יתעּלה: ׁשאמר ׁשּזה ,zeny) ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ
(b ,dl,ּבּׁשּבת אתֿהענׁשים לבּצע ׁשּלא אזהרה הּוא ―ְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מּׂשרפתֿמצוה הזהיר ׁשּבזה devn)והּוא, `idy dtxy); ְְְְִִִִֵֶֶַָָ
 ֿ לא ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: מׁשבתיכם", "ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַָֹֹֹֹואמר:
"ׂשרפה  אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו אףֿעלּֿפי אׁש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָתבערּו
אחת  ׁשהיא מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ויצאת היתה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּכלל
ּכלֿׁשאר  אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּמיתֹות

אתֿהּׁשּבת" ידחּו לא ּדין ּבית devnמיתֹות dtxydy myke) ְִִִֵֶַַָֹ
(zezin x`y jkוכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור וזה .ְְְְֵֶַָָָָֹ

למנֹות  ואין ּכמצוה, ּברצּועה הּמלקּות ׁשּנמנה ראּוי, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּגם
מׁשל, ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ּכמצוה מיחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּכלֿענׁש
עׂשה  מצות ― ׁשּבת מחּלל לסקל ׁשּנצטּוינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשהּצּוּוי
עֹובד  ּוסקילת ׁשנּיה; מצוה ― אֹוב ּבעל ּוסקילת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָאחת;
הּמצות  מנין ׁשּיהא עד ׁשליׁשית, מצוה ― זרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹעבֹודה
ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ׁשהם האיׁשים מנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָֻּכפי
,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן התּבֹוננּות. ּבלי זּולתנּו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשעׂשה
ּבפני  מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ׁשּנמנה ּבהכרח היה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָראּוי
ּבפני  מצוה ― נבלה אֹוכל מלקּות ׁשּתהא עד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָעצמּה
ּומלקּות  ׁשנּיה, מצוה ― חזיר ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָעצמּה,
לֹובׁש ּומלקּות ׁשליׁשית, מצוה ― ּבחלב ּבׂשר ְְְְִִִֵֵַָָָָָאֹוכל
ּכמנין  עׂשה מצות אצלנּו ויהיּו רביעית, מצוה ― ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשעטנז
עׂשה  מצות יתרּבּו אז הרי ― עליהם ׁשּלֹוקין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּלאוין
ׁשּלא  ּכׁשם אּלא מצות! מאֹות מארּבע יֹותר ּבהכרח ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹויהיּו
― ּבלבד הענׁש סּוג נמנה אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻנמנה

ּב נמנה לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה מין והיא אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
נמנה  לא ּגם וכ והרג חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהענׁש
― ׁשּבת ׁשגגת חּטאת ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֹֻּכלֿמחּיב
מין  נמנה אּלא מצוה, ― זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה,

הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְִִִִֶַַָָָָָהּקרּבן

העברֹות ּוכבר ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשחּיבים  עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה  קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

aixwnd)ויֹורד ly eci byid itl dpzynd) נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהחּטאת
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם וחּיּוב ְְְְִִִִַַָָָָָָָמצוה,
ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבן
ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֿאחת
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב ׂשמנּו ולא אחת מצוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמלקּות
לכלֿמין  הּכתּוב קבע וכ מלקּות. חּיבין מהן ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכלֿאחת

עצמּה. ּבפני ּפרׁשה ְְִֵֵֶַָָָָמהם
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להׁשיב ּוכבר צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
עצם  ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה  אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּכרת  ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻמחּיבי
ּגם  מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל מיתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּומחּיבי
אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאתֿהּדברים
"הלכֹות  ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ּבכלל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמיתה,
סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את 'הּמחּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּגדֹולֹות"
לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". "לאֿתעׂשה מנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹאחרּֿכ
ׁשּקּיּום  ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, חֹוׁשבים ׁשהם אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלֹומר
ּבהם  מֹונים אי ― ואםּֿכן לאֿתעׂשה. מצות ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהענׁשים

(mb) וג הּדברהענׁש envr)ם xeqi`d)אֹותֹו עליו ׁשחּיבים ְִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו מּזה, קׁשה ויֹותר ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹהענׁש?!
והם  מיתה; אין ׁשּבהם ּכרת מחּיבי לאֿתעׂשה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמצות
הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ על והענׁש הּכרת ׁשחּיּוב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמדּמים,

הּמצות" "ספר ׁשּבעל oe`b)עד utg ax) ואמר זאת ּפרׁש ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּדברים  הּפרק, אֹותֹו מהּֿׁשּכלל ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּפרק
ּכי  ׁשהֹודיענּו, ענינים ּוׁשנים ׁשלׁשים "ּומּמּנּו זה: ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבנסח

אֹותם יבּצע ויתעּלה יתּבר eilr)הּוא lekiak ,zelhen ode) ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּכלֹומר  "ּומּמּנּו", ׁשאמר וזה ּבטּוחים". וכּלם אנחנּו, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֻולא
― הענינים ּוׁשנים ּוׁשלׁשים הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמןֿהענין
מחּיבי  ותׁשעת ּבלבד ּכרת המחּיבים ּוׁשלׁשה עׂשרים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻהם:
"וכּלם  אמרֹו: וענין ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻמיתה
יכרית  ׁשהּוא הבטיח, יתעּלה ׁשהּוא ּכלֹומר ― ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַּבטּוחים"
הּסברה  אצלֹו נׁשארה לא זה ׁשאדם ספק, ואין זה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹוימית
אנּו חֹובתנּו ׁשהן מהן יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתרי"ג
ׁשהּוא  ּופרׁש, ׁשאמר ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָויׁש
לדעּתי  ׁשּכלֿזה ועד יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיבּצע
הם  ּכי ּפנים, ּבׁשּום זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבלּבּול
זֹו, טעּות ּכּלם להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ְִִֶֶֶָָָָָָָָָֻּדברים
ּפעם  :ּבכ ּונבּוכים ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמּפני
אתֿהּדבר  וגם אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמֹונים
ּכמצות  אתּֿכלֿזה וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשעליו
הּוא  הּנכֹון הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
ּולפי  עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמהּֿׁשהזּכרּתי:
נצטּוינּו אנּו ּכי עׂשה, מצות ― ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָזה
― חמׁש ּתֹוספת ודין זה. ּבׁשעּור סכּום עליו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹלהּטיל

חּיּוב  ודין אׁשם מצוה, חּיּוב ודין מצוה, ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָ
וקרּבן  מצוה; ― ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ― ְְְְְִִִִַַָָָָָָָוּדאי
ולחנק  ולהרג ולׂשרף לסקל וכן מצוה; ― ויֹורד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹֹֹעֹולה
ּבפני  מצוה האּלה מןֿהענׁשים ּכלֿאחד ― ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָָָָולתלֹות
ּברצּועה  ׁשההלקאה ּכׁשם ׁשּיתחּיב; מי ּבהן יתחּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה,
 ֿ מה זהּו ― ׁשּיתחּיב. מי ּבּמלקּות יתחּיב אחת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמצוה
נׁשלמּו ּובֹו הּזה, ּבּכלל להקּדימֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָּׁשרצינּו

ּׁשאנחנּוּתֹועיל ׁשהקּדמתם הּכללים  ֿ ּבֹו.עֹוסקים למה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

dnCwd©§¨¨
- מבֹוא -¨

ׁשחּיבים עֹוד ׁשּכלּֿדבר זֹו: הקּדמה לכ להֹוסיף ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָראּוי
מצות  ּבהכרח זֹו הרי ― ּכרת אֹו ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעליו
אףֿעלּֿפי  ּבכרת, ׁשהם ּומילה מּפסח חּוץ ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה.

ּכרתֹות מּסכת ּבריׁש ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׂשה, מצות ;(a.)ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹ
יתחּיב  עליהן ׁשהעֹובר זּולתן עׂשה מצות ׁשּום אצלנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹואין
מהּֿׁשּנאמר  ּכל אםּֿכן, ּדין. ּבית מיתת וכלֿׁשּכן ― ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכרת
― ּכרת חּיב ׁשהּוא אֹו יּומת, ּפלֹוני ּדבר ׁשהעֹוׂשה ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּתֹורה
 ֿ ּבלא וׁשהּוא עליו מזהרים הּדבר ׁשאֹותֹו ּבברּור ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻידענּו
הענׁש ּבאּור מּלבד ׁשּבֹו הּלאו ּבּכתּוב ׁשּיתּבאר ויׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה.
חּלּול  ּכגֹון: מבארת, האזהרה וגם מבאר הענׁש ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹויהיה
ּכלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה ּבהם: ׁשאמר ועבֹודהֿזרה, ְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּבת
מלאכה  ׁשעׂשה למי סקילה חּיב אחרּֿכ תעבדם", ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹו"לא
ּבלאו  ּבּכתּוב האזהרה ּתתּבאר לא ּופעמים עבד. ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
 ֿ את ועֹוזב ּבלבד אתֿהענׁש מזּכיר הּוא אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגרידא,
הּכתּוב  ענׁש "לא אצלנּו: הּוא ׁשהּכלל אּלא ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאזהרה;

הזהיר" ew:)אּלאֿאםּֿכן migaf) אזהרה יׁש ועלּֿכלּֿפנים , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
"ענׁש ּבכלֿמקֹום: אֹומרים לפיכ ענׁש. ׁשחּיב ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹלכלֿמי
לא  ואם ."וכ ּכ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹׁשמענּו,

הּמּדֹות ּבאחת למדּוה ּבּכתּוב, האזהרה (dxezdyנתּפרׁשה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָ
(oda zyxcpׁשאמרּו זה ּכגֹון ,(mihtyn zyxt `zlikn) ְְֶֶָ

ּבּכתּוב  נתּבארה ׁשּלא אביו, ּומּכה אביו מקּלל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבאזהרת
"לאֿתּכה  אמר: ולא "אבי "לאֿתקּלל אמר: לא ּכי ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹּכלל,
ּכ ּומּתֹו קּלל. אֹו ׁשהּכה למי מיתה חּיב אבל ,"ְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָאבי
להן  ולמדּו והֹוציאּו לאֿתעׂשה, מצות ׁשהן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלמדנּו,
 ֿ מן אחת ּבדר אחרים מּמקֹומֹות אזהרה ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּולכּיֹוצא

למהּֿׁשאמרּו סתירה זֹו ואין miaxהּמּדֹות. zenewna) ְְְְִִֵֶַַָָ
(cenlza למהּֿׁשאֹומרים ולא מןֿהּדין", מזהירין "אין :ְְְְִִִִִֵֶַַַֹ

 ֿ מה ּכּונת אּלא מןֿהּדין?!" מזהירין "וכי ְְִִִִִִֶַַַַַָָָּתמיד:
ּבדר לאסר ּכדי ― הּדין" מן מזהירין "אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹּׁשאֹומרים:

מּדה עלֿידי oda)לּמּוד zyxcp dxezdy)נתּפרׁש מהּֿׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַָָֹ
מעׂשה  לעֹוׂשה אתֿהענׁש נמצא אם אבל לגמרי; אסּור ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבֹו
אסּור  מעׂשה ׁשהּוא ּבהכרח נדע ― ּבּתֹורה מפרׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
על  העיר היכן הּמּדֹות ּבאחת נלמד ורק עליו. ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻּומזהרים
הּכתּוב  ענׁש "לא הּכלל לנּו ׁשּיתקּים ּכדי ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהאזהרה,
על  האזהרה ׁשּמצאנּו אחרי ואכן הזהיר". ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלאֿאםּֿכן
מיתת  אֹו ּכרת אֹו ועׂשה ׁשעבר מי חּיב אז ― ּדבר ְִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
ּכלֿהּכללים  עם אֹותּה ּוזכר זֹו הקּדמה אפֹוא ּדע ּדין. ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּבית

לקּמן. מהּֿׁשּנזּכיר ּבכל ְְְְִֶֶַַַָָֹׁשּקדמּו

ואבאר עּתה מצוה, מצוה ּכלֿהּמצות, להזּכיר אתחיל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
הּמצוה ׁשם ּפרּוׁש ּבדר ihxtlאֹותן qpkidl ilan) ְְִֵֵֶֶַָָ

(zeklddּדברינּו ּבראׁשית ׁשהבטחנּו ּכמֹו ,lr dncwda) ְְְְְִִֵֵֶַָ
(` xeriy Ð xtqd zxhnא הּמאמר. מּטרת ׁשּזֹוהי לפי ,ְְֲִִֶַַַַַָ
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ּכׁשאזּכיר  והיא: ּתֹוספת, זֹו למּטרה להֹוסיף ּבעיני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָטֹוב
ּבלאֿתעׂשה, אֹו ּבעׂשה ענׁש איזה עליה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאתֿהּמצוה

אֹואזּכי  מיתה, חּיב ― עליה "והעֹובר ואמר: ענׁשּה ר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּדין, ּבית מּמיתֹות אחת אֹו מלקּות, אֹו ,ּכ קרּבן אֹו ְְִִִֵֵַַַָָָָּכרת,
― מןֿהענׁשים ענׁש ּבֹו יּזכר מהּֿׁשּלא וכל ּתׁשלּומין". ְְֳִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹאֹו
ׁשאמרּו ּכמֹו זה הרי לאֿתעׂשה, מּמצות היא ׁשאם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּתדע

(` wxt zezixk `ztqez) ולא ,"מל מצות על "ּכעֹובר :ְְְִֵֶֶַַֹ
ּכלֿמצוה  הרי ― ּכּלן עׂשה מצות אבל להעניׁשֹו. ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֻעלינּו
ּברצּועה  להלקֹות לנּו יׁש חֹובה, ׁשעׂשּיתּה ּבׁשעה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָמהן
זמן  יעבֹור אֹו יעׂשה, אֹו ׁשּימּות עד מּלעׂשֹותּה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָאתֿהּנמנע
לנּו אין מׁשל, ּדר ּבּסּכה, יׁשב ולא ׁשעבר מי ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהחּיּוב.

זאת. ודע ― עברתֹו על סּכֹות אחר ְְְֲֵַַַַַָֹֻלהלקֹותֹו

ּבין ועֹוד: הּנׁשים, על חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
על  חֹובה אינּה וזֹו אמר: ― לאֿתעׂשה ּובין ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹעׂשה
ולא  מעידֹות ולא ּדנֹות אינן ׁשהּנׁשים וידּוע, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּנׁשים.
לא  רׁשּות ּבמלחמת נלחמֹות ולא ּבידיהן קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמקריבֹות
ׁשּזה  ּכיון הּנׁשים", על חֹובה אינּה "וזֹו ּבּה לֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצטר

.צר ללא ּדברים ְְִִֶָֹֹרּבּוי

ֿ ועֹוד: ּבארץ אּלא חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לאֿתעׂשה  ּובין עׂשה ּבין הּבית, ּבפני אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל,
ּבפני  אֹו ּבארץֿיׂשראל אּלא חֹובה אינּה וזֹו אמר: ―ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אּלא  קרבים אינם ׁשּכלֿהּקרּבנֹות ּגםּֿכן, וידּוע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבית.
נפׁשֹות  ּדיני וכן לעזרה; מחּוץ אסּורה וׁשהעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבּמקּדׁש
"מּנין  הּמכלּתא: ּולׁשֹון מקּדׁש. ּכׁשּיׁש אּלא אֹותם ּדנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מזּבחי  מעם לֹומר: ּתלמּוד הּבית? ּבפני אּלא ממיתין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאין

למּות ci)ּתּקחּנּו ,`k zeny) אּתה ― ּבית ל יׁש אם הא: ְִִִֵֶַַָָָָ
עֹוד: אמרּו וׁשם ממית". אּתה אין ― לאו ואם ְְְִִִֵֵֵַָָָָממית;
מעם  לֹומר: ּתלמּוד לּמזּבח? סמּוכה סנהדרין ׁשּתהא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ"מּנין
והּמלכּות  ׁשהּנבּואה ידּוע וכן למּות". ּתּקחּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמזּבחי

ׁשאנחנּו מןֿהחטאים ׁשּנחּדל עד מּמּנּו מתמידים נסּתּלקּו ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשהבטיחנּו, ּכמֹו וירחמנּו, ה' לנּו יסלח ואז ― ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבהם
אחריֿכן  "והיה הּנבּואה: החזרת על ׁשאמר ּכמֹו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָויחזירן,
ּובנֹותיכם" ּבניכם ונּבאּו עלּֿכלּֿבׂשר אתֿרּוחי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאׁשּפ

(` ,b l`ei) ּבּיֹום" והּממׁשלה: הּמלכּות החזרת על ואמר .ְְְְֲֶַַַַַַַַָָָָ
אתּֿפרציהן  וגדרּתי הּנפלת ּדויד אתֿסּכת אקים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻההּוא

עֹולם" ּכימי ּובניתיה אקים i`)והרסתיו ,h qenr) ידּוע ּגם . ְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ועלּֿפי  ּבמל אּלא יהיּו לא הארץ וכּבּוׁש ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּמלחמה
אלעזר  "ולפני ׁשאמר: ּכמֹו ּגדֹול, וכהן ּגדֹולה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹסנהדרי

יעמד" Ðהּכהן dnglnl z`vl jxhviyk Ð "el l`ye") ֲֵַַֹֹ
(`k ,fk xacna i"yx מפרסמים ּכּלם אּלּו ׁשענינים ּולפי .ְְְְִִִִֵֶָָָֻֻ

לאֿתעׂשה  אֹו עׂשה ּכלֿמצות הרי אדם, ּבני רב ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאצל
אֹו ּדין, ּבית ּבמיתֹות אֹו ּבעבֹודֹות, אֹו ּבקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָהּתלּויה
לא  ― רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ומל ּבנביא אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּבּסנהדרין,
הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ּומצוה ּבהן: לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאצטר
ׁשּיהא  מהּֿׁשאפׁשר אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. לפי ּברּור ׁשּזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכיון

האל. ּבעזרת עליו אעיר טעּות, אֹו ספק ְְִֵֵֶַָָָָָָּבֹו

ׁשּדי. ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָועּתה

ה'תשע"ד  שבט י"ג שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי י "ג ֿ י "ד שבט 
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― הראׁשֹונה ּבידיעת הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ
והּוא  וסּבה עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: האלקּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ[ּבהאמנת]
ה' "אנכי יתעּלה: אמרֹו וזהּו לכלֿהּנמצאים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

"אלהי(e ,d mixac .a ,k zeny)מּכֹות ּגמרא (bk.)ּובסֹוף ְְֱֶַָָֹ
קרא? מאי ּבסיני. למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹאמרּו:

מׁשה צּוהֿלנּו c)ּתֹורה ,bl mixac) מנין ּכלֹומר: ― ְְִִֶַַָָָֹ
הוי? הכי ּבגּמטרּיא "ּתֹורה ואמרּו: זה על והקׁשּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּת'ֹו'ר'ה',

הוי!". סרי וחד מאֹות ixz"`ׁשׁש `ixhniba d'x'e'z ixdy) ְְֵֵֵֵַָ
(b"ixz `le יהיה ו"לא "אלהי ה' "אנכי הּתׁשּובה: ְְְֱִִֶֶַָָָָֹֹֹּובאה

הּגבּורה מּפי "ל(`ed jexa yecwd)"ׁשמעּום(dyn itn `le) ְְְִִַָָ
הּצּוּוי  והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהּנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַַלידע,

― לאֿתעׂשה מּמצות האזהרה הראׁשֹונה היא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹ
יתעּלה, לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על מּלהעלֹות ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשהזהרנּו

אמירה לֹו מּליחס יתרֹומם ― אמרֹו milnוהּוא rax`) ְְְְֲִִִֵֵַָָ
biizqd ,"exne` `ede" xn`y oeik xbqend xn`n oirk md dl`

(`ed jexa yecwl qgia eheytk dxin` byenn cin לאֿיהיה"ְִֶֹ
ּפני" על אחרים אלהים ל(b ,k zeny) ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר . ְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָֹ

אמרם (bk:)מּכֹות והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא זה ׁשּלאו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות "ׁשׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹׁשם:
עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו וגֹו'", ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבסיני

― הּׁשנּיה הּיחּוד,הּמצוה ּבידיעת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע הראׁשֹונה (xea`)והּוא: וסּבתֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אלהינּו ה' יׂשראל "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא אחד, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
אחד" c)ה' ,e mixac) ׁשהם ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד "עלֿמנת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹומרים:
מּבית  הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ּכּונתם זה. ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהרּבה
והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה עּמנּו עׂשה ולא ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעבדים
ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ּבדעּתנּו ׁשּנקּבע ּבתנאי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

אֹומרים מקֹומֹות ּובהרּבה .ּבכ 'מצות (minkg)מחּיבים ְְְְְְְִִִֵַַָָֻ
אֹומרים  ּכי ׁשמים', 'מלכּות ּגם זֹו למצוה וקֹוראים ְְְְְְִִִִִִַַַָָיחּוד',

(ziyrpy ,zniieqn dlert lr mi`hazn Ð) עליו לקּבל ּכדי :ְְֵֵַָָ
ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ההֹודאה ּכלֹומר ׁשמים, מלכּות ְְְֱִִַַַַָָָָָָֹעל

ה'תשע"ד  שבט י"ד רביעי יום

.Ë .„ .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הּׁשליׁשית אהבתֹוהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ

וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹיתעּלה,
הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּופעּלֹותיו,
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להׁשיב ּוכבר צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
עצם  ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה  אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּכרת  ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻמחּיבי
ּגם  מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל מיתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּומחּיבי
אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאתֿהּדברים
"הלכֹות  ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ּבכלל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמיתה,
סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את 'הּמחּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּגדֹולֹות"
לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". "לאֿתעׂשה מנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹאחרּֿכ
ׁשּקּיּום  ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, חֹוׁשבים ׁשהם אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלֹומר
ּבהם  מֹונים אי ― ואםּֿכן לאֿתעׂשה. מצות ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהענׁשים

(mb) וג הּדברהענׁש envr)ם xeqi`d)אֹותֹו עליו ׁשחּיבים ְִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו מּזה, קׁשה ויֹותר ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹהענׁש?!
והם  מיתה; אין ׁשּבהם ּכרת מחּיבי לאֿתעׂשה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמצות
הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ על והענׁש הּכרת ׁשחּיּוב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמדּמים,

הּמצות" "ספר ׁשּבעל oe`b)עד utg ax) ואמר זאת ּפרׁש ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּדברים  הּפרק, אֹותֹו מהּֿׁשּכלל ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּפרק
ּכי  ׁשהֹודיענּו, ענינים ּוׁשנים ׁשלׁשים "ּומּמּנּו זה: ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבנסח

אֹותם יבּצע ויתעּלה יתּבר eilr)הּוא lekiak ,zelhen ode) ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּכלֹומר  "ּומּמּנּו", ׁשאמר וזה ּבטּוחים". וכּלם אנחנּו, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֻולא
― הענינים ּוׁשנים ּוׁשלׁשים הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמןֿהענין
מחּיבי  ותׁשעת ּבלבד ּכרת המחּיבים ּוׁשלׁשה עׂשרים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻהם:
"וכּלם  אמרֹו: וענין ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻמיתה
יכרית  ׁשהּוא הבטיח, יתעּלה ׁשהּוא ּכלֹומר ― ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַּבטּוחים"
הּסברה  אצלֹו נׁשארה לא זה ׁשאדם ספק, ואין זה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹוימית
אנּו חֹובתנּו ׁשהן מהן יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתרי"ג
ׁשהּוא  ּופרׁש, ׁשאמר ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָויׁש
לדעּתי  ׁשּכלֿזה ועד יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיבּצע
הם  ּכי ּפנים, ּבׁשּום זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבלּבּול
זֹו, טעּות ּכּלם להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ְִִֶֶֶָָָָָָָָָֻּדברים
ּפעם  :ּבכ ּונבּוכים ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמּפני
אתֿהּדבר  וגם אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמֹונים
ּכמצות  אתּֿכלֿזה וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשעליו
הּוא  הּנכֹון הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
ּולפי  עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמהּֿׁשהזּכרּתי:
נצטּוינּו אנּו ּכי עׂשה, מצות ― ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָזה
― חמׁש ּתֹוספת ודין זה. ּבׁשעּור סכּום עליו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹלהּטיל

חּיּוב  ודין אׁשם מצוה, חּיּוב ודין מצוה, ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָ
וקרּבן  מצוה; ― ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ― ְְְְְִִִִַַָָָָָָָוּדאי
ולחנק  ולהרג ולׂשרף לסקל וכן מצוה; ― ויֹורד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹֹֹעֹולה
ּבפני  מצוה האּלה מןֿהענׁשים ּכלֿאחד ― ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָָָָולתלֹות
ּברצּועה  ׁשההלקאה ּכׁשם ׁשּיתחּיב; מי ּבהן יתחּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה,
 ֿ מה זהּו ― ׁשּיתחּיב. מי ּבּמלקּות יתחּיב אחת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמצוה
נׁשלמּו ּובֹו הּזה, ּבּכלל להקּדימֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָּׁשרצינּו

ּׁשאנחנּוּתֹועיל ׁשהקּדמתם הּכללים  ֿ ּבֹו.עֹוסקים למה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

dnCwd©§¨¨
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ׁשחּיבים עֹוד ׁשּכלּֿדבר זֹו: הקּדמה לכ להֹוסיף ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָראּוי
מצות  ּבהכרח זֹו הרי ― ּכרת אֹו ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעליו
אףֿעלּֿפי  ּבכרת, ׁשהם ּומילה מּפסח חּוץ ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה.

ּכרתֹות מּסכת ּבריׁש ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׂשה, מצות ;(a.)ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹ
יתחּיב  עליהן ׁשהעֹובר זּולתן עׂשה מצות ׁשּום אצלנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹואין
מהּֿׁשּנאמר  ּכל אםּֿכן, ּדין. ּבית מיתת וכלֿׁשּכן ― ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכרת
― ּכרת חּיב ׁשהּוא אֹו יּומת, ּפלֹוני ּדבר ׁשהעֹוׂשה ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּתֹורה
 ֿ ּבלא וׁשהּוא עליו מזהרים הּדבר ׁשאֹותֹו ּבברּור ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻידענּו
הענׁש ּבאּור מּלבד ׁשּבֹו הּלאו ּבּכתּוב ׁשּיתּבאר ויׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה.
חּלּול  ּכגֹון: מבארת, האזהרה וגם מבאר הענׁש ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹויהיה
ּכלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה ּבהם: ׁשאמר ועבֹודהֿזרה, ְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּבת
מלאכה  ׁשעׂשה למי סקילה חּיב אחרּֿכ תעבדם", ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹו"לא
ּבלאו  ּבּכתּוב האזהרה ּתתּבאר לא ּופעמים עבד. ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
 ֿ את ועֹוזב ּבלבד אתֿהענׁש מזּכיר הּוא אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגרידא,
הּכתּוב  ענׁש "לא אצלנּו: הּוא ׁשהּכלל אּלא ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאזהרה;

הזהיר" ew:)אּלאֿאםּֿכן migaf) אזהרה יׁש ועלּֿכלּֿפנים , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
"ענׁש ּבכלֿמקֹום: אֹומרים לפיכ ענׁש. ׁשחּיב ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹלכלֿמי
לא  ואם ."וכ ּכ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹׁשמענּו,

הּמּדֹות ּבאחת למדּוה ּבּכתּוב, האזהרה (dxezdyנתּפרׁשה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָ
(oda zyxcpׁשאמרּו זה ּכגֹון ,(mihtyn zyxt `zlikn) ְְֶֶָ

ּבּכתּוב  נתּבארה ׁשּלא אביו, ּומּכה אביו מקּלל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבאזהרת
"לאֿתּכה  אמר: ולא "אבי "לאֿתקּלל אמר: לא ּכי ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹּכלל,
ּכ ּומּתֹו קּלל. אֹו ׁשהּכה למי מיתה חּיב אבל ,"ְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָאבי
להן  ולמדּו והֹוציאּו לאֿתעׂשה, מצות ׁשהן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלמדנּו,
 ֿ מן אחת ּבדר אחרים מּמקֹומֹות אזהרה ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּולכּיֹוצא

למהּֿׁשאמרּו סתירה זֹו ואין miaxהּמּדֹות. zenewna) ְְְְִִֵֶַַָָ
(cenlza למהּֿׁשאֹומרים ולא מןֿהּדין", מזהירין "אין :ְְְְִִִִִֵֶַַַֹ

 ֿ מה ּכּונת אּלא מןֿהּדין?!" מזהירין "וכי ְְִִִִִִֶַַַַַָָָּתמיד:
ּבדר לאסר ּכדי ― הּדין" מן מזהירין "אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹּׁשאֹומרים:

מּדה עלֿידי oda)לּמּוד zyxcp dxezdy)נתּפרׁש מהּֿׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַָָֹ
מעׂשה  לעֹוׂשה אתֿהענׁש נמצא אם אבל לגמרי; אסּור ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבֹו
אסּור  מעׂשה ׁשהּוא ּבהכרח נדע ― ּבּתֹורה מפרׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
על  העיר היכן הּמּדֹות ּבאחת נלמד ורק עליו. ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻּומזהרים
הּכתּוב  ענׁש "לא הּכלל לנּו ׁשּיתקּים ּכדי ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהאזהרה,
על  האזהרה ׁשּמצאנּו אחרי ואכן הזהיר". ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלאֿאםּֿכן
מיתת  אֹו ּכרת אֹו ועׂשה ׁשעבר מי חּיב אז ― ּדבר ְִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
ּכלֿהּכללים  עם אֹותּה ּוזכר זֹו הקּדמה אפֹוא ּדע ּדין. ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּבית

לקּמן. מהּֿׁשּנזּכיר ּבכל ְְְְִֶֶַַַָָֹׁשּקדמּו

ואבאר עּתה מצוה, מצוה ּכלֿהּמצות, להזּכיר אתחיל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
הּמצוה ׁשם ּפרּוׁש ּבדר ihxtlאֹותן qpkidl ilan) ְְִֵֵֶֶַָָ

(zeklddּדברינּו ּבראׁשית ׁשהבטחנּו ּכמֹו ,lr dncwda) ְְְְְִִֵֵֶַָ
(` xeriy Ð xtqd zxhnא הּמאמר. מּטרת ׁשּזֹוהי לפי ,ְְֲִִֶַַַַַָ
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ּכׁשאזּכיר  והיא: ּתֹוספת, זֹו למּטרה להֹוסיף ּבעיני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָטֹוב
ּבלאֿתעׂשה, אֹו ּבעׂשה ענׁש איזה עליה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאתֿהּמצוה

אֹואזּכי  מיתה, חּיב ― עליה "והעֹובר ואמר: ענׁשּה ר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּדין, ּבית מּמיתֹות אחת אֹו מלקּות, אֹו ,ּכ קרּבן אֹו ְְִִִֵֵַַַָָָָּכרת,
― מןֿהענׁשים ענׁש ּבֹו יּזכר מהּֿׁשּלא וכל ּתׁשלּומין". ְְֳִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹאֹו
ׁשאמרּו ּכמֹו זה הרי לאֿתעׂשה, מּמצות היא ׁשאם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּתדע

(` wxt zezixk `ztqez) ולא ,"מל מצות על "ּכעֹובר :ְְְִֵֶֶַַֹ
ּכלֿמצוה  הרי ― ּכּלן עׂשה מצות אבל להעניׁשֹו. ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֻעלינּו
ּברצּועה  להלקֹות לנּו יׁש חֹובה, ׁשעׂשּיתּה ּבׁשעה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָמהן
זמן  יעבֹור אֹו יעׂשה, אֹו ׁשּימּות עד מּלעׂשֹותּה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָאתֿהּנמנע
לנּו אין מׁשל, ּדר ּבּסּכה, יׁשב ולא ׁשעבר מי ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהחּיּוב.

זאת. ודע ― עברתֹו על סּכֹות אחר ְְְֲֵַַַַַָֹֻלהלקֹותֹו

ּבין ועֹוד: הּנׁשים, על חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
על  חֹובה אינּה וזֹו אמר: ― לאֿתעׂשה ּובין ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹעׂשה
ולא  מעידֹות ולא ּדנֹות אינן ׁשהּנׁשים וידּוע, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּנׁשים.
לא  רׁשּות ּבמלחמת נלחמֹות ולא ּבידיהן קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמקריבֹות
ׁשּזה  ּכיון הּנׁשים", על חֹובה אינּה "וזֹו ּבּה לֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצטר

.צר ללא ּדברים ְְִִֶָֹֹרּבּוי

ֿ ועֹוד: ּבארץ אּלא חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לאֿתעׂשה  ּובין עׂשה ּבין הּבית, ּבפני אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל,
ּבפני  אֹו ּבארץֿיׂשראל אּלא חֹובה אינּה וזֹו אמר: ―ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אּלא  קרבים אינם ׁשּכלֿהּקרּבנֹות ּגםּֿכן, וידּוע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבית.
נפׁשֹות  ּדיני וכן לעזרה; מחּוץ אסּורה וׁשהעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבּמקּדׁש
"מּנין  הּמכלּתא: ּולׁשֹון מקּדׁש. ּכׁשּיׁש אּלא אֹותם ּדנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מזּבחי  מעם לֹומר: ּתלמּוד הּבית? ּבפני אּלא ממיתין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאין

למּות ci)ּתּקחּנּו ,`k zeny) אּתה ― ּבית ל יׁש אם הא: ְִִִֵֶַַָָָָ
עֹוד: אמרּו וׁשם ממית". אּתה אין ― לאו ואם ְְְִִִֵֵֵַָָָָממית;
מעם  לֹומר: ּתלמּוד לּמזּבח? סמּוכה סנהדרין ׁשּתהא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ"מּנין
והּמלכּות  ׁשהּנבּואה ידּוע וכן למּות". ּתּקחּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמזּבחי

ׁשאנחנּו מןֿהחטאים ׁשּנחּדל עד מּמּנּו מתמידים נסּתּלקּו ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשהבטיחנּו, ּכמֹו וירחמנּו, ה' לנּו יסלח ואז ― ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבהם
אחריֿכן  "והיה הּנבּואה: החזרת על ׁשאמר ּכמֹו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָויחזירן,
ּובנֹותיכם" ּבניכם ונּבאּו עלּֿכלּֿבׂשר אתֿרּוחי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאׁשּפ

(` ,b l`ei) ּבּיֹום" והּממׁשלה: הּמלכּות החזרת על ואמר .ְְְְֲֶַַַַַַַַָָָָ
אתּֿפרציהן  וגדרּתי הּנפלת ּדויד אתֿסּכת אקים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻההּוא

עֹולם" ּכימי ּובניתיה אקים i`)והרסתיו ,h qenr) ידּוע ּגם . ְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ועלּֿפי  ּבמל אּלא יהיּו לא הארץ וכּבּוׁש ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּמלחמה
אלעזר  "ולפני ׁשאמר: ּכמֹו ּגדֹול, וכהן ּגדֹולה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹסנהדרי

יעמד" Ðהּכהן dnglnl z`vl jxhviyk Ð "el l`ye") ֲֵַַֹֹ
(`k ,fk xacna i"yx מפרסמים ּכּלם אּלּו ׁשענינים ּולפי .ְְְְִִִִֵֶָָָֻֻ

לאֿתעׂשה  אֹו עׂשה ּכלֿמצות הרי אדם, ּבני רב ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאצל
אֹו ּדין, ּבית ּבמיתֹות אֹו ּבעבֹודֹות, אֹו ּבקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָהּתלּויה
לא  ― רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ומל ּבנביא אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּבּסנהדרין,
הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ּומצוה ּבהן: לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאצטר
ׁשּיהא  מהּֿׁשאפׁשר אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. לפי ּברּור ׁשּזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכיון

האל. ּבעזרת עליו אעיר טעּות, אֹו ספק ְְִֵֵֶַָָָָָָּבֹו

ׁשּדי. ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָועּתה

ה'תשע"ד  שבט י"ג שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי י "ג ֿ י "ד שבט 
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― הראׁשֹונה ּבידיעת הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ
והּוא  וסּבה עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: האלקּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ[ּבהאמנת]
ה' "אנכי יתעּלה: אמרֹו וזהּו לכלֿהּנמצאים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

"אלהי(e ,d mixac .a ,k zeny)מּכֹות ּגמרא (bk.)ּובסֹוף ְְֱֶַָָֹ
קרא? מאי ּבסיני. למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹאמרּו:

מׁשה צּוהֿלנּו c)ּתֹורה ,bl mixac) מנין ּכלֹומר: ― ְְִִֶַַָָָֹ
הוי? הכי ּבגּמטרּיא "ּתֹורה ואמרּו: זה על והקׁשּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּת'ֹו'ר'ה',

הוי!". סרי וחד מאֹות ixz"`ׁשׁש `ixhniba d'x'e'z ixdy) ְְֵֵֵֵַָ
(b"ixz `le יהיה ו"לא "אלהי ה' "אנכי הּתׁשּובה: ְְְֱִִֶֶַָָָָֹֹֹּובאה

הּגבּורה מּפי "ל(`ed jexa yecwd)"ׁשמעּום(dyn itn `le) ְְְִִַָָ
הּצּוּוי  והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהּנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַַלידע,

― לאֿתעׂשה מּמצות האזהרה הראׁשֹונה היא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹ
יתעּלה, לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על מּלהעלֹות ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשהזהרנּו

אמירה לֹו מּליחס יתרֹומם ― אמרֹו milnוהּוא rax`) ְְְְֲִִִֵֵַָָ
biizqd ,"exne` `ede" xn`y oeik xbqend xn`n oirk md dl`

(`ed jexa yecwl qgia eheytk dxin` byenn cin לאֿיהיה"ְִֶֹ
ּפני" על אחרים אלהים ל(b ,k zeny) ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר . ְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָֹ

אמרם (bk:)מּכֹות והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא זה ׁשּלאו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות "ׁשׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹׁשם:
עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו וגֹו'", ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבסיני

― הּׁשנּיה הּיחּוד,הּמצוה ּבידיעת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע הראׁשֹונה (xea`)והּוא: וסּבתֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אלהינּו ה' יׂשראל "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא אחד, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
אחד" c)ה' ,e mixac) ׁשהם ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד "עלֿמנת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹומרים:
מּבית  הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ּכּונתם זה. ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהרּבה
והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה עּמנּו עׂשה ולא ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעבדים
ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ּבדעּתנּו ׁשּנקּבע ּבתנאי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

אֹומרים מקֹומֹות ּובהרּבה .ּבכ 'מצות (minkg)מחּיבים ְְְְְְְִִִֵַַָָֻ
אֹומרים  ּכי ׁשמים', 'מלכּות ּגם זֹו למצוה וקֹוראים ְְְְְְִִִִִִַַַָָיחּוד',

(ziyrpy ,zniieqn dlert lr mi`hazn Ð) עליו לקּבל ּכדי :ְְֵֵַָָ
ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ההֹודאה ּכלֹומר ׁשמים, מלכּות ְְְֱִִַַַַָָָָָָֹעל

ה'תשע"ד  שבט י"ד רביעי יום

.Ë .„ .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הּׁשליׁשית אהבתֹוהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ

וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹיתעּלה,
הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּופעּלֹותיו,
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ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה ּתכלית וזֹוהי ―,e mixac) ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
(e"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר d)"לפי ,e my)יֹודע ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד ֿ הּמקֹום? את אהב ּכיצד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹאני
מצּו אנכי אׁשר ּכהאּלה ׁשּמּתֹו ― "לבב ֿ על הּיֹום  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי מּכיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאּתה
ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ההתּבֹוננּות ֿ ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשעל
זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. האהבה ותבֹוא ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּתענּוג
יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ֿ ּבני ּכל את ׁשּנקרא ֿ ּכן, ּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכֹוללת
ּתהללּנּו ֿ ׁשהּוא, ֿ מי את אֹוהב אּתה אם ׁשּכן ּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָולאמּונה
ּדר על וזה ― לאהבתֹו ֿ אדם ּבני ותקרא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּותׁשּבחּנּו
ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת ֿ ה' את ּתאהב אם ּכ ― ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשל
אתֿ ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה הרי אמּתּותֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּׂשגת
יֹודע. ּכבר ׁשאּתה האמת לידיעת והּסכלים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּפתאים

ספרי על(my)ּולׁשֹון אהבהּו ― ה'" את "ואהבּת : ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
עׂשּו אׁשר ֿ הּנפׁש "ואת ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּברּיֹות

d)בחרן" ,ai ziy`xa)ׁשהיה לפי ׁשאברהם, ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ
אהבי" אברהם "זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוהב

(g ,`n diryi)לאמּונה האדם ֿ ּבני את הּׂשגתֹו ּבעצם ְְֱֵֶֶַָָָָָָָָָֹקרא
אליו. האדם ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמרב

― הרביעית לקּבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה יראתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבדעּתנּו

mi`hgd)ּובֹוטחים lr db`c mey ila mihwye miely)― . ְִ
יתעּלה: אמרֹו וזהּו ֿ עת, ּבכל ענׁשֹו לביאת נחּוׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּתירא" אלהי ֿ ה' bi)"את ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא . ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ
(.ep)ונקב" יתעּלה: ּדבריו על וטריא ׁשקלא ּבדר ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמרּו

יּומת" מֹות ֿ ה' fh)ׁשם ,ck `xwie)ּפרֹוׁשי ואימא :,xen`) ְֵֵֵָָָ
ekd ,weqtay "awep"y ,ile`myd my z` dbedl dfa dpe

(yxetna:ּדכתיב ,(jkl dnbece)"ּבׁשמֹות נּקבּו "אׁשר ְְְֲִִִֵֶ
(fi ,` xacna)― ּתירא"? אלהי ֿ ה' "את מן ְְְֱִִֵֶֶַַָֹואזהרּתּה

הּׁשם את ׁשּיזּכיר הּוא ֿ ה'" ׁשם "ונקב ׁשּנאמר זה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּכלֹומר:
נאמר, ּבזה? יׁש עון איזה ּתאמר: ואם .ׁשיבר ּבלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבלבד

(iptn "`xiz jidl` 'd z`" lr xaer `edy)מאּבד ְֵֶַׁשהּוא
לבּטלה. ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי ֿ הּיראה. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּבכ זה ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוהיתה
ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא ― "חדא ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמרּו:
oic yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x mrh)

(cr aiig epi` scbndyּכמֹו ּבׁשם, ֿ הּׁשם את ְְְֵֵֵֶֶַָׁשיבר
ֿ יֹוסי" את יֹוסי "יּכה mydׁשאמרּו my xikfiy cr ,xnelk) ְֵֵֶֶֶַָ

ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki oebk ,myd mya ellwie

(dnbecl wx iqei my xikfde ,ipelt my z`אזהרת" ועֹוד, .ְְַַָ
ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה ֿ אזהרת וכל היא, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָעׂשה
לא ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ואין ― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה לפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָיּתכן,
אלהי ֿ ה' "את ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמזהירין

עׂשה. מצות ― ְֲִִֵַָּתירא"

― הּתׁשיעית הּׁשם,הּמצוה קּדּוׁש על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: al)והּוא ,ak `xwie). ְְְְְְְְִִִֵֵַָָ

ּברּבים, זֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוענין
אלינּו יבֹוא ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ נירא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוׁשּלא

עריץ xeabe)אּנס siwz hily)ּבֹו לכּפֹור אֹותנּו ויקרא ְְְִִִַָָָָ
לּמות ֿ עצמנּו את נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ― ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה
מאמין ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּבהחלט;

יתעּלה. yecwaּבֹו xetkl xeq` cala oir zi`xnl elit`y) ְִֶַ
(`ed jexaּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות היא ְְְִִִִֵֶַַַָוזֹו

ּביד למּות ֿ עצמנּו את ׁשּנמסר ּכלֹומר: ֿ יׂשראל, ֿ ּבני יּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה יתעּלה אהבתֹו על ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהעריץ
ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ּבימי ועזריה מיׁשאל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחנניה
ּבכללם, ויׂשראל אדם ֿ ּבני ּכל והׁשּתחוּו לּצלם, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלהׁשּתחות
ּגדֹולה חרּפה ּבכ והיה ׁשמים. ׁשם מקּדׁש ׁשם היה ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹולא
ׁשּמקּים מי ׁשם היה ולא זֹו, מצוה מּכּלם ׁשאבדה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻליׂשראל

ּפחדּו הּכל אּלא b)אֹותּה l`ipc)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין . ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם, ּכלּֿבאי ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום הּמעמד אֹותֹו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָּבכגֹון
העת. ּבאֹותּה עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם חֹובה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָוהיה
חרּפת ּתהיה ׁשּלא יׁשעיהּו, ֿ ידי על ה' הבטיח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּוכבר
ּבחּורים ּבהם וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ּגמּורה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ּדמם ויפקירּו הּמות, ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, הּמעמד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאֹותֹו
ׁשּצּונּו ּכמֹו ּברּבים, ֿ ה' את ויקּדׁשּו ֿ האמּונה את ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָויפרסמּו
יבֹוׁש ֿ עּתה "לא אמרֹו: והּוא רּבנּו, מׁשה ֿ ידי על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה
ידי מעׂשה ילדיו בראתֹו ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ולא ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיעקב
ֿ אלהי ואת יעקב אתֿקדֹוׁש והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹֹּבקרּבֹו

יעריצּו" bkÎak)יׂשראל ,hk diryi)ספרא ּולׁשֹון .,h xen`) ְְְֲִִִֵַָָ
(eÎd― מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ּכ ֿ מנת "על :ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

סנהדרין ּובּגמרא ּברּבים". אתֿׁשמי ׁשּתקּדׁשּו ֿ מנת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
(:bl)אינֹו אֹו הּׁשם, קּדּוׁש על מצּוה ֿ נח "ּבן ְְִֵֵֶֶַַַָֹֻאמרּו:

ׁשמע ּתא dl`yl)מצּוה? daeyz ,rnyp `a)מצות ׁשבע : ְְְִֶֶַַָֹֻ
איתא ואי נח. ּבני yecwנצטּוּו lr mb eehvpy xn`z m`e) ְְְִִִֵַַָֹ

(myd"הוֹו ּתמניא ―(ray `le dpeny yi)נתּבאר הּנה .! ְְְֲִִֵֵַָָ
,לdf m`e ,df lr deehvp gp oa mb m` `xnba epcy dfn) ְ

(rnyn ,`l m` "gp ipa zeevn ray"a llka llkpִֶׁשהיא
והביאּו יׂשראל, על חֹובה ׁשהן הּמצות מסּפר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּכלל

ּׁשּנאמר: מּמה זֹו מצוה על al)ראיתם ,ak `xwie) ְֱֲִִֶֶַַַַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל". ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָ"ונקּדׁשּתי

מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

ה'תשע"ד  שבט ט"ו חמישי 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
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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
ּ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). ְְְִֶַ

ה'תשע"ד  שבט ט"ז שישי 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) ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
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קלה hay e"h iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה ּתכלית וזֹוהי ―,e mixac) ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
(e"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר d)"לפי ,e my)יֹודע ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד ֿ הּמקֹום? את אהב ּכיצד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹאני
מצּו אנכי אׁשר ּכהאּלה ׁשּמּתֹו ― "לבב ֿ על הּיֹום  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי מּכיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאּתה
ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ההתּבֹוננּות ֿ ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשעל
זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. האהבה ותבֹוא ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּתענּוג
יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ֿ ּבני ּכל את ׁשּנקרא ֿ ּכן, ּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכֹוללת
ּתהללּנּו ֿ ׁשהּוא, ֿ מי את אֹוהב אּתה אם ׁשּכן ּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָולאמּונה
ּדר על וזה ― לאהבתֹו ֿ אדם ּבני ותקרא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּותׁשּבחּנּו
ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת ֿ ה' את ּתאהב אם ּכ ― ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשל
אתֿ ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה הרי אמּתּותֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּׂשגת
יֹודע. ּכבר ׁשאּתה האמת לידיעת והּסכלים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּפתאים

ספרי על(my)ּולׁשֹון אהבהּו ― ה'" את "ואהבּת : ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
עׂשּו אׁשר ֿ הּנפׁש "ואת ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּברּיֹות

d)בחרן" ,ai ziy`xa)ׁשהיה לפי ׁשאברהם, ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ
אהבי" אברהם "זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוהב

(g ,`n diryi)לאמּונה האדם ֿ ּבני את הּׂשגתֹו ּבעצם ְְֱֵֶֶַָָָָָָָָָֹקרא
אליו. האדם ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמרב

― הרביעית לקּבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה יראתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבדעּתנּו

mi`hgd)ּובֹוטחים lr db`c mey ila mihwye miely)― . ְִ
יתעּלה: אמרֹו וזהּו ֿ עת, ּבכל ענׁשֹו לביאת נחּוׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּתירא" אלהי ֿ ה' bi)"את ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא . ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ
(.ep)ונקב" יתעּלה: ּדבריו על וטריא ׁשקלא ּבדר ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמרּו

יּומת" מֹות ֿ ה' fh)ׁשם ,ck `xwie)ּפרֹוׁשי ואימא :,xen`) ְֵֵֵָָָ
ekd ,weqtay "awep"y ,ile`myd my z` dbedl dfa dpe

(yxetna:ּדכתיב ,(jkl dnbece)"ּבׁשמֹות נּקבּו "אׁשר ְְְֲִִִֵֶ
(fi ,` xacna)― ּתירא"? אלהי ֿ ה' "את מן ְְְֱִִֵֶֶַַָֹואזהרּתּה

הּׁשם את ׁשּיזּכיר הּוא ֿ ה'" ׁשם "ונקב ׁשּנאמר זה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּכלֹומר:
נאמר, ּבזה? יׁש עון איזה ּתאמר: ואם .ׁשיבר ּבלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבלבד

(iptn "`xiz jidl` 'd z`" lr xaer `edy)מאּבד ְֵֶַׁשהּוא
לבּטלה. ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי ֿ הּיראה. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּבכ זה ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוהיתה
ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא ― "חדא ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמרּו:
oic yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x mrh)

(cr aiig epi` scbndyּכמֹו ּבׁשם, ֿ הּׁשם את ְְְֵֵֵֶֶַָׁשיבר
ֿ יֹוסי" את יֹוסי "יּכה mydׁשאמרּו my xikfiy cr ,xnelk) ְֵֵֶֶֶַָ

ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki oebk ,myd mya ellwie

(dnbecl wx iqei my xikfde ,ipelt my z`אזהרת" ועֹוד, .ְְַַָ
ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה ֿ אזהרת וכל היא, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָעׂשה
לא ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ואין ― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה לפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָיּתכן,
אלהי ֿ ה' "את ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמזהירין

עׂשה. מצות ― ְֲִִֵַָּתירא"

― הּתׁשיעית הּׁשם,הּמצוה קּדּוׁש על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: al)והּוא ,ak `xwie). ְְְְְְְְִִִֵֵַָָ

ּברּבים, זֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֻוענין
אלינּו יבֹוא ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ נירא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוׁשּלא

עריץ xeabe)אּנס siwz hily)ּבֹו לכּפֹור אֹותנּו ויקרא ְְְִִִַָָָָ
לּמות ֿ עצמנּו את נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ― ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה
מאמין ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּבהחלט;

יתעּלה. yecwaּבֹו xetkl xeq` cala oir zi`xnl elit`y) ְִֶַ
(`ed jexaּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות היא ְְְִִִִֵֶַַַָוזֹו

ּביד למּות ֿ עצמנּו את ׁשּנמסר ּכלֹומר: ֿ יׂשראל, ֿ ּבני יּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה יתעּלה אהבתֹו על ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהעריץ
ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ּבימי ועזריה מיׁשאל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחנניה
ּבכללם, ויׂשראל אדם ֿ ּבני ּכל והׁשּתחוּו לּצלם, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלהׁשּתחות
ּגדֹולה חרּפה ּבכ והיה ׁשמים. ׁשם מקּדׁש ׁשם היה ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹולא
ׁשּמקּים מי ׁשם היה ולא זֹו, מצוה מּכּלם ׁשאבדה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻליׂשראל

ּפחדּו הּכל אּלא b)אֹותּה l`ipc)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין . ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם, ּכלּֿבאי ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום הּמעמד אֹותֹו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָּבכגֹון
העת. ּבאֹותּה עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם חֹובה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָוהיה
חרּפת ּתהיה ׁשּלא יׁשעיהּו, ֿ ידי על ה' הבטיח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּוכבר
ּבחּורים ּבהם וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ּגמּורה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ּדמם ויפקירּו הּמות, ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, הּמעמד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאֹותֹו
ׁשּצּונּו ּכמֹו ּברּבים, ֿ ה' את ויקּדׁשּו ֿ האמּונה את ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָויפרסמּו
יבֹוׁש ֿ עּתה "לא אמרֹו: והּוא רּבנּו, מׁשה ֿ ידי על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה
ידי מעׂשה ילדיו בראתֹו ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ולא ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיעקב
ֿ אלהי ואת יעקב אתֿקדֹוׁש והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹֹּבקרּבֹו

יעריצּו" bkÎak)יׂשראל ,hk diryi)ספרא ּולׁשֹון .,h xen`) ְְְֲִִִֵַָָ
(eÎd― מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ּכ ֿ מנת "על :ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

סנהדרין ּובּגמרא ּברּבים". אתֿׁשמי ׁשּתקּדׁשּו ֿ מנת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
(:bl)אינֹו אֹו הּׁשם, קּדּוׁש על מצּוה ֿ נח "ּבן ְְִֵֵֶֶַַַָֹֻאמרּו:

ׁשמע ּתא dl`yl)מצּוה? daeyz ,rnyp `a)מצות ׁשבע : ְְְִֶֶַַָֹֻ
איתא ואי נח. ּבני yecwנצטּוּו lr mb eehvpy xn`z m`e) ְְְִִִֵַַָֹ

(myd"הוֹו ּתמניא ―(ray `le dpeny yi)נתּבאר הּנה .! ְְְֲִִֵֵַָָ
,לdf m`e ,df lr deehvp gp oa mb m` `xnba epcy dfn) ְ

(rnyn ,`l m` "gp ipa zeevn ray"a llka llkpִֶׁשהיא
והביאּו יׂשראל, על חֹובה ׁשהן הּמצות מסּפר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּכלל

ּׁשּנאמר: מּמה זֹו מצוה על al)ראיתם ,ak `xwie) ְֱֲִִֶֶַַַַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל". ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָ"ונקּדׁשּתי

מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

ה'תשע"ד  שבט ט"ו חמישי 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
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hay f"h iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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
ּ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). ְְְִֶַ

ה'תשע"ד  שבט ט"ז שישי 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) ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
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hayקלו f"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(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
למעׂשיהם להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומׁשּתה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולהאמין

ak)"ּולדבקהֿבֹו" ,`i mixac),הּזה הּצּוּוי ּגם נכּפל ּוכבר ְְְְִִֶַַַַָָָ
תדּבק" "ּובֹו k)ואמר: ,i my)"בֹו "ּולדבקה הּפרּוׁש: ּובא . ְְְְִֵַַָָָָָ

הּספרי לׁשֹון זהּו ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ―(my). ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
חכמים ּתלמידי ּבת לּׂשא החֹובה על ראיה הביאּו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן
חכמים ּתלמידי ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּולהּׂשיא
אמרּו תדּבק". "ּובֹו ֿ ּׁשּנאמר מּמה עּמהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָּולהתעּסק

(:`iw zeaezk)והא ּבּׁשכינה, להּדּבק לאדם לֹו אפׁשר "וכי :ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
הּוא" אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ck)ּכתיב: ,c my)אּלא ? ְְֱִִֵֶֶָָֹֹ

וכּו'. חכם" לתלמיד ּבּתֹו ֿ הּמׂשיא ְְְִִִֵַַָָָּכל

― 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"ד  שבט י"ז קודש שבת 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

(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 לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּ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
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i"yx
(Ê).È‡ ÌÈ‰Ï‡‰ שהוא ללמד פת''ח, נקוד ה''א

תמיהה: בי:‡˙Ó‰.בלשון להתגרות תואנה מבקש
.‰‡˙Óדברים עלילות יד)לשון כב ‰‰(È‡):(דברים
.È˙¯Ó‡ ויראה עמי וידבר הנביא יצא אלי הייתי, סבור

החולי: ‰ÌÂ˜Ó.את Ï‡ Â„È ÛÈ‰Â:הצרעת
(‚È).È·‡:אדוני ˙Ú˘‰.כמו ‡Ï‰,תעשהו לא וכי

טורח: דבר לך אמר ÈÎ.אפילו Û‡Â שאמר וחומר קל

וטהר: רחץ קל, דבר שלום ·¯Î‰.(ÂË)לך מנחת
בשלום  עבד או תלמיד ששואל פנים, הקבלת של

בלע''ז: שולד''ו ‡˜Á.(ÊË)הרב, Ì‡ עבודה שדמי
בו: מעורבין לשון ÏÂ‡.(ÊÈ)זרה בקשה, לשון

‡.הלואי: Ô˙ÂÈ שהיא ישראל מארץ זו מאדמה
ואעשה  לעירי ואשאנה פרדים, שני משא קדושה,

מזבח: אותה

cec zcevn
(Ê).ÂÈ„‚· Ú¯˜ÈÂ:חרדה ‡È.מחמת ÌÈ‰Ï‡‰אלהים אני  וכי 

יוכל  מי אין  כי  וכו ', זה  כי ולהחיות, להמית  בידי להיות 
ומגודל  ולהחיות , להמית  שבידו מי  אלא המצורע, לרפאות
בעצמו שהוא שלח  אשר וחשב  בהנביא, האמין לא  רשעו

‡.ירפאו: ÂÚ„ Í‡ ÈÎ אוכל שלא ממנו נעלם לא הלא כאומר ,
בי : להלחם עלילה  למצוא  הכוונה אבל לאÚ„ÈÂ.(Á)לה ,

השם: קדושת למען אם כי ארפאו  ·˘¯Í(È)למענך  ·Â˘ÈÂ
.ÍÏ לך ישוב ומעתה  הבשר, משמן רזה הצרעת  ידי על  כי

הצרעת: מן טהור  תהיה ואף ÂÎÂ'.(È‡)הבשר , ‡ˆÈ ÈÏ‡
חשבתי הרפואה, ובדבר  הגדולים. לשרים  אדם  בני שעושים  הכבוד  כדרך  רגליו, על  לפני ויעמוד אלי, יצא לכבודי  כי חשבתי

המצורע: יאסף  זה ובאופן נס, פי על  הרפואה שם להשפיע  הצרעת, מקום אל  ידו וינופף ה', בשם  ÂË·.(È·)שיקרא ‡Ï‰
דמשק נהרות  כי בדבריו, ממש אין בוודאי והלא טבעית , רפואה  מדרך  שאמר  כן אם נראה וטהר רחץ באמרו אבל  לומר: רצה 
נהרות לי הועילו שלא  כמו כן אם בתמיה , אני, טהור  וכי  בהם, עצמי רוחץ אני בתמידות והלא ישראל, מימי מכל המה טובים

הירדן: מי יועילו לא כן ‚„ÏÂ.(È‚)דמשק, היה„·¯ מהראוי הלא שתטהר, בכדי גדול  טורח דבר לך אומר  היה הנביא  אם 
לעשות : תמנע כן אם ומדוע  תטהר, ובזה רחץ קל , דבר לך  שאמר שכן ומכל  ˜ÔË.(È„)שתעשה, ¯Ú ¯˘·Îצחה לומר: רצה 

הצרעת:ËÈÂ‰¯.ומזהירה: מן טהור ÂÈÙÏ.(ÂË)נעשה „ÓÚÈÂ:האדון לפני קח ÚÂ˙‰.כעבד  הזאת , וההודאה הרפואה בעבור
מנחה : ÂÈÙÏ.(ÊË)ממני È˙„ÓÚ: בתפלה לפניו לעמוד  רגיל  ‡˜Á.שאני  Ì‡: אקח אם  עלי, יהיה  שבועה עונש  לומר : רצה 

(ÊÈ).Ô˙ÂÈ ‡ÏÂ מזבח מהם למלאות  לארצו  לשאתם  פרדים , שני משא  בשיעור ישראל  ארץ מעפר אדמה  לו לתת אמר, בשאלה 
הנביא: רשות  מבלי לקחת  רצה ולא לה ', עליו ÂÎÂ'.לזבוח ‡Ï ÈÎ:'וכו עולה עוד  אעשה לא מעתה כי

oeiv zcevn
(Ê).‰‡˙Ó כמו עלילה, ד)מבקש  יד הוא(שופטים תואנה  :

והרמה:ÛÈ‰Â.(È‡)שליח:Í‡ÏÓ.(È)מבקש : הנפה  מלשון
(‚È).È·‡:הבן על  כהאב וקצין שר לומר , ÈÎ.רצה Û‡Âהוא

שכן : כל  כמו·¯Î‰.(ÂË)כענין יא)מנחה, לג נא(בראשית קח  :
ברכתי: ופתוי:ÙÈÂˆ¯.(ÊË)את הדברים רבוי לאÔ‡ÓÈÂ.ענין 

Ô˙È.(ÊÈ)רצה: ‡ÏÂ וכן שאלה , מלשון כו)הוא  יג ב :(שמואל
אמנון: אתנו ילך  הסוסÌÈ„¯Ù.זוג:ˆÓ„.ולא מן הנולדים הם 

והחמור:
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(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
למעׂשיהם להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומׁשּתה
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולהאמין

ak)"ּולדבקהֿבֹו" ,`i mixac),הּזה הּצּוּוי ּגם נכּפל ּוכבר ְְְְִִֶַַַַָָָ
תדּבק" "ּובֹו k)ואמר: ,i my)"בֹו "ּולדבקה הּפרּוׁש: ּובא . ְְְְִֵַַָָָָָ

הּספרי לׁשֹון זהּו ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ―(my). ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
חכמים ּתלמידי ּבת לּׂשא החֹובה על ראיה הביאּו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן
חכמים ּתלמידי ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּולהּׂשיא
אמרּו תדּבק". "ּובֹו ֿ ּׁשּנאמר מּמה עּמהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָּולהתעּסק

(:`iw zeaezk)והא ּבּׁשכינה, להּדּבק לאדם לֹו אפׁשר "וכי :ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
הּוא" אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ck)ּכתיב: ,c my)אּלא ? ְְֱִִֵֶֶָָֹֹ

וכּו'. חכם" לתלמיד ּבּתֹו ֿ הּמׂשיא ְְְִִִֵַַָָָּכל

― 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"ד  שבט י"ז קודש שבת 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

(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 לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּ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
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i"yx
(Ê).È‡ ÌÈ‰Ï‡‰ שהוא ללמד פת''ח, נקוד ה''א

תמיהה: בי:‡˙Ó‰.בלשון להתגרות תואנה מבקש
.‰‡˙Óדברים עלילות יד)לשון כב ‰‰(È‡):(דברים
.È˙¯Ó‡ ויראה עמי וידבר הנביא יצא אלי הייתי, סבור

החולי: ‰ÌÂ˜Ó.את Ï‡ Â„È ÛÈ‰Â:הצרעת
(‚È).È·‡:אדוני ˙Ú˘‰.כמו ‡Ï‰,תעשהו לא וכי

טורח: דבר לך אמר ÈÎ.אפילו Û‡Â שאמר וחומר קל

וטהר: רחץ קל, דבר שלום ·¯Î‰.(ÂË)לך מנחת
בשלום  עבד או תלמיד ששואל פנים, הקבלת של

בלע''ז: שולד''ו ‡˜Á.(ÊË)הרב, Ì‡ עבודה שדמי
בו: מעורבין לשון ÏÂ‡.(ÊÈ)זרה בקשה, לשון

‡.הלואי: Ô˙ÂÈ שהיא ישראל מארץ זו מאדמה
ואעשה  לעירי ואשאנה פרדים, שני משא קדושה,

מזבח: אותה

cec zcevn
(Ê).ÂÈ„‚· Ú¯˜ÈÂ:חרדה ‡È.מחמת ÌÈ‰Ï‡‰אלהים אני  וכי 

יוכל  מי אין  כי  וכו ', זה  כי ולהחיות, להמית  בידי להיות 
ומגודל  ולהחיות , להמית  שבידו מי  אלא המצורע, לרפאות
בעצמו שהוא שלח  אשר וחשב  בהנביא, האמין לא  רשעו

‡.ירפאו: ÂÚ„ Í‡ ÈÎ אוכל שלא ממנו נעלם לא הלא כאומר ,
בי : להלחם עלילה  למצוא  הכוונה אבל לאÚ„ÈÂ.(Á)לה ,

השם: קדושת למען אם כי ארפאו  ·˘¯Í(È)למענך  ·Â˘ÈÂ
.ÍÏ לך ישוב ומעתה  הבשר, משמן רזה הצרעת  ידי על  כי

הצרעת: מן טהור  תהיה ואף ÂÎÂ'.(È‡)הבשר , ‡ˆÈ ÈÏ‡
חשבתי הרפואה, ובדבר  הגדולים. לשרים  אדם  בני שעושים  הכבוד  כדרך  רגליו, על  לפני ויעמוד אלי, יצא לכבודי  כי חשבתי

המצורע: יאסף  זה ובאופן נס, פי על  הרפואה שם להשפיע  הצרעת, מקום אל  ידו וינופף ה', בשם  ÂË·.(È·)שיקרא ‡Ï‰
דמשק נהרות  כי בדבריו, ממש אין בוודאי והלא טבעית , רפואה  מדרך  שאמר  כן אם נראה וטהר רחץ באמרו אבל  לומר: רצה 
נהרות לי הועילו שלא  כמו כן אם בתמיה , אני, טהור  וכי  בהם, עצמי רוחץ אני בתמידות והלא ישראל, מימי מכל המה טובים

הירדן: מי יועילו לא כן ‚„ÏÂ.(È‚)דמשק, היה„·¯ מהראוי הלא שתטהר, בכדי גדול  טורח דבר לך אומר  היה הנביא  אם 
לעשות : תמנע כן אם ומדוע  תטהר, ובזה רחץ קל , דבר לך  שאמר שכן ומכל  ˜ÔË.(È„)שתעשה, ¯Ú ¯˘·Îצחה לומר: רצה 

הצרעת:ËÈÂ‰¯.ומזהירה: מן טהור ÂÈÙÏ.(ÂË)נעשה „ÓÚÈÂ:האדון לפני קח ÚÂ˙‰.כעבד  הזאת , וההודאה הרפואה בעבור
מנחה : ÂÈÙÏ.(ÊË)ממני È˙„ÓÚ: בתפלה לפניו לעמוד  רגיל  ‡˜Á.שאני  Ì‡: אקח אם  עלי, יהיה  שבועה עונש  לומר : רצה 

(ÊÈ).Ô˙ÂÈ ‡ÏÂ מזבח מהם למלאות  לארצו  לשאתם  פרדים , שני משא  בשיעור ישראל  ארץ מעפר אדמה  לו לתת אמר, בשאלה 
הנביא: רשות  מבלי לקחת  רצה ולא לה ', עליו ÂÎÂ'.לזבוח ‡Ï ÈÎ:'וכו עולה עוד  אעשה לא מעתה כי

oeiv zcevn
(Ê).‰‡˙Ó כמו עלילה, ד)מבקש  יד הוא(שופטים תואנה  :

והרמה:ÛÈ‰Â.(È‡)שליח:Í‡ÏÓ.(È)מבקש : הנפה  מלשון
(‚È).È·‡:הבן על  כהאב וקצין שר לומר , ÈÎ.רצה Û‡Âהוא

שכן : כל  כמו·¯Î‰.(ÂË)כענין יא)מנחה, לג נא(בראשית קח  :
ברכתי: ופתוי:ÙÈÂˆ¯.(ÊË)את הדברים רבוי לאÔ‡ÓÈÂ.ענין 

Ô˙È.(ÊÈ)רצה: ‡ÏÂ וכן שאלה , מלשון כו)הוא  יג ב :(שמואל
אמנון: אתנו ילך  הסוסÌÈ„¯Ù.זוג:ˆÓ„.ולא מן הנולדים הם 

והחמור:



fwקלח wxt mildz - miaezk
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æè:òcb ìæøá éçéøáe úLçð úBúìc øaL-ékæé:epòúé íäéúðåòîe íòLt Cøcî íéìåàçéìëà-ìk ¦−¦©©§´§®Ÿ¤§¦¥−©§¤´¦¥«©−¡¦¦¦¤´¤¦§¨®¹¥«£Ÿ«Ÿ¥¤À¦§©«¨−Ÿ¤
:úåî éøòL-ãò eòébiå íLôð áòúzèé:íòéLBé íäéúB÷önî íäì øva ýåýé-ìà e÷òæiåëBøác çìLé §©¥´©§¨®©¹©¦À©©¬£¥¨«¤©¦§£´¤−§Ÿ̈©©´¨¤®¦¹§ª«¥¤À«¦¥«¦§©´−§¨

:íúBúéçMî èlîéå íàtøéåàë:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ýåýéì eãBéáëeøtñéå äãBú éçáæ eçaæéå §¦§¨¥®¦«¹©¥À¦§¦«¨«´©«Ÿ̈´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«−§¦§§¦§¥´¨®¦«©§−
:äpøa åéNòîâë:íéaø íéîa äëàìî éNò úBiðàa íiä éãøBéãëåéúBàìôðå ýåýé éNòî eàø änä ©«£¨´§¦¨««§¥´−©¨¨«¢¦®Ÿ¥¬§¹¨À̈§©´¦©¦«¥´¨−¨©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦§§À̈

:äìeöîaäë:åélb íîBøzå äøòñ çeø ãîòiå øîàiååëäòøa íLôð úBîBäú eãøé íéîL eìòé ¦§¨«©ÀŸ¤−©©«£¥´©§¨¨®©§¥¬©¨«©«£´−¨©¦¥«§´§®©¹§À̈§¨¨¬
:ââBîúúæë:òlaúz íúîëç-ìëå øBkMk eòeðéå ebBçéçëíäéú÷eönîe íäì øva ýåýé-ìà e÷òöiå ¦§¨«¨´−§¨©¦®§¨¹̈§¨À̈¦§©¨«©¦§£´¤−§Ÿ̈©©´¨¤®−¦§«Ÿ¥¤À
:íàéöBéèë:íäélb eLçiå äîîãì äøòñ í÷éì:íöôç æBçî-ìà íçðiå e÷zLé-éë eçîNiåàìeãBé «¦¥«¨¥´−§¨¨¦§¨¨®©¹¤«¡À©¥¤«©¦§§¬¦¦§®Ÿ©¹©§¥À¤§¬¤§¨«´

:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ýåýéìáì:eäeììäé íéð÷æ áLBîáe íò-ìä÷a eäeîîBøéåâìúBøäð íNé ©«Ÿ̈´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«−¦«§¦§©¨®§©−§¥¦´§©«§«¨¥´§¨´
:ïBànöì íéî éàöîe øaãîìãì:dá éáLé úòøî äçìîì éøt õøàäìõøàå íéî-íâàì øaãî íNé §¦§¨®Ÿ¨¬¥©¹À¦§¦¨«¤´¤−§¦¦§¥¨®¥« ¹¨©À´Ÿ§¥¨«¨¥´−¦§¨©«£©©®¦§¤¬¤

:íéî éàöîì äiöåì:áLBî øéò eððBëéå íéáòø íL áLBiå ¦¹À̈§Ÿ¨¬¥¨«¦©´¤¨´§¥¦®©¹§«§À¦´¨«

i"yx
(ÊË).˙˘Á ˙Â˙Ï„ ¯·˘ ÈÎ:בפניהם נעולים שהיו
(ÊÈ).ÌÚ˘Ù Í¯„Ó ÌÈÏÈÂ‡ יתענו מעונותיהם אשר

סמניות  יש להודות, הצריכין מן הם אף חלאים ביסורי
זו הפוכין)בפ' נוני"ן שש כתיבות במקום (כלומר לידרש ובאין

נענין, דין גזר קודם צעקו לומר למעט, ורקין אכין
נענין: אינם דין גזר שבר Â‚ÂÁÈ.(ÊÎ)לאחר לשון

הסלע בחגוי וכן ב')הוא יהודה (שה"ש אדמת והיתה וכן
לחגא י"ט)למצרים Â˜˙˘È.(Ï):(ישעיה ÈÎ ÂÁÓ˘ÈÂ

ומנחם ÊÂÁÓ.וינהגם:ÌÁÈÂ.הגלים: גבול, לשון

שאול את וחזותכם עם כ"ח)חברו שלא (שם גבולינו
פעמים שלש מחזה אל מחזה וכן בגבולינו (מלכים יכנס

ז') מצאתי:א ÌÚ.(Ï·)בתנחומא, Ï‰˜· Â‰ÂÓÓÂ¯ÈÂ
עשרה: בי באפי לאודויי ÌÈ˜Ê.צריך ·˘ÂÓ·Â ותרין

מרבנן: צורבא ÓÏ„·¯.(Ï‚)מנייהו ˙Â¯‰ Ì˘È
לחרבן: האומות יישובי נותן ÁÏÓÏ‰.(Ï„)כלומר

פרי: מעשות מלחה כארץ Ó„·¯(Ï‰)להיות Ì˘È
.ÌÈÓ Ì‚‡Ï ומחזירו לבניין חרב יישוב נותן

לקדמותו:

cec zcevn
(ÊË).¯·˘ ÈÎכאילו ממאסרם הוציאם ר "ל  וכו' שבר  כי  על 

הבריחים: וגדע הסוהר בית  דלתות  ‡ÌÈÏÈÂ.(ÊÈ)שבר
המה ומעונותיהם פשעם דרך מחטא  אשר אוילים האנשים

ומכאוב : בחלי הממאס˙˙Ú·.(ÁÈ)מעונים החולה כדרך
למות:ÂÚÈ‚ÈÂ.באכילה: המה „·¯Â.(Î)קרובים ÁÏ˘Èלא

במאמרו: מרפא כ "א  בסממנים שהמה הרופאים כרפואת
.Ì˙Â˙ÈÁ˘Ó: להם קרוב שהיה הקבר ÈÁ·Ê(Î·)משחת

.‰„Â˙:הנס על הבא  תודה ‰ÌÈ.(Î‚)קרבן  È„¯ÂÈהאנשים
בספינות בים למטה היורדים יורדים וממנו ממעל הוא הים שפת כי (ועל

הים) יורדי אמר לזה הים Î‡ÏÓ‰.:אל È˘ÂÚהפנות תחבולת היא 
הנרצה : המקום  אל ה'Ó‡ÈÂ¯.(Î‰)האניה אמר  כאשר

הים : גלי תרומם  והיא  סערה  רוח ˘ÌÈÓ.(ÂÎ)תעמוד  ÂÏÚÈ עד ויורדים וחוזרים  השמים לצד  למעלה עולים הספינה  אנשי
אנשיה : עם למטה אותה מורידים ואח"ז למעלה הספינה  מגביהים הגלים כי נפשם:·¯Ú‰.התהום תמוג הפחד  ברעת

(ÊÎ).Â‚ÂÁÈ:השכור וכדרך  עמדם במקום  לעמוד  שא"א עד  הספינה  תנועת גודל בעבור הספינה  בתוך ונדים נעים  ÏÎÂוהמה
.Ì˙ÓÎÁ: בחכמה יועילו לא  כי נשחת יהיה  החכמה  כל  הספינה  בהנהגת והשכילו למדו ÓÓ„Ï‰.(ËÎ)אשר ‰¯ÚÒ Ì˜È ר"ל

עוד : יהמו  לא הים וגלי לדממה ישיבנה שהקים הגלים:ÂÁÓ˘ÈÂ.(Ï)הסערה  ישתוקו כאשר  ישמחו הספינה  ÌÁÈÂ.אנשי 
אליו: ללכת חפצו אשר  הגבול  אל  ינהגם ÌÚ.(Ï·)והמקום Ï‰˜·: רב עם  Â¯‰˙.(Ï‚)בקבוץ  Ì˘Èהאלה הנסים  מלבד ר"ל

כמדבר : יובש  מקום להיות נהרות ישם כי וחלופו דבר  פלאות עוד  Â‚Â'.יעשה  È‡ˆÂÓÂ: במ "ש הדבר È¯Ù.(Ï„)כפל  ı¯‡ואז
פרי: יעשה  בל  מלוח עפרה להיות נהפך תהיה פרי העושה יושביהÚ¯Ó˙.הארץ  רעת  בעבור  כ"א זאת יעשה חנם על  לא  ר"ל 

משלם : הוא  Ó„·¯.(Ï‰)וגמולם Ì˘È: מים אגמי למקום  ישים כמדבר  יובש  ˆÈ‰.מקום  ı¯‡Â: במ "ש הדבר  ÂÈÂ˘·(ÂÏ)כפל 
.Ì˘:נפשם להחיות  מקום  מצוא מבלי  הנה עד  רעבים שהיו  אנשים מושיב ההוא  ההואÂÂÎÈÂ.ובמקום המקום את יכוננו והם 

בה: כל  תחסר  לבל  מושב עיר  להיות 

oeiv zcevn
(ÊË).ÈÁÈ¯·Â:לסגרם הדלתות לרוחב  מטה ענין‚„Ú.כעין 

גדעו שקמים כמו ט)כריתה חוטאים:‡ÌÈÏÈÂ.(ÊÈ):(ישעיה ר"ל 
(Î).Ì˙Â˙ÈÁ˘Ó: ובור שחת הים:·ÏÂˆÓ‰.(Î„)מל ' עומק 

(ÂÎ).‚‚ÂÓ˙˙: והמסה המגה  רקוד Â‚ÂÁÈ.(ÊÎ)מלשון  ענין
חוגג המון  כמו חזקה  מב)ותנועה השחתה˙˙·ÚÏ.:(לעיל ענין

חמל ולא  ה ' בלע  ב')כמו שתיקהÓÓ„Ï‰.(ËÎ):(איכה ענין
דממה קול  יט)כמו לחשותÂ˘ÁÈÂ.:(מ"א עת כמו שתיקה  ענין 

ג') חוזה ÊÂÁÓ.(Ï):(קהלת עשינו שאול עם וכן  (ישעיה גבול 

ויובש:ÔÂ‡ÓˆÏ.(Ï‚):כח) צמא שםÌ‚‡Ï.(Ï‰)למקום
המים: כניסת  שממה:ˆÈ‰.מקום
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æè:òcb ìæøá éçéøáe úLçð úBúìc øaL-ékæé:epòúé íäéúðåòîe íòLt Cøcî íéìåàçéìëà-ìk ¦−¦©©§´§®Ÿ¤§¦¥−©§¤´¦¥«©−¡¦¦¦¤´¤¦§¨®¹¥«£Ÿ«Ÿ¥¤À¦§©«¨−Ÿ¤
:úåî éøòL-ãò eòébiå íLôð áòúzèé:íòéLBé íäéúB÷önî íäì øva ýåýé-ìà e÷òæiåëBøác çìLé §©¥´©§¨®©¹©¦À©©¬£¥¨«¤©¦§£´¤−§Ÿ̈©©´¨¤®¦¹§ª«¥¤À«¦¥«¦§©´−§¨

:íúBúéçMî èlîéå íàtøéåàë:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ýåýéì eãBéáëeøtñéå äãBú éçáæ eçaæéå §¦§¨¥®¦«¹©¥À¦§¦«¨«´©«Ÿ̈´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«−§¦§§¦§¥´¨®¦«©§−
:äpøa åéNòîâë:íéaø íéîa äëàìî éNò úBiðàa íiä éãøBéãëåéúBàìôðå ýåýé éNòî eàø änä ©«£¨´§¦¨««§¥´−©¨¨«¢¦®Ÿ¥¬§¹¨À̈§©´¦©¦«¥´¨−¨©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦§§À̈

:äìeöîaäë:åélb íîBøzå äøòñ çeø ãîòiå øîàiååëäòøa íLôð úBîBäú eãøé íéîL eìòé ¦§¨«©ÀŸ¤−©©«£¥´©§¨¨®©§¥¬©¨«©«£´−¨©¦¥«§´§®©¹§À̈§¨¨¬
:ââBîúúæë:òlaúz íúîëç-ìëå øBkMk eòeðéå ebBçéçëíäéú÷eönîe íäì øva ýåýé-ìà e÷òöiå ¦§¨«¨´−§¨©¦®§¨¹̈§¨À̈¦§©¨«©¦§£´¤−§Ÿ̈©©´¨¤®−¦§«Ÿ¥¤À
:íàéöBéèë:íäélb eLçiå äîîãì äøòñ í÷éì:íöôç æBçî-ìà íçðiå e÷zLé-éë eçîNiåàìeãBé «¦¥«¨¥´−§¨¨¦§¨¨®©¹¤«¡À©¥¤«©¦§§¬¦¦§®Ÿ©¹©§¥À¤§¬¤§¨«´

:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ýåýéìáì:eäeììäé íéð÷æ áLBîáe íò-ìä÷a eäeîîBøéåâìúBøäð íNé ©«Ÿ̈´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«−¦«§¦§©¨®§©−§¥¦´§©«§«¨¥´§¨´
:ïBànöì íéî éàöîe øaãîìãì:dá éáLé úòøî äçìîì éøt õøàäìõøàå íéî-íâàì øaãî íNé §¦§¨®Ÿ¨¬¥©¹À¦§¦¨«¤´¤−§¦¦§¥¨®¥« ¹¨©À´Ÿ§¥¨«¨¥´−¦§¨©«£©©®¦§¤¬¤

:íéî éàöîì äiöåì:áLBî øéò eððBëéå íéáòø íL áLBiå ¦¹À̈§Ÿ¨¬¥¨«¦©´¤¨´§¥¦®©¹§«§À¦´¨«

i"yx
(ÊË).˙˘Á ˙Â˙Ï„ ¯·˘ ÈÎ:בפניהם נעולים שהיו
(ÊÈ).ÌÚ˘Ù Í¯„Ó ÌÈÏÈÂ‡ יתענו מעונותיהם אשר

סמניות  יש להודות, הצריכין מן הם אף חלאים ביסורי
זו הפוכין)בפ' נוני"ן שש כתיבות במקום (כלומר לידרש ובאין

נענין, דין גזר קודם צעקו לומר למעט, ורקין אכין
נענין: אינם דין גזר שבר Â‚ÂÁÈ.(ÊÎ)לאחר לשון

הסלע בחגוי וכן ב')הוא יהודה (שה"ש אדמת והיתה וכן
לחגא י"ט)למצרים Â˜˙˘È.(Ï):(ישעיה ÈÎ ÂÁÓ˘ÈÂ

ומנחם ÊÂÁÓ.וינהגם:ÌÁÈÂ.הגלים: גבול, לשון

שאול את וחזותכם עם כ"ח)חברו שלא (שם גבולינו
פעמים שלש מחזה אל מחזה וכן בגבולינו (מלכים יכנס

ז') מצאתי:א ÌÚ.(Ï·)בתנחומא, Ï‰˜· Â‰ÂÓÓÂ¯ÈÂ
עשרה: בי באפי לאודויי ÌÈ˜Ê.צריך ·˘ÂÓ·Â ותרין

מרבנן: צורבא ÓÏ„·¯.(Ï‚)מנייהו ˙Â¯‰ Ì˘È
לחרבן: האומות יישובי נותן ÁÏÓÏ‰.(Ï„)כלומר

פרי: מעשות מלחה כארץ Ó„·¯(Ï‰)להיות Ì˘È
.ÌÈÓ Ì‚‡Ï ומחזירו לבניין חרב יישוב נותן

לקדמותו:

cec zcevn
(ÊË).¯·˘ ÈÎכאילו ממאסרם הוציאם ר "ל  וכו' שבר  כי  על 

הבריחים: וגדע הסוהר בית  דלתות  ‡ÌÈÏÈÂ.(ÊÈ)שבר
המה ומעונותיהם פשעם דרך מחטא  אשר אוילים האנשים

ומכאוב : בחלי הממאס˙˙Ú·.(ÁÈ)מעונים החולה כדרך
למות:ÂÚÈ‚ÈÂ.באכילה: המה „·¯Â.(Î)קרובים ÁÏ˘Èלא

במאמרו: מרפא כ "א  בסממנים שהמה הרופאים כרפואת
.Ì˙Â˙ÈÁ˘Ó: להם קרוב שהיה הקבר ÈÁ·Ê(Î·)משחת

.‰„Â˙:הנס על הבא  תודה ‰ÌÈ.(Î‚)קרבן  È„¯ÂÈהאנשים
בספינות בים למטה היורדים יורדים וממנו ממעל הוא הים שפת כי (ועל

הים) יורדי אמר לזה הים Î‡ÏÓ‰.:אל È˘ÂÚהפנות תחבולת היא 
הנרצה : המקום  אל ה'Ó‡ÈÂ¯.(Î‰)האניה אמר  כאשר

הים : גלי תרומם  והיא  סערה  רוח ˘ÌÈÓ.(ÂÎ)תעמוד  ÂÏÚÈ עד ויורדים וחוזרים  השמים לצד  למעלה עולים הספינה  אנשי
אנשיה : עם למטה אותה מורידים ואח"ז למעלה הספינה  מגביהים הגלים כי נפשם:·¯Ú‰.התהום תמוג הפחד  ברעת

(ÊÎ).Â‚ÂÁÈ:השכור וכדרך  עמדם במקום  לעמוד  שא"א עד  הספינה  תנועת גודל בעבור הספינה  בתוך ונדים נעים  ÏÎÂוהמה
.Ì˙ÓÎÁ: בחכמה יועילו לא  כי נשחת יהיה  החכמה  כל  הספינה  בהנהגת והשכילו למדו ÓÓ„Ï‰.(ËÎ)אשר ‰¯ÚÒ Ì˜È ר"ל

עוד : יהמו  לא הים וגלי לדממה ישיבנה שהקים הגלים:ÂÁÓ˘ÈÂ.(Ï)הסערה  ישתוקו כאשר  ישמחו הספינה  ÌÁÈÂ.אנשי 
אליו: ללכת חפצו אשר  הגבול  אל  ינהגם ÌÚ.(Ï·)והמקום Ï‰˜·: רב עם  Â¯‰˙.(Ï‚)בקבוץ  Ì˘Èהאלה הנסים  מלבד ר"ל

כמדבר : יובש  מקום להיות נהרות ישם כי וחלופו דבר  פלאות עוד  Â‚Â'.יעשה  È‡ˆÂÓÂ: במ "ש הדבר È¯Ù.(Ï„)כפל  ı¯‡ואז
פרי: יעשה  בל  מלוח עפרה להיות נהפך תהיה פרי העושה יושביהÚ¯Ó˙.הארץ  רעת  בעבור  כ"א זאת יעשה חנם על  לא  ר"ל 

משלם : הוא  Ó„·¯.(Ï‰)וגמולם Ì˘È: מים אגמי למקום  ישים כמדבר  יובש  ˆÈ‰.מקום  ı¯‡Â: במ "ש הדבר  ÂÈÂ˘·(ÂÏ)כפל 
.Ì˘:נפשם להחיות  מקום  מצוא מבלי  הנה עד  רעבים שהיו  אנשים מושיב ההוא  ההואÂÂÎÈÂ.ובמקום המקום את יכוננו והם 

בה: כל  תחסר  לבל  מושב עיר  להיות 

oeiv zcevn
(ÊË).ÈÁÈ¯·Â:לסגרם הדלתות לרוחב  מטה ענין‚„Ú.כעין 

גדעו שקמים כמו ט)כריתה חוטאים:‡ÌÈÏÈÂ.(ÊÈ):(ישעיה ר"ל 
(Î).Ì˙Â˙ÈÁ˘Ó: ובור שחת הים:·ÏÂˆÓ‰.(Î„)מל ' עומק 

(ÂÎ).‚‚ÂÓ˙˙: והמסה המגה  רקוד Â‚ÂÁÈ.(ÊÎ)מלשון  ענין
חוגג המון  כמו חזקה  מב)ותנועה השחתה˙˙·ÚÏ.:(לעיל ענין

חמל ולא  ה ' בלע  ב')כמו שתיקהÓÓ„Ï‰.(ËÎ):(איכה ענין
דממה קול  יט)כמו לחשותÂ˘ÁÈÂ.:(מ"א עת כמו שתיקה  ענין 

ג') חוזה ÊÂÁÓ.(Ï):(קהלת עשינו שאול עם וכן  (ישעיה גבול 

ויובש:ÔÂ‡ÓˆÏ.(Ï‚):כח) צמא שםÌ‚‡Ï.(Ï‰)למקום
המים: כניסת  שממה:ˆÈ‰.מקום
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
מעכבים  ששיריים יהודה רבי שדעת מבואר בה ברייתא הגמרא מביאה ב: עמוד ס דף

כלל: שפכם לא אם הכפרה בפסוקàéðúãk,את כ)כתוב טז øtkî(ויקרא älëå' ¦§©§¨§¦¨¦©¥
Lãwä úà,'החי הׂשעיר את והקריב הּמזּבח ואת מֹועד אהל היה ואת לא ולכאורה  ¤©Ÿ¤ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

מזה  ודורשים הקודש', את מכפר 'וכלה מהו החי' השעיר את 'והקריב אלא לכתוב לו

øtk,כך, íà,כראוי ההזאות כל את חובתו,älkשעשה ידי ויצא àìכפרתן íàå ¦¦¥¦¨§¦Ÿ
,øtk,ההזאות כל את עשה älkשלא àì,כלום ולא עשה ולא הכפרה, éøácאת ¦¥Ÿ¦¨¦§¥

øîàð àl äî éðtî ,äãeäé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø את נדרוש שלא מדוע - ©¦£¦¨¨©©¦§¨¦§¥©ŸŸ©
מּכּפר  'וכּלה כתיבתו,'הפסוק וכסדר älkכלשונו íà,ההזאות כל את -øtkשגמר ְִִֵַָ¦¦¨¦¥

חובתו, ידי ויצא כפרה לו älkיש àì íàå,ההזאות כל øtkאת àì,כפרה לו אין - §¦Ÿ¦¨Ÿ¦¥
יותר מוכח ומזה וליתנם, לחזור úBðznäוצריך ïî úçà øqéç íàL ולפנים לפני בין ¤¦¦¥©©¦©©¨

הזהב, במזבח ובין בהיכל ïðéøîàåבין .íeìk àìå äNò àìזבחים (נב:)במסכת Ÿ¨¨§Ÿ§§©§¦¨
eäééðéaלברר éàî הזה בלשון דורשים אם יהודה ורבי עקיבא רבי בין ההבדל מהו - ©¥©§

בזה שנחלקו הגמרא, ומבארת הזה. בלשון ãçאו ,éåì ïa òùBäé éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦©
øîà אינה שיריים שפיכת הכל ולדברי ממחלוקתם, למעשה היוצא דין אין שאכן ¨©

ורק הכפרה, את eäééðéaמעכבת àkéà ïéùøBc úeòîLî,הפסוק את לדרוש איך - ©§¨§¦¦¨¥©§
בכפרה  תלוי שהכל כלה כיפר אם לרישא, מהסיפא הפסוק את דורש עקיבא שרבי

סובר  כן גם יהודה ורבי מעכבים, אינם  שיריים אבל המעכבות, שהן המתנות דהיינו

לטעות  אפשר כלה כיפר שאם עקיבא כרבי נדרוש שאם סבר רק מעכבים לא ששיריים

שמצינו  כמו מעכבין אינן המתנות שאר אבל אחת, מתנה של בכפרה שדי ולומר

כמו  המתנות כל את כלה אם שרק לסיפא מהרישא דרש ולכן החיצונות, בחטאות

כיפר, לא בפסוק שכתובים המתנות כל את כלה לא אם אבל כיפר, בפרשה שכתוב

כלום, עשה לא המתנות מן אחת חיסר שאם נלמד éákòîומזה íéøéL ,øîà ãçå§©¨©¦©¦§©§¥
,eäééðéa àkéà את ועשה כיפר אם דרש ולכן מעכבים לא שיריים סבר עקיבא שרבי ¦¨¥©§

ורבי  מעכבת, אינה שיריים ושפיכת כפרתו, את בזאת כלה בפרשה, הכתובות ההזאות

מה  בין  ליתן  שצריך המתנות כל את כלה אם דרש ולכן מעכבים , שיריים סבר יהודה

הכל  כלה  לא  ואם כיפר , אז רק אחרת, מפרשה  שלומדים מה בין זו בפרשה שכתוב

ומכ  כיפר, לא השיריים, שפיכת את רק חיסר אם יהודה אפילו רבי שסובר מוכח אן

בהיכל  ההזאות בכל שאם ההזאות לכל שוה דינן כן ואם הכפרה, את מעכבים ששיריים 

מעכב. היה בזה גם מעכב, הסדר היה

הגמרא: éëäמקשה ïðçBé éaø øîà éîe,מעכבים לא שיריים נחמיה øîàäåשלרבי ¦¨©©¦¨¨¨¦§¨¨©
ïðçBé éaøזבחים במשנה(קיא.)במסכת נחמיה רבי דברי את קי:)לבאר מקריב (שם משום חייב בחוץ שהקריבן הדם ששיירי ©¦¨¨

ד  משום הוא שטעמו וביאר בחוץ, éákòîקדשים íéøéL øîBàä éøáãk äéîçð éaø àðz,שכן וכיון החטאת, כפרת את ¨¨©¦§¤§¨§¦§¥¨¥¦©¦§©§¥
חוץ שחוטי בפרשת הנאמר בכלל זה והרי כעבודה הדבר ט)נחשב יז ומוכח (ויקרא ונכרת', וגו' יביאנו לא מועד אהל פתח 'ואל

הגמרא: מסיימת מעכבים. ששיריים נחמיה רבי בשיטת לומד יוחנן ¨§©÷àéL.שרבי
כסדרן: שלא שנעשו בעבודות דנה dðôçLהגמרא úøBè÷ ,àðéðç éaø øîà,øt ìL BúèéçL íãB÷,כסדרן עשה שלא ¨©©¦£¦¨§¤¤£¨¨¤§¦¨¤©

,íeìk àìå äNò àì:הגמרא מבררת מעכב. סדרן בזה ékשגם øîàä ,äãeäé éaø éàc ,äãeäé éaøk àìc ,ïàîk Ÿ¨¨§Ÿ§§©§Ÿ§©¦§¨§¦©¦§¨¨¨©¦
'äweç' àáéúkדווקא מעכב, àáéúëc,שהסדר àeä íéðôaî ïáì éãâáa íéNòpä íéøáãa ושחיטת הקטורת חפינת ואילו §¦¨¨¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦¦§¦¨

הגמרא: דוחה ולפנים. לפני ומכניסה בחוץ שחופן בחוץ, נעשים éîc,הפר íéðôk íéðt CøBö ,äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨¤§¦¦§¦¨¥
הם  ולכן מקודם, חפינה בלי להקטיר ולא שחיטה, בלי להזות לא אפשר שאי פנים, לצורך נעשים הפר ושחיטת הקטורת שחפינת

בפנים. הנעשים כדברים מעכבים

i"yx

:a cenr q scàéðúãëiaxlc .
x`yk dxtk iakrn mixiy dcedi
jkld ixnbl edl xwr i` zepznd
edcic` `aizk `x`y` dweg i`

:`aizk inpøîàð àì äî éðôîin .
oeyla yexcp `ly epici lr akrn
`l dlk `l m`e xtk dlk m` df

:xtkïðéøîàåonewn edfi`a .
:(:ap sc migaf)ïéùøåã úåòîùî.

rnyn xne ikd dil rnyn xn
:ikd dilàëéà éáëòî íéøéù

åäééðéámixiy xaq `aiwr iax .
xtk m` xn`w ikde iakrn `l
jty `l 'it`e dlk zepznd xwir
iakrn xaq dcedi iaxe mixiy
xtk f` lkd dlk m` xn`w ikde
ly dxtkd oi` lkd xtk `l m`e

:dxtk zepznïðçåé éáø øîà éîå
éëä`l mixiy dingp iaxlc .

odipy lirl opixn`wc iakrn
'xl `pwqne eyxc cg` `xwn
`lc mixiy ihernl cg dingp

:iakrnïðçåé éáø øîàäåzkqna .
dlrnde hgeyd wxta migaf
dingp iax `pz (.`iw my) uega
iakrn mixiy xne`d ixack
mcd ixiy mzd dingp iax xn`wc
dcear `nl` aiig uega oaixwdy
(fi `xwie) eda opixwe mipta od
'ebe ep`iai `l cren ld` gzt l`e

:zxkpe

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח שבט, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה חיים יוסף שלמה שי'

שלום וברכה!

... ובהמצאנו בסמיכות לחודש אדר, שחודש הצלחה הוא לבני ישראל ובכל עניניהם, יהי רצון, 

בתורת  ג"כ  כמבואר  יחד,  גם  וגוף  הנשמה  בריאות  ובענין  כותב  אודותם  הענינים  בכל  טוב  שיבשר 

כי  וידוע תורת הבעש"ט, אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא שלו, עה"כ  החסידות 

תראה גו' עזוב תעזוב עמו, עם הגוף דוקא.

בברכה לבשו"ט.

במה שהעיר בב"ק משנה רפ"ח - לתרץ פרש"י דבעבד עברי שמינן, מהערת המעיו"ט ותוס' 

רעק"א - כ"כ גם בתפארת יעקב על המשניות שם. - ולהעיר על הערתו - א( הרי גם מוכר עצמו יוצא 

ביובל. ב( המשנה פי' צ"ל שווה לד"ה לרבנן כמו לר"א דס"ל דגם מוכר עצמו הוא רק לשש )קדושין 

יד, ב(. ומה שלפענ"ד בפרש"י - דשולל הפי' דשמין כעבד כנעני - דהרי אין לבנ"י שיווי זה, כיוון דאסור 

להעבידו עבודת עבד נצטווה עליו טוב לו עמך ועוד. וע"כ פי' כע"ע דוקא, וכהערת )קושית( המעיו"ט - 

שמין החילוק בין מכירה דפרוטרוט ומכירה בב"א ומנכין זה. וק"ל.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
מעכבים  ששיריים יהודה רבי שדעת מבואר בה ברייתא הגמרא מביאה ב: עמוד ס דף

כלל: שפכם לא אם הכפרה בפסוקàéðúãk,את כ)כתוב טז øtkî(ויקרא älëå' ¦§©§¨§¦¨¦©¥
Lãwä úà,'החי הׂשעיר את והקריב הּמזּבח ואת מֹועד אהל היה ואת לא ולכאורה  ¤©Ÿ¤ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

מזה  ודורשים הקודש', את מכפר 'וכלה מהו החי' השעיר את 'והקריב אלא לכתוב לו

øtk,כך, íà,כראוי ההזאות כל את חובתו,älkשעשה ידי ויצא àìכפרתן íàå ¦¦¥¦¨§¦Ÿ
,øtk,ההזאות כל את עשה älkשלא àì,כלום ולא עשה ולא הכפרה, éøácאת ¦¥Ÿ¦¨¦§¥

øîàð àl äî éðtî ,äãeäé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø את נדרוש שלא מדוע - ©¦£¦¨¨©©¦§¨¦§¥©ŸŸ©
מּכּפר  'וכּלה כתיבתו,'הפסוק וכסדר älkכלשונו íà,ההזאות כל את -øtkשגמר ְִִֵַָ¦¦¨¦¥

חובתו, ידי ויצא כפרה לו älkיש àì íàå,ההזאות כל øtkאת àì,כפרה לו אין - §¦Ÿ¦¨Ÿ¦¥
יותר מוכח ומזה וליתנם, לחזור úBðznäוצריך ïî úçà øqéç íàL ולפנים לפני בין ¤¦¦¥©©¦©©¨

הזהב, במזבח ובין בהיכל ïðéøîàåבין .íeìk àìå äNò àìזבחים (נב:)במסכת Ÿ¨¨§Ÿ§§©§¦¨
eäééðéaלברר éàî הזה בלשון דורשים אם יהודה ורבי עקיבא רבי בין ההבדל מהו - ©¥©§

בזה שנחלקו הגמרא, ומבארת הזה. בלשון ãçאו ,éåì ïa òùBäé éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦©
øîà אינה שיריים שפיכת הכל ולדברי ממחלוקתם, למעשה היוצא דין אין שאכן ¨©

ורק הכפרה, את eäééðéaמעכבת àkéà ïéùøBc úeòîLî,הפסוק את לדרוש איך - ©§¨§¦¦¨¥©§
בכפרה  תלוי שהכל כלה כיפר אם לרישא, מהסיפא הפסוק את דורש עקיבא שרבי

סובר  כן גם יהודה ורבי מעכבים, אינם  שיריים אבל המעכבות, שהן המתנות דהיינו

לטעות  אפשר כלה כיפר שאם עקיבא כרבי נדרוש שאם סבר רק מעכבים לא ששיריים

שמצינו  כמו מעכבין אינן המתנות שאר אבל אחת, מתנה של בכפרה שדי ולומר

כמו  המתנות כל את כלה אם שרק לסיפא מהרישא דרש ולכן החיצונות, בחטאות

כיפר, לא בפסוק שכתובים המתנות כל את כלה לא אם אבל כיפר, בפרשה שכתוב

כלום, עשה לא המתנות מן אחת חיסר שאם נלמד éákòîומזה íéøéL ,øîà ãçå§©¨©¦©¦§©§¥
,eäééðéa àkéà את ועשה כיפר אם דרש ולכן מעכבים לא שיריים סבר עקיבא שרבי ¦¨¥©§

ורבי  מעכבת, אינה שיריים ושפיכת כפרתו, את בזאת כלה בפרשה, הכתובות ההזאות

מה  בין  ליתן  שצריך המתנות כל את כלה אם דרש ולכן מעכבים , שיריים סבר יהודה

הכל  כלה  לא  ואם כיפר , אז רק אחרת, מפרשה  שלומדים מה בין זו בפרשה שכתוב

ומכ  כיפר, לא השיריים, שפיכת את רק חיסר אם יהודה אפילו רבי שסובר מוכח אן

בהיכל  ההזאות בכל שאם ההזאות לכל שוה דינן כן ואם הכפרה, את מעכבים ששיריים 

מעכב. היה בזה גם מעכב, הסדר היה

הגמרא: éëäמקשה ïðçBé éaø øîà éîe,מעכבים לא שיריים נחמיה øîàäåשלרבי ¦¨©©¦¨¨¨¦§¨¨©
ïðçBé éaøזבחים במשנה(קיא.)במסכת נחמיה רבי דברי את קי:)לבאר מקריב (שם משום חייב בחוץ שהקריבן הדם ששיירי ©¦¨¨

ד  משום הוא שטעמו וביאר בחוץ, éákòîקדשים íéøéL øîBàä éøáãk äéîçð éaø àðz,שכן וכיון החטאת, כפרת את ¨¨©¦§¤§¨§¦§¥¨¥¦©¦§©§¥
חוץ שחוטי בפרשת הנאמר בכלל זה והרי כעבודה הדבר ט)נחשב יז ומוכח (ויקרא ונכרת', וגו' יביאנו לא מועד אהל פתח 'ואל

הגמרא: מסיימת מעכבים. ששיריים נחמיה רבי בשיטת לומד יוחנן ¨§©÷àéL.שרבי
כסדרן: שלא שנעשו בעבודות דנה dðôçLהגמרא úøBè÷ ,àðéðç éaø øîà,øt ìL BúèéçL íãB÷,כסדרן עשה שלא ¨©©¦£¦¨§¤¤£¨¨¤§¦¨¤©

,íeìk àìå äNò àì:הגמרא מבררת מעכב. סדרן בזה ékשגם øîàä ,äãeäé éaø éàc ,äãeäé éaøk àìc ,ïàîk Ÿ¨¨§Ÿ§§©§Ÿ§©¦§¨§¦©¦§¨¨¨©¦
'äweç' àáéúkדווקא מעכב, àáéúëc,שהסדר àeä íéðôaî ïáì éãâáa íéNòpä íéøáãa ושחיטת הקטורת חפינת ואילו §¦¨¨¦§¨¦©©£¦§¦§¥¨¨¦¦§¦¦§¦¨

הגמרא: דוחה ולפנים. לפני ומכניסה בחוץ שחופן בחוץ, נעשים éîc,הפר íéðôk íéðt CøBö ,äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨¤§¦¦§¦¨¥
הם  ולכן מקודם, חפינה בלי להקטיר ולא שחיטה, בלי להזות לא אפשר שאי פנים, לצורך נעשים הפר ושחיטת הקטורת שחפינת

בפנים. הנעשים כדברים מעכבים

i"yx

:a cenr q scàéðúãëiaxlc .
x`yk dxtk iakrn mixiy dcedi
jkld ixnbl edl xwr i` zepznd
edcic` `aizk `x`y` dweg i`

:`aizk inpøîàð àì äî éðôîin .
oeyla yexcp `ly epici lr akrn
`l dlk `l m`e xtk dlk m` df

:xtkïðéøîàåonewn edfi`a .
:(:ap sc migaf)ïéùøåã úåòîùî.

rnyn xne ikd dil rnyn xn
:ikd dilàëéà éáëòî íéøéù

åäééðéámixiy xaq `aiwr iax .
xtk m` xn`w ikde iakrn `l
jty `l 'it`e dlk zepznd xwir
iakrn xaq dcedi iaxe mixiy
xtk f` lkd dlk m` xn`w ikde
ly dxtkd oi` lkd xtk `l m`e

:dxtk zepznïðçåé éáø øîà éîå
éëä`l mixiy dingp iaxlc .

odipy lirl opixn`wc iakrn
'xl `pwqne eyxc cg` `xwn
`lc mixiy ihernl cg dingp

:iakrnïðçåé éáø øîàäåzkqna .
dlrnde hgeyd wxta migaf
dingp iax `pz (.`iw my) uega
iakrn mixiy xne`d ixack
mcd ixiy mzd dingp iax xn`wc
dcear `nl` aiig uega oaixwdy
(fi `xwie) eda opixwe mipta od
'ebe ep`iai `l cren ld` gzt l`e

:zxkpe



xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc `nei(oey`x meil)

ìkä[opax oiae iax oia-]øtkúð íàL íéãBîmilraddðéàùa ©Ÿ¦¤¦¦§©¥§¤¥¨
äãeáà`ed oicdy ,dpey`xd dca`yk yixtdy z`hga - £¨

d z`hgdy,äúî äãeáàmilrady mcew d`vnp m` elit` £¨¥¨
yng llkae ,diegc `idy oeik ,dzxag mr epipta dcnre ,xtkzd
opgei iax zhiy itle ,dzinl opicy ipiqn dynl dkldy ze`hg
oey`xd befdn ipyd xiryde ,ipyd befdn ipyd xiryd axwiy
eli`y ,'dzn xeav z`hg oi`y' dpyna aezk recn oaen ,drxi
x`y enk ,dzinl dpic did lkd ixacl cigi ly ef z`hg dzid

.xg`a mdilra extkzpy micea`áøì àlàminkg zpeek yxity ¤¨§©
,drxi ipyd befdn ipyde gafnl axw oey`xd befdn ipydy
z`hgy rnyn 'dzn xeav z`hg oi`y' dpynd oeylny dywi
,ok xnel xyt` i` opaxl oiae iaxl oiae ,dzn dfk ote`a cigi
z` aixwn ax zrcly oeik ,dzinl jled epi` i`ce opaxl ixdy
oi` ,cea`d inelyzl yxtedy x`ypy ipyae ,iegcd oey`xd
`le ,inc cea`k e`l cea`l yixtn mzhiyl ixdy ,cea`k epic
xaeqd iaxl elit`e .zeniy ipiqn dynl dkldd ea dxn`p
mewn lkn ,ezenk dpic cea`d inelyzl dyxtedy dnday
befdn xiryd ixdy ,cea`d inelyzl yxted `l df xiry
meyn wxe ,dligzak ig cner oiicr my eze`l cnry oey`xd
ax xaeqy oeike ,mipy cer `iadl ekxved zn oey`x ly ebef oay
dfi` z` dfd onfd lk aixwdl elkie ,llk oigcp miig ilra oi`y

ok m` ,dvxiy mdndéì äåä`edy `vnp -úBàhç ézL Léøôîk £¨¥§©§¦§¥©¨
úeéøçàìink -zg`a xtkzdl zrc lr mizy yixtn dligzny §©£¨

xtkzdl lkei odn zg` ca`z m`e ,el xyt`zie dvxiy odn
,dzxaga,úeéøçàì úBàhç ézL Léøôä ,àéòLBà éaø øîàåepiidc §¨©©¦©§¨¦§¦§¥©¨§©£¨

,dzxaga xtkzi zg`d ca`z m`yäiðMäå íäî úçàa øtkúî¦§©¥§©©¥¤§©§¦¨
,äòøzo`k ,inc cea`k cea`l yixtny xaeqy iax zrcl elit`e ¦§¤

`l m`y zeixg`e i`pzl `l` ceai`l dligzn dyxted `ly
didzdpic oi`y iax dcen ,dzxaga xtkzi die`x mdn zg`

lra extky z`hg' oicy ,dzinlwx xn`p 'dzinl zxg`a di
el` j` ,cea`k epicy cea` inelyza e` dca`y jka zigcpyk

.egcp `l mlern
:`xnbd zvxznàáø øîàc ïåéklirl(.cq)yéñBé éaøk dì øáñ áø ¥¨§¨©¨¨©¨©¨§©¦¥

øîàcy gqt oaxw iabl,ïBLàøa äåöîcner oey`xdy oeike §¨©¦§¨¨¦
ok m` ,ipyd `le daxwdlàøwéòîlxebl ipyd z` yixtdyk ¥¦¨¨

,dipyd mrta,éîc ãeaéàì Léøôîkie`x did `l llky iptn §©§¦§¦¨¥
dzinl jlie ca`iy zpn lr `l` dpi` ezyxtd lke ,daxwdl
iaxk epizpyn z` cinri axe ,[zeixg`l yixtna ok oi`y dn]
dpic cigi z`hg jkitle ,inc cea`k ceai`l yixtndy xaeqd

.'dzn xeav z`hg oi`y' dpyna aezk okle ,dzinl
ipy xiryy yxity ax lr dpyndn ztqep `iyew dywn `xnbd

:drxi ipy befayïðz,dpyna,øîBà äãeäé éaø`ly ipyd xiryd §©©¦§¨¥
ef z`hg ,lf`frl glyp `le axwedúeîz.xeav z`hg `idy s` ¨

:`xnbd dywnàîìLaoaen didi -øîàc ïðçBé éaøìlryéðL ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©¥¦
ïBLàø âeæaLminkg exn`äòøé,a`zqiy cryìzhiyäãeäé éaø ¤§¦¦§¤§©¦§¨

,úeîéy oeika øtkúîd xiryøîàc áøì àlà ,éðL âeæaL éðM ¨¦§©¥©¥¦¤§¥¦¤¨§©§¨©
minkg zpeekyy,äòøé éðL âeæaL éðLeäãeäé éaøìdf xiry ¥¦¤§¥¦¦§¤§©¦§¨

xn` `ed ,drxiy exn` minkgy,úeîéok m`éàîa äãeäé éaøì ¨§©¦§¨§©
øtkéîoeik ,iegc i`ce oey`xd ixd ,gafnl axwi mdn dfi` - ¦©¥

o`k xn` ixd ipyd eli`e ,oigcp miig ilra dcedi iax zrcly
:`xnbd zvxzn .zeniy dpynazøáñ éîy xaeq dz` ike -éaø ¦¨§©§©¦

éà÷ éðL âeæaL éðMà äãeäé,ipyd befdn xzepd xiryd lr xaic - §¨©¥¦¤§¥¦¨¥
`l` ,jk xnel oi`,éà÷ ïBLàø âeæaL éðMà äãeäé éaøxn` eilre ©¦§¨©¥¦¤§¦¨¥

niyzigcpy xeav z`hg elit`e ,oigcp miig ilray meyne ,ze
.gafnl axwi ipyd befdn x`ypd xiryd eli`e ,dzinl dpic

:opgei iax lr dpyndn `iyew d`ian `xnbdáéúBî à÷c àkéàå§¦¨§¨¦
éëälr 'dcedi iax xn` cere' dpynd ixacn dywny in yi - ¨¦

,epipy ixdy ,opgei iaxúeîé ícä CtLð ,äãeäé éaø øîà ãBòå§¨©©¦§¨¦§©©¨¨
àîìLa .ícä CôMé çlzLnä úî ,çlzLnäoaen didi -áøì ©¦§©¥©¥©¦§©¥©¦¨¥©¨¦§¨¨§©

axw oey`xde oigcp miig ilra oi` minkg zrcly xn`y
oeik ,'cere' oeyla hwp dcedi iax okle ,drxi ipy befn xiryde

ayéâéìt àLéø[ewlgp-]e ,øeaö úàhçaa,íéiç éìòáa éâéìt àôéñ ¥¨§¦¥§©¨¦¥¨§¦¥§©£¥©¦
dirxl xzepd oic oi`y welgl `a dligza dcedi iaxy xnelk
oey`xd `ly wlgp cere ,dzn xeav z`hgy oeik dzinl `l`
,oigcp miig ilray oeik dzinl jled `ed daxc` `l` ,axw

.axwi `ed drxiy mzxn` eilry ipy befn xirydeéaøì àlà¤¨§©¦
éàî ïðçBéoeyla siqedl dcedi iax `a dn -,'ãBòå's` `ld ¨¨©§

ok` :`xnbd dwiqn .axw oey`xde oigcp miig ilra oi` minkgl
opgei iax ixacl,àéL÷.axk epizpyn zernyne ©§¨

:dpyna epipy,çlzLnä úeîé ícä CtLð ,äãeäé éaø øîà ãBòåzn §¨©©¦§¨¦§©©¨¨©¦§©¥©
zl`ey .dcedi iax ixaca dpc `xnbd :mcd jtyi glzynd

:`xnbdàîìLay ote`a oaen didi -ícä CtLðiniptd xiry ly ¦§¨¨¦§©©¨
recn,çlzLnä úeîémeyndéúåöî ãéáòúéà àì ézkàcoiicry - ¨©¦§©¥©§©©¦Ÿ¦§£¦¦§¨¥

zceary oeike ,mc zepzna iniptd xiry ly ezevn dzyrp `l
oae ,eilr lixbdle xg` bef zrk `iadl jixv ,zakrn enc ozn
iaxly oeike ,cigi x`ype mcd jtypyk dgcp glzynd ebef

,zeni okl ,oigcp miig ilra dcediàlày ote`aúîxiry ¤¨¥
éànà ,çlzLnä[recn-]ícä CôMé,iniptd xiryd lyàä ©¦§©¥©©©¦¨¥©¨¨

déúåöî déì ãéáòúéà,glzynd xiryd ly ezevn dzyrp ixd - ¦§£¦¥¦§¨¥
xake ,eny z` xiry lkl reawl ick dlxbd `l` ea akrn oi`y
:`xnbd daiyn .jtyie mcd dgci recne ,dlxbdd ea dzyrp

àø÷ øîà ,éàpé éaø éác éøîàglzynd xirydyxwie)(i fh `ãîòé' ¨§¥§¥©¦©©¨©§¨¨¢©
,'øtëì 'ä éðôì éç,miyxece÷e÷æ àäé éúî ãòglzynd xiryd ©¦§¥§©¥©¨©§¥¨

Bøéáç ìL íéîc ïzî úòL ãò ,éç úBéäìznyke ,myl cnerd ¦§©©§©©©¨¦¤£¥
,epnn ozil xyt` i`e mcd dgcp iniptd mc ozn iptl glzynd
bef `iadl jixve ,iegic jiiy ehgypy zendaa lkd ixacl ixdy

.zakrn mcd zxtky oeik ,mdilr lixbdle xg`
ex`ypy mixetkd meia mixte mixiry zaxwd oipra dpc `xnbd

:e`vnpe eca`py milwy oice ,zncew dpyníúä ïðzmy epipy - §©¨¨
dpyna(`"n a"t milwy),øéòä éða[milyexil uegn mixrd zg`] §¥¨¦

ïäéì÷L úà eçìML,gily icia ycwnd zialeãáàL Bà eáðâðå ¤¨§¤¦§¥¤§¦§§¤¨§
zepaxw mdn zepwl ick ycwnl m`iadl leki epi`e ,jxca epnn

,xeavíàxak milral rcepykäîøúðdäîeøzon minxez eidy ¦¦§§¨§¨
,zephw zetew 'bl dkylay milwydïéòaLðzreay migelyd ¦§¨¦

mixneyd,ïéøaæbìmililkn dkyld z` minxezy dryay meyn ©¦§¨¦
mdl didiy ick micea`d milwyd ly minxezd z` s` dnexza
cqtdy `vnpe ,cer oziln mixeht milrade ,zepaxwa wlg

.migelyd itlk oicd ilra md mixafbde ,ycwdl dcia`díàå§¦
åàì,dnexzd dnxzp `l oiicr milral rcepyk m` -ïéòaLð ¨¦§¨¦

migelyd,øéòä éðáìmdilr minxez oi` df dxwnay iptn ¦§¥¨¦
`vnpe ,mixg` milwy eglyiy i`pza `l` dkylay milwydn

,oicd ilra zrk mde ,milral `ed cqtddyïéì÷BL øéòä éðáe§¥¨¦§¦
milwyïäézçz íéøçàm` .eca`y milwyd mewna -eàöîð £¥¦©§¥¤¦§§

[eca`py ote`a] milwydíéápbä íeøéæçäL Bà,[eapbpy ote`a] ¤¤§¦©©¨¦
elàå elàmnewna e`iady milwyde exfgy milwyd -íä íéì÷L ¥§¥§¨¦¥

,daeg ilwyl eyxted ixdy ,mzyecwa mix`ypeåmilwyd §
exfgyïéìBò ïéàïäì[milral-]äàaä äðMìelit` ,mzaegl ¥¦¨¤©¨¨©¨¨

zzl ekxhvie ,mzgz e`iady milwya ef dpy zaeg ici e`viy
,epipy `ziixaae .dpy lkak miycg milwy d`ad dpyaéaø©¦

äãeäée wlegäàaä äðMì ïäì ïéìBò ,øîBàmilwy zzln mixehte §¨¥¦¨¤©¨¨©¨¨
:`xnbd zxxan .mitqepäãeäé éaøc àîòè éàîdpya mixehty ©©£¨§©¦§¨

.d`adBæ äðL ìL úBáBç äãeäé éaø øáñ÷ ,àáø øîàeyxtedy - ¨©¨¨¨¨©©¦§¨¤¨¨
ef dpy zaegläàaä äðMì úBáéø÷jkitle ,ezaeg ici mda `veie §¥©¨¨©¨¨

xg`l e`vnpy milwya d`ad dpya ezaeg ici milrad `vei
.ef dpya dnexzd

:`ax lr dywn `xnbddéáéúéàdywd -,éiaà,`ziixaa epipy ¥¦¥©©¥
ïëå ,ïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL íéøetkä íBé ìL øéòNå øt©§¨¦¤©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤§¥

äøæ äãBáò éøéòNzia z`xed it lr dxf dceara xeav e`hgyk - §¦¥£¨¨¨
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המשך בעמוד קנג

ezny in` cenr dq sc ± iyily wxt`nei
áøì àìà.xtkzi dgcpy oey`xae ,drxic oizipzn ipzw ipy befay ipya xn`c Ð

i`n`?dzn `lc opaxl irain `l ,zenz cigic `dixn` edpi`e diiegca xtkzp `dc Ð

cea`l yixtnyxted `l ixdy ,dzn `l iaxl elit` `l` ,inc cea`k e`l Ð

`iadl jxved zny glzynd liayae ,miiw oey`x did dligzn ixdy ,cea` inelyzl

i` ,`xwirn ,oigcp oiig ilra oi`c oeike ,mipy

ze`hg izy yixtnk dil dede aixwn i`d ira

z` aixwi odn cg` ca`i m`y ,zeixg`l

.exiagàéòùåà 'ø øîàåelit` drxi ipy Ð

.ceai`l yxted `l ixdy iaxlïåéëdevnc Ð

ipy i`dl opiyxt` ik `xwirn ,oey`xaÐ

yixtnn rxb `le ,opiyxt` ceai`c `zrc`

zkqna opixn` ikde .`id iax oizipzne .cea`l

.oizipznl dl iwen iaxk axc :dxenzéáø ïðú
úåîú øîåà äãåäé`idda jzrc `wlq `w Ð

lre .zenz dcedi iax xn` ,drxi opax ixn`wc

:ipzwck ,oigcp miig ilra dcedi iaxl jgxk

.glzynd zeni mcd jtypïðçåé éáøì àîìùá
ïåùàø âåæáù éðùá øîàãxn`e ,drxi opz Ð

zenz dilr dcedi iaxbefay ipya xtkin Ð

.ipyáøì àìàipya oizipznc drxi xn`c Ð

.zenz dcedi iax xn` dilre ,opz ipy befay

øôëéî éàîá`l dcedi 'xl oey`xa eli`c Ð

.oigcp oiig ilra xn`dc ,xtkin'åëå úøáñ éî
éà÷ ïåùàø âåæáù éðùà,bilt izxzae Ð

.lirl ziyixtckéëä áéúåîã àëéàåjd Ð

iax xn` cere lirl `paize`c `ziinw `zaeiz

aizenc `ki` ,axl lirl `paize`c ,'eke dcedi

.dl aizen ikde ,opgei iaxl `xwirn dl

áøì àîìùáoi` oiig ilra `nw `pzl xn`c Ð

dcedi iaxe ,drxi xn`w ipy befay ipyae ,oigcp

zeni xn`w dilr e`l:xn`w xcdc epiid Ð

ny`l cere,dil `xiaq oigcp oiig ilrac opire

opax ixn`c `edd` e`l `yixa xn`wc zenze

bilt `yixa ;ibelt`l `z` izxzae ,i`w drxi

iax] xn`e drxi opax ixn`wc ,xeav z`hg`

,oiig ilraa biltin `tiqe .zeni [dcedi

`z`e ,oey`xa xtkzie oigcp oi` opax ixn`wc

.axwi ipyde zeni `ed :xninl edi`éáøì àìà
ãåòå éàî ïðçåéoey`x :ixn` inp opax `d Ð

.dgciàéù÷dizeek oizipzn `wic :oxn`ck Ð

.axcàìã çìúùîä úåîé íãä êôùð àîìùá
äéúåöî ãéáòúéàmixaca dwege mcc Ð

mc `iadl jixve ,`aizk oal icbaa miyrpd

dil zi`c oeike .dlxbd `la xyt` i`e ,xg`

migcp miig ilra.oey`xd glzynd zeni Ð

çìúùîä úî àìàdz`y ,oinelyz el dnl Ð

mc jetyle ,lixbdle mipy `iadl el ewiwfn

oey`xd?xiryc :dizevn ciarzi` `d

dlxbd `l` epi` ea akrnd xac lk glzynd

`dc ,ely lr my ly lxeb reawl ,cala

dcezd `l :xn`c dcedi 'xl dil opirnyÐ

dweg aizk ikc ,lkd ixacl akrn `lc geliyc oky lke ,xykodkdy mixac` Ð

.izr yi` ici lr miyrpd mixac lr `le ,oal icbaa dyeréç úåéäìcr zeni `ly Ð

okl mcew zn m` `d ,exiag ly enc ozn zryjixv jkl ,melk mcd zxtk oi` Ð

oihegya oicen lkdc ,dgci oey`xe ,mipyl wewfe ,xyt` i` dlxbd `lae .oinelyz

.oigcpyåçìùù øéòä éðá.ycwnl milyexil odilwy ,gily ici lr Ðäîøúð íà
äîåøú.eca`y rcepy mcew ,zetew yly Ðïéòáùðoixney zreay oigelyd Ð

zeaezk) [`ipzc] cer lewyl miaiig milrad oi`y ,ycwdl cqtdd ixdy ,oixafbl

.rcep `ly cea`d lr oinxez :(`,gwåàì íàåcqtdd oi` ,dnexzd dnxzp `ly Ð

.xird ipal oirayp jkitl ,milra ly `l` ycwdlåàöîð.eca`` i`w Ðíåøéæçä
íéáðâä.eapbp` i`w Ðíäì ïéìåò ïéàå.d`ad dpyl lewyl oikixve ,milral Ðåæ äðù ìù úåáåç.ef dpy zaegl eyxtedy Ðäøæ äãåáò éøéòùdxf dceara e`hgy xeav Ð

z`xedaoic zia.z`hgl xirye dlerl xt oi`ian Ðïäéúçú íéøçà ùéøôäå.mipey`xd e`vnpe Ðåúåîé ïìåë.d`ad dpyl eaxwi :opixn` `le Ð
úåðáø÷
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ìëäz`hg oi` opax ixn`c `de Ð dzn dcea` dcea` dpi`ya xtkzp m`y micen

z`vnp elit`c edl `xiaqc oeik :dniz ,milra extiky xg`l `vnpy `l` dzn

zxg` aixwde dca`y ,extiky xg`l z`vnpy `weec hwp i`n` ,dzn dcea` dxtk mcew

:opz ;`peeb i`d ik jixt (a,bk) "z`hg cle" wxt dxenzae ?zenz dpey`xd z`vnpe dizgz

,dizgz zxg` aixwde ,dca`e ez`hg yixtnd

,aixwdc Ð `nrh .zenz Ð dpey`xd z`vnpe

:yexit ,ediiexzl dyw .`l Ð aixwd `l `d

micen lkd :xn`c ,mzdc `ped axle `a` iaxl

`l ,zenz dipydy aixwde odn zg` jyn m`y

`zlin :ipyne .'eke jlnil `aa `l` ewlgp

:yexit .ipzw `l Ð hiyt `lc ,ipzw Ð hiytc

daxwd xg`l z`vnpy Ð ipzw hiytc `zlin

z`vnp la` ,melk yxtle jix`dl jixv oi` f`

m` ,drex oipnif dzn oipnif Ð daxwd mcew

tkznm`e ,dzn dipyd Ð dcea` dpi`ya x

.opaxl drex dcea` oi`y Ð dcea`a xtkzn

opaxc `zlinn jxtinl ivn ded inp ikde

jxtnl dil `gip `l` ,izyxitck ,ediiteb

`iz`e ,`yixa diepy `idy "aixwde"c `iddn

.opaxkäåäzeixg`l ze`hg izy yixtnk dil

oerny iax Ð ipn `d iiepyl ivn ded :il dniz Ð

elit`e ,cigi z`hga llk drex dil zilc ,`id

rnynck ,zeixg`l ze`hg izy yixtda

(`,t zegpn) "dcezd" wxtae (a,eh) dxenza

:xnel yie .(a,fv migqt) "`nh didy in" wxtae

:oizipzn ipzwc ,dizeek `nwezn `l oizipznc

.mdilr lixbne mixg` mipy `ian ,mdn cg` zn

.dlxbda `ly exiag `ian :lirl xn` edi`e

øîàwewf izn cr ig cnri `xw xn` i`pi iax

Ð exiag ly enc ozn zry cr zeigl

wxtac ,lirlc `ziixa iziin `l i`n` :il dniz

`ail` ikd `icda ipzwc (a,n) "itlwa sxh"

ded Ð `iddn i`c :xnel yie !dcedi iaxc

xg` `iai Ð exiag inc ozn mcew zn m` :`pin`

s`c opireny`l iz` i`pi iaxe .jtyi `l la`

.jtyi mcd

íéòáùðoinxez opzc :i"yx yxit Ð oixafbl

"adfd" wxtae Ð 'eke cea`d lr

`ay cea`d lr i"yx yxit (`,gp `rivn `aa)

mcew milral rcep `le ca`e ,gily cil

`le gily cia oiicr `edy ieabd lre ,dnexzd

xnel jixv oi`e ef dil ded ok m`c :dywe .ca`

wlg el yiy ,cea`d lr oinxez `pzc oeikc !ef

elit`e ,dkyll mlerl ribi `le ca`y it lr s`

ieabd lr oky lk Ð zetewa wlg el yi ikd

Ð cea`d lr :wgvi epiax yxtne .ribiy eteqy

`le .dnexzd dnxzpy mcew ca`e dkyll `ay

ieabd lr elit` `l` ,dkyll `a xakc df irain

eteq elit`e ,gily cia did dnexzd zryay Ð

oi` mipy mze`e .dkyll ribd `le ca`p

Ð zeabl cizrd lre .ezeixg`a oiaiig milrad

lwey exiagn d`pd xcend (`,gw) zeaezkc ipy wxta xn`c `de .gilyl oiicr ozp `ly

aiig did `l ikd e`lac ,icin dil ipdn `w `lc :yexit .'eke cea`d lr oinxez opzc ,elwy

oeikc ,ixii` `l zeabl cizra la` .ezeixg`a aiign `lc ,iziin ieabe cea`n Ð lewyl

m` Ð lewyl aiigc.dil ipdn `w elwy el lweyyk ok

ïëå?xeav ly xac mlrd xt inp hwp `l i`n` `prci `l Ð eca`y dxf dcear ixiry

dyre drhy giyn odk ly xac mlrd xt inp `ki`c ,dil `wiqt `lc meyn :il d`xpe

ibilt ied `l `eddae ,xeavl oic zia z`xedk envrl giyn odk z`xedc ,envr z`xeda

.oerny iaxe xfrl` iax
meyne
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc `nei(oey`x meil)

ìkä[opax oiae iax oia-]øtkúð íàL íéãBîmilraddðéàùa ©Ÿ¦¤¦¦§©¥§¤¥¨
äãeáà`ed oicdy ,dpey`xd dca`yk yixtdy z`hga - £¨

d z`hgdy,äúî äãeáàmilrady mcew d`vnp m` elit` £¨¥¨
yng llkae ,diegc `idy oeik ,dzxag mr epipta dcnre ,xtkzd
opgei iax zhiy itle ,dzinl opicy ipiqn dynl dkldy ze`hg
oey`xd befdn ipyd xiryde ,ipyd befdn ipyd xiryd axwiy
eli`y ,'dzn xeav z`hg oi`y' dpyna aezk recn oaen ,drxi
x`y enk ,dzinl dpic did lkd ixacl cigi ly ef z`hg dzid

.xg`a mdilra extkzpy micea`áøì àlàminkg zpeek yxity ¤¨§©
,drxi ipyd befdn ipyde gafnl axw oey`xd befdn ipydy
z`hgy rnyn 'dzn xeav z`hg oi`y' dpynd oeylny dywi
,ok xnel xyt` i` opaxl oiae iaxl oiae ,dzn dfk ote`a cigi
z` aixwn ax zrcly oeik ,dzinl jled epi` i`ce opaxl ixdy
oi` ,cea`d inelyzl yxtedy x`ypy ipyae ,iegcd oey`xd
`le ,inc cea`k e`l cea`l yixtn mzhiyl ixdy ,cea`k epic
xaeqd iaxl elit`e .zeniy ipiqn dynl dkldd ea dxn`p
mewn lkn ,ezenk dpic cea`d inelyzl dyxtedy dnday
befdn xiryd ixdy ,cea`d inelyzl yxted `l df xiry
meyn wxe ,dligzak ig cner oiicr my eze`l cnry oey`xd
ax xaeqy oeike ,mipy cer `iadl ekxved zn oey`x ly ebef oay
dfi` z` dfd onfd lk aixwdl elkie ,llk oigcp miig ilra oi`y

ok m` ,dvxiy mdndéì äåä`edy `vnp -úBàhç ézL Léøôîk £¨¥§©§¦§¥©¨
úeéøçàìink -zg`a xtkzdl zrc lr mizy yixtn dligzny §©£¨

xtkzdl lkei odn zg` ca`z m`e ,el xyt`zie dvxiy odn
,dzxaga,úeéøçàì úBàhç ézL Léøôä ,àéòLBà éaø øîàåepiidc §¨©©¦©§¨¦§¦§¥©¨§©£¨

,dzxaga xtkzi zg`d ca`z m`yäiðMäå íäî úçàa øtkúî¦§©¥§©©¥¤§©§¦¨
,äòøzo`k ,inc cea`k cea`l yixtny xaeqy iax zrcl elit`e ¦§¤

`l m`y zeixg`e i`pzl `l` ceai`l dligzn dyxted `ly
didzdpic oi`y iax dcen ,dzxaga xtkzi die`x mdn zg`

lra extky z`hg' oicy ,dzinlwx xn`p 'dzinl zxg`a di
el` j` ,cea`k epicy cea` inelyza e` dca`y jka zigcpyk

.egcp `l mlern
:`xnbd zvxznàáø øîàc ïåéklirl(.cq)yéñBé éaøk dì øáñ áø ¥¨§¨©¨¨©¨©¨§©¦¥

øîàcy gqt oaxw iabl,ïBLàøa äåöîcner oey`xdy oeike §¨©¦§¨¨¦
ok m` ,ipyd `le daxwdlàøwéòîlxebl ipyd z` yixtdyk ¥¦¨¨

,dipyd mrta,éîc ãeaéàì Léøôîkie`x did `l llky iptn §©§¦§¦¨¥
dzinl jlie ca`iy zpn lr `l` dpi` ezyxtd lke ,daxwdl
iaxk epizpyn z` cinri axe ,[zeixg`l yixtna ok oi`y dn]
dpic cigi z`hg jkitle ,inc cea`k ceai`l yixtndy xaeqd

.'dzn xeav z`hg oi`y' dpyna aezk okle ,dzinl
ipy xiryy yxity ax lr dpyndn ztqep `iyew dywn `xnbd

:drxi ipy befayïðz,dpyna,øîBà äãeäé éaø`ly ipyd xiryd §©©¦§¨¥
ef z`hg ,lf`frl glyp `le axwedúeîz.xeav z`hg `idy s` ¨

:`xnbd dywnàîìLaoaen didi -øîàc ïðçBé éaøìlryéðL ¦§¨¨§©¦¨¨§¨©¥¦
ïBLàø âeæaLminkg exn`äòøé,a`zqiy cryìzhiyäãeäé éaø ¤§¦¦§¤§©¦§¨

,úeîéy oeika øtkúîd xiryøîàc áøì àlà ,éðL âeæaL éðM ¨¦§©¥©¥¦¤§¥¦¤¨§©§¨©
minkg zpeekyy,äòøé éðL âeæaL éðLeäãeäé éaøìdf xiry ¥¦¤§¥¦¦§¤§©¦§¨

xn` `ed ,drxiy exn` minkgy,úeîéok m`éàîa äãeäé éaøì ¨§©¦§¨§©
øtkéîoeik ,iegc i`ce oey`xd ixd ,gafnl axwi mdn dfi` - ¦©¥

o`k xn` ixd ipyd eli`e ,oigcp miig ilra dcedi iax zrcly
:`xnbd zvxzn .zeniy dpynazøáñ éîy xaeq dz` ike -éaø ¦¨§©§©¦

éà÷ éðL âeæaL éðMà äãeäé,ipyd befdn xzepd xiryd lr xaic - §¨©¥¦¤§¥¦¨¥
`l` ,jk xnel oi`,éà÷ ïBLàø âeæaL éðMà äãeäé éaøxn` eilre ©¦§¨©¥¦¤§¦¨¥

niyzigcpy xeav z`hg elit`e ,oigcp miig ilray meyne ,ze
.gafnl axwi ipyd befdn x`ypd xiryd eli`e ,dzinl dpic

:opgei iax lr dpyndn `iyew d`ian `xnbdáéúBî à÷c àkéàå§¦¨§¨¦
éëälr 'dcedi iax xn` cere' dpynd ixacn dywny in yi - ¨¦

,epipy ixdy ,opgei iaxúeîé ícä CtLð ,äãeäé éaø øîà ãBòå§¨©©¦§¨¦§©©¨¨
àîìLa .ícä CôMé çlzLnä úî ,çlzLnäoaen didi -áøì ©¦§©¥©¥©¦§©¥©¦¨¥©¨¦§¨¨§©

axw oey`xde oigcp miig ilra oi` minkg zrcly xn`y
oeik ,'cere' oeyla hwp dcedi iax okle ,drxi ipy befn xiryde

ayéâéìt àLéø[ewlgp-]e ,øeaö úàhçaa,íéiç éìòáa éâéìt àôéñ ¥¨§¦¥§©¨¦¥¨§¦¥§©£¥©¦
dirxl xzepd oic oi`y welgl `a dligza dcedi iaxy xnelk
oey`xd `ly wlgp cere ,dzn xeav z`hgy oeik dzinl `l`
,oigcp miig ilray oeik dzinl jled `ed daxc` `l` ,axw

.axwi `ed drxiy mzxn` eilry ipy befn xirydeéaøì àlà¤¨§©¦
éàî ïðçBéoeyla siqedl dcedi iax `a dn -,'ãBòå's` `ld ¨¨©§

ok` :`xnbd dwiqn .axw oey`xde oigcp miig ilra oi` minkgl
opgei iax ixacl,àéL÷.axk epizpyn zernyne ©§¨

:dpyna epipy,çlzLnä úeîé ícä CtLð ,äãeäé éaø øîà ãBòåzn §¨©©¦§¨¦§©©¨¨©¦§©¥©
zl`ey .dcedi iax ixaca dpc `xnbd :mcd jtyi glzynd

:`xnbdàîìLay ote`a oaen didi -ícä CtLðiniptd xiry ly ¦§¨¨¦§©©¨
recn,çlzLnä úeîémeyndéúåöî ãéáòúéà àì ézkàcoiicry - ¨©¦§©¥©§©©¦Ÿ¦§£¦¦§¨¥

zceary oeike ,mc zepzna iniptd xiry ly ezevn dzyrp `l
oae ,eilr lixbdle xg` bef zrk `iadl jixv ,zakrn enc ozn
iaxly oeike ,cigi x`ype mcd jtypyk dgcp glzynd ebef

,zeni okl ,oigcp miig ilra dcediàlày ote`aúîxiry ¤¨¥
éànà ,çlzLnä[recn-]ícä CôMé,iniptd xiryd lyàä ©¦§©¥©©©¦¨¥©¨¨

déúåöî déì ãéáòúéà,glzynd xiryd ly ezevn dzyrp ixd - ¦§£¦¥¦§¨¥
xake ,eny z` xiry lkl reawl ick dlxbd `l` ea akrn oi`y
:`xnbd daiyn .jtyie mcd dgci recne ,dlxbdd ea dzyrp

àø÷ øîà ,éàpé éaø éác éøîàglzynd xirydyxwie)(i fh `ãîòé' ¨§¥§¥©¦©©¨©§¨¨¢©
,'øtëì 'ä éðôì éç,miyxece÷e÷æ àäé éúî ãòglzynd xiryd ©¦§¥§©¥©¨©§¥¨

Bøéáç ìL íéîc ïzî úòL ãò ,éç úBéäìznyke ,myl cnerd ¦§©©§©©©¨¦¤£¥
,epnn ozil xyt` i`e mcd dgcp iniptd mc ozn iptl glzynd
bef `iadl jixve ,iegic jiiy ehgypy zendaa lkd ixacl ixdy

.zakrn mcd zxtky oeik ,mdilr lixbdle xg`
ex`ypy mixetkd meia mixte mixiry zaxwd oipra dpc `xnbd

:e`vnpe eca`py milwy oice ,zncew dpyníúä ïðzmy epipy - §©¨¨
dpyna(`"n a"t milwy),øéòä éða[milyexil uegn mixrd zg`] §¥¨¦

ïäéì÷L úà eçìML,gily icia ycwnd zialeãáàL Bà eáðâðå ¤¨§¤¦§¥¤§¦§§¤¨§
zepaxw mdn zepwl ick ycwnl m`iadl leki epi`e ,jxca epnn

,xeavíàxak milral rcepykäîøúðdäîeøzon minxez eidy ¦¦§§¨§¨
,zephw zetew 'bl dkylay milwydïéòaLðzreay migelyd ¦§¨¦

mixneyd,ïéøaæbìmililkn dkyld z` minxezy dryay meyn ©¦§¨¦
mdl didiy ick micea`d milwyd ly minxezd z` s` dnexza
cqtdy `vnpe ,cer oziln mixeht milrade ,zepaxwa wlg

.migelyd itlk oicd ilra md mixafbde ,ycwdl dcia`díàå§¦
åàì,dnexzd dnxzp `l oiicr milral rcepyk m` -ïéòaLð ¨¦§¨¦

migelyd,øéòä éðáìmdilr minxez oi` df dxwnay iptn ¦§¥¨¦
`vnpe ,mixg` milwy eglyiy i`pza `l` dkylay milwydn

,oicd ilra zrk mde ,milral `ed cqtddyïéì÷BL øéòä éðáe§¥¨¦§¦
milwyïäézçz íéøçàm` .eca`y milwyd mewna -eàöîð £¥¦©§¥¤¦§§

[eca`py ote`a] milwydíéápbä íeøéæçäL Bà,[eapbpy ote`a] ¤¤§¦©©¨¦
elàå elàmnewna e`iady milwyde exfgy milwyd -íä íéì÷L ¥§¥§¨¦¥

,daeg ilwyl eyxted ixdy ,mzyecwa mix`ypeåmilwyd §
exfgyïéìBò ïéàïäì[milral-]äàaä äðMìelit` ,mzaegl ¥¦¨¤©¨¨©¨¨

zzl ekxhvie ,mzgz e`iady milwya ef dpy zaeg ici e`viy
,epipy `ziixaae .dpy lkak miycg milwy d`ad dpyaéaø©¦

äãeäée wlegäàaä äðMì ïäì ïéìBò ,øîBàmilwy zzln mixehte §¨¥¦¨¤©¨¨©¨¨
:`xnbd zxxan .mitqepäãeäé éaøc àîòè éàîdpya mixehty ©©£¨§©¦§¨

.d`adBæ äðL ìL úBáBç äãeäé éaø øáñ÷ ,àáø øîàeyxtedy - ¨©¨¨¨¨©©¦§¨¤¨¨
ef dpy zaegläàaä äðMì úBáéø÷jkitle ,ezaeg ici mda `veie §¥©¨¨©¨¨

xg`l e`vnpy milwya d`ad dpya ezaeg ici milrad `vei
.ef dpya dnexzd

:`ax lr dywn `xnbddéáéúéàdywd -,éiaà,`ziixaa epipy ¥¦¥©©¥
ïëå ,ïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL íéøetkä íBé ìL øéòNå øt©§¨¦¤©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤§¥
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המשך בעמוד קנג

ezny in` cenr dq sc ± iyily wxt`nei
áøì àìà.xtkzi dgcpy oey`xae ,drxic oizipzn ipzw ipy befay ipya xn`c Ð

i`n`?dzn `lc opaxl irain `l ,zenz cigic `dixn` edpi`e diiegca xtkzp `dc Ð

cea`l yixtnyxted `l ixdy ,dzn `l iaxl elit` `l` ,inc cea`k e`l Ð

`iadl jxved zny glzynd liayae ,miiw oey`x did dligzn ixdy ,cea` inelyzl

i` ,`xwirn ,oigcp oiig ilra oi`c oeike ,mipy

ze`hg izy yixtnk dil dede aixwn i`d ira

z` aixwi odn cg` ca`i m`y ,zeixg`l

.exiagàéòùåà 'ø øîàåelit` drxi ipy Ð

.ceai`l yxted `l ixdy iaxlïåéëdevnc Ð

ipy i`dl opiyxt` ik `xwirn ,oey`xaÐ

yixtnn rxb `le ,opiyxt` ceai`c `zrc`

zkqna opixn` ikde .`id iax oizipzne .cea`l

.oizipznl dl iwen iaxk axc :dxenzéáø ïðú
úåîú øîåà äãåäé`idda jzrc `wlq `w Ð

lre .zenz dcedi iax xn` ,drxi opax ixn`wc

:ipzwck ,oigcp miig ilra dcedi iaxl jgxk

.glzynd zeni mcd jtypïðçåé éáøì àîìùá
ïåùàø âåæáù éðùá øîàãxn`e ,drxi opz Ð

zenz dilr dcedi iaxbefay ipya xtkin Ð

.ipyáøì àìàipya oizipznc drxi xn`c Ð

.zenz dcedi iax xn` dilre ,opz ipy befay

øôëéî éàîá`l dcedi 'xl oey`xa eli`c Ð

.oigcp oiig ilra xn`dc ,xtkin'åëå úøáñ éî
éà÷ ïåùàø âåæáù éðùà,bilt izxzae Ð

.lirl ziyixtckéëä áéúåîã àëéàåjd Ð

iax xn` cere lirl `paize`c `ziinw `zaeiz

aizenc `ki` ,axl lirl `paize`c ,'eke dcedi

.dl aizen ikde ,opgei iaxl `xwirn dl

áøì àîìùáoi` oiig ilra `nw `pzl xn`c Ð

dcedi iaxe ,drxi xn`w ipy befay ipyae ,oigcp

zeni xn`w dilr e`l:xn`w xcdc epiid Ð

ny`l cere,dil `xiaq oigcp oiig ilrac opire

opax ixn`c `edd` e`l `yixa xn`wc zenze

bilt `yixa ;ibelt`l `z` izxzae ,i`w drxi

iax] xn`e drxi opax ixn`wc ,xeav z`hg`

,oiig ilraa biltin `tiqe .zeni [dcedi

`z`e ,oey`xa xtkzie oigcp oi` opax ixn`wc

.axwi ipyde zeni `ed :xninl edi`éáøì àìà
ãåòå éàî ïðçåéoey`x :ixn` inp opax `d Ð

.dgciàéù÷dizeek oizipzn `wic :oxn`ck Ð

.axcàìã çìúùîä úåîé íãä êôùð àîìùá
äéúåöî ãéáòúéàmixaca dwege mcc Ð

mc `iadl jixve ,`aizk oal icbaa miyrpd

dil zi`c oeike .dlxbd `la xyt` i`e ,xg`

migcp miig ilra.oey`xd glzynd zeni Ð

çìúùîä úî àìàdz`y ,oinelyz el dnl Ð

mc jetyle ,lixbdle mipy `iadl el ewiwfn

oey`xd?xiryc :dizevn ciarzi` `d

dlxbd `l` epi` ea akrnd xac lk glzynd

`dc ,ely lr my ly lxeb reawl ,cala

dcezd `l :xn`c dcedi 'xl dil opirnyÐ

dweg aizk ikc ,lkd ixacl akrn `lc geliyc oky lke ,xykodkdy mixac` Ð

.izr yi` ici lr miyrpd mixac lr `le ,oal icbaa dyeréç úåéäìcr zeni `ly Ð

okl mcew zn m` `d ,exiag ly enc ozn zryjixv jkl ,melk mcd zxtk oi` Ð

oihegya oicen lkdc ,dgci oey`xe ,mipyl wewfe ,xyt` i` dlxbd `lae .oinelyz

.oigcpyåçìùù øéòä éðá.ycwnl milyexil odilwy ,gily ici lr Ðäîøúð íà
äîåøú.eca`y rcepy mcew ,zetew yly Ðïéòáùðoixney zreay oigelyd Ð

zeaezk) [`ipzc] cer lewyl miaiig milrad oi`y ,ycwdl cqtdd ixdy ,oixafbl

.rcep `ly cea`d lr oinxez :(`,gwåàì íàåcqtdd oi` ,dnexzd dnxzp `ly Ð

.xird ipal oirayp jkitl ,milra ly `l` ycwdlåàöîð.eca`` i`w Ðíåøéæçä
íéáðâä.eapbp` i`w Ðíäì ïéìåò ïéàå.d`ad dpyl lewyl oikixve ,milral Ðåæ äðù ìù úåáåç.ef dpy zaegl eyxtedy Ðäøæ äãåáò éøéòùdxf dceara e`hgy xeav Ð

z`xedaoic zia.z`hgl xirye dlerl xt oi`ian Ðïäéúçú íéøçà ùéøôäå.mipey`xd e`vnpe Ðåúåîé ïìåë.d`ad dpyl eaxwi :opixn` `le Ð
úåðáø÷
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ìëäz`hg oi` opax ixn`c `de Ð dzn dcea` dcea` dpi`ya xtkzp m`y micen

z`vnp elit`c edl `xiaqc oeik :dniz ,milra extiky xg`l `vnpy `l` dzn

zxg` aixwde dca`y ,extiky xg`l z`vnpy `weec hwp i`n` ,dzn dcea` dxtk mcew

:opz ;`peeb i`d ik jixt (a,bk) "z`hg cle" wxt dxenzae ?zenz dpey`xd z`vnpe dizgz

,dizgz zxg` aixwde ,dca`e ez`hg yixtnd

,aixwdc Ð `nrh .zenz Ð dpey`xd z`vnpe

:yexit ,ediiexzl dyw .`l Ð aixwd `l `d

micen lkd :xn`c ,mzdc `ped axle `a` iaxl

`l ,zenz dipydy aixwde odn zg` jyn m`y

`zlin :ipyne .'eke jlnil `aa `l` ewlgp

:yexit .ipzw `l Ð hiyt `lc ,ipzw Ð hiytc

daxwd xg`l z`vnpy Ð ipzw hiytc `zlin

z`vnp la` ,melk yxtle jix`dl jixv oi` f`

m` ,drex oipnif dzn oipnif Ð daxwd mcew

tkznm`e ,dzn dipyd Ð dcea` dpi`ya x

.opaxl drex dcea` oi`y Ð dcea`a xtkzn

opaxc `zlinn jxtinl ivn ded inp ikde

jxtnl dil `gip `l` ,izyxitck ,ediiteb

`iz`e ,`yixa diepy `idy "aixwde"c `iddn

.opaxkäåäzeixg`l ze`hg izy yixtnk dil

oerny iax Ð ipn `d iiepyl ivn ded :il dniz Ð

elit`e ,cigi z`hga llk drex dil zilc ,`id

rnynck ,zeixg`l ze`hg izy yixtda

(`,t zegpn) "dcezd" wxtae (a,eh) dxenza

:xnel yie .(a,fv migqt) "`nh didy in" wxtae

:oizipzn ipzwc ,dizeek `nwezn `l oizipznc

.mdilr lixbne mixg` mipy `ian ,mdn cg` zn

.dlxbda `ly exiag `ian :lirl xn` edi`e

øîàwewf izn cr ig cnri `xw xn` i`pi iax

Ð exiag ly enc ozn zry cr zeigl

wxtac ,lirlc `ziixa iziin `l i`n` :il dniz

`ail` ikd `icda ipzwc (a,n) "itlwa sxh"

ded Ð `iddn i`c :xnel yie !dcedi iaxc

xg` `iai Ð exiag inc ozn mcew zn m` :`pin`

s`c opireny`l iz` i`pi iaxe .jtyi `l la`

.jtyi mcd

íéòáùðoinxez opzc :i"yx yxit Ð oixafbl

"adfd" wxtae Ð 'eke cea`d lr

`ay cea`d lr i"yx yxit (`,gp `rivn `aa)

mcew milral rcep `le ca`e ,gily cil

`le gily cia oiicr `edy ieabd lre ,dnexzd

xnel jixv oi`e ef dil ded ok m`c :dywe .ca`

wlg el yiy ,cea`d lr oinxez `pzc oeikc !ef

elit`e ,dkyll mlerl ribi `le ca`y it lr s`

ieabd lr oky lk Ð zetewa wlg el yi ikd

Ð cea`d lr :wgvi epiax yxtne .ribiy eteqy

`le .dnexzd dnxzpy mcew ca`e dkyll `ay

ieabd lr elit` `l` ,dkyll `a xakc df irain

eteq elit`e ,gily cia did dnexzd zryay Ð

oi` mipy mze`e .dkyll ribd `le ca`p

Ð zeabl cizrd lre .ezeixg`a oiaiig milrad

lwey exiagn d`pd xcend (`,gw) zeaezkc ipy wxta xn`c `de .gilyl oiicr ozp `ly

aiig did `l ikd e`lac ,icin dil ipdn `w `lc :yexit .'eke cea`d lr oinxez opzc ,elwy

oeikc ,ixii` `l zeabl cizra la` .ezeixg`a aiign `lc ,iziin ieabe cea`n Ð lewyl

m` Ð lewyl aiigc.dil ipdn `w elwy el lweyyk ok

ïëå?xeav ly xac mlrd xt inp hwp `l i`n` `prci `l Ð eca`y dxf dcear ixiry

dyre drhy giyn odk ly xac mlrd xt inp `ki`c ,dil `wiqt `lc meyn :il d`xpe

ibilt ied `l `eddae ,xeavl oic zia z`xedk envrl giyn odk z`xedc ,envr z`xeda

.oerny iaxe xfrl` iax
meyne
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?øtkéî éàîa äãeäé éaøì ,úeîé äãeäé éaøì ,äòøé¦§¤§©¦§¨¨§©¦§¨§©¦©¥
éaø ?éà÷ éðL âeæaL éðMà äãeäé éaø zøáñ éî¦¨§©§©¦§¨©¥¦¤§¥¦¨¥©¦
áéúBî à÷c àkéàå .éà÷ ïBLàø âeæaL éðMà äãeäé§¨©¥¦¤§¦¨¥§¦¨§¨¦

ícä CtLð :äãeäé éaø øîà ãBòå :éëä¯úeîé ¨¦§¨©©¦§¨¦§©©¨¨
çlzLnä úî ,çlzLnä¯áøì àîìLa .ícä CôMé ©¦§©¥©¥©¦§©¥©¦¨¥©¨¦§¨¨§©

¯éìòáa éâéìt àôéñå ,øeaö úàhça éâéìt àLéø¥¨§¦¦§©©¦§¥¨§¦¦§©£¥
øîà ãBòå" .àéL÷ ?"ãBòå" éàî ïðçBé éaøì àlà .íéiç©¦¤¨§©¦¨¨©§©§¨§¨©
àîìLa ."çlzLnä úeîé ícä CtLð :äãeäé éaø©¦§¨¦§©©¨¨©¦§©¥©¦§¨¨

çlzLnä úeîé ícä CtLð¯ãéáòúéà àì ézkàc ¦§©©¨¨©¦§©¥©§©©¦¨¦§£¥
,déúåöîàä ?ícä CôMé éànà çlzLnä úî àlà ¦§¨¥¤¨¥©¦§©¥©©©¦¨¥©¨¨

àø÷ øîà :éàpé éaø éác éøîà !déúåöî déì ãéáòúéà¦§£¥¥¦§¨¥¨§¦§¥©¦©©¨©§¨
éðôì éç ãîòé"äúBéäì ÷e÷æ àäé éúî ãò ,"øtëì ' ¨¢©©¦§¥§©¥©¨©§¥¨¦§

éç¯:íúä ïðz .Bøéáç ìL íéîc ïzî úòL ãò ©©§©©©¨¦¤£¥§©¨¨
eçìML øéòä éða,eãáàL Bà eáðâðå ïäéì÷L úà §¥¨¦¤¨§¤¦§¥¤§¦§§¤¨§

äîeøz äîøúð íà¯åàì íàå ,ïéøaæbì ïéòaLð¯ ¦¦§§¨§¨¦§¨¦©¦§¨¦§¦¨
ïéì÷BL øéòä éðáe ,øéòä éðáì ïéòaLð.ïäézçz íéøçà ¦§¨¦¦§¥¨¦§¥¨¦§¦£¥¦©§¥¤

íéápbä íeøéæçäL Bà ,eàöîð¯íéì÷L elàå elà ¦§§¤¤¡¦©©¨¦¥¨¥§¨¦
:øîBà äãeäé éaø .äàaä äðMì ïäì ïéìBò ïéàå ,íä¥§¥¦¨¤©¨¨©¨¨©¦§¨¥
?äãeäé éaøc àîòè éàî .äàaä äðMì ïäì ïéìBò¦¨¤©¨¨©¨¨©©§¨§©¦§¨

¯Bæ äðL ìL úBáBç äãeäé éaø øáñ÷ :àáø øîà̈©¨¨¨¨©©¦§¨¤¨¨
ìL øéòNå øt :ééaà déáéúéà .äàaä äðMì úBáéø÷§¥©¨¨©¨¨¥¦¥©©¥©§¨¦¤
ïëå ,ïäézçz íéøçà Léøôäå ,eãáàL íéøetkä íBé©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤§¥
ïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL äøæ äãBáò éøéòN§¦¥£¨¨¨¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤

¯éaøå øæòéìà éaø .äãeäé éaø éøác ,eúeîé ïlek¨¨¦§¥©¦§¨©¦¡¦¤¤§©¦
eìtéå ,eøënéå ,eáàzñiL ãò eòøé :íéøîBà ïBòîL¦§§¦¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¦§
:déì øîà .äúî øeaö úàhç ïéàL ,äáãðì íäéîc§¥¤¦§¨¨¤¥©©¦¥¨£©¥
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קנב
ezny ina cenr dq sc ± iyily wxt`nei

øåáö úåðáø÷.zxn`w dkyld znexzn oi`ad Ðøåáö úåðáø÷ éðàùycg y`xn Ð

.dpyid on oi`a oi` jli`e oqipéáè éáøãë.[`,f] dpyd y`x zkqna Ðåùãçá ùãçÐ

zepaxwd ycgl jixv dz`y ycg yi :jl xnel ,dyxcl ,iaizk ixizi oiyecig iycgl

.'ebe "mkl `ed oey`x" aizkc ,oqipn dpy dpy xnbe ,dycg dnexzn m`iadleçðéúä
øéòù.dkyld znexzn iz`c Ðàéä äåöîÐ

.aekir `leìøåâ ïéàmyl raew ef dpy ly Ð

.zxg` dpyåúåîé äøéæâ íåùîåeic :dinza Ð

!drxi m`dilra ezny z`hg meyn`ny Ð

.ef dpya odkd zeniúàèç íåùî äøéæâ àìà
äúðù äøáòù`ad mixetkd mei cr `ny Ð

ol `niiwe ,clepyn dfd xiryd lr dpy xearz

`ipzc .dpy xg`l oileqty z`hg ixiry lka

didi zg` dxez" :cigi z`hg iab mipdk zxeza

'ebe "mkl,dxf dceark dlek dxezd lk ixd Ð

o`k s` ,dzpy za dxf dcear z`hg dnza Ð

didi xne` `edyk .dzpyixiry zeaxl Ð

mkl xne` `edyk .milbxixiry zeaxl Ð

dyerl .dxf dcear.`iyp xiry zeaxl Ð

äúðù äøáòù úàèç äôåâ àéä ,äøéæâ :ïðéëøôå
zxn`wc dxifb i`n Ð?z`hg i`ce `d

.d`ad dpyl `id dzpy dxaryàéù÷ àì àä
:xn`c ,iaxk dzpy dxar `lc dl zgkyn Ð

,mixetkd meil mixetkd mein dnily dpyd oi`

ztcer dngd zpye ,dpall oipen ep`y iptn

dpy lkl ozil dz` jixve ,mei xyr cg` dilr

.dilr dxizi dngd zpyy dn ,dxeair z`

äîéîú äðù àéðúãixr izaa dxen`d Ð

.gwell dhelg zeidl .dnegäðåî øîåà éáø
íéîé äùîçå íéùùå úåàî ùìùexairy oia Ð

jl oi`y ,dexair `ly oia dpyd z` oic zia

.dngd zenil `l` zepnlíéøîåà íéîëçåÐ

mein ycg xyr mipy :oipen l`xyiy enk lkd

.`id dheyt m` ,meil
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íåùîå,efl mizye efl zg` ,opz [b"n] mipw zkqnc ipy wxtac :dniz Ð ezeni dxfb

ow yi efl ,miyp ray :yexit .efl ray efl yy efl yng ,efl rax`e efl yly

lfeb gxte ,'eke oipw yly efle oipw izy efle ,dler efi`e z`hg efi` yxet `ly dnezq zg`

ziyilyne ,ziyilyl gxt dipyne .`ed dfi` rcep `le ,dipyl icigi ow eze`n cg`

Ð xfge ,ziriayl ,ziyyl ziyingl ,ziriaxl

.ezxifga cg`e ezkilda cg` lqete ,leqt

leqt :yexit .melk dl oi` dipyde dpey`xd

gxtyk cinc meyn ,x`ypd ebef oa cg` lqete

yng da yi dipya ixd Ð dipyl dpey`xn

izy ,rax` `l` dpnn aixwdl oi` Ð oicixt

ebef oa xg` eze` lqete ,zeler izye ze`hg

eze`l dil iaxwn i`c .dpey`xa x`ypy

ebef oa rawp `di Ð z`hg edeyri m` ,x`ypy

daxrzpy dler dil dede ,dlera dipyl gxty

aixwdl xyk did `le minezq oicixt rax`a

elit` Ð z`hg la` .zeler izy `l` dpnn

.dhnl dler `iddl ciar `nlic ,`l zg`

olek ciar `nlic Ð `l dlrnl zeler ylye

,dipyay oicixt rax` mze` on zeler yly

`l` mdn zeyrl oi` oicd one ,zg` dy` lyn

oke ,ziyilyl dipyn gxtyk oke .zeler izy

mrhn x`ypd ebef oae ,lqtp gxetd Ð mlek

ziriayd on cg` gxte xfgyk oke .lirlc

ziriaxe ,ziyingl ziyyd one ,ziyyl

,ikdl .lqete leqt Ð dpey`xl dipye ,ziyilyl

yi ziyilyd ,melk odl oi` dipyde dpey`xd

.'eke yly ziyingd ,mizy ziriaxd ,zg` dl

x`ypd ebef oa lqetc oeik :dniz `zyde

gxtyk ,dpey`x dgixta cin ,dpey`xa

odn cg` gxte xfgyk ok m` Ð dipyl dpey`xn

ziyilyl ziriaxl ziyingl ziyyl ziriayn

?dipyay lk leqt i`n` ,dpey`xl dipyl

gxtyk cin ik !oicixt ipy dpnn eaixwi

,gxetd lfeb leqt Ð ziyilyl dipyn dpey`xa

gxetd rawp `di z`hg dil aixwn i`c meyn i` ?x`ypd ebef oa lqtin i`n` Ð dpey`xl dipyn inp xfgyk .dlere z`hg cg` bef `l` dipya xyk oi`e .dipya x`ypd ebef oa lqete

on aixwdl xykei `le ,dlera e` z`hga ebef oa rawp `di m` jka dne ,melk dl oi` dpey`xd ikd e`la `lde ?jka dne Ð z`hgl gxetd rawp `di dler i`e ,dlerl dpey`xl

ziriaxde zg` [`l`] dl oi` i`n` ziyilyd :dyw oke .dlera dkezl gxetd lfeb rawp `di m` zg` dler e` ,z`hga dkezl gxty lfeb rawp `di m` ,zg` z`hg `l` dpey`xd

ciqtz `l ziyilyd ok m` Ð melk dl oi` dipyc oeik ?i`n`e .dxfga cg`e dkilda cg` ow zcqtn `cg lkc meyn ,dyy ziriayde ,dxfga rax` ziyyde yly ziyingde mizy

oeik ?zg` dl `di ziriaxd i`n`e .zg` dl yi ziyingd ,melk dl oi` ziriaxde ziyilyd gxte xfge gxte cer xfg :ipzwc ,`tiqa oke .da zexiyk oipw izy dl didie ,melk dxfga

zg` dl yi ziriayd ,melk mdl oi` ziyyde ziyingd :ipzwc gxte xfge gxte cer xfgc `tiqa oke !mizy dl `di ziyingd melk dl oi` ziriax opixn`c oeike !melk dl oi` ziyilyc

:xnel yie !`peeb i`d ik zeywdl yi Ðmeync :y"piilxe`n awri epiax dywde .zeaixwd oial gxt eh` ciqtdl mdl did `l oicd onc ,zeaixw opi`y oial gxtc ipd opixfbc dxifb meyn

Ð zeterl oeict oi`y ,diirxa `zpwz edl zilc ,zetera la` .diirxa `zpwz carinl ol dedc ,ikd jixt diirxa `zpwz dl zi`c dnda `wecc :uxize ,`zrnya jixtck ?ezeni dxifb

ezeni Ð `eaixa cg` elit` ,lwqpd xey oda axrzpy migafd lk :xn`c (a,br migaf) "zaexrzd" wxta ,dxifb meyn ,ezeni opixn` inp dndaa `d :wgvi epiax dywde .ikd jxtinl `kil

diteb xiryc .xiry eh` xt dxifb meyn `wecc :ikd jixt `kdc :wgvi epiax xne`e ,reawd on gwi `ny dxifb :ipyne Ð yixt `aexn yixtc lk :`nipe ,eciipipc edpiyakpe :jixte .olek

jixtc :il d`xp ,inp i` ?ezeni Ð dzxiagl dpyn raew lxebd exn`i `ny ,dxifb diteb xiryc xiry eh` xt dxifb meyn jixt inp onwle ?ezeni ,dycg dnexzn `nlra devnl `l` epi`

xity opixfbe ,slgin Ð ilin lka iccdl incc ,zetera zeter la` ?ezeni xeav oaxw i`de cigi oaxw i`d ,xiry i`de xt i`dc ,iccdl i`d ilek inc `lc ,xiry eh` xt efk dxifb meyne

.dzinäøéæâ.dilra ezny z`hg meyn mipdkd on cg` znyk xta xefbl ie`x Ð ixtkn `itewnc xnel ivnz m` elit`c .mipdkd on cg` ziin `nlic Ð dilra ezny z`hg meyn

xyt` i`c ,xity yginl `ki` Ð mipdkd lkn cg meyn la` ,`l e` ziin i` eilr cenrl xyt`e ,mipirl d`xpd xac dfc ,il `xidp `l Ð lecb odk ziin `nlic i"yx yxity dn la`

.`l e` ediipin cg ziin i` xity rcil

íåùî`d ?jixt i`n :il dniz Ð xninl `ki` i`n xt xiry gpiz cr 'ek dzpy dxary z`hgifg `l eze ,leqt Ð eizepy exar i` ,`l eze mipy yly oa zeidl `ed epicc ,inp xta

oi`ian oi`y `l` ,ynge rax` ipa s` :xne` xi`n iax ,yly ipa s` :mixne` minkge ,mizy ipa mixt :xne` ililbd iqei iax ,[a"n] dxt zkqnc `nw wxta opzck .daxwdl

dayk `idy ,z`hga `l` dzpy dxary z`hgc `zkld ixinb `l `nyc Ð ezeni xninl ol ded `l ,daxwdl leqtc idp :xnel yie !`l ylyn ith opaxlc :`nl` ,ceakd iptn mipwf

,mipy yly exaryk ezenic `zkld ixinb `l Ð dyly ipa eedc mixta la` .`lf` dzinlc dl ixinb `zkldc .dzpy dxar meyn xfbinl jiiy ikdae ,dpy ipa eedc ,xiry e` dxiry e`

`ied iaxc opaxl dxifb `la iiepyl ivn ziede ,dzpy dxar meyn dxifb iiepyl zwgc `wcnc ,xi`n iaxc `ail` jixt `kd :inp i` ,drxi xninl ol dede ,eda xfbinl jiiy `l ikdle

?zvxzn i`n ,ith oicd `ede ynge rax` ipa s` xta xn`c xi`n iaxl ok m` ,ikd zipyn iaxk elit` `nlr ilekk inwe`l ick `l` ,ynn dzpy dxary z`hg
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éaøãk øeaö úBðaø÷ éðàL ?zøîà à÷ øeaö úBðaø÷̈§§¦¨¨§©§¨¥¨§§¦¦§©¦
éaø øîà éáè éaø øîàc .äiLàé éaø øîà éáè̈¦¨©©¦Ÿ¦¨§¨©©¦¨¦¨©©¦

"BLãça Lãç úìò úàæ" àø÷ øîà ,äiLàéäøîà Ÿ¦¨¨©§¨ŸŸ©Ÿ¤§¨§¨§¨
àä .äLãç äîeøzî ïaø÷ éì àáäå Lcç äøBz¨©¥§¨¥¦¨§¨¦§¨£¨¨¨

?øîéîì àkéà éàî øt ,øéòN çðéz¯øt äøéæb ¦©¨¦©©¦¨§¥©§¥¨©
.øéòN ehà¯éaøc àä ,ãBòå ?eúeîé äøéæb íeMîe ©¨¦¦§¥¨¨§¨§©¦

áø øîàc .àéä äåöî dôeb äiLàé éaø øîà éáè̈¦¨©©¦Ÿ¦¨¨¦§¨¦§¨©©
:ìàeîL øîà äãeäéãçàa ïéàaä øeaö úBðaø÷ §¨¨©§¥¨§§¦©¨¦§¤¨

ïñéða¯ïLiä ïî àéáä íàå ,Lãçä ïî àéáäì äåöî §¦¨¦§¨§¨¦¦¤¨¨§¦¥¦¦©¨¨
¯!äåöî øqçL àlà ,àöé¯éôì :àøéæ éaø øîà àlà ¨¨¤¨¤¦¥¦§¨¤¨¨©©¦¥¨§¦

.äzøáçì äðMî òáB÷ ìøBbä ïéàL¯!ìéøâðå éúééðå ¤¥©¨¥©¦¨¨©£¤§¨§©§¦§©§¦
¯.äzøáçì äðMî òáB÷ ìøBbä eøîàé ànL äøéæb¯ §¥¨¤¨Ÿ§©¨¥©¦¨¨©£¤§¨

çðéz àä?øîéîì àkéà éàî øt ,øéòN¯øt äøéæb ¨¦©¨¦©©¦¨§¥©§¥¨©
.øéòN ehà¯?eúeîé äøéæb íeMîe¯ïðaø äeøîà ©¨¦¦§¥¨¨£¨¨©¨©

.äéìòa eúnL úàhç íeMî äøéæb :ééaàc dén÷©¥§©©¥§¥¨¦©¨¤¥§¨¤¨
?øîéîì àkéà éàî øéòN ,øt çðéz àä¯äøéæb ¨¦©©¨¦©¦¨§¥©§¥¨

.øt ehà øéòN¯?eúeîé äøéæb íeMîe¯:àlà ¨¦©©¦§¥¨¨¤¨
dúðL äøáòL úàhç íeMî äøéæb.¯àéä ?äøéæb §¥¨¦©¨¤¨§¨§¨¨§¥¨¦

!àéä dúðL äøáòL úàhç dôeb¯àéL÷ àì àä ¨©¨¤¨§¨§¨¨¦¨¨©§¨
¯"äîéîú äðL" àéðúc ,éaøk¯ìL äðBîúBàî L §©¦§©§¨¨¨§¦¨¤§¥

ïéðîk ,íBé äMîçå íéMLå.éaø éøác ,änçä úBîé §¦¦©£¦¨§¦§©§©©¨¦§¥©¦
.íBéì íBiî Lãç øNò íéðL äðBî :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤§¥¨¨Ÿ¤¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc `nei(oey`x meil)

ly oicn m`øeaö úBðaø÷`idy dkyld znexzn migwlpd ¨§§¦
xeavd itqknzøîà à÷,zeywdl xne` dz` -`iyew dpi` ef ¨¨§©§

y meyn ,llkéðàLly mpic dpeyy -øeaö úBðaø÷mpi`y ©¦¨§§¦
mi`a mpi` jli`e oqip yceg y`xny oeik ,d`ad dpyl miie`x
dnexzd itqkn m`iadl yie ,dxary dpyd ilwy znexzn cer

e ,oexg`d xc` ycega etq`py dycgdéaø øîà éáè éaøãk¦§©¦¨¦¨©©¦
îàc ,äiLàéàø÷ øîà ,äiLàé éaø øîà éáè éaø ø(ci gk xacna)úàæ' Ÿ¦¨§¨©©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨¨©§¨Ÿ

BLãça Lãç úìòdxezd dhwpy dnn miyxece ,'dpXd iWcgl Ÿ©Ÿ¤§¨§§¨§¥©¨¨
,['iycgl' 'eycga' 'ycg'] yecig ly oeyl minrt dnk weqta

yäLãç äîeøzî ïaø÷ éì àáäå Lcç ,äøBz äøîàon cg`ay - ¨§¨¨©¥§¨¥¦¨§¨¦§¨£¨¨
yi jli`e yceg eze`ne ,zepaxwd z` ycgl mikixv miycgd
on `le dycgd dnexzd itqkn xeavd zepaxw z` `iadl

.oqip `ed df ycege ,dpyid
:`xnbd zl`eyçðéz àäiabl mrhd ayein df itl -øéòNly ¨¦©¨¦

a la` ,dkyld itqkn dpwpe xeav oaxw `edy ,mixetkd meiøt©
,dkyld znexzn `a epi`y mixetkd mei ly`a `ed `l`

,cigi oaxwk epice lecb odk ly epennnøîéîì àkéà éàîdn - ©¦¨§¥©
:`xnbd daiyn .d`ad dpya daxwdl `eai `le dgciiy mrhd

meyn `l` dpi` xtd ly diigcd ok`eèà øt äøéæbab` -,øéòN §¥¨©¨¨¦
dpya eaixwdl xtd z` midyny e`xiyk `ny miyyegy
,d`ad dpya eaixwdl xiryd mr s` oizndl e`eai ,d`ad

.dycg dnexzn `eal jixv xiryd ixdy ,ok zeyrl xeq`e
:`xnbd dgecåikäøéæb íeMîcala,eúeîéiptn m` did ic `ld §¦§¥¨¨

.zeni `le a`zqiy cr zerxl xtd glyi ef dxifbãBòådtiqen §
,zeywdl `xnbdäiLàé éaø øîà éáè éaøc àäjixvy xn`y ¨§©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨

,dycg dnexzn `iadlef dklddôebwx dnvr -äåöî- ¨¦§¨
dligzklàéä,akrn df oi`e,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ¦§¨©©§¨¨©§¥

ïñéða ãçàa ïéàaä øeaö úBðaø÷,jli`eäåöîdligzklïî àéáäì ¨§§¦©¨¦§¤¨§¦¨¦§¨§¨¦¦
Lãçä,dycgd dnexzd -ïLiä ïî àéáä íàådpyid dnexzd - ¤¨¨§¦¥¦¦©¨¨

àöé,caricaøqçL àlàd z` miiwl ciqtdeäåöîkoeike ,ie`x ¨¨¤¨¤¦¥¦§¨
cr erxiy dfa ice ,ezeni xtde xirydy xnel xazqn `l jky

.ea`zqiy
:xg` mrh zx`an `xnbd,àøéæ éaø øîà àlàxirye xty mrhd ¤¨¨©©¦¥¨

mpic mdizgz mixg` eaxwedy xg`l e`vnpy mixetkd mei ly
`ed ,d`ad dpyl micner mpi`e ,dzinléôìiptn -ìøBbä ïéàL §¦¤¥©¨

mixetkd meia mixiryd lr lecbd odkd jxryòáB÷eciwtz z` ¥©
cenri enyly xiryd lyäðMîefdzøáçì,d`ad dpyl -`le ¦¨¨©£¤§¨

zl`ey .ef dpy ly lxebd it lr d`ad dpya eaixwdl lkei
ok m` :`xnbdéúééðå-xiry mr d`ad dpya xiryd z` e`iai §©§¥

sqepìéøâðåd`ad dpyd ly lxebde ,mdipy lr d`ad dpya §©§¦
lixbdle xiryd z` xi`ydl oi` :`xnbd daiyn .eny z` rawi

iptn ,d`ad dpya aey eilrànL äøéæbe`xi `ly miyp` eidi §¥¨¤¨
e d`ad dpya lxebd z`eøîàée dxary dpyn eilr enyyìøBbä Ÿ§©¨

.dzøáçì äðMî òáB÷¥©¦¨¨©£¤§¨
:`xnbd zl`eyçðéz àäoi` recn mrhd ayein df itl - ¨¦©

d z` d`ad dpya aixwdløéòNyi ok` xiryay meyn ,ef dpyn ¨¦
`l` ,dlxbd zaegøteilr milixbn `lyøîéîì àkéà éàîdn - ©©¦¨§¥©

:`xnbd daiyn .d`ad dpya daxwdl `eai `le dgciiy mrhd
meyn `l` dpi` xtd ly diigcd ok`eèà øt äøéæbab` -,øéòN §¥¨©¨¨¦

dpya eaixwdl mixetkd mei xt z` ddyp m` `ny miyyegy
`ny dxifb meyn xeq` `edy xirya s` dfa lwdl e`eai ,d`ad

:dfd mrhd z` mb `xnbd dgec .raew lxebd exn`iåikíeMî §¦
äøéæbcala,eúeîéxtd glyi ef dxifb iptn m` did ic `ld §¥¨¨

.a`zqiy cr zerxl
:xg` mrh zx`an `xnbdéiaàc dén÷ ïðaø äeøîàexn` - £¨¨©¨¨©¥§©©¥

dzinl mpicy ,x`al iia` iptl micinlzdúàhç íeMî äøéæb§¥¨¦©¨
äéìòa eúnLodkd zeni dpyd jyna `ny miyyegy meyn - ¤¥§¨¤¨

z`hg oaxw `ed df xty oeikne ,xtd ly eilra `edy lecbd
opicy ze`hg yngn zg` `idy dilra ezny z`hg ef ixd ,ely
mdn gkyi ,xtd z` aixwdl e`eaiyk d`ad dpyle ,dzinl
epice zn lecbd odkd eilrae dxary dpya yxted df xty

,dzinl,ycgd lecbd odkd ly epennn yxtedy xnel erhie
.ef dpya

:`xnbd zl`eyçðéz àäoi` recn mrhd ayein df itl - ¨¦©
d z` d`ad dpya aixwdløtokzie lecbd odkd ly oaxw `edy ©

`l` ,zeni eilray yeygløéòNitqkn `ae xeav oaxw `edy ¨¦
,ezeni eilray okzi `le dkyld znexzøîéîì àkéà éàîdn - ©¦¨§¥©

:`xnbd daiyn .d`ad dpya daxwdl `eai `le dgciiy mrhd
meyn `l` dpi` xiryd ly diigcd ok`eèà øéòN äøéæbab` - §¥¨¨¦¨

,øt,d`ad dpyl xtd mr s` oizndl e`eai `ny miyyegy ©
ezny z`hg meyn lqtie lecbd odkd zeni `ny exfb xak eilre

:df mrh mb `xnbd dgec .dilraåikäøéæb íeMîcala,eúeîé §¦§¥¨¨
.a`zqiy cr zerxl xiryd glyi ef dxifb iptn m` did ic `ld

:xg` mrh zx`an `xnbdàlà,dzinl xiryde xtd oicy mrhd ¤¨
`eddúðL äøáòL úàhç íeMî äøéæbdpy zan xzei `idy - §¥¨¦©¨¤¨§¨§¨¨

dpy ly mixetkd mei cr `ny miyyegy ,daxwdl zlqtpe
,dpy oan xzei didie xiryd ly dpey`xd ezpy xearz d`ad

.daxwdl ie`x didi `le
wx ike :`xnbd dywnäøéæb`idixd ,ezpy xearz `nyàéä §¥¨¦

dôebdnvr ef z`hg -,àéä dúðL äøáòL úàhçoiznp m` ixdy ¨©¨¤¨§¨§¨¨¦
`le ezpy xearz i`ce ,d`ad dpya mixetkd mei cr df xiry mr

:`xnbd zvxzn .yyg wx df oi`e ,eaixwdl lkepàéL÷ àì àä- ¨Ÿ©§¨
iptn ,dyw dpi` ef `iyew`ad mixetkd mei cry zeidl lekiy

e ,dpy eilr xearz `lkzhiyéaø,dneg xir iza oic iabl xaeqd §©¦
dheyt dpya df itle ,dngd zeni oipn itl dpyd z` mipeny
meil dfd mixetkd mei oia dnily dpy oi` [oic zia dexair `ly]
itl miycgd z` oipen ep`y oeikn ,d`ad dpyay mixetkd
oiicr dpipnl miycg xyr mipy xearke ,zycgznd dpald

l mei xyr cg` mixqg,dilr ztcerd dng zpy oeaygl milyd
zpyk minid milydl ick dpald zpy ini lr mtiqedl jilre

,dngàéðúcdneg ixr iza iabl dxeza xn`p ,`ziixaadk `xwie) §©§¨
(lFl z`ln cr l`Bi `l m`e'äîéîú äðLxirA xW` ziAd mwe §¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦

,`ziixad zx`ane ,'eizxcl Fz` dpTl zzinSl dng Fl xW £̀¤Ÿ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨
yäðBîxteq -ìLúBîé ïéðîk íBé äMîçå íéMLå úBàî Lzpy ¤§Ÿ¥§¦¦©£¦¨§¦§©§

,änçäoke ,dnily dpal zpyn mei xyr cg` xar xaky s`e ©©¨
aygzn epi` ,yceg dilr sqepe dpyd z` oic zia exair eli`
didp dngd zeni itl dninz dpy dxary oeik `l` ,llk dfa

,gwell helg ziadíéîëçå ,éaø éøáce miwlegäðBî ,íéøîBà ¦§¥©¦©£¨¦§¦¤
íBéì íBiî Lãç øNò íéðLzpy oeayg itl mipen l`xyiy enk §¥¨¨Ÿ¤¦§

dnlyed ,xyr mipyd yceg seql dheyt dpya ribiyke ,dpald
,gwell ziad hlgede dpyd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc `nei(oey`x meil)

oic zia mi`iane ,mz`xeda oic zia erhy mdl rcepe ,xzidl oic
,z`hgl xirye dlerl xt mzxtklíéøçà Léøôäå eãáàL¤¨§§¦§¦£¥¦

,ïäézçzd eaxwedy xg`e,mipey`xd e`vnp mixg`d zepaxw ©§¥¤
ïlek[mipey`xd lk-]éaøå øæòéìà éaø ,äãeäé éaø éøác ,eúeîé ¨¨¦§¥©¦§¨©¦¡¦¤¤§©¦

ïBòîLe miwleg,íéøîBà`l` ezeni `leøënéå eáàzñiL ãò eòøé ¦§§¦¦§©¤¦§¨£§¦¨§
,äáãðì íäéîc eìtéå`ed oicde ,od xeavd ze`hg el` lky meyn §¦§§¥¤¦§¨¨

.äúî øeaö úàhç ïéàLxyt` i`y dcedi iax zrcy x`eane ¤¥©©¦¥¨
ezaeg ici z`vl ef dpy ly mixetkd mein xirye xt gipdl
s` xaeq dcedi iaxy yxity `ax lr dywe ,d`ad dpya
:`xnbd zvxzn .d`ad dpyl zeaixw ef dpy zeaegy zepaxwa

déì øîà,`ax ¨©¥
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קנג
ezny ina cenr dq sc ± iyily wxt`nei

øåáö úåðáø÷.zxn`w dkyld znexzn oi`ad Ðøåáö úåðáø÷ éðàùycg y`xn Ð

.dpyid on oi`a oi` jli`e oqipéáè éáøãë.[`,f] dpyd y`x zkqna Ðåùãçá ùãçÐ

zepaxwd ycgl jixv dz`y ycg yi :jl xnel ,dyxcl ,iaizk ixizi oiyecig iycgl

.'ebe "mkl `ed oey`x" aizkc ,oqipn dpy dpy xnbe ,dycg dnexzn m`iadleçðéúä
øéòù.dkyld znexzn iz`c Ðàéä äåöîÐ

.aekir `leìøåâ ïéàmyl raew ef dpy ly Ð

.zxg` dpyåúåîé äøéæâ íåùîåeic :dinza Ð

!drxi m`dilra ezny z`hg meyn`ny Ð

.ef dpya odkd zeniúàèç íåùî äøéæâ àìà
äúðù äøáòù`ad mixetkd mei cr `ny Ð

ol `niiwe ,clepyn dfd xiryd lr dpy xearz

`ipzc .dpy xg`l oileqty z`hg ixiry lka

didi zg` dxez" :cigi z`hg iab mipdk zxeza

'ebe "mkl,dxf dceark dlek dxezd lk ixd Ð

o`k s` ,dzpy za dxf dcear z`hg dnza Ð

didi xne` `edyk .dzpyixiry zeaxl Ð

mkl xne` `edyk .milbxixiry zeaxl Ð

dyerl .dxf dcear.`iyp xiry zeaxl Ð

äúðù äøáòù úàèç äôåâ àéä ,äøéæâ :ïðéëøôå
zxn`wc dxifb i`n Ð?z`hg i`ce `d

.d`ad dpyl `id dzpy dxaryàéù÷ àì àä
:xn`c ,iaxk dzpy dxar `lc dl zgkyn Ð

,mixetkd meil mixetkd mein dnily dpyd oi`

ztcer dngd zpye ,dpall oipen ep`y iptn

dpy lkl ozil dz` jixve ,mei xyr cg` dilr

.dilr dxizi dngd zpyy dn ,dxeair z`

äîéîú äðù àéðúãixr izaa dxen`d Ð

.gwell dhelg zeidl .dnegäðåî øîåà éáø
íéîé äùîçå íéùùå úåàî ùìùexairy oia Ð

jl oi`y ,dexair `ly oia dpyd z` oic zia

.dngd zenil `l` zepnlíéøîåà íéîëçåÐ

mein ycg xyr mipy :oipen l`xyiy enk lkd

.`id dheyt m` ,meil
íàå
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íåùîå,efl mizye efl zg` ,opz [b"n] mipw zkqnc ipy wxtac :dniz Ð ezeni dxfb

ow yi efl ,miyp ray :yexit .efl ray efl yy efl yng ,efl rax`e efl yly

lfeb gxte ,'eke oipw yly efle oipw izy efle ,dler efi`e z`hg efi` yxet `ly dnezq zg`

ziyilyne ,ziyilyl gxt dipyne .`ed dfi` rcep `le ,dipyl icigi ow eze`n cg`

Ð xfge ,ziriayl ,ziyyl ziyingl ,ziriaxl

.ezxifga cg`e ezkilda cg` lqete ,leqt

leqt :yexit .melk dl oi` dipyde dpey`xd

gxtyk cinc meyn ,x`ypd ebef oa cg` lqete

yng da yi dipya ixd Ð dipyl dpey`xn

izy ,rax` `l` dpnn aixwdl oi` Ð oicixt

ebef oa xg` eze` lqete ,zeler izye ze`hg

eze`l dil iaxwn i`c .dpey`xa x`ypy

ebef oa rawp `di Ð z`hg edeyri m` ,x`ypy

daxrzpy dler dil dede ,dlera dipyl gxty

aixwdl xyk did `le minezq oicixt rax`a

elit` Ð z`hg la` .zeler izy `l` dpnn

.dhnl dler `iddl ciar `nlic ,`l zg`

olek ciar `nlic Ð `l dlrnl zeler ylye

,dipyay oicixt rax` mze` on zeler yly

`l` mdn zeyrl oi` oicd one ,zg` dy` lyn

oke ,ziyilyl dipyn gxtyk oke .zeler izy

mrhn x`ypd ebef oae ,lqtp gxetd Ð mlek

ziriayd on cg` gxte xfgyk oke .lirlc

ziriaxe ,ziyingl ziyyd one ,ziyyl

,ikdl .lqete leqt Ð dpey`xl dipye ,ziyilyl

yi ziyilyd ,melk odl oi` dipyde dpey`xd

.'eke yly ziyingd ,mizy ziriaxd ,zg` dl

x`ypd ebef oa lqetc oeik :dniz `zyde

gxtyk ,dpey`x dgixta cin ,dpey`xa

odn cg` gxte xfgyk ok m` Ð dipyl dpey`xn

ziyilyl ziriaxl ziyingl ziyyl ziriayn

?dipyay lk leqt i`n` ,dpey`xl dipyl

gxtyk cin ik !oicixt ipy dpnn eaixwi

,gxetd lfeb leqt Ð ziyilyl dipyn dpey`xa

gxetd rawp `di z`hg dil aixwn i`c meyn i` ?x`ypd ebef oa lqtin i`n` Ð dpey`xl dipyn inp xfgyk .dlere z`hg cg` bef `l` dipya xyk oi`e .dipya x`ypd ebef oa lqete

on aixwdl xykei `le ,dlera e` z`hga ebef oa rawp `di m` jka dne ,melk dl oi` dpey`xd ikd e`la `lde ?jka dne Ð z`hgl gxetd rawp `di dler i`e ,dlerl dpey`xl

ziriaxde zg` [`l`] dl oi` i`n` ziyilyd :dyw oke .dlera dkezl gxetd lfeb rawp `di m` zg` dler e` ,z`hga dkezl gxty lfeb rawp `di m` ,zg` z`hg `l` dpey`xd

ciqtz `l ziyilyd ok m` Ð melk dl oi` dipyc oeik ?i`n`e .dxfga cg`e dkilda cg` ow zcqtn `cg lkc meyn ,dyy ziriayde ,dxfga rax` ziyyde yly ziyingde mizy

oeik ?zg` dl `di ziriaxd i`n`e .zg` dl yi ziyingd ,melk dl oi` ziriaxde ziyilyd gxte xfge gxte cer xfg :ipzwc ,`tiqa oke .da zexiyk oipw izy dl didie ,melk dxfga

zg` dl yi ziriayd ,melk mdl oi` ziyyde ziyingd :ipzwc gxte xfge gxte cer xfgc `tiqa oke !mizy dl `di ziyingd melk dl oi` ziriax opixn`c oeike !melk dl oi` ziyilyc

:xnel yie !`peeb i`d ik zeywdl yi Ðmeync :y"piilxe`n awri epiax dywde .zeaixwd oial gxt eh` ciqtdl mdl did `l oicd onc ,zeaixw opi`y oial gxtc ipd opixfbc dxifb meyn

Ð zeterl oeict oi`y ,diirxa `zpwz edl zilc ,zetera la` .diirxa `zpwz carinl ol dedc ,ikd jixt diirxa `zpwz dl zi`c dnda `wecc :uxize ,`zrnya jixtck ?ezeni dxifb

ezeni Ð `eaixa cg` elit` ,lwqpd xey oda axrzpy migafd lk :xn`c (a,br migaf) "zaexrzd" wxta ,dxifb meyn ,ezeni opixn` inp dndaa `d :wgvi epiax dywde .ikd jxtinl `kil

diteb xiryc .xiry eh` xt dxifb meyn `wecc :ikd jixt `kdc :wgvi epiax xne`e ,reawd on gwi `ny dxifb :ipyne Ð yixt `aexn yixtc lk :`nipe ,eciipipc edpiyakpe :jixte .olek

jixtc :il d`xp ,inp i` ?ezeni Ð dzxiagl dpyn raew lxebd exn`i `ny ,dxifb diteb xiryc xiry eh` xt dxifb meyn jixt inp onwle ?ezeni ,dycg dnexzn `nlra devnl `l` epi`

xity opixfbe ,slgin Ð ilin lka iccdl incc ,zetera zeter la` ?ezeni xeav oaxw i`de cigi oaxw i`d ,xiry i`de xt i`dc ,iccdl i`d ilek inc `lc ,xiry eh` xt efk dxifb meyne

.dzinäøéæâ.dilra ezny z`hg meyn mipdkd on cg` znyk xta xefbl ie`x Ð ixtkn `itewnc xnel ivnz m` elit`c .mipdkd on cg` ziin `nlic Ð dilra ezny z`hg meyn

xyt` i`c ,xity yginl `ki` Ð mipdkd lkn cg meyn la` ,`l e` ziin i` eilr cenrl xyt`e ,mipirl d`xpd xac dfc ,il `xidp `l Ð lecb odk ziin `nlic i"yx yxity dn la`

.`l e` ediipin cg ziin i` xity rcil

íåùî`d ?jixt i`n :il dniz Ð xninl `ki` i`n xt xiry gpiz cr 'ek dzpy dxary z`hgifg `l eze ,leqt Ð eizepy exar i` ,`l eze mipy yly oa zeidl `ed epicc ,inp xta

oi`ian oi`y `l` ,ynge rax` ipa s` :xne` xi`n iax ,yly ipa s` :mixne` minkge ,mizy ipa mixt :xne` ililbd iqei iax ,[a"n] dxt zkqnc `nw wxta opzck .daxwdl

dayk `idy ,z`hga `l` dzpy dxary z`hgc `zkld ixinb `l `nyc Ð ezeni xninl ol ded `l ,daxwdl leqtc idp :xnel yie !`l ylyn ith opaxlc :`nl` ,ceakd iptn mipwf

,mipy yly exaryk ezenic `zkld ixinb `l Ð dyly ipa eedc mixta la` .`lf` dzinlc dl ixinb `zkldc .dzpy dxar meyn xfbinl jiiy ikdae ,dpy ipa eedc ,xiry e` dxiry e`

`ied iaxc opaxl dxifb `la iiepyl ivn ziede ,dzpy dxar meyn dxifb iiepyl zwgc `wcnc ,xi`n iaxc `ail` jixt `kd :inp i` ,drxi xninl ol dede ,eda xfbinl jiiy `l ikdle

?zvxzn i`n ,ith oicd `ede ynge rax` ipa s` xta xn`c xi`n iaxl ok m` ,ikd zipyn iaxk elit` `nlr ilekk inwe`l ick `l` ,ynn dzpy dxary z`hg
oi`
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éaøãk øeaö úBðaø÷ éðàL ?zøîà à÷ øeaö úBðaø÷̈§§¦¨¨§©§¨¥¨§§¦¦§©¦
éaø øîà éáè éaø øîàc .äiLàé éaø øîà éáè̈¦¨©©¦Ÿ¦¨§¨©©¦¨¦¨©©¦

"BLãça Lãç úìò úàæ" àø÷ øîà ,äiLàéäøîà Ÿ¦¨¨©§¨ŸŸ©Ÿ¤§¨§¨§¨
àä .äLãç äîeøzî ïaø÷ éì àáäå Lcç äøBz¨©¥§¨¥¦¨§¨¦§¨£¨¨¨

?øîéîì àkéà éàî øt ,øéòN çðéz¯øt äøéæb ¦©¨¦©©¦¨§¥©§¥¨©
.øéòN ehà¯éaøc àä ,ãBòå ?eúeîé äøéæb íeMîe ©¨¦¦§¥¨¨§¨§©¦

áø øîàc .àéä äåöî dôeb äiLàé éaø øîà éáè̈¦¨©©¦Ÿ¦¨¨¦§¨¦§¨©©
:ìàeîL øîà äãeäéãçàa ïéàaä øeaö úBðaø÷ §¨¨©§¥¨§§¦©¨¦§¤¨

ïñéða¯ïLiä ïî àéáä íàå ,Lãçä ïî àéáäì äåöî §¦¨¦§¨§¨¦¦¤¨¨§¦¥¦¦©¨¨
¯!äåöî øqçL àlà ,àöé¯éôì :àøéæ éaø øîà àlà ¨¨¤¨¤¦¥¦§¨¤¨¨©©¦¥¨§¦

.äzøáçì äðMî òáB÷ ìøBbä ïéàL¯!ìéøâðå éúééðå ¤¥©¨¥©¦¨¨©£¤§¨§©§¦§©§¦
¯.äzøáçì äðMî òáB÷ ìøBbä eøîàé ànL äøéæb¯ §¥¨¤¨Ÿ§©¨¥©¦¨¨©£¤§¨

çðéz àä?øîéîì àkéà éàî øt ,øéòN¯øt äøéæb ¨¦©¨¦©©¦¨§¥©§¥¨©
.øéòN ehà¯?eúeîé äøéæb íeMîe¯ïðaø äeøîà ©¨¦¦§¥¨¨£¨¨©¨©

.äéìòa eúnL úàhç íeMî äøéæb :ééaàc dén÷©¥§©©¥§¥¨¦©¨¤¥§¨¤¨
?øîéîì àkéà éàî øéòN ,øt çðéz àä¯äøéæb ¨¦©©¨¦©¦¨§¥©§¥¨

.øt ehà øéòN¯?eúeîé äøéæb íeMîe¯:àlà ¨¦©©¦§¥¨¨¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc `nei(oey`x meil)

ly oicn m`øeaö úBðaø÷`idy dkyld znexzn migwlpd ¨§§¦
xeavd itqknzøîà à÷,zeywdl xne` dz` -`iyew dpi` ef ¨¨§©§

y meyn ,llkéðàLly mpic dpeyy -øeaö úBðaø÷mpi`y ©¦¨§§¦
mi`a mpi` jli`e oqip yceg y`xny oeik ,d`ad dpyl miie`x
dnexzd itqkn m`iadl yie ,dxary dpyd ilwy znexzn cer

e ,oexg`d xc` ycega etq`py dycgdéaø øîà éáè éaøãk¦§©¦¨¦¨©©¦
îàc ,äiLàéàø÷ øîà ,äiLàé éaø øîà éáè éaø ø(ci gk xacna)úàæ' Ÿ¦¨§¨©©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨¨©§¨Ÿ

BLãça Lãç úìòdxezd dhwpy dnn miyxece ,'dpXd iWcgl Ÿ©Ÿ¤§¨§§¨§¥©¨¨
,['iycgl' 'eycga' 'ycg'] yecig ly oeyl minrt dnk weqta

yäLãç äîeøzî ïaø÷ éì àáäå Lcç ,äøBz äøîàon cg`ay - ¨§¨¨©¥§¨¥¦¨§¨¦§¨£¨¨
yi jli`e yceg eze`ne ,zepaxwd z` ycgl mikixv miycgd
on `le dycgd dnexzd itqkn xeavd zepaxw z` `iadl

.oqip `ed df ycege ,dpyid
:`xnbd zl`eyçðéz àäiabl mrhd ayein df itl -øéòNly ¨¦©¨¦

a la` ,dkyld itqkn dpwpe xeav oaxw `edy ,mixetkd meiøt©
,dkyld znexzn `a epi`y mixetkd mei ly`a `ed `l`

,cigi oaxwk epice lecb odk ly epennnøîéîì àkéà éàîdn - ©¦¨§¥©
:`xnbd daiyn .d`ad dpya daxwdl `eai `le dgciiy mrhd

meyn `l` dpi` xtd ly diigcd ok`eèà øt äøéæbab` -,øéòN §¥¨©¨¨¦
dpya eaixwdl xtd z` midyny e`xiyk `ny miyyegy
,d`ad dpya eaixwdl xiryd mr s` oizndl e`eai ,d`ad

.dycg dnexzn `eal jixv xiryd ixdy ,ok zeyrl xeq`e
:`xnbd dgecåikäøéæb íeMîcala,eúeîéiptn m` did ic `ld §¦§¥¨¨

.zeni `le a`zqiy cr zerxl xtd glyi ef dxifbãBòådtiqen §
,zeywdl `xnbdäiLàé éaø øîà éáè éaøc àäjixvy xn`y ¨§©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨

,dycg dnexzn `iadlef dklddôebwx dnvr -äåöî- ¨¦§¨
dligzklàéä,akrn df oi`e,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ¦§¨©©§¨¨©§¥

ïñéða ãçàa ïéàaä øeaö úBðaø÷,jli`eäåöîdligzklïî àéáäì ¨§§¦©¨¦§¤¨§¦¨¦§¨§¨¦¦
Lãçä,dycgd dnexzd -ïLiä ïî àéáä íàådpyid dnexzd - ¤¨¨§¦¥¦¦©¨¨

àöé,caricaøqçL àlàd z` miiwl ciqtdeäåöîkoeike ,ie`x ¨¨¤¨¤¦¥¦§¨
cr erxiy dfa ice ,ezeni xtde xirydy xnel xazqn `l jky

.ea`zqiy
:xg` mrh zx`an `xnbd,àøéæ éaø øîà àlàxirye xty mrhd ¤¨¨©©¦¥¨

mpic mdizgz mixg` eaxwedy xg`l e`vnpy mixetkd mei ly
`ed ,d`ad dpyl micner mpi`e ,dzinléôìiptn -ìøBbä ïéàL §¦¤¥©¨

mixetkd meia mixiryd lr lecbd odkd jxryòáB÷eciwtz z` ¥©
cenri enyly xiryd lyäðMîefdzøáçì,d`ad dpyl -`le ¦¨¨©£¤§¨

zl`ey .ef dpy ly lxebd it lr d`ad dpya eaixwdl lkei
ok m` :`xnbdéúééðå-xiry mr d`ad dpya xiryd z` e`iai §©§¥

sqepìéøâðåd`ad dpyd ly lxebde ,mdipy lr d`ad dpya §©§¦
lixbdle xiryd z` xi`ydl oi` :`xnbd daiyn .eny z` rawi

iptn ,d`ad dpya aey eilrànL äøéæbe`xi `ly miyp` eidi §¥¨¤¨
e d`ad dpya lxebd z`eøîàée dxary dpyn eilr enyyìøBbä Ÿ§©¨

.dzøáçì äðMî òáB÷¥©¦¨¨©£¤§¨
:`xnbd zl`eyçðéz àäoi` recn mrhd ayein df itl - ¨¦©

d z` d`ad dpya aixwdløéòNyi ok` xiryay meyn ,ef dpyn ¨¦
`l` ,dlxbd zaegøteilr milixbn `lyøîéîì àkéà éàîdn - ©©¦¨§¥©

:`xnbd daiyn .d`ad dpya daxwdl `eai `le dgciiy mrhd
meyn `l` dpi` xtd ly diigcd ok`eèà øt äøéæbab` -,øéòN §¥¨©¨¨¦

dpya eaixwdl mixetkd mei xt z` ddyp m` `ny miyyegy
`ny dxifb meyn xeq` `edy xirya s` dfa lwdl e`eai ,d`ad

:dfd mrhd z` mb `xnbd dgec .raew lxebd exn`iåikíeMî §¦
äøéæbcala,eúeîéxtd glyi ef dxifb iptn m` did ic `ld §¥¨¨

.a`zqiy cr zerxl
:xg` mrh zx`an `xnbdéiaàc dén÷ ïðaø äeøîàexn` - £¨¨©¨¨©¥§©©¥

dzinl mpicy ,x`al iia` iptl micinlzdúàhç íeMî äøéæb§¥¨¦©¨
äéìòa eúnLodkd zeni dpyd jyna `ny miyyegy meyn - ¤¥§¨¤¨

z`hg oaxw `ed df xty oeikne ,xtd ly eilra `edy lecbd
opicy ze`hg yngn zg` `idy dilra ezny z`hg ef ixd ,ely
mdn gkyi ,xtd z` aixwdl e`eaiyk d`ad dpyle ,dzinl
epice zn lecbd odkd eilrae dxary dpya yxted df xty

,dzinl,ycgd lecbd odkd ly epennn yxtedy xnel erhie
.ef dpya

:`xnbd zl`eyçðéz àäoi` recn mrhd ayein df itl - ¨¦©
d z` d`ad dpya aixwdløtokzie lecbd odkd ly oaxw `edy ©

`l` ,zeni eilray yeygløéòNitqkn `ae xeav oaxw `edy ¨¦
,ezeni eilray okzi `le dkyld znexzøîéîì àkéà éàîdn - ©¦¨§¥©

:`xnbd daiyn .d`ad dpya daxwdl `eai `le dgciiy mrhd
meyn `l` dpi` xiryd ly diigcd ok`eèà øéòN äøéæbab` - §¥¨¨¦¨

,øt,d`ad dpyl xtd mr s` oizndl e`eai `ny miyyegy ©
ezny z`hg meyn lqtie lecbd odkd zeni `ny exfb xak eilre

:df mrh mb `xnbd dgec .dilraåikäøéæb íeMîcala,eúeîé §¦§¥¨¨
.a`zqiy cr zerxl xiryd glyi ef dxifb iptn m` did ic `ld

:xg` mrh zx`an `xnbdàlà,dzinl xiryde xtd oicy mrhd ¤¨
`eddúðL äøáòL úàhç íeMî äøéæbdpy zan xzei `idy - §¥¨¦©¨¤¨§¨§¨¨

dpy ly mixetkd mei cr `ny miyyegy ,daxwdl zlqtpe
,dpy oan xzei didie xiryd ly dpey`xd ezpy xearz d`ad

.daxwdl ie`x didi `le
wx ike :`xnbd dywnäøéæb`idixd ,ezpy xearz `nyàéä §¥¨¦

dôebdnvr ef z`hg -,àéä dúðL äøáòL úàhçoiznp m` ixdy ¨©¨¤¨§¨§¨¨¦
`le ezpy xearz i`ce ,d`ad dpya mixetkd mei cr df xiry mr

:`xnbd zvxzn .yyg wx df oi`e ,eaixwdl lkepàéL÷ àì àä- ¨Ÿ©§¨
iptn ,dyw dpi` ef `iyew`ad mixetkd mei cry zeidl lekiy

e ,dpy eilr xearz `lkzhiyéaø,dneg xir iza oic iabl xaeqd §©¦
dheyt dpya df itle ,dngd zeni oipn itl dpyd z` mipeny
meil dfd mixetkd mei oia dnily dpy oi` [oic zia dexair `ly]
itl miycgd z` oipen ep`y oeikn ,d`ad dpyay mixetkd
oiicr dpipnl miycg xyr mipy xearke ,zycgznd dpald

l mei xyr cg` mixqg,dilr ztcerd dng zpy oeaygl milyd
zpyk minid milydl ick dpald zpy ini lr mtiqedl jilre

,dngàéðúcdneg ixr iza iabl dxeza xn`p ,`ziixaadk `xwie) §©§¨
(lFl z`ln cr l`Bi `l m`e'äîéîú äðLxirA xW` ziAd mwe §¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦

,`ziixad zx`ane ,'eizxcl Fz` dpTl zzinSl dng Fl xW £̀¤Ÿ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨
yäðBîxteq -ìLúBîé ïéðîk íBé äMîçå íéMLå úBàî Lzpy ¤§Ÿ¥§¦¦©£¦¨§¦§©§

,änçäoke ,dnily dpal zpyn mei xyr cg` xar xaky s`e ©©¨
aygzn epi` ,yceg dilr sqepe dpyd z` oic zia exair eli`
didp dngd zeni itl dninz dpy dxary oeik `l` ,llk dfa

,gwell helg ziadíéîëçå ,éaø éøáce miwlegäðBî ,íéøîBà ¦§¥©¦©£¨¦§¦¤
íBéì íBiî Lãç øNò íéðLzpy oeayg itl mipen l`xyiy enk §¥¨¨Ÿ¤¦§

dnlyed ,xyr mipyd yceg seql dheyt dpya ribiyke ,dpald
,gwell ziad hlgede dpyd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc `nei(oey`x meil)

oic zia mi`iane ,mz`xeda oic zia erhy mdl rcepe ,xzidl oic
,z`hgl xirye dlerl xt mzxtklíéøçà Léøôäå eãáàL¤¨§§¦§¦£¥¦

,ïäézçzd eaxwedy xg`e,mipey`xd e`vnp mixg`d zepaxw ©§¥¤
ïlek[mipey`xd lk-]éaøå øæòéìà éaø ,äãeäé éaø éøác ,eúeîé ¨¨¦§¥©¦§¨©¦¡¦¤¤§©¦

ïBòîLe miwleg,íéøîBà`l` ezeni `leøënéå eáàzñiL ãò eòøé ¦§§¦¦§©¤¦§¨£§¦¨§
,äáãðì íäéîc eìtéå`ed oicde ,od xeavd ze`hg el` lky meyn §¦§§¥¤¦§¨¨

.äúî øeaö úàhç ïéàLxyt` i`y dcedi iax zrcy x`eane ¤¥©©¦¥¨
ezaeg ici z`vl ef dpy ly mixetkd mein xirye xt gipdl
s` xaeq dcedi iaxy yxity `ax lr dywe ,d`ad dpya
:`xnbd zvxzn .d`ad dpyl zeaixw ef dpy zeaegy zepaxwa

déì øîà,`ax ¨©¥
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc `nei(ipy meil)

äøaòúð íàåxyr dyly dzeyrl erawy oic zia ici lr dpyd §¦¦§©§¨
,miycg,øëBnì äøaòúðmipen l`xyiy oipn itl mikledy oeik ¦§©§¨©¥

mlyez `ly cre ,miycg xyr dyly ly `idy z`fd dpya
`l ,dxary dpya dxiknd dkxrp eay ycega mei eze`l dpyd
axra xiryd z` yicwd m` iax itly `vnp .gwell ziad hlgei
mei ribiyk ,mini dpeny oa didyk ,dheyt dpya mixetkd mei
mei c"qy oa `ed xiryd ,mei c"py exare d`ad dpya mixetkd
xearz `ny dxifb wx ef okle ,dng zpy inik dpy el d`ln `le

.ezpy
:`xnbd zl`eyçðézäaixwdl oi` recn mrhd ayein df itl - ¨¦©

d z` d`ad dpyaøéòNj` ,dpy oa didiy ezaegyøt ¨¦©
xearz m` s` zn epi`e ,mipy yly oa cr xyk `ed dligzny

,ziyily dpy eløîéîì àkéà éàî`eai `le dgciiy mrhd dn - ©¦¨§¥©
xtd ly diigcd ok` :`xnbd zayiin .d`ad dpya daxwdl

meyn `l` dpi`eèà øt äøéæb[ab`-]å :àøîâä äçåã .øéòNik §¥¨©¨¨¦§
äøéæb íeMîcala,úeîé.a`zqiy cr drxi m` did ic `ldãBòå ¦§¥¨¨§

`ld ,dzinl epic recn ,`xnbd dywndúðL äøáòL úàhçiptl ©¨¤¨§¨§¨¨
,daxwdl d`iadyàìæà äiòøì,dzinl dpic oi`e [zkled `id-] ¦§¦¨©§¨

keàéä eléàk dúBà ïéàBø ,dúðL äøáòL úàhç ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦©¨¤¨§¨§¨¨¦¨§¦¦
úBøáwä úéáa úãîBò,daxwdl dzgwl leki odkd oi`yäòBøåcr ¤¤§¥©§¨§¨

.zxg` dinca `iaie xknze ,a`zqzy
xg` e`vnpe eca`y xirye xt recn xg` mrh zx`an `xnbd

:ezeni ,dxtkd,àáø øîà àlàminkg exfbäìwz íeMî äøéæb- ¤¨¨©¨¨§¥¨¦©¨¨
ok`y `ziixaa gkene .dpyd jyna mda elyki `ly ick

,dlwzl miyyeg[àéðúc] (ïðúã),`ziixaaïéLéc÷î ïéà,xac mey §©§¨¥©§¦¦
,ziad wcal `ed ycwd mzqyïéëéøòî ïéàåmc` jxr xne`y - §¥©£¦¦

,ilr dfïéîéøçî ïéàåwcal minxg mzqe ,mxg df xac xne`y - §¥©£¦¦
,ziad,äfä ïîfa.dpwz mdl oi`e ,ycwnd zia oi`y oeikíàå ©§©©¤§¦

éøòäå Léc÷äíéøçäå C,dfd onfa el`n cg` dyr eli`e - ¦§¦§¤¡¦§¤¡¦
`eai `ly ick mca`l eilr lhen ,ycew ivtg eicia mi`vnpe

m` jkitle ,mda lykidläîäa,`id,ø÷òézmd m`eúBøéte` §¥¨¥¨¥¥
,íéìëå úeñky mgipi,eá÷øéeid m`eúBëzî éìëe úBòîmpi`y §§¥¦¥¨§¨§¥©¨

,miawxpéìBéäàðä Cmdinc jq -çìnä íéì.ceai`làeä äæ éàå ¦£¨¨§©©¤©§¥¤
øewéò,dnda iabl xen`dìòBðd z`äéðôì úìcdn dl oi`e ¦¥¤¤§¨¤¨

lek`läéìàî äúî àéäå.arxa §¦¥¨¥¥¤¨
:`xnbd zxxanéàîc äìwzddyi m` miyyeg dlwz efi`l - ©¨¨§©

.d`ad dpyl xtde xiryd z`éàiptn `ed yygd m` -äìwz ¦©¨¨
äáø÷äcok m` ,dpyd zeni x`ya maixwdl `eaiy -ìk eléôà §©§¨¨£¦¨

énð úBiòø,ok exfbi ea`zqiy cr zerxl mpicy zendad lka - §¦©¦
e ,yyg eze` z` yi mda s`y iptnéàiptn `ed yygd m`e - ¦

òå äféâc äìwzäãBáe` mxnv febie miyecw mdy gkyi `ny - ©¨¨§¦¨©£¨
ok m` ,mda cearieléôàaénð úBiòø ìk`l` .ok xefbpíìBòì £¦¨§¦©¦§¨

iptn `ed yygdðäå ,äáø÷äc äìwzCmpicy zenda x`y lk - ©¨¨§©§¨¨§¨¨
,zerxleäðéð äáø÷ä éða åàìcdaxwdl onvra zecner opi`y - §¨§¥©§¨¨¦§

,odinc wx `l`eäa ãéøè àìezrc giqne ,oaixwdl cexh epi` - Ÿ¨¦§
la` ,oda lyki `le ixnbl odnCä[xtd e` xiryd] ef dnda - ©

àéä äáø÷ä úác,d`ad dpya mixetkd meia daxwdl zcnery - §©©§¨¨¦
da ãéøèyyg yie ,dzevnk daixwdl da dcexh ezaygn - ¨¦¨

.dzinl dpic jkitle ,dpyd jyna daixwdl `eaie lyki `ny
:dlwzl miyyeg m`d mi`pz ewlgpy zx`an `xnbdäìwúå§©¨¨

àéä éàpz dîöò,mi`pz zwelgna diepy -àãç àéðúcepipyy - ©§¨©¨¥¦§©§¨£¨
oaxw ,zg` `ziixaaa áø÷ àlL çñtgqt,ïBLàøeilray oebk ¤©¤Ÿ¨©§¦

didy inl eilra epxkni ,df oaxw xzepe xg`a ezaeg ici `vi
e ,oey`x gqta dwegx jxca e` `nháø÷éeci lragqt,éðMm`e ¦§©§¥¦

mb axwed `l gqt eze`,éðMae epdyiàéðúå .äàaä äðMì áø÷é ©¥¦¦§©©¨¨©¨¨§©§¨
Cãéày epipy zxg` `ziixaae -áø÷é àì.d`ad dpylåàì éàî ¦¨Ÿ¦§©©¨

`l m`d -éâéìt äìwúa`ziixady ,zeziixad ewlgp - §©¨¨§¦¥
,d`ad dpyl epdyi okle dlwzl zyyeg dpi` dpey`xd
.d`ad dpyl epdyi `l jkitle dlwzl zyyeg dipyd `ziixade

:`xnbd dgec,àìyxtl okziàîìò éleëczeziixad izy itly - Ÿ§¥¨§¨
àzâeìôa àëäå ,äìwúì ïðéLééç [àì]zwelgna -ïðaøå éaøcm` Ÿ©§¦¨§©¨¨§¨¨¦§§¨§©¦§©¨¨

,dpal zpyk e` dng zpyk dpy oipnéâìôéî à÷ewlgp - ¨¦§§¥

,zeziixadàéL÷ àìå,dipyl zg` `ziixanàä`ziixad - §Ÿ©§¨¨
k zxaeq dpey`xd,éaødf gqtn dninz dpy xearz `ly okziy ©¦

elit`e ,mei c"py mdipia yiy iptn ,d`ad dpya gqt cr
el e`ln `l oiicr ,ezcill mini dpeny e`lny xg`l yxtedy

,dng zpyk mei d"qyàädipyd `ziixade -k zxaeq,ïðaø ¨©¨¨
`ad gqtd ribiy mcewe ,dpald zpy itl `id 'dninz' dpyy

.ezpy xearz
:ef digc lr `xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -ïëå §¨©§¨§¥

úBònä`l ,mda ynzyd `le ef dpya gqt xear eyxtedy ©¨
miie`x zerndy zxaeq zxg` `ziixae ,d`ad dpya ynzyi
oi` ixdy ,opaxe iax zwelgna zelzl oi` zernae ,d`ad dpyl

.zerna zlqet dpydpéî òîL åàì àlào`kn gken `l m`d - ¤¨¨§©¦¨
zeziixady,éâéìt äìwúayeygl yi zernd iabl s` okle §©¨¨§¦¥

ok` :`xnbd dwiqn .dlwz icil `eaiy.dpéî òîL§©¦¨

äðùî
xfeg ,mixiryd ipyl mirbepd mipicd z` `pzd dpyy xg`
miiqy xg`l :mixetkd mei zcear xcq jynd z` cnll `pzd

,mzevnk xiryde xtd mc zepzn ozil lecbd odkdBì àaodkd ¨
çlzLnä øéòN ìöàmi`iven epnny gxfnd xry cbpk cnerd ¥¤¨¦©¦§©¥©

xeyw ey`xayk xiryd z` ecinrd myy ,lf`frl geliyl eze`
,zixedf ly oeylåéìò åéãé ézL CîBñå,eipxw ipy oiaäcåúîelr §¥§¥¨¨¨¨¦§©¤
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ezny in` cenr eq sc ± iyily wxt`nei
øëåîì äøáòúð äøáòúð íàådxkny ycg eze`a mei eze`a ribiy cr hlgz `le Ð

dpya mixetkd mei axra ,ezcill ipiny meia eyicwdy oebk dl zgkyn iaxle .el

,mini dynge miyy ze`n yely dil eln `l izk` .`ad mixetkd mei ihn ike ,dheyt

.rax`e miyy ze`n yely `l`øîéîì àëéà éàî øô.yly oa `edy Ðäúåà ïéàåø
ziaa zcner eli`k ,`idy mewn lka Ð

`l la` .dil` axwil leki odkd oi`y zexawd

,daixw dpi`y `l` `id zeznd ze`hgn

.xknize men da letiy cr drex jkldíåùî
äì÷ú.dlwz i`n yxtn onwl ÐïðúãÐ

.dlwzl opiyiigcïéùéã÷î ïéà.xac mey Ð

.dpwz odl oi`e ziad wcal ycwd mzqyïéàå
ïéîéøçî.ziad wcal oinxg mzq xaqw Ð

.(a,gk) oikxr zkqna `id `zbelteúåòåø ìë
yegip ea`zqiy cr erxi opax xen`c ipd lk Ð

.maixwi `nyåäðéð äáø÷ä éðá åàìã êðäåÐ

`l` ,onvr ipd axwil zecner opi` zerex x`y

.odincåäá ãéøè àì,ozaxwda xdxdn epi` Ð

.edcic daxwdn dizrc giqneäáø÷ä úáã êä
àéälr eal eda cixh `ad mixetkd meil Ð

.mixetkd mei inwn dl aixwn `nlice ,ezaxwd

àéä éàðú.yiig `lc `ki`e yiigc `ki` Ð

éðùá áø÷édidye `nhl xkni ,ipy gqta Ð

.dwegx jxcaéáø àägqtl gqtn xn`c Ð

yxtedy it lr s`e ezpy dxar `ly el xyt`

`l onf xqegn el`c .ezcill dpeny xg`l

.yicwúåòîä ïëåeaxwi l` gqtl eyixtdy Ð

.eaxwi xn`c o`nl `ki`e ,d`ad dpyl

äðùîøéòù ìöà åì àá`pz xcd `zyd Ð

xn`we dceard xcqa iiexe`l dizlinl

xt ly minc ozn lecb odk xnby xg`lc

xiryeodkd el `a el e`ivedc oiwxit wilqck

cbpk my ecinrdy mewna glzynd xiry lv`

lirl) "itlwa sxh" wxta oxn`ck egeliy zia

.(a,`nòá÷ íéðäë åùòù àìàelibxdy Ð

,eze` mikilen zeidl raw mipdkd z` zeyrl

l`xyi z` oigipn mipdk ly oic zia eid `le

.ekiledlàìñøò.yi`d my Ðùáëåoink Ð

eze` jxc `veie deab `edy ,el eyr dlrn

elkei `ly ick ,xirl uege dxfrl ueg yakd

eylzl oilibx eidy itl gleyna rbil miilaad

ddyz l`e `ve xdn leh :el mixne`e ,exrya
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ïéà"dnda xyrn" wxta zexekaa opixn` inp ikde .dlwzl opiyiigc meyn Ð oiyicwn

"dnda dna" wxtac dnize .dlwz meyn dnda xyrn elha oaxeg xg`lc (`,bp)

`zye `zy lka ilbr itl` xqixz dixcrn xyrn ded dixfr oa xfrl` iax (a,cp zay)

zia axgyn opzcn ,zvw oaxeg xg`l ig i`kf oa opgei iax `de ?zeidl df okzi ji`e

,`iyp did `ede i`kf oa opgei iax oiwzd ycwnd

mizpy did zegtd lkle ,l`ilnb oax eixg`e

rnynck ,dixfr oa xfrl` iax dpnzpy cr `iyp

:xn`wc (a,fk zekxa) "xgyd zltz" wxta

oa xfrl` iax did ok m`e .'eke dixrv cwzy`

,dxyr yng oa oaxeg zrya xzeid lkl dixfr

dfe ,`iyp dpnzpyk did dxyr dpeny oa ixdy

,zegtd lkl oaxeg xg` mipy yly did

iptl mizpy wx ziad inia ded ohwe ,ziyixtck

liayae `ed xyrn iyext` xa e`l ohwe ,oaxegd

did f`y oaxegd iptl licbdy mizpy mze`

yie ,`zye `zy lk xninl dil ded `l ,yixtn

`l :inp i` .yixtn did ely qetexhet` :xnel

yi inp i` .oaxeg xza xzl`l dnda xyrn elha

ded `lc ,`xidp `le .jlnl xyrn ded :miyxtn

.`pyil i`da xninl dil

ïéàåmzq xn`c o`nk :i"yx yxit Ð oinixgn

:yxtn wgvi epiaxe .ziad wcal minxg

ab lr s`e ,mipdkl xn`c o`nk elit` `iz`c

ehnc xza ilin ipd dlwz oda jiiy `le exyc

lk" wxta xn`ck `l okl mcew la` .odk cil

onf lk ,minxg :(`,al zexeka) "oiycwend ileqt

mdixac lkl ycwdk od ixd milra cia mdy

onfa `ixi` i`n ikd i` :xn`z m`e .mda oilrene

ziad onfa :xnel yie ,inp ziad onfa elit` ?dfd

,dyecw ilina oixidfe oi`iwa eid miycw igikyc

onfa :inp i` ,ixidf `l igiky `lc `zyd la`

milrad oikixv eid `le ,mipdk igiky ziad
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc `nei(ipy meil)

äøaòúð íàåxyr dyly dzeyrl erawy oic zia ici lr dpyd §¦¦§©§¨
,miycg,øëBnì äøaòúðmipen l`xyiy oipn itl mikledy oeik ¦§©§¨©¥

mlyez `ly cre ,miycg xyr dyly ly `idy z`fd dpya
`l ,dxary dpya dxiknd dkxrp eay ycega mei eze`l dpyd
axra xiryd z` yicwd m` iax itly `vnp .gwell ziad hlgei
mei ribiyk ,mini dpeny oa didyk ,dheyt dpya mixetkd mei
mei c"qy oa `ed xiryd ,mei c"py exare d`ad dpya mixetkd
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øëåîì äøáòúð äøáòúð íàådxkny ycg eze`a mei eze`a ribiy cr hlgz `le Ð

dpya mixetkd mei axra ,ezcill ipiny meia eyicwdy oebk dl zgkyn iaxle .el
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ïéîéøçî.ziad wcal oinxg mzq xaqw Ð
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.edcic daxwdn dizrc giqneäáø÷ä úáã êä
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,dxyr yng oa oaxeg zrya xzeid lkl dixfr

dfe ,`iyp dpnzpyk did dxyr dpeny oa ixdy
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yie ,`zye `zy lk xninl dil ded `l ,yixtn

`l :inp i` .yixtn did ely qetexhet` :xnel

yi inp i` .oaxeg xza xzl`l dnda xyrn elha
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יומא. פרק ששי - שני שעירי דף סו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc `nei(ipy meil)

epcnllàäiLglyndïneæîmei axrn xak geliyl crein - ¤§¥§¨
,eyxc cere ,mixetkd'ézò'ezra glzyiy cnll ,zr oeyln ¦¦

epnfaeeléôàåmixetkd mei lgyk'ézò' ,úaLaglzyiy cnll ©£¦§©¨¦¦
epnfa.äàîeèa eléôàå©£¦§§¨

:`ziixad ixaca dpc `xnbdäù÷î .øfä úà øéLëäì 'Léà'¦§©§¦¤©¨
,àèéLt :àøîâäycwna dcearl aygp epi` xiryd geliy `ld §¦¨

:`xnbd zvxzn .odka dyrizy jixvyàáéúk äøtk àîéúc eäî©§¥¨©¨¨§¦¨
déaxirya dxezd dazky oeiky xnel xeaq `dz `ny - ¥

glzynd(i fh `xwie)egeliya ok m` ,'eilr xRkl 'd iptl ig cnri'¨¢©©¦§¥§©¥¨¨
zxtk x`yk odk cia zeyridl dkixv `id okle ,dxtkd dielz

,miycwïì òîLî à÷.egeliyl xyk l`xyi elit`y ¨©§©¨
,`ziixaa eyxc ceréàîì :àøîâä úìàåù .úaLa eléôàå 'ézò'¦¦©£¦§©¨§©

àúëìämb glzyny cnll cgein ieaix ekxved dn iptn - ¦§§¨
s`e ,exizdl weqt jixvy zay lelig egeliya oi` ixd ,zaya
.minkg zxifbn xeqi` wx `ed ,zay megzl ueg jled `edy dn

:`xnbd daiyn,úLL áø øîàjxvp ieaixdäéä íàL øîBì ¨©©¥¤©¤¦¨¨
xirydäìBç,eilbxa jldl leki epi`eBáékøîglynd,Bôúk ìò ¤©§¦©§¥

:`xnbd zxxan .zaya d`ved zk`ln lr dfa xaer `edy s`
,df xe`ia itlïàîk,`ziixad dzpyp in zrck -,ïúð éaøk àìc §©§Ÿ§©¦¨¨

éàckïúð éaø,weqt jkl jixv recnøîàäxac lky ozp iaxéç §¦©¦¨¨¨¨©©
k aygpBîöò úà àNBð,ez`ved lr aiig epi` mc`de ,eizegeka ¥¤©§

weqta jxev oi`e ,zay leligl zaygp xiryd z`iyp oi` ok m`e
:`xnbd daiyn .exizdlàîéz eléôàiixadyzrck `z,ïúð éaø £¦¥¨©¦¨¨

mewn lknäìç,envr z` `yil leki epi`yéðàLdpey epic - ¨¨©¦
.zay llgn e`yepde ,`ixa ig lran

:mixetkd meia aexire d`ved ipic ef `ziixan zcnel `xnbd
,íøôø øîàxiryd z` glyl xizdl cgein cenil ekxvedy jkn ¨©©§¨

,zaya elit`úøîBà úàæixeqi`yáeøéòzexvgäàöBäåzeyxn Ÿ¤¤¥§¨¨
wx xn`p zeyxlìïéàå ,úaLxeqi`,íéøetkä íBéì äàöBäå áeøéò §©¨§¥¥§¨¨§©¦¦

weqt mikixv eid `l ,mixetkd meia mb el` mixeqi` eid eli`y
s` ixdy ,zaya mixetkd mei lgyk xiry ly egeliy xizdl
dazk ok it lr s`e e`yepl xeq` did lega mixetkd mei lgyk
m`e ,geliy zevn meyn df xeqi` dgcpy ixd ,epglyiy dxezd

.zaya lgyk oicd `ed ok
,`ziixaa eyxc ceréàîì :àøîâä úìàåù .äàîeèa eléôàå 'ézò'¦¦©£¦§§¨§©

àúëìä,d`neha elit` glzyiy xizdl ekxved ote` dfi`a - ¦§§¨
z`neha e` ycwnl `nh zqipka `l` epi` d`neh xeqi` `ld
:`xnbd daiyn .xirl ueg glzynd xiryl epiipr dne ,miycwd

,úLL áø øîà`a weqtdL øîBìelit`,BçlLî àîèð íàlkn ¨©©¥¤©¤¦¦§¨§©§
e ,lenz`n onefnd cia `l` xg` cia epglyi `l mewnñðëðs` ¦§¨

`edyäøæòì àîèd`nehy oeik ,lecbd odkdn xiryd z` lawl ¨¥¨£¨¨
,xeaiva dxzedBçlLîe.epick lf`frl §©§

zel`y dnk xfril` iax z` el`yy `ziixa d`ian `xnbd
:glzynd xiry ipica,øæòéìà éaø úà eìàLm`äìçxiryd ¨£¤©¦¡¦¤¤¨¨

,eilbxa jldl leki epi`e glzyndeäáékøiL eäîxzen m`d - ©¤©§¦¥
glynd edaikxiyBôúk ìòzk`ln lr glynd xaer jkae ©§¥

.mixetkd meia d`ved,íäì øîà,xiryd did wfge `ixa daxc` ¨©¨¤
dideàeä ìBëéenvrízàå éðà áékøäìmixacae ,[mkz`e ize`-] ¨§©§¦£¦§©¤

,edel`y cer .mzl`yl daeyz ziiprn xfril` iax hnzyd el`
m`BçlLî äìç,zkll leki epi`eepçlLiL eäîlecb odkdãéa ¨¨§©§©¤§©§¤§©

gilyøçà.lenz`n jkl oken epi`yäì øîàéðà íBìLa àäà ,í ©¥¨©¨¤¡¥§¨£¦
,ízàådne ,etilgdl ep` wwcfp `l gilyd dlgiyk s` ,xnelk §©¤

m` ,edel`y cer .mzl`y lr maiyd `le ,jk lr le`yl mkl
Bôçcwevl xiryd z`úî àìå,xirydeäîekixvdlåéøçà ãøiL §¨§Ÿ¥©¤¥¥©£¨

íäì øîà .epúéîéåweqtd z`(`l d mihtey)éáéBà ìë eãáàé ïk',''ä E ¦¦¤¨©¨¤¥Ÿ§¨§¤
`l mlerny xnel eixac z` aqide ,mzl`yl aiyd `l ,xnelk
lk eca`i oke i`elde ,wevdn dtigca xiryd zn `ly rxi`

.'d iaie`
:el` mipica minkg zrc z` `xnbd d`ianäìç ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¨

,xirydBáékøîglynd,Bôúk ìòxzed d`ved xeqi`y iptn ©§¦©§¥
.xiryd geliyl,øçà ãéa epçlùé ,BçlLî äìçepi` ipydy s` ¨¨§©§§©§¤§©©¥

.lenz`n jkl oken.epúéîéå åéøçà ãøé ,úî àìå Bôçc§¨§Ÿ¥¥¥©£¨¦¦¤
aiyd `le xfril` iax z` el`yy zetqep zel`y d`ian `xnbd

:zexexa zeaeyz mdilréðBìt ,øæòéìà éaø úà eìàLmxeca igy ¨£¤©¦¡¦¤¤§¦
àaä íìBòì eäî.`ad mlerl mda dkfie miaeh eiyrn m`d - ©¨¨©¨

,íäì øîà`nyéðBìt ìò àlà éðezìàL àìdidy xg` mc` - ¨©¨¤Ÿ§©§¦¤¨©§¦
cer .maiyd `le mzl`y z` dgc jkae ,miaehd eiyrna reci

,edel`yäòBø ìéväì eäîd z`éøàä ïî äNákxzen m`d - ©§©¦¤¦§¨¦¨£¦
,sxhy dyakd z` ix`d itn livdl dyakd lra epi`y drexl

.eizepefn z` epnn lhep jkay s`,íäì øîà`nyéðezìàL àì ¨©¨¤Ÿ§©§¦
.äNákä ìò àlà,edel`y aeyøîà .éøàä ïî äòBøä ìéväì eäî ¤¨©©¦§¨©§©¦¨¤¦¨£¦¨©

íäì`nyäòBøä ìò àlà éðezìàL àìitn elivdl xzen m` ¨¤Ÿ§©§¦¤¨©¨¤
,edel`y cer .ix`døæîî,zezixk iaiig lr `adn clepd -äî ©§¥©

Løéì àeämzl`y `ny ,mdl xn` .eia` iqkpaéì eäîíaz` ¦©©§©¥
,edel`y cer .mipa ila zny eig` zy`Búéa úà ãeñì eäîonfa ©¨¤¥

.zelia` meyn xeqi` dfa yi m`d ,ycwnd zia oaxeg xg`l dfd
mzl`y `ny ,mdl xn`.Bøá÷ úà ãeñì eäî©¨¤¦§

,el` eizeaeyza mrhd :`ziixad zx`anïâéìôäL éðtî àìŸ¦§¥¤¦§¦¨
íéøáãadn rcei did `ly iptn mixg` mixacl mripdy - ¦§¨¦

,aiydl rci i`cey ,aiydlòîL àlL øác øîà àlL éðtî àlà¤¨¦§¥¤Ÿ¨©¨¨¤Ÿ¨©
.íìBòî Baø étî¦¦©¥¨

:aiyd `le xfril` iax l`ypy ztqep dl`y d`ian `xnbd
L øçàî ,øæòéìà éaø úà äîëç äMà äìàLlkäNònipin - ¨£¨¦¨£¨¨¤©¦¡¦¤¤¥©©¤©£¥

`hga eyrpy zecearïéåL ,ìâòäok m` ,mxeqi`aïéà äî éðtî ¨¥¤¨¦¦§¥©¥
ïúúéîmi`hegd lk ly,äåLeide ,[axg-] siiqa ebxdpy eid `l` ¦¨¨¨¨

lbrd xt` z` dyn xfity ,owexcda ezny eide ,dtibna ezny
ilega zn did lbra `hgy ine ,mrd z` dwyde mind ipt lr

.miirnCìta àlà äMàì äîëç ïéà ,dì øîàjxcy yeka - ¨©¨¥¨§¨¨¦¨¤¨©¤¤
.zexg` zenkga xewgl jl l`e ,ea zeehl miypdøîBà àeä ïëå§¥¥

d zk`ln iablokyn(dk dl zeny).'eåè äéãéa áì úîëç äMà ìëå'§¨¦¨©§©¥§¨¤¨¨
dzind iyper welig xe`iaa mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbd

:lbrd i`hegléåìå áø ,øîzéà,ewlgpãçcg`d -øîàiny ¦§©©§¥¦©¨©
yøhé÷å çaéæ,dzin aiige ynn dxf dcear cary epiid ,lbrl ¦©§¦¥

oecipééña,óy ineótbwaig -÷Méðåoecip ,lbrd z`äúéîaicia §©¦¦¥§¦¥§¦¨
wxy ine ,dtibna minyBááìa çîNoecip ,miyrn dyr `le ¨©¦§¨

ï÷Bøãäadid df ici lre mda axern lbrd xt`y mind ziizya - §¦§¨
.miirn ilega zn,øîà ãçåeide lbrl cary inyíéãòe`xy §©¨©¥¦

,z`fådzid okäàøúäbxdi df xac dyri m`y eze` exidfdy - §©§¨¨
oecip ,oic zia ici lrééña,óipta cary ineíéãòj`,äàøúä àìa §©¦¥¦§Ÿ©§¨¨

oecipäúéîay cary ine ,dtibnaàìiptaå íéãòyàìa,äàøúä §¦¨Ÿ¥¦§Ÿ©§¨¨
oecipï÷Bøãäa.miirn ilega zne mind ziizya - §¦§¨

:lbrd `hg oipra zetqep zeyxc d`ian `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨
íéáëBk úãBáò ãáò àì éåì ìL BèáL,lbrd dyrnaøîàpLzeny) ¦§¤¥¦Ÿ¨©£©¨¦¤¤¡©

(ek al'Bâå äðçnä øòLa äLî ãîòiå'eil` Etq`Ie il` 'dl in xn`Ie ©©£ŸŸ¤§©©©©£¤§©Ÿ¤¦©¥¨©¥¨§¥¨
.`hg `l mdn cg` s`y rnyne ,'iel ipA lMáéúéayi -àðéáø ¨§¥¥¦¨¦¨¦¨

àzòîL àäì øîà÷å,ef `xnin -déáéúéàeywd -øa àtt áø éða §¨¨©§¨§©§¨¥¦¥§¥©¨¨©
,àðéáøì àaàiel hay lr xn` dyn `ld(h bl mixac)åéáàì øîàä' ©¨§¨¦¨¨Ÿ¥§¨¦

åéúéàø àì BnàìexiMd `l eig` z`eepiid ,'rci `l eipA z`e §¦Ÿ§¦¦§¤¤¨Ÿ¦¦§¤¨¨Ÿ¨¨
iel hayn eidy x`eane ,lbrd dyrna mdiaexw z` ebxdy

:`xnbd zvxzn .lbra e`hgy'åéáà'l dpeekd,ìàøNiî Bnà éáà ¨¦£¦¦¦¦§¨¥
'åéçà'l dpeekdBnàî åéçàdl eclepyìàøNiî`edy eia`n `le ¤¨¤¨¥¦¦¦§¨¥

,iel'åéða'l dpeekdBza éðadl eclepy,ìàøNiîmipa ipay meyne ¨¨§¥¦¦¦§¨¥
.eipa e`xwp jkitl mipak md ixd

:dpyna epipy'eë Bì eNò Láëåmiylzn eidy miilaad iptn §¤¤¨
ixac z` zx`an `xnbd .`ve leh `ve leh el mixne`e ,exrya

:dpyndíéiøãðñkìà àlà eéä íéiìáa àì ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨Ÿ©§¦¦¨¤¨¨¤§©§§¦¦
eéä,mixvn ly dixcpqkl` ipan -L CBzîel`xyi ux` ipa ¨¦¤

íéiìáaä úà íéàðBN,laan `xfr mr elr `ly oeikïúBà ïéøB÷ eéä §¦¤©©§¦¦¨¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118



קנז
ezny ina cenr eq sc ± iyily wxt`nei

àøîâïîåæî àäéù.lenz`n jkl oken Ðúáùá åìéôà éúòecrenae ezra izr Ð

jiiy d`nehe zay xeqi` i`n yxtn onwle .d`nehae zaya elit`e xeari `le ,glzyi

.iieaxl jixhvi`c ,egeliyaàúëìä éàîìi` .exizdl jxvedy yi zay lelg dn Ð

oinegz meyn.dxez ozn xg`l odilr exfby ,edpip `nlra opaxc Ðïàîëjixhvi` Ð

envr z` `yep ig xn`c ozp 'xk `lc iieaxl

`zbelte .zeay meyn `l` ea oi`e ,`ed

.(`,cv) zay zkqnaéðàù äìåç`zydc Ð

.zay llgn `yepde ,envr z` `yep `lúàæ
úøîåàelit` "izr" ipznl jixhvi`cn Ð

meil d`ved xeqi` oi`c rnynl `ki` zaya

dnl d`vedl zayk mixetkd mei i`c mixetkd

zaya e`yn xizdl `xw il?lega lgyk ixd

aexir .epglyi `pngx xn`we ,inc zayk inp

epiwz `lc ,`ilz `da `dc `l` ,`aqp ick

xeqi` liaya `l` zexvg iaexir minkg

meyn dxifb zeyxl zeyxn exfby ,d`ved

.miaxd zeyxl cigid zeyxn d`vedéàîì
àúëìéäeiycw e` ycwn z`neh xeqi` dn Ð

z` dgciy xnel jxvedy egeliya yi

.d`nehdäøæòì àîè ñðëðexqen odkdy Ð

.my elíúàå éðà áéëøäì ìåëéwfge `ixa Ð

onwl ,eilr mkz`e ize` aikxdl xiryd did

dn mzl`y lr aiydl utg did `ly opixn`

.eax itn rny `lyíúàå éðà íåìùá àäàÐ

z`f lr le`yl mkl dn ,xnelk?`le ip` `l

.egeliyl wwfp mz`åôçã,zn `le wevl Ð

.epzinie eixg` cxil jixv `diy ednåäî éðåìô
àáä íìåòìdn ,edel`y cg` mc` lr Ð

jipira eiyrn?cec oa dnly lr :mixzet yie

.edel`yéðåìô ìò àìàmelya` lr `ny Ð

.ipezl`yäòåøä ìò àìàelivdl xzen m` Ð

.ix`d itnyxil edn xfnn.eia` z` Ðøîà
íáéì åäî íäì.ize` mzl`y eig` zy` Ð

åúéá úà ãåñì åäîiptn xeq` in ,dfd onfa Ð

`l :mdl xn` .ziad oaxeg xrv`l` ipezl`y

.exaw z` ceql ednïâéìôäù àìoyixtde Ð

epi`yk zegcl oiekznd mc`k ,mixg` mixacl

xac xn` `l la` ,did rcei `l` ,aiydl rcei

.eaxn rny `lyïéåù ìâòä äùòîùÐ

ozzin oi` dn iptn ,xeqi`l zeey eizecear

dey?eniy" siiq zzin ,zezin yly ea eidy

"mrd z` 'd sebie" ,dtibn zzin ,"eaxg yi`

ipt lr xfie" aizkc owexcd zzin (al zeny)

`l :(`,cn) dxf dcear zkqna opixn`e ,"mind

.oha zeavla zeheqk owceal `l` dyn oiekzp

øèé÷å çáéæodilr oiaiigy zecear od Ð

"zezin rax`"a opzck ,dzin dxf dcearl

oiicry ,siiqa o`ke .dliwqa ody (a,q oixcdpq)

epecipe ,oic zia zezin rax` odl eyxtzp `l

opixn`ck siiqa ozzin lky gp ipa zzina

.(`,ep) oixcdpqa÷ùéðå óôéâzzin oda oi` Ð

`l` .(a,q my) "zezin rax`"a opzck ,oic zia

.dtbna epecip miny iciaéåì éðá ìëoleky Ð

.df llkaåîàìå åéáàì øîåàä.dxf dcear ecar eipae eig` ,en`e eia` :`nl` .mewn ly eznwp mewpl mdilr mixfk` eyrp eizi`x `l lbrd dyrna Ðïéàðåùù êåúîåipa Ð

.mny lr obedk `ly xac iyere y`xd ilw lk oixew eid miilaad z` l`xyi ux`êúòã çåðú.xacd el dyw dide ,laan dzid ezgtyn Ðïéàéâñ àøã éáåçå ïéã àøéôö éäù äî
.eilr ode ,oiaexn xecd zepere o`k df xiry akrzn dn Ðäðùîíéìùåøé éøé÷éî.milyexi iaeygn Ðäðåùàøä äëåñ ãòmy xebl oikled mc` ipae ,jxca el eyr zekeq Ð

.dkeql dkeqn eze` oielny ,mixetkd mei iptl
íéòùú
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øîà(`,ci zezixk) "el exn`" wxta opixn` Ð 'ek d`vede aexir zxne` z`f mxtx

meia exiykdc glzynd xiry ip`y `nlice :dilr jixtc ,`id `zeca mxtxc

.`id `zeca mxtxc `l` ,jka mixetkdéðåìô:l`ppg epiax yxit Ð `ad mlerl edn

daezka miyp ax xn`c `d ol `xiaq in ?`ad mlerl edn ,eia` iyblit lr `ay melya`

,oiyeciw `lae daezk `la miyblit oiyeciwe

e` ,(`,`k) "lecb odk" wxt oixcdpqa opixn` ikd

`xiaq in ,dnly lr edel`yy :miyxtn yie .`l

epi` `hg dnly xne`d lk xn`c ozpei iaxk ol

'ek "mly eaal did `le" xn`py ,dreh `l`

`l inp `hgin ,did `lc `ed eia` cec aalk

"d`vei dnda dna" wxta xn` ikd .`hg did

.zenaic ,iyily wxt `ztqezae (a,ep zay)

åäîza :xnelk Ð ix`d on dyakd livdl

iax xn`c ol `xiaq in ,cec cin ray

znglnl `veid lk :(a,h) zeaezk zkqna ozpei

hb azk dixe`e ,ezy`l azek zezixk hb cec zia

:xnelk ,ix`d cin drexd livdl edn .ray zal

oiwleg :ol `xiaq in ,cec cin dixe` livdl edn

cxen did `le ,axd mewna cinlzl ceak

zeklna cxene oiwleg oi` `nlic e` ,zeklna

ipec`e" xn`wc meyn :yexit .epeyl o`k cr ,ded

.jlnd ipta ipec` a`eil dil ixwc "a`ei

`xza `aa) "oilgep yi" wxta `id `zbelte

e` axd mewna cinlzl ceak oiwleg m` (a,hiw

.`l

øîàÐ 'ek jzrc gepz iqei iax dilm`e

zegpn) "mgld izy" wxt seqa :xn`z

xiry ,zay axr mixetkd mei zeidl lg iab (`,w

.ig `edyk eze` oilke` mixetkd mei ly oevigd

miilaa `l xne` iqei iax `kti` `xnba `ipz

jzrc gepz dcedi iax el xn` cr ,'ek eid

dil rinyc i`n xn :xnel yie .izrc zgpdy

dcedi iax .xn`w dil rinyc i`n xne ,xn`w

laiw iqei iaxe ,od miilaa `l `kdc `iddc laiw

.mzdc `edda
iax

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

"ézò" ,ïneæî àäiL¯"ézò" ,úaMa eléôàå¯eléôàå ¤§¥§¨¦¦©£¦©©¨¦¦©£¦
"Léà" ,äàîeèa¯!àèéLt .øfä úà øéLëäì¯eäî §§¨¦§©§¦¤©¨§¦¨©

"ézò" .ïì òîLî à÷ ,déa àáéúk äøtk :àîéúc§¥¨©¨¨§¦¨¥¨©§©¨¦¦
?àúëìä éàîì .úaMa eléôàå¯:úLL áø øîà ©£¦©©¨§©¦§§¨¨©©¥¤

äìBç äéä íàL øîBì¯ïàîk .Bôúk ìò Báékøî ©¤¦¨¨¤©§¦©§¥§©
¯ïúð éaø éàc .ïúð éaøk àìc¯àNBð éç :øîàä §¨§©¦¨¨§¦©¦¨¨¨¨©©¥

.Bîöò úà¯øîà .éðàL äìç ,ïúð éaø àîéz eléôà ¤©§£¦¥¨©¦¨¨¨¨¨¥¨©
áeøéò ïéàå ,úaMì äàöBäå áeøéò úøîBà úàæ :íøôø©§¨Ÿ¤¤¥§¨¨©©¨§¥¥
éàîì .äàîeèa eléôàå "ézò" .íéøetkä íBéì äàöBäå§¨¨§©¦¦¦¦©£¦§§¨§©

?àúëìä¯BçlLî àîèð íàL øîBì :úLL áø øîà ¦§§¨¨©©¥¤©¤¦¦§¨§©§
¯.BçlLîe äøæòì àîè ñðëð:øæòéìà éaø úà eìàL ¦§¨¨¥¨£¨¨§©§¨£¤©¦¡¦¤¤

?Bôúk ìò eäáékøiL eäî ,äìç¯ìBëé :íäì øîà ¨¨©¤©§¦¥©§¥¨©¨¤¨
eðçlLiL eäî ,BçlLî äìç .ízàå éðà áékøäì àeä§©§¦£¦§©¤¨¨§©§©¤§©§¤

?øçà ãéa¯.ízàå éðà íBìLa àäà :íäì øîà §©©¥¨©¨¤¡¥§¨£¦§©¤
?epúéîéå åéøçà ãøiL eäî ,úî àìå Bôçc¯øîà §¨§Ÿ¥©¤¥¥©£¨¦¦¤¨©

éáéBà ìë eãáàé ïk" :íäìEä':íéøîBà íéîëçå ." ¨¤¥Ÿ§¨§¤©£¨¦§¦
äìç¯,Bôúk ìò BáékøîBçlLî äìç¯epçlLé ¨¨©§¦©§¥¨¨§©§§©§¤

úî àìå Bôçc ,øçà ãéa¯eäî !?äNákä ãøé §©©¥§¨§Ÿ¥¥¥©¦§¨©
?éøàä ïî äòBøä ìéväìéðezìàL àì íäì øîà §©¦¨¤¦¨£¦¨©¨¤Ÿ§©§¦

àeä äî øæîî !?äòBøä ìò àlàLøéì?¯eäî ¤¨©¨¤©§¥©¥¥©
íaéì?Búéa úà ãeñì eäî ?¯úà ãeñì eäî §©¥©¨¤¥©¨¤

àlL éðtî àlà ,íéøáãa ïâéìôäL éðtî àì ?Bøá÷¦§Ÿ¦§¥¤¦§¦¨¦§¨¦¤¨¦§¥¤Ÿ
äMà äìàL .íìBòî Baø étî òîL àlL øác øîà̈©¨¨¤Ÿ¨©¦¦©¥¨¨£¨¦¨
ïéåL ìâòä äNònL øçàî :øæòéìà éaø úà äîëç£¨¨¤©¦¡¦¤¤¥©©¤©£¥¨¥¤¨¦
äîëç ïéà :dì øîà ?äåL ïúúéî ïéà äî éðtî¦§¥¨¥¦¨¨¨¨¨©¨¥¨§¨

äMà ìëå" øîBà àeä ïëå ,Cìta àlà äMàìúîëç:éåìå áø ,øîzéà ."eåè äéãéa áì ¨¦¨¤¨©¤¤§¥¥§¨¦¨©§©¥§¨¤¨¨¦§©©§¥¦
øhé÷å çaéæ :øîà ãç¯ééqa÷Méðå ótâ ,ó¯Bááìa çîN ,äúéîa¯ãçå .ï÷Bøãäa ©¨©¦©§¦¥©©¦¦¥§¦¥§¦¨¨©¦§¨§¦§¨§©
äàøúäå íéãò :øîà¯ééqaäàøúä àìa íéãò ,ó¯äàøúä àìå íéãò àì ,äúéîa¯ ¨©¥¦§©§¨¨©©¦¥¦§Ÿ©§¨¨§¦¨Ÿ¥¦§Ÿ©§¨¨

äLî ãîòiå" øîàpL ,äøæ äãBáò ãáò àì éåì ìL BèáL :äãeäé áø øîà .ï÷Bøãäa§¦§¨¨©©§¨¦§¤¥¦Ÿ¨©£¨¨¨¤¤¡©©©£Ÿ¤
øòLa"äðçnäåâåàaà øa àtt áø éða déáéúéà ,àzòîL àäì øîà÷å àðéáø áéúé .' §©©©©£¤¨¥¨¦¨§¨¨©§¨§©§¨¥¦¥§¥©©¨©©¨

"åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä" :àðéáøì¯"åéáà"¯"åéçà" ,ìàøNiî Bnà éáà¯åéçà §¨¦¨¨Ÿ¥§¨¦§¦Ÿ§¦¦¨¦£¦¦¦¦§¨¥¤¨¤¨
"åéða" ,ìàøNiî Bnàî¯éðaBzá.ìàøNiîLáëå""Bì eNòåë:äðç øa øa äaø øîà .' ¥¦¦¦§¨¥¨¨§¥¦¦¦§¨¥§¤¤¨¨©©¨©©¨¨

íéàðBOL CBzîe ,eéä íéiøcðñkìà àlà eéä íéiìáa àììò ïúBà ïéøB÷ eéä íéiìáaä úà Ÿ©§¦¦¨¤¨©¤§©§§¦¦¨¦¤§¦¤©©§¦¦¨¦¨©
çeðz :éñBé éaø Bì øîà .eéä íéiøcðñkìà àlà eéä íéiìáa àì :øîBà äãeäé éaø ,àéðz .ïîL§¨©§¨©¦§¨¥Ÿ©§¦¦¨¤¨©¤§©§§¦¦¨¨©©¦¥¨©

zçðäL EzòcéáBçå ïéc àøéôö éäM äî :àðz ."àöå ìBè" .ézòc úààøã.ïéàébñäðùî ©§§¤¥©§¨¤©§¦¨¥¨¨©¨¥§¦¨¥§¥¨¨©¦¦
ãòå íéìLeøéî úBkeñ øNò .äðBLàøä äkeñ ãò BúBà ïéeìî eéä íéìLeøé éøéwiî÷eö ¦©¦¥§¨©¦¨§©¦©¨¨¦¨¤¤¦¨©¦§©
íéòùú

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc `nei(ipy meil)

epcnllàäiLglyndïneæîmei axrn xak geliyl crein - ¤§¥§¨
,eyxc cere ,mixetkd'ézò'ezra glzyiy cnll ,zr oeyln ¦¦

epnfaeeléôàåmixetkd mei lgyk'ézò' ,úaLaglzyiy cnll ©£¦§©¨¦¦
epnfa.äàîeèa eléôàå©£¦§§¨

:`ziixad ixaca dpc `xnbdäù÷î .øfä úà øéLëäì 'Léà'¦§©§¦¤©¨
,àèéLt :àøîâäycwna dcearl aygp epi` xiryd geliy `ld §¦¨

:`xnbd zvxzn .odka dyrizy jixvyàáéúk äøtk àîéúc eäî©§¥¨©¨¨§¦¨
déaxirya dxezd dazky oeiky xnel xeaq `dz `ny - ¥

glzynd(i fh `xwie)egeliya ok m` ,'eilr xRkl 'd iptl ig cnri'¨¢©©¦§¥§©¥¨¨
zxtk x`yk odk cia zeyridl dkixv `id okle ,dxtkd dielz

,miycwïì òîLî à÷.egeliyl xyk l`xyi elit`y ¨©§©¨
,`ziixaa eyxc ceréàîì :àøîâä úìàåù .úaLa eléôàå 'ézò'¦¦©£¦§©¨§©

àúëìämb glzyny cnll cgein ieaix ekxved dn iptn - ¦§§¨
s`e ,exizdl weqt jixvy zay lelig egeliya oi` ixd ,zaya
.minkg zxifbn xeqi` wx `ed ,zay megzl ueg jled `edy dn

:`xnbd daiyn,úLL áø øîàjxvp ieaixdäéä íàL øîBì ¨©©¥¤©¤¦¨¨
xirydäìBç,eilbxa jldl leki epi`eBáékøîglynd,Bôúk ìò ¤©§¦©§¥

:`xnbd zxxan .zaya d`ved zk`ln lr dfa xaer `edy s`
,df xe`ia itlïàîk,`ziixad dzpyp in zrck -,ïúð éaøk àìc §©§Ÿ§©¦¨¨

éàckïúð éaø,weqt jkl jixv recnøîàäxac lky ozp iaxéç §¦©¦¨¨¨¨©©
k aygpBîöò úà àNBð,ez`ved lr aiig epi` mc`de ,eizegeka ¥¤©§

weqta jxev oi`e ,zay leligl zaygp xiryd z`iyp oi` ok m`e
:`xnbd daiyn .exizdlàîéz eléôàiixadyzrck `z,ïúð éaø £¦¥¨©¦¨¨

mewn lknäìç,envr z` `yil leki epi`yéðàLdpey epic - ¨¨©¦
.zay llgn e`yepde ,`ixa ig lran

:mixetkd meia aexire d`ved ipic ef `ziixan zcnel `xnbd
,íøôø øîàxiryd z` glyl xizdl cgein cenil ekxvedy jkn ¨©©§¨

,zaya elit`úøîBà úàæixeqi`yáeøéòzexvgäàöBäåzeyxn Ÿ¤¤¥§¨¨
wx xn`p zeyxlìïéàå ,úaLxeqi`,íéøetkä íBéì äàöBäå áeøéò §©¨§¥¥§¨¨§©¦¦

weqt mikixv eid `l ,mixetkd meia mb el` mixeqi` eid eli`y
s` ixdy ,zaya mixetkd mei lgyk xiry ly egeliy xizdl
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ñéø íéòLze ,wevd cr milyexin eid [dcin my-]äöçîe äòáL ¦§¦¦¦§¨¤¡¨
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cr dpey`xd dkeqdny `vnp ,lin dkeql dkeq oiae ,lin
milyexin zwgexne ,lin dryz mdy zerqn dryz dpexg`d
ipy `edy oexg` rqn did wevd cr dpexg`d one ,oilin dxyr

.linäkeñå äkeñ ìk ìòdkeq dze` iyp` eid ,ekxca ribn didy ©¨¨§¨
íéî éøäå ïBæî éøä ,Bì ïéøîBàjezn ,epearx el lwed jkae ,jiptl §¦£¥¨©£¥©¦

.mine oefn cin `vni okzqie qenlea epfg`i m`y rciy
åeidBúBà ïéeìîdkeq lk iyp`äkeñì äkeqîeid mye ,d`ad §§©¦¦¨§¨

,d`ld edeeily mixg`ïäaL ïBøçàî õeçdkeqa ddyy eze` - ¥©£¤¨¤
dpexg`÷evì Bnò òébî BðéàLdid wevl ezkeqn wgxndy oeik ¤¥©¦©¦©

dn` miitl` zay megzn xzei zkll el did xeq`e ,oilin ipy
,lin `edyàlàdelnde ,ecal wevl ekxc z` jiynn glynd ¤¨

åéNòî úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò.obedk eciwtz dyer m` ¥¥¨§¤¤©£¨
zx`an dpynd:weva glynd iyrn xcq z`äNBò äéä äî¤¨¨¤

did ,wevl ribdyk÷ìBçmiwlg ipylìúéøBäæ ìL ïBLxnv - ¥¨¤§¦
oeyld did l`xyil xtkzpyke ,mec`a reave oeyl oink jeynd

,oialnòìqa øeL÷ Béöçoeyld ly cg` ivg xyew did glynd - ¤§¨©¤©
rlqaBéöçåipyde .åéðø÷ éðL ïéa øeL÷okn xg`lBôçãz` §¤§¨¥§¥©§¨§¨

xirydàeäå ,åéøBçàìdid xiryd -ãøBéå ìbìbúî,wevd daeba ©£¨§¦§©§¥§¥
íéøáà íéøáà äNòpL ãò øää éöçì òébî äéä àìåzehagdn §Ÿ¨¨©¦©©£¦¨¨©¤©£¨¥¨¦¥¨¦

,ezk`ln z` glynd xnby xg`le .xdd irlqn hagpyàa- ¨
,oilin ipy xfeg did.CLçzL ãò äðBøçà äkeñ úçz Bì áLéå§¨©©©¨©£¨©¤¤§©

xn`p :glynd icba z`neh oic zx`an dpynd(ek fh `xwie)

,'eicbA qAki lf`frl xirUd z` gNWnde'éúîéàîeglynd did §©§©¥©¤©¨¦©£¨¥§©¥§¨¨¥¥¨©
ïBòîL éaø .íéìLeøé úîBçì õeç àöiMî ,íéãâa ànèîe wleg,øîBà §©¥§¨¦¦¤¥¥§©§¨©¦©¦¦§¥

wx.÷evì Búéiçc úòMî¦§©§¦¨©

àøîâ
dnke ,wevl milyexi oia wgxnd oipra `ziixa d`ian `xnbd

:wevl jxca eid zekeq,ïðaø eðzeéä ïéìéî øNò íéðLe úBkeñ øNò ¨©¨¨¤¤§¥¨¨¦¦¨
,epizpyna x`eank ,wevd cr milyexinéaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦

ïéìéî äøNòå úBkeñ òLz ,øîBà äãeäé,wevl milyexi oia eid §¨¥¥©©£¨¨¦¦
dkeql dkeq lk oiae lin did dpey`xd dkeqd cr milyexine
ryz wgxna dcnr dpexg`d `idy ziriyzd dkeqde ,lin did
`vnpd dide ,lin ly wgxn did wevd cr dpnne ,milyexin lin

.wevd cr glynd z` deln dpexg`d dkeqaLîç ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨¥
,eéä ïéìéî äøNòå úBkeñ,lin ipy eid dkeql dkeq lk oiae ©£¨¨¦¦¨

did wevd cr dpexg`d on oke dpey`xd dkeqd cr milyexine
ln eide ,cg` lin wx,dpey`xd dkeqd cr eze` mieïleëåx`y - §¨

zekeqa mi`vnpdeze` mieln eid,áeøéò éãé ìòeidy xnelk ©§¥¥
cvl mzkeqn lin wgxna maexir mipzep dpey`xd dkeqd iyp`
oke ,dipyd dkeqd cr lin ipy ezeell elki jke ,dipyd dkeqd
`ly dpexg`d dkeqd iyp`n ueg ,zekeqd iyp` x`y eyr

.lin wx wevdn dwegx dzid mzkeqy oeik ,axrl ekxved
éða øæòìà éì çñ ,éñBé éaø øîà,wegy oeylaíàeidy xnel eprbd ¨©©¦¥¨¦¤§¨¨§¦¦

eze` mieln,áeøéò éãé ìòok m`éðìBëé[ip` leki-]úBNòìelkeiy ©§¥¥¨§¦©£
glynd z` zeelleléôàwx eidi m`,ïéìéî äøNòå úBkeñ ézLlr £¦§¥©£¨¨¦¦

,milyexin lin drax` wgxna dpey`xd dkeqd z` cinrpy ici
iyp` zvwne ,lin ipy ezeell elkei jke aexir milyexi ipa eyrie
ipy ez`xwl e`vie milyexi oeeikl aexir eyri dpey`xd dkeqd
dkeqd cr enr exfgie ,edeeil milyexi ipay mewn cr ,lin
dkeqdn lin drax` wgxna cenrz dipyd dkeqde ,dpey`xd
ick dipyd oeeikl aexir eyri dpey`xd ipa zvwne ,dpey`xd
aexir eyri dipyd dkeqd ipa zvwne ,lin ipy ezeell elkeiy
ipa edeeily mewn cr lin ipy ez`xwl e`vie dpey`xd oeeikl

dipyd dkeqd ipa zvwne ,dipyd dkeql enr exfgie ,dpey`xd
.wevd cr lin ipy ezeell elkeie ,wevd oeeikl aexir eyri

:`xnbd zxxanàéðúc àä àìæà ïàîkmi`pzdn in zrck - §©©§¨¨§©§¨
jxcd lka mieln glynl eidy ,`ziixad ixac meiq exn`põeç

úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò àlà ,÷evì Bnò òébä àlL ïäaL ïBøçàî¥©£¤¨¤¤Ÿ¦¦©¦©¤¨¥¥¨§¤¤
,øéàî éaøk ,ïàîk :àøîâä úøàáî .åéNòîdid `l ezhiyly ©£¨§©§©¦¥¦

ipy ezkeqn wegx did wevdy oeik ,wevd cr ezeell leki oexg`d
ixdy ezeell oexg`d lki iqei iaxe dcedi iax zehiyl la` ,lin
x`azpy enke ,lin wx did wevl dpexg`d dkeqdn wgxnd

.lirl
:dpyna epipy.íéî éøäå ïBæî éøä Bì íéøîBà äkeñå äkeñ ìk ìò©¨¨§¨§¦£¥¨©£¥©¦

àðz :äæ ïéðò úøàáîä àúééøá äàéáî àøîâä,`ziixaaàì íìBòî ¨¨¥¨Ÿ
íãà Cøöeäxiryd z` glyndàlà ,Cëì,jk el mixne` eid §©¨¨§¨¤¨

meynäîBc BðéàLly epearxBlña út Bì LiL éîm`y rceie ¤¥¤¦¤¥©§©
,mine oefn eci byida yi lek`l jxhviìly epearxBì ïéàL éî §¦¤¥

Blña út.zepefn xg` xezl eilr didi jkl jxhviyky rceie ©§©
:dpyna epipyì ÷ìBç ,äNBò äéä äî,úéøBäæ ìL ïBLxeyw eivg ¤¨¨¤¥¨¤§¦

jixv did recn zx`an `xnbd .eipxw ipy oia xeyw eivge rlqa
:`xnbd zl`ey .jk xeywldéìek déøè÷ðåxyew did `l recn - §¦§§¥¥
zixedf ly oeyld lk z`äåöîc ïåék :àøîâä äáéùî .òìqa©¤©¥¨§¦§¨

øéòNamiyyeg ,weva etgecl jixvyàáúiîe ïéaìîe íéã÷ àîìéc ©¨¦¦§¨¨¦©§¦¦©§¨
dézòcezrc ayiizze ,wevl eptgciy mcew oeyld oiali `ny - ©§¥

ziigc zevn z` miiwi `le ,l`xyi mr zepeer extkzdy dgnyn
xeywi okn xg`le rlqa oeyldn ivg xeywiy eraw okl .xiryd
oeyl ivga zeielz eipir eidi f`e ,xiryd ipxw oia ipyd ivgd z`
zl`ey .wevl eptgciy cr epgipi `l xirya weqr `edy oeike ,df

ok m` :`xnbdåéðø÷ ïéa déìek déøè÷ðåoeyld lk z` xeywi - §¦§§¥¥¥©§¨
:`xnbd daiyn .xiryd ipxw oiaåàìå déLéøì déì Léîâc ïéðîæ¦§¦§¨¦¥§¥¥§¨

dézòcàletiyk ey`x z` xiryd seki minrtly miyyeg - ©©§¥
,oiald eipxw oiay oeyld m` ze`xl glynd lkei `le ,wevl
zxtk dnlyed `ly eaygiy iptn l`xyi ly mzrc ylgze
ze`xl lkei df ivgae rlqa eivg xyew did okle ,mdizepeer

.oialiyk
:zixedf ly oeyl zxiyw oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïéøLB÷ eéä äðBLàøad z`ìúéøBäæ ìL ïBLycwnd ziaaçút ìò ¨¦¨¨§¦¨¤§¦©¤©
,õeçaî íìeàäoeyld oiald m` ze`xl mileki mrd lk eide ¨¨¦©

m` ,`l e` mdizepeer elgnpy oniql,ïéçîN eéä ïéaìäm`eàì ¦§¦¨§¥¦Ÿ
,ïéLéiaúîe ïéáöò eéä ïéaìäoklïéøLB÷ eéäiL eðé÷úäoeyld z` ¦§¦¨£¥¦¦§©§¦¦§¦¤¦§§¦

çút ìòdeéä ïééãòå ,íéðôaî íìeàmrdöéöîïémle`d jezl ©¤©¨¦¦§¦©£©¦¨§¦¦
,ïéàBøåm`,ïéçîN eéä ïéaìäm`e,ïéáöò eéä ïéaìä àìokleðé÷úä §¦¦§¦¨§¥¦Ÿ¦§¦¨£¥¦¦§¦

BúBà ïéøLB÷ eéäiL,wevd cil xacna.åéðø÷ ïéa Béöçå òìqa Béöç ¤¦§§¦¤§©¤©§¤§¥©§¨
àtt øa íeçð éaø øîà :ïåùìä úøéù÷ íòèá øàáì äôéñåî àøîâä¨©©¦©©¨¨

ì ïéøLB÷ eéä äðBLàøa ,øtwä øæòìà éaø íeMîìò úéøBäæ ìL ïBL ¦©¦¤§¨¨©©¨¨¦¨¨§¦¨¤§¦©
eòãéå ,ïéaìî äéä øaãnì øéòN òébäL ïåéëå ,íéðôaî íìeà çút¤©¨¦¦§¦§¥¨¤¦¦©¨¦©¦§¨¨¨©§¦§¨§

ycwnd ziaaBúåöî úéNòpLdgce wevl glynd ribd xaky - ¤©£¥¦§¨
zpalda fnxde ,ezzina l`xyil xtkzde ,ezevnk xiryd z`

enk `ed zepeerd zxtkl dnec`d oeyldøîàpLdiryi z`eapa ¤¤¡©
(gi ` diryi),'eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé íà'm` s`y epiid ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦

ly zeninc`k iptl minzken eidiy jk ick cr mki`hg eidi
mpial` daeyza exfgz m` ,[mec`a mireav miheg-] mipy

.blyk
:dpyna epipyäéä àì[xiryd]øää úéöçîì òébîdyrpy cr Ÿ¨¨©¦©§©£¦¨¨

:ezlitp xg`l xiryd ixai` oica dpc `xnbd .mixa` mixa`
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -íéøáà ïúBàxiryd ly ¦©§¨§¨¥¨¦

,weva dgcpyäàðäa ïä äîoebk d`pda mixzen md m`d ¨¥©£¨¨
df oica ewlgp .mixeq` e` ,zendal mlik`dlãç ,ìàeîLe áø©§¥©

ïéøzeî ,øîà,d`pdaïéøeñà ,øîà ãçå.d`pda ¨©¨¦§©¨©£¦
:mzwelgn inrh z` zx`an `xnbd,ïéøzeî øîàc ïàî©§¨©¨¦
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ezny in` cenr fq sc ± iyily wxt`nei
ñéø íéòùú,`rivn `aaa opixn`ck ,sewfe deab xd .wev cre milyexin eid Ð

.dltpe oiwev iy`xl dzlrìéî ìëì ñéø äöçîå äòáùmipy qix miryzl ixd Ð

dkeqne ,cg` rqn dpey`xd dkeql milyexin ,zerqn xyr cg` mde ,lin xyr

wevl dpexg` dkeqne ,zerqn dxyr ixd ,zerqn dryz zekeq xyr cr dkeql

ueg ,lin rqne rqn lkl ixd .cg` rqn

ipzwc epiid oilin ipy ea yiy odn cg`n

megz `ed lindy dkeql dkeqn eze` oielne

,oilin ipy wegx `edy oexg`n ueg .zay

.eiyrn z` d`exe wegxn cnere lin edielne

iax cqiy oeaygl dey epi` dfd oeaygde

.qixd avw `ed mipw miylyae :xilw xfrl`

.lind dn` mitl`l dler epi` oeayg eze`

zcin my epivn ixtqa epif`dc `ziixaa la`

leab agex `eal cizrl l`xyi ux` zwelg

iax mbe ,lin dynge miray haye hay lk

oeiwpa ugx`" heita ok cqi xilw xfrl`

.dizevixg lin ynge miray agexa ,"zetk

xtqay mipw sl` dynge mixyr mde

z`fd dcnd one" xn`py (dn) .l`wfgi

d`n ixd ,zen` yy dpw lke 'ebe "cenz

lin dn` mitl` lkl oz ,dn` sl` miyinge

.lin dynge miray ixdïåæî éøäå íéî éøä
zt el yiy in dnec epi` :yxtn `xnba Ð

.el oi`y inl elqa÷åöì åîò òéâî åðéàùÐ

.oilin ipy wegx `edy itl izyxity enk

úéøåäæ ìù ïåùì ÷ìåçyxtn `xnba Ð

.`nrhåì áùéå àádkeq cr xfeg Ð

megzl ueg `veidy it lr s` .dpexg`d

mewnn dn` mitl` `l` el oi` zeyxa elit`

`edy itl exizd dfl ,zeyxa myl `viy

xacna icigi cenrl `xiy ,cere ,ylge dpern

.jygzyníéãâá àîèî éúîéàîaizkc Ð

.(fh `xwie) "eicba qaki xiryd z` glynde"

àøîâïéìéî äøùòå úåëåñ ùîçcg` lke Ð

.aexir ici lr dkeqd cr e` ,linn xzei edieln

ipa xfrl` il gq,iixac lr wegy oeyla Ð

zekeq izya epl iic aexir ici lr m` ,il xn`e

,oilin ipy eze` oieln milyexi ipa eidiy

ixd oilin ipy ez`xwl e`vi dpey`x dkeqne

dkeqd wigxdl leki dz`y ,oilin rax`

oilin drax` seql dipyd dkeqe .milyexin

oiaxrn dpey`xd ipa zvwn eidie ,dpey`x ly

oke ,milyexi cvl eaxri zvwne ,dipyd cvl

z`vl dpey`xd cvl oiaxrn ozvwn dipy ipa

wev cvl oiaxrn ozvwne oilin ipy ez`xwl

.oilin ipy ezeelløéàî éáøë ïàîëeli`c Ð

.wevl ribn oexg`d s` iqei iaxe dcedi iaxl

êëì íãà êéøö àìglynd mc` jxvp `l Ð

epi`y ok el exn` mrh dn `l` ,jxca lek`l

oi`y ink arx zeidl elqa zt el yiy in dnec

.eløéòùá äåöîã ïåéë,eixeg`l etgcl Ð

"dxifb ux` l`" aizkck,cxeie xfbznd xac Ð

micwc oipnf rlqa dilek dixhwp zxn` i`

dizrc `aziine ,xiryd ztigc mcew oialne

dpexg`a xyew jkitl .xiryd zevn miiwl dil ztki` `le ,mi`hgd oeail zgnyn

`ide ,etgcln gipi `l dpexg`a ea weqr `edy xg`ne ea oielz eipire eipxw oia divg

.dlek zk`ln xnbzy cr mi`vgl oialz `läéùéøì äéì ùéîâã.oiald m` oeyld ze`xl lkei `le ,eixeg`l letiyk eteb zgz ey`x seki Ð
áéúëã
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éáøitl ok m` .zekeq xyr oda yiy mixtq yi Ð oilin dxyre zekeq ryz xne` dcedi

xefgl jxhvi `ly ick ,glync `yleg meyn `nye ,weva zcner dzid dpexg`d df

.my oilie

ïìåëå(`,`p oiaexir) "ede`ivedy in" wxta xn`c `d` miywn o`kn Ð aexir ici lr

megzc mitl` ,yexit ,zay izaey lk edi dfk

edlek miaxd zeyxa zen` rax` xiarne ,zay

cv lkac :mz epiax yxtne .opeqkl` mdl oipzep

zaya jlil lekie ,oeqkl` el oipzep jliy

`xnba xikfny mewn lkae .mitl` ly oeqkl`

`l` ,`weec e`l drax` lr drax` agxd cenr

lr drax` ly oeqkl` xeriyk ereaix `diy ira

iabe .oiyneg ylye migth dyng epiidc ,drax`

dyy dagx hwpc (`,g) zayc `nw wxta zxeek

meyn `zkec lka enk drax` dagx hwp `le

jixv ded `l raexna ixii`c `zkec lkac

`edy enk `prci `linne ,drax` `l` hwpinl

zxeek mzq la` .mewn lka `ed ok epeqkl`a

ded drax` dagx hwp ded i`e ,`id dlebr

dywe .oeqkl` dl oi` zxeek ik cv lkn rnyn

epiide ,lin zay megzc rnyn o`kn :eyexitl

xnel yi ,edin .i"yx gikedy enk ,`l eze mitl`

hwpc `zkec lka enk ,lin `ed `nlra `pniqc

,inp ikd ,oeqkl` dil opiadic ab lr s` ,mitl`

.oeqkl` dil opiadic ab lr s` lin hwp `kd

opitli zayc ze`t `dc :eyexitl dyw ,edin

ze`tl `l` oipzep oi` miiel ixre ,miel ixrn

oiaexir) "oixiarn cvik" wxta `zi`ck mlerd

gxfnn jleddc :l`eny epiax yxit ok lr .(a,ep

el oipzep oi` mexcl oetvn e` eaxrnl mlerd

ly ziaxrn zinexc oxwn jledd la` ,ze`t

cenre .ze`t el oipzep zipetv zigxfnl mler

lr drax` agxe dxyr deab miaxd zeyxa

mler ly ereaixl ereaix cinrd m` ,drax`

reaixl cner epeqkl` m`e ,aiig eiab lr gpe wxfe

migth dyng ereaix `diy cr aiig epi` mlerd

.oiyneg dylye

ïàîë'ek oday oexg`n ueg `ipzc `d `lf`

o`nk xn`w `l i`n` :il dniz Ð

`dc ,mday oexg`n ueg opzc `d `lf`

opiqxbc xninl `kile .dl ipzw inp oizipzna

oizipzn`e opzc oda dbedy mixtq yi enk ,opzc

`yixn ?`tiq` dil irain i`n` ok m`c i`w

,xi`n iaxk `iz` oizipznc igeke`l ivn ded

dray qix miryz wev cr milyexin ipzwc

mipy xn`c xi`n iaxk epiidc lin lkl dvgne

`dc `tiqe ,`ipzc qxbc il d`xpe .lin xyr

iaxc `zbelt xzae ,`id dlr opiz`c `ziixa

ipzw iqei iaxe dcedi iaxe xi`nok lre .dl

`yixa xkfed xi`n iaxc ab lr s` ,`xnb dnzn

dxe`kl iqei iax ikd xzae dcedi iax ikd xzae

,`id iqei iaxc `zlinc `pwqnc rnyn ded

,`nw `pzl o`z`c opireny`l jixhvi` ikdl

`nw wxta `ki` `peeb i`d ike .xi`n iax epiidc

,`nw `pzl o`z` oicd z` oc (a,e) oixcdpqc

.`peeb i`d ik `ki` inp (a,dk `xza `aa) "xetgi `l" wxtae
eh`

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

íéòLzäkeñ ìk ìò .ìéî ìëì äöçîe äòáL ,ñéø ¦§¦¦¦§¨¤¡¨§¨¦©¨¨
BúBà ïéeìîe .íéî éøäå ïBæî éøä :Bì ïéøîBà äkeñå§¨§¦£¥¨©£¥©¦§©¦
òébî BðéàL ïäaL ïBøçàî õeç ,äkeñì äkeqî¦¨§¨¥©£¤¨¤¤¥©¦©
.åéNòî úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò àlà ,÷evì Bnò¦©¤¨¥¥¨§¤¤©£¨

ì ÷ìBç ?äNBò äéä äîBéöç ,úéøBäæ ìL ïBL ¤¨¨¤¥¨¤§¦¤§
Bôçãe .åéðø÷ éðL ïéa øeL÷ Béöçå òìqa øeL÷̈©¤©§¤§¨¥§¥©§¨§¨
éöçì òébî äéä àìå .ãøBéå ìbìbúî àeäå ,åéøBçàì©£¨§¦§©§¥§¥§Ÿ¨¨©¦©©£¦

äNòpL ãò øääúçz Bì áLéå àa .íéøáà íéøáà ¨¨©¤©£¨¥¨¦¥¨¦¨§¨©©©
CLçzL ãò äðBøçà äkeñíéãâa ànèî éúîéàîe . ¨©£¨©¤¤§©¥¥¨©§©¥§¨¦

¯:øîBà ïBòîL éaø ,íéìLeøé úîBçì õeç àöiMî¦¤¥¥§©§¨©¦©¦¦§¥
Búéiçc úòMî.÷evìàøîâúBkeñ øNò :ïðaø eðz ¦§©§¦¨©¨©¨©¤¤

äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,eéä ïéìéî øNò íéðLe§¥¨¨¦¦¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
:øîBà éñBé éaø .ïéìéî äøNòå úBkeñ òLz :øîBà¥¥©©£¨¨¦¦©¦¥¥
.áeøéò éãé ìò ïleëå ,eéä ïéìéî äøNòå úBkeñ Lîç̈¥©£¨¨¦¦¨§¨©§¥¥

:éða øæòìà éì çñ :éñBé éaø øîàáeøéò éãé ìò íà¯ ¨©©¦¥¨¦¤§¨¨§¦¦©§¥¥
ïàîk .ïéìéî äøNòå úBkeñ ézL eléôà úBNòì éðìBëé̈§¦©££¦§¥©£¨¨¦¦§©
Bnò òébä àlL ïäaL ïBøçàî õeç àéðúc àä àìæà̈§¨¨§©§¨¥©£¤¨¤¤Ÿ¦¦©¦

?åéNòî úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò àìà ÷evì¯ïàîk ©¤¨¥¥¨§¤¤©£¨§©
¯éøä Bì íéøîBà äkeñå äkeñ ìk ìò" .øéàî éaøk§©¦¥¦©¨¨§¨§¦£¥

,Cëì íãà Cøöeä àì íìBòî :àðz ."íéî éøäå ïBæî̈©£¥©¦¨¨¥¨Ÿ§©¨¨§¨
Bì ïéàL éîì Blña út Bì LiL éî äîBc BðéàL àlà¤¨¤¥¤¦¤¥©§©§¦¤¥

ì ÷ìBç äNBò äéä äî" .Blña út."úéøBäæ ìL ïBL ©§©¤¨¨¤¥¨¤§¦
!òìqa délek déøè÷ðå¯àîìéc øéòOa äåöîc ïåék §¦§§¥¥©¤©¥¨§¦§¨©¨¦¦§¨
àáúiîe ,ïéaìîe íéã÷.déúòc¯ïéa délek déøè÷ðå ¨¥©§¦¦©§¨©£¥§¦§§¥¥¥

!åéðø÷¯.dézòcà åàìå ,déLéøì déì Léîâc ïéðîæ ©§¨¦§¦§¨¥¥§¥¥§¨©©§¥
ì ïéøLB÷ eéä äðBLàøa :ïðaø eðzúéøBäæ ìL ïBL ¨©¨©¨¦¨¨§¦¨¤§¦

ïéaìä ,õeçaî íìeàä çút ìò¯àì ,ïéçîN eéä ©¤©¨¨¦©¦§¦¨§¥¦Ÿ
ïéaìä¯ïéøLB÷ eéäiL eðé÷úä .ïéLéiaúîe ïéáöò eéä ¦§¦¨£¥¦¦§©§¦¦§¦¤¦§§¦

:ïéàBøå ïéöéöî eéä ïééãòå ,íéðôaî íìeà çút ìò©¤©¨¦¦§¦©£©¦¨§¦¦§¦
ïéaìä¯ïéçîN eéäïéaìä àì ,¯eðé÷úä .ïéáöò eéä ¦§¦¨§¥¦Ÿ¦§¦¨£¥¦¦§¦

.åéðø÷ ïéa Béöçå òìqa Béöç BúBà ïéøLB÷ eéäiL¤¦§§¦¤§©¤©§¤§¥©§¨
:øtwä øæòìà éaø íeMî àtt øa íeçð éaø øîà̈©©¦©©©¨¦©¦¤§¨¨©©¨

ì ïéøLB÷ eéä äðBLàøaíìeà çút ìò úéøBäæ ìL ïBL ¨¦¨¨§¦¨¤§¦©¤©¨
øaãnì øéòN òébäL ïåéëå ,íéðôaî¯,ïéaìî äéä ¦¦§¦§¥¨¤¦¦©¨¦©¦§¨¨¨©§¦

íëéàèç eéäé íà" øîàpL ,Búåöî úéNòpL eòãéå§¨§¤©£¥¦§¨¤¤¡©¦¦§£¨¥¤
."eðéaìé âìMk íéðMk."øää úéöçîì òébî äéä àì" ©¨¦©¤¤©§¦Ÿ¨¨©¦©§©£¦¨¨

,ìàeîLe áø ?äàðäa ïä äî íéøáà ïúBà :eäì àéòaéà¦©£¨§¨¥¨¦¨¥©£¨¨©§¥
ïéøzeî øîàc ïàî .ïéøeñà :øîà ãçå ,ïéøzeî :øîà ãç©¨©¨¦§©¨©£¦©§¨©¨¦
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc `nei(iyily meil)

ñéø íéòLze ,wevd cr milyexin eid [dcin my-]äöçîe äòáL ¦§¦¦¦§¨¤¡¨
yi oiqix,ìéî ìëìmipy wevl milyexin wgxnd didy `vnpe §¨¦

cg`a lin xyr mipy mze` z` jled glynd dide ,lin xyr
jldn dpey`xd dkeqd cr milyexin oey`x rqn ,zerqn xyr
cr dpey`xd dkeqdny `vnp ,lin dkeql dkeq oiae ,lin
milyexin zwgexne ,lin dryz mdy zerqn dryz dpexg`d
ipy `edy oexg` rqn did wevd cr dpexg`d one ,oilin dxyr

.linäkeñå äkeñ ìk ìòdkeq dze` iyp` eid ,ekxca ribn didy ©¨¨§¨
íéî éøäå ïBæî éøä ,Bì ïéøîBàjezn ,epearx el lwed jkae ,jiptl §¦£¥¨©£¥©¦

.mine oefn cin `vni okzqie qenlea epfg`i m`y rciy
åeidBúBà ïéeìîdkeq lk iyp`äkeñì äkeqîeid mye ,d`ad §§©¦¦¨§¨

,d`ld edeeily mixg`ïäaL ïBøçàî õeçdkeqa ddyy eze` - ¥©£¤¨¤
dpexg`÷evì Bnò òébî BðéàLdid wevl ezkeqn wgxndy oeik ¤¥©¦©¦©

dn` miitl` zay megzn xzei zkll el did xeq`e ,oilin ipy
,lin `edyàlàdelnde ,ecal wevl ekxc z` jiynn glynd ¤¨

åéNòî úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò.obedk eciwtz dyer m` ¥¥¨§¤¤©£¨
zx`an dpynd:weva glynd iyrn xcq z`äNBò äéä äî¤¨¨¤

did ,wevl ribdyk÷ìBçmiwlg ipylìúéøBäæ ìL ïBLxnv - ¥¨¤§¦
oeyld did l`xyil xtkzpyke ,mec`a reave oeyl oink jeynd

,oialnòìqa øeL÷ Béöçoeyld ly cg` ivg xyew did glynd - ¤§¨©¤©
rlqaBéöçåipyde .åéðø÷ éðL ïéa øeL÷okn xg`lBôçãz` §¤§¨¥§¥©§¨§¨

xirydàeäå ,åéøBçàìdid xiryd -ãøBéå ìbìbúî,wevd daeba ©£¨§¦§©§¥§¥
íéøáà íéøáà äNòpL ãò øää éöçì òébî äéä àìåzehagdn §Ÿ¨¨©¦©©£¦¨¨©¤©£¨¥¨¦¥¨¦

,ezk`ln z` glynd xnby xg`le .xdd irlqn hagpyàa- ¨
,oilin ipy xfeg did.CLçzL ãò äðBøçà äkeñ úçz Bì áLéå§¨©©©¨©£¨©¤¤§©

xn`p :glynd icba z`neh oic zx`an dpynd(ek fh `xwie)

,'eicbA qAki lf`frl xirUd z` gNWnde'éúîéàîeglynd did §©§©¥©¤©¨¦©£¨¥§©¥§¨¨¥¥¨©
ïBòîL éaø .íéìLeøé úîBçì õeç àöiMî ,íéãâa ànèîe wleg,øîBà §©¥§¨¦¦¤¥¥§©§¨©¦©¦¦§¥

wx.÷evì Búéiçc úòMî¦§©§¦¨©

àøîâ
dnke ,wevl milyexi oia wgxnd oipra `ziixa d`ian `xnbd

:wevl jxca eid zekeq,ïðaø eðzeéä ïéìéî øNò íéðLe úBkeñ øNò ¨©¨¨¤¤§¥¨¨¦¦¨
,epizpyna x`eank ,wevd cr milyexinéaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦

ïéìéî äøNòå úBkeñ òLz ,øîBà äãeäé,wevl milyexi oia eid §¨¥¥©©£¨¨¦¦
dkeql dkeq lk oiae lin did dpey`xd dkeqd cr milyexine
ryz wgxna dcnr dpexg`d `idy ziriyzd dkeqde ,lin did
`vnpd dide ,lin ly wgxn did wevd cr dpnne ,milyexin lin

.wevd cr glynd z` deln dpexg`d dkeqaLîç ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨¥
,eéä ïéìéî äøNòå úBkeñ,lin ipy eid dkeql dkeq lk oiae ©£¨¨¦¦¨

did wevd cr dpexg`d on oke dpey`xd dkeqd cr milyexine
ln eide ,cg` lin wx,dpey`xd dkeqd cr eze` mieïleëåx`y - §¨

zekeqa mi`vnpdeze` mieln eid,áeøéò éãé ìòeidy xnelk ©§¥¥
cvl mzkeqn lin wgxna maexir mipzep dpey`xd dkeqd iyp`
oke ,dipyd dkeqd cr lin ipy ezeell elki jke ,dipyd dkeqd
`ly dpexg`d dkeqd iyp`n ueg ,zekeqd iyp` x`y eyr

.lin wx wevdn dwegx dzid mzkeqy oeik ,axrl ekxved
éða øæòìà éì çñ ,éñBé éaø øîà,wegy oeylaíàeidy xnel eprbd ¨©©¦¥¨¦¤§¨¨§¦¦

eze` mieln,áeøéò éãé ìòok m`éðìBëé[ip` leki-]úBNòìelkeiy ©§¥¥¨§¦©£
glynd z` zeelleléôàwx eidi m`,ïéìéî äøNòå úBkeñ ézLlr £¦§¥©£¨¨¦¦

,milyexin lin drax` wgxna dpey`xd dkeqd z` cinrpy ici
iyp` zvwne ,lin ipy ezeell elkei jke aexir milyexi ipa eyrie
ipy ez`xwl e`vie milyexi oeeikl aexir eyri dpey`xd dkeqd
dkeqd cr enr exfgie ,edeeil milyexi ipay mewn cr ,lin
dkeqdn lin drax` wgxna cenrz dipyd dkeqde ,dpey`xd
ick dipyd oeeikl aexir eyri dpey`xd ipa zvwne ,dpey`xd
aexir eyri dipyd dkeqd ipa zvwne ,lin ipy ezeell elkeiy
ipa edeeily mewn cr lin ipy ez`xwl e`vie dpey`xd oeeikl

dipyd dkeqd ipa zvwne ,dipyd dkeql enr exfgie ,dpey`xd
.wevd cr lin ipy ezeell elkeie ,wevd oeeikl aexir eyri

:`xnbd zxxanàéðúc àä àìæà ïàîkmi`pzdn in zrck - §©©§¨¨§©§¨
jxcd lka mieln glynl eidy ,`ziixad ixac meiq exn`põeç

úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò àlà ,÷evì Bnò òébä àlL ïäaL ïBøçàî¥©£¤¨¤¤Ÿ¦¦©¦©¤¨¥¥¨§¤¤
,øéàî éaøk ,ïàîk :àøîâä úøàáî .åéNòîdid `l ezhiyly ©£¨§©§©¦¥¦

ipy ezkeqn wegx did wevdy oeik ,wevd cr ezeell leki oexg`d
ixdy ezeell oexg`d lki iqei iaxe dcedi iax zehiyl la` ,lin
x`azpy enke ,lin wx did wevl dpexg`d dkeqdn wgxnd

.lirl
:dpyna epipy.íéî éøäå ïBæî éøä Bì íéøîBà äkeñå äkeñ ìk ìò©¨¨§¨§¦£¥¨©£¥©¦

àðz :äæ ïéðò úøàáîä àúééøá äàéáî àøîâä,`ziixaaàì íìBòî ¨¨¥¨Ÿ
íãà Cøöeäxiryd z` glyndàlà ,Cëì,jk el mixne` eid §©¨¨§¨¤¨

meynäîBc BðéàLly epearxBlña út Bì LiL éîm`y rceie ¤¥¤¦¤¥©§©
,mine oefn eci byida yi lek`l jxhviìly epearxBì ïéàL éî §¦¤¥

Blña út.zepefn xg` xezl eilr didi jkl jxhviyky rceie ©§©
:dpyna epipyì ÷ìBç ,äNBò äéä äî,úéøBäæ ìL ïBLxeyw eivg ¤¨¨¤¥¨¤§¦

jixv did recn zx`an `xnbd .eipxw ipy oia xeyw eivge rlqa
:`xnbd zl`ey .jk xeywldéìek déøè÷ðåxyew did `l recn - §¦§§¥¥
zixedf ly oeyld lk z`äåöîc ïåék :àøîâä äáéùî .òìqa©¤©¥¨§¦§¨

øéòNamiyyeg ,weva etgecl jixvyàáúiîe ïéaìîe íéã÷ àîìéc ©¨¦¦§¨¨¦©§¦¦©§¨
dézòcezrc ayiizze ,wevl eptgciy mcew oeyld oiali `ny - ©§¥

ziigc zevn z` miiwi `le ,l`xyi mr zepeer extkzdy dgnyn
xeywi okn xg`le rlqa oeyldn ivg xeywiy eraw okl .xiryd
oeyl ivga zeielz eipir eidi f`e ,xiryd ipxw oia ipyd ivgd z`
zl`ey .wevl eptgciy cr epgipi `l xirya weqr `edy oeike ,df

ok m` :`xnbdåéðø÷ ïéa déìek déøè÷ðåoeyld lk z` xeywi - §¦§§¥¥¥©§¨
:`xnbd daiyn .xiryd ipxw oiaåàìå déLéøì déì Léîâc ïéðîæ¦§¦§¨¦¥§¥¥§¨

dézòcàletiyk ey`x z` xiryd seki minrtly miyyeg - ©©§¥
,oiald eipxw oiay oeyld m` ze`xl glynd lkei `le ,wevl
zxtk dnlyed `ly eaygiy iptn l`xyi ly mzrc ylgze
ze`xl lkei df ivgae rlqa eivg xyew did okle ,mdizepeer

.oialiyk
:zixedf ly oeyl zxiyw oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïéøLB÷ eéä äðBLàøad z`ìúéøBäæ ìL ïBLycwnd ziaaçút ìò ¨¦¨¨§¦¨¤§¦©¤©
,õeçaî íìeàäoeyld oiald m` ze`xl mileki mrd lk eide ¨¨¦©

m` ,`l e` mdizepeer elgnpy oniql,ïéçîN eéä ïéaìäm`eàì ¦§¦¨§¥¦Ÿ
,ïéLéiaúîe ïéáöò eéä ïéaìäoklïéøLB÷ eéäiL eðé÷úäoeyld z` ¦§¦¨£¥¦¦§©§¦¦§¦¤¦§§¦

çút ìòdeéä ïééãòå ,íéðôaî íìeàmrdöéöîïémle`d jezl ©¤©¨¦¦§¦©£©¦¨§¦¦
,ïéàBøåm`,ïéçîN eéä ïéaìäm`e,ïéáöò eéä ïéaìä àìokleðé÷úä §¦¦§¦¨§¥¦Ÿ¦§¦¨£¥¦¦§¦

BúBà ïéøLB÷ eéäiL,wevd cil xacna.åéðø÷ ïéa Béöçå òìqa Béöç ¤¦§§¦¤§©¤©§¤§¥©§¨
àtt øa íeçð éaø øîà :ïåùìä úøéù÷ íòèá øàáì äôéñåî àøîâä¨©©¦©©¨¨

ì ïéøLB÷ eéä äðBLàøa ,øtwä øæòìà éaø íeMîìò úéøBäæ ìL ïBL ¦©¦¤§¨¨©©¨¨¦¨¨§¦¨¤§¦©
eòãéå ,ïéaìî äéä øaãnì øéòN òébäL ïåéëå ,íéðôaî íìeà çút¤©¨¦¦§¦§¥¨¤¦¦©¨¦©¦§¨¨¨©§¦§¨§

ycwnd ziaaBúåöî úéNòpLdgce wevl glynd ribd xaky - ¤©£¥¦§¨
zpalda fnxde ,ezzina l`xyil xtkzde ,ezevnk xiryd z`

enk `ed zepeerd zxtkl dnec`d oeyldøîàpLdiryi z`eapa ¤¤¡©
(gi ` diryi),'eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé íà'm` s`y epiid ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦

ly zeninc`k iptl minzken eidiy jk ick cr mki`hg eidi
mpial` daeyza exfgz m` ,[mec`a mireav miheg-] mipy

.blyk
:dpyna epipyäéä àì[xiryd]øää úéöçîì òébîdyrpy cr Ÿ¨¨©¦©§©£¦¨¨

:ezlitp xg`l xiryd ixai` oica dpc `xnbd .mixa` mixa`
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -íéøáà ïúBàxiryd ly ¦©§¨§¨¥¨¦

,weva dgcpyäàðäa ïä äîoebk d`pda mixzen md m`d ¨¥©£¨¨
df oica ewlgp .mixeq` e` ,zendal mlik`dlãç ,ìàeîLe áø©§¥©

ïéøzeî ,øîà,d`pdaïéøeñà ,øîà ãçå.d`pda ¨©¨¦§©¨©£¦
:mzwelgn inrh z` zx`an `xnbd,ïéøzeî øîàc ïàî©§¨©¨¦
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ezny in` cenr fq sc ± iyily wxt`nei
ñéø íéòùú,`rivn `aaa opixn`ck ,sewfe deab xd .wev cre milyexin eid Ð

.dltpe oiwev iy`xl dzlrìéî ìëì ñéø äöçîå äòáùmipy qix miryzl ixd Ð

dkeqne ,cg` rqn dpey`xd dkeql milyexin ,zerqn xyr cg` mde ,lin xyr

wevl dpexg` dkeqne ,zerqn dxyr ixd ,zerqn dryz zekeq xyr cr dkeql

ueg ,lin rqne rqn lkl ixd .cg` rqn

ipzwc epiid oilin ipy ea yiy odn cg`n

megz `ed lindy dkeql dkeqn eze` oielne

,oilin ipy wegx `edy oexg`n ueg .zay

.eiyrn z` d`exe wegxn cnere lin edielne

iax cqiy oeaygl dey epi` dfd oeaygde

.qixd avw `ed mipw miylyae :xilw xfrl`

.lind dn` mitl`l dler epi` oeayg eze`

zcin my epivn ixtqa epif`dc `ziixaa la`

leab agex `eal cizrl l`xyi ux` zwelg

iax mbe ,lin dynge miray haye hay lk

oeiwpa ugx`" heita ok cqi xilw xfrl`

.dizevixg lin ynge miray agexa ,"zetk

xtqay mipw sl` dynge mixyr mde

z`fd dcnd one" xn`py (dn) .l`wfgi

d`n ixd ,zen` yy dpw lke 'ebe "cenz

lin dn` mitl` lkl oz ,dn` sl` miyinge

.lin dynge miray ixdïåæî éøäå íéî éøä
zt el yiy in dnec epi` :yxtn `xnba Ð

.el oi`y inl elqa÷åöì åîò òéâî åðéàùÐ

.oilin ipy wegx `edy itl izyxity enk

úéøåäæ ìù ïåùì ÷ìåçyxtn `xnba Ð

.`nrhåì áùéå àádkeq cr xfeg Ð

megzl ueg `veidy it lr s` .dpexg`d

mewnn dn` mitl` `l` el oi` zeyxa elit`

`edy itl exizd dfl ,zeyxa myl `viy

xacna icigi cenrl `xiy ,cere ,ylge dpern

.jygzyníéãâá àîèî éúîéàîaizkc Ð

.(fh `xwie) "eicba qaki xiryd z` glynde"

àøîâïéìéî äøùòå úåëåñ ùîçcg` lke Ð

.aexir ici lr dkeqd cr e` ,linn xzei edieln

ipa xfrl` il gq,iixac lr wegy oeyla Ð

zekeq izya epl iic aexir ici lr m` ,il xn`e

,oilin ipy eze` oieln milyexi ipa eidiy

ixd oilin ipy ez`xwl e`vi dpey`x dkeqne

dkeqd wigxdl leki dz`y ,oilin rax`

oilin drax` seql dipyd dkeqe .milyexin

oiaxrn dpey`xd ipa zvwn eidie ,dpey`x ly

oke ,milyexi cvl eaxri zvwne ,dipyd cvl

z`vl dpey`xd cvl oiaxrn ozvwn dipy ipa

wev cvl oiaxrn ozvwne oilin ipy ez`xwl

.oilin ipy ezeelløéàî éáøë ïàîëeli`c Ð

.wevl ribn oexg`d s` iqei iaxe dcedi iaxl

êëì íãà êéøö àìglynd mc` jxvp `l Ð

epi`y ok el exn` mrh dn `l` ,jxca lek`l

oi`y ink arx zeidl elqa zt el yiy in dnec

.eløéòùá äåöîã ïåéë,eixeg`l etgcl Ð

"dxifb ux` l`" aizkck,cxeie xfbznd xac Ð

micwc oipnf rlqa dilek dixhwp zxn` i`

dizrc `aziine ,xiryd ztigc mcew oialne

dpexg`a xyew jkitl .xiryd zevn miiwl dil ztki` `le ,mi`hgd oeail zgnyn

`ide ,etgcln gipi `l dpexg`a ea weqr `edy xg`ne ea oielz eipire eipxw oia divg

.dlek zk`ln xnbzy cr mi`vgl oialz `läéùéøì äéì ùéîâã.oiald m` oeyld ze`xl lkei `le ,eixeg`l letiyk eteb zgz ey`x seki Ð
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éáøitl ok m` .zekeq xyr oda yiy mixtq yi Ð oilin dxyre zekeq ryz xne` dcedi

xefgl jxhvi `ly ick ,glync `yleg meyn `nye ,weva zcner dzid dpexg`d df

.my oilie

ïìåëå(`,`p oiaexir) "ede`ivedy in" wxta xn`c `d` miywn o`kn Ð aexir ici lr

megzc mitl` ,yexit ,zay izaey lk edi dfk

edlek miaxd zeyxa zen` rax` xiarne ,zay

cv lkac :mz epiax yxtne .opeqkl` mdl oipzep

zaya jlil lekie ,oeqkl` el oipzep jliy

`xnba xikfny mewn lkae .mitl` ly oeqkl`

`l` ,`weec e`l drax` lr drax` agxd cenr

lr drax` ly oeqkl` xeriyk ereaix `diy ira

iabe .oiyneg ylye migth dyng epiidc ,drax`

dyy dagx hwpc (`,g) zayc `nw wxta zxeek

meyn `zkec lka enk drax` dagx hwp `le

jixv ded `l raexna ixii`c `zkec lkac

`edy enk `prci `linne ,drax` `l` hwpinl

zxeek mzq la` .mewn lka `ed ok epeqkl`a

ded drax` dagx hwp ded i`e ,`id dlebr

dywe .oeqkl` dl oi` zxeek ik cv lkn rnyn

epiide ,lin zay megzc rnyn o`kn :eyexitl

xnel yi ,edin .i"yx gikedy enk ,`l eze mitl`

hwpc `zkec lka enk ,lin `ed `nlra `pniqc

,inp ikd ,oeqkl` dil opiadic ab lr s` ,mitl`

.oeqkl` dil opiadic ab lr s` lin hwp `kd

opitli zayc ze`t `dc :eyexitl dyw ,edin

ze`tl `l` oipzep oi` miiel ixre ,miel ixrn

oiaexir) "oixiarn cvik" wxta `zi`ck mlerd

gxfnn jleddc :l`eny epiax yxit ok lr .(a,ep

el oipzep oi` mexcl oetvn e` eaxrnl mlerd

ly ziaxrn zinexc oxwn jledd la` ,ze`t

cenre .ze`t el oipzep zipetv zigxfnl mler

lr drax` agxe dxyr deab miaxd zeyxa

mler ly ereaixl ereaix cinrd m` ,drax`

reaixl cner epeqkl` m`e ,aiig eiab lr gpe wxfe

migth dyng ereaix `diy cr aiig epi` mlerd

.oiyneg dylye

ïàîë'ek oday oexg`n ueg `ipzc `d `lf`

o`nk xn`w `l i`n` :il dniz Ð

`dc ,mday oexg`n ueg opzc `d `lf`

opiqxbc xninl `kile .dl ipzw inp oizipzna

oizipzn`e opzc oda dbedy mixtq yi enk ,opzc

`yixn ?`tiq` dil irain i`n` ok m`c i`w

,xi`n iaxk `iz` oizipznc igeke`l ivn ded

dray qix miryz wev cr milyexin ipzwc

mipy xn`c xi`n iaxk epiidc lin lkl dvgne

`dc `tiqe ,`ipzc qxbc il d`xpe .lin xyr

iaxc `zbelt xzae ,`id dlr opiz`c `ziixa

ipzw iqei iaxe dcedi iaxe xi`nok lre .dl

`yixa xkfed xi`n iaxc ab lr s` ,`xnb dnzn

dxe`kl iqei iax ikd xzae dcedi iax ikd xzae

,`id iqei iaxc `zlinc `pwqnc rnyn ded

,`nw `pzl o`z`c opireny`l jixhvi` ikdl

`nw wxta `ki` `peeb i`d ike .xi`n iax epiidc

,`nw `pzl o`z` oicd z` oc (a,e) oixcdpqc

.`peeb i`d ik `ki` inp (a,dk `xza `aa) "xetgi `l" wxtae
eh`
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eznyקס ina cenr fq sc ± iyily wxt`nei
øáãîá áéúëã`diy yxcnl ,`ed `xizi `xwe (fh `xwie) "xacna xiryd z` glye" Ð

.xacnk xwtdäøéæâ.xeqi`e xneg oeyl Ðøáãîá äøáãîä äøáãîäze`xwn yly Ð

z` glye" ,"dxacnd izr yi` cia glye" ,"dxacnd lf`frl eze` glyl" oipra

."xacna xirydäëåúç.jk lk rteyn `le ,dtiwfa jezg wev Ðãøåéå øæâúîä øáã
.mixai` mixai` da xfbzn xiryd Ðàîù

íä åäú äùòî øîàúgeliya yi dxtk dn Ð

.liredl df wev cia yi dne ,dfäì÷úìÐ

on eidy rci `ly ,mdn dpdie mc` m`vniy

.xirydäù÷å æò àäéù.dyw oeyl "l`" Ð

÷åöáù ïééðîå.sewf xd Ðäøéæâ.dkezg Ðàæåò
ìàæòådnrp inia ux`l ecxiy dlag ik`ln Ð

ipa e`xie" xn`p mdilre oiw laez zeg`

,xnelk (e ziy`xa) "mc`d zepa z` midl`d

.xtkn zeixrd lréèôùîmixac rnyn Ð

.ezeyrl ozep oicde ,mixyeind÷åçrnyn Ð

"wgl dniyie" enk ,jln zxifb `l` epi`y

"wegl sqei dze` myie" .(l ` l`eny)

.(fn ziy`xa)ïèùäodilr aiyn rxd xvi Ð

dxezdy xnele ,l`xyi z` zerhdl ,daeyz

el` lka zlrez dn ik zn` dpi`?azkp jkl

.mkilr izxfb 'd ip` "weg" odaøîåì ãåîìú
'ä éðàz` .wilq ediipinc ,i`w izeweg` Ð

exnyz izeweg.mizxfb mizwwg 'd ip` Ð

çìùîä úà çìåùä.milyexin eze` mielnd Ð

çìùîäå øîåì ãåîìúxak egliyy rnyn Ð

.xacnd cvlùàø úáá å÷øåæeztigc ,xaqw Ð

.egeliy `id ezwixfeäðùîøô ìöà åì àá
'åëå`edy oey`xd excql `pzd el xfg Ð

lecb odk el `a ipzwe .lecb odk zcear xcqn

xqny xg` ,sxyil micnerd xirye xt lv`

,mlv` el `a ,ekilen `edy inl glzynd z`

.oixeni`d `ivede mrxweñâîá íðúðåÐ

`xwie) aizkck .oxihwde ,zxy ilk ly dxrwa

`xnbae "dgafnd xihwi z`hgd alg z`e" (fh

.oxihwdl ifg `l izk` `d :jixtïòì÷
úåòì÷îámc` ipa drax` ,drilw oink Ð

xeg`l mipy miptl mipy ,zehen ipy oi`yep

mipezp xiryde xtde ,hen lv` hen mikldne

df zgz df otteke ,df lr df oiakxen odilr

oqixk rxwpy `l` ,od oinilye ,drilw oink

o`iveny `xnba `ipzck ,odixeni` `ivedl

.minlyäôéøùä úéáì ïàéöåäåueg Ð

.milyexilíéãâá íéàîèî éúîéàîoiweqrd Ð

.(my) "eicba qaki mze` sxeyde" aizkck ,oda

äøæòä úîåçì õåç åàöéùîyxtn `xnba Ð

.`nrhàøîâ:opiqxb ikdà÷ìñ ïøéè÷äå
,ïøéè÷äì ,àîéà àìà àúòãqbna qxb `le

zkqnae o`k `id zyaeyn `qxibe ,edl xihwn

xityc .(`,eh) dheq zkqnae (a,dq) migqt

qbnac ,qbna oxihwde `pzl ipzinl jiiy ded

:`aeh opipz dizeekcc .gafnl oze` dlrn

elrn ,(a,ci dheq) zxy ilka exihwne elrn

oxihwde :dil `iyw ikd `l` .epiinda exihwne

jzrc `wlq?oxihwn `ed eiykr ike?`lde

zexwl eilr oiicre ,oal icba yeal epcer

yalie leahi jk xg`e ,elld micbaa dyxtd

ozp ,oxihwdl ,`ni` `l` ,onwlc oiwxta ipzwck ,miaxrd oia ly cinze elld z`hg ixen`e oitqenl ziyily leahie ,dzgne sk `ivedl dipy leahie ,mrd li`e eli`l adf icba

.opnf ribiyk gafnl ea oxihwdl qbnlïçúðî äéä àìezip mcew xerd on hyten `edy ,dler xya gezipk otxeyd Ð,xya iab lr xer `l` (` `xwie) "gzpe hiytde" aizkck ,g

.ohiytn epi`eïàë øîàð."myxt z`e mxya z`e mzexer z`" xirye xta Ðøîàðåeaxwe eirxk lre ey`x lr exya lk z`e xtd xer z`e" ,yxte xyae xer giyn odk xta Ð

.(c `xwie) "eyxte
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åèàmigqt) "hgyp cinz" wxt seqae o`k mixtqa aezk did jk Ð dil xihwn qbna

dxihwne dlrn ipzw zegpna izkec dnkac el dyw didy itl ,ewgn i"yxe .(a,dq

ike .jzrc `wlq exihwde i"yx qxbe .dil xihwn zxy ilka eh` ikd jixt `le ,zxy ilka

.uegan adf icbaa `ed dxhwde ,oal icba oiicr yeal did `lde ?cin exihwdl leki did

wxtae .epnf ribiykl exihwdl qbna epzp :ipyne

?jzrc `wlq exihwd :yxtn (my) "hgyp cinz"

,opiniiw xfa `de ,dil xihwn diteb `ed eh`

:ipyne .xfa dxiykc dhytda ixii` dipin lirlc

:xne` mz epiaxe .odk ici lr xihwdl qbna epzp

ikd jixt `lc `de ,mixtqd dibdl jixv oi`c

,mzd ip`y Ð jzrc `wlq zxy ilka ,dgpn iab

ilka ycwnc ab` ,ilk yeciw `ira dgpnc oeik

ea dpezp `idy zxy ilka gafnl dlrn zxy

jixt "hgyp cinz" wxtae ,`kd la` ,dxihwdl

didiy `ed daeg ike ?jzrc `wlq qbna xity

l`eny epiax axd dywde ?llk zxy ilka

iab ikd jixtc (`,eh) dheqc ipy wxtac :oecxen

xihwne zxy ilka dxihwne dlrn ipzwc dgpn

jixv oi` dzrne .dxihwdl `ni` :ipyne ,dl

dl jixtc oeik xninl `ki`c mixtqd wegnl

yg `l dl ipye dgpn iab dheqa `pnif `cg

gafac ab lr s` ,izixg` `pnif dgpna zeywdl

jixt xcde (a,dq migqt) "hgyp cinz"a dl jixt

zegpn iab la` .mixt `kde miyak mzd `kd dl

dheqa opiqxbc mixtqle .`id zg` dgpn my

epzepe eglene ,zxy ilka oxihwne olrn `ziixaa

ikdc [mz epiax yexitl] `gip miy`d iab lr

ike :yexit ?jzrc `wlq zxy ilka exihwn jixt

k?exihwn dgiln `la zxy ilka `idy en

ile ,dgiln xg`l :yexit ,exihwdl `ni` :ipyne

ike :jixte jzrc `wlq qbna xity opiqxbc d`xp

inp idp ?gafnl qbna epkileiy `ed daeg

lr `le ,qbna epzep odixeni` `ivede orxwykc

dlapk milhen miny iycw edi `ly ,dtvx iab

eicia ozelrdl leki gafnl olrnyk mewn lkn

jkc rnyn mixetkd mei xcq iab dil ipzwcne

:jixt ikdle .zeyrl oi` xg` oiprae xcqd `ed

wxtae ?qbna mzelrdl ok zeyrl `ed daeg ike

ezhigy gqtd xcq lk ipzwc ,inp "hgyp cinz"

ezxhwde ehiytde ezwixfe ezklede enc zlawe

`nl` gqtd xcq iab ikd ipzwcn dnzn ikdl

dheqc 'a wxta oke ,qbna exihwdl `ed daegc

jezn ezgpn `ian mc` ?cvik zegpn xcq ipzwc

dxihwne dlrn cr ipzw dgpnd xcq lke ezia

xcq iab ikd ipzwcn :jixt ikdl ,zxy ilka

`l izkec x`ya la` ,`id daeg `nl` dgpn

.ikd jixt
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?déì ãéáò éàî "äøæb" éàä ,Cãéàå¯déì éòaéî §¦¨©§¥¨©¨¥¥¦¨¥¥
:øçà øác ,äëeúç àlà äøéæb ïéà "äøéæb" :àéðúãëì§¦§©§¨§¥¨¥§¥¨¤¨£¨¨¨©¥
"äøæb" øçà øác .ãøBéå øfbúnä øác àlà "äøæb" ïéà¥§¥¨¤¨¨¨©¦§©¥§¥¨¨©¥§¥¨

¯eäú äNòî øîàz ànLéðà" :øîBì ãeîìz ,àeä ¤¨Ÿ©©£¥Ÿ©§©£¦
ä'.ïäa øäøäì úeLø Eì ïéàå åézøæb 'ä éðà ,"£¦§©§¦§¥§§§©§¥¨¤

äøîà àì ,ïéøzeî øîàc ïàîk àøazñî :àáø øîà̈©¨¨¦§©§¨§©§¨©¨¦Ÿ¨§¨
.äìwúì "çlL" äøBz"ìæàæò" :ïðaø eðz¯æò àäiL ¨©©§©¨¨¨©¨©£¨¥¤§¥©

áeMia ìBëé ,äL÷å¯ïépîe ,"øaãna" øîBì ãeîìz §¨¤¨©¦©§©©¦§¨¦©¦
÷evaL¯"ìæàæò" :Cãéà àéðz ."äøæb" øîBì ãeîìz ¤©©§©§¥¨©§¨¦¨£¨¥

¯õøàä éìéà úàå" øîBà àeä ïëå ,íéøäaL äL÷̈¤¤¤¨¦§¥¥§¤¥¥¨¨¤
."ç÷ì"ìæàæò" :ìàòîLé éaø éác àðz¯ìò øtënL ¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥£¨¥¤§©¥©

"eNòz éètLî úà" :ïðaø eðz .ìàæòå àfeò äNòî©£¥¨©£¨¥¨©¨©¤¦§¨©©£
¯,eáúkiL àeä ïéc eázëð (àì) àìîìàL íéøác§¨¦¤¦§¨¥Ÿ¦§§¦¤¦¨§

äãBáò :ïä elàå,íéîc úeëéôLe ,úBéøò éelâå ,äøæ §¥¥£¨¨¨§¦£¨§¦¨¦
"eøîLz éúwç úàå" .íMä úkøáe ,ìæâå¯íéøác §¨¥¦§©©¥§¤ªŸ©¦§Ÿ§¨¦

:ïä elàå ,ïäéìò íéáéLî íìBòä úBîeàå ïèOäL¤©¨¨§¨¨§¦¦£¥¤§¥¥
úøäèå ,äîáé úöéìçå ,æðèòL úLéáìe ,øéæç úìéëà£¦©£¦§¦©©©§¥©£¦©§¨¨§¨¢©
eäBú äNòî øîàz ànLå .çlzLnä øéòNå ,òøBöî§¨§¨¦©¦§©¥©§¤¨Ÿ©©£¥

íä¯éðà" øîBì ãeîìzä'"¯éðàä,åéz÷÷ç ' ¥©§©£¦£¦£©§¦
.ïäa øäøäì úeLø Eì ïéàå."íéãâa ànèî éúîéà" §¥§§§©§¥¨¤¥¨©§©¥§¨¦

úà çìBMä ïéàå ,íéãâa ànèî çlLîä :ïðaø eðz̈©¨©©§©¥©§©¥§¨¦§¥©¥©¤
úîBçì õeç àöiMî ìBëé .íéãâa ànèî çlLîä©§©¥©§©¥§¨¦¨¦¤¥¥§©

äøæò¯"çlLîä" éà ."çlLîä" øîBì ãeîìz¯ £¨¨©§©©§©¥©¦©§©¥©
"çlLîäå" øîBì ãeîìz ,÷evì òébiL ãò ìBëéàä ¨©¤©¦©©©§©§©§©¥©¨

ãöékå.äãeäé éaø éøác íéìLeøé úîBçì õeç àöiMî ¥©¦¤¥¥§©§¨©¦¦§¥©¦§¨
"ñaëå ìæàæò" øîBà éñBé éaø¯.÷evì òébäL ãò ©¦¥¥£¨¥§¦¤©¤¦¦©©

ñaëé ìæàæòì øéòOä úà çlLîäå" øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥§©§©¥©¤©¨¦©£¨¥§©¥
"åéãâa¯.íéãâa ànèîe Làø úáa B÷øBæäðùî §¨¨§§©Ÿ§©¥§¨¦

úà àéöBäå ïòø÷ ,ïéôøNpä øéòNå øt ìöà Bì àä¥¤©§¨¦©¦§¨¦§¨¨§¦¤
ïòì÷ .çaænä éab ìò ïøéè÷äå ñéâna ïðúð ,ïäéøeîéà¥¥¤§¨¨©¨¦§¦§¦¨©©¥©¦§¥©§¨¨
ïéànèî éúîéàîe .äôéøOä úéáì ïàéöBäå ,úBòì÷na©¦§¨§¦¨§¥©§¥¨¥¥¨©§©§¦

íéãâa¯.ïaeøa øeàä úéviMî :øîBà ïBòîL éaø .äøæòä úîBçì õeç eàöiMîàøîâïøéè÷äå §¨¦¦¤¨§§©¨£¨¨©¦¦§¥¦¤©¦¨§¨§¦§¦¨
.çaæî éab ìò ïøéè÷äì :àîéà àlà ?Cúòc à÷ìñïéîk :ïðçBé éaø øîà "úBòì÷na ïòì÷" ¨§¨©£¨¤¨¥¨§©§¦¨©©¥¦§¥©§¨¨©¦§¨¨©©¦¨¨§¦

éðä àðî .øNá éab ìò øBò àlà ,äìBò øNa çezéð ïçzðî äéä àì :àðz .äòéì÷§¦¨¨¨Ÿ¨¨§©§¨¦©§©¨¤¨©©¥¨¨§¨¨¥
Løôe øNáe øBò ïàk øîàð :øîBà éaø :àéðúc ?éléî,"Løôe øNáe øBò" ïläì øîàðå ¦¥§©§¨©¦¥¤¡©¨¨¨¤¤§¤¡©§©¨¨¨¤¤
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יומא. פרק ששי - שני שעירי דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc `nei(iyily meil)

meyn enrháéúëc(ak fh `xwie)xirUd z` gNWe','øaãnazeaize ¦§¦§¦©¤©¨¦©¦§¨
Wi` ciA gNWe' mcewd weqta xn`p xaky oeik ,zexzein el`§¦©§©¦
`edy epiid ,xacnk xiryd oicy cnll e`ae ,'dxAcOd iYr¦¦©¦§¨¨

.xwtd,ïéøeñà øîàc ïàîemeyn enrháéúëc(my)xirUd `Upe' ©§¨©£¦¦§¦§¨¨©¨¦
ux` l` 'ebe eilr,'äøæboi`e xeqi`e xneg yi egeliyay rnyne ¨¨¤¤¤§¥¨

.d`pda exizdl
zl`ey .ipyd weqtd z` mdn cg` lk yxti ji` zxxan `xnbd

:`xnbdì ãéáò éàî 'øaãî' éàä ,ïéøeñà øîàc ïàîedécnli dn - ©§¨©£¦©¦§¨©¨¦¥
:`xnbd daiyn .'xacna' ieaixdndéì éòaéîel jxvp df weqt - ¦¨¥¥

àéðúãëì,`ziixaaz` glyl jixvy dxeza xn`p minrt yely §¦§©§¨
,xacnl xiryd(i fh `xwie)lf`frl FzF` gNWl','äøaãnä(`k my) §©©©£¨¥©¦§¨¨

iYr yi` ciA gNWe','äøaãnä(ak my)xirUd z` gNWe','øaãna §¦©§©¦¦¦©¦§¨¨§¦©¤©¨¦©¦§¨
úBaøìa cren lde` didyk mbyíéîìBò úéáe ,äìéL ,ïBòáâå áBð §©§¦§¦Ÿ¥¨¦

.xacnl xiryd z` glyl mikixv el` lka ,[ycwnd zia-]
:`xnbd zl`eyCãéàå,oixzen xn`c o`n -ãéáò éàî 'äøéæb' éàä §¦¨©§¥¨©¨¦

déì:`xnbd daiyn .'dxifb' zaizn cnli dn -déì éòaéîweqt - ¥¦¨¥¥
el jxvp dfàéðúãëìxn`p ,`ziixaa,'äøéæb'y micnele'äøéæb' ïéà §¦§©§¨§¥¨¥§¥¨

,äëeúç àlà`le ,dtiwfa jezge xefb zeidl jixv wevd xnelk ¤¨£¨
.rteyn,ãøBéå øæbúnä øác àlà 'äøéæb' ïéà ,øçà øácwevd xnelk ¨¨©¥¥§¥¨¤¨¨¨©¦§©¥§¥

mixa` mixa`l ea wlgzie xfbzi xirydy mewn zeidl jixv
.ea dgciyk'äøéæb' ,øçà øác'd xfb jky dxifbe weg oeyln ¨¨©¥§¥¨

,oldlckeøîàz ànLwevl xiryd geliy zevnyeäz äNòî ¤¨Ÿ©©£¥Ÿ
[`ey-],àeäxiryd geliy cvik xn`ze xdxdz `ny xnelk

ea egciyk df wevn didz zlrez efi`e ,dxtk icil `ian lf`frl
,xiryd z`øîBì ãeîìzmiweqtd jynda(a gi `xwie)éðà ,''ä éðà' ©§©£¦£¦

åézøæb 'ä,wevl xiryd geliy z`.ïäa øäøäì úeLø Eì ïéàå §©§¦§¥§§§©§¥¨¤
:l`enye ax zwelgna `ax zrxkd z` d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

øîàc ïàîk àøazñîedetgcy xg`l xiryd ixa`yïéøzeî ¦§©§¨§©§¨©¨¦
y meyn ,d`pdaîà àìçlL äøBz äøe`eai jk ici lreäìwúì Ÿ¨§¨¨©©§©¨¨

xiryd ixa` el`y erci `le mixa`d z` mixg` e`vniyk
.eixa`n epdie lf`frl glypy

mewn `xwp recn zex`and zetqep zeziixa d`ian `xnbd
:'lf`fr' mya xiryd ziigcïðaø eðz,`ziixaa'ìæàæò'dzeivy ¨©¨¨£¨¥

ezernyn ,xiryd z` ea zegcl dxezdäL÷å æò àäiLrwxw - ¤§¥©§¨¤
oeyln `ed 'l`'e ,'l`' 'ffr' jxca ef daiz zyxcpe ,zywepe dwfg

:`ziixad zxxan .wfege iyewìBëémewn eze` `diãeîìz ,áeMia ¨©¦©§
øîBì(ak fh `xwie),'øaãna'zl`ey .mc` ipa aeyi mewn epi`y ©©¦§¨

:`ziixadL ïépîe`ed egeliy mewn÷eöaswcfne lelz eretiyy ¦©¦¤§
,oeqkl`a jx`zn eretiy oi`e ,daebløîBì ãeîìz(my)'äøéæb' ©§©§¥¨

.xvw retiya cxeie jezg xd didiy epiidc ,dkezg oeyln
Cãéà àéðzpy -,zxg` `ziixa epiìæàæòd `ed,íéøäaL äL÷ ©§¨¦¨£¨¥¨¤¤¤¨¦

,lirl x`eankøîBà àeä ïëå(bi fi l`wfgi),'ç÷ì õøàä éìéà úàå' §¥¥§¤¥¥¨¨¤¨¨
dwfeg z` ez` gwie `eaiy laa jln lr `apzn l`wfgi `iapdy

.dywe wfg eyexit 'l`'y ixd ,mixyd z` xnelk ,ux`d ly
ìæàæò ,ìàòîLé éaø éác àðzmy lr ok `xwpLea dgcpy xiryd ¨¨§¥©¦¦§¨¥£¨¥¤

ìò øtënl minecy zeixr ielib oeerìàæòå àfeò äNòîipy - §©¥©©£¥¨©£¨¥
e`hge ,oiw laez zeg` dnrp inia ux`l ecxiy dlag ik`ln

.zeixr ieliba
lf`frl xiryd geliyy zx`and ztqep `ziixa d`ian `xnbd
mze` oian lkydy mixacd oia zwlgne dxifbe weg `l` epi`

:mze` oian lkyd oi`y mixacl'eNòz éètLî úà' ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¦§¨©©£
(c gi `xwie),el`(àì) àìîìàL íéøác`l eli` s`y -eázëð §¨¦¤¦§¨¥¦§§

d on ,dxeza,eáúkiL àeä ïécmixac md 'mihtyn'y iptn ¦¤¦¨§
.mzeyrl xazqny mixyeind,íéáëBk úãBáò ,ïä elàåoi` i`cey §¥¥£©¨¦

,ecal 'dl izla xg` l`l cearl,íéîc úeëéôLe ,úBéøò éelâå§¦£¨§¦¨¦
íMä úkøáe ,ìæâå.[xedp-ibq oeyla]d jyndaexn`p weqtúà' §¨¥¦§©©¥¤

,'eøîLz éúwçel`ïèNäL íéøácrxd xvid -ïäéìò áéLî ªŸ©¦§§§¨¦¤©¨¨¥¦£¥¤
jln zxifb `l` mpi`y iptn ,zlrez mda oi`y dprha ,daeyz

,mrh mdl mircei ep` oi`eå ,øéæç úìéëà ,ïä elàåxeqi`úLéáì §¥¥£¦©£¦§§¦©
æðèòL,mizyte xnv ihegn axernd cba -äîáé úöéìçådy` - ©©§¥©£¦©§¨¨

mlerd lkl `ypidl dxeq`y ,rxf eixg` xized `le dlra zny
,dlra ig` dl uelgiy cråxcqòøBöî úøäè,erbpnøéòNå §¨¢©§¨§¨¦

çlzLnä,mixetikd meia lf`frleäBz äNòî øîàz ànLå ©¦§©¥©§¤¨Ÿ©©£¥
[`ey-]øîBì ãeîìz ,íäweqt eze`a,''ä éðà'xnelk'ä éðà ¥©§©£¦£¦
åéz÷÷ç,miwegd z`.ïäa øäøäì úeLø Eì ïéàå £©§¦§¥§§§©§¥¨¤

n :dpyna epipyéúîéàxiryd z` glynd,íéãâa ànèî`viyn ¥¨©§©¥§¨¦
.wevl eziigc zryn ,xne` oerny iax ,milyexi znegl ueg
:xiryd glyn icba z`neh oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

çlLîä ,ïðaø eðzxiryd z`íéãâa ànèî,dliah miperheïéàå ¨©¨¨©§©¥©§©¥§¨¦§¥
çìBMädelnd -çlLîä úàmilyexin ekxca.íéãâa ànèî ©¥©¤©§©¥©§©¥§¨¦

,`ziixad zl`eyàöiMî ìBëén glyndúîBçì õeçdäøæòxak ¨¦¤¥¥§©£¨¨
,eicba e`nhpøîBì ãeîìz(ek fh `xwie)çlLîä'lf`frl xirVd z` ©§©©§©¥©¤©¨¦©£¨¥

,`ziixad zl`ey .xacnd oeeikl `vi xaky rnyne ,'eicbA qAki§©¥§¨¨
éàwx xn`p did m` -ìBëé ,'çlLîä'`nhn epi`y xnel iziid ¦©§©¥©¨

micbaãòegeliy xnb'çlLîäå' øîBì ãeîìz ,÷evì òébiL ©¤©¦©©©§©§©§©¥©
.micba `nhn egeliy ligzdyk ciny zeaxl 'e ztqezaàä̈

àöiMî ,ãöéknîBçì õeçíéìLeøé ú,micba `nhn.äãeäé éaø éøác ¥©¦¤¥¥§©§¨©¦¦§¥©¦§¨
éñBé éaøe wleg,øîBàxn`py dnn,'ñaëå ìæàæò'xn`py epiid ©¦¥¥£¨¥§¦¤

y micnl ep` ,'lf`fr' daizl jenq 'eicba qaki'÷evì òébäL ãò©¤¦¦©©
.`nhn epi`ïBòîL éaøe wleg,øîBàweqtdnyúà çlLîäå' ©¦¦§¥§©§©¥©¤

'åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòNäy rnynå Làø úáa B÷øBæf`ànèî ©¨¦©£¨¥§©¥§¨¨§§©Ÿ§§©¥
.íéãâa§¨¦

äðùî
xcql xfeg ,lf`frl xiryd geliy xcq cnll `pzd miiqy xg`
xg` :mztixy xcqe ,mitxypd xirye xta lecbd odkd zcear

,lf`frl ekilend yi`l xiryd z` lecb odkd ozpyBì àä
[lecbd odkd-]ïéôøNpä øéòNå øt ìöàzrke ,mipta mnc wxfpy ¥¤©§¨¦©¦§¨¦

,dtixyl m`ivedl micnerïòø÷mqixk z` -úà àéöBäå §¨¨§¦¤
,ïäéøeîéàe ,mialgd epiidñéâîa ïðúð,zxy ilk ly dxrwa - ¥¥¤§¨¨§¨¦

çaænä éab ìò ïøéè÷äåokn xg`l ,mzeevnkúBòì÷îa ïòì÷eid - §¦§¦¨©©¥©¦§¥©§¨¨§¦§¨
,df lv` df micnerd zehen ipy lr xiryde xtd seb z` mipzep
,drevxa drilw oirk ipyd zgz cg` xiryde xtd z` mitteke
,mdixeni` z` `ivedl ick mqixk rxwpy `l` minly eide
mipye miptl mipy ,zehend ipy z` mi`yep eid miyp` drax`e

,xeg`läôéøNä úéáì ïàéöBäå.mtxyl ick milyexil uegn §¦¨§¥©§¥¨
miperhe mi`nh mdicba dtixyl xiryde xtd z` mi`ivend

xn`py ,dliah(gk fh `xwie)d`ian .'eicbA qAki mzF` sxFUde'§©¥¨§©¥§¨¨
,mi`nh mdicba iznn mi`pz ewlgpy dpyndïéànèî éúîéàîe¥¥¨©§©§¦
ïBòîL éaø .äøæòä úîBçì õeç eàöiMî ,íéãâae wleg,øîBàwx §¨¦¦¤¥§§©¨£¨¨©¦¦§¥

ïaeøa øeàä úéviMîe`nhi ,mxya aexa y`d xrazyk - ¦¤©¦¨§¨
.mdicba

àøîâ
lr mxihwn cine qibna oixeni`d z` ozep odkdy rnyn dpyna

:`xnbd dywn ,gafnd iabêzòc à÷ìñ ïøéè÷äådler ike - §¦§¦¨¨§¨©§¨
zecear dnk zeyrl eilr ixd ,mxihwn `ed zrky jzrca

:`xnbd zvxzn .mzxhwdl zencewdàîéà àlàzpeeky xen` - ¤¨¥¨
ick qibna mpziy dpyndçaæî éab ìò ïøéè÷äìiyk.mpnf rib §©§¦¨©©¥¦§¥©

:dpyna epipyúBòì÷îa ïòì÷`xnbd .dtixyd zial o`ivede §¨¨§¦§¨
:drilwd dzyrp ji` zx`anäòéì÷ ïéîk ,ïðçBé éaø øîàeid - ¨©©¦¨¨§¦§¦¨

.drevxa drilw oirk ipyd zgz cg` xiryde xtd z` mittek
:mztixy ipic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨

,`ziixaaxiryde xtd z` sxeydïçzðî äéä àìkøNa çezéð Ÿ¨¨§©§¨¦©§©
oaxwäìBò,gezipd mcew xerd on ehiytnyàlàd didøBò ¨¤¨

x`ypéab ìòd,øNa.mdilry xerd mr mixa`d z` jzege ©©¥¨¨
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîxirye xt gezip oi`y oipn - §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .dlerd gezipk oitxypdàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦
ïàk øîàð ,øîBàmixetkd mei ly xirye xtaLøôe øNáe øBò ¥¤¡©¨¨¨¤¤

weqta(fk fh `xwie),'mWxR z`e mxUA z`e mzxr z` W`a EtxUe'§¨§¨¥¤ŸŸ¨§¤§¨¨§¤¦§¨
ïläì øîàðå`hgy giynd odk xtaLøôe øNáe øBòweqta`xwie) §¤¡©§©¨¨¨¤¤

(`i cFAxwe eirxM lre FW`x lr FxUA lM z`e xRd xFr z`e'§¤©¨§¤¨§¨©Ÿ§©§¨¨§¦§
,'FWxtE¦§
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קסי ezny ina cenr fq sc ± iyily wxt`nei
øáãîá áéúëã`diy yxcnl ,`ed `xizi `xwe (fh `xwie) "xacna xiryd z` glye" Ð

.xacnk xwtdäøéæâ.xeqi`e xneg oeyl Ðøáãîá äøáãîä äøáãîäze`xwn yly Ð

z` glye" ,"dxacnd izr yi` cia glye" ,"dxacnd lf`frl eze` glyl" oipra

."xacna xirydäëåúç.jk lk rteyn `le ,dtiwfa jezg wev Ðãøåéå øæâúîä øáã
.mixai` mixai` da xfbzn xiryd Ðàîù

íä åäú äùòî øîàúgeliya yi dxtk dn Ð

.liredl df wev cia yi dne ,dfäì÷úìÐ

on eidy rci `ly ,mdn dpdie mc` m`vniy

.xirydäù÷å æò àäéù.dyw oeyl "l`" Ð

÷åöáù ïééðîå.sewf xd Ðäøéæâ.dkezg Ðàæåò
ìàæòådnrp inia ux`l ecxiy dlag ik`ln Ð

ipa e`xie" xn`p mdilre oiw laez zeg`

,xnelk (e ziy`xa) "mc`d zepa z` midl`d

.xtkn zeixrd lréèôùîmixac rnyn Ð

.ezeyrl ozep oicde ,mixyeind÷åçrnyn Ð

"wgl dniyie" enk ,jln zxifb `l` epi`y

"wegl sqei dze` myie" .(l ` l`eny)

.(fn ziy`xa)ïèùäodilr aiyn rxd xvi Ð

dxezdy xnele ,l`xyi z` zerhdl ,daeyz

el` lka zlrez dn ik zn` dpi`?azkp jkl

.mkilr izxfb 'd ip` "weg" odaøîåì ãåîìú
'ä éðàz` .wilq ediipinc ,i`w izeweg` Ð

exnyz izeweg.mizxfb mizwwg 'd ip` Ð

çìùîä úà çìåùä.milyexin eze` mielnd Ð

çìùîäå øîåì ãåîìúxak egliyy rnyn Ð

.xacnd cvlùàø úáá å÷øåæeztigc ,xaqw Ð

.egeliy `id ezwixfeäðùîøô ìöà åì àá
'åëå`edy oey`xd excql `pzd el xfg Ð

lecb odk el `a ipzwe .lecb odk zcear xcqn

xqny xg` ,sxyil micnerd xirye xt lv`

,mlv` el `a ,ekilen `edy inl glzynd z`

.oixeni`d `ivede mrxweñâîá íðúðåÐ

`xwie) aizkck .oxihwde ,zxy ilk ly dxrwa

`xnbae "dgafnd xihwi z`hgd alg z`e" (fh

.oxihwdl ifg `l izk` `d :jixtïòì÷
úåòì÷îámc` ipa drax` ,drilw oink Ð

xeg`l mipy miptl mipy ,zehen ipy oi`yep

mipezp xiryde xtde ,hen lv` hen mikldne

df zgz df otteke ,df lr df oiakxen odilr

oqixk rxwpy `l` ,od oinilye ,drilw oink

o`iveny `xnba `ipzck ,odixeni` `ivedl

.minlyäôéøùä úéáì ïàéöåäåueg Ð

.milyexilíéãâá íéàîèî éúîéàîoiweqrd Ð

.(my) "eicba qaki mze` sxeyde" aizkck ,oda

äøæòä úîåçì õåç åàöéùîyxtn `xnba Ð

.`nrhàøîâ:opiqxb ikdà÷ìñ ïøéè÷äå
,ïøéè÷äì ,àîéà àìà àúòãqbna qxb `le

zkqnae o`k `id zyaeyn `qxibe ,edl xihwn

xityc .(`,eh) dheq zkqnae (a,dq) migqt

qbnac ,qbna oxihwde `pzl ipzinl jiiy ded

:`aeh opipz dizeekcc .gafnl oze` dlrn

elrn ,(a,ci dheq) zxy ilka exihwne elrn

oxihwde :dil `iyw ikd `l` .epiinda exihwne

jzrc `wlq?oxihwn `ed eiykr ike?`lde

zexwl eilr oiicre ,oal icba yeal epcer

yalie leahi jk xg`e ,elld micbaa dyxtd

ozp ,oxihwdl ,`ni` `l` ,onwlc oiwxta ipzwck ,miaxrd oia ly cinze elld z`hg ixen`e oitqenl ziyily leahie ,dzgne sk `ivedl dipy leahie ,mrd li`e eli`l adf icba

.opnf ribiyk gafnl ea oxihwdl qbnlïçúðî äéä àìezip mcew xerd on hyten `edy ,dler xya gezipk otxeyd Ð,xya iab lr xer `l` (` `xwie) "gzpe hiytde" aizkck ,g

.ohiytn epi`eïàë øîàð."myxt z`e mxya z`e mzexer z`" xirye xta Ðøîàðåeaxwe eirxk lre ey`x lr exya lk z`e xtd xer z`e" ,yxte xyae xer giyn odk xta Ð

.(c `xwie) "eyxte
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åèàmigqt) "hgyp cinz" wxt seqae o`k mixtqa aezk did jk Ð dil xihwn qbna

dxihwne dlrn ipzw zegpna izkec dnkac el dyw didy itl ,ewgn i"yxe .(a,dq

ike .jzrc `wlq exihwde i"yx qxbe .dil xihwn zxy ilka eh` ikd jixt `le ,zxy ilka

.uegan adf icbaa `ed dxhwde ,oal icba oiicr yeal did `lde ?cin exihwdl leki did

wxtae .epnf ribiykl exihwdl qbna epzp :ipyne

?jzrc `wlq exihwd :yxtn (my) "hgyp cinz"

,opiniiw xfa `de ,dil xihwn diteb `ed eh`

:ipyne .xfa dxiykc dhytda ixii` dipin lirlc

:xne` mz epiaxe .odk ici lr xihwdl qbna epzp

ikd jixt `lc `de ,mixtqd dibdl jixv oi`c

,mzd ip`y Ð jzrc `wlq zxy ilka ,dgpn iab

ilka ycwnc ab` ,ilk yeciw `ira dgpnc oeik

ea dpezp `idy zxy ilka gafnl dlrn zxy

jixt "hgyp cinz" wxtae ,`kd la` ,dxihwdl

didiy `ed daeg ike ?jzrc `wlq qbna xity

l`eny epiax axd dywde ?llk zxy ilka

iab ikd jixtc (`,eh) dheqc ipy wxtac :oecxen

xihwne zxy ilka dxihwne dlrn ipzwc dgpn

jixv oi` dzrne .dxihwdl `ni` :ipyne ,dl

dl jixtc oeik xninl `ki`c mixtqd wegnl

yg `l dl ipye dgpn iab dheqa `pnif `cg

gafac ab lr s` ,izixg` `pnif dgpna zeywdl

jixt xcde (a,dq migqt) "hgyp cinz"a dl jixt

zegpn iab la` .mixt `kde miyak mzd `kd dl

dheqa opiqxbc mixtqle .`id zg` dgpn my

epzepe eglene ,zxy ilka oxihwne olrn `ziixaa

ikdc [mz epiax yexitl] `gip miy`d iab lr

ike :yexit ?jzrc `wlq zxy ilka exihwn jixt

k?exihwn dgiln `la zxy ilka `idy en

ile ,dgiln xg`l :yexit ,exihwdl `ni` :ipyne

ike :jixte jzrc `wlq qbna xity opiqxbc d`xp

inp idp ?gafnl qbna epkileiy `ed daeg

lr `le ,qbna epzep odixeni` `ivede orxwykc

dlapk milhen miny iycw edi `ly ,dtvx iab

eicia ozelrdl leki gafnl olrnyk mewn lkn

jkc rnyn mixetkd mei xcq iab dil ipzwcne

:jixt ikdle .zeyrl oi` xg` oiprae xcqd `ed

wxtae ?qbna mzelrdl ok zeyrl `ed daeg ike

ezhigy gqtd xcq lk ipzwc ,inp "hgyp cinz"

ezxhwde ehiytde ezwixfe ezklede enc zlawe

`nl` gqtd xcq iab ikd ipzwcn dnzn ikdl

dheqc 'a wxta oke ,qbna exihwdl `ed daegc

jezn ezgpn `ian mc` ?cvik zegpn xcq ipzwc

dxihwne dlrn cr ipzw dgpnd xcq lke ezia

xcq iab ikd ipzwcn :jixt ikdl ,zxy ilka

`l izkec x`ya la` ,`id daeg `nl` dgpn

.ikd jixt
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc `nei(iyily meil)

meyn enrháéúëc(ak fh `xwie)xirUd z` gNWe','øaãnazeaize ¦§¦§¦©¤©¨¦©¦§¨
Wi` ciA gNWe' mcewd weqta xn`p xaky oeik ,zexzein el`§¦©§©¦
`edy epiid ,xacnk xiryd oicy cnll e`ae ,'dxAcOd iYr¦¦©¦§¨¨

.xwtd,ïéøeñà øîàc ïàîemeyn enrháéúëc(my)xirUd `Upe' ©§¨©£¦¦§¦§¨¨©¨¦
ux` l` 'ebe eilr,'äøæboi`e xeqi`e xneg yi egeliyay rnyne ¨¨¤¤¤§¥¨

.d`pda exizdl
zl`ey .ipyd weqtd z` mdn cg` lk yxti ji` zxxan `xnbd

:`xnbdì ãéáò éàî 'øaãî' éàä ,ïéøeñà øîàc ïàîedécnli dn - ©§¨©£¦©¦§¨©¨¦¥
:`xnbd daiyn .'xacna' ieaixdndéì éòaéîel jxvp df weqt - ¦¨¥¥

àéðúãëì,`ziixaaz` glyl jixvy dxeza xn`p minrt yely §¦§©§¨
,xacnl xiryd(i fh `xwie)lf`frl FzF` gNWl','äøaãnä(`k my) §©©©£¨¥©¦§¨¨

iYr yi` ciA gNWe','äøaãnä(ak my)xirUd z` gNWe','øaãna §¦©§©¦¦¦©¦§¨¨§¦©¤©¨¦©¦§¨
úBaøìa cren lde` didyk mbyíéîìBò úéáe ,äìéL ,ïBòáâå áBð §©§¦§¦Ÿ¥¨¦

.xacnl xiryd z` glyl mikixv el` lka ,[ycwnd zia-]
:`xnbd zl`eyCãéàå,oixzen xn`c o`n -ãéáò éàî 'äøéæb' éàä §¦¨©§¥¨©¨¦

déì:`xnbd daiyn .'dxifb' zaizn cnli dn -déì éòaéîweqt - ¥¦¨¥¥
el jxvp dfàéðúãëìxn`p ,`ziixaa,'äøéæb'y micnele'äøéæb' ïéà §¦§©§¨§¥¨¥§¥¨

,äëeúç àlà`le ,dtiwfa jezge xefb zeidl jixv wevd xnelk ¤¨£¨
.rteyn,ãøBéå øæbúnä øác àlà 'äøéæb' ïéà ,øçà øácwevd xnelk ¨¨©¥¥§¥¨¤¨¨¨©¦§©¥§¥

mixa` mixa`l ea wlgzie xfbzi xirydy mewn zeidl jixv
.ea dgciyk'äøéæb' ,øçà øác'd xfb jky dxifbe weg oeyln ¨¨©¥§¥¨

,oldlckeøîàz ànLwevl xiryd geliy zevnyeäz äNòî ¤¨Ÿ©©£¥Ÿ
[`ey-],àeäxiryd geliy cvik xn`ze xdxdz `ny xnelk

ea egciyk df wevn didz zlrez efi`e ,dxtk icil `ian lf`frl
,xiryd z`øîBì ãeîìzmiweqtd jynda(a gi `xwie)éðà ,''ä éðà' ©§©£¦£¦

åézøæb 'ä,wevl xiryd geliy z`.ïäa øäøäì úeLø Eì ïéàå §©§¦§¥§§§©§¥¨¤
:l`enye ax zwelgna `ax zrxkd z` d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

øîàc ïàîk àøazñîedetgcy xg`l xiryd ixa`yïéøzeî ¦§©§¨§©§¨©¨¦
y meyn ,d`pdaîà àìçlL äøBz äøe`eai jk ici lreäìwúì Ÿ¨§¨¨©©§©¨¨

xiryd ixa` el`y erci `le mixa`d z` mixg` e`vniyk
.eixa`n epdie lf`frl glypy

mewn `xwp recn zex`and zetqep zeziixa d`ian `xnbd
:'lf`fr' mya xiryd ziigcïðaø eðz,`ziixaa'ìæàæò'dzeivy ¨©¨¨£¨¥

ezernyn ,xiryd z` ea zegcl dxezdäL÷å æò àäiLrwxw - ¤§¥©§¨¤
oeyln `ed 'l`'e ,'l`' 'ffr' jxca ef daiz zyxcpe ,zywepe dwfg

:`ziixad zxxan .wfege iyewìBëémewn eze` `diãeîìz ,áeMia ¨©¦©§
øîBì(ak fh `xwie),'øaãna'zl`ey .mc` ipa aeyi mewn epi`y ©©¦§¨

:`ziixadL ïépîe`ed egeliy mewn÷eöaswcfne lelz eretiyy ¦©¦¤§
,oeqkl`a jx`zn eretiy oi`e ,daebløîBì ãeîìz(my)'äøéæb' ©§©§¥¨

.xvw retiya cxeie jezg xd didiy epiidc ,dkezg oeyln
Cãéà àéðzpy -,zxg` `ziixa epiìæàæòd `ed,íéøäaL äL÷ ©§¨¦¨£¨¥¨¤¤¤¨¦

,lirl x`eankøîBà àeä ïëå(bi fi l`wfgi),'ç÷ì õøàä éìéà úàå' §¥¥§¤¥¥¨¨¤¨¨
dwfeg z` ez` gwie `eaiy laa jln lr `apzn l`wfgi `iapdy

.dywe wfg eyexit 'l`'y ixd ,mixyd z` xnelk ,ux`d ly
ìæàæò ,ìàòîLé éaø éác àðzmy lr ok `xwpLea dgcpy xiryd ¨¨§¥©¦¦§¨¥£¨¥¤

ìò øtënl minecy zeixr ielib oeerìàæòå àfeò äNòîipy - §©¥©©£¥¨©£¨¥
e`hge ,oiw laez zeg` dnrp inia ux`l ecxiy dlag ik`ln

.zeixr ieliba
lf`frl xiryd geliyy zx`and ztqep `ziixa d`ian `xnbd
mze` oian lkydy mixacd oia zwlgne dxifbe weg `l` epi`

:mze` oian lkyd oi`y mixacl'eNòz éètLî úà' ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¦§¨©©£
(c gi `xwie),el`(àì) àìîìàL íéøác`l eli` s`y -eázëð §¨¦¤¦§¨¥¦§§

d on ,dxeza,eáúkiL àeä ïécmixac md 'mihtyn'y iptn ¦¤¦¨§
.mzeyrl xazqny mixyeind,íéáëBk úãBáò ,ïä elàåoi` i`cey §¥¥£©¨¦

,ecal 'dl izla xg` l`l cearl,íéîc úeëéôLe ,úBéøò éelâå§¦£¨§¦¨¦
íMä úkøáe ,ìæâå.[xedp-ibq oeyla]d jyndaexn`p weqtúà' §¨¥¦§©©¥¤

,'eøîLz éúwçel`ïèNäL íéøácrxd xvid -ïäéìò áéLî ªŸ©¦§§§¨¦¤©¨¨¥¦£¥¤
jln zxifb `l` mpi`y iptn ,zlrez mda oi`y dprha ,daeyz

,mrh mdl mircei ep` oi`eå ,øéæç úìéëà ,ïä elàåxeqi`úLéáì §¥¥£¦©£¦§§¦©
æðèòL,mizyte xnv ihegn axernd cba -äîáé úöéìçådy` - ©©§¥©£¦©§¨¨

mlerd lkl `ypidl dxeq`y ,rxf eixg` xized `le dlra zny
,dlra ig` dl uelgiy cråxcqòøBöî úøäè,erbpnøéòNå §¨¢©§¨§¨¦

çlzLnä,mixetikd meia lf`frleäBz äNòî øîàz ànLå ©¦§©¥©§¤¨Ÿ©©£¥
[`ey-]øîBì ãeîìz ,íäweqt eze`a,''ä éðà'xnelk'ä éðà ¥©§©£¦£¦
åéz÷÷ç,miwegd z`.ïäa øäøäì úeLø Eì ïéàå £©§¦§¥§§§©§¥¨¤

n :dpyna epipyéúîéàxiryd z` glynd,íéãâa ànèî`viyn ¥¨©§©¥§¨¦
.wevl eziigc zryn ,xne` oerny iax ,milyexi znegl ueg
:xiryd glyn icba z`neh oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

çlLîä ,ïðaø eðzxiryd z`íéãâa ànèî,dliah miperheïéàå ¨©¨¨©§©¥©§©¥§¨¦§¥
çìBMädelnd -çlLîä úàmilyexin ekxca.íéãâa ànèî ©¥©¤©§©¥©§©¥§¨¦

,`ziixad zl`eyàöiMî ìBëén glyndúîBçì õeçdäøæòxak ¨¦¤¥¥§©£¨¨
,eicba e`nhpøîBì ãeîìz(ek fh `xwie)çlLîä'lf`frl xirVd z` ©§©©§©¥©¤©¨¦©£¨¥

,`ziixad zl`ey .xacnd oeeikl `vi xaky rnyne ,'eicbA qAki§©¥§¨¨
éàwx xn`p did m` -ìBëé ,'çlLîä'`nhn epi`y xnel iziid ¦©§©¥©¨

micbaãòegeliy xnb'çlLîäå' øîBì ãeîìz ,÷evì òébiL ©¤©¦©©©§©§©§©¥©
.micba `nhn egeliy ligzdyk ciny zeaxl 'e ztqezaàä̈

àöiMî ,ãöéknîBçì õeçíéìLeøé ú,micba `nhn.äãeäé éaø éøác ¥©¦¤¥¥§©§¨©¦¦§¥©¦§¨
éñBé éaøe wleg,øîBàxn`py dnn,'ñaëå ìæàæò'xn`py epiid ©¦¥¥£¨¥§¦¤

y micnl ep` ,'lf`fr' daizl jenq 'eicba qaki'÷evì òébäL ãò©¤¦¦©©
.`nhn epi`ïBòîL éaøe wleg,øîBàweqtdnyúà çlLîäå' ©¦¦§¥§©§©¥©¤

'åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòNäy rnynå Làø úáa B÷øBæf`ànèî ©¨¦©£¨¥§©¥§¨¨§§©Ÿ§§©¥
.íéãâa§¨¦

äðùî
xcql xfeg ,lf`frl xiryd geliy xcq cnll `pzd miiqy xg`
xg` :mztixy xcqe ,mitxypd xirye xta lecbd odkd zcear

,lf`frl ekilend yi`l xiryd z` lecb odkd ozpyBì àä
[lecbd odkd-]ïéôøNpä øéòNå øt ìöàzrke ,mipta mnc wxfpy ¥¤©§¨¦©¦§¨¦

,dtixyl m`ivedl micnerïòø÷mqixk z` -úà àéöBäå §¨¨§¦¤
,ïäéøeîéàe ,mialgd epiidñéâîa ïðúð,zxy ilk ly dxrwa - ¥¥¤§¨¨§¨¦

çaænä éab ìò ïøéè÷äåokn xg`l ,mzeevnkúBòì÷îa ïòì÷eid - §¦§¦¨©©¥©¦§¥©§¨¨§¦§¨
,df lv` df micnerd zehen ipy lr xiryde xtd seb z` mipzep
,drevxa drilw oirk ipyd zgz cg` xiryde xtd z` mitteke
,mdixeni` z` `ivedl ick mqixk rxwpy `l` minly eide
mipye miptl mipy ,zehend ipy z` mi`yep eid miyp` drax`e

,xeg`läôéøNä úéáì ïàéöBäå.mtxyl ick milyexil uegn §¦¨§¥©§¥¨
miperhe mi`nh mdicba dtixyl xiryde xtd z` mi`ivend

xn`py ,dliah(gk fh `xwie)d`ian .'eicbA qAki mzF` sxFUde'§©¥¨§©¥§¨¨
,mi`nh mdicba iznn mi`pz ewlgpy dpyndïéànèî éúîéàîe¥¥¨©§©§¦
ïBòîL éaø .äøæòä úîBçì õeç eàöiMî ,íéãâae wleg,øîBàwx §¨¦¦¤¥§§©¨£¨¨©¦¦§¥

ïaeøa øeàä úéviMîe`nhi ,mxya aexa y`d xrazyk - ¦¤©¦¨§¨
.mdicba

àøîâ
lr mxihwn cine qibna oixeni`d z` ozep odkdy rnyn dpyna

:`xnbd dywn ,gafnd iabêzòc à÷ìñ ïøéè÷äådler ike - §¦§¦¨¨§¨©§¨
zecear dnk zeyrl eilr ixd ,mxihwn `ed zrky jzrca

:`xnbd zvxzn .mzxhwdl zencewdàîéà àlàzpeeky xen` - ¤¨¥¨
ick qibna mpziy dpyndçaæî éab ìò ïøéè÷äìiyk.mpnf rib §©§¦¨©©¥¦§¥©

:dpyna epipyúBòì÷îa ïòì÷`xnbd .dtixyd zial o`ivede §¨¨§¦§¨
:drilwd dzyrp ji` zx`anäòéì÷ ïéîk ,ïðçBé éaø øîàeid - ¨©©¦¨¨§¦§¦¨

.drevxa drilw oirk ipyd zgz cg` xiryde xtd z` mittek
:mztixy ipic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨

,`ziixaaxiryde xtd z` sxeydïçzðî äéä àìkøNa çezéð Ÿ¨¨§©§¨¦©§©
oaxwäìBò,gezipd mcew xerd on ehiytnyàlàd didøBò ¨¤¨

x`ypéab ìòd,øNa.mdilry xerd mr mixa`d z` jzege ©©¥¨¨
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîxirye xt gezip oi`y oipn - §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .dlerd gezipk oitxypdàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦
ïàk øîàð ,øîBàmixetkd mei ly xirye xtaLøôe øNáe øBò ¥¤¡©¨¨¨¤¤

weqta(fk fh `xwie),'mWxR z`e mxUA z`e mzxr z` W`a EtxUe'§¨§¨¥¤ŸŸ¨§¤§¨¨§¤¦§¨
ïläì øîàðå`hgy giynd odk xtaLøôe øNáe øBòweqta`xwie) §¤¡©§©¨¨¨¤¤

(`i cFAxwe eirxM lre FW`x lr FxUA lM z`e xRd xFr z`e'§¤©¨§¤¨§¨©Ÿ§©§¨¨§¦§
,'FWxtE¦§
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc `nei(iriax meil)

,dey dxfba micneleïläl äîeztixy giyn odk xtaéãé ìò ©§©¨©§¥
çezéðmixai`dèLôä éãé ìò àìå,xerdïàk óàmei xirye xta ¦©§Ÿ©§¥¤§¥©¨

mztixy mixetikd.èLôä éãé ìò àìå çezéð éãé ìò©§¥¦©§Ÿ©§¥¤§¥
:`xnbd zxxaníúäå,envr giyn odk xta -ïì àðîepl oipn - §¨¨§¨¨

z` hiytdl el xeq`y epl oipne ,eixai` z` gzpl sxeyd jixvy
:`xnbd daiyn .xerdàéðúcgiyn odk xt iabl xn`p ,`ziixaa §©§¨

(ai-`i c `xwie)lre FW`x lr FxUA lM z`e xRd xFr z`e'eirxM §¤©¨§¤¨§¨©Ÿ§©§¨¨
àéöBäå ,BLøôe Baø÷å,'ebe 'xRd lM z`BàéöBnL ãnìî[xtd z`-] §¦§¦§§¦¤¨©¨§©¥¤¦

íìLok m` :`ziixad zl`ey .eixai` lk mrìBëéxnel ip` ¨¥¨
yíìL epôøNé:`ziixad daiyn .llk egzpi `leïàk øîàðxta ¦§§¤¨¥¤¡©¨

giyn odk'åéòøëe BLàø'weqta(my),'eirxM lre FW`x lr'øîàðå Ÿ§¨¨©Ÿ§©§¨¨§¤¡©
ïläìgafnd lr dler zxhwd iabl'íéòøë'e 'Làø'weqta` `xwie) §©¨Ÿ§¨©¦

(gweqtae 'W`xd z` 'ebe oxd` ipA Ekxre'(bi my)mirxMde axTde' §¨§§¥©£Ÿ¤¨Ÿ§©¤¤§©§¨©¦
,'miOA ugxi,dey dxifba micneleïläl äîdxihwn ,dleraìò ¦§©©¨¦©§©¨©

,çezéð éãéda xn`p ixdy(e ` `xwie),'digzpl Dz` gYpe'ïàk óà §¥¦©§¦©Ÿ¨¦§¨¤¨©¨
exihwn giyn odk xta.çezéð éãé ìò,`ziixad zl`eyéàm` - ©§¥¦©¦

mb cnlp okïläl äîdixai` xihwn ,dleraèLôä éãé ìò,xerd ©§©¨©§¥¤§¥
da xn`p ixdy(my),'dlFrd z` hiWtde'ïàk óàgiyn odk xta §¦§¦¤¨¨©¨

eixai` xihwièLôä éãé ìò,`ziixad daiyn .xerdøîBì ãeîìz ©§¥¤§¥©§©
giyn odk xta(`i c my),'BLøôe Baø÷å'z` mihiytn oi`y cnll §¦§¦§

.eztixya giyn odk xt ly xerd
:`xnbd zxxanàãeîìz éàî'eyxte eaxwe'n micnel cvik - ©©§¨

.xerd z` hiytdl oi`y,àtt áø øîàxn`p(my)xRd xFr z`e' ¨©©¨¨§¤©¨
micnele ,'FWxtE FAxwe 'ebe FxUA lM z`eBLøtL íLkirxd - §¤¨§¨§¦§¦§§¥¤¦§

dqekn elyBaø÷ayxtd z` `ivedl ux` jxc oi`y ,eqixka - §¦§
,dlebn `edykCkmbBøNadqekn didiBøBòacine .ephiyti `le ¨§¨§

xn`py ,eztixyl xtd z`ved yiwdl dxezd dtiqed jk xg`
(ai my)dtixya mby epcnll ,'FzF` sxUe 'ebe xRd lM z` `ivFde'§¦¤¨©¨§¨©

.xerd z` hiyti `l
:dpyna epipy,íéãâa ïéànèî éúîéàîznegl ueg e`viyn ¥¥¨©§©§¦§¨¦

.oaexa xe`d ziviyn ,xne` oerny iax .dxfrdd`ian `xnbd
:`nw `pz ly enrh z` zx`and `ziixa,ïðaø eðzdxeza xn`p ¨©¨¨

mixetikd mei ly xirye xt iabl(fk fh `xwie)õeçî ìà àéöBé'¦¤¦
,'eôøNå äðçnìuegn e`viyk cin `ed mztixy mewny rnyne ©©£¤§¨§

,cg` dpgnl,`ziixad dywneïläìodk xte dcrd xt iabl §©¨
,giyníäì ïúBð äzàl uegn mtxyl jixvn dz` -ìL,úBðçî L ©¨¥¨¤¨Ÿ©£

åeli`ïàkmixetkd mei ly xirye xtaíäì ïúBð äzàjixvn - §¨©¨¥¨¤
l uegn mtxylúçà äðçîxt ixde ,jk xnel xyt` ike ,cala ©£¤©©

odk xt enk zeiniptd ze`hgn md mb mixetikd mei ly xirye
zvxzn .dfn df cenll mze` dyiwd dxezde ,dcrd xte giyn
,zepgn yelyl uegn `id xiryde xtd ztixy ok` ,`ziixad

`l`øîàð änì ïk íàmixetikd mei ly xirye xtaõeçî' ¦¥¨¨¤¡©¦
'äðçnì,cg` dpgn ernynyEì øîBìyàöiL ïåékn xyadõeç ©©£¤©§¥¨¤¨¨

úçà äðçîìcin,íéãâa íéànèîoiprl xn`p 'dpgnl uegn'e §©£¤©©§©§¦§¨¦
.'eicbA qAki mzF` sxFUde' okn xg`ly weqtd§©¥¨§©¥§¨¨

`ed giyn odk xt ztixy mewny oicd xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .zepgn yelyl uegníúäåodk xta ,my - §¨¨

giynïì àðîdaiyn .zepgn yelyl uegn eztixyy epl oipn - §¨¨
:`xnbdàéðúc,`ziixaagiyn odk xt iabl xn`p(ai c `xwie) §©§¨

øtä ìk úà àéöBäå'dxezd zpeeke ,'dpgOl uEgn l`e`iveiy §¦¤¨©¨¤¦©©£¤
nì õeçìLøîBà äzà :àúééøáä úìàåù .úBðçî Ln e`iveiyõeç §¨Ÿ©£©¨¥
ììLBðéà Bà ,úBðçî Ldpeekd oi` `ny -àlàn e`iveiyõeç §¨Ÿ©£¥¤¨

úçà äðçîì:`ziixad daiyn .weqtd zernynk ,calaàeäLk §©£¤©©§¤
äãòä øôa øîBà(`k my)xRd z` `ivFde'ïéàL ,'äðçnì õeçî ìà ¥§©¨¥¨§¦¤©¨¤¦©©£¤¤¥

øîBì ãeîìz,dcrd xta ok xnel jixv oi`y -øîàð øák éøäL ©§©¤£¥§¨¤¡©
ea,'ïBLàøä øtä úà óøN øLàk BúBà óøNå'xt z` sexyiy epiid §¨©©£¤¨©¤©¨¨¦

,okl mcew dxn`p ezyxty giyn odk xt ztixyk dcrdäîe©
øîBì ãeîìzieaixd,'äðçnì õeçî ìà'jcnll oipr epi` m` ©§©¤¦©©£¤

oipr edpz ,zg` dpgn z`vedBì ïzéìxt z` `iveiy jixvdl - ¦¥
l uegn dcrd,äiðL äðçîgiyn odk xt mby micnel ywiddne ©£¤§¦¨

,dipy dpgnl uegn e`ivenøîBà àeäLëe(c e my)'äðçnì õeçî' §¤¥¦©©£¤
ad z`vedøîBì ãeîìz ïéàL ,ïLcok aezkl jixv oi`y -éøäL §¤¤¤¥©§©¤£¥

øîàð øákeptxyiy giyn odk xta,'ïLcä CôL ìà'xn`py oeike §¨¤¡©¤¤¤©¤¤
uegn eztixy mewny epcnl ixd ,dpgnl uegn e`iveny my

`l` ,oycd z`ved mewna `ed dpgnlBì ïzdf ieaix oz - ¥
l uegn etxyl `iveiy ,giyn odk xtl epnn cenlläðçî©£¤

.úéLéìL§¦¦
`nhn xiryde xtd z` sxeydy oerny iax zhiya dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .oaexa xe`d ziviyn eicbaéàä ,ïBòîL éaøå§©¦¦§©
[weqtd-]'äðçnì õeçî'ecnl epnny mixetikd meia aezky ¦©©£¤

,micba `nhn cg` dpgnl uegn d`veday minkgdéì ãéáò éàî©¨¦¥
:`xnbd daiyn .efd dyxcd mr dyri dn -déì éòaéîweqtd - ¦¨¥¥

el jxvpàéðúãëì,`ziixaaïàk øîàð ,øîBà øæòéìà éaømei xta §¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©¨
mixetikdïläì øîàðå ,'äðçnì õeçî'dnec` dxt dyrn iabl ¦©©£¤§¤¡©§©¨

(b hi xacna),'äðçnì õeçî'dey dxifba cnllïàk äîmei xta ¦©©£¤©¨
n etxyl e`iven mixetikdì õeçìL,úBðçî Lxtn lirl yxcpke §¨Ÿ©£

,xac mlrdïläì óàn dyriz dnec` dxt zhigy -ì õeçìLL ©§©¨§¨Ÿ
ïläl äîe ,úBðçîziyrp dzk`ln dnec` dxtaìL dçøæîa ©£©§©¨§¦§¨¨¤

,íéìLeøéweqtdn yxcpk(c my),'crFn ldF` ipR gkFp l` dGde' §¨©¦§¦¨¤©§¥¤¥
eipt oiekie milyexi ly gxfn cva dfnd odkd cenriy jixvy
,gxfnl gezte ely axrn cva `edy lkidd gzt oeeikl axrnl

,lkidd len cnery `vnpeïàk óàmewn mixetikd mei xta ©¨
`ed eztixy.íéìLeøé ìL dçøæîa§¦§¨¨¤§¨©¦

:`xnbd zl`eyeitlïðaøxn`py 'dpgnl uegn' weqtdy ecnly ©¨¨
`viyk cin mi`nhp sxeyd icbay cnll `a mixetikd mei xta
,dnec` dxtn dey dxifb cenll xzein epi`e ,cg` dpgnl uegn

éøN àëéäeäì óxtd ztixy mewn did milyexi ly cv dfi`a - ¥¨¨¦§
:`xnbd daiyn .[zeiniptd ze`hg x`ye] xirydeàéðúãk¦§©§¨

,`ziixaayelyl uegn sxyidl mpicy zeiniptd ze`hg oze`
,zepgn,ïéôøNð ïëéä¥¨¦§¨¦

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc `nei(ipy meil)

xriyd iylez z` -.ïîL ìò,`ziixaa epipy okeäãeäé éaø ,àéðz ©§¨©§¨©¦§¨
ñBé éaø Bì øîà .eéä íéiøãðñkìà àlà eéä íéiìáa àì ,øîBàçeðz ,é ¥Ÿ©§¦¦¨¤¨¨¤§©§§¦¦¨¨©©¦¥¨©

,ézòc úà zçðäL Ezòc,laan dzid iqei iax zgtyny iptn ©§§¤¥©§¨¤©§¦
.miilaad lr ok mixne` eidy el dyw dide

xiryd glynl mixne` eid miilaady dpyna epipyàöå ìBè¨¥
.`ve leh

:mdixac z` zx`and `ziixa d`xnbd d`ianàðz,`ziixaa ¨¨
el mipreh eidyïéàébñ àøc éáBçå ïéc àøéôö éäL äîrecn - ©¨¥§¦¨¥§¥¨¨©¦¦

.eilr ode miaexn xecd zepeer ixd ,o`k df xiry akrzn

äðùî
uegn xiryd glyn ly ezkild xcq z` cnll dkiynn dpynd
meid jyna glynd iyrn z`e ,wevl xiryd ziigc xcqe ,xirl

:jygzy créøéwiîiaeygn -BúBà ïéeìî eéä íéìLeøéz` - ¦©¦¥§¨©¦¨§©¦
milyexin ,xiryd glynãòdäðBLàøä äkeñlr exear eniwdy ©¨¨¦¨

.jxcd
:dpynd zx`anúBkeñ øNòexear eniwdãòå íéìLeøiîd÷eö- ¤¤¦§¨©¦§©

,xiryd z` dgec myy lf`fr `ede sewfe deab xd
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המשך ביאור למס' יומא ליום שני עמ' ב

ezny in` cenr gq sc ± iyily wxt`nei
'åëå ïìäì äî.lif`e yxtnck Ðàéöåäå åùøôå åáø÷å:dl opiqxb ikd mipdk zxeza Ð

e`iveny cnln `ivede eyxte eaxwe eirxk lre ey`x lr exya lk z`e xtd xer z`e

.mlyíéòøëå ùàø ïìäì øîàðåmirxke y`x da exn`py ,xnb dlerne .opiqxb ikd

."mirxkde axwde" xn`pe "xctd z`e y`xd z` migzpd z` ekxre" xn`py ,dzxhwda

'åëå åáø÷á åùøôù íùëxer z`e" xn`py Ð

xyae xer z`ved yiwd "exya lk z`e xtd

s` eaxwa eyxt dn ,eyxte eaxw z`vedl

ez`ved dn sxye `ivede aizke ,exera exya

.ok eztixy s` exere exyaïàë øîàð ïðáø åðú
'åëå äðçîì õåçî,`id zyaeyn efd `qxibd Ð

zxezae migaf zkqnae dcinrdl xyt` i`e

odl ozep dz` oldl opax epz :`zi` ikd mipdk

m` zg` dpgn odl ozep dz` o`ke zepgn yly

dpgnl uegn l` xn`p dnl jk?oeik jl xnel

` dpgnl ueg e`viyxt iabe micba oi`nhn zg

l` `ivei" mipdk zxeza dl `ipz mixetkd mei

xn`e `pz dnznwe .'ebe "etxye dpgnl uegn

odl ozep dz` giyn odke dcrd xta oldl ikd

ziad xde dxfr :zepgn ylyl ueg oztixyl

l`" xne` dz` o`ke onwl silick milyexie

ueg otxeyy rnync "etxye dpgnl uegn

el` s` `lde diel dpgna cin ,dpiky dpgnl

z`nehle dtixyl iccdl eyiwzi`e ,miinipt

xtl dyre" xac mlrd xt iab opixn`ck micba

,`yxcl dileke "z`hgd xtl dyr xy`k

migaf zkqna mixetkd mei xt df xtl opiyxce

,dl opiziin (`,fk) zegpn zkqnae (`,hl)

inp mixetkd mei xt iabe mipdk zxeza dxwire

z`e z`hgd xt z`e "z`hgd z`hgd" :aizk

z`hg z`hg xnel cenlz dn .z`hgd xiry

micba oi`nhn ediy epcnl `ly itl Ð

oiipn ,cala el` `l` oycd zia` oitxype

dxf dcear ixirye dcrd xte giyn xt zeaxl

iccd ik `nl` "z`hg z`hg" xnel cenlz

`l ,zg` dpgn o`k xn`p dnl jk m` ,edpip

daezkd micbad z`neh lr `l` dxn`p

:jl xnele "eicba qaki mze` sxeyde" dixg`

micba oi`nhn zg` dpgnl ueg e`viy oeik

`l ixdy cnl o`kn giyn odk xt ly s`e

z`hgc `ieaixne micba z`neh ea dazkp

xn xn` :opiqxb ikde .ziyixtck `iz` z`hg

.'eke zepgn yly mdl ozep dz` oldlõåçî
ïùãá äðçîìcenlz oi`y "dpgnl uegn l` oycd z` `ivede" gafnd oyc z`veda Ð

mixta aizkc eze` oi`iven dpgnl uegn l`c `prci `p`c melk cnln epi` ,xnel

."dpgnl uegn" eda aizke "oycd jty l`" mitxypdïåòîù 'øåoi` oizipzna xn`c Ð

mei ly xirye xta aizkc "dpgnl uegn" i`d ,oaexa xe`d zveiy cr micba oi`nhn

.dil ciar i`n mixetkdïàë øîàðdnec` dxta oldl xn`pe ,mixetkd mei xta Ð

.(hi xacna) "dpgnl uegn l` dze` `ivede"ïàë äîylyl ueg oitxypd mixta Ð

.zepgn ylyl ueg dnec` dxt zhigy s` zepgnïìäì äîådgxfna dnec` dxta Ð

axrnl eipte gxfna cner :`nl` (my) "cren ld` ipt gkp l`" da aizkc milyexi ly

.'eke o`k s` gxfnl gezte iaxrn lzeka `edy lkid ly egzt cbpkïðáøåiwtnc Ð

.dey dxifb edl zile ,micba z`nehl `xwl diléøù àëéäåäì óly gex efi`l Ð

.milyexi
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íùë:il dnize .d`vedl dtixy ywzi`e :i"yx yxit Ð exera exya jk eaxwa eyxty

ywida oicinl dteb d`vedc oeik `kde ,ywidn ywid oicinl oi` miycwa `de

oeik uxzl oi`e ?ywida dtixy dpin opixnb ez xcd ikid ,yxtl xyae xer ywzi`cn

ecnlie exfgi `ly df oiprl ycew mdly xyae xer iaiyg `l zepgn ylyl ueg oitxypc

`dc ,ywida oicnlne xity oixfeg `l` ,ywida

`d iziin (`,p migaf) "onewn edfi`" wxta

dey dxfba cnld xac dpin xnbe `kdc `ziixa

:xnel yi `l` .miycwa dey dxfba cnlne xfeg

eaxwa eyxty myk ,yxtl ywzi` dteb dtixyc

lr i`w sxyec exera exya jk dtxy zrya

ya.lkd sxeyy ,eyxte eaxwe eirxke ey`xe ex

yxtd sexyl did i`pbc eaxwa eyxty myke

ayiil ipleki ,edin .exera exya s` envr ipta

.i"yx yexitïúxta :dniz Ð ziyily dpgn el

`d giyn odk xtn i` ?zepgn yly olpn dcrd

cnld xace ,oycn ywida xnb diteb edi`

xn`c o`nle .ywida cnlne xfeg epi` ywida

ixnbc ab`c ,`gip ywid ied `l xg` xace epnid

xnbc dpgn inp opixnb ,ea aezkd dpgn dipin

ixcdpq) "oicd xnbp" wxta dyw oke .`ywidao

zepgn ylyl ueg ezliwqc llwn silic (a,an

xac `de ?i`n`e ,mitxypd mixtc dey dxifbn

o`nl dey dxifba cnlne xfeg epi` ywida cnld

lr s` opilf` cnln xzac "onewn edfi`"a xn`c

:oldl xn`wc `zrnya oke .`ed leg cnlc ab

.zg` dpgn o`ke ,zepgn yly mdl ozep dz`

z`hgc dey dxfba iccdn ixnb `d :yexit

:dywe .(`,bt migaf) "zaexrzd" idliya z`hg

dxifba cnlne xfeg epi` ywida cnld xac `de

mei xtn dxt xnbc oerny iaxl dyw oke !dey

mei xte ,dey dxifba zepgn ylyl ueg mixetkd

yxitck ,giyn odk xtn ywida diteb mixetkd

mixetkd mei xt df Ð "xtl" iyxccn i"yx

xtle giyn odk xtl `xw `edda ywzi`c

z`hgd xt z`e" aizkc izixg` `xwae ,mlrd

xnel cenlz oi`y ,"z`hgd xiry z`e

Ð `xizi z`hgd `l` ,"z`hgd" "z`hgd"

.iccdl eywzi` ixd .`z`c `ed oitxyp x`yl

dey dxifba dxt xnbc `kd ith dywc oky lke

xtn ywida mixetkd mei xte ,mixetkd mei xtn

`nlya .ywida sili diteb edi`c ,giynd odk

Ð dxtn mixetkd mei xnbc milyexi ly dgxfn

,opilf` cnln xza :xn`c "onewn edfi`" wxtc `tt axl giyn odk xtn xnbinl xcd ivn

oeik ?dxt lr mixetkd mei cnln ikid la` .`id ziad wca iycw dxtc .`ed oileg cnlne

`l` ,iccda ixnb ywida `l giyn odk xte mixetkd mei xtc :xnel yie !`ed ycew cnlnc

,iccdn "z`hgd" "z`hgd"c dey dxfba e` ,lirlck yxte xyae xerc dey dxifba

xac dil dedc `gip `zyde .`ed ywidc i"yx yxity enk `le ."z`hgd" aizk edlekac

xg` xace epnid xn`c o`nl ,inp mlrd xte .dey dxifba cnlne xfeg dey dxifba cnld

xi`n iaxl elit`e "z`hgd" "z`hgd"c dey dxifba `l` sili ywida e`l Ð ywid ied

ixd ,jixv epi` :xn`we z`hgc `yxc `edd` (my df mb) "zeaexrzd" wxt seqa biltc

dey dxifb jixv epi` :xn`w ikd `l` ,dey dxifb dil zilc meyn e`l 'ek xtkl xne` `ed

dey dxifbn zepgn ylyl ueg dtixy sili :inp i` .`wtp xtklc `xwnc micba z`nehl

cnll xzein dpgnl uegn oerny iaxl jixhvi` i`n` :dywe .oerny iaxk dpgnl uegnc

"oicd xnbp" wxt yixa llwn xnbck mitxypd mixtn dl xnbp ?zepgn yly dxt lr

,zg` dpgnl ueg micba `nhnc mixetkd mein dpgnl ueg `diy llwn xnbp ocicl :dniz cere .dxt enk xnb mixetkd mei xtn inp llwn oerny iaxl `nyc :xnel yie .(a,an oixcdpq)

zg` dpgnl uegy micba z`neh la` .otxeyl mixte elweql llwn :my exiykd ici`e ici`c xnbinl ol zi` dtixyn `xazqn :xnel yie .mixt ztixyn zepgn ylyl ueg xnbp `le

(a,fw migaf) "dlrnde hgeyd" wxta `xw jixhvi` i`n :dniz la` .exiykd opi`
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èLôä éãé ìò àìå çezéð éãé ìò ïläl äî¯ïàk óà ©§©¨©§¥¦©§Ÿ©§¥¤§¥©¨
?ïì àðî íúäå .èLôä éãé ìò àìå çezéð éãé ìò©§¥¦©§Ÿ©§¥¤§¥§¨¨§¨¨

¯"àéöBäå BLøôe Baø÷å" :àéðúc¯BàéöBnL ãnìî §©§¨§¦§¦§§¦§©¥¤¦
íìL epôøNé ìBëé .íìL¯,"åéòøëe BLàø" ïàk øîàð ¨¥¨¦§§¤¨¥¤¡©¨Ÿ§¨¨

"íéòøëe Làø" ïläì øîàðåïläl äî ,¯,çezéð éãé ìò §¤¡©§©¨Ÿ§¨©¦©§©¨©§¥¦©
ïàk óà¯èLôä éãé ìò ïläl äî éà .çezéð éãé ìò¯ ©¨©§¥¦©¦©§©¨©§¥¤§¥

BLøôe Baø÷å :øîBì ãeîìz ?èLôä éãé ìò ïàk óà.¯ ©¨©§¥¤§¥©§©§¦§¦§
?àãeîìz éàî¯BLøtL íLk :àtt áø øîàBaø÷a¯ ©©§¨¨©©©¨§¥¤¦§§¦§

:ïðaø eðz ."íéãâa ïéànèî éúîéàî" .BøBòa BøNa Ck̈§¨§¥¥¨©§©§¦§¨¦¨©¨©
äðçnì õeçî ìà àéöBé"eôøNåíäì ïúBð äzà ïläì ." ¦¤¦©©£¤§¨§§©¨©¨¥¨¤

ìLíà ,úçà äðçî íäì ïúBð äzà ïàëå ,úBðçî L ¨©£§¨©¨¥¨¤©£¤©©¦
àöiL ïåék :Eì øîBì ?"äðçnì õeçî" øîàð änì ïk¥¨¨¤¡©¦©©£¤©§¥¨¤¨¨

úçà äðçîì õeç¯.íéãâa íéànèî¯àðî íúäå §©£¤©©§©§¦§¨¦§¨¨§¨
?ïì¯:àéðúc"øtä ìk úà àéöBäå"¯ì õeçìLL ¨§©§¨§¦¤¨©¨§¨

ì õeç øîBà äzà .úBðçîìLàlà Bðéà Bà ,úBðçî L ©£©¨¥§¨©£¥¤¨
ìà" äãòä øôa øîBà àeäLk ?úçà äðçîì õeç§©£¤©©§¤¥§©¨¥¨¤
øîàð øák éøäL ,øîBì ãeîìz ïéàL ,"äðçnì õeçî¦©©£¤¤¥©§©¤£¥§¨¤¡©

óøN øLàk Búà óøNå"äîe "ïBLàøä øtä úà §¨©Ÿ©£¤¨©¤©¨¨¦©
"äðçnì õeçî ìà" øîBì ãeîìz¯äðçî Bì ïzéì ©§©¤¦©©£¤¦¥©£¤

ïéàL ,ïLca "äðçnì õeçî" øîBà àeäLëe .äiðL§¦¨§¤¥¦©©£¤©¤¤¤¥
"ïLcä CôL ìà" øîàð øák éøäL ,øîBì ãeîìz©§©¤£¥§¨¤¡©¤¤¤©¤¤

¯õeçî" éàä ïBòîL éaøå .úéLéìL äðçî Bì ïz¥©£¤§¦¦§©¦¦§©¦
?déì ãéáò éàî "äðçnì¯.àéðúãëì déì éòaéî ©©£¤©¨¥¥¦¨¥¥§¦§©§¨

øîàðå "äðçnì õeçî" ïàk øîàð :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¤¡©¨¦©©£¤§¤¡©
ïàk äî ,"äðçnì õeçî" ïläì¯ì õeçìL,úBðçî L §©¨¦©©£¤©¨§¨©£

ïläì óà¯ì õeçìLdçøæîa ïläl äîe .úBðçî L ©§©¨§¨©£©§©¨§¦§¨¨
íéìLeøé ìL¯.íéìLeøé ìL dçøæîa ïàk óà ¤§¨©¦©¨§¦§¨¨¤§¨©¦

,ïðaøåéøN àëéäó?eäì¯?ïéôøNð ïëéä :àéðúãk §©¨©¥¨¨¥§¦§©§¨¥¨¦§¨¦
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc `nei(iriax meil)

,dey dxfba micneleïläl äîeztixy giyn odk xtaéãé ìò ©§©¨©§¥
çezéðmixai`dèLôä éãé ìò àìå,xerdïàk óàmei xirye xta ¦©§Ÿ©§¥¤§¥©¨

mztixy mixetikd.èLôä éãé ìò àìå çezéð éãé ìò©§¥¦©§Ÿ©§¥¤§¥
:`xnbd zxxaníúäå,envr giyn odk xta -ïì àðîepl oipn - §¨¨§¨¨

z` hiytdl el xeq`y epl oipne ,eixai` z` gzpl sxeyd jixvy
:`xnbd daiyn .xerdàéðúcgiyn odk xt iabl xn`p ,`ziixaa §©§¨

(ai-`i c `xwie)lre FW`x lr FxUA lM z`e xRd xFr z`e'eirxM §¤©¨§¤¨§¨©Ÿ§©§¨¨
àéöBäå ,BLøôe Baø÷å,'ebe 'xRd lM z`BàéöBnL ãnìî[xtd z`-] §¦§¦§§¦¤¨©¨§©¥¤¦

íìLok m` :`ziixad zl`ey .eixai` lk mrìBëéxnel ip` ¨¥¨
yíìL epôøNé:`ziixad daiyn .llk egzpi `leïàk øîàðxta ¦§§¤¨¥¤¡©¨

giyn odk'åéòøëe BLàø'weqta(my),'eirxM lre FW`x lr'øîàðå Ÿ§¨¨©Ÿ§©§¨¨§¤¡©
ïläìgafnd lr dler zxhwd iabl'íéòøë'e 'Làø'weqta` `xwie) §©¨Ÿ§¨©¦

(gweqtae 'W`xd z` 'ebe oxd` ipA Ekxre'(bi my)mirxMde axTde' §¨§§¥©£Ÿ¤¨Ÿ§©¤¤§©§¨©¦
,'miOA ugxi,dey dxifba micneleïläl äîdxihwn ,dleraìò ¦§©©¨¦©§©¨©

,çezéð éãéda xn`p ixdy(e ` `xwie),'digzpl Dz` gYpe'ïàk óà §¥¦©§¦©Ÿ¨¦§¨¤¨©¨
exihwn giyn odk xta.çezéð éãé ìò,`ziixad zl`eyéàm` - ©§¥¦©¦

mb cnlp okïläl äîdixai` xihwn ,dleraèLôä éãé ìò,xerd ©§©¨©§¥¤§¥
da xn`p ixdy(my),'dlFrd z` hiWtde'ïàk óàgiyn odk xta §¦§¦¤¨¨©¨

eixai` xihwièLôä éãé ìò,`ziixad daiyn .xerdøîBì ãeîìz ©§¥¤§¥©§©
giyn odk xta(`i c my),'BLøôe Baø÷å'z` mihiytn oi`y cnll §¦§¦§

.eztixya giyn odk xt ly xerd
:`xnbd zxxanàãeîìz éàî'eyxte eaxwe'n micnel cvik - ©©§¨

.xerd z` hiytdl oi`y,àtt áø øîàxn`p(my)xRd xFr z`e' ¨©©¨¨§¤©¨
micnele ,'FWxtE FAxwe 'ebe FxUA lM z`eBLøtL íLkirxd - §¤¨§¨§¦§¦§§¥¤¦§

dqekn elyBaø÷ayxtd z` `ivedl ux` jxc oi`y ,eqixka - §¦§
,dlebn `edykCkmbBøNadqekn didiBøBòacine .ephiyti `le ¨§¨§

xn`py ,eztixyl xtd z`ved yiwdl dxezd dtiqed jk xg`
(ai my)dtixya mby epcnll ,'FzF` sxUe 'ebe xRd lM z` `ivFde'§¦¤¨©¨§¨©

.xerd z` hiyti `l
:dpyna epipy,íéãâa ïéànèî éúîéàîznegl ueg e`viyn ¥¥¨©§©§¦§¨¦

.oaexa xe`d ziviyn ,xne` oerny iax .dxfrdd`ian `xnbd
:`nw `pz ly enrh z` zx`and `ziixa,ïðaø eðzdxeza xn`p ¨©¨¨

mixetikd mei ly xirye xt iabl(fk fh `xwie)õeçî ìà àéöBé'¦¤¦
,'eôøNå äðçnìuegn e`viyk cin `ed mztixy mewny rnyne ©©£¤§¨§

,cg` dpgnl,`ziixad dywneïläìodk xte dcrd xt iabl §©¨
,giyníäì ïúBð äzàl uegn mtxyl jixvn dz` -ìL,úBðçî L ©¨¥¨¤¨Ÿ©£

åeli`ïàkmixetkd mei ly xirye xtaíäì ïúBð äzàjixvn - §¨©¨¥¨¤
l uegn mtxylúçà äðçîxt ixde ,jk xnel xyt` ike ,cala ©£¤©©

odk xt enk zeiniptd ze`hgn md mb mixetikd mei ly xirye
zvxzn .dfn df cenll mze` dyiwd dxezde ,dcrd xte giyn
,zepgn yelyl uegn `id xiryde xtd ztixy ok` ,`ziixad

`l`øîàð änì ïk íàmixetikd mei ly xirye xtaõeçî' ¦¥¨¨¤¡©¦
'äðçnì,cg` dpgn ernynyEì øîBìyàöiL ïåékn xyadõeç ©©£¤©§¥¨¤¨¨

úçà äðçîìcin,íéãâa íéànèîoiprl xn`p 'dpgnl uegn'e §©£¤©©§©§¦§¨¦
.'eicbA qAki mzF` sxFUde' okn xg`ly weqtd§©¥¨§©¥§¨¨

`ed giyn odk xt ztixy mewny oicd xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .zepgn yelyl uegníúäåodk xta ,my - §¨¨

giynïì àðîdaiyn .zepgn yelyl uegn eztixyy epl oipn - §¨¨
:`xnbdàéðúc,`ziixaagiyn odk xt iabl xn`p(ai c `xwie) §©§¨

øtä ìk úà àéöBäå'dxezd zpeeke ,'dpgOl uEgn l`e`iveiy §¦¤¨©¨¤¦©©£¤
nì õeçìLøîBà äzà :àúééøáä úìàåù .úBðçî Ln e`iveiyõeç §¨Ÿ©£©¨¥
ììLBðéà Bà ,úBðçî Ldpeekd oi` `ny -àlàn e`iveiyõeç §¨Ÿ©£¥¤¨

úçà äðçîì:`ziixad daiyn .weqtd zernynk ,calaàeäLk §©£¤©©§¤
äãòä øôa øîBà(`k my)xRd z` `ivFde'ïéàL ,'äðçnì õeçî ìà ¥§©¨¥¨§¦¤©¨¤¦©©£¤¤¥

øîBì ãeîìz,dcrd xta ok xnel jixv oi`y -øîàð øák éøäL ©§©¤£¥§¨¤¡©
ea,'ïBLàøä øtä úà óøN øLàk BúBà óøNå'xt z` sexyiy epiid §¨©©£¤¨©¤©¨¨¦

,okl mcew dxn`p ezyxty giyn odk xt ztixyk dcrdäîe©
øîBì ãeîìzieaixd,'äðçnì õeçî ìà'jcnll oipr epi` m` ©§©¤¦©©£¤

oipr edpz ,zg` dpgn z`vedBì ïzéìxt z` `iveiy jixvdl - ¦¥
l uegn dcrd,äiðL äðçîgiyn odk xt mby micnel ywiddne ©£¤§¦¨

,dipy dpgnl uegn e`ivenøîBà àeäLëe(c e my)'äðçnì õeçî' §¤¥¦©©£¤
ad z`vedøîBì ãeîìz ïéàL ,ïLcok aezkl jixv oi`y -éøäL §¤¤¤¥©§©¤£¥

øîàð øákeptxyiy giyn odk xta,'ïLcä CôL ìà'xn`py oeike §¨¤¡©¤¤¤©¤¤
uegn eztixy mewny epcnl ixd ,dpgnl uegn e`iveny my

`l` ,oycd z`ved mewna `ed dpgnlBì ïzdf ieaix oz - ¥
l uegn etxyl `iveiy ,giyn odk xtl epnn cenlläðçî©£¤

.úéLéìL§¦¦
`nhn xiryde xtd z` sxeydy oerny iax zhiya dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .oaexa xe`d ziviyn eicbaéàä ,ïBòîL éaøå§©¦¦§©
[weqtd-]'äðçnì õeçî'ecnl epnny mixetikd meia aezky ¦©©£¤

,micba `nhn cg` dpgnl uegn d`veday minkgdéì ãéáò éàî©¨¦¥
:`xnbd daiyn .efd dyxcd mr dyri dn -déì éòaéîweqtd - ¦¨¥¥

el jxvpàéðúãëì,`ziixaaïàk øîàð ,øîBà øæòéìà éaømei xta §¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©¨
mixetikdïläì øîàðå ,'äðçnì õeçî'dnec` dxt dyrn iabl ¦©©£¤§¤¡©§©¨

(b hi xacna),'äðçnì õeçî'dey dxifba cnllïàk äîmei xta ¦©©£¤©¨
n etxyl e`iven mixetikdì õeçìL,úBðçî Lxtn lirl yxcpke §¨Ÿ©£

,xac mlrdïläì óàn dyriz dnec` dxt zhigy -ì õeçìLL ©§©¨§¨Ÿ
ïläl äîe ,úBðçîziyrp dzk`ln dnec` dxtaìL dçøæîa ©£©§©¨§¦§¨¨¤

,íéìLeøéweqtdn yxcpk(c my),'crFn ldF` ipR gkFp l` dGde' §¨©¦§¦¨¤©§¥¤¥
eipt oiekie milyexi ly gxfn cva dfnd odkd cenriy jixvy
,gxfnl gezte ely axrn cva `edy lkidd gzt oeeikl axrnl

,lkidd len cnery `vnpeïàk óàmewn mixetikd mei xta ©¨
`ed eztixy.íéìLeøé ìL dçøæîa§¦§¨¨¤§¨©¦

:`xnbd zl`eyeitlïðaøxn`py 'dpgnl uegn' weqtdy ecnly ©¨¨
`viyk cin mi`nhp sxeyd icbay cnll `a mixetikd mei xta
,dnec` dxtn dey dxifb cenll xzein epi`e ,cg` dpgnl uegn

éøN àëéäeäì óxtd ztixy mewn did milyexi ly cv dfi`a - ¥¨¨¦§
:`xnbd daiyn .[zeiniptd ze`hg x`ye] xirydeàéðúãk¦§©§¨

,`ziixaayelyl uegn sxyidl mpicy zeiniptd ze`hg oze`
,zepgn,ïéôøNð ïëéä¥¨¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc `nei(ipy meil)

xriyd iylez z` -.ïîL ìò,`ziixaa epipy okeäãeäé éaø ,àéðz ©§¨©§¨©¦§¨
ñBé éaø Bì øîà .eéä íéiøãðñkìà àlà eéä íéiìáa àì ,øîBàçeðz ,é ¥Ÿ©§¦¦¨¤¨¨¤§©§§¦¦¨¨©©¦¥¨©

,ézòc úà zçðäL Ezòc,laan dzid iqei iax zgtyny iptn ©§§¤¥©§¨¤©§¦
.miilaad lr ok mixne` eidy el dyw dide

xiryd glynl mixne` eid miilaady dpyna epipyàöå ìBè¨¥
.`ve leh

:mdixac z` zx`and `ziixa d`xnbd d`ianàðz,`ziixaa ¨¨
el mipreh eidyïéàébñ àøc éáBçå ïéc àøéôö éäL äîrecn - ©¨¥§¦¨¥§¥¨¨©¦¦

.eilr ode miaexn xecd zepeer ixd ,o`k df xiry akrzn

äðùî
uegn xiryd glyn ly ezkild xcq z` cnll dkiynn dpynd
meid jyna glynd iyrn z`e ,wevl xiryd ziigc xcqe ,xirl

:jygzy créøéwiîiaeygn -BúBà ïéeìî eéä íéìLeøéz` - ¦©¦¥§¨©¦¨§©¦
milyexin ,xiryd glynãòdäðBLàøä äkeñlr exear eniwdy ©¨¨¦¨

.jxcd
:dpynd zx`anúBkeñ øNòexear eniwdãòå íéìLeøiîd÷eö- ¤¤¦§¨©¦§©

,xiryd z` dgec myy lf`fr `ede sewfe deab xd
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ezny in` cenr gq sc ± iyily wxt`nei
'åëå ïìäì äî.lif`e yxtnck Ðàéöåäå åùøôå åáø÷å:dl opiqxb ikd mipdk zxeza Ð

e`iveny cnln `ivede eyxte eaxwe eirxk lre ey`x lr exya lk z`e xtd xer z`e

.mlyíéòøëå ùàø ïìäì øîàðåmirxke y`x da exn`py ,xnb dlerne .opiqxb ikd

."mirxkde axwde" xn`pe "xctd z`e y`xd z` migzpd z` ekxre" xn`py ,dzxhwda

'åëå åáø÷á åùøôù íùëxer z`e" xn`py Ð

xyae xer z`ved yiwd "exya lk z`e xtd

s` eaxwa eyxt dn ,eyxte eaxw z`vedl

ez`ved dn sxye `ivede aizke ,exera exya

.ok eztixy s` exere exyaïàë øîàð ïðáø åðú
'åëå äðçîì õåçî,`id zyaeyn efd `qxibd Ð

zxezae migaf zkqnae dcinrdl xyt` i`e

odl ozep dz` oldl opax epz :`zi` ikd mipdk

m` zg` dpgn odl ozep dz` o`ke zepgn yly

dpgnl uegn l` xn`p dnl jk?oeik jl xnel

` dpgnl ueg e`viyxt iabe micba oi`nhn zg

l` `ivei" mipdk zxeza dl `ipz mixetkd mei

xn`e `pz dnznwe .'ebe "etxye dpgnl uegn

odl ozep dz` giyn odke dcrd xta oldl ikd

ziad xde dxfr :zepgn ylyl ueg oztixyl

l`" xne` dz` o`ke onwl silick milyexie

ueg otxeyy rnync "etxye dpgnl uegn

el` s` `lde diel dpgna cin ,dpiky dpgnl

z`nehle dtixyl iccdl eyiwzi`e ,miinipt

xtl dyre" xac mlrd xt iab opixn`ck micba

,`yxcl dileke "z`hgd xtl dyr xy`k

migaf zkqna mixetkd mei xt df xtl opiyxce

,dl opiziin (`,fk) zegpn zkqnae (`,hl)

inp mixetkd mei xt iabe mipdk zxeza dxwire

z`e z`hgd xt z`e "z`hgd z`hgd" :aizk

z`hg z`hg xnel cenlz dn .z`hgd xiry

micba oi`nhn ediy epcnl `ly itl Ð

oiipn ,cala el` `l` oycd zia` oitxype

dxf dcear ixirye dcrd xte giyn xt zeaxl

iccd ik `nl` "z`hg z`hg" xnel cenlz

`l ,zg` dpgn o`k xn`p dnl jk m` ,edpip

daezkd micbad z`neh lr `l` dxn`p

:jl xnele "eicba qaki mze` sxeyde" dixg`

micba oi`nhn zg` dpgnl ueg e`viy oeik

`l ixdy cnl o`kn giyn odk xt ly s`e

z`hgc `ieaixne micba z`neh ea dazkp

xn xn` :opiqxb ikde .ziyixtck `iz` z`hg

.'eke zepgn yly mdl ozep dz` oldlõåçî
ïùãá äðçîìcenlz oi`y "dpgnl uegn l` oycd z` `ivede" gafnd oyc z`veda Ð

mixta aizkc eze` oi`iven dpgnl uegn l`c `prci `p`c melk cnln epi` ,xnel

."dpgnl uegn" eda aizke "oycd jty l`" mitxypdïåòîù 'øåoi` oizipzna xn`c Ð

mei ly xirye xta aizkc "dpgnl uegn" i`d ,oaexa xe`d zveiy cr micba oi`nhn

.dil ciar i`n mixetkdïàë øîàðdnec` dxta oldl xn`pe ,mixetkd mei xta Ð

.(hi xacna) "dpgnl uegn l` dze` `ivede"ïàë äîylyl ueg oitxypd mixta Ð

.zepgn ylyl ueg dnec` dxt zhigy s` zepgnïìäì äîådgxfna dnec` dxta Ð

axrnl eipte gxfna cner :`nl` (my) "cren ld` ipt gkp l`" da aizkc milyexi ly

.'eke o`k s` gxfnl gezte iaxrn lzeka `edy lkid ly egzt cbpkïðáøåiwtnc Ð

.dey dxifb edl zile ,micba z`nehl `xwl diléøù àëéäåäì óly gex efi`l Ð

.milyexi
äðåôöì

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

íùë:il dnize .d`vedl dtixy ywzi`e :i"yx yxit Ð exera exya jk eaxwa eyxty

ywida oicinl dteb d`vedc oeik `kde ,ywidn ywid oicinl oi` miycwa `de

oeik uxzl oi`e ?ywida dtixy dpin opixnb ez xcd ikid ,yxtl xyae xer ywzi`cn

ecnlie exfgi `ly df oiprl ycew mdly xyae xer iaiyg `l zepgn ylyl ueg oitxypc

`dc ,ywida oicnlne xity oixfeg `l` ,ywida

`d iziin (`,p migaf) "onewn edfi`" wxta

dey dxfba cnld xac dpin xnbe `kdc `ziixa

:xnel yi `l` .miycwa dey dxfba cnlne xfeg

eaxwa eyxty myk ,yxtl ywzi` dteb dtixyc

lr i`w sxyec exera exya jk dtxy zrya

ya.lkd sxeyy ,eyxte eaxwe eirxke ey`xe ex

yxtd sexyl did i`pbc eaxwa eyxty myke

ayiil ipleki ,edin .exera exya s` envr ipta

.i"yx yexitïúxta :dniz Ð ziyily dpgn el

`d giyn odk xtn i` ?zepgn yly olpn dcrd

cnld xace ,oycn ywida xnb diteb edi`

xn`c o`nle .ywida cnlne xfeg epi` ywida

ixnbc ab`c ,`gip ywid ied `l xg` xace epnid

xnbc dpgn inp opixnb ,ea aezkd dpgn dipin

ixcdpq) "oicd xnbp" wxta dyw oke .`ywidao

zepgn ylyl ueg ezliwqc llwn silic (a,an

xac `de ?i`n`e ,mitxypd mixtc dey dxifbn

o`nl dey dxifba cnlne xfeg epi` ywida cnld

lr s` opilf` cnln xzac "onewn edfi`"a xn`c

:oldl xn`wc `zrnya oke .`ed leg cnlc ab

.zg` dpgn o`ke ,zepgn yly mdl ozep dz`

z`hgc dey dxfba iccdn ixnb `d :yexit

:dywe .(`,bt migaf) "zaexrzd" idliya z`hg

dxifba cnlne xfeg epi` ywida cnld xac `de

mei xtn dxt xnbc oerny iaxl dyw oke !dey

mei xte ,dey dxifba zepgn ylyl ueg mixetkd

yxitck ,giyn odk xtn ywida diteb mixetkd

mixetkd mei xt df Ð "xtl" iyxccn i"yx

xtle giyn odk xtl `xw `edda ywzi`c

z`hgd xt z`e" aizkc izixg` `xwae ,mlrd

xnel cenlz oi`y ,"z`hgd xiry z`e

Ð `xizi z`hgd `l` ,"z`hgd" "z`hgd"

.iccdl eywzi` ixd .`z`c `ed oitxyp x`yl

dey dxifba dxt xnbc `kd ith dywc oky lke

xtn ywida mixetkd mei xte ,mixetkd mei xtn

`nlya .ywida sili diteb edi`c ,giynd odk

Ð dxtn mixetkd mei xnbc milyexi ly dgxfn

,opilf` cnln xza :xn`c "onewn edfi`" wxtc `tt axl giyn odk xtn xnbinl xcd ivn

oeik ?dxt lr mixetkd mei cnln ikid la` .`id ziad wca iycw dxtc .`ed oileg cnlne

`l` ,iccda ixnb ywida `l giyn odk xte mixetkd mei xtc :xnel yie !`ed ycew cnlnc

,iccdn "z`hgd" "z`hgd"c dey dxfba e` ,lirlck yxte xyae xerc dey dxifba

xac dil dedc `gip `zyde .`ed ywidc i"yx yxity enk `le ."z`hgd" aizk edlekac

xg` xace epnid xn`c o`nl ,inp mlrd xte .dey dxifba cnlne xfeg dey dxifba cnld

xi`n iaxl elit`e "z`hgd" "z`hgd"c dey dxifba `l` sili ywida e`l Ð ywid ied

ixd ,jixv epi` :xn`we z`hgc `yxc `edd` (my df mb) "zeaexrzd" wxt seqa biltc

dey dxifb jixv epi` :xn`w ikd `l` ,dey dxifb dil zilc meyn e`l 'ek xtkl xne` `ed

dey dxifbn zepgn ylyl ueg dtixy sili :inp i` .`wtp xtklc `xwnc micba z`nehl

cnll xzein dpgnl uegn oerny iaxl jixhvi` i`n` :dywe .oerny iaxk dpgnl uegnc

"oicd xnbp" wxt yixa llwn xnbck mitxypd mixtn dl xnbp ?zepgn yly dxt lr

,zg` dpgnl ueg micba `nhnc mixetkd mein dpgnl ueg `diy llwn xnbp ocicl :dniz cere .dxt enk xnb mixetkd mei xtn inp llwn oerny iaxl `nyc :xnel yie .(a,an oixcdpq)

zg` dpgnl uegy micba z`neh la` .otxeyl mixte elweql llwn :my exiykd ici`e ici`c xnbinl ol zi` dtixyn `xazqn :xnel yie .mixt ztixyn zepgn ylyl ueg xnbp `le

(a,fw migaf) "dlrnde hgeyd" wxta `xw jixhvi` i`n :dniz la` .exiykd opi`
dpgna
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èLôä éãé ìò àìå çezéð éãé ìò ïläl äî¯ïàk óà ©§©¨©§¥¦©§Ÿ©§¥¤§¥©¨
?ïì àðî íúäå .èLôä éãé ìò àìå çezéð éãé ìò©§¥¦©§Ÿ©§¥¤§¥§¨¨§¨¨

¯"àéöBäå BLøôe Baø÷å" :àéðúc¯BàéöBnL ãnìî §©§¨§¦§¦§§¦§©¥¤¦
íìL epôøNé ìBëé .íìL¯,"åéòøëe BLàø" ïàk øîàð ¨¥¨¦§§¤¨¥¤¡©¨Ÿ§¨¨

"íéòøëe Làø" ïläì øîàðåïläl äî ,¯,çezéð éãé ìò §¤¡©§©¨Ÿ§¨©¦©§©¨©§¥¦©
ïàk óà¯èLôä éãé ìò ïläl äî éà .çezéð éãé ìò¯ ©¨©§¥¦©¦©§©¨©§¥¤§¥

BLøôe Baø÷å :øîBì ãeîìz ?èLôä éãé ìò ïàk óà.¯ ©¨©§¥¤§¥©§©§¦§¦§
?àãeîìz éàî¯BLøtL íLk :àtt áø øîàBaø÷a¯ ©©§¨¨©©©¨§¥¤¦§§¦§

:ïðaø eðz ."íéãâa ïéànèî éúîéàî" .BøBòa BøNa Ck̈§¨§¥¥¨©§©§¦§¨¦¨©¨©
äðçnì õeçî ìà àéöBé"eôøNåíäì ïúBð äzà ïläì ." ¦¤¦©©£¤§¨§§©¨©¨¥¨¤

ìLíà ,úçà äðçî íäì ïúBð äzà ïàëå ,úBðçî L ¨©£§¨©¨¥¨¤©£¤©©¦
àöiL ïåék :Eì øîBì ?"äðçnì õeçî" øîàð änì ïk¥¨¨¤¡©¦©©£¤©§¥¨¤¨¨

úçà äðçîì õeç¯.íéãâa íéànèî¯àðî íúäå §©£¤©©§©§¦§¨¦§¨¨§¨
?ïì¯:àéðúc"øtä ìk úà àéöBäå"¯ì õeçìLL ¨§©§¨§¦¤¨©¨§¨

ì õeç øîBà äzà .úBðçîìLàlà Bðéà Bà ,úBðçî L ©£©¨¥§¨©£¥¤¨
ìà" äãòä øôa øîBà àeäLk ?úçà äðçîì õeç§©£¤©©§¤¥§©¨¥¨¤
øîàð øák éøäL ,øîBì ãeîìz ïéàL ,"äðçnì õeçî¦©©£¤¤¥©§©¤£¥§¨¤¡©

óøN øLàk Búà óøNå"äîe "ïBLàøä øtä úà §¨©Ÿ©£¤¨©¤©¨¨¦©
"äðçnì õeçî ìà" øîBì ãeîìz¯äðçî Bì ïzéì ©§©¤¦©©£¤¦¥©£¤

ïéàL ,ïLca "äðçnì õeçî" øîBà àeäLëe .äiðL§¦¨§¤¥¦©©£¤©¤¤¤¥
"ïLcä CôL ìà" øîàð øák éøäL ,øîBì ãeîìz©§©¤£¥§¨¤¡©¤¤¤©¤¤

¯õeçî" éàä ïBòîL éaøå .úéLéìL äðçî Bì ïz¥©£¤§¦¦§©¦¦§©¦
?déì ãéáò éàî "äðçnì¯.àéðúãëì déì éòaéî ©©£¤©¨¥¥¦¨¥¥§¦§©§¨

øîàðå "äðçnì õeçî" ïàk øîàð :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¤¡©¨¦©©£¤§¤¡©
ïàk äî ,"äðçnì õeçî" ïläì¯ì õeçìL,úBðçî L §©¨¦©©£¤©¨§¨©£

ïläì óà¯ì õeçìLdçøæîa ïläl äîe .úBðçî L ©§©¨§¨©£©§©¨§¦§¨¨
íéìLeøé ìL¯.íéìLeøé ìL dçøæîa ïàk óà ¤§¨©¦©¨§¦§¨¨¤§¨©¦

,ïðaøåéøN àëéäó?eäì¯?ïéôøNð ïëéä :àéðúãk §©¨©¥¨¨¥§¦§©§¨¥¨¦§¨¦
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קסד
ezny ina cenr gq sc ± iyily wxt`nei

íéìùåøé ìù äðåôöì.oetva z`hg dyrn lky Ðïùãä úéáàmyl micwiy jixv Ð

.jixv `l `nw `pzlc llkn oycd jty mewn okl mcew `xwp `diy gafnd oyc'ø
àåä á÷òé ïá øæòéìàepyc `diy ,oexcn enewn `diy `l` opireny` `l xn`c Ð

.jtzynéâéìôã àåä êôåùî åîå÷îá àîìéãåmy micwiy awri oa xfril` 'x dcene Ð

.jteyn enewn inp irac `l` oycóøåùäÐ

"mze`" aizkc ,oteba oztixy ikxva wqrznd

dil zi` `pz i`de .dtixy zrya riiqnd oebk

oda zveiy cr micba oi`nhn oi`c oerny iaxk

.xe`dàëåøç äéåùãxt`e ,xyad jzip iedc Ð

eyriy cr oi`nhn `nw `pzl .eed `l edin

iaxa xfrl` iaxl ,dia `pixw "mze`"c xt`

.ixwin xt `lc `nhn `l `kexg diiey oerny

äðùî'åëå ìåãâ ïäëì åì åøîàepi`y Ð

ribdy cr ,zxg` dceara ligzdl i`yx

xiryd z` glye" xn`py xacnl xiry

xihwi z`hgd alg z`e" jk xg`e ,"xacna

."dgafndúåàëøéãmicner mc` ipa Ð

,df ly epniq df d`xiy icka ,wevl milyexin

dfe .oixceqa xacnl oikenqd mze` oitipne

exiag d`exe `ed mb sipne d`ex el jenqd

.ycxbi"xcix frla ze`kxic .milyexil jenqd

åãåãç úéá ãòmye ,xacnd y`x `ed Ð

."xacna xiryd z` glye" miiwzpìéî ïéëìåä
oieln milyexi ixiwin :(a,eq) lirl oxn`ck Ð

.dpey`xd dkeq cr eze`àøîâúéùòð
åúåöî.dyxtd zexwl ligzne Ðjlr oxcd

ixiry ipyäðùîúåø÷ì àá,dyxtd z` Ð

:(a,d) `nw wxta opixn`c ,mi`elnn opitlic

.'eke akrn dyxt `xwn s`y oiipnäöø íà
õåá éãâáá úåø÷ìcary ,eiykr yeal `edy Ð

.meid zcear odaúéìèöà.welg oink yeal Ð

úñðëä úéá.ziad xda dxfrl jenq did Ðïæç
úñðëä.yny Ðúñðëä ùàøoikzgp eit lr Ð

in ,rny lr qxet in ,xihtn in ,zqpkd ikxv

.daizd iptl xaerøåùòá êàåzyxtay Ð

."mipdkd l` xen`"éúéø÷ù äîî øúåé øîåàå
'åëå.`nrh yxtn `xnba Ðíéãå÷ôä ùîåçáù

,l`xyi ly opipna ligzny "xacie" xtq Ð

oitqend mye ,xtq eze`a qgpit zyxte

.oixen`äô ìò àøå÷.`xnba yxtn `nrh Ð

äøåúä ìò"epl ozp xy`" dixg` ly dkxa Ð

.'ekeäãåáòä ìòål`xyi jnra dvx" Ð

jcal jze`y 'eke jzia xiaca dceard dvxze

."cearp d`xiaäàãåää ìòåepgp` micen" Ð

jxan dceard lr ,"zecedl jl aehd" cr "jl

dkenq d`cede ,cary dceard liaya

(p mildz) "ippcaki dcez gaef" aizkc ,dcearl

.d`ced `ide dcez dcear xg`ïåòä úìéçî ìò
cr 'eke dfd mixetkd meia epizeperl legn" Ð

.'eke "epizeperl gleqe lgen jlnùã÷îä ìò
xgay jexa" mzege ,ycwnd lr lltzn Ð

."ycwnaíéðäëä ìòå,mipdkd lr lltzn Ð

dltzd x`y lre .l`xyi lr oke "oxd` ly erxfa xgay jexa" mzege.`xnba yxtn Ðàøîâúåðäéì åðúð.dcear zry `la oda zepdil zeyx ozp Ðàìã àåä äðéù`ny Ð
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9

ì õeçå ,íéìLeøé ìL dðBôöììLéñBé éaø .úBðçî L ¦§¨¤§¨©¦§§¨©£©¦¥
àpz ïàî :àáø øîà .ïéôøNð ïLcä úéaà :øîBà¥©¥©¤¤¦§¨¦¨©¨¨©©¨

éñBé éaøc déìò âéìôc¯,àeä á÷òé ïa øæòéìà éaø §¨¥£¥§©¦¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
ì àäiL "óøOé ïLcä CôL ìà" :àéðúcéaø .ïLc íL §©§¨¤¤¤©¤¤¦¨¥¤§¥§¨¤¤©¦

øîà .CteLî BîB÷î àäiL :øîBà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¤§¥§§¨£©
eðz ?éâéìôc àeä CteLî BîB÷îa àîìéãå :ééaà déì¥©©¥§¦§¨¦§§¨¦§¦¦¨

"óøOäå" :ïðaø¯,äëøònä úà øcñîä àìå ,øeàä úà úévnä àìå ,íéãâa ànèî óøBOä ©¨©§©¥©¥§©¥§¨¦§Ÿ©©¦¤¨§Ÿ©§©¥¤©©£¨¨
óøBOä eäæ éàå¯óà ìBëé .äôéøN úòLa òéiñîä äæeNòpMîíéãâa ïéànèî øôà¯ãeîìz §¥¤©¥¤©§©¥©¦§©§¥¨¨©¦¤©£¥¤§©§¦§¨¦©§

"íúà" øîBì¯éaøa øæòìà éaø .íéãâa ïéànèî øôà eNòpMî àìå íéãâa ïéànèî íúBà ©Ÿ¨¨§©§¦§¨¦§Ÿ¦¤©£¥¤§©§¦§¨¦©¦¤§¨¨§©¦
øNaä Czéð ,ànèî øtä :øîBà ïBòîL¯?eäééðéa éàî .íéãâa ànèî Bðéà¯eäééðéa àkéà ¦§¥©¨§©¥¦©©¨¨¥§©¥§¨¦©¥©§¦¨¥©§

déåLc.àëeøçäðùîòébäL ïéòãBé eéä ïéépîe .øaãnì øéòN òébä :ìBãb ïäëì Bì eøîà §¨§¨£¨¨§§Ÿ¥¨¦¦©¨¦©¦§¨¦©¦¨§¦¤¦¦©
éaø øîà .øaãnì øéòN òébäL ïéòãBéå ,ïéøãeqa ïéôéðîe ,ïéNBò eéä úBàkøéc ?øaãnì øéòN̈¦©¦§¨¦§¨¨¦§¦¦©¨¦§§¦¤¦¦©¨¦©¦§¨¨©©¦

Bãecç úéa ãòå íéìLeøéî :íäì äéä ìBãb ïîéñ àìäå :äãeäé¯ìLìéî ïéëìBä ,ïéìéî äL §¨©£Ÿ¦¨¨¨¨¨¤¦¨©¦§©¥¦§¨¦¦§¦¦
ïéøæBçåïîéñ àìäå :øîBà ìàòîLé éaø .øaãnì øéòN òébäL ïéòãBéå ,ìéî éãk ïéäBLå ìéî §§¦¦§¦§¥¦§§¦¤¦¦©¨¦©¦§¨©¦¦§¨¥¥©£Ÿ¦¨

ì ,íäì äéä øçàøaãnì øéòN òébäLëe ,ìëéä ìL Bçút ìò øeL÷ äéä úéøBäæ ìL ïBL ©¥¨¨¨¤¨¤§¦¨¨¨©¦§¤¥¨§¤¦¦©¨¦©¦§¨
lä äéä."eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé íà" øîàpL ,ïéaìî ïBLàøîâ:ééaà øîà ¨¨©¨©§¦¤¤¡©¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦¨©©©¥

dpéî òîL¯òébäL ïåék :äãeäé éaø øáñ÷c ,ïì òîLî à÷ àäå ,àîéé÷ øaãna Bãecç úéa §©¦¨¥¦©¦§¨©§¨§¨¨©§©¨§¨¨©©¦§¨¥¨¤¦¦©
øaãnì øéòN¯.Búåöî úéNòð ¨¦©¦§¨©£¥¦§¨

ïøãäêìòéðùéøéòù

àáõeá éãâáa úBø÷ì äöø íà ,úBø÷ì ìBãb ïäk Bì¯åàì íàå ,àøB÷¯úéìèöàa àøB÷ Ÿ¥¨¦§¦¨¨¦§§¦§¥¥§¦¨¥§¦§§¦
ïáìBìMîBðúBð úñðkä Làøå ,úñðkä Làøì BðúBðå äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfç .ïâqì, ¨¨¦¤©©©§¤¤¥¥¤¨§§§Ÿ©§¤¤§Ÿ©§¤¤§©§©

ïâqäåììBâå ,"øBNòa Cà"å "úBî éøçà" àøB÷å ìa÷îe ãîBò ìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëì BðúBð §©§©§§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥§©¥§¥©£¥§©¤¨§¥
"øBNòáe" ,ïàk áeúk íëéðôì éúàøwL änî øúBé :øîBàå ,B÷éça Bçépîe äøBz øôñLîeçaL ¥¤¨©¦§¥§¥¥¦©¤¨¨¦¦§¥¤¨¨¤¨¤§©

,äàãBää ìòå ,äãBáòä ìòå ,äøBzä ìò :úBëøa äðBîL äéìò Cøáîe .ät ìò àøB÷ íéãe÷tä©§¦¥©¤§¨¥¨¤¨§¤§¨©©¨§©¨£¨§©©¨¨
éðôa íéìLeøé ìòå ,ïîöò éðôa ìàøNé ìòå ,Bîöò éðôa Lc÷nä ìòå ,ïåòä úìéçî ìòå§©§¦©¤¨Ÿ§©©¦§¨¦§¥©§§©¦§¨¥¦§¥©§¨§©§¨©¦¦§¥

àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk äàBøä .älôzä øàL ìòå ,ïîöò éðôa íéðäkä ìòå ,dîöò¯Bðéà ©§¨§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨§©§¨©§¦¨¨¤Ÿ¥¨§¤¥¥
ïéôøNpä øéòNå øt äàBøäå ,ïéôøNpä øéòNå øt äàBø¯.àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk äàBø Bðéà ¤©§¨¦©¦§¨¦§¨¤©§¨¦©¦§¨¦¥¤Ÿ¥¨§¤¥

.úçàk äåL ïäéðL úëàìîe ,ä÷Bçø Cøc äúéäL àlà ,éàMø BðéàL éðtî àìåàøîâ §Ÿ¦§¥¤¥©©¤¨¤¨§¨¤¤§¨§¤¤§¥¤¨¨§©©
"BlMî ïáì úéìèöàa" éðú÷cî¯úBø÷ì äöø íà" :éðú÷å .àéä äãBáò åàì äàéø÷c ììkî ¦§¨¨¥§¦§§¦¨¨¦¤¦§¨¦§¦¨¨£¨¦§¨¨¥¦¨¨¦§

éãâáaõeá¯éãâa :dpéî zòîL ."àøB÷äðeäë,äàéø÷ éðàL àîìéc !ïäa úBðäéì eðzéð §¦§¥¥¨§©§¦¨¦§¥§¨¦§¥¨¨¤¦§¨¨¥§¦¨
úBðäéì eðzéð àì Bà ,ïäa úBðäéì eðzéð äpeäë éãâa :ïì àéòaéàc ,àéä äãBáò CøBöc§¤£¨¦§¦©£¨¨¦§¥§¨¦§¥¨¨¤Ÿ¦§¥¨

ìëéî àä ,àìc àeä äðéL .LãB÷ éãâáa íéðLé eéä àì :òîL àz ?ïäa¯àîìéc .éìëà ¨¤¨§©Ÿ¨§¥¦§¦§¥¤¥¨§¨¨¥©¨§¦¦§¨
íéðäkäL ãnìî "íäa øtk øLà íúà eìëàå" :àéðúãk ,àéä äãBáò CøBöc ,äìéëà éðàL̈¥£¦¨§¤£¨¦¦§©§¨§¨§Ÿ¨£¤ª©¨¤§©¥¤©Ÿ£¦

àeä äðéL .ïéøtkúî íéìòáe íéìëBà¯éëelä àä ,àìc¯éëläî,àì éîð éëeläã àeä ïéãa ! §¦§¨¦¦§©§¦¥¨§¨¨¦¥§©§¦§¦§¦¥©¦¨
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יומא. פרק ששי - שני שעירי דף סח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `nei(iriax meil)

,íéìLeøé ìL dðBôöì,oetva miyrpy z`hg iyrn lk x`ykõeçå ¦§¨¤§¨©¦§
ììL,úBðçî Luegn' minrt yly dxezd ieaixn lirl yxcpk §¨Ÿ©£

.'dpgnl,ïéôøNð ïLcä úéaà ,øîBà éñBé éaøxn`py oeik xnelk ©¦¥¥©¥©¤¤¦§¨¦
giyn odk xt iabl dxeza(ai c `xwie)ep` ,'sxUi oWCd jtW lr'©¤¤©¤¤¦¨¥

mewnl gafndn oyc `iadl jixv xtd ztixy mcewy micnl
.'oycd jty mewn' `xwp didiy ick ,dtixyd

mixtd ztixyy jixvn iqei iax `weecy rnyn `ziixad ixacn
`pzy rnyne ,gafnd oyc xak ea didy mewna zeidl dkixv
.mixtd ztixyl gafnd oyc z` micwdl jixv oi`y xaeq `nw

:`nw `pz edin zxxan `xnbddéìò âéìôc àpz ïàî ,àáø øîà̈©¨¨©©¨§¨¦£¥
éñBé éaøc,iqei iax lr wlegy `nw `pzd edin -ïa øæòéìà éaø §©¦¥©¦¡¦¤¤¤

àéðúc ,àeä á÷òé,`ziixaagiyn odk xt ztixy iabl xn`p(my) ©£Ÿ§©§¨
,'óøNé ïLcä CôL ìà'cnllì àäiLïLc íLmy sexyiy mcew ¤¤¤©¤¤¦¨¥¤§¥§¨¤¤

.iqei iax zrcke ,xtd xya z`,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøoi` ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
cnll `a weqtd `l` ,dtixyd mcew oyc my didiy jixvàäiL¤§¥

îCteLî BîB÷oycd didi oyc my epziyky ,rteyn oexcn - §§¨
.ea jtzynéiaà déì øîàawri oa xfril` iaxy jl oipn ,`axl ¨©¥©©¥

,iqei iax lr wlegéâéìôc àeä CteLî BîB÷îa àîìéãå`ny - §¦§¨¦§§¨¦§¦¥
la` ,oexcna rteyn dtixyd mewn didiy jixv m`d wx ewlgp
mewn eze`l oyc `iadl jixvy dcen awri oa xfril` iax mb

.xtd z` ea sxeyy mcew
ztixya wqrznl micba z`neh oipra `ziixa d`ian `xnbd

:xiryde xtd,ïðaø eðzmixetkd mei xirye xt ztixy iabl xn`p ¨©¨¨
(gk fh `xwie)óøNäå''mze`' dlindn micnele ,'eicbA qAki mzF` §©¥¨§©¥§¨¨

`weecyóøBNämteb ztixya wqrznd -àìå ,íéãâa ànèî ©¥§©¥§¨¦§Ÿ
øeàä úà úévnä,y`d -úà øcñnä àìålr mixai`d e` mivrd ©©¦¤¨§Ÿ©§©¥¤

iab,äëøònäzx`ane .ynn mteb ztixya miwqrzn mpi`y ©©£¨¨
,`ziixadòéiñnä äæ ,óøBùä eäæ éàåo`kl mixai`d jetida §¥¤©¥¤©§©¥©

y`d zlcbdae o`kleìBëé :àúééøáä úìàåù .äôéøN úòLa¦§©§¥¨¨
[ile`-]eNòpMî óàxiryde xtd xya,øôàeidiíéãâa ïéànèî ©¦¤©£¥¤§©§¦§¨¦

mda wqrzd `ly in dzr mda jtdi m`e ,mztixya riiqnd ly
:`ziixad daiyn .eicba e`nhi ,dzr cr,'íúà' øîBì ãeîìz©§©Ÿ¨

sxeyd `weecy hrnlíúBàmdyk xiryde xtd xya z` - ¨
md ,oira,íéãâa ïéànèî øôà eNòpMî àìå ,íéãâa ïéànèîoeik §©§¦§¨¦§Ÿ¦¤©£¥¤§©§¦§¨¦

.xya ztixya wqrzn aygp epi` xt`a jtdndyøæòìà éaø©¦¤§¨¨
,øîBà ïBòîL éaøan z`f micnel,'øtä'oiicryk sxeyd `weecy §©¦¦§¥©¨
'xt' zxev ea xkipànèîy xg`l la` ,micbaøNaä Czéðlhae §©¥¦©©¨¨

ezi`xn epnneäééðéa éàî :àøîâä úøøáî .íéãâa ànèî Bðéàdn - ¥§©¥§¨¦©¥©§
:`xnbd daiyn .micenild ipy oia weligddéeLc eäééðéa àkéà¦¨¥©§§©§¥

àëBøçjxgpy xg`l dtixya riiqnyk `ed mdipia weligd - £¨
oeik micba `nhn `ed `nw `pzly ,xt` dyrp `l oiicre xyad
epi` oerny iaxa xfrl` iaxle ,'mze`' sxeyy aygp oiicry

.'xt' cer `xwp epi` jxgpyky oeik micba `nhn

äðùî
ribiy cr mixetikd mei zceara jiyndl i`yx lecbd odkd oi`

xn`py ,xacnl xiryd(ak fh `xwie),'xAcOA xirUd z` gNWe'§¦©¤©¨¦©¦§¨
jk xg` wxe(dk my)eide ,'dgAfOd xihwi z`Hgd alg z`e'§¥¥¤©©¨©§¦©¦§¥¨

dpynd .xacnl ribd xirydyk lecbd odkl ricedl mikixv
xiryd ribdy milyexia erci cvik mi`pz zwelgn d`ian

:xacnl,øaãnì øéòN òébä ìBãb ïäëì Bì eøîàxcqa jiynn f`e ¨§§Ÿ¥¨¦¦©¨¦©¦§¨
.zepaxwd ziiyre dyxtd z`ixwa meid zcearïéòãBé eéä ïéépîe¦©¦¨§¦

k milyexiaòébäLdïéNBò eéä úBàkøéc ,øaãnì øéòNmc` ipa - ¤¦¦©¨¦©¦§¨¦§¨¨¦
,wevl milyexi oia mixneyk micner eidïéøãeqa ïéôéðîe- §¦¦©¨¦

exiage ,xceq sipn el jenqd xneyd did xacnl xiryd ribdyk
df d`xy cr d`ld oke ,xg`d exiagl sipne d`ex el jenqd

,milyexil jenq cnerdåeid jkòébäL ïéòãBéd.øaãnì øéòN §§¦¤¦¦©¨¦©¦§¨
,äãeäé éaø øîà,mixceqd ly df oniql ekxved recnïîéñ àìäå ¨©©¦§¨©£Ÿ¦¨
,íäì äéä ìBãbixdyíéìLeøiîxiryd geliy mewn -úéa ãòå ¨¨¨¨¤¦§¨©¦§©¥

Bãecçwgxn yi ,xacnd zligz -ìL,ïéìéî äLxiryd ribdyke ¦§Ÿ¨¦¦
miiwzd xak xacnd zligzl(ak fh `xwie)'xAcOA FzF` glWe'§¦©©¦§¨

eide ,ezceara jiyndl odkd lekieïéëìBäglynd z` zeell §¦
wgxnìéî ïéøæBçå ,ìéî,milyexilmr glynd wgxzd df onfae ¦§§¦¦

,sqep lin xirydéãk ïéäBLåjelid onfïéòãBéå ,ìéîdf aeyig itl §¦§¥¦§§¦
.øaãnì øéòN òébäL¤¦¦©¨¦©¦§¨

íäì äéä øçà ïîéñ àìäå ,øîBà ìàòîLé éaøribdy zrcl ick ©¦¦§¨¥¥©£Ÿ¦¨©¥¨¨¨¤
ixdy ,xacnl xirydìúéøBäæ ìL ïBLoink jeyne wexq xnv - ¨¤§¦

mec` erave oeylìL Bçút ìò øeL÷ äéäøéòN òébäLëe ,ìëéä ¨¨¨©¦§¤¥¨§¤¦¦©¨¦
lä äéä øaãnìïéaìî ïBL,l`xyi ly mdizepeer extkzpy oniql ©¦§¨¨¨©¨©§¦

oiprkeøîàpL(gi ` diryi),'eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé íà' ¤¤¡©¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦
.xacnl xiryd ribdyk cin ycwnd ziaa erci jke

àøîâ
:dcedi iax zhiy z` zx`an `xnbd,éiaà øîàiaxy dnn ¨©©©¥

'xacnd cr' `le 'ececig zia cr' hwp dcedidpéî òîLyúéa §©¦¨¥
a Bãecçzligzdàîéé÷ øaãn,`vnp `ed -ïì òîLî à÷ àäå ¦¦¦§¨©§¨§¨¨©§©¨

äãeäé éaø øáñ÷cxiryd ribiy cr oizndl jixv oi`y wx `ly §¨¨©©¦§¨
`l` ,xacnd rvn`l ribiy oizndl jixv oi` mb `l` ,wevlïåék¥¨

òébäLd÷øô éøéòù éðù êìò ïøãä .Búåöî úéNòð øaãnì øéòN ¤¦¦©¨¦©¦§¨©£¥¦§¨
ìåãâ ïäë åì àá ¯ éòéáù

äðùî
.mixetkd meia lecb odk ly ezceare enei xcqa dkiynn dpynd
,'dl lxebd eilr dlry xiryde xtd z` dtixyl xqny xg`l
odkd jiynd ,xacnl ribd lf`frl lxebd eilr dlry xiryde

:ezceara lecbìBãb ïäk Bì àaick ,miyp zxfrlúBø÷ìdxeza ¨Ÿ¥¨¦§
.meid zyxt z`õea éãâáá úBø÷ì äöø íàoiicry oal icba - ¦¨¨¦§§¦§¥

,cary mipt zcearn mda yealåàì íàå .àøB÷dvex epi` m` - ¥§¦¨
,uea icbaa `exwlúéìèöàa àøB÷[welg oin-]ïfç .BlMî ïáì ¥§¦§§¦¨¨¦¤©©

úñðkä,ynyd -úñðkä Làøì BðúBðå ,äøBz øôñ ìèBðdpennd - ©§¤¤¥¥¤¨§§§Ÿ©§¤¤
,zelitzd ipiipra xeavd zbdpd lrïâqì BðúBð úñðkä Làøåly §Ÿ©§¤¤§©§©

,leqt ea rx`i m` eizgz zxyl cnerd lecb odkBðúBð ïâqäå§©§©§
ãîBò ìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëìcnrp -ìa÷îe,xtqd z`àøB÷åz` ea §Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥§©¥§¥

zyxta daezkd mixetikd mei zcear xcq'úBî éøçà'fh `xwie) ©£¥
(cl-`åweqtn mixen`d mixetkd mei ipiipr z`'øBNòa Cà'`xwie) §©¤¨
(fk bk.jli`eøîBàå ,B÷éçá Bçépîe äøBz øôñ ììBâåsq`zdy ldwl §¥¥¤¨©¦§¥§¥

,renyl my.ïàk áeúk íëéðôì éúàøwM änî øúBémb ,xnelk ¥¦©¤¨¨¦¦§¥¤¨¨
zyxte .dxeza daezk ,dt lra zrk `xw`y d`ixwd'øBNòáe'¤¨

(f hk xacna),íéãe÷tä LîBçaM,mixetkd mei itqen exn`p my ¤§¤©§¦
àøB÷aäéìò Cøáîe .ät ìò,dz`ixw xg`l -.úBëøa äðBîL,ode ¥©¤§¨¥¨¤¨§¤§¨

ìòå ,ïBòä úìéçî ìòå ,äàãBää ìòå ,äãBáòä ìòå ,äøBzä ìò©©¨§©¨£¨§©©¨¨§©§¦©¤¨§©
Lc÷näzcgein dkxaìàøNé ìòå ,Bîöò éðôadkxa,ïîöò éðôa ©¦§¨¦§¥©§§©¦§¨¥¦§¥©§¨

älôzä øàL ìòå ,ïîöò éðôa íéðäkä ìòå ,dîöò éðôa íéìLeøé ìòå§©§¨©¦¦§¥©§¨§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨§©§¨©§¦¨
.l`xyi zreyil mikxvpd mipiiprd x`y -

àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk äàBøä,mixetkd meiaøéòNå øt äàBø Bðéà ¨¤Ÿ¥¨§¤¥¥¤©§¨¦
ïéôøNpä.milyexil uegäàBø Bðéà ,ïéôøNpä øéòNå øt äàBøäå ©¦§¨¦§¨¤©§¨¦©¦§¨¦¥¤

.àøB÷ àeäLk ìBãb ïäëéàMø BðéàL éðtî àìå,odizy z` ze`xl Ÿ¥¨§¤¥§Ÿ¦§¥¤¥©¨
ä÷Bçø Cøc äúéäL àlà,dtixyd zia cr milyexinúëàìîe ¤¨¤¨§¨¤¤§¨§¤¤

úçàk äåL ïäéðLze`xl leki epi`e ,dry dze`a eyrp odizy - §¥¤¨¨§©©
.mdipy z`

àøîâ
:`xnbd zwiicnéðz÷cî`xew dvex m`y ,dpynaïáì úéìèöàa ¦§¨¨¥§¦§§¦¨¨

,BlMî,dpedk icba yeall jixv epi`eììkîdfn rnyn -äàéø÷c ¦¤¦§¨¦§¦¨
mixetkd meia dyxtd lyå .àéä äãBáò åàìok it lr s`éðz÷ ¨£¨¦§¨¨¥

y ,dpyna,õea éãâáa úBø÷ì äöø íà,dpedk icba mdy,àøB÷ ¦¨¨¦§§¦§¥¥
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קסה ezny ina cenr gq sc ± iyily wxt`nei
íéìùåøé ìù äðåôöì.oetva z`hg dyrn lky Ðïùãä úéáàmyl micwiy jixv Ð

.jixv `l `nw `pzlc llkn oycd jty mewn okl mcew `xwp `diy gafnd oyc'ø
àåä á÷òé ïá øæòéìàepyc `diy ,oexcn enewn `diy `l` opireny` `l xn`c Ð

.jtzynéâéìôã àåä êôåùî åîå÷îá àîìéãåmy micwiy awri oa xfril` 'x dcene Ð

.jteyn enewn inp irac `l` oycóøåùäÐ

"mze`" aizkc ,oteba oztixy ikxva wqrznd

dil zi` `pz i`de .dtixy zrya riiqnd oebk

oda zveiy cr micba oi`nhn oi`c oerny iaxk

.xe`dàëåøç äéåùãxt`e ,xyad jzip iedc Ð

eyriy cr oi`nhn `nw `pzl .eed `l edin

iaxa xfrl` iaxl ,dia `pixw "mze`"c xt`

.ixwin xt `lc `nhn `l `kexg diiey oerny

äðùî'åëå ìåãâ ïäëì åì åøîàepi`y Ð

ribdy cr ,zxg` dceara ligzdl i`yx

xiryd z` glye" xn`py xacnl xiry

xihwi z`hgd alg z`e" jk xg`e ,"xacna

."dgafndúåàëøéãmicner mc` ipa Ð

,df ly epniq df d`xiy icka ,wevl milyexin

dfe .oixceqa xacnl oikenqd mze` oitipne

exiag d`exe `ed mb sipne d`ex el jenqd

.ycxbi"xcix frla ze`kxic .milyexil jenqd

åãåãç úéá ãòmye ,xacnd y`x `ed Ð

."xacna xiryd z` glye" miiwzpìéî ïéëìåä
oieln milyexi ixiwin :(a,eq) lirl oxn`ck Ð

.dpey`xd dkeq cr eze`àøîâúéùòð
åúåöî.dyxtd zexwl ligzne Ðjlr oxcd

ixiry ipyäðùîúåø÷ì àá,dyxtd z` Ð

:(a,d) `nw wxta opixn`c ,mi`elnn opitlic

.'eke akrn dyxt `xwn s`y oiipnäöø íà
õåá éãâáá úåø÷ìcary ,eiykr yeal `edy Ð

.meid zcear odaúéìèöà.welg oink yeal Ð

úñðëä úéá.ziad xda dxfrl jenq did Ðïæç
úñðëä.yny Ðúñðëä ùàøoikzgp eit lr Ð

in ,rny lr qxet in ,xihtn in ,zqpkd ikxv

.daizd iptl xaerøåùòá êàåzyxtay Ð

."mipdkd l` xen`"éúéø÷ù äîî øúåé øîåàå
'åëå.`nrh yxtn `xnba Ðíéãå÷ôä ùîåçáù

,l`xyi ly opipna ligzny "xacie" xtq Ð

oitqend mye ,xtq eze`a qgpit zyxte

.oixen`äô ìò àøå÷.`xnba yxtn `nrh Ð

äøåúä ìò"epl ozp xy`" dixg` ly dkxa Ð

.'ekeäãåáòä ìòål`xyi jnra dvx" Ð

jcal jze`y 'eke jzia xiaca dceard dvxze

."cearp d`xiaäàãåää ìòåepgp` micen" Ð

jxan dceard lr ,"zecedl jl aehd" cr "jl

dkenq d`cede ,cary dceard liaya

(p mildz) "ippcaki dcez gaef" aizkc ,dcearl

.d`ced `ide dcez dcear xg`ïåòä úìéçî ìò
cr 'eke dfd mixetkd meia epizeperl legn" Ð

.'eke "epizeperl gleqe lgen jlnùã÷îä ìò
xgay jexa" mzege ,ycwnd lr lltzn Ð

."ycwnaíéðäëä ìòå,mipdkd lr lltzn Ð

dltzd x`y lre .l`xyi lr oke "oxd` ly erxfa xgay jexa" mzege.`xnba yxtn Ðàøîâúåðäéì åðúð.dcear zry `la oda zepdil zeyx ozp Ðàìã àåä äðéù`ny Ð

.giti
àôéñå

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

äðçîámixt enk zepgn ylyl ueg `niz `lc zg` dpgnl ueg elit` zeaxl

e`l ediiexzc iccdl encc micba z`nehc dpgnl uegn xnbp `xw e`la .mitxypd

i`dc ab lr s`c ,dxtn opixnb ded "dpgna" azk `l i`c :il d`xpe !edpip mixiykn

iab aizkc ixii` ueg zhigya ici`e ici`c oeik mewn lkn `ed xiykn e`l i`de xiykn

dze` hgye dpgnl uegn l` dze` `ivede" dxt

mixtn opixnb dxte ,iccdn edl opixnbe "eiptl

oztixylc ,oz`nehn `le oztixyn oitxypd

ykn ici`e ici`c `incoz`nehl la` ,`ed xi
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ì õeçå ,íéìLeøé ìL dðBôöììLéñBé éaø .úBðçî L ¦§¨¤§¨©¦§§¨©£©¦¥
àpz ïàî :àáø øîà .ïéôøNð ïLcä úéaà :øîBà¥©¥©¤¤¦§¨¦¨©¨¨©©¨

éñBé éaøc déìò âéìôc¯,àeä á÷òé ïa øæòéìà éaø §¨¥£¥§©¦¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
ì àäiL "óøOé ïLcä CôL ìà" :àéðúcéaø .ïLc íL §©§¨¤¤¤©¤¤¦¨¥¤§¥§¨¤¤©¦

øîà .CteLî BîB÷î àäiL :øîBà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¤§¥§§¨£©
eðz ?éâéìôc àeä CteLî BîB÷îa àîìéãå :ééaà déì¥©©¥§¦§¨¦§§¨¦§¦¦¨

"óøOäå" :ïðaø¯,äëøònä úà øcñîä àìå ,øeàä úà úévnä àìå ,íéãâa ànèî óøBOä ©¨©§©¥©¥§©¥§¨¦§Ÿ©©¦¤¨§Ÿ©§©¥¤©©£¨¨
óøBOä eäæ éàå¯óà ìBëé .äôéøN úòLa òéiñîä äæeNòpMîíéãâa ïéànèî øôà¯ãeîìz §¥¤©¥¤©§©¥©¦§©§¥¨¨©¦¤©£¥¤§©§¦§¨¦©§

"íúà" øîBì¯éaøa øæòìà éaø .íéãâa ïéànèî øôà eNòpMî àìå íéãâa ïéànèî íúBà ©Ÿ¨¨§©§¦§¨¦§Ÿ¦¤©£¥¤§©§¦§¨¦©¦¤§¨¨§©¦
øNaä Czéð ,ànèî øtä :øîBà ïBòîL¯?eäééðéa éàî .íéãâa ànèî Bðéà¯eäééðéa àkéà ¦§¥©¨§©¥¦©©¨¨¥§©¥§¨¦©¥©§¦¨¥©§

déåLc.àëeøçäðùîòébäL ïéòãBé eéä ïéépîe .øaãnì øéòN òébä :ìBãb ïäëì Bì eøîà §¨§¨£¨¨§§Ÿ¥¨¦¦©¨¦©¦§¨¦©¦¨§¦¤¦¦©
éaø øîà .øaãnì øéòN òébäL ïéòãBéå ,ïéøãeqa ïéôéðîe ,ïéNBò eéä úBàkøéc ?øaãnì øéòN̈¦©¦§¨¦§¨¨¦§¦¦©¨¦§§¦¤¦¦©¨¦©¦§¨¨©©¦

Bãecç úéa ãòå íéìLeøéî :íäì äéä ìBãb ïîéñ àìäå :äãeäé¯ìLìéî ïéëìBä ,ïéìéî äL §¨©£Ÿ¦¨¨¨¨¨¤¦¨©¦§©¥¦§¨¦¦§¦¦
ïéøæBçåïîéñ àìäå :øîBà ìàòîLé éaø .øaãnì øéòN òébäL ïéòãBéå ,ìéî éãk ïéäBLå ìéî §§¦¦§¦§¥¦§§¦¤¦¦©¨¦©¦§¨©¦¦§¨¥¥©£Ÿ¦¨

ì ,íäì äéä øçàøaãnì øéòN òébäLëe ,ìëéä ìL Bçút ìò øeL÷ äéä úéøBäæ ìL ïBL ©¥¨¨¨¤¨¤§¦¨¨¨©¦§¤¥¨§¤¦¦©¨¦©¦§¨
lä äéä."eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé íà" øîàpL ,ïéaìî ïBLàøîâ:ééaà øîà ¨¨©¨©§¦¤¤¡©¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦¨©©©¥

dpéî òîL¯òébäL ïåék :äãeäé éaø øáñ÷c ,ïì òîLî à÷ àäå ,àîéé÷ øaãna Bãecç úéa §©¦¨¥¦©¦§¨©§¨§¨¨©§©¨§¨¨©©¦§¨¥¨¤¦¦©
øaãnì øéòN¯.Búåöî úéNòð ¨¦©¦§¨©£¥¦§¨

ïøãäêìòéðùéøéòù

àáõeá éãâáa úBø÷ì äöø íà ,úBø÷ì ìBãb ïäk Bì¯åàì íàå ,àøB÷¯úéìèöàa àøB÷ Ÿ¥¨¦§¦¨¨¦§§¦§¥¥§¦¨¥§¦§§¦
ïáìBìMîBðúBð úñðkä Làøå ,úñðkä Làøì BðúBðå äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfç .ïâqì, ¨¨¦¤©©©§¤¤¥¥¤¨§§§Ÿ©§¤¤§Ÿ©§¤¤§©§©

ïâqäåììBâå ,"øBNòa Cà"å "úBî éøçà" àøB÷å ìa÷îe ãîBò ìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëì BðúBð §©§©§§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥§©¥§¥©£¥§©¤¨§¥
"øBNòáe" ,ïàk áeúk íëéðôì éúàøwL änî øúBé :øîBàå ,B÷éça Bçépîe äøBz øôñLîeçaL ¥¤¨©¦§¥§¥¥¦©¤¨¨¦¦§¥¤¨¨¤¨¤§©

,äàãBää ìòå ,äãBáòä ìòå ,äøBzä ìò :úBëøa äðBîL äéìò Cøáîe .ät ìò àøB÷ íéãe÷tä©§¦¥©¤§¨¥¨¤¨§¤§¨©©¨§©¨£¨§©©¨¨
éðôa íéìLeøé ìòå ,ïîöò éðôa ìàøNé ìòå ,Bîöò éðôa Lc÷nä ìòå ,ïåòä úìéçî ìòå§©§¦©¤¨Ÿ§©©¦§¨¦§¥©§§©¦§¨¥¦§¥©§¨§©§¨©¦¦§¥

àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk äàBøä .älôzä øàL ìòå ,ïîöò éðôa íéðäkä ìòå ,dîöò¯Bðéà ©§¨§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨§©§¨©§¦¨¨¤Ÿ¥¨§¤¥¥
ïéôøNpä øéòNå øt äàBøäå ,ïéôøNpä øéòNå øt äàBø¯.àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk äàBø Bðéà ¤©§¨¦©¦§¨¦§¨¤©§¨¦©¦§¨¦¥¤Ÿ¥¨§¤¥

.úçàk äåL ïäéðL úëàìîe ,ä÷Bçø Cøc äúéäL àlà ,éàMø BðéàL éðtî àìåàøîâ §Ÿ¦§¥¤¥©©¤¨¤¨§¨¤¤§¨§¤¤§¥¤¨¨§©©
"BlMî ïáì úéìèöàa" éðú÷cî¯úBø÷ì äöø íà" :éðú÷å .àéä äãBáò åàì äàéø÷c ììkî ¦§¨¨¥§¦§§¦¨¨¦¤¦§¨¦§¦¨¨£¨¦§¨¨¥¦¨¨¦§

éãâáaõeá¯éãâa :dpéî zòîL ."àøB÷äðeäë,äàéø÷ éðàL àîìéc !ïäa úBðäéì eðzéð §¦§¥¥¨§©§¦¨¦§¥§¨¦§¥¨¨¤¦§¨¨¥§¦¨
úBðäéì eðzéð àì Bà ,ïäa úBðäéì eðzéð äpeäë éãâa :ïì àéòaéàc ,àéä äãBáò CøBöc§¤£¨¦§¦©£¨¨¦§¥§¨¦§¥¨¨¤Ÿ¦§¥¨

ìëéî àä ,àìc àeä äðéL .LãB÷ éãâáa íéðLé eéä àì :òîL àz ?ïäa¯àîìéc .éìëà ¨¤¨§©Ÿ¨§¥¦§¦§¥¤¥¨§¨¨¥©¨§¦¦§¨
íéðäkäL ãnìî "íäa øtk øLà íúà eìëàå" :àéðúãk ,àéä äãBáò CøBöc ,äìéëà éðàL̈¥£¦¨§¤£¨¦¦§©§¨§¨§Ÿ¨£¤ª©¨¤§©¥¤©Ÿ£¦

àeä äðéL .ïéøtkúî íéìòáe íéìëBà¯éëelä àä ,àìc¯éëläî,àì éîð éëeläã àeä ïéãa ! §¦§¨¦¦§©§¦¥¨§¨¨¦¥§©§¦§¦§¦¥©¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `nei(iriax meil)

,íéìLeøé ìL dðBôöì,oetva miyrpy z`hg iyrn lk x`ykõeçå ¦§¨¤§¨©¦§
ììL,úBðçî Luegn' minrt yly dxezd ieaixn lirl yxcpk §¨Ÿ©£

.'dpgnl,ïéôøNð ïLcä úéaà ,øîBà éñBé éaøxn`py oeik xnelk ©¦¥¥©¥©¤¤¦§¨¦
giyn odk xt iabl dxeza(ai c `xwie)ep` ,'sxUi oWCd jtW lr'©¤¤©¤¤¦¨¥

mewnl gafndn oyc `iadl jixv xtd ztixy mcewy micnl
.'oycd jty mewn' `xwp didiy ick ,dtixyd

mixtd ztixyy jixvn iqei iax `weecy rnyn `ziixad ixacn
`pzy rnyne ,gafnd oyc xak ea didy mewna zeidl dkixv
.mixtd ztixyl gafnd oyc z` micwdl jixv oi`y xaeq `nw

:`nw `pz edin zxxan `xnbddéìò âéìôc àpz ïàî ,àáø øîà̈©¨¨©©¨§¨¦£¥
éñBé éaøc,iqei iax lr wlegy `nw `pzd edin -ïa øæòéìà éaø §©¦¥©¦¡¦¤¤¤

àéðúc ,àeä á÷òé,`ziixaagiyn odk xt ztixy iabl xn`p(my) ©£Ÿ§©§¨
,'óøNé ïLcä CôL ìà'cnllì àäiLïLc íLmy sexyiy mcew ¤¤¤©¤¤¦¨¥¤§¥§¨¤¤

.iqei iax zrcke ,xtd xya z`,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøoi` ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
cnll `a weqtd `l` ,dtixyd mcew oyc my didiy jixvàäiL¤§¥

îCteLî BîB÷oycd didi oyc my epziyky ,rteyn oexcn - §§¨
.ea jtzynéiaà déì øîàawri oa xfril` iaxy jl oipn ,`axl ¨©¥©©¥

,iqei iax lr wlegéâéìôc àeä CteLî BîB÷îa àîìéãå`ny - §¦§¨¦§§¨¦§¦¥
la` ,oexcna rteyn dtixyd mewn didiy jixv m`d wx ewlgp
mewn eze`l oyc `iadl jixvy dcen awri oa xfril` iax mb

.xtd z` ea sxeyy mcew
ztixya wqrznl micba z`neh oipra `ziixa d`ian `xnbd

:xiryde xtd,ïðaø eðzmixetkd mei xirye xt ztixy iabl xn`p ¨©¨¨
(gk fh `xwie)óøNäå''mze`' dlindn micnele ,'eicbA qAki mzF` §©¥¨§©¥§¨¨

`weecyóøBNämteb ztixya wqrznd -àìå ,íéãâa ànèî ©¥§©¥§¨¦§Ÿ
øeàä úà úévnä,y`d -úà øcñnä àìålr mixai`d e` mivrd ©©¦¤¨§Ÿ©§©¥¤

iab,äëøònäzx`ane .ynn mteb ztixya miwqrzn mpi`y ©©£¨¨
,`ziixadòéiñnä äæ ,óøBùä eäæ éàåo`kl mixai`d jetida §¥¤©¥¤©§©¥©

y`d zlcbdae o`kleìBëé :àúééøáä úìàåù .äôéøN úòLa¦§©§¥¨¨
[ile`-]eNòpMî óàxiryde xtd xya,øôàeidiíéãâa ïéànèî ©¦¤©£¥¤§©§¦§¨¦

mda wqrzd `ly in dzr mda jtdi m`e ,mztixya riiqnd ly
:`ziixad daiyn .eicba e`nhi ,dzr cr,'íúà' øîBì ãeîìz©§©Ÿ¨

sxeyd `weecy hrnlíúBàmdyk xiryde xtd xya z` - ¨
md ,oira,íéãâa ïéànèî øôà eNòpMî àìå ,íéãâa ïéànèîoeik §©§¦§¨¦§Ÿ¦¤©£¥¤§©§¦§¨¦

.xya ztixya wqrzn aygp epi` xt`a jtdndyøæòìà éaø©¦¤§¨¨
,øîBà ïBòîL éaøan z`f micnel,'øtä'oiicryk sxeyd `weecy §©¦¦§¥©¨
'xt' zxev ea xkipànèîy xg`l la` ,micbaøNaä Czéðlhae §©¥¦©©¨¨

ezi`xn epnneäééðéa éàî :àøîâä úøøáî .íéãâa ànèî Bðéàdn - ¥§©¥§¨¦©¥©§
:`xnbd daiyn .micenild ipy oia weligddéeLc eäééðéa àkéà¦¨¥©§§©§¥

àëBøçjxgpy xg`l dtixya riiqnyk `ed mdipia weligd - £¨
oeik micba `nhn `ed `nw `pzly ,xt` dyrp `l oiicre xyad
epi` oerny iaxa xfrl` iaxle ,'mze`' sxeyy aygp oiicry

.'xt' cer `xwp epi` jxgpyky oeik micba `nhn

äðùî
ribiy cr mixetikd mei zceara jiyndl i`yx lecbd odkd oi`

xn`py ,xacnl xiryd(ak fh `xwie),'xAcOA xirUd z` gNWe'§¦©¤©¨¦©¦§¨
jk xg` wxe(dk my)eide ,'dgAfOd xihwi z`Hgd alg z`e'§¥¥¤©©¨©§¦©¦§¥¨

dpynd .xacnl ribd xirydyk lecbd odkl ricedl mikixv
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Bìike ,eicarúeîc ,íäì øîà .äæ éãeäéì äåçzLé EúBîk ìBãb Cìî¤¤¨§§¦§©£¤¦¦¤¨©¨¤§
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ezny in` cenr hq sc ± iyily wxt`nei
äéì êéøèöéà àôéñåzgz opzil xzeny opireny`l irac meyn hwpc dpiy Ð

.ohyety xg`n giti m` ol ztki` `l eze ,odiy`xïäéùàø ãâðë.odiy`x lv` Ð

äéðéî òîù.giti `nyl yiig `l elv` ogipdl xzencn Ðãöä ïî ïéìéôúÐ

.oyi `edyk elv` ogipdlàçéðäehpa` xn`c o`nl mi`lkl yiig `lc i`d Ð

uea ly `edy mixetkd meia lecb odk ly

oi`e ,dpyd zeni lk heicd ly ehpa` edf

.xity heicd odk icbaa mi`lk'åëå åäæ àì
.mi`lk ly dpyd lk heicd lyc Ðíéù÷

íämeyn oda oi` jkitl oinngn opi`e Ð

.mi`lkàèîð.f"rla `"xhlt cal ÐàãîâÐ

.dywéøùd`lrdc mi`lk meyn ea oi` Ð

`ed menig z`pd da zi`c dyialc `inec

.xqzi`cxeq` dpicnl.leg jxc da bdepy Ð

íéæéøâ øä.mizek ly oayen mewn Ðúò
'äì úåùòìly enyl xac zeyrl zr `ayk Ð

mewn.dxez ea xtdl xzen Ðíå÷îá ãéîìúì
áøä,lecb odk ipta obqle zqpkd y`xl Ð

.axd ceak hrnnk epi`eåãåáë íåùî äìåë
ìåãâ ïäëãdaxd zexxy yiy eze` oi`xn Ð

.oiwleg oi` `nlra la` .epnn dhnl
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àáwxta la` .gitie oda oyi `ny opiyiig `le i"yx yxit Ð oiixy cvd on oilitz el

ediilr ltpe xcpbn `nlic opiyiig `lc :`pixg` `nrh yxtn (`,fk) cinzc `nw

.oilitz oeifa `ki`e

àìà`zbeltc ab lr s` Ð xninl `ki` i`n heicd odk ly ehpa` edf `l xn`c o`nl

ayiil dvex `ed (`,ai) `nw wxta `id i`pzc

oiltwnc `idd (a,dk) cinzc `nw wxtc oizipzn

.`nlr ilekc `ail` odiy`x zgz oigipne

ïéù÷wxta xn`c `id i`n ok m` dniz Ð od

mi`lka oiaiig lkd (`,b) oikxrc `nw

:ipyne !`hiyt :jixte ,mil`xyie miel mipdk

li`ed `pin` jzrc `wlq ,dil jixhvi` mipdk

ocira `ly ,dceara mi`lk ediiabl ixzyi`e

`zyde .'eke ol rnyn `w Ð exzyil inp dcear

!ediiabl mi`lk exzyi` `l Ð od oiywc oeik

eedc d`lrde dyialc :mz epiax uxize

drvd la` oiywa elit` ixiq` `ziixe`c

i"yx yexitk `lce .oiywa exfb `l opaxcnc

seqae d`lrde dyiala oixzene od oiyw yxity

aeh meia oiglyn :opzc (a,ci) aeh meic `nw wxt

Ð oiywa :ipyne ?efg i`nl mi`lk :jixte .mi`lk

?ixy ikid drvde :xn`z m`e .drvda inp ixiin

dyial oiprl `ziixe`c mi`lk eedc oeik `de

miakek caerl exkenl elit` exqzil Ð d`lrde

ca`y cbad :(d wxt mi`lkc `ztqeza) `ipzck

`le miakek caerl epxkni `l df ixd mi`lk ea

yi !eizgz rivdl oky lke xengl zrcxn epyri

`ny opiyiige ca`a `weec ixii` `idd :xnel

xn`ck ecba iab lr epxtzie xefgie ecba rxwi

icaerd zecep iab (`,al) dxf dcear zkqna

`ny xengl oigihy odn zeyrl xeq`y miakek

eid m` la` ,ecep ab lr epxtzie xefgie ecep rwai

mi`lk zkqna opzck xzen Ð mixkip mi`lkd

Ð xengd zrcxne znd ikixkz :(c dpyn h wxt)

`kd xn`de :xn`z m`e .mi`lk meyn mda oi`

odizgz mi`lke ef iab lr ef zervn xyr elit`

zkqna opzc `d` dyw oke ,mdilr oyil xeq`

oi` zezqkde mixkd :(a dpyn h wxt) mi`lk

jiiy zervnac :xnel yie !mi`lk meyn mda

la` .`nip el jxkz `ny opiyiig ikdl ,dkixk

`giky `l zezqke mixkae xengd zrcxna

rbep exya m` edin .exfb `l ikdle `nip jxkizy

:zezqke mixk iab `icda `pzck ,xeq` oda

oicd `ede .oda rbep exya `di `ly calae

s`e ,oipr lka ixiq` d`lrde dyialae .zrcxna

mc` ozi `l opzck .oda rbep exya oi`y it lr

.laf `ivedl elit` etizk lr mi`lk ly zrcxn

oerny epiax axdl wgvi epiax aiydy dne

oda yiy y"piihitxet h"yew mze` lr `"liapin

micbady it lr s` xnv ly oikene ,micba i`lk

seqa `zi`ck xizdl yi Ð ozyt ly od odilry

.wgvi epiax oeyl ,(mye `,eh) dviac `nw wxt

éãâádpedkoke Ð xeq` dpicnl oda `veid

oiyecw) "ycwn yi`d" wxta rnyn

oyaell dligzkl xeq` dxfra elit`c (`,cp

oda oi` dpedk icba xn`wc .dcear jxevl `ly

wxta opixn` `d :xn`z m`e .xdfdl xyt` dfac ,xeq` oyaell dligzkl `d rnyne .dcear xg` cin oxiqdl xdfdl elkeiy :yexit .zxyd ik`lnl dxez dpzip `ly itl dlirn

ea dwxfp `l izk`c rnyn mzdc ,zepin ea dwxfp cinc xninl `kile !ycwnl ueg elit` egipdl xzeny `nl` ,jipir oiay uiva mdl mwd :jlnd i`pi iab (`,eq) oiyeciwa "xne`d"

epiax xne`e .dry lk egipdl leki dvxn egvn lr edcer `weec (a,f lirl) xn`c o`nl ,edine .dt lray dxezd :inp xn` `le ?dilr `dz dn azkay dxeze :xn`wc ,ikd xza cr zepin

yi `nye .epnn ezrc giqi `ly (a,f) `nw wxta lirl ,izixg` `yxcl jixhvi`c ab lr s`e (gk zeny) "cinz egvn lr dide" dia aizkcn ,dry lk egipdl leki `nlr ileklc :mz

lka xtky zepin ea dwxfpc igek`l ivn ded `l `kd edin ,uivd gipdy dyr oick `lyc xnel d`xp did xzeie .`wtp "egvn lr dide" "oxd` gvn lr dide" ipnif ixz aizkcn xnel

.dilr `dz dn azkay dxez `l` xn`w `lcn wiicc ,ikd xza cr dt lray dxezd
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc `nei(iying meil)

ea ycgzdy xzidd meyndéì àëéøèöéà àôéñz` `yixa zepyl ¥¨¦§§¦¨¥
la` ,`tiqa epipyy .`weec dpiya xeqi`dïéèLBtz` mipdkd §¦

mdicba,íäéLàø úçz ïéçépîe ïéìt÷îemze` ehyt xaky oeiky §©§¦©¦¦©©¨¥¤
.mzpya mda egiti `ny miyyeg `l

,epipy :`ziixad ly `tiqdn zwiicn `xnbdïéìt÷îe ïéèLBt§¦§©§¦
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megipdyïäéLàø úçz,ynnàîéà àlàmegipdyãâðk[cil-] ©©¨¥¤¤¨¥¨§¤¤
,ïäéLàø.mdn epdp `le ¨¥¤

:`tt ax ixacn cenll xyt`y sqep oic,àiLøLî áø øîà̈©©§©§¦¨
jenq micbad z` gipdl mipdkl exizdy `tt ax ly eyexitn

,giti `ny eyyg `le mdiy`xldpéî zòîLcenll jl yi - ¨§©§¦¨
y o`knïéléôzzegpendãvä ïî,oyi mc` ly eciva -,éîc øétL §¦¦¦©©©¦¨¥

.giti m` oeifa df oi` myael epi`e xg`ny
:`tt ax ixacl di`xc àøazñî énð éëäeyexit odiy`x zgz ¨¦©¦¦§©§¨§

êzòc à÷ìñ éàc .ïäéLàø ãâðkmegipdyïäéLàø úçz`l ,ynn §¤¤¨¥¤§¦¨§¨©§¨©©¨¥¤
,xzed recn oaenéì ÷etéúåxeq`lèðáà àkéà àäc ,íéàìk íeMî §¥¦¦¦§©¦§¨¦¨©§¥

.cgi ozyte xnvn ieyr didyénð éäðexn`py s`e -cicba §¦©¦§
dpedkïäa úBðäéì eðzéðmewn lkn ,dlirn mda oi`eépäúî àä ¦§¥¨¨¤¨¦§©¥

.íéàìkîeúåîé øàùá) ìBãb ïäk ìL Bèðáà øîàc ïàîì àçéðä ¦¦§©¦¨¦¨§©§¨©©§¥¤Ÿ¥¨
(äðùä,ozyt wx ieyr didy mixetkd meiaàeä äæ`ed dnec - ¤

lèBéãä ïäk ìL Bèðáàieyr `ed s` xnelk ,[dpyd zeni lk ly] ©§¥¤Ÿ¥¤§
xzede ,heicd odk icbaa mi`lk llk did `l ok m` ,ozyt wx

.mdilr akylàeä äæ àì ìBãb ïäk ìL Bèðáà øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©©§¥¤Ÿ¥¨Ÿ¤
,èBéãä ïäk ìL Bèðáà,mi`lk ieyr heicd odk lyy oeikéàî ©§¥¤Ÿ¥¤§©

øîéîì àkéàxeqi`l eyyg `le eilr akyl exizd recn - ¦¨§¥©
odiy`x cvl mze` migipn eidy ,`tt axk gken `l` .mi`lk

.mdizgz `le
:di`xd z` zegcl zexyt` dlrn `xnbdàîéz éëåyíéàìkwx §¦¥¨¦§©¦

äàìòäå äLéáìaeteb lr mgipdl e` myall -,øeñàc àeäla` ¦§¦¨§©£¨¨§¨
äòväaeizgz mrivdl -,éøLakyl mipdkl xzed jkitle §©¨¨¨¥

:`xnbd dgec .mdilràéðúäåxn`p ,xeq` eizgz rivdl s`y §¨©§¨
(hi hi `xwie)fphrW mi`lM cbaE'éìò äìòé àì,'Edxq` `ly rnyn ¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ©£¤¨¤

,d`lrde dyial `l` dxezézçz Bòéväì øzeî äzà ìáàE £¨©¨¨§©¦©§¤
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Cøkézdlrze,BøNa ìò úçà àîéð.mi`lk xeqi` lr xearie ¦¨¥¦¨©©©§¨
dpedk icbaa yi zg` drcle ,mi`lka dxeq` drvd s`y oeikne
axk mdiy`xl jenq mdicba z` egipdy jgxk lr ,mi`lk meyn

.`tt
:`tt axl di`xd z` zegcl ztqep zexyt` dlrn `xnbdéëå§¦

àîéz`ly daiqde ,ynn my`x zgz micbad z` egipd ok`y ¥¨
oeik mi`lk xeqi`l eygéðéa éðéa éãéî déì ÷éñôîccba egipdy - §©§¦¥¦¦¥¥¥¥

,jk xnel okzi `l :`xnbd dgec .micbal my`x oia uevgl xg`
íeMî éaø øîà ,éåì ïa òùBäé éaø øîà ,éft ïa ïBòîL éaø øîàäå§¨¨©©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¨©©¦¦

eléôà ,íéìLeøéaL àLéc÷ àìä÷gipdå ,Bæ áb ìò Bæ úBòvî øNòyi §¨¨©¦¨¤¦¨©¦£¦¤¤©¨©©§
,ïäéìò ïLéì øeñà ,ïäézçz íéàìë`ny yeygl yi oiicry itl ¦§©¦©§¥¤¨¦Ÿ£¥¤
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xtqay 'xeyrae'] ziyilyd dyxtd z` `xew odkd xy`ky -
dpi` `idy mirneyd mixeaq ,dt lra [xacna,xtqa daezk

.`ed mebte
:dpyna epipyúìàåù .ät ìò àøB÷ íéãe÷tä LîBç ìL 'øBNòáe'¤¨¤¤©§¦¥©¤
éànà :àøîâä,dt lr ef dyxt `xew recn -ìBìâðxtqd z` ©©¦§

áø øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà :àøîâä äáéùî .éø÷éðå§¦§¥¨©©¨§¥§©§ª©¨©©
,úLLok zeyrl leki epi`,øeaéöa äøBz øôñ ïéììBb ïéàL éôì ¥¤§¦¤¥§¦¥¤¨§¦
éðtîdf oi`yãBákdøeaéö.dlilbd meiql zetvle dineca zayl ¦§¥§¦

:`xnbd zl`eyéúééðåxtqàðéøçàzyxtl ok iptl llbpy §©§¥©£¦¨
,'xeyrae'éø÷ðå:`xnbd daiyn .ekezn,øîà äãeäé øa àðeä áø §¦§¥©¨©§¨¨©

ok zeyrl leki epi`ìL Bîât íeMîd xtqd,ïBLàøexn`i `ly ¦§¨¤¦
.xqg `edyøîà Lé÷ì Léøå,xg` mrhíeMîjxale xefgl jixvy §¥¨¦¨©¦
ezd zekxajxan `vnpe ,ipyd xtqd lr dx.äëéøö dðéàL äëøa§¨¨¤¥¨§¦¨

:dcedi xa `ped ax ly evexiz lr dywn `xnbdïðéLééç éîe¦©§¦¨
àîâôì,xg` xtq `ivedl exq` okly ,oey`xd xtqd lyøîàäå ¦§¨¨§¨¨©

ïéàéáî ,úaLa úBéäì ìçL úáè LãBç Làø ,àçôð ÷çöé éaø- ©¦¦§¨©§¨Ÿ¤¥¥¤¨¦§§©¨§¦¦
mi`ivenìLLixtqïéøB÷å ,úBøBzaúçàodníBé ìL Bðéðòa- ¨Ÿ§¦©©§¦§¨¤

,reayd zyxtåaúçàd`ixwd z`å ,(úáè) LãBç Làø ìLaúçà §©©¤Ÿ¤¥¥§©©
d`ixwd z`.äkeðç ìLexn`i `ny miyyeg `ly rnyn ¤£¨

:`xnbd zvxzn .xg` xtq mi`vene ,mebt oey`xd xtqdy
mi`xew xy`k,éøôñ àúìúa éøáb àúìzy`xa miyery itk §¨¨©§¥¦§¨¨¦§¥

,zaya lgy zah yceg,àîât àkéìlky mixne` mi`exdy itl ¥¨§¨¨
yk la` .xg` xtqa `xwl dvx cg`àøáb ãç`xew,éøôñ éøúa ©©§¨¦§¥¦§¥

,àîât àkéàokle oey`xd xtqa mbt `vn i`ceay mixne`y itl ¦¨§¨¨
.xg` xtqa `exwl xar

:dpyna epipyàúééøá äàéáî àøîâä .úBëøa äðBîL äéìò Cøáîe§¨¥¨¤¨§¤§¨
,ïðaø eðz :úåëøáä úðåîù úà úøàáîùzkxaäøBzä ìòjxan ¨©¨¨©©¨

íéëøánL Cøãkdilrìòå äàãBää ìòå äãBáòä ìò ,úñðkä úéáa §¤¤¤§¨§¦§¥©§¤¤©¨£¨§©©¨¨§©
ïBòä úìéçîjxandð÷éúk,dlitza dzgqepk -Lc÷nä ìòåjxan §¦©¤¨§¦§¨§©©¦§¨

dkxa,ïîöò éðôa ìàøNé ìòå ,ïîöò éðôa íéðäkä ìòå ,Bîöò éðôa¦§¥©§§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨§©¦§¨¥¦§¥©§¨
åjxan ok.älôz øàL ìò §©§¨§¦¨

:dlitzd x`y lry dkxad xe`ia'älôzä øàLe' ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨©§¦¨
,dkxad gqep `ed jk dpyna epipyyäpéçz äpøeéðôlî äLwaE ¦¨§¦¨©¨¨¦§¨¤

,ìàøNé Enò ìòitl 'd mze` ryedùmdíúBçå .òLeäì ïéëéøv ©©§¦§¨¥¤§¦¦§¦¨©§¥
,ef dkxaa'd dz` jexaCk øçàå .älôz òîBLmiiqy xg`l - §¥©§¦¨§©©¨

,jxal lecb odkdàéáî ãçàå ãçà ìkd z`äøBz øôñ`iady ¨¤¨§¤¨¥¦¥¤¨
Búéaî,mixetkd mei axraBúeæç úBàøäì éãk ,Ba àøB÷åeitei - ¦¥§¥§¥§©§¨

,e`iadl gxhy eilra zx`tze ,dxez xtqd ly.íéaøì̈©¦
:dpyna epipy'åë ìBãb ïäk äàBøäxt d`ex epi` `xew `edyk ¨¤Ÿ¥¨

e ,oitxypd xirye,éàMø BðéàL éðtî àìdwegx jxc dzidy `l` Ÿ¦§¥¤¥©©
:`xnbd zl`ey .zg`k dey odipy zk`lneàèéLti`yxy §¦¨

:`xnbd zvxzn .dpynd zycgn dne ,mdipy ze`xlàîéúc eäî©§¥¨
xaca xeqi` yiy xnel xeaq `dz `ny -øîàc ,Lé÷ì Léøãk¦§¥¨¦§¨©

úBönä ìò ïéøéáòî ïéà ,Lé÷ì Léødevn gipdl mc`l xeq` - ¥¨¦¥©£¦¦©©¦§
gipnd s`y ,mixeaq epiide .zxg` devna weqrle ecil d`ad
lr xiarn ,dxtd ztixy z` ze`xl ick lecb odkd z`ixw

.xeq`e `ed devndäåöî éàîeepiid okly el` zeevn zii`xa yi ©¦§¨
meyn ,zeevnd lr dxard xeqi` o`k yiy mixeaqúøãä íò áøa'§¨¨©§©

'Cìî(gk ci ilyn)ziyrp devnyk -zxcedne daeyg `id miaxa ¤¤
.xzeiïì òîLî à÷oeik zeevnd lr xaerk aygp epi`y ,dpynd ¨©§©¨

.odn zg`a envra wqer epi`y

äðùî
yly ,mixetkd meia ycwnd ziaa eaixwd zepaxw dxyr yng
izy mdy ,cinzd zepaxw :md el`e .zeler dxyr mizye ze`hg
xt mdy ,lecb odkd zepaxw .miaxrd oia lye xgy ly ,zeler

dlerl li`e z`hgl(b fh `xwie)dyrpd' xiry `edy ,mrd oaxw .
z`hgl 'mipta(d fh my my),dlerl xt mdy ,mitqend zepaxwe .

zelerl miyak draye ,z`hgl 'uega dyrpd' xiryhk xacna)

(g-fdlerl li`e ,(d fh `xwie)dliaha] xgy ly cinz axw dligz .
lirl dpyna x`eank ,dpey`xd(:`l)zwelgn d`ian dpynd ,[

:zepaxwd x`y zaxwd xcq oipra
õeá éãâáa íàdidåéìâøå åéãé Lc÷ ,àøB÷,d`ixwd xnbaèLtz` ¦§¦§¥¥¦¥¨¨§©§¨¨©

,eicbaãøédewnlìáèå,meid ly ziyily dliahâtzñðå äìò- ¨©§¨©¨¨§¦§©¨
,abpzdå Láìå áäæ éãâa Bì eàéáäåaeyäNòå àöéå ,åéìâøå åéãé Lc÷ §¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨§¨¨§¨¨

aixwde -éða íéîéîz íéNák úòáL úàå ,íòä ìéà úàå Bìéà úà¤¥§¤¥¨¨§¤¦§©§¨¦§¦¦§¥
àáé÷ò éaø .øæòéìà éaø éøác ,äðLe wlegøçL ìL ãéîz íò ,øîBà ¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥¦¨¦¤©©

ïéáø÷ eéä,miyakd zrayeéä õeça äNòpä øéòNå ,äìBòä øôe ¨§¥¦©¨¨§¨¦©©£¤©¨
.íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò ïéáø÷§¥¦¦¨¦¤¥¨©§©¦

èLôe åéìâøå åéãé Lc÷,adf icba z`ìáèå ãøéåly ziriax dliah ¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©
,meid.åéìâøå åéãé Lc÷å ,Láìå ïáì éãâa Bì eàéáä .âtzñðå äìòå§¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨
ñðëðmiycwd ycwläzçnä úàå ókä úà àéöBäìdymy mgip ¦§©§¦¤©©§¤©©§¨

aeye .dipy dliahaèLôe åéìâøå åéãé Lc÷,oal icba z`ãøéå ¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©
ìáèåe ,ziying dliah,Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä .âtzñðå äìò §¨©¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥¨¨§¨©

ñðëðå ,åéìâøå åéãé Lc÷ålkidl,íéaøòä ïéa ìL úøBè÷ øéè÷äì §¦¥¨¨§©§¨§¦§©§©§¦§¤¤¥¨©§©¦
úBøpä úà áéèäìe.èLôe åéìâøå åéãé Lc÷å,adf icba z`ãøéå) §¥¦¤©¥§¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©

Bîöò éãâa Bì eàéáä (âtzñðå äìò ìáèåely leg icba -,Láìå §¨©¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥©§§¨©
áBè íBéå .Búéa ãò BúBà ïéeìîedcerq -äòLa ,åéáäBàì äNBò äéä §©¦©¥§¨¨¤§£¨§¨¨

.LãBwä ïî íBìLa àöiL¤¨¨§¨¦©¤

àøîâ
:`aiwr iax ixac z` zxxan `xnbdøîà÷ éëéä ,eäì àéòaéàiax ¦©§¨§¥¦¨¨©

y xnel ezpeek m`d ,`aiwrïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íòzray ¦¨¦¤©©¨§¥¦
,miyakdåeli`ïéa ìL ãéîz íò õeça äNòpä øéòNå äìBòä øt §©¨¨§¨¦©©£¤©¦¨¦¤¥

íéaøòä.miaxw eideéä øçL ìL ãéîz íò ,øîà÷ éëä àîìéc Bà ¨©§©¦¦§¨¨¦¨¨©¦¨¦¤©©¨
ïéáø÷,miyakdäìBòä øôeaxw `ed s`eäééãäaly cinz xg`l §¥¦©¨¨©£©§
,xgyåd wxõeça äNòpä øéòNaxw did.íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò §¨¦©©£¤©¦¨¦¤¥¨©§©¦

:dpynd ixaca sqep wtqeúå,ewtzqd cer -éaøì ,äìBòä øt §©¨¨§©¦
déøéiLc øæòéìà,epic dn hxit `ledéì ãéáò úîéàaixwd izn - ¡¦¤¤§©§¥¥©¨¦¥

.eze`úàhç éøeîéà ,àáé÷ò éaøì ïéa øæòéìà éaøì ïéa ,eúåiwlg - §¥§©¦¡¦¤¤¥§©¦£¦¨¥¥©¨
,oevigd gafn iab lr mixhwpd mipta dyrpd xiryde xtdúîéà¥©

eäì ãéáò.mze` xihwd izn - ¨¦§
:`xnbd daiynàzðwúî dì úçkLî àì ,àáø øîà`vnz `l - ¨©¨¨Ÿ©§©©¨§©©§¨

,zyxetne zpwezn jxca daxwdd xcq z`ì Bà àlàzhiyéaø ¤¨§©¦
øæòéìàitkàðúceixac epypy -ìàeîL éáãaxciqy `ztqeza - ¡¦¤¤§¨¨¦§¥§¥

,eiptly mi`pzdn eyxcn ziaa l`enyì Bàzhiyàáé÷ò éaø §©¦£¦¨
àzôñBúãk.`ztqeza eixac epypy itk - ¦§¤§¨

xac z` zx`an `xnbd:`ax iøæòéìà éaø ,ìàeîL éác àðúc§¨¨§¥§¥©¦¡¦¤¤
äNòå àöé ,øîBàz`éøeîéàå íòä ìéàå Bìéàdøt ìáà .úàhç ¥¨¨§¨¨¥§¥¨¨§¥¥©¨£¨©

íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò õeça äNòpä øéòNå íéNák úòáLå äìBòä̈¨§¦§©§¨¦§¨¦©©£¤©¦¨¦¤¥¨©§©¦
eli`e .ziying dliaha ,miaxw eidéàî àzôñBúc àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¤§¨©

ãéîz íò íéNák úòáLå äìBòä øt ,øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc ,àéä¦§©§¨©¦£¦¨¥©¨¨§¦§©§¨¦¦¨¦
ïéáø÷ eéä øçL ìL,dpey`xd dliahaøîàpLx`y ly sqena ¤©©¨§¥¦¤¤¡©

milbxd(bk gk xacna),'ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî'rnyn ¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©©¨¦
zepaxw oicd `ede ,xgy ly cinz xg`l cin eaxw el` zepaxwy

.mixetkd mei ly sqendCk øçàå,dipy dliaha -yaly xg`l §©©¨
z` dyr ,oal icba.íBiä úãBáò£©©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

ezny in` cenr r sc ± iyily wxt`nei
åúìéçúì øôñä óåñî.rxtnl Ðäîì êë ìëåizixwy dnn xzei xnel jixv dnl Ð

.o`k aezk mkiptläøåú øôñ ìò æòì àéöåäì àìùdyxt `xew eze` oi`exyk Ð

.dyxt dze` xqg dxez xtqy mixeaq edi ,dt lr ziyilyøåáéö ãåáë éðôîediy Ð

.jkl oinnece oitvnàðéøçà éúééðå.ziyily dyxtl llbp `diy Ð'åëå åîâô íåùîÐ

.`ed xqg exn`i `lyäëéøö äðéàù äëøáÐ

.jxale xefgl jixv `diyäð÷éúëep`y enk Ð

.dltza eze` oixne`äìôúä øàù ïðáø åðúÐ

dywa dpigz dpx :`id jk dpyna diepyd

.ryedl mikixvy l`xyi jnr lr jiptln

íéáøì åúåæç úåàøäìxtq ly eiep ze`xdl Ð

,devna ze`pzdl gxhy dilra zx`tze ,dxez

"edep`e il` df" (eh zeny) xn`pyd`pzd Ð

slwa ,d`p dxez xtq ,d`p alel ,zevna eiptl

mei axrne ,one` xlala ,d`p eica ,d`p

.my me`iad mixetkdúåöîä ìò ïéøéáòî ïéà
ef gipny ,`ed ixear` inp i`d `nizc edne Ð

.ef ze`xl jledeäåöî éàîåozii`xa yi Ð?yi

.jln zxcd mr aexa meyn devn o`kà÷
ïì òîùîepi`y xg`n ,`ed xarn e`lc Ð

.da weqräðùîíéùáë úòáù,sqen ly Ð

.(hk xacna) micewtd ynega odäìåòä øôåÐ

dliaha miaxrd oia ly cinz mr ,sqenc inp

.ziyingàøîâøîà÷ éëéä.`aiwr iax Ð

äéøééùã øæòéìà éáøì äìåòä øô åúå`le Ð

dil ciar zni` ,dia ixii`?inp oicd `ede

`zlin yix `l` ,xiry` iieyw`l `ki`c

.hwpúàèç éøåîéàoiwxit jci`a `pzc Ð

.mxihwiy cr qbna mpzpäì úçëùî àìÐ

`l` epizpyna `zpwzn meid zcear xcql

iac `pzc xfril` 'xl `zpwzn dl zgkyn

`aiwr iaxl e` ,edleka ixii`c l`eny

iaxca .dti eixac z` my yxity `ztqezc

.dyre `vi opiqxb `l `aiwrìù ãéîú íò
øçùlk itqena xn`py .dpey`x dyiala Ð

mr oitqen `nl` "xwad zler caln" milbxd

mei cenlie ,odl jenqa ziyrp xwad zler

.mdn mixetkdêë øçàå íåéä úãåáò êë øçàå
õåçá äùòðä øéòùon `edy it lr s`e Ð

itl meid zcearl enicwdl leki `l sqend

z`hg caln cg` z`hg xirye" ea xn`py

.encw iniptd z`hg xiryy epcnl "mixetkd
øçàå

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

ãáìáåm`c Ð ezligzl xyr ixz seqn yxtl oi` Ð ezligzl xtqd seqn blci `ly

xtqd seqn `l` !onbxezd wiqtiy icka epiidc ,`l inp eteql ezligzn elit` ok

.`l llk llk Ð ezligz cvløéòùådniz Ð miaxrd oia ly cinz mr uega dyrpd

:ilmr axw dicegl uega dyrpd xiryc `zi` m` (dil `wtqn m`) ?dil `wtqn i`n

ipzil `l ok m` Ð miaxrd oia ly cinz

miaxrd oia ly cinz mr miaxw eid oizipzna

:xnel yie !axw did ipzil `l` ,miax oeyla

z`hg ixen` `nlic z`hg ixeni` xiiyc meyn

ipzw ikdle miaxrd oia ly cinz mr axw inp

.eid

àðúãxfril` iax :opiqxb ikd Ð l`eny iac

mrd li`e eli` dyre `vi xne`

miyak draye dlerd xt la` ,z`hg ixeni`e

oia ly cinz mr uega dyrpd xirye mininz

dlerd xt la` mda oi`y mixtq yie .miaxrd

mrd li`e eli` dyre `vi oda aezk `l`

xirye miyak draye dlerd xte z`hg ixeni`e

iac `pz Ð ok m`c ,`qxb dze` `xidp `le 'eke

irainl `ki`c `id `zpwzn e`l inp l`eny

.oizipzn` enk dlr
xg`e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

øôñ ììBâå" .Búléçúì øôqä óBqî âlãé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ§©¥¦©¥¤¦§¦¨§¥¥¤
"äøBzåëåänì Ck ìëå ,'¯ìò æòì àéöBäì àlL éãk ¨§¨¨¨¨§¥¤Ÿ§¦©©©

.äøBz øôñìL øBNòáe"Lîeçìò àøB÷ íéãe÷tä ¥¤¨¤¨¤©©§¦¥©
!éø÷éðå ìBìâð ?éànà ."ät¯déøa àðeä áø øîà ¤©©¦§§¦§¦¨©©¨§¥

øôñ ïéììBb ïéàL éôì :úLL áø øîà òLBäé áøc§©§ª©¨©©¥¤§¦¤¥§¦¥¤
.øeaéö ãBáë éðtî ,øeaéva äøBz¯àðéøçà éúééðå ¨©¦¦§¥§¦§©§¦©£¦¨

!éø÷ðå¯Bîât íeMî :øîà äãeäé øa àðeä áø §¦§¦©¨©§¨¨©¦§¨
dðéàL äëøa íeMî :øîà Lé÷ì Léøå .ïBLàø ìL¤¦§¥¨¦¨©¦§¨¨¤¥¨

÷çöé éaø øîàäå ?àîâôì ïðéLééç éîe .äëéøöàçtð: §¦¨¦¨§¦©¦§¨¨§¨¨©©¦¦§¨©§¨
ìL ïéàéáî úaMa úBéäì ìçL úáè LãBç LàøL Ÿ¤¥¥¤¨¦§©©¨§¦¦¨

Làø ìL úçàå ,íBé ìL Bðéðòa úçà ïéøB÷å ,úBøBz§¦©©§¦§¨¤§©©¤Ÿ
!äkeðç ìL úçàå (úáè) LãBç¯éøáb àúìz ¤¥¥§©©¤£¨§¨¨©§¥

àúìúaéøôñ¯éøôñ éøúa àøáb ãç ,àîât àkéì ¦§¨¨¦§¥¥¨§¨¨©©§¨¦§¥¦§¥
¯.àîât àkéàeðz ."úBëøa äðBîL äéìò Cøáîe" ¦¨§¨¨§¨¥¨¤¨§¤§¨¨

äøBzä ìò :ïðaø¯úìéçî ìòå ,äàãBää ìòå ,äãBáòä ìò ,úñðkä úéáa íéëøánL Cøãk ©¨©©©¨§¤¤¤§¨§¦§¥©§¤¤©¨£¨§©©¨¨§©§¦©
,ïîöò éðôa íéðäkä ìòå ,Bîöò éðôa Lc÷nä ìòå ,dð÷éúk ïåòä,ïîöò éðôa ìàøNé ìòå ¤¨Ÿ§¦§¨§©©¦§¨¦§¥©§§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨§©¦§¨¥¦§¥©§¨

äpéçz äpø :älôzä øàLe :ïðaø eðz .älôz øàL ìòåéðôlî äLwaìàøNé Enò ìò E §©§¨§¦¨¨©¨©§¨©§¦¨¦¨§¦¨©¨¨¦§¨¤©©§¦§¨¥
ïéëéøvL,Búéaî äøBz øôñ àéáî ãçàå ãçà ìk Ck øçàå .älôz òîBLa íúBçå ,òLeäì ¤§¦¦§¦¨©§¥§¥§¦¨§©©¨¨¤¨§¤¨¥¦¥¤¨¦¥

úBàøäì éãk Ba àøB÷åBúeæç.íéaøììBãb ïäk äàBøä"åë."éàMø BðéàL éðtî àì ' §¥§¥§©§¨¨©¦¨¤Ÿ¥¨Ÿ¦§¥¤¥©©
!àèéLt¯àîéúc eäî¯éàîe .úBönä ìò ïéøéáòî ïéà :Lé÷ì Léø øîàc .Lé÷ì Léøãk §¦¨©§¥¨¦§¥¨¦§¨©¥¨¦¥©£¦¦©©¦§©

äåöî¯.ïì òîLî à÷ ,"Cìî úøãä íò áøa"äðùîåéãé Lc÷ ,àøB÷ õeá éãâáa íà ¦§¨§¨©©§©¤¤¨©§©¨¦§¦§¥¥¦¥¨¨
,åéìâøå åéãé Lc÷å ,Láìå ,áäæ éãâa Bì eàéáäå ,âtzñðå äìò ,ìáèå ãøé ,èLt ,åéìâøå§©§¨¨©¨©§¨©¨¨§¦§©¥§¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨
éaø éøác ,äðL éða íéîéîz íéNák úòáL úàå ,íòä ìéà úàå Bìéà úà äNòå àöéå§¨¨§¨¨¤¥§¤¥¨¨§¤¦§©§¨¦§¦¦§¥¨¨¦§¥©¦
äNòpä øéòNå äìBòä øôe ,ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò :øîBà àáé÷ò éaø ,øæòéìà¡¦¤¤©¦£¦¨¥¦¨¦¤©©¨§¥¦©¨¨§¨¦©©£¤
äìòå ,ìáèå ãøéå ,èLôe åéìâøå åéãé Lc÷ .íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò ïéáø÷ eéä õeça©¨§¥¦¦¨¦¤¥¨©§©¦¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©§¨¨
.äzçnä úàå ókä úà àéöBäì ñðëð ,åéìâøå åéãé Lc÷å ,Láìå ïáì éãâa Bì eàéáä ,âtzñðå§¦§©¥¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨¦§©§¦¤©©§¤©©§¨
åéãé Lc÷å Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä ,âtzñðå äìò ,ìáèå ãøéå èLôe ,åéìâøå åéãé Lc÷¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©¨¨§¦§©¥¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨
åéìâøå åéãé Lc÷å .úBøpä úà áéèäìe ,íéaøòä ïéa ìL úøBè÷ øéè÷äì ñðëðå ,åéìâøå§©§¨§¦§©§©§¦§¤¤¥¨©§©¦§¥¦¤©¥§¦¥¨¨§©§¨
íBéå ,Búéa ãò BúBà ïéeìîe .Láìå Bîöò éãâa Bì eàéáä ,âtzñðå äìò ìáèå ãøéå ,èLôe¨©§¨©§¨©¨¨§¦§©¥¥¦¦§¥©§§¨©§©¦©¥§

.LãBwä ïî íBìLa àöiL äòLa åéáäBàì äNBò äéä áBèåàøîâéëéä :eäì àéòaéà ¨¨¤§£¨§¨¨¤¨¨§¨¦©¤¦©£¨§¥¦
ãéîz íò õeça äNòpä øéòNå äìBòä øôe ,ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò ?øîà÷̈¨©¦¨¦¤©©¨§¥¦©¨¨§¨¦©©£¤©¦¨¦

õeça äNòpä øéòNå ,eäééãäa äìBòä øôe ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò :øîà÷ éëä àîìéc Bà ,íéaøòä ïéa ìL¯íò ¤¥¨©§©¦¦§¨¨¦¨¨©¦¨¦¤©©¨§¥¦©¨¨©£©§§¨¦©©£¤©¦
àáé÷ò éaøì ïéa øæòéìà éaøì ïéa :eúå ?déì ãéáò úîéà ,déøééLc øæòéìà éaøì äìBòä øt :eúå ,íéaøòä ïéa ìL ãéîz̈¦¤¥¨©§©¦§©¨¨§©¦¡¦¤¤§©§¥¥©¨¥¥§¥§©¦¡¦¤¤¥§©¦£¦¨

éáãa àðúc øæòéìà éaøì Bà àlà àzðwzî dì zçkLî àì :àáø øîà ?eäì ãéáò úîéà úàhç éøeîéàBà ,ìàeîL ¥¥©¨¥©¨¥§¨©¨¨¨©§©©§¨¦©©§¨¤¨§©¦¡¦¤¤§¨¨¦§¥§¥
äìBòä øt ìáà ,úàhç éøeîéàå íòä ìéàå Bìéà äNòå àöé :øîBà øæòéìà éaø ,ìàeîL éác àðúc .àzôñBúãk àáé÷ò éaøì§©¦£¦¨¦§¤§¨§¨¨§¥§¥©¦¡¦¤¤¥¨¨§¨¨¥§¥¨¨§¥¥©¨£¨©¨¨

àéä éàî àzôñBúc àáé÷ò éaø .íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò õeça äNòpä øéòNå íéNák úòáLå¯:øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc §¦§©§¨¦§¨¦©©£¤©¦¨¦¤¥¨©§©¦©¦£¦¨§¤§¨©¦§©§¨©¦£¦¨¥
íBiä úãBáò Ck øçàå ."ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî" øîàpL ,ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò íéNák úòáLå äìBòä øt©¨¨§¦§©§¨¦¦¨¦¤©©¨§¥¦¤¤¡©¦§©Ÿ©©¨¨£¤§Ÿ©©¨¦§©©¨£©©

øçàå

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



קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc `nei(iyiy meil)

Búléçúì øôqä óBqî âlãé àlL ãáìáe.rxtnl `xwi `ly - ¦§©¤Ÿ§©¥¦©¥¤§§¦¨
:dpyna epipy,'åëå äøBz øôñ ììBâåiz`xwy dnn xzei xne`e §¥¥¤¨

:`xnbd zxxan .o`k aezk mkiptlänì Ck ìëå`ed jixv recn - §¨¨¨¨
:`xnbd daiyn .jk fixkdläøBz øôñ ìò æòì àéöBäì àlL éãk§¥¤Ÿ§¦©©©¥¤¨

xtqay 'xeyrae'] ziyilyd dyxtd z` `xew odkd xy`ky -
dpi` `idy mirneyd mixeaq ,dt lra [xacna,xtqa daezk

.`ed mebte
:dpyna epipyúìàåù .ät ìò àøB÷ íéãe÷tä LîBç ìL 'øBNòáe'¤¨¤¤©§¦¥©¤
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åúìéçúì øôñä óåñî.rxtnl Ðäîì êë ìëåizixwy dnn xzei xnel jixv dnl Ð

.o`k aezk mkiptläøåú øôñ ìò æòì àéöåäì àìùdyxt `xew eze` oi`exyk Ð

.dyxt dze` xqg dxez xtqy mixeaq edi ,dt lr ziyilyøåáéö ãåáë éðôîediy Ð

.jkl oinnece oitvnàðéøçà éúééðå.ziyily dyxtl llbp `diy Ð'åëå åîâô íåùîÐ

.`ed xqg exn`i `lyäëéøö äðéàù äëøáÐ

.jxale xefgl jixv `diyäð÷éúëep`y enk Ð

.dltza eze` oixne`äìôúä øàù ïðáø åðúÐ

dywa dpigz dpx :`id jk dpyna diepyd

.ryedl mikixvy l`xyi jnr lr jiptln

íéáøì åúåæç úåàøäìxtq ly eiep ze`xdl Ð

,devna ze`pzdl gxhy dilra zx`tze ,dxez

"edep`e il` df" (eh zeny) xn`pyd`pzd Ð

slwa ,d`p dxez xtq ,d`p alel ,zevna eiptl

mei axrne ,one` xlala ,d`p eica ,d`p

.my me`iad mixetkdúåöîä ìò ïéøéáòî ïéà
ef gipny ,`ed ixear` inp i`d `nizc edne Ð

.ef ze`xl jledeäåöî éàîåozii`xa yi Ð?yi

.jln zxcd mr aexa meyn devn o`kà÷
ïì òîùîepi`y xg`n ,`ed xarn e`lc Ð

.da weqräðùîíéùáë úòáù,sqen ly Ð

.(hk xacna) micewtd ynega odäìåòä øôåÐ

dliaha miaxrd oia ly cinz mr ,sqenc inp

.ziyingàøîâøîà÷ éëéä.`aiwr iax Ð

äéøééùã øæòéìà éáøì äìåòä øô åúå`le Ð

dil ciar zni` ,dia ixii`?inp oicd `ede

`zlin yix `l` ,xiry` iieyw`l `ki`c

.hwpúàèç éøåîéàoiwxit jci`a `pzc Ð

.mxihwiy cr qbna mpzpäì úçëùî àìÐ

`l` epizpyna `zpwzn meid zcear xcql

iac `pzc xfril` 'xl `zpwzn dl zgkyn

`aiwr iaxl e` ,edleka ixii`c l`eny

iaxca .dti eixac z` my yxity `ztqezc

.dyre `vi opiqxb `l `aiwrìù ãéîú íò
øçùlk itqena xn`py .dpey`x dyiala Ð

mr oitqen `nl` "xwad zler caln" milbxd

mei cenlie ,odl jenqa ziyrp xwad zler

.mdn mixetkdêë øçàå íåéä úãåáò êë øçàå
õåçá äùòðä øéòùon `edy it lr s`e Ð

itl meid zcearl enicwdl leki `l sqend

z`hg caln cg` z`hg xirye" ea xn`py

.encw iniptd z`hg xiryy epcnl "mixetkd
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xtqd seqn `l` !onbxezd wiqtiy icka epiidc ,`l inp eteql ezligzn elit` ok

.`l llk llk Ð ezligz cvløéòùådniz Ð miaxrd oia ly cinz mr uega dyrpd

:ilmr axw dicegl uega dyrpd xiryc `zi` m` (dil `wtqn m`) ?dil `wtqn i`n

ipzil `l ok m` Ð miaxrd oia ly cinz

miaxrd oia ly cinz mr miaxw eid oizipzna

:xnel yie !axw did ipzil `l` ,miax oeyla

z`hg ixen` `nlic z`hg ixeni` xiiyc meyn

ipzw ikdle miaxrd oia ly cinz mr axw inp

.eid

àðúãxfril` iax :opiqxb ikd Ð l`eny iac

mrd li`e eli` dyre `vi xne`

miyak draye dlerd xt la` ,z`hg ixeni`e

oia ly cinz mr uega dyrpd xirye mininz

dlerd xt la` mda oi`y mixtq yie .miaxrd

mrd li`e eli` dyre `vi oda aezk `l`

xirye miyak draye dlerd xte z`hg ixeni`e

iac `pz Ð ok m`c ,`qxb dze` `xidp `le 'eke

irainl `ki`c `id `zpwzn e`l inp l`eny

.oizipzn` enk dlr
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קעב
ezny ina cenr r sc ± iyily wxt`nei

úàèç éøåîéà êë øçàå íòä ìéàå åìéà êë øçàå.ziyily dliaha el` lk Ðøçàå
íéáøòä ïéá ìù ãéîú êë,dzgne sk z`veda `kd ixii` `le .ziying dliaha Ð

xcqd lr dxn`p dyxtd lky ,onwl `ipzck ,`id mrd li`e eli` xzac ol `hiytc

.'ekeáéúëãë ãéáòmipdk zxez Ðz`hg ixeni`e mrd li`e eli` jkld `yixa `aizk

,dzgne sk z`ved xcde ,meid zcear xza

,miaxrd oia ly cinze ,oitqen jk xg`e

.micewtd ynega seqal iaizkcãáìî éàä
íéøåôëä úàèçoevigd xiryc rnync Ð

dil ciar i`n ,mrd li`e eli`l mcew?`nlya

,aizk mixetikd meia e`l "xwad zler caln"

ipd carinl `xciq` jinqc sili `l milbxne

meia azkc i`d `l` .`yixa mipdk zxezc

?dil ciar i`n diteb mixetkdäæù äî ìò
'åëå øôëîzereayc `nw wxtc oizipzna Ð

seqa drici da yiy lre :ikd dil yixc (`,a)

uega dyrpd xiry dligza drici da oi`e

z`hg caln cg` z`hg xirye" xn`py xtkn

dn ,xtkn df xtkn dfy dn lr "mixetkd

,drici ea yiy xac lr `l` xtkn epi` inipt

mzd yxtnck.'eke xtkn epi` oevig s` Ð

åîùî.`aiwr 'x ly Ðãçàzray on Ð

.miyakãç ãéáòzler caln" aizkck Ð

.cinzd zlerl oitqend zvwn jenql "xwad

íåéä úãåáò ãéáò øãäålk zxn` i`c Ð

xgy ly cinz mr aixwi oitqend`nlic Ð

`ede ,meid zcear carinl ivn `le yilg

.dxtkd xwiròùô àîìéãedl ciar `le Ð

yilg `nlic zyiigc i`nle ,meid zcear xg`

`ed fixf meid zcear iablc ,yginl `kil

zxezc ,ciar `l oitqen edleke .gk silgne

aezkd xcq efe ef miiwl jixve ,micw mipdk

.ze`xwnd iyxcneàäéî àîìò éìåëãoia Ð

,xeaivc `ed li` cg `aiwr 'xl oia xfril` 'xl

li`a ixii` `le "mrd li`" ixn` edlekc

.llk micewtd ynega aezkdïàë øåîàäÐ

."dlerl cg` li`e" mipdk zxezaéëéøöåÐ

`dzy ick zxgaen dacp xnel dhep zrc yiy

`dz daeg xnel dhep zrc yie oevxa zlaewn

.dti ezaeg ici `viy ick zxgaen
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øçàåyxit Ð z`hg ixeni` jk xg`e mrd li`e eli` jk xg`e uega dyrpd xiry jk

e`l oizipznc lirl opixn`c idpc ,il `xidp `le .ziyily dliaha edlek :i"yx

qd oi`y itl Ð `zpwzn dl `xw `lc `de .`id `zyayn e`l mewn lkn `zpwznxc

miaixw eid ipzw oizipznac ,oizipzn` `bilt jgxk lr `ziixa i"yx yexitle .da yxetn

did `l i"yx yexitle ,miaxrd oia ly cinz mr

onwlc :cere .miaxrd oia ly cinz mr axw xac

wiqtn uega dyrpd xirya `nlice jixt jenqa

Ð jixt `l xfril` iaxl jgxk lr `zyde edl

lr ok m` ,aizkck ciar dil `xiaqc oeik `dc

xiry inwn aizkck mrd li`e eli`a jgxk

iaxl jgxk lr `l` ,`kd `ipzck edl wiqtn

edl wiqtn dicegl xirya `nlic :jixt `aiwr

`nlic mrd li`e eli`a inp edl wiqtnc olpn

ciar miaxrd oia ly cinz mr mrd li`e eli`

dyre `vie ipyn ik i"yx yexitl `zyde ?edl

mewn lkn izk` 'ek mrd zler z`e ezler z`

li`e eli`e uega dyrpd xirya `nlice ol iywz

edl wiqtnc olpn ,edl wiqtn `wec mrd

dl ixw i`n` :il dyw cere ?z`hg ixeni`a

i` :oizipzn` enk dlr irainl `ki`d ?`zpwzn

eli` icda ziyily dliaha oiaixw z`hg ixeni`

ok lr ?miaxrd oia ly cinz icda e` mrd li`e

oia ly cinz mr oiaixw z`hg ixeni`c il d`xp

:eyexit ikd oizipznc `aiwr iax ixace miaxrd

xte miyakd oiaixw eid xgy ly cinz mr

epnfa jk xg` axw uega dyrpd xirye dlerd

li`e eli` ipzw `lc i`de .mrd li`e eli` mr

dliahac eda el dcen xfril` iaxc meyn mrd

ly cinz mr oiaixw eid ipzc i`ne .eed ziyily

zexg` zeaxwd cer :xn`w ikd Ð miaxrd oia

`l edl ipzw `lc `de .axrd cinz mr oiaixw

Ð `aiwr iax ixaca `le xfril` iax ixaca

wxfp xakc edpip mly oaxw e`lc meyn `ny

,diayginl iyiig `l jkld ,dipy dliaha mcd

iakrnc dcear `le oaxw xnb `l` epi`c oeik

.xyk oixeni` exhwed `ly onvr edpi`c dxtk

bilt `lc yxtl yi oizipznc xfril` iax ixace

eli` dyre `vie" xn`w ikde l`eny iac `pz`

`l` ,z`hg ixeni` oicd `ede "mrd li`e

dray ipzwc `de .ziyixtc `nrhn edpixiiyc

dyrpd xirye dlerd xt xiiye mininz miyak

dil `xiaq `aiwr iaxc meyn xnel yi uega

xfril` iax `z` ,xgy ly cinz mr oiaixwc

dz`y xzeid lkl mze` micwn dz` :xninl

,leki ip`y dn lk mze` xg`n ip`e ,leki

seqal iaizkc `nrh epiidc `prci `linne

oicd `ed ok m`e ,qgpit zyxta`ail` dcedi iaxle xwaa edlek `aiwr iaxl ,`aeh `zbelt eda zi`c meyn miyak hwpinl dil `gipe .seqal iaizkc uega dyrpd xirye dlerd xt

.`kti` oerny iax xa xfrl` iaxle miaxrd oia ly cinz mr dyye xwaa cg` `aiwr iaxc

øçàådpey`x d`ivia cinc rnyne dpey`x d`ivi jenqa dpin opiwiice "mrd zler z`e ezler z` dyre `vie" aizkc ab lr s`e Ð mrd li`e eli` jk xg`e uega dyrpd xiry jk

xirye ,dpey`x d`ivia mrd li`e eli`l mcew xac did `l zen ixg` zyxta azky dn lkn :xn`w ikdc xnel yie !`yixa ciar uega dyrpd xiryc xn`w `kde edl ciar

.mzd aizk `l uega dyrpd

ãéáòjkld seqal iaizkc meyn i`e ."caln" aizkcn xwaa olek aixwi ?axra ozvwne xwaa ozvwn miyaka wiqtn i`n` xn`z m`e Ð micewtd ynegc dyy ciar xcde aizkck cg

olek miyakde xwaa `di dlerd xtc `nip ,ok m`e .axra ezxhwde enc wexfiy opixn` `le xwaa eaixwn ikd elit` seqal aizk inp dlerd xt `de .axra odn aixwiy opira

gipdl yi seqal oitqen iaizkc meyne opicar oitqend on xwaa zeyrl lkepy dnk lk jkld ,`ed mrh xwir Ð xwaa oitqend aixwdl dipin opixnbc "caln"c `xwc :xnel yie !axra

.ibq cg xnle dyy xnl axrl miyakd on oixiiync oeike axra aixwdl oitqend on zvwéìåëãixii` inp oerny iaxa xfrl` iaxc ab lr s`e Ð iaxk o`nk `ed li` cg zdin `nlr

xfrl` iaxc ,li` cg `l` ded `l `aiwr iaxlc `nw `pzl dcen i`cec xnel yi !li` cg `l` ied `lc rnync Ð mrd li`e eli` xn`c ,`nw `pzl dcenc rnyne ,lirlc `ziixaa

.od mili` ipy diytpc `ail` la` xn`w `aiwr iaxc `ail`c rnyn `ziixac oerny iaxa
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יומא. פרק שביעי - בא לו כהן גדול דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc `nei(iyiy meil)

,Ck øçàåd z` aixwde adf icba yal ,ziyily dliahaøéòN §©©¨¨¦
.õeça äNòpä`l` axw epi` ,`ed sqend zepaxwny it lr s`y ©©£¤©

,meid zcear xg`løîàpLea(`i hk xacna)úàhç ãçà íéfò øéòN' ¤¤¡©§¦¦¦¤¨©¨
,'íéøtkä úàhç ãálîxiry `edy] 'mixetkd z`hg'y rnyn ¦§©©©©¦ª¦

.uega dyrpd xiryl dncw [meid zcearn ,mipta dyrpdøçàå§©©
Ckz` aixwdCk øçàå ,íòä ìéàå Bìéàz` xihwdéøeîéàd.úàhç ¨¥§¥¨¨§©©¨¥¥©¨

,Ck øçàåd z` aixwde adf icba yal ,ziying dliahaìL ãéîz §©©¨¨¦¤
.íéaøòä ïéa¥¨©§©¦

:`xnbd zxxanøæòéìà éaøc àîòè éàîzepaxw lky xaeqd ©©£¨§©¦¡¦¤¤
odkdy itl :`xnbd daiyn .meid zepaxw xg`l eaxw sqend

áéúëãk ãéáòjkitl .dxeza aezkd xcqd itk dyer -ãéáò ¨¦§¦§¦¨¦
íéðäk úøBúc àLéøa,`xwie ynega mixen`d meid zepaxw z` - §¥¨§©Ÿ£¦

íéãe÷tä LîBçc ãéáò øãäåg`le -sqend zepaxw z` okn x ©£©¨¦§¤©§¦
.xacna ynega mixen`d

:`aiwr iax ly enrh z` zx`an `xnbdàáé÷ò éaøåxaeqd §©¦£¦¨
enrh ,xgy ly cinz xg`l eaxw sqend zepaxwyàîòè éðz÷ãk¦§¨¨¥©£¨

xn`p micrend x`y ly sqen zepaxway itl ,`ziixaaxacna)

(bk gkãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî'epiid ,'dl` z` EUrY ¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©©¨¦©£¤¥¤
,mitqend z`àîìàdy o`kn gken -øçL ìL ãéîz íò ïéôñeî ©§¨¨¦¦¨¦¤©©

,eäì ãéáò.mixetkd mei itqenl oicd `ede ¨¦§
:`xnbd dywnøæòéìà éaøåmr axw uega dyrpd xiryy xaeqd §©¦¡¦¤¤

,mili`d ipy xg`l ,miiaxrd oia ly cinzéàäxen`d] weqtd - ©
z`Hg cg` miGr xirU' [mixetikd mei zepaxwaúàhç ãálî §¦¦¦¤¨©¨¦§©©©

,'íéøtkäxg`l cin axw uega dyrpd xirydy rnyn epnn ©¦ª¦
iax xn`y itke ,mrd li`e eli` iptl ,mipta dyrpd xiryd

,`ztqeza `aiwr.déì ãéáò éàî©¨¦¥
:`xnbd zvxzndéì éòaéî àeäämrhd ,xfril` iax zrcl - ©¦¨¥¥

y epcnll ick `ed mixiryd ipy dxeza eknqpyäfM äî ìò©©¤¤
[mipta dyrpd xiryd]øtëîs`äæ[uega dyrpd xiry].øtëî §©¥¤§©¥

,d`neha ycwnl qpkpd lr xtknd mipta dyrpd xirydy myk
`nhpy dligz rciy epiid ,drici el yiy in lr `l` xtkn epi`
lr `l` xtkn epi` uega dyrpd xiry s` ,qpkpe gkyy `l`
wxe `nhpy oiicr rci `l qpkpyky epiide ,drici el yiy in

.jkn el rcep qpkpy xg`l
ote` lr ,`aiwr iax zhiya mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:mixetkd meia sqend iyak zaxwdBîMî øîBà äãeäé éaøly ©¦§¨¥¦§
yak ,`aiwr iaxãçàdid sqend iyak zraynãéîz íò áø÷ ¤¨¨¥¦¨¦

äMLå ,øçL ìLmiaxw eid mitqepdéaø .íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò ¤©©§¦¨¦¨¦¤¥¨©§©¦©¦
BîMî øîBà ïBòîL éaøa øæòìà,`aiwr iax lyäMLeid miyak ¤§¨¨§©¦¦§¥¦§¦¨

.íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò ãçàå ,øçL ìL ãéîz íò ïéáø÷§¥¦¦¨¦¤©©§¤¨¦¨¦¤¥¨©§©¦
:`xnbd zxxanïðaøc eäééîòè éàîdcedi iax ly mnrh dn - ©©§©§§©¨¨

ipyl sqend iyak zaxwd z` ewligy ,oerny iaxa xfrl` iaxe
y itl :`xnbd daiyn .mipnf÷ éøzéàødf z` df mixzeqdéáéúk §¥§¨¥§¦¥

.sqen zepaxw zaxwd onf oipraø÷aä úìò ãálî' áéúkEUrY 'ebe §¦¦§©Ÿ©©Ÿ¤©£
xgy ly cinz xg`l eaxw mitqendy epcnl o`kn ,'dN` z ¤̀¥¤

.meid zcear iptleemeid zcear xg`l jci`náéúë(ck fh `xwie) §¦
Búìò úà äNòå àöéå'zepaxwn mrd zlere ,'mrd zlr z`e §¨¨§¨¨¤Ÿ¨§¤Ÿ©¨¨

zcear xg`l eaxw sqend zepaxwy ok m` epcnle ,`id sqend
.meidCkìä,miweqtd ipy z` miiwl ick -ãéáòodkdàëä eäéépî ¦§¨¨¦¦©§¨¨

,xwaa mdn wlg -àëä eäéépîe.meid zcear xg`l sqep wlge - ¦©§¨¨
:xfrl` oa oerny iaxe dcedi iax ewlgp dna zxxan `xnbd

éâìôéî à÷ éàîadxezd zpeeky xne` dfy ,ewlgp `xaq efi`a - §©¨¦§§¥

xne` dfe ,meid zcear xg`l dyye xweaa axw cg`y xnel
:`xnbd zx`an .jtidlãç ãéáò ,øáñ äãeäé éaøyakáéúëãk- ©¦§¨¨©¨¦©§¦§¦

weqtd z` miiwl ick'ø÷aä úìò ãálî'z` jenql epcnlnd] ¦§©Ÿ©©Ÿ¤
,[xgy ly cinzl sqend,íBiä úãBáò ãéáò øãäåjk xg` wxe §¨©¨¦£©©

z` xweaa aixwi m`y oeik .mixzepd miyakd zyy z` milyi
yeygl yi ,miyakd lkìeç àîìécìBãb ïäk Léìç àLdidi `le ¦§¨§¨¨¦Ÿ¥¨

.mixetikd mei zxtk xwir `idy meid zecear z` zeyrl egeka
ìéçúàc ïåék ,øáñ ïBòîL éaøa øæòìà éaøåmitqend z` aixwdl §©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©¥¨§©§¦

,['caln' weqtdn eyxcy itk] xweaaäML ãéáòmiyakdn ¨¦¦¨
,meid zcear xg`l miyak daxd xi`yi m`y itl .dry dze`a

yeygl yiàîìéce meid zcear zgxhn ylgiòLtmilyi `le ¦§¨¨©
aixwiy xg`l `ny yeygl oi` ,jci`ne .mitqend z` aixwdl
meid zcear z` zeyrln ylgi sqenl miyak dyy xweaa

oeik ,[dcedi iax ixack]àeä æéøæ íBiä úãBáò éaâìcmb dzeyrl ¦§©¥£©©¨¦
.ezylega

irl `ziixaae dpynaxcqa `aiwr iaxe xfril` iax ewlgpyk ,l
z` `l j` mrd li` z` epn ,mixetkd meia zepaxwd zaxwd

:jkn `xnbd dwiqn .mitqenl axwd li`dàîìò éleëciax] §¥¨§¨
[`aiwr iaxe xfril`úäéîy mixaeq mipt lk lr -àeä ìéà ãç ¦©©©¦

`ed mitqenl axwd li`de ,xeaiv oaxwl mixetkd meia axwy
:`xnbd zxxan .mrd li`ïàîk.mdixac exn`p in zrck - §©

:`xnbd daiynïàk øeîàä 'ãçà ìéà' ,øîBà éaø ,àéðúc .éaøk§©¦§©§¨©¦¥©¦¤¨¨¨¨
`xwie ynega(d fh),meid zcearaàeäli` eze`LîBça øeîàä̈¨§¤

íéãe÷tä(g hk xacna).cg` li` `l` axw `le ,mitqenl axwdéaø ©§¦©¦
ïBòîL éaøa øæòìàe wlegïàk øeîàä ãçà ,ïä íéìéà éðL ,øîBà ¤§¨¨§©¦¦§¥§¥¥¦¥¤¨¨¨¨

,meid zcear mr axwyíéãe÷tä LîBça øeîàä ãçàåaxwy §¤¨¨¨§¤©§¦
.mitqenl

:`xnbd zl`eyéaøc àîòè éàîmili` ipy my eid `ly el oipn - ©©£¨§©¦
:`xnbd daiyn .aezkd zernynkáéúëcli`' meid zepaxwa ¦§¦©¦

,'ãçài`cea `l` ,`ed cigi oeyl li` ixdy zxzein 'cg`' zaize ¤¨
.xeaiv oaxwl cg` li` `l` my did `ly `a epcnlléaøå§©¦

ïBòîL éaøa øæòìàyxtne ,ef dyxc dgecéàîaezkd zpeek ¤§¨¨§©¦¦§©
xn`ykBøãòaL ãçeéî ,'ãçà'`iadl mc` jixv dligzkly - ¤¨§¨¤§¤§

:`xnbd zl`ey .excray zxgaend dndad z` oaxwléaøåoipn §©¦
:`xnbd daiyn ,xgaend on `iadl jixvy eløçán'î déì à÷ôð©§¨¥¦¦§©

éøãðå .'Eeli`ïBòîL éaøa øæòìà éaømiweqt ipy jixvy xaeq §¨¤§©¦¤§¨¨§©¦¦§
,jkläáBça ãçzepaxw lr cnll ['cg`' zaiz] cg` weqt - ©§¨

,daegäáãða ãçåzepaxw lr cnll ['jixcp xgan'] sqep weqte - §©¦§¨¨
.dacpéëéøöemewn yiy itl ,cxtpa cg` lkl cenil jixv - §¦¥

z` zenlya rxtiy ick zxgaen zeidl dkixv daegdy xnel
ick zxgaen zeidl dkixv dacpdy xnel mewn yie ,eilr lhend

.oevxa lawzzy
:epizpyna epipy,åéìâøå åéãé Lcé÷z`e skd z` `ivedl qpkp ¦¥¨¨§©§¨

odkd qpkpy oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .dzgnd
`ivedlz` yciw recn mb x`ean `linne ,dzgnde skd z`

.ok iptl eilbxe eici,ïðaø eðzz`fde zxehwd zxhwd xnb xg`l ¨©¨¨
xn`p xiryde xtd ly mnc(bk fh `xwie),'ãòBî ìäà ìà ïøäà àáe'¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥

denzl yieàa àeä änìdfi`l yxetn `l weqta od ,lkidd l` ¨¨¨
zeyrpd meid zecear lk z` miiq xak `ed ixde ,qpkp `ed jxev

ick `l` `a epi` ,i`cea `l` .miycwd ycewaókä úà àéöBäì§¦¤©©
,äzçnä úàåz` xihwdl qpkpy drya oex`d ica oia mgipdy §¤©©§¨
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קעג
ezny ina cenr r sc ± iyily wxt`nei

úàèç éøåîéà êë øçàå íòä ìéàå åìéà êë øçàå.ziyily dliaha el` lk Ðøçàå
íéáøòä ïéá ìù ãéîú êë,dzgne sk z`veda `kd ixii` `le .ziying dliaha Ð

xcqd lr dxn`p dyxtd lky ,onwl `ipzck ,`id mrd li`e eli` xzac ol `hiytc

.'ekeáéúëãë ãéáòmipdk zxez Ðz`hg ixeni`e mrd li`e eli` jkld `yixa `aizk

,dzgne sk z`ved xcde ,meid zcear xza

,miaxrd oia ly cinze ,oitqen jk xg`e

.micewtd ynega seqal iaizkcãáìî éàä
íéøåôëä úàèçoevigd xiryc rnync Ð

dil ciar i`n ,mrd li`e eli`l mcew?`nlya

,aizk mixetikd meia e`l "xwad zler caln"

ipd carinl `xciq` jinqc sili `l milbxne

meia azkc i`d `l` .`yixa mipdk zxezc

?dil ciar i`n diteb mixetkdäæù äî ìò
'åëå øôëîzereayc `nw wxtc oizipzna Ð

seqa drici da yiy lre :ikd dil yixc (`,a)

uega dyrpd xiry dligza drici da oi`e

z`hg caln cg` z`hg xirye" xn`py xtkn

dn ,xtkn df xtkn dfy dn lr "mixetkd

,drici ea yiy xac lr `l` xtkn epi` inipt

mzd yxtnck.'eke xtkn epi` oevig s` Ð

åîùî.`aiwr 'x ly Ðãçàzray on Ð

.miyakãç ãéáòzler caln" aizkck Ð

.cinzd zlerl oitqend zvwn jenql "xwad

íåéä úãåáò ãéáò øãäålk zxn` i`c Ð

xgy ly cinz mr aixwi oitqend`nlic Ð

`ede ,meid zcear carinl ivn `le yilg

.dxtkd xwiròùô àîìéãedl ciar `le Ð

yilg `nlic zyiigc i`nle ,meid zcear xg`

`ed fixf meid zcear iablc ,yginl `kil

zxezc ,ciar `l oitqen edleke .gk silgne

aezkd xcq efe ef miiwl jixve ,micw mipdk

.ze`xwnd iyxcneàäéî àîìò éìåëãoia Ð

,xeaivc `ed li` cg `aiwr 'xl oia xfril` 'xl

li`a ixii` `le "mrd li`" ixn` edlekc

.llk micewtd ynega aezkdïàë øåîàäÐ

."dlerl cg` li`e" mipdk zxezaéëéøöåÐ

`dzy ick zxgaen dacp xnel dhep zrc yiy

`dz daeg xnel dhep zrc yie oevxa zlaewn

.dti ezaeg ici `viy ick zxgaen
ìëù

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

øçàåyxit Ð z`hg ixeni` jk xg`e mrd li`e eli` jk xg`e uega dyrpd xiry jk

e`l oizipznc lirl opixn`c idpc ,il `xidp `le .ziyily dliaha edlek :i"yx

qd oi`y itl Ð `zpwzn dl `xw `lc `de .`id `zyayn e`l mewn lkn `zpwznxc

miaixw eid ipzw oizipznac ,oizipzn` `bilt jgxk lr `ziixa i"yx yexitle .da yxetn

did `l i"yx yexitle ,miaxrd oia ly cinz mr

onwlc :cere .miaxrd oia ly cinz mr axw xac

wiqtn uega dyrpd xirya `nlice jixt jenqa

Ð jixt `l xfril` iaxl jgxk lr `zyde edl

lr ok m` ,aizkck ciar dil `xiaqc oeik `dc

xiry inwn aizkck mrd li`e eli`a jgxk

iaxl jgxk lr `l` ,`kd `ipzck edl wiqtn

edl wiqtn dicegl xirya `nlic :jixt `aiwr

`nlic mrd li`e eli`a inp edl wiqtnc olpn

ciar miaxrd oia ly cinz mr mrd li`e eli`

dyre `vie ipyn ik i"yx yexitl `zyde ?edl

mewn lkn izk` 'ek mrd zler z`e ezler z`

li`e eli`e uega dyrpd xirya `nlice ol iywz

edl wiqtnc olpn ,edl wiqtn `wec mrd

dl ixw i`n` :il dyw cere ?z`hg ixeni`a

i` :oizipzn` enk dlr irainl `ki`d ?`zpwzn

eli` icda ziyily dliaha oiaixw z`hg ixeni`

ok lr ?miaxrd oia ly cinz icda e` mrd li`e

oia ly cinz mr oiaixw z`hg ixeni`c il d`xp

:eyexit ikd oizipznc `aiwr iax ixace miaxrd

xte miyakd oiaixw eid xgy ly cinz mr

epnfa jk xg` axw uega dyrpd xirye dlerd

li`e eli` ipzw `lc i`de .mrd li`e eli` mr

dliahac eda el dcen xfril` iaxc meyn mrd

ly cinz mr oiaixw eid ipzc i`ne .eed ziyily

zexg` zeaxwd cer :xn`w ikd Ð miaxrd oia

`l edl ipzw `lc `de .axrd cinz mr oiaixw

Ð `aiwr iax ixaca `le xfril` iax ixaca

wxfp xakc edpip mly oaxw e`lc meyn `ny

,diayginl iyiig `l jkld ,dipy dliaha mcd

iakrnc dcear `le oaxw xnb `l` epi`c oeik

.xyk oixeni` exhwed `ly onvr edpi`c dxtk

bilt `lc yxtl yi oizipznc xfril` iax ixace

eli` dyre `vie" xn`w ikde l`eny iac `pz`

`l` ,z`hg ixeni` oicd `ede "mrd li`e

dray ipzwc `de .ziyixtc `nrhn edpixiiyc

dyrpd xirye dlerd xt xiiye mininz miyak

dil `xiaq `aiwr iaxc meyn xnel yi uega

xfril` iax `z` ,xgy ly cinz mr oiaixwc

dz`y xzeid lkl mze` micwn dz` :xninl

,leki ip`y dn lk mze` xg`n ip`e ,leki

seqal iaizkc `nrh epiidc `prci `linne

oicd `ed ok m`e ,qgpit zyxta`ail` dcedi iaxle xwaa edlek `aiwr iaxl ,`aeh `zbelt eda zi`c meyn miyak hwpinl dil `gipe .seqal iaizkc uega dyrpd xirye dlerd xt

.`kti` oerny iax xa xfrl` iaxle miaxrd oia ly cinz mr dyye xwaa cg` `aiwr iaxc

øçàådpey`x d`ivia cinc rnyne dpey`x d`ivi jenqa dpin opiwiice "mrd zler z`e ezler z` dyre `vie" aizkc ab lr s`e Ð mrd li`e eli` jk xg`e uega dyrpd xiry jk

xirye ,dpey`x d`ivia mrd li`e eli`l mcew xac did `l zen ixg` zyxta azky dn lkn :xn`w ikdc xnel yie !`yixa ciar uega dyrpd xiryc xn`w `kde edl ciar

.mzd aizk `l uega dyrpd

ãéáòjkld seqal iaizkc meyn i`e ."caln" aizkcn xwaa olek aixwi ?axra ozvwne xwaa ozvwn miyaka wiqtn i`n` xn`z m`e Ð micewtd ynegc dyy ciar xcde aizkck cg

olek miyakde xwaa `di dlerd xtc `nip ,ok m`e .axra ezxhwde enc wexfiy opixn` `le xwaa eaixwn ikd elit` seqal aizk inp dlerd xt `de .axra odn aixwiy opira

gipdl yi seqal oitqen iaizkc meyne opicar oitqend on xwaa zeyrl lkepy dnk lk jkld ,`ed mrh xwir Ð xwaa oitqend aixwdl dipin opixnbc "caln"c `xwc :xnel yie !axra

.ibq cg xnle dyy xnl axrl miyakd on oixiiync oeike axra aixwdl oitqend on zvwéìåëãixii` inp oerny iaxa xfrl` iaxc ab lr s`e Ð iaxk o`nk `ed li` cg zdin `nlr

xfrl` iaxc ,li` cg `l` ded `l `aiwr iaxlc `nw `pzl dcen i`cec xnel yi !li` cg `l` ied `lc rnync Ð mrd li`e eli` xn`c ,`nw `pzl dcenc rnyne ,lirlc `ziixaa

.od mili` ipy diytpc `ail` la` xn`w `aiwr iaxc `ail`c rnyn `ziixac oerny iaxa
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc `nei(iyiy meil)

,Ck øçàåd z` aixwde adf icba yal ,ziyily dliahaøéòN §©©¨¨¦
.õeça äNòpä`l` axw epi` ,`ed sqend zepaxwny it lr s`y ©©£¤©

,meid zcear xg`løîàpLea(`i hk xacna)úàhç ãçà íéfò øéòN' ¤¤¡©§¦¦¦¤¨©¨
,'íéøtkä úàhç ãálîxiry `edy] 'mixetkd z`hg'y rnyn ¦§©©©©¦ª¦

.uega dyrpd xiryl dncw [meid zcearn ,mipta dyrpdøçàå§©©
Ckz` aixwdCk øçàå ,íòä ìéàå Bìéàz` xihwdéøeîéàd.úàhç ¨¥§¥¨¨§©©¨¥¥©¨

,Ck øçàåd z` aixwde adf icba yal ,ziying dliahaìL ãéîz §©©¨¨¦¤
.íéaøòä ïéa¥¨©§©¦

:`xnbd zxxanøæòéìà éaøc àîòè éàîzepaxw lky xaeqd ©©£¨§©¦¡¦¤¤
odkdy itl :`xnbd daiyn .meid zepaxw xg`l eaxw sqend

áéúëãk ãéáòjkitl .dxeza aezkd xcqd itk dyer -ãéáò ¨¦§¦§¦¨¦
íéðäk úøBúc àLéøa,`xwie ynega mixen`d meid zepaxw z` - §¥¨§©Ÿ£¦

íéãe÷tä LîBçc ãéáò øãäåg`le -sqend zepaxw z` okn x ©£©¨¦§¤©§¦
.xacna ynega mixen`d

:`aiwr iax ly enrh z` zx`an `xnbdàáé÷ò éaøåxaeqd §©¦£¦¨
enrh ,xgy ly cinz xg`l eaxw sqend zepaxwyàîòè éðz÷ãk¦§¨¨¥©£¨

xn`p micrend x`y ly sqen zepaxway itl ,`ziixaaxacna)

(bk gkãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî'epiid ,'dl` z` EUrY ¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©©¨¦©£¤¥¤
,mitqend z`àîìàdy o`kn gken -øçL ìL ãéîz íò ïéôñeî ©§¨¨¦¦¨¦¤©©

,eäì ãéáò.mixetkd mei itqenl oicd `ede ¨¦§
:`xnbd dywnøæòéìà éaøåmr axw uega dyrpd xiryy xaeqd §©¦¡¦¤¤

,mili`d ipy xg`l ,miiaxrd oia ly cinzéàäxen`d] weqtd - ©
z`Hg cg` miGr xirU' [mixetikd mei zepaxwaúàhç ãálî §¦¦¦¤¨©¨¦§©©©

,'íéøtkäxg`l cin axw uega dyrpd xirydy rnyn epnn ©¦ª¦
iax xn`y itke ,mrd li`e eli` iptl ,mipta dyrpd xiryd

,`ztqeza `aiwr.déì ãéáò éàî©¨¦¥
:`xnbd zvxzndéì éòaéî àeäämrhd ,xfril` iax zrcl - ©¦¨¥¥

y epcnll ick `ed mixiryd ipy dxeza eknqpyäfM äî ìò©©¤¤
[mipta dyrpd xiryd]øtëîs`äæ[uega dyrpd xiry].øtëî §©¥¤§©¥

,d`neha ycwnl qpkpd lr xtknd mipta dyrpd xirydy myk
`nhpy dligz rciy epiid ,drici el yiy in lr `l` xtkn epi`
lr `l` xtkn epi` uega dyrpd xiry s` ,qpkpe gkyy `l`
wxe `nhpy oiicr rci `l qpkpyky epiide ,drici el yiy in

.jkn el rcep qpkpy xg`l
ote` lr ,`aiwr iax zhiya mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:mixetkd meia sqend iyak zaxwdBîMî øîBà äãeäé éaøly ©¦§¨¥¦§
yak ,`aiwr iaxãçàdid sqend iyak zraynãéîz íò áø÷ ¤¨¨¥¦¨¦

äMLå ,øçL ìLmiaxw eid mitqepdéaø .íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò ¤©©§¦¨¦¨¦¤¥¨©§©¦©¦
BîMî øîBà ïBòîL éaøa øæòìà,`aiwr iax lyäMLeid miyak ¤§¨¨§©¦¦§¥¦§¦¨

.íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò ãçàå ,øçL ìL ãéîz íò ïéáø÷§¥¦¦¨¦¤©©§¤¨¦¨¦¤¥¨©§©¦
:`xnbd zxxanïðaøc eäééîòè éàîdcedi iax ly mnrh dn - ©©§©§§©¨¨

ipyl sqend iyak zaxwd z` ewligy ,oerny iaxa xfrl` iaxe
y itl :`xnbd daiyn .mipnf÷ éøzéàødf z` df mixzeqdéáéúk §¥§¨¥§¦¥

.sqen zepaxw zaxwd onf oipraø÷aä úìò ãálî' áéúkEUrY 'ebe §¦¦§©Ÿ©©Ÿ¤©£
xgy ly cinz xg`l eaxw mitqendy epcnl o`kn ,'dN` z ¤̀¥¤

.meid zcear iptleemeid zcear xg`l jci`náéúë(ck fh `xwie) §¦
Búìò úà äNòå àöéå'zepaxwn mrd zlere ,'mrd zlr z`e §¨¨§¨¨¤Ÿ¨§¤Ÿ©¨¨

zcear xg`l eaxw sqend zepaxwy ok m` epcnle ,`id sqend
.meidCkìä,miweqtd ipy z` miiwl ick -ãéáòodkdàëä eäéépî ¦§¨¨¦¦©§¨¨

,xwaa mdn wlg -àëä eäéépîe.meid zcear xg`l sqep wlge - ¦©§¨¨
:xfrl` oa oerny iaxe dcedi iax ewlgp dna zxxan `xnbd

éâìôéî à÷ éàîadxezd zpeeky xne` dfy ,ewlgp `xaq efi`a - §©¨¦§§¥

xne` dfe ,meid zcear xg`l dyye xweaa axw cg`y xnel
:`xnbd zx`an .jtidlãç ãéáò ,øáñ äãeäé éaøyakáéúëãk- ©¦§¨¨©¨¦©§¦§¦

weqtd z` miiwl ick'ø÷aä úìò ãálî'z` jenql epcnlnd] ¦§©Ÿ©©Ÿ¤
,[xgy ly cinzl sqend,íBiä úãBáò ãéáò øãäåjk xg` wxe §¨©¨¦£©©

z` xweaa aixwi m`y oeik .mixzepd miyakd zyy z` milyi
yeygl yi ,miyakd lkìeç àîìécìBãb ïäk Léìç àLdidi `le ¦§¨§¨¨¦Ÿ¥¨

.mixetikd mei zxtk xwir `idy meid zecear z` zeyrl egeka
ìéçúàc ïåék ,øáñ ïBòîL éaøa øæòìà éaøåmitqend z` aixwdl §©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©¥¨§©§¦

,['caln' weqtdn eyxcy itk] xweaaäML ãéáòmiyakdn ¨¦¦¨
,meid zcear xg`l miyak daxd xi`yi m`y itl .dry dze`a

yeygl yiàîìéce meid zcear zgxhn ylgiòLtmilyi `le ¦§¨¨©
aixwiy xg`l `ny yeygl oi` ,jci`ne .mitqend z` aixwdl
meid zcear z` zeyrln ylgi sqenl miyak dyy xweaa

oeik ,[dcedi iax ixack]àeä æéøæ íBiä úãBáò éaâìcmb dzeyrl ¦§©¥£©©¨¦
.ezylega

irl `ziixaae dpynaxcqa `aiwr iaxe xfril` iax ewlgpyk ,l
z` `l j` mrd li` z` epn ,mixetkd meia zepaxwd zaxwd

:jkn `xnbd dwiqn .mitqenl axwd li`dàîìò éleëciax] §¥¨§¨
[`aiwr iaxe xfril`úäéîy mixaeq mipt lk lr -àeä ìéà ãç ¦©©©¦

`ed mitqenl axwd li`de ,xeaiv oaxwl mixetkd meia axwy
:`xnbd zxxan .mrd li`ïàîk.mdixac exn`p in zrck - §©

:`xnbd daiynïàk øeîàä 'ãçà ìéà' ,øîBà éaø ,àéðúc .éaøk§©¦§©§¨©¦¥©¦¤¨¨¨¨
`xwie ynega(d fh),meid zcearaàeäli` eze`LîBça øeîàä̈¨§¤

íéãe÷tä(g hk xacna).cg` li` `l` axw `le ,mitqenl axwdéaø ©§¦©¦
ïBòîL éaøa øæòìàe wlegïàk øeîàä ãçà ,ïä íéìéà éðL ,øîBà ¤§¨¨§©¦¦§¥§¥¥¦¥¤¨¨¨¨

,meid zcear mr axwyíéãe÷tä LîBça øeîàä ãçàåaxwy §¤¨¨¨§¤©§¦
.mitqenl

:`xnbd zl`eyéaøc àîòè éàîmili` ipy my eid `ly el oipn - ©©£¨§©¦
:`xnbd daiyn .aezkd zernynkáéúëcli`' meid zepaxwa ¦§¦©¦

,'ãçài`cea `l` ,`ed cigi oeyl li` ixdy zxzein 'cg`' zaize ¤¨
.xeaiv oaxwl cg` li` `l` my did `ly `a epcnlléaøå§©¦

ïBòîL éaøa øæòìàyxtne ,ef dyxc dgecéàîaezkd zpeek ¤§¨¨§©¦¦§©
xn`ykBøãòaL ãçeéî ,'ãçà'`iadl mc` jixv dligzkly - ¤¨§¨¤§¤§

:`xnbd zl`ey .excray zxgaend dndad z` oaxwléaøåoipn §©¦
:`xnbd daiyn ,xgaend on `iadl jixvy eløçán'î déì à÷ôð©§¨¥¦¦§©

éøãðå .'Eeli`ïBòîL éaøa øæòìà éaømiweqt ipy jixvy xaeq §¨¤§©¦¤§¨¨§©¦¦§
,jkläáBça ãçzepaxw lr cnll ['cg`' zaiz] cg` weqt - ©§¨

,daegäáãða ãçåzepaxw lr cnll ['jixcp xgan'] sqep weqte - §©¦§¨¨
.dacpéëéøöemewn yiy itl ,cxtpa cg` lkl cenil jixv - §¦¥

z` zenlya rxtiy ick zxgaen zeidl dkixv daegdy xnel
ick zxgaen zeidl dkixv dacpdy xnel mewn yie ,eilr lhend

.oevxa lawzzy
:epizpyna epipy,åéìâøå åéãé Lcé÷z`e skd z` `ivedl qpkp ¦¥¨¨§©§¨

odkd qpkpy oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .dzgnd
`ivedlz` yciw recn mb x`ean `linne ,dzgnde skd z`

.ok iptl eilbxe eici,ïðaø eðzz`fde zxehwd zxhwd xnb xg`l ¨©¨¨
xn`p xiryde xtd ly mnc(bk fh `xwie),'ãòBî ìäà ìà ïøäà àáe'¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥

denzl yieàa àeä änìdfi`l yxetn `l weqta od ,lkidd l` ¨¨¨
zeyrpd meid zecear lk z` miiq xak `ed ixde ,qpkp `ed jxev

ick `l` `a epi` ,i`cea `l` .miycwd ycewaókä úà àéöBäì§¦¤©©
,äzçnä úàåz` xihwdl qpkpy drya oex`d ica oia mgipdy §¤©©§¨
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:`ziixad dtiqenäLøtä ìkLmixetkd mei zcear lydlek ¤¨©¨¨¨¨
øãqä ìò äøîàð,dceard xcq itl -äæ ÷eñtî õeçz`ved ly ¤¤§¨©©¥¤¦¨¤

xg`l cin dzyrp `l dzgnde skd z`vedy itl .dzgne sk
eli` zaxwd `l` ,miweqtd xcqn rnyny itk meid zcear
`ad weqta mixen`d zeiniptd ze`hgd ixeni`e mrd li`e
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המשך בעמוד קעח

ezny in` cenr `r sc ± iyily wxt`nei
'åëå øãñä ìò äøîàð äùøôä ìëùdyiala o`iveny xcqd oke iaizk oxcqk i`e Ð

dzgne sk z`vedl meid zcear oia zwqtn adf icba ly dpevig dcear oi`e ,dpey`x

.(a,al lirl) "dpennd mdl xn`" wxta dizyxt xak ,'eke dl zgkyn `løéòùá
õåçá äùòðäla` ,o`k aezk epi` `ede "mixetkd z`hg caln" (hk xacna) aizkck Ð

xg` `xw edpiazk `weec mrd li`e eli`

yayl ol jixhvi` `le dzgne sk z`ved

.i`xwc `xcq'åâå äùòå àöéå àø÷ øîàefe Ð

lr jklid ,dyxta dxen`d dpey`x d`ivi

,edl ciar dzgne sk z`ved inwn jgxk

.meid zcearl mdipiay dwqtdaùáì øùà
øáë:dpin rny ,dipy dhiyt `id ef `nl` Ð

meid zcear oia micba selig zwqtd yi

iaxc diztwz`` `l `axe .dzgne sk z`vedl

`zipznc `nrh iyextl `l` i`w `xif

:opiqxb ikd .i`xw `yaync'åëå éáéúë éàø÷Ð

.ixz qxb `leíéôøùðä øéòùå øô äàåø åðéàÐ

uea icba yeal lecb odky cera oztixy `nl`

.`idúàèç éøåîéà åìéàåxza lkd ixacl Ð

mr ziyily dliaha (laehyk) edl ciar ikd

.mrd li`e eli`êìéàå äæ ÷åñôî õåç àîéàÐ

.xcqd lr dazkp `làúéðúî ùéáù`ni`e Ð

.ziyily dliah xg` xiryde xtd ztixyøîà
'åâå øéòùä úà çìùîäå àø÷oeyl eze`ae Ð

ztixya irzync "mze` sxeyde" xn`p envr

alg z`e" xg` oiaezk odipye xirye xtd

inwn xiryd geliy jgxk lre ."z`hgd

z` glye" aizkck ded mixeni` zxhwd

lr "z`hgd alg z`e" xcde "xacna xiryd

wiqtdy mc`k dixza aizkc glynde jgxk

:xne`e eniiqne xfege ea xacn didy oiprd

eglynd dlrnl jl izxn`y geliy eze`e

xn`p envr oeyl eze`ae micba `nhn

."sxeyde"çìùîäå äîazkpy it lr s` Ð

s` ,`ed `xwirnc z`hg ixeni` xg`

g` azkpy it lr s` "sxeyde"`xwirn odix

.`ed`zydc sxey dn daxc`ieev ixdy Ð

xn`p z`hg ixeni` xg` oztixy xwir

z`e" xcde 'ebe "z`hgd alg z`e" aizkck

."etxye `ivei z`hgd xtçìùîä óà
àúùäãgeliye .oixeni` xg` azk `weec Ð

`ype :xn`w ikd mdn dlrnl xen`d xiry

dxacnd eglye mzeper z` eilr xirydÐ

.egeliy onf ribiykòîùî àø÷éòî çìùîäå
.eicba qaki eglynde xiryd glye oixeni` xg` azke xcd `lcn ,azkp enewna xiry geliye ,izyxity enke ea wiqtdy oiprl xfegy mc`k Ðøîà àáøzivn `l Ð

.minc oznc meid zcear `ide ,dxtk zry cr `l` my cenrl ewiwfd `l `dc ,xn`p enewna `l xiry geliyc zxn`çìùî éúà.zxgnd meil Ð÷åùá åàöîÐ

.'eke lecb odk iyi` el xne`e ,zeixad iptl ecakníééç äééçî.ezegily epiyr `ed jexa yecwd `ed Ðéããäî éøèôî.ezial aeyl exiagn zeyx lhep cg` didy Ð

'åëå êìäúà.dl hwp mipwezn miiga ixii`c icii` Ðíé÷ååù íå÷î äæ.xacd lr lltzn did cpe rp lhlhn cec didy itle ,eizepefn zepwl `ven mc`y Ðúåëôäúîù
åéìòin Ð.dzin jezn ig dyrp eiykr eli`k el dnec ezepwf zrl xiyr dyrpe ezeclia ipr didyàø÷à íéùéà íëéìà.dil hwp ikdl ,"`ed miig zepye" zyxt y`xa Ð

íéùðì ïéîåãù.gk iyeyze oipzepr Ðíéùéà.miyp` aizk `lcn ,dy` oeyl Ð'åëå ïéé êñðì.dy` oaxw oeyl miyi` Ð
çéøî
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ñðëðzexpd z` aihdle miaxrd oia ly zxehw xihwdlcinz ipzw `lc `ed dniz Ð

iaxc dizlina `yixa dil `pz xakc meyn :xnel yi `nye !miaxrd oia ly

.`aiwr

áéèäìådahd la` miaxrd oia dzidy zexpd z` wilcdl `pz `lc `d Ð zexpd z`

oerny inia `nlicc il d`xp !i`ed `xtva

(`,bl) cinzc oizipzn oke .ef dpyn zipyp wicvd

izy `vne qpkp dxepnd oeyica dkfy in :opzc

z` gipne x`yd z` oycn zewlec zeigxfn zexp

o`vn .wicvd oerny inia ok enk did df Ð el`

'ek epycn wicvd oerny znyn :yexit ,eaky

izy oze` oiwlec eid wicvd oerny inia ok m`e

mze` aihdl jixv dide axrd cr zeigxfn zexp

hwp ikdle .dwlcd dyer did jk xg`e `yixa

meyn wilcdl ipzw `le zexpd z` aihdle

.ziyixtck ,mcew dzid dahdc

àìlirl Ð zeliah yly `l` dl zgkyn

("i`e" d"c `,al) "dpennd mdl xn`" wxt

.izyxit
`ni`e
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc `nei(ycew zay meil)

:`ziixad dtiqenäLøtä ìkLmixetkd mei zcear lydlek ¤¨©¨¨¨¨
øãqä ìò äøîàð,dceard xcq itl -äæ ÷eñtî õeçz`ved ly ¤¤§¨©©¥¤¦¨¤

xg`l cin dzyrp `l dzgnde skd z`vedy itl .dzgne sk
eli` zaxwd `l` ,miweqtd xcqn rnyny itk meid zcear
`ad weqta mixen`d zeiniptd ze`hgd ixeni`e mrd li`e

.mdipia ewiqtd
:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdàîòè éàîoia wiqtdl jixv ©©£¨

,mrd li`e eli` zcear ici lr dzgne sk z`vedl meid zcear
daiyn .xcqd lr xn`p `l df weqty `ziixad zraew okly

:`xnbdéøéîb ,àcñç áø øîà,ipiqa dynl dklda eplaiw - ¨©©¦§¨§¦¥
yïéLecé÷ äøNòå úBìéáè Lîç[milbxe mici yeciw]ìBãb ïäk ìáBè ¨¥§¦©£¨¨¦¦¥Ÿ¥¨

íBia Ba Lc÷îeicbal adf icban silgny drya [mixetkd meia] §©¥©
.jtidle oalzøîà éàåyïøãñkzeceard lyéáéúkmiweqtd lk §¦¨§©§§¦§¨§¦¥

li`e eli` zaxwd xg`l dzid dzgnde skd z`vede ,dyxtay
,mrddì úçkLî àì`vnz `l -àlàlahyìLå úBìéáè Lyciw Ÿ©§©©¨¤¨¨Ÿ§¦§

.ïéLecé÷ äMLcinz ly ueg zcearl dzid dpey`x dliah ixdy ¦¨¦¦
dzgne sk z`ved m`e ,meid zcearl dipy dliahe ,xgy ly
z` dyr ueg zcearl ziyily dliahay ixd ,f` ok mb dzid
z` miiqe ,miaxrd oia ly cinze mitqende mrd li`e eli`

`l` .cer lah `le ezcearmrd li`e eli` ziiyr xg`l i`cea
ziying dliah jk xg`e dzgne sk z`vedl ziriax dliah lah

.ueg zcear x`yl
:`cqg ax ly evexiz lr dywn `xnbdé÷úî,àøéæ éaø dì ó ©§¦¨©¦¥¨

déì ÷éñôî àîìéãåoal icbaa zeyrpd zeceard z`øéòNa §¦§¨©§¦¥§¨¦
,õeça äNòpämewna `l` [zen ixg`] ef dyxta xkfen epi`y ©©£¤©

lr xn`p df weqt s`y xnel lkepy jk ,[qgpit zyxta] xg`
.dzgne sk z`ved xg`l dzid mrd li`e eli` ziiyre ,xcqd

:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,éiaà øîà`viy dpey`xd d`ivia ¨©©©¥¨©§¨
xn`p dxfrl lkidd on mixetkd meia lecb odk(ck fh `xwie)àöéå'§¨¨

Búìò úà äNòåy o`kn epcnl ,'mrd zlr z`eäðBLàø äàéöiî §¨¨¤Ÿ¨§¤Ÿ©¨¨¦§¦¨¦¨
íòä ìéàå Bìéà ãéáòlecb odkd `viy dpey`xd mrtay - ¨¦¥§¥¨¨

iptl dzid ef dceary ok m` gkene ,mili`d z` aixwd lkiddn
zxg` ueg zceary xnel xyt` i` ixdy .dzgne sk z`ved
aixwd mili`d z`e dzgne sk z`vedl meid zcear oia dwiqtd
iax ly eziiyewk dzgne skd z` `ivedy xg`l wx lecb odkd
.dipy d`ivi xg`l wx mili`d z` aixwdy `vnp ok m`y ,`xif
sk z`ved ly weqtdy drawy `ziixad ixacl zxg` di`x

:xcqd lr xn`p `l dzgne,øîà àáødzgne sk z`ved xg`l ¨¨¨©
ãaä éãâa úà èLôe' àø÷ øîà,'Wal xW`øîBì ãeîìz ïéàL- ¨©§¨¨©¤¦§¥©¨©¤¨©¤¥©§©

siqedl dkixv dxezd dzid `l'Láì øLà',`ed jk i`ceay £¤¨©
íeìkike -èLBt íãàxg` cbaàlàz`äî àlà .LáBlM äî §¨¨¥¤¨©¤¥¤¨©

,'Láì øLà' øîBì ãeîìzmicba mze` epiidøák LálL,mcewn ©§©£¤¨©¤¨©§¨
.dipy mrt oda yeal `ed [dzgne sk z`ved zrya] zrkye
z`ved oial mcewd weqta zexen`d meid zecear oiay ,epcnl
ztqep ueg zcear lecb odkd dyr ,df weqta dxen`d dzgne sk
eli` zcear epiide ,[adf icba] mixg` micbaa yeal did day
ly weqtdy ,ok m` gxken .`ad weqta mixen`d mrd li`e
zaxwd xg`l enewn `l` ,xcqd lr xn`p `l dzgne sk z`ved

.mili`d
:`ax ixac lr dywn `xnbdé÷úî,àìéL áø øa äaø dì óoiicre ©§¦¨©¨©©¦¨

,miptd zecear oia dwiqtdy `id mrd li`e eli` zaxwdy oipn
àîéàåxn`p `nye -îc,õeça äNòpä øéòNa déì ÷éñômb ixdy §¥¨§©§¦¥©¨¦©©£¤©

icba ly dipy dyiala dzid dzgne skd z`ved df ote`a
:`xnbd zvxzn .oaldäixáéúkmrd li`e eli` zcearaàöéå' ©§¦§¨¨

,'äNòåm`e ,maixwd miptd zecearn dpey`xd ez`iviay epiide §¨¨
`edy uega dyrpd xirya miptd zecear z` wiqtdy xn`p
.dipy d`ivia dzid mrd li`e eli` zceary `vnp ,ueg zcear

.miptd zecear oia dwiqtdy `id mili`d zcear ,i`cea `l`
,xcqk `ly xn`p df weqty `ziixad ixack epgkedy xg`l

sk z`ved ly] df weqt calny `ziixad ixaca `xnbd dpc
:xcqk dxn`p dyxtd lk [dzgneåikìò äøîàð dlek äLøtä ìë §¨©¨¨¨¨¤¤§¨©

éáéúk éàø÷ àäå ,øãqädligz xn`p miweqtd xcqa ixd -`xwie) ©¥¤§¨§¨¥§¦¥
(dk fh'äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå'xt ixeni` zxhwd epiid §¤¥¤©©¨©§¦©¦§¥¨

,iniptd xiryeøãäåxn`p(fk my my)øéòN úàå úàhçä øt úàå' §¨©§¤©©©¨§¥§¦
úàhçäxirye xt ztixy epiid 'ebe mzxr z` W`a EtxUe 'ebe ©©¨§¨§¨¥¤ŸŸ¨
.iniptdïðz ïðà eléàå(:gq lirl),àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk úà äàBøä §¦£¨§©¨¤¤Ÿ¥¨§¤¥
,dxezaïéôøNpä øéòNå øt äàBø Bðéàitl ,[mitxyp mdy drya-] ¥¤©§¨¦©¦§¨¦

,adf icba yaly iptl dry dze`a dzid mztixyyeléàåz` §¦
éøeîàdeäì øéè÷î éëä øúa úàhçyalyk ,jk xg` mxihwd - ¥¥©¨¨©¨¦©§¦§

,mrd li`e eli` z` aixwdy xg`l ,ziyily dliaha adf icba
.dxezd z`ixw xg`l ax onf `edy

:`xnbd zvxznàîéàdyxtd lk' ,`ziixad ixaca qexbz - ¥¨
xcqd lr dxn`p.'Cìéàå äæ ÷eñtî õeç`l dzgne sk z`vedny ¦¨¤§¥¨

mixeni`d zaxwd iweqt ollkae ,mxcqk miweqtd exn`p
.xirye xtd ztixye

:uexizd lr dywn `xnbdéàø÷ zLaLîc úéæç éàîedn iptn - ©¨¦¦§©§©§§¨¥
y xnele miweqtd z` yayl jxev zi`xdyrp mixeni`d zxhwd

,xirye xtd ztixy xg`làúéðúî LéaLreawl leki dz` ixd - ©¥©§¦¨
z`ixw zrya dzid `l xirye xtd ztixye ,zyaeyn dpyndy
itke ,mixeni`d zxhwd xg`l ziying dliaha `l` dxezd

.dxeza xn`py xcqd
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàxtd ztixy ly weqtdy gikedl yi ¨©©©¥

oky ,xcqd itl xn`p `l xiryeàø÷ øîàxiryd geliy iabl ¨©§¨
lf`frl(ek my my)çlLîäå'oeyl rahn eze`ae ,'eicbA qAki 'ebe §©§©¥©§©¥§¨¨

xirye xtd ztixy iabl mb xn`p(gk my my)óøNäå'qAki mz` §©¥Ÿ¨§©¥
,micnel jkitl .dfl df mzeeydl yiy rnyn ,'eicbAäîdçlLn §¨¨©§©¥©

oi` ,mixeni`d zxhwd xg`l xn`py it lr s` ,xiryd z`
`l` o`k enewnàøwéòîc`l` o`k xkfed `le ,mcewn glyy - §¥¦¨¨

.eicba z` `nhn dlrnl xn`py glyn eze`y xnelóàdóøBN ©¥
lkn ,mixeni`d zxhwd xg`l xn`py it lr s` ,xirye xtd z`

mewnàøwéòîcz` `nhn sxey eze`y ycgzd o`ke ,mze` sxy §¥¦¨¨
.eicba

:iia` ly evexiz lr ddnz `xnbdäaøcàzpeeke okzi ixd ©§©¨
xnele ,jtidl yiwdl dxezdàzLäc óøBù äîztixyy myk - ©¥§©§¨

xn`p `l ixdy ,mixeni`d zaxwd xg`l dzyrp xiryde xtd
,ok iptl df ieeiv,çlLî óàzxhwd iptl xn`p eieeivy it lr s` ©§©¥©

,mixeni`dàzLäc.mixeni`d zxhwd xg`l ,dyrpy `ed §©§¨
'glynde' xn`py dny yxtl oi` :ef zexyt` dgec `xnbd

zaizy itl ,dzr eglyny eyexitòîLî àøwéòîc 'çlLnäå'- §©§©¥©§¥¦¨¨©§©
epiide ,mcewn egly xaky mc` eze`a miweqry `id dzernyn
,gxken `linne .miweqtd xcqa xen`k mixeni`d zxhwd iptl

.mcewn dzyrp dtixyd s`y epcnln ywiddy,øîà àáømrhd ¨¨¨©
,mixeni`d zxhwd xg`l wx dyrp xiryd geliyy xnel oi`y

y itl `idàø÷ øîà(i my my)lxFBd eilr dlr xW` xirVde' ¨©§¨§©¨¦£¤¨¨¨¨©¨
lf`frléç ãîòéixde ,'eilr xRkl 'd iptl÷e÷æ àäé éúî ãò ©£¨¥¨¢©©¦§¥§©¥¨¨©¨©§¥¨
xirydéç ãBîòìxne` ied ,egeliy iptlúòL ãòd xnbäøtk ©£©©§©©¨¨

py itk df meil zcgeind.'eilr xtkl' xn`éúîéàå`idúòL §¥¨©§©
íéîc ïzî úòLa ,äøtk,ze`hgd ly mcd zwixf xg`l -àì eúå ©¨¨¦§©©©¨¦§Ÿ

.cin glzyn `l` oiznn xiryd oi` jkn xzeie -
mcewd wxtadkeqa x`yp lf`frl xiryd z` glyndy ,epipy (.eq lirl)

dyr dn x`al dtiqen `xnbd .mixetkd mei zxgnl cr ekxca el epikdy dpexg`d

:xfgyk glyndçlLî éúàm` ,zxgnd meia,ìBãb ïäëì ÷eMa Bàöî ¨¥§©¥©§¨©§Ÿ¥¨
e zeixad ipta ceak el wlegéLéà ,Bì øîBà[ipec`-]ìBãb ïäk ¥¦¦Ÿ¥¨

.EúeçéìL eðéNòm` la`,Búéáa Bàöîz` ea dlez did `l ¨¦§¦§§¨§¥
`l` ,zegilydíéiç äiçî ,Bì øîBà`ed jexa yecwd `ed ¥§©¥©¦

y.BúeçéìL eðéNò̈¦§¦
:ef oeyla minkg eynzydy sqep dxwn d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨

àúéãaîeôa éããäî ïðaø éøètéî ékecnly minkgd xy`k - ¦¦©§¥©¨¨¥£¨¦§§§¦¨
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המשך בעמוד קעח

ezny in` cenr `r sc ± iyily wxt`nei
'åëå øãñä ìò äøîàð äùøôä ìëùdyiala o`iveny xcqd oke iaizk oxcqk i`e Ð

dzgne sk z`vedl meid zcear oia zwqtn adf icba ly dpevig dcear oi`e ,dpey`x

.(a,al lirl) "dpennd mdl xn`" wxta dizyxt xak ,'eke dl zgkyn `løéòùá
õåçá äùòðäla` ,o`k aezk epi` `ede "mixetkd z`hg caln" (hk xacna) aizkck Ð

xg` `xw edpiazk `weec mrd li`e eli`

yayl ol jixhvi` `le dzgne sk z`ved

.i`xwc `xcq'åâå äùòå àöéå àø÷ øîàefe Ð

lr jklid ,dyxta dxen`d dpey`x d`ivi

,edl ciar dzgne sk z`ved inwn jgxk

.meid zcearl mdipiay dwqtdaùáì øùà
øáë:dpin rny ,dipy dhiyt `id ef `nl` Ð

meid zcear oia micba selig zwqtd yi

iaxc diztwz`` `l `axe .dzgne sk z`vedl

`zipznc `nrh iyextl `l` i`w `xif

:opiqxb ikd .i`xw `yaync'åëå éáéúë éàø÷Ð

.ixz qxb `leíéôøùðä øéòùå øô äàåø åðéàÐ

uea icba yeal lecb odky cera oztixy `nl`

.`idúàèç éøåîéà åìéàåxza lkd ixacl Ð

mr ziyily dliaha (laehyk) edl ciar ikd

.mrd li`e eli`êìéàå äæ ÷åñôî õåç àîéàÐ

.xcqd lr dazkp `làúéðúî ùéáù`ni`e Ð

.ziyily dliah xg` xiryde xtd ztixyøîà
'åâå øéòùä úà çìùîäå àø÷oeyl eze`ae Ð

ztixya irzync "mze` sxeyde" xn`p envr

alg z`e" xg` oiaezk odipye xirye xtd

inwn xiryd geliy jgxk lre ."z`hgd

z` glye" aizkck ded mixeni` zxhwd

lr "z`hgd alg z`e" xcde "xacna xiryd

wiqtdy mc`k dixza aizkc glynde jgxk

:xne`e eniiqne xfege ea xacn didy oiprd

eglynd dlrnl jl izxn`y geliy eze`e

xn`p envr oeyl eze`ae micba `nhn

."sxeyde"çìùîäå äîazkpy it lr s` Ð

s` ,`ed `xwirnc z`hg ixeni` xg`

g` azkpy it lr s` "sxeyde"`xwirn odix

.`ed`zydc sxey dn daxc`ieev ixdy Ð

xn`p z`hg ixeni` xg` oztixy xwir

z`e" xcde 'ebe "z`hgd alg z`e" aizkck

."etxye `ivei z`hgd xtçìùîä óà
àúùäãgeliye .oixeni` xg` azk `weec Ð

`ype :xn`w ikd mdn dlrnl xen`d xiry

dxacnd eglye mzeper z` eilr xirydÐ

.egeliy onf ribiykòîùî àø÷éòî çìùîäå
.eicba qaki eglynde xiryd glye oixeni` xg` azke xcd `lcn ,azkp enewna xiry geliye ,izyxity enke ea wiqtdy oiprl xfegy mc`k Ðøîà àáøzivn `l Ð

.minc oznc meid zcear `ide ,dxtk zry cr `l` my cenrl ewiwfd `l `dc ,xn`p enewna `l xiry geliyc zxn`çìùî éúà.zxgnd meil Ð÷åùá åàöîÐ

.'eke lecb odk iyi` el xne`e ,zeixad iptl ecakníééç äééçî.ezegily epiyr `ed jexa yecwd `ed Ðéããäî éøèôî.ezial aeyl exiagn zeyx lhep cg` didy Ð

'åëå êìäúà.dl hwp mipwezn miiga ixii`c icii` Ðíé÷ååù íå÷î äæ.xacd lr lltzn did cpe rp lhlhn cec didy itle ,eizepefn zepwl `ven mc`y Ðúåëôäúîù
åéìòin Ð.dzin jezn ig dyrp eiykr eli`k el dnec ezepwf zrl xiyr dyrpe ezeclia ipr didyàø÷à íéùéà íëéìà.dil hwp ikdl ,"`ed miig zepye" zyxt y`xa Ð

íéùðì ïéîåãù.gk iyeyze oipzepr Ðíéùéà.miyp` aizk `lcn ,dy` oeyl Ð'åëå ïéé êñðì.dy` oaxw oeyl miyi` Ð
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ñðëðzexpd z` aihdle miaxrd oia ly zxehw xihwdlcinz ipzw `lc `ed dniz Ð

iaxc dizlina `yixa dil `pz xakc meyn :xnel yi `nye !miaxrd oia ly

.`aiwr

áéèäìådahd la` miaxrd oia dzidy zexpd z` wilcdl `pz `lc `d Ð zexpd z`

oerny inia `nlicc il d`xp !i`ed `xtva

(`,bl) cinzc oizipzn oke .ef dpyn zipyp wicvd

izy `vne qpkp dxepnd oeyica dkfy in :opzc

z` gipne x`yd z` oycn zewlec zeigxfn zexp

o`vn .wicvd oerny inia ok enk did df Ð el`
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!äðBîLe¯ïLç é÷Btàì ,áäæ Ba øîàð àlL øácî áäæ Ba øîàð àlL øác ïéðc §¨¨¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§©¥¤
.áäæ ïäa øîàpL ãBôàå¯!àeä ìäàc ,úëBøt é÷Btàì ,ãâaî ãâa ïéðc ,äaøcà¯ §¥¤¤¡©¨¤¨¨©§©¨¨¦¤¤¦¤¤§©¥¨¤§Ÿ¤

Ba ïéàL øác ïéðc ïéàå ,áäæ Ba øîàð àlL øáãå ãâaî ,áäæ Ba øîàð àlL øáãå ãâa ïéðãå ,èðáàî ïéðc :àlà¤¨¨¦¥©§¥§¨¦¤¤§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨¦¤¤§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§¥¨¦¨¨¤¥
"epNòz" :øîà éøî áø .áäæ Ba LiL øácî áäæ"epNòz" ,áéúk¯áéúk "úéNòå" :øîà éLà áø .øçàì àìå äæì ¨¨¦¨¨¤¥¨¨©¨¦¨©©£¤§¦©£¤¨¤§Ÿ§©¥©©¦¨©§¨¦¨§¦

?ãéáòð éëéäå ,úBåL úBiNò ìk eéäiLãéáòðäøNòc àúìzäøNò¯ãçå äòLz äòLúc éøz ãéáòð ,ïéúìz eäì eåä ¤¦§¨£¦¨§¥¦©£¦©£¦§¨¨©£¨¨£¨¨¨§§¨¦©£¦§¥§¦§¨¦§¨§©
äøNòc¯?ïì àðî øNò íéðL ìéòî .úBåL åéúBiNò ìk eéäiL "úéNòå" àø÷ øîàúà úéNòå" áéúëcãBôàä ìéòî ©£¨¨¨©§¨§¨¦¨¤¦§¨£¦¨¨§¦§¥¨¨§¨¨¦§¦§¨¦¨¤§¦¨¥
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יומא. פרק שביעי - בא לו כהן גדול דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc `nei(ycew zay meil)

'òèð Bîk øéö÷ äNòå ,çéøôé íéî çéøîe` yxeyd yaiizi m` - ¥¥©©¦©§¦©§¨¨¨¦§¨©
spr lcbie gxtie xefgi min hrn eilr `eaiyk if` ,rfbd zeni
leynd] mc` ly erxf wzpzi m` ,xnelk .xakn `l rhip eli`k
da yiy] mkg cinlz za `yi m` if` ,dxezd on [rfbe yxeyl

.dxezl miie`xe mipebd mipa lcbie aeyi [dxezd gixn
,ezia cr eze` oielne :dpyna epipy.åéáäBàì äNBò äéä áBè íBéå§¨¨¤§£¨

Lc÷nä úéaî àöiL ãçà ìBãb ïäëa äNòî ,ïðaø eðzmei i`vena ¨©¨¨©£¤§Ÿ¥¨¤¨¤¨¨¦¥©¦§¨
,mixetikddéøúa àîìò élek éìæà eåäå.ezeelleäðeéæçc ïåék- §¨¨§¥¥¨§¨©§¥¥¨§©§§

xeaivd e`x xy`kìdéãéãì eäe÷áL ,ïBéìèáàå äéòîLz` egipd - ¦§©§¨§©§©§©§§¦¥
,lecbd odkdïBéìèáàå äéòîL øúa éìæàå.xecd ilecb eidy itl §¨§¥¨©§©§¨§©§©§

óBqìal eyxty iptl -,mziéøeèôéàì ïBéìèáàå äéòîL eúà ©¨§©§¨§©§©§§¦§¥
[cxtidl-]ïäì øîà .ìBãb ïäëc dépéî,lecbd odkdïéîîò éða ïeúéé ¦¥§Ÿ¥¨¨©¨¤¥§¥£¨¦

ìíìL.minrd ipa melyl ekli -déì eøîàok` ,oeilha`e dirny ¦§¨¨§¥
ì ïéîîò éða ïeúééíìLitl melyl minrd ipa e`eai -ïéãáòc ¥§¥£¨¦¦§¨§¨§¦

ïøäàc àcáeò,mely scex didy odkd oxd` dyrnk miyery - §¨§©£Ÿ
ì ïøäà øa éúéé àìåíìLoxd` oa melyl jli `le -ãéáò àìc §Ÿ¥¥©©£Ÿ¦§¨§Ÿ¨¦

ïøäàc àcáeò.'mixac z`pe`' xeqi` lr xaere epxrvn `l` §¨§©£Ÿ

äðùî
:dpedkd icba z` dpen dpyndLnLî ìBãb ïäkziaa caer - Ÿ¥¨§©¥

ycwndíéìk äðBîLa,micba -åodkdíä åìàå .äòaøàa èBéãää ¦§¨¥¦§©¤§§©§¨¨
úðBzëa :èåéãä ïäëä éãâá,etebl jenq welg -úôðöîe ,íéñðëîe §ª¤¦§¨©¦¦§¤¤

,raek -èðáàå.dxebg -éñBî,ìBãb ïäk åéìò óel` micba calny §©§¥¦¨¨Ÿ¥¨
mb yael `edïLçcbpk ielzd zexwi mipa` uaeyn hiykz - Ÿ¤

,mineze mixe`d migpen eiltk oiay ,ealãBôàålr xebgd yeal - §¥
,xpiq oirk eixeg`n lirndìéòîe,oeilr welg -õéöåadf qh - §¦¨¦

.''dl ycw' eilr aezke egvn lr ielzdelàaodkd xy`k wx - §¥
eid ,el` micba dpenya yeal lecbïéìàLðelv`.íéneúå íéøeàa ¦§¨¦§¦§¦

åmewn lknïéìàLð ïéàmdaì àlàd jxevìe ,Cìîjxevúéa áà §¥¦§¨¦¤¨§¤¤§©¥
ïéc,lecbdéøö øeaéväL éîìeBa Ce` dngln geyn odk oebk - ¦§¦¤©¦¨¦

.dnglnl mz`v zra `avd xy

àøîâ
icba z` ebx` epnn hegd iaer oipra `ziixa d`ian `xnbd

:dpedkdïäa øîàpL íéøác ,ïðaø eðzn miieyry dxeza'LL'- ¨©¨¨§¨¦¤¤¡©¨¤¥
,ozytäML ìeôk ïèeç`ly mixac la` .miheg dyyn xefy - ¨¨¦¨

`l` 'yy' mda xn`p,'øæLî',lirnd ipenix epiidxefy oheg ¨§¨
näðBîLdy ,`vnp df itl .mihegìéòîcg` oinn ieyr eleky §¨§¦

n xefy eheg ,[zlkz]øNò íéðLd .mihegúëBøtdrax`n dieyrd §¥¨¨¨¤
n xefy dly hegd ,mipin.äòaøàå íéøNòdeå ïLBçdãBôà ¤§¦§©§¨¨¤§¥

n xefy mheg ,adf hegn mb miieyrd.äðBîLe íéøNò¤§¦§¨
dligze ,`ziixaa mixen`d mipicd xewn z` zx`an `xnbd
mda xn`py lky epipyy dn :oey`xd oicd z` zxxan `id

'yy'àø÷ øîàc :àøîâä äáéùî .ïì àðî ,äML ìeôk ïèeçzeny) ¨¨¦¨§¨¨§¨©§¨
(gk-fk hlLL úðzkä úà eNòiå''ebeéøàt úàå ,LL úôðönä úàå ©©£¤©¨§Ÿ¥§¥©¦§¤¤¥§¤©£¥

,'øæLî LL ãaä éñðëî úàå ,LL úòaânäy `vnpéàø÷ äMîç ©¦§¨Ÿ¥§¤¦§§¥©¨¥¨§¨£¦¨§¨¥
éáéúkxn`p minrt yng -ok xnel ic didy s` ,'yy' df weqta §¦¥

ipta dyxcl cg` lk yexcl yi jkitl ,weqtd seqa zg` mrt
:dnvrãç'yy' xn`p zg` mrt -,déôeâìepcnlleåäéð àðzéëc ©§¥§¦¨¨¦£

.ozytn miieyr eidiy -ãçåepcnlläML ìeôk ïèeç àäiL §©¤§¥¨¨¦¨
.ernynkeéäiL ,ãçåmihegdïéøeæL.cg` hegk cgiì ãçåøàL §©¤¦§§¦§©¦§¨

LL ïäa øîàð àlL íéãâaoldlck ,zlkzn ieyrd lirn epiid] §¨¦¤Ÿ¤¡©¨¤¥
.mixefye dyy letk mheg `diy jixvy ,[`xnbaãçåcnll §©

md el` zekldy,ákòìmixyk micbad oi` jk dyr `l m`e §©¥
.dcearl

:lirl xen`d z` zxxan `xnbd'LL' éàäc òîLî éàîxen`d ©©§©§©¥
weqtaàðzék[ozyt-],àeä:`xnbd daiyn .lirl epcnly itk ¦¨¨

,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàmeynàø÷ øîàcmiqpknd oipra ¨©©¦¥§©¦£¦¨§¨©§¨

,yyn miieyrd,'ãa'ernynyãa ãa ò÷øwä ïî äìBòä øác- ©¨¨¨¤¦©©§©©©
mivr x`yk mitpre mica el oi`e ,cg` dpw wx gnev oirxb lkn

pwd on gnev ozytde ,milr `l`.irvn`d d
,ozytl dpeekd 'yy'y oipn :`xnbd dywnàîéàådpeekdy §¥¨

làøîò.dcal dndad xern z`vei dnip lk mb ixdy ,xnv - ©§¨
epiid 'ca'y xnel xyt` i` :`xnbd dgec,àøîòly dnipy oeik ©§¨

xnvàìötéî éìevtéà-dcera cer mipyl zwlgzne zlvtzn ¥©¥¦©§¨
ixd :`xnbd dywn .cegl dlicb dpi`e ,dndad iab lrénð àðzék¦¨¨©¦

ìéötî éìevtéàeze` miyzekyk mipyl wlgp ozytd s` - ¥©¥¦§¦
:`xnbd daiyn .eceair zryaìéötî déúe÷ì ábà ,àðzékwx - ¦¨¨©©§¥¦§¦

wlgp xnv eli`e ,mipyl wlgp `ed [ezyizk] ez`wld zngn
.envrn mipyl

:ozyt epiid 'yy'y sqep xewnàëäî ,øîà àðéáø'yy'y epcnl ¨¦¨¨©¥¨¨
xn`p dpedkd icba z` x`znd `iapd ixaca oky .ozyt `ed

(gi cn l`wfgi)ìò eéäé íézLô éñðëîe íLàø ìò eéäé íézLô éøàt'©£¥¦§¦¦§©Ÿ¨¦§§¥¦§¦¦§©
'íäéðúî,xn`p dxeza eli`e(gk hl zeny)miieyr eid zerabndy ¨§¥¤

.ozyt epiid yyy ixd ,yyn
:`piax ixac lr dywn `xnbd,éMà áø déì øîàok m`énwî àä ¨©¥©©¦¨¦©¥

døîà ïàî ìà÷æçé éúàc`ed yyy cnile l`wfgi `ay iptl - §¨¥§¤§¥©£¨¨
dxezd z` eniiw okl mcew s` ixde ,ok xnel erci okidn ozyt

:`iyewd z` dgec `xnbd .dzkldkéîòèìeCcenll oi`y §©§¥
ok m` ,`iapa xen`d weqtnäæ øác ,àcñç áø øîàc àäepipyy ¨§¨©©¦§¨¨¨¤

(:eh migaf),dcearl leqt lxr odkyeðãîì àì eðéaø äLî úøBzî¦©Ÿ¤©¥Ÿ¨©§
`l` ,dxeza ok xn`p `l xnelk -,eðãîì éæea ïa ìà÷æçé éøácî¦¦§¥§¤§¥¤¦¨©§

xn`y(h cn l`wfgi)ìà àBáé àì øNa ìøòå áì ìøò øëð ïa ìk'¨¤¥¨¤¤¥§¤¤¨¨Ÿ¨¤
ì) éLc÷î.'(éðúøL,jziiyewk zeywdl yi o`k s`eénwî àä ¦§¨¦§¨§¥¦¨¦©¥

ìà÷æçé éúàcz`f cnileà ïàîdøîleqt lxrdy eprci oipn - §¨¥§¤§¥©£¨¨
.dcearlàlài`ceadì éøéîb àøîbdynl dklda jk elaiw - ¤¨§¨¨§¦¥¨

,ipiqnàøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàålr cenild z` jinqd - §¨¨§¤§¥§©§§¨©§¨
.df weqténð àëä,ozyt `ed 'yy'y df oiprldì éøéîb àøîbxak ¨¨©¦§¨¨§¦¥¨

,ipiqn dynl dklda.àøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàå§¨¨§¤§¥§©§§¨©§¨
:zl`eye ,lirl `ziixad ixac z` xxal zxfeg `xnbdøæLî̈§¨

ïì àðî äðBîLxefy eay oin lk 'xfyn' ea xn`py xacy oipn - §¨§¨¨
:`xnbd daiyn .miheg dpenynáéúëclirnd ipenixahl zeny) ¦§¦

(ck,'øæLî éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL ìò eNòiå'©©£©¥©§¦¦¥§¥¤§©§¨¨§©©¨¦¨§¨
éìéåódey dxfba,úëBøtî 'øæLî' 'øæLî'xn`p dziiyrayzeny) §¨¥¨§¨¨§¨¦¨¤

(`l ek,'xfWn WWe ipW zrlFze onBx`e zlkY zkxt ziUre'äî §¨¦¨¨Ÿ¤§¥¤§©§¨¨§©©¨¦§¥¨§¨©
ïlälxefy day heg lk [zkexta]näòaøàå íéøNòixdy ,miheg §©¨¤§¦§©§¨¨

lke [yye ipy zrlez onbx`e zlkz] dieyr `id mipin drax`n
,yy letk oinïàk óàn xefy mda heg lk [lirnd ipenix]íéøNò ©¨¤§¦

äòaøàåmipin dylyn wx miieyr mipenixdy oeikne .miheg §©§¨¨
,miheg drax`e mixyr mda yie ,[ipy zrleze onbx` zlkz]

`vnpéðîz ãçå ãç ìk äåäcdpenyn xefy day oine oin lky - ©£¨¨©§©§¨¥
.miheg

:`xnbd zl`eyóìéðåmipenixa xen`d 'xfyn''îxen`d 'xfyn §¥©¥
a,ãBôàå ïLçxn`peïläl äîn xefy mheg [cet`e oyeg]íéøNò Ÿ¤§¥©§©¨¤§¦

äðBîLe,mihegïàk óàn xefy mheg didi [lirnd ipenx]íéøNò §¨©¨¤§¦
äðBîLe:`xnbd daiyn .mihegáäæ Ba øîàð àlL øác ïéðcepiid] §¨¨¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨

[lirnd ipenixáäæ Ba øîàð àlL øácî,[zkextn epiid]é÷etàì ¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§©¥
,äaøcà :àøîâä äù÷î .'áäæ' ïäa øîàpL ãBôàå ïLçcenll sicr Ÿ¤§¥¤¤¡©¨¤¨¨©§©¨

ep` jkay oeik cet`e oyegn lirnd ipenixïéðcxac [micnl-] ¨¦
`edyàì ,ãâaî ãâaàeä ìäàc úëBøt é÷et.cba dpi`e ¤¤¦¤¤§©¥¨¤§Ÿ¤

deey dxifbd z` micnl oi` ok`y `xnbd dwiqn ef dprh xe`l
:zkextnïéðc àlàlirnd ipenixèðáàîmyk ,dey dxifba ¤¨¨¦¥©§¥

.lirnd ipenix mb jk ,miheg drax`e mixyrn ieyr hpa`dy
åep`y `vnp df ote`aïéðcmdy lirnd ipenx z`àlL øáãå ãâa §¨¦¤¤§¨¨¤Ÿ

î ,áäæ Ba øîàðs`y hpa``edïéàå ,áäæ Ba øîàð àlL øáãå ãâa ¤¡©¨¨¥¤¤§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§¥
ep`î áäæ Ba ïéàL øác ïéðc`edy zkext.áäæ Ba LiL øác ¨¦¨¨¤¥¨¨¦¨¨¤¥¨¨

lirnd ipenix z` micnel `l recn mitqep minrh d`ian `xnbd
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קעז
ezny ina cenr `r sc ± iyily wxt`nei

íéî çéøî.dxez ipa Ðäéðéî éøåèôéàì ïåéìèáàå äéòîù åúà óåñìzeyx lehil Ð

.ozia cvl yextle ,epnníìùì ïéîîò éðá ïåúééeipa ipan e`ay itl ,`ed i`pb oeyl Ð

.(a,fp) oihib zkqna opixn`ck ,aixgpq lyïøäàã àãáåò éãáòã.mely itcex Ðàìã
ïøäàã àãáåò ãáòepez `l" (a,gp `rivn `aa) xn xn`e ,mixac z`pe` epzipedy Ð

mixac z`pe`a (dk `xwie) "ezinr z` yi`

xekf el xn`i `l mixb oa did m` ,xacn aezkd

.jizea` dyrnäðùî'åëå íéñðëîå úðåúëá
.i`w heicd` Ðíéìàùð åìàál`ypd odk Ð

.micba dpeny yeall jixv mineze mixe`a

àøîâùù ïäá øîàðù íéøáãyxtn dlek Ð

.onwläùù ìåôë ïèåçoine oin lk dyy Ð

.eayøæùî.mipenx `l` z`f oi`e ,yy `la Ð

äðåîù.dpeny letk eay oin lk ly heg lk Ð

eheg cg` oin eleky lirn df oeayg it lre

mixyr letk eheg zkext ,xyr mipy letk

dleke .cgi oiletk day oipin lky rax`e

.onwl dl yxtnéáéúë éàø÷ äùîçiab Ð

ikd .seqal diazkpe cga dil ibq dede iccd

:opiqxbúôðöîä úàå ùù úåðúëä úà åùòéå
ãáä éñðëî úàå ùù úåòáâîä éøàô úàå ùù

øæùî ùù`idde .dyng ixd yy `ed cae Ð

ipin `ki`c ,jgxk lr azkinl jixv hpa`c

.dicda ipixg`ïéøåæù åäéù.dyy olek cgi Ð

ùù ïäá øîàð àìù íéãâá øàùìs` `diy Ð

.edpip i`n yxtn onwle .dyy letk oheg od

ãá ãá ò÷ø÷ä ïî äìåòä øáãozytd Ð

`l` ,mivrk mitpre mica odl oi` qeapwde

.irvn`d dpwd on `l` `a ozytd oi`e ,oilr

ìöôîl`e .mizyl zwlgzn `nip ea yi Ð

.ok ievn oezgzd owf xrya s`y dnzzàðúéë
ìéöôî éîðdnkl wlgp eze` oiyzekyk Ð

.oilevitäéúå÷ì áâà.eilr oiyiwny Ðéøàô
íéúùôzerabnd ix`t z`e" aizk dxezae Ð

."yyøëð ïáeia`l eiyrn exkpzpy Ð

ezny xya lxr oke ,al lxr `edy minyay

.ycwnd l` `ai `l dlin zngn eig`ïàî
åøîàipy wxta epipyy df xac ecnl oi`n Ð

.dleqt ezcear lxr odkdy (a,eh) migafcäî
äòáøàå íéøùò ïìäìyi oipin drax` ixdy Ð

mixyr o`k s` ,yy letk oine oin lke da

cg lk edl eedc yi oipin dyly o`ke drax`e

.ipnz cgeèðáàî àìàdrax` inp ea yic Ð

eed cgi oxfeyyke dyy letk cg` lke oipin

.drax`e mixyr edláéúë åðùòúoyga Ð

.epnn oicinl oi` jkitlúéùòåaizk Ð

zeey eay oipind lk zeieyr ediy mipenxa

ikidc ,dpenye mixyra xyt` `l jkld

.'eke ciaril
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àîéàåepiax wcwcn did caa ca dler `ed mby qeapw `ni`e jixt `lcn Ð `xnr

epiaxe .xnv icba ea xetzl xeq`e ozyt `ed qeapw oixew ep`y dnc l"vf mixt`

mzq micba lke ,aizk micbac meyn qeapw `ni`e jixt `lc `dc :dgec l"vf odk miig

xaqc l`rnyi iax iac `pzl gpizd :mdxa` xa wgvi epiax dywde .mizyte xnv dxezay

micba lk iaiigne dilr ibiltc opaxl la` ,ikd

ilekc xninl `kile ?xninl `ki` i`n ziviva

`l` ,l`rnyi iax iac `pzc edl zi` `nlr

opiaxnc micba lk miaiiegn `wec ziviv iabc

jixt i`n ok m` ,spk oin "spkd" aizkcn edl

iax iac `pz `de :(a,c) zenaic `nw wxt yixa

meyn i` ,`d dil `pne ,`axc dil zil l`rnyi

lk s` (a,ek zay) "oiwilcn dna" wxta xn`wc

,jixhvi` zivivlc mzd wiqne mizyte xnv

iiezi`l mizyte xnv lk s` jixhvi`c `nil

eda aizk `icda mi`lkc ab lr s`e ,mi`lk

iiept`l ick lk s` jixhvi`c `nip mizyte xnv

d`ptdc mzd izk` rci `lc i`nl mizyte xnv

spkd jgxk lr `l` .`pwqn cr ,`wtp fphryn

:jixt ikdle .cbad azk eli`ke cbad yexit ied

`axc dil zil l`rnyi iax iac `pz jgxk lr

`xezin micba lk ziviva iaiignc `zi` m`c

mdn cg`a hxte xn`wc i`d i`n ok m` spkdc

xnbc` .mizyte xnv lk s` mizyte xnv

aizkc zivivn xnbp mizyte xnv iedc mirbpn

.micba x`ya elit` ixiine ,cbad enk iedc spkd

"e`"c `xezin opiaxnc "cba e`"l inc `le

iac `pzl elit` micba x`y mivxy iab aizkc

(my df mb) "oiwilcn dna" wxta l`rnyi iax

l`rnyi iax xnbc` opikxt `l ikd elit`e

,micba x`y elit`c mivxyn xnbil mirbpn

xnv `l` epi` cba zernyn mivxy iab mzdc

ikdl micba x`yl opiaxnc `ed "e`"ne mizyte

miaezkd micba mzq mivxyn slinl `kil

spkd `kd la` .llka micba lkc `nile dxeza

spkdn xnbp `axc dil `xiaq i`e .cbad enk

micba lk mzqa micba aizkc `kid lkc xnel

lknc migafc ipy wxt opiyxtc i`nle .llka

mipw ipy `le cg` dpw dler ozyt ly oirxb

`ni`e jxtinl ivn ded `lc ,`gip cg` oirxbn

miler mipw dnkc `xnbl dil miwc qeapw

.mdxa` xa wgvi epiax wcwc df lk .cg` oirxbn

éìéåómixyr oldl dn zkextn xfyn xfyn

slip daxc` zeywdl oi` Ð 'eke rax`e

cg lk o`k s` dyy letk oheg oldl dn :ikd

:xnel yic !`l eze ,dxyr dpeny ixd ,dyy

oldl dn ,mzdc xfynn xnb xfyn zaizc

mixyr dxifyd o`k s` rax`e mixyr dxifyd

`lc `zi` m` :xnel yi inp i` .mzd ik rax`e

`xizi yy jixhvi` i`n dxyr dpeny `l` ded

,dyy letk eheg `diy yy ea xn`p `ly lirnl

oldl dn zkextn zlkz zlkz slipc dil wetiz

eheg zlkz eleky lirn s` dyy dly zlkz

onwl opikxtck jxtinl ivn ded `le .dyy letk

letk oheg oi` inp eileyc ,eileyn slip daxc`

.dyy `l`
ciarp

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

áBè íBéå" ."òèð Bîk øéö÷ äNòå çéøôé íéî çéøî¥¥©©¦©§¦©§¨¨¨¦§¨©§
ìBãb ïäëa äNòî :ïðaø eðz ."åéáäBàì äNBò äéä̈¨¤§£¨¨©¨©©£¤§Ÿ¥¨
àîìò élek éìæà eåäå ,Lc÷nä úéaî àöiL ãçà¤¨¤¨¨¦¥©¦§¨§¨¨§¥¥¨§¨

ì eäðeéæçc ïåék .déøúaïBéìèáàå äéòîL¯eäe÷áL ©§¥¥¨§¨§§¦§©§¨§©§©§§©
eúà óBqì .ïBéìèáàå äéòîL øúa éìæàå déãéãì§¦¥§¨§¦¨©§©§¨§©§©§©¨
øîà .ìBãb ïäëc déðéî éøeèôéàì ïBéìèáàå äéòîL§©§¨§©§©§§¦§¦¦¥§Ÿ¥¨¨©

ïéîîò éða ïeúéé :ïäìì!íìL¯éða ïeúéé :déì eøîà ¨¤¥§¥£¨¦¦§¨£©¥¥§¥
ì ïéîîòíìL¯ïéãáòcøa éúéé àìå ,ïøäàc àcáeò £¨¦¦§¨§¨§¦§¨§©£Ÿ§¨¥¥©
ì ïøäàíìL¯.ïøäàc àcáeò ãéáò àìcäðùî ©£Ÿ¦§¨§¨¨¥§¨§©£Ÿ

íéìk äðBîLa LnLî ìBãb ïäkèBéãääå:äòaøàa Ÿ¥¨§©¥¦§¨¥¦§©¤§§©§¨¨
éñBî .èðáàå ,úôðöîe ,íéñðëîe ,úðBúëaïäk åéìò ó ¦§¤¦§¨©¦¦§¤¤§©§¥¦¨¨Ÿ¥

íéøeàa ïéìàLð elàa .õéöå ìéòîe ,ãBôàå ,ïLç ìBãb̈Ÿ¤§¥§¦¨¦§¥¦§¨¦§¦
éîìe ,ïéc úéa áàìe ,Cìnì àlà ïéìàLð ïéàå ,íéneúå§¦§¥¦§¨¦¤¨©¤¤§©¥¦§¦

éøö øeaéväL.Ba CàøîâøîàpL íéøác :ïðaø eðz ¤©¦¨¦¨©¨©§¨¦¤¤¡©
"LL" ïäa¯"øæLî" ,äML ìeôk ïèeç¯,äðBîL ¨¤¥¨¨¦¨¨§¨§¨

ìéòî¯úëBøt ,øNò íéðL¯ïLBç .äòaøàå íéøNò §¦§¥¨¨¨¤¤§¦§©§¨¨¤
ãBôàå¯?ïì àðî äML ìeôk ïèeç .äðBîLe íéøNò §¥¤§¦§¨¨¨¦¨§¨¨

úôðönä úàå ...LL úðúkä úà eNòiå" àø÷ øîàc§¨©§¨©©£¤©¨§Ÿ¥§¤©¦§¤¤
éøàt úàå LLúòaânäLLLL ãaä éñðëî úàå ¥§¤©£¥©¦§¨Ÿ¥§¤¦§§¥©¨¥

ãç :éáéúk éàø÷ äMîç ."øæLî¯àðúéëc ,déôeâì ¨§¨£¦¨§¨¥§¦¦©§¥§¦¨¨
eåäéðãçå .¯ãçå ,äML ìeôk ïèeç àäiL¯eéäiL ¦£§©¤§¥¨¨¦¨§©¤¦§

ãçå ,ïéøeæL¯ìãçå ,LL ïäa øîàð àlL íéãâa øàL §¦§©¦§¨§¨¦¤Ÿ¤¡©¨¤¥§©
¯àðúék LL éàäc òîLî éàî .ákòì?àeä¯øîà §©¥©©§©§©¥¦¨¨¨©

"ãa" àø÷ øîàc :àðéðç éaøa éñBé éaø¯äìBòä øác ©¦¥§©¦£¦¨§¨©§¨¨¨¨¨¤
.ãa ãa ò÷øwä ïî¯!àøîò àîéàåéìeöôéà àøîò ¦©©§©©©§¥¨©§¨©§¨¦§¥

.àìötéî¯ábà àðúék !ìéötî éìeöôéà éîð àðúék ¦©§¨¦¨¨©¦¦§¥¦©¥¦¨¨©©
íézLô éøàt" :àëäî øîà àðéáø .ìéötî déúe÷ì§¥¦©¥¨¦¨¨©¥¨¨©£¥¦§¦

ìò eéäé íézLô éñðëîe íLàø ìò eéäé."íäéðúî ¦§©Ÿ¨¦§§¥¦§¦¦§©¨§¥¤
ïàî ìà÷æçé éúàc énwî àä :éLà áø déì øîà£©¥©©¦¨¦©¥§¨¥§¤§¥©

?äøîà¯éîòèìeäæ øác :àcñç áø øîàc àä ,C £¨¨§©£¦¨©£©©¦§¨¨¨¤
ïa ìà÷æçé éøácî ,eðãîì àì eðéaø äLî úøBzî¦©¤©¥Ÿ¨©§¦¦§¥§¤§¥¤
àì øNa ìøòå áì ìøò øëð ïa ìk" eðãîì éæea¦¨©§¨¤¥¨¤¤¥§¤¤¨¨Ÿ

ì éLc÷î ìà àáéìà÷æçé éúàc énwî àä "éðúøL ¨Ÿ¤¦§¨¦§¨§¥¦¨¦©¥§¨¥§¤§¥
ìà÷æçé àúàå ,dì éøéîb àøîb :àlà ?døîà ïàî©£©¨¤¨§¨¨§¦¦¨©£¨§¤§¥
àúàå ,dì éøéîb àøîb ,éîð àëä .àøwà dëîñàå§©§§¨©§¨¨¨©¦§¨¨§¦¦¨©£¨

"øæLî" .àøwà dëîñàå ìà÷æçé¯àðî ,äðBîL §¤§¥§©§§¨©§¨¨§¨§¨§¨
éìéå "øæLî éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL ìò eNòiå" áéúëc ?ïìó ¨¦§¦©©£©¥©§¦¦¥§¥¤§©§¨¨§©©¨¦¨§¨§¨¥

äòaøàå íéøNò ïläl äî ,úëBøtî "øæLî" "øæLî"¯íéøNò ïàk óàäåäc äòaøàå ¨§¨¨§¨¦¨¤©§©¨¤§¦§©§¨¨©¨¤§¦§©§¨¨©£¨
.éðîz ãçå ãç ìk¯íéøNò ïàk óà äðBîLe íéøNò ïläl äî ,ãBôàå ïLçî óìéðå ¨©§©§¨¥§¥©¥¤§¥©§©¨¤§¦§¨©¨¤§¦

!äðBîLe¯ïLç é÷Btàì ,áäæ Ba øîàð àlL øácî áäæ Ba øîàð àlL øác ïéðc §¨¨¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§©¥¤
.áäæ ïäa øîàpL ãBôàå¯!àeä ìäàc ,úëBøt é÷Btàì ,ãâaî ãâa ïéðc ,äaøcà¯ §¥¤¤¡©¨¤¨¨©§©¨¨¦¤¤¦¤¤§©¥¨¤§Ÿ¤

Ba ïéàL øác ïéðc ïéàå ,áäæ Ba øîàð àlL øáãå ãâaî ,áäæ Ba øîàð àlL øáãå ãâa ïéðãå ,èðáàî ïéðc :àlà¤¨¨¦¥©§¥§¨¦¤¤§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨¦¤¤§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§¥¨¦¨¨¤¥
"epNòz" :øîà éøî áø .áäæ Ba LiL øácî áäæ"epNòz" ,áéúk¯áéúk "úéNòå" :øîà éLà áø .øçàì àìå äæì ¨¨¦¨¨¤¥¨¨©¨¦¨©©£¤§¦©£¤¨¤§Ÿ§©¥©©¦¨©§¨¦¨§¦

?ãéáòð éëéäå ,úBåL úBiNò ìk eéäiLãéáòðäøNòc àúìzäøNò¯ãçå äòLz äòLúc éøz ãéáòð ,ïéúìz eäì eåä ¤¦§¨£¦¨§¥¦©£¦©£¦§¨¨©£¨¨£¨¨¨§§¨¦©£¦§¥§¦§¨¦§¨§©
äøNòc¯?ïì àðî øNò íéðL ìéòî .úBåL åéúBiNò ìk eéäiL "úéNòå" àø÷ øîàúà úéNòå" áéúëcãBôàä ìéòî ©£¨¨¨©§¨§¨¦¨¤¦§¨£¦¨¨§¦§¥¨¨§¨¨¦§¦§¨¦¨¤§¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc `nei(ycew zay meil)

'òèð Bîk øéö÷ äNòå ,çéøôé íéî çéøîe` yxeyd yaiizi m` - ¥¥©©¦©§¦©§¨¨¨¦§¨©
spr lcbie gxtie xefgi min hrn eilr `eaiyk if` ,rfbd zeni
leynd] mc` ly erxf wzpzi m` ,xnelk .xakn `l rhip eli`k
da yiy] mkg cinlz za `yi m` if` ,dxezd on [rfbe yxeyl

.dxezl miie`xe mipebd mipa lcbie aeyi [dxezd gixn
,ezia cr eze` oielne :dpyna epipy.åéáäBàì äNBò äéä áBè íBéå§¨¨¤§£¨

Lc÷nä úéaî àöiL ãçà ìBãb ïäëa äNòî ,ïðaø eðzmei i`vena ¨©¨¨©£¤§Ÿ¥¨¤¨¤¨¨¦¥©¦§¨
,mixetikddéøúa àîìò élek éìæà eåäå.ezeelleäðeéæçc ïåék- §¨¨§¥¥¨§¨©§¥¥¨§©§§

xeaivd e`x xy`kìdéãéãì eäe÷áL ,ïBéìèáàå äéòîLz` egipd - ¦§©§¨§©§©§©§§¦¥
,lecbd odkdïBéìèáàå äéòîL øúa éìæàå.xecd ilecb eidy itl §¨§¥¨©§©§¨§©§©§

óBqìal eyxty iptl -,mziéøeèôéàì ïBéìèáàå äéòîL eúà ©¨§©§¨§©§©§§¦§¥
[cxtidl-]ïäì øîà .ìBãb ïäëc dépéî,lecbd odkdïéîîò éða ïeúéé ¦¥§Ÿ¥¨¨©¨¤¥§¥£¨¦

ìíìL.minrd ipa melyl ekli -déì eøîàok` ,oeilha`e dirny ¦§¨¨§¥
ì ïéîîò éða ïeúééíìLitl melyl minrd ipa e`eai -ïéãáòc ¥§¥£¨¦¦§¨§¨§¦

ïøäàc àcáeò,mely scex didy odkd oxd` dyrnk miyery - §¨§©£Ÿ
ì ïøäà øa éúéé àìåíìLoxd` oa melyl jli `le -ãéáò àìc §Ÿ¥¥©©£Ÿ¦§¨§Ÿ¨¦

ïøäàc àcáeò.'mixac z`pe`' xeqi` lr xaere epxrvn `l` §¨§©£Ÿ

äðùî
:dpedkd icba z` dpen dpyndLnLî ìBãb ïäkziaa caer - Ÿ¥¨§©¥

ycwndíéìk äðBîLa,micba -åodkdíä åìàå .äòaøàa èBéãää ¦§¨¥¦§©¤§§©§¨¨
úðBzëa :èåéãä ïäëä éãâá,etebl jenq welg -úôðöîe ,íéñðëîe §ª¤¦§¨©¦¦§¤¤

,raek -èðáàå.dxebg -éñBî,ìBãb ïäk åéìò óel` micba calny §©§¥¦¨¨Ÿ¥¨
mb yael `edïLçcbpk ielzd zexwi mipa` uaeyn hiykz - Ÿ¤

,mineze mixe`d migpen eiltk oiay ,ealãBôàålr xebgd yeal - §¥
,xpiq oirk eixeg`n lirndìéòîe,oeilr welg -õéöåadf qh - §¦¨¦

.''dl ycw' eilr aezke egvn lr ielzdelàaodkd xy`k wx - §¥
eid ,el` micba dpenya yeal lecbïéìàLðelv`.íéneúå íéøeàa ¦§¨¦§¦§¦

åmewn lknïéìàLð ïéàmdaì àlàd jxevìe ,Cìîjxevúéa áà §¥¦§¨¦¤¨§¤¤§©¥
ïéc,lecbdéøö øeaéväL éîìeBa Ce` dngln geyn odk oebk - ¦§¦¤©¦¨¦

.dnglnl mz`v zra `avd xy

àøîâ
icba z` ebx` epnn hegd iaer oipra `ziixa d`ian `xnbd

:dpedkdïäa øîàpL íéøác ,ïðaø eðzn miieyry dxeza'LL'- ¨©¨¨§¨¦¤¤¡©¨¤¥
,ozytäML ìeôk ïèeç`ly mixac la` .miheg dyyn xefy - ¨¨¦¨

`l` 'yy' mda xn`p,'øæLî',lirnd ipenix epiidxefy oheg ¨§¨
näðBîLdy ,`vnp df itl .mihegìéòîcg` oinn ieyr eleky §¨§¦

n xefy eheg ,[zlkz]øNò íéðLd .mihegúëBøtdrax`n dieyrd §¥¨¨¨¤
n xefy dly hegd ,mipin.äòaøàå íéøNòdeå ïLBçdãBôà ¤§¦§©§¨¨¤§¥

n xefy mheg ,adf hegn mb miieyrd.äðBîLe íéøNò¤§¦§¨
dligze ,`ziixaa mixen`d mipicd xewn z` zx`an `xnbd
mda xn`py lky epipyy dn :oey`xd oicd z` zxxan `id

'yy'àø÷ øîàc :àøîâä äáéùî .ïì àðî ,äML ìeôk ïèeçzeny) ¨¨¦¨§¨¨§¨©§¨
(gk-fk hlLL úðzkä úà eNòiå''ebeéøàt úàå ,LL úôðönä úàå ©©£¤©¨§Ÿ¥§¥©¦§¤¤¥§¤©£¥

,'øæLî LL ãaä éñðëî úàå ,LL úòaânäy `vnpéàø÷ äMîç ©¦§¨Ÿ¥§¤¦§§¥©¨¥¨§¨£¦¨§¨¥
éáéúkxn`p minrt yng -ok xnel ic didy s` ,'yy' df weqta §¦¥

ipta dyxcl cg` lk yexcl yi jkitl ,weqtd seqa zg` mrt
:dnvrãç'yy' xn`p zg` mrt -,déôeâìepcnlleåäéð àðzéëc ©§¥§¦¨¨¦£

.ozytn miieyr eidiy -ãçåepcnlläML ìeôk ïèeç àäiL §©¤§¥¨¨¦¨
.ernynkeéäiL ,ãçåmihegdïéøeæL.cg` hegk cgiì ãçåøàL §©¤¦§§¦§©¦§¨

LL ïäa øîàð àlL íéãâaoldlck ,zlkzn ieyrd lirn epiid] §¨¦¤Ÿ¤¡©¨¤¥
.mixefye dyy letk mheg `diy jixvy ,[`xnbaãçåcnll §©

md el` zekldy,ákòìmixyk micbad oi` jk dyr `l m`e §©¥
.dcearl

:lirl xen`d z` zxxan `xnbd'LL' éàäc òîLî éàîxen`d ©©§©§©¥
weqtaàðzék[ozyt-],àeä:`xnbd daiyn .lirl epcnly itk ¦¨¨

,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàmeynàø÷ øîàcmiqpknd oipra ¨©©¦¥§©¦£¦¨§¨©§¨

,yyn miieyrd,'ãa'ernynyãa ãa ò÷øwä ïî äìBòä øác- ©¨¨¨¤¦©©§©©©
mivr x`yk mitpre mica el oi`e ,cg` dpw wx gnev oirxb lkn

pwd on gnev ozytde ,milr `l`.irvn`d d
,ozytl dpeekd 'yy'y oipn :`xnbd dywnàîéàådpeekdy §¥¨

làøîò.dcal dndad xern z`vei dnip lk mb ixdy ,xnv - ©§¨
epiid 'ca'y xnel xyt` i` :`xnbd dgec,àøîòly dnipy oeik ©§¨

xnvàìötéî éìevtéà-dcera cer mipyl zwlgzne zlvtzn ¥©¥¦©§¨
ixd :`xnbd dywn .cegl dlicb dpi`e ,dndad iab lrénð àðzék¦¨¨©¦

ìéötî éìevtéàeze` miyzekyk mipyl wlgp ozytd s` - ¥©¥¦§¦
:`xnbd daiyn .eceair zryaìéötî déúe÷ì ábà ,àðzékwx - ¦¨¨©©§¥¦§¦

wlgp xnv eli`e ,mipyl wlgp `ed [ezyizk] ez`wld zngn
.envrn mipyl

:ozyt epiid 'yy'y sqep xewnàëäî ,øîà àðéáø'yy'y epcnl ¨¦¨¨©¥¨¨
xn`p dpedkd icba z` x`znd `iapd ixaca oky .ozyt `ed

(gi cn l`wfgi)ìò eéäé íézLô éñðëîe íLàø ìò eéäé íézLô éøàt'©£¥¦§¦¦§©Ÿ¨¦§§¥¦§¦¦§©
'íäéðúî,xn`p dxeza eli`e(gk hl zeny)miieyr eid zerabndy ¨§¥¤

.ozyt epiid yyy ixd ,yyn
:`piax ixac lr dywn `xnbd,éMà áø déì øîàok m`énwî àä ¨©¥©©¦¨¦©¥

døîà ïàî ìà÷æçé éúàc`ed yyy cnile l`wfgi `ay iptl - §¨¥§¤§¥©£¨¨
dxezd z` eniiw okl mcew s` ixde ,ok xnel erci okidn ozyt

:`iyewd z` dgec `xnbd .dzkldkéîòèìeCcenll oi`y §©§¥
ok m` ,`iapa xen`d weqtnäæ øác ,àcñç áø øîàc àäepipyy ¨§¨©©¦§¨¨¨¤

(:eh migaf),dcearl leqt lxr odkyeðãîì àì eðéaø äLî úøBzî¦©Ÿ¤©¥Ÿ¨©§
`l` ,dxeza ok xn`p `l xnelk -,eðãîì éæea ïa ìà÷æçé éøácî¦¦§¥§¤§¥¤¦¨©§

xn`y(h cn l`wfgi)ìà àBáé àì øNa ìøòå áì ìøò øëð ïa ìk'¨¤¥¨¤¤¥§¤¤¨¨Ÿ¨¤
ì) éLc÷î.'(éðúøL,jziiyewk zeywdl yi o`k s`eénwî àä ¦§¨¦§¨§¥¦¨¦©¥

ìà÷æçé éúàcz`f cnileà ïàîdøîleqt lxrdy eprci oipn - §¨¥§¤§¥©£¨¨
.dcearlàlài`ceadì éøéîb àøîbdynl dklda jk elaiw - ¤¨§¨¨§¦¥¨

,ipiqnàøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàålr cenild z` jinqd - §¨¨§¤§¥§©§§¨©§¨
.df weqténð àëä,ozyt `ed 'yy'y df oiprldì éøéîb àøîbxak ¨¨©¦§¨¨§¦¥¨

,ipiqn dynl dklda.àøwà dëîñàå ìà÷æçé àúàå§¨¨§¤§¥§©§§¨©§¨
:zl`eye ,lirl `ziixad ixac z` xxal zxfeg `xnbdøæLî̈§¨

ïì àðî äðBîLxefy eay oin lk 'xfyn' ea xn`py xacy oipn - §¨§¨¨
:`xnbd daiyn .miheg dpenynáéúëclirnd ipenixahl zeny) ¦§¦

(ck,'øæLî éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL ìò eNòiå'©©£©¥©§¦¦¥§¥¤§©§¨¨§©©¨¦¨§¨
éìéåódey dxfba,úëBøtî 'øæLî' 'øæLî'xn`p dziiyrayzeny) §¨¥¨§¨¨§¨¦¨¤

(`l ek,'xfWn WWe ipW zrlFze onBx`e zlkY zkxt ziUre'äî §¨¦¨¨Ÿ¤§¥¤§©§¨¨§©©¨¦§¥¨§¨©
ïlälxefy day heg lk [zkexta]näòaøàå íéøNòixdy ,miheg §©¨¤§¦§©§¨¨

lke [yye ipy zrlez onbx`e zlkz] dieyr `id mipin drax`n
,yy letk oinïàk óàn xefy mda heg lk [lirnd ipenix]íéøNò ©¨¤§¦

äòaøàåmipin dylyn wx miieyr mipenixdy oeikne .miheg §©§¨¨
,miheg drax`e mixyr mda yie ,[ipy zrleze onbx` zlkz]

`vnpéðîz ãçå ãç ìk äåäcdpenyn xefy day oine oin lky - ©£¨¨©§©§¨¥
.miheg

:`xnbd zl`eyóìéðåmipenixa xen`d 'xfyn''îxen`d 'xfyn §¥©¥
a,ãBôàå ïLçxn`peïläl äîn xefy mheg [cet`e oyeg]íéøNò Ÿ¤§¥©§©¨¤§¦

äðBîLe,mihegïàk óàn xefy mheg didi [lirnd ipenx]íéøNò §¨©¨¤§¦
äðBîLe:`xnbd daiyn .mihegáäæ Ba øîàð àlL øác ïéðcepiid] §¨¨¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨

[lirnd ipenixáäæ Ba øîàð àlL øácî,[zkextn epiid]é÷etàì ¦¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§©¥
,äaøcà :àøîâä äù÷î .'áäæ' ïäa øîàpL ãBôàå ïLçcenll sicr Ÿ¤§¥¤¤¡©¨¤¨¨©§©¨

ep` jkay oeik cet`e oyegn lirnd ipenixïéðcxac [micnl-] ¨¦
`edyàì ,ãâaî ãâaàeä ìäàc úëBøt é÷et.cba dpi`e ¤¤¦¤¤§©¥¨¤§Ÿ¤

deey dxifbd z` micnl oi` ok`y `xnbd dwiqn ef dprh xe`l
:zkextnïéðc àlàlirnd ipenixèðáàîmyk ,dey dxifba ¤¨¨¦¥©§¥

.lirnd ipenix mb jk ,miheg drax`e mixyrn ieyr hpa`dy
åep`y `vnp df ote`aïéðcmdy lirnd ipenx z`àlL øáãå ãâa §¨¦¤¤§¨¨¤Ÿ

î ,áäæ Ba øîàðs`y hpa``edïéàå ,áäæ Ba øîàð àlL øáãå ãâa ¤¡©¨¨¥¤¤§¨¨¤Ÿ¤¡©¨¨§¥
ep`î áäæ Ba ïéàL øác ïéðc`edy zkext.áäæ Ba LiL øác ¨¦¨¨¤¥¨¨¦¨¨¤¥¨¨

lirnd ipenix z` micnel `l recn mitqep minrh d`ian `xnbd
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המשך בעמוד קעח



קעח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc `nei(iying meil)

zeiyxtd od zeaexw,ïîbøezä ÷éñôé àlL éãëaxzed jkitl ¦§¥¤Ÿ©§¦©§§¨
.blcl

:dywne day `xnbddìò àäådxeza miblcn oi`y df oic lr - §¨£¨
éðz÷,jk my dpynaå ,äøBza ïéâlãî ïéàå àéápa ïéâlãîexizdyk ¨¨¥§©§¦©¨¦§¥§©§¦©¨§

[`iapa] blclänk ãò`ed.ïîbøezä ÷éñôé àlL éãëa ,âlãî ©©¨§©¥¦§¥¤Ÿ©§¦©§§¨
,rnyn,äøBza àäonbxezd wiqti `ly icka elit`àì ììk ììk ¨©¨§¨§¨Ÿ

:`xnbd zvxzn .blcl exizdøîàïàk ,àéL÷ àì ,éiaà- ¨©©©¥Ÿ©§¨¨
mewnl mewnn odkd blic ,epizpyna,ãçà ïéðòamei oipr epiid §¦§¨¤¨

wiqti `ly icka] dxeza elit` zeyrl xzen dfe ,mixetkd

la` .[onbxezdïàkblcl dvexy xaecn ,dlibn zkqna -éðLa ¨¦§¥
,ïéðéðòwiqti `ly icka elit` dxeza zeyrl exq` z`fe ¦§¨¦

.onbxezd
:iia` ly evexizl di`x d`ian `xnbdàéðúäåepipy jk ok`e - §¨©§¨

,`ziixaa.ïéðéðò éðLa àéápáe ,ãçà ïéðòa äøBza ïéâlãîeïàëå ïàk §©§¦©¨§¦§¨¤¨©¨¦¦§¥¦§¨¦¨§¨
xaecn ,`iapae dxeza -ïéâlãî ïéàå .ïîbøezä ÷éñôé àlL éãëa¦§¥¤Ÿ©§¦©§§¨§¥§©§¦

àéáðì àéápî,xtql xtqn -ïéâlãî øNò íéðL ìL àéáðáeelek ik ¦¨¦§¨¦§¨¦¤§¥¨¨§©§¦
.cg` xtqk aygp
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המשך ביאור למס' יומא ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `nei(iriax meil)

pdil:`xnbd dgec .dceard zrya `ly mda zeéðàL ,àîìéc¦§¨©¦
àéä äãBáò CøBöc äàéø÷oeik j` ,ynn dcear dpi`y s` - §¦¨§¤£¨¦

icba da yeall xzed ,dceard jynd jxevl dzeyrl miaiigy
.xzed `l dcear jxevl `ly la` ,dpedk

:df oica yxcnd zia ipa ewtzqd xaky d`ian `xnbdàéòaéàc§¦©§¨
,ïìm`dïäa úBðäéì eðzéð äpeäk éãâa,dceard zrya `lyBà ¨¦§¥§¨¦§¥¨¨¤

÷ôñä úà èåùôì úåøùôà äàéáî àøîâä .ïäa úBðäéì eðzéð àìŸ¦§¥¨¨¤
äðùîî:(`"n `"t cinz)eéä àì ,òîL àzmipdkd.LãB÷ éãâáa íéðLé ¨§©Ÿ¨§¥¦§¦§¥¤

l wxy ,wiicl yi dpynd ixacnàìc àeä äðéLmiynzyn eid ¥¨§Ÿ
,ycew icbal `ed i`pbe mda giti `ny yygn ,mdaìëéî àä- ¨¥©

lek`l la`éìëàzepdil epzip dpedk icbay o`kn rnyn ,mda ¨§¥

:`xnbd dgec .mdaàîìéc,oda zepdil epzip `l dpedk icba ¦§¨
eäìéëà éðàLmeyn mda lek`l xzedyàéä äãBáò CøBöc- ©¦£¦¨§¤£¨¦

mipdkd zlik`a ik ,dceard ikxvn `id oaxwd zlik`
.milrad mixtkzn,àéðúãkxn`py dnn(bl hk zeny)íúà eìëàå' ¦§©§¨§¨§Ÿ¨

íéìëBà íéðäkäL ãnìî ,'íäa øtk øLàoaxwdnïéøtkúî íéìòáe £¤ª©¨¤§©¥¤©Ÿ£¦§¦§¨¦¦§©§¦
.mzlik`a

wiicl yi cer :dpyndn wtqd z` heytl ztqep zexyt`
y ,dpyndnàìc àeä äðéL,dpedk icbaa xzedéëelä àäla` - ¥¨§Ÿ¨©¥
mda zkll,éëläîdgec .dpedk icban zepdil xzeny rnyn §©§¥

ok` :`xnbdàì énð éëeläc àeä ïéãa,mda xzed §¦§©¥©¦Ÿ
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המשך ביאור למס' יומא ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc `nei(ycew zay meil)

,dfn df dcixt zkxa elhpe mzial eay `zicanet zaiyiaéøîà̈§¥
éëä,jk xnel ebdp -íéáBèå íékeøà íéiç Eì ïzé íéiç äiçî ¨¦§©¥©¦¦¥§©¦£¦§¦

.ïéðweúîe§¨¦
z` `xnbd zyxec ,'mipwezn miig' oipra minkgd zkxa ab`

:`ad weqtd'íéiçä úBöøàa 'ä éðôì Cläúà'(h fhw mildz),áø øîà ¤§©¥¦§¥§©§©©¦¨©©
,äãeäé'miigd zevx`',íé÷ååL íB÷î äæzepefn my miievny itl §¨¤§§¨¦

.eziignl mzepwl mc` lekie
cenil lr :miig oeyl ea xkfeny sqep weqt zx`an `xnbd

xn`p zeevnd meiwe dxezd(a b ilyn)íéiç úBðLe íéîé Cøà ék'¦Ÿ¤¨¦§©¦
.'Cì eôéñBé íBìLå,zeywdl yieíéðL Léå íéiç ìL íéðL Lé éëå §¨¦¨§¦¥¨¦¤©¦§¥¨¦

,íéiç ìL ïðéàL.'miig zepy' yxtl aezkd jxved jkitly cr ¤¥¨¤©¦
`l`äòøî åéìò úBëtäúnä íãà ìL åéúBðL elà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¥§¨¤¨¨©¦§©§¨¨¥¨¨

äáBèìel dncp ,ezepwf zrl xyrzde ezexirva ipr did m`y - §¨
w eli`kdkfi zeevnde dxezd zekfa ,jk .miigl dzinn eiykr m

.miigl dzinn mwd mc`k yegie xyrzdl

:lirl x`eand 'miig zepy' weqtl jenqd weqt zyxec `xnbd
'àø÷à íéLéà íëéìà'(c g ilyn),,äéëøa éaø øîàxen`d 'miyi`' £¥¤¦¦¤§¨¨©©¦¤¤§¨

o`k,íéîëç éãéîìz elàitl dy` oeyln 'miyi`' e`xwpeùmd ¥©§¦¥£¨¦¤
íéLðì ïéîBc,mzylege mzeepraåok it lr s`äøeáb ïéNBò ¦§¨¦§¦§¨

íéLðàk.mxvi z` yeakl ©£¨¦
:df weqtn sqep xac zyxec `xnbdCqðì äöBøä ,äéëøa éaø øîàå§¨©©¦¤¤§¨¨¤§©¥

çaænä éab ìò ïéézaxwd zrya oii jqip eli`k zekf el didzy - ©¦©©¥©¦§¥©
,zepaxw,ïéé íéîëç éãéîìz ìL íðBøb àlîé.mzqpxtl b`ci xnelk §©¥§¨¤©§¦¥£¨¦©¦

'àø÷à íéLéà íëéìà' øîàpLoiid dzynl mkl `xw` xy`k - ¤¤¡©£¥¤¦¦¤§¨
.gafnd lry y`d iab lr eze` izkqip eli`k aygi

:dikxa iax ly sqep xn`níãà äàBø íà ,äéëøa éaø øîàå§¨©©¦¤¤§¨¦¤¨¨
Bòøfî ú÷ñBt äøBzL,dxezd ceniln mitxzn eipay -úa àùé ¤¨¤¤¦©§¦¨©

,íëç ãéîìzdy`d on miclepd eipay dxezd zekf el cenrze ©§¦¨¨
.dxeza ewqri dipydøîàpL(h ci aei`)BLøL õøàa ïé÷æé íà' ¤¤¡©¦©§¦¨¨¤¨§

,Bòæb úeîé øôòáe¤¨¨¨¦§
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המשך ביאור למס' יומא ליום שבת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc `nei(ycew zay meil)

:cet`e oyegn,øîà éøî áøct` dUrnM' oyegd ziiyray itl ©¨¦¨©§©£¥¥Ÿ
áéúk 'epNòz(eh gk zeny)ef zpekznay rnyne ,äæì 'epNòz'- ©£¤§¦©£¤¨¤

,oyegl wx xnelkøçàì àìåenk ieyr ecaln xg` cba oi` - §Ÿ§©¥
.cet`d,øîà éMà áølirnd ipenixay itláéúk 'úéNòå'my my) ©©¦¨©§¨¦¨§¦

(`lrnyne ,úBåL úBiNò ìk eéäiLmiieyr eidi eay mipind lky - ¤¦§¨£¦¨
,dey ote`aåoky oeikãéáòð éëéäipenixy xn`p m` xnelk - §¥¦©£¦

,miheg dpenye mixyr mda yie ,cet`e oyegn micnl lirnd
m` ixd .mzeyrl lkep cvikäøNò äøNòc àúìz ãéáòðdyly - ©£¦§¨¨©£¨¨£¨¨

ixd ,miheg dxyr cg` lkae mipinïéúìz eäì eåämda eidi - ¨§§¨¦
m`e .miheg miylyäøNòc ãçå äòLz äòLúc éøz ãéáòðipy - ©£¦§¥§¦§¨¦§¨§©©£¨¨

ixd ,miheg dxyr eay sqep oine ,miheg dryz cg` lkay mipin
,úBåL åéúBiNò ìk eéäiL 'úéNòå' àø÷ øîàcenll oi` jkitl ¨©§¨§¨¦¨¤¦§¨£¦¨¨

.cet`e oyegn lirnd ipenix
epipyy dn :zl`eye ,`ziixad z` x`al dkiynn `xnbd

d ly eihegyìéòîn mixefyøNò íéðL,mihegäáéùî .ïì àðî §¦§¥¨¨§¨¨
áéúëc :àøîâä(my)ãBôàä ìéòî úà úéNòå' ¦§¦§¨¦¨¤§¦¨¥
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המשך ביאור למס' יומא ליום שבת קודש עמ' ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

ääákL øçà Bìèìèì øzî äaëéLëì úaMa eðìèìèéL äæ øð ìò íBé ãBòaî äðúä íà26íéøîBà ïéàå ¦¦§¨¦§©¥¤¤§©§§¤§©¨¦§¤¦§¤ª¨§©§§©©¤¨¨§¥§¦
ìëì Bzòcî äö÷ä àì úBLîMä ïéáa óàå ìéàBä úaMä ìëì äö÷ä úBLîMä ïéáa äö÷äL CBzî¦¤ª§¨§¥©§¨ª§¨§¨©©¨¦§©§¥©§¨Ÿª§¨¦©§§¨

.ïîMä äìëéLk úaMa äaëé éàcåa éøäå äaëéLëì Bìèìèì åéìò Bzòc äéä éøäL úaMä©©¨¤£¥¨¨©§¨¨§©§§¦§¤¦§¤©£¥§©©¦§¤§©¨§¤¦§¤©¤¤
äéä Ba ÷éìãäLkL eðéäc úBLîMä ïéáì Bzòcî eäö÷äå ìéàBäL íeìk ìéòBî éàðzä ïéàL íéøîBà Léå§¥§¦¤¥©§©¦§¤¦§¦§¨¦©§§¥©§¨§©§¤§¤¦§¦¨¨

dlk úaMä ìëì äö÷ä Cëì ñéña øpä àäéå úBLîMä ïéáa Ba ÷ìBc ïîMä àäiL Bzòãa27íéâäBð ïëå §©§¤§¥©¤¤¥§¥©§¨¦¥©¥¨¦§¨ª§¨§¨©©¨ª¨§¥£¦
.elà úBðéãîa¦§¦¥

ïîéña øàaúpL Bîk ÷ìBc àeäL ïîæ ìk øeñàL áðbé àlL éãk Bòéðöäì elôà éøëð éãé ìò Bìèìèì ïébäBðå§£¦§©§§©§¥¨§¦£¦§©§¦§¥¤Ÿ¦¨¥¤¨¨§©¤¥§¤¦§¨¥§¦¨
å"òø28älçzî åéìò äðúä elàk äæ éøä Ck âäðnäL øçànL øeqà äæa ïéà äákL øçà ïë ét ìò óà©©¦¥©©¤¨¨¥§¤¦¤¥©©¤©¦§¨¨£¥¤§¦¦§¨¨¨¦§¦¨

ìéòBî éàðzäL äðBLàøä àøáñ ìò ïéëîBñ éøëð éãé ìò ìeèìè ïéðòìe äaëéLëì éøëð éãé ìò Bìèìèì§©§§©§¥¨§¦¦§¤¦§¤§¦§¨¦§©§¥¨§¦§¦©§¨¨¨¦¨¤©§©¦
Leøôa Ck úBðúäì áBèå äaëéLëì[f: ¦§¤¦§¤§§©§¨§¥

ה  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן
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`zax `zkld
ùåøéôá [æ השלחן על וכיו"ב נשמה נר העמיד אם -

לא  דבזה וכבה, - כולו היום כל שידלק היתה ודעתו
אף  לטלטלו דאסור אפשר התנה, כאילו הוי לומר שייך

לצורך  אבל יגנב, שלא כדי דוקא והיינו נכרי, על-ידי
ענין  בכל נכרי ידי על מותר - ומקומו .29גופו

zetqede mipeiv
עליה,26) שעומד מהטבלה הנר לסלק בדעתו היה אם

שעוה), (בנר דולק בעודו אפילו לנערו זו לדעה מותר
(סימן  השולחן). ישרף (שלא הפסד במקום כך על וסומכים

ס"ו). רעז
ס"א.27) לעיל גם ראה

כדי 28) דלוק) (נר נכרי ידי על לטלטל אסור י: סעיף
הנר  לצורך הוא זה שטלטול לפי יגנב שלא כדי להצניעו
מותר  הנר מאור הנאה שלצורך (ועיי"ש מוקצה שהוא

נכרי). ע"י לטלטל
הפמ"ג.29) ע"פ יד ס"ק משנ"ב

•
zay zekld - jexr ogley

È כדי כלי תחתיו ליתן אסור לטלטלו שאסור דבר כל
שאוסר  מפני אח"כ לנערו דעתו אם אפילו לתוכו שיפול
כלי  מבטל ונמצא בתוכו שהמוקצה זמן כל בטלטול הכלי
אלא  שעה לפי אפילו מהיכנו כלי לבטל ואסור מהיכנו

ורס"ו. ר[ס]"ה בסי' שנתבאר כמו מרובה הפסד במקום

בטלטול  הכלי אוסר אינו שבזה כלי עליו לכפות מותר אבל
מותר  שמוקצה שאף בהמוקצה הכלי יגע שלא ובלבד
שנתבאר  כמו מנענע שאינו כל בידיו אפילו בעלמא בנגיעה
לצורך  המוקצה על הכלי שהנחת כאן מקום מכל ש"ח בסי'
זה  על חולקין ויש הכלי ע"י נגיעה אפילו אסור המוקצה
אלא  בהמוקצה הכלי יגע שלא חכמים הזהירו שלא ואומרים
ביצה  כגון הכלי נגיעת ע"י המתנענע דבר הוא כשהמוקצה
התירו  ולא הכלי ע"י מטלטלה הוא שנמצא בה וכיוצא
שיתבאר  כמו המותר דבר לצורך אלא אחר דבר ע"י טלטול

שי"א: בסי'

‡È גבי על יום מבעוד שהניחו בטלטול האסור דבר כל
בשבת  שם מונח שישאר דעת על בטלטול המותר דבר

כמו  כמוהו בטלטול ונאסר להאיסור בסיס ההיתר שנעשה
גבי  מעל האיסור ניטל ומשחשיכה ש"ט בסי' שנתבאר
מטה  כגון כולה השבת כל לטלטלו אסור אעפ"כ ההיתר
בשבת  שם שישארו דעת על יום מבעוד מעות עליה שהניח
אסור  קטן או נכרי ע"י מעליה המעות ניטלו ומשחשיכה
השמשות  בין שהוקצית שמתוך כולה השבת כל לטלטלה
השבת  לכל הוקצית לאיסור בסיס שעשאה האדם מדעת

כולה.

כך  לאחר אלא השמשות בין עליה המעות היו לא אם אבל
הישראל  לדעת הניחום אפילו קטן או נכרי עליה הניחום

ש  זמן כל מלטלטלם מדעתו אעפ"כ שהוקצית עליה המעות
היתה  ולא הואיל מעליה המעות ניטלו אם לטלטלה מותר
אסור  עליה שהמעות בעוד אבל השמשות בבין מוקצה
מותר  אבל שעליה המעות טלטול איסור מחמת לטלטלה
אח"כ  ולטלטלה מעליה המעות ולהפיל ולנערה להטותה
כמו  עליה והן מטלטלה למקומה צריך ואם שירצה למקום
שגם  לאיסור בסיס נעשית שלא בדבר ש"ט בסי' שנתבאר
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קעט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc `nei(iying meil)

zeiyxtd od zeaexw,ïîbøezä ÷éñôé àlL éãëaxzed jkitl ¦§¥¤Ÿ©§¦©§§¨
.blcl

:dywne day `xnbddìò àäådxeza miblcn oi`y df oic lr - §¨£¨
éðz÷,jk my dpynaå ,äøBza ïéâlãî ïéàå àéápa ïéâlãîexizdyk ¨¨¥§©§¦©¨¦§¥§©§¦©¨§

[`iapa] blclänk ãò`ed.ïîbøezä ÷éñôé àlL éãëa ,âlãî ©©¨§©¥¦§¥¤Ÿ©§¦©§§¨
,rnyn,äøBza àäonbxezd wiqti `ly icka elit`àì ììk ììk ¨©¨§¨§¨Ÿ

:`xnbd zvxzn .blcl exizdøîàïàk ,àéL÷ àì ,éiaà- ¨©©©¥Ÿ©§¨¨
mewnl mewnn odkd blic ,epizpyna,ãçà ïéðòamei oipr epiid §¦§¨¤¨

wiqti `ly icka] dxeza elit` zeyrl xzen dfe ,mixetkd

la` .[onbxezdïàkblcl dvexy xaecn ,dlibn zkqna -éðLa ¨¦§¥
,ïéðéðòwiqti `ly icka elit` dxeza zeyrl exq` z`fe ¦§¨¦

.onbxezd
:iia` ly evexizl di`x d`ian `xnbdàéðúäåepipy jk ok`e - §¨©§¨

,`ziixaa.ïéðéðò éðLa àéápáe ,ãçà ïéðòa äøBza ïéâlãîeïàëå ïàk §©§¦©¨§¦§¨¤¨©¨¦¦§¥¦§¨¦¨§¨
xaecn ,`iapae dxeza -ïéâlãî ïéàå .ïîbøezä ÷éñôé àlL éãëa¦§¥¤Ÿ©§¦©§§¨§¥§©§¦

àéáðì àéápî,xtql xtqn -ïéâlãî øNò íéðL ìL àéáðáeelek ik ¦¨¦§¨¦§¨¦¤§¥¨¨§©§¦
.cg` xtqk aygp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc `nei(iriax meil)

pdil:`xnbd dgec .dceard zrya `ly mda zeéðàL ,àîìéc¦§¨©¦
àéä äãBáò CøBöc äàéø÷oeik j` ,ynn dcear dpi`y s` - §¦¨§¤£¨¦

icba da yeall xzed ,dceard jynd jxevl dzeyrl miaiigy
.xzed `l dcear jxevl `ly la` ,dpedk

:df oica yxcnd zia ipa ewtzqd xaky d`ian `xnbdàéòaéàc§¦©§¨
,ïìm`dïäa úBðäéì eðzéð äpeäk éãâa,dceard zrya `lyBà ¨¦§¥§¨¦§¥¨¨¤

÷ôñä úà èåùôì úåøùôà äàéáî àøîâä .ïäa úBðäéì eðzéð àìŸ¦§¥¨¨¤
äðùîî:(`"n `"t cinz)eéä àì ,òîL àzmipdkd.LãB÷ éãâáa íéðLé ¨§©Ÿ¨§¥¦§¦§¥¤

l wxy ,wiicl yi dpynd ixacnàìc àeä äðéLmiynzyn eid ¥¨§Ÿ
,ycew icbal `ed i`pbe mda giti `ny yygn ,mdaìëéî àä- ¨¥©

lek`l la`éìëàzepdil epzip dpedk icbay o`kn rnyn ,mda ¨§¥

:`xnbd dgec .mdaàîìéc,oda zepdil epzip `l dpedk icba ¦§¨
eäìéëà éðàLmeyn mda lek`l xzedyàéä äãBáò CøBöc- ©¦£¦¨§¤£¨¦

mipdkd zlik`a ik ,dceard ikxvn `id oaxwd zlik`
.milrad mixtkzn,àéðúãkxn`py dnn(bl hk zeny)íúà eìëàå' ¦§©§¨§¨§Ÿ¨

íéìëBà íéðäkäL ãnìî ,'íäa øtk øLàoaxwdnïéøtkúî íéìòáe £¤ª©¨¤§©¥¤©Ÿ£¦§¦§¨¦¦§©§¦
.mzlik`a

wiicl yi cer :dpyndn wtqd z` heytl ztqep zexyt`
y ,dpyndnàìc àeä äðéL,dpedk icbaa xzedéëelä àäla` - ¥¨§Ÿ¨©¥
mda zkll,éëläîdgec .dpedk icban zepdil xzeny rnyn §©§¥

ok` :`xnbdàì énð éëeläc àeä ïéãa,mda xzed §¦§©¥©¦Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc `nei(ycew zay meil)

,dfn df dcixt zkxa elhpe mzial eay `zicanet zaiyiaéøîà̈§¥
éëä,jk xnel ebdp -íéáBèå íékeøà íéiç Eì ïzé íéiç äiçî ¨¦§©¥©¦¦¥§©¦£¦§¦

.ïéðweúîe§¨¦
z` `xnbd zyxec ,'mipwezn miig' oipra minkgd zkxa ab`

:`ad weqtd'íéiçä úBöøàa 'ä éðôì Cläúà'(h fhw mildz),áø øîà ¤§©¥¦§¥§©§©©¦¨©©
,äãeäé'miigd zevx`',íé÷ååL íB÷î äæzepefn my miievny itl §¨¤§§¨¦

.eziignl mzepwl mc` lekie
cenil lr :miig oeyl ea xkfeny sqep weqt zx`an `xnbd

xn`p zeevnd meiwe dxezd(a b ilyn)íéiç úBðLe íéîé Cøà ék'¦Ÿ¤¨¦§©¦
.'Cì eôéñBé íBìLå,zeywdl yieíéðL Léå íéiç ìL íéðL Lé éëå §¨¦¨§¦¥¨¦¤©¦§¥¨¦

,íéiç ìL ïðéàL.'miig zepy' yxtl aezkd jxved jkitly cr ¤¥¨¤©¦
`l`äòøî åéìò úBëtäúnä íãà ìL åéúBðL elà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¥§¨¤¨¨©¦§©§¨¨¥¨¨

äáBèìel dncp ,ezepwf zrl xyrzde ezexirva ipr did m`y - §¨
w eli`kdkfi zeevnde dxezd zekfa ,jk .miigl dzinn eiykr m

.miigl dzinn mwd mc`k yegie xyrzdl

:lirl x`eand 'miig zepy' weqtl jenqd weqt zyxec `xnbd
'àø÷à íéLéà íëéìà'(c g ilyn),,äéëøa éaø øîàxen`d 'miyi`' £¥¤¦¦¤§¨¨©©¦¤¤§¨

o`k,íéîëç éãéîìz elàitl dy` oeyln 'miyi`' e`xwpeùmd ¥©§¦¥£¨¦¤
íéLðì ïéîBc,mzylege mzeepraåok it lr s`äøeáb ïéNBò ¦§¨¦§¦§¨

íéLðàk.mxvi z` yeakl ©£¨¦
:df weqtn sqep xac zyxec `xnbdCqðì äöBøä ,äéëøa éaø øîàå§¨©©¦¤¤§¨¨¤§©¥

çaænä éab ìò ïéézaxwd zrya oii jqip eli`k zekf el didzy - ©¦©©¥©¦§¥©
,zepaxw,ïéé íéîëç éãéîìz ìL íðBøb àlîé.mzqpxtl b`ci xnelk §©¥§¨¤©§¦¥£¨¦©¦

'àø÷à íéLéà íëéìà' øîàpLoiid dzynl mkl `xw` xy`k - ¤¤¡©£¥¤¦¦¤§¨
.gafnd lry y`d iab lr eze` izkqip eli`k aygi

:dikxa iax ly sqep xn`níãà äàBø íà ,äéëøa éaø øîàå§¨©©¦¤¤§¨¦¤¨¨
Bòøfî ú÷ñBt äøBzL,dxezd ceniln mitxzn eipay -úa àùé ¤¨¤¤¦©§¦¨©

,íëç ãéîìzdy`d on miclepd eipay dxezd zekf el cenrze ©§¦¨¨
.dxeza ewqri dipydøîàpL(h ci aei`)BLøL õøàa ïé÷æé íà' ¤¤¡©¦©§¦¨¨¤¨§

,Bòæb úeîé øôòáe¤¨¨¨¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc `nei(ycew zay meil)

:cet`e oyegn,øîà éøî áøct` dUrnM' oyegd ziiyray itl ©¨¦¨©§©£¥¥Ÿ
áéúk 'epNòz(eh gk zeny)ef zpekznay rnyne ,äæì 'epNòz'- ©£¤§¦©£¤¨¤

,oyegl wx xnelkøçàì àìåenk ieyr ecaln xg` cba oi` - §Ÿ§©¥
.cet`d,øîà éMà áølirnd ipenixay itláéúk 'úéNòå'my my) ©©¦¨©§¨¦¨§¦

(`lrnyne ,úBåL úBiNò ìk eéäiLmiieyr eidi eay mipind lky - ¤¦§¨£¦¨
,dey ote`aåoky oeikãéáòð éëéäipenixy xn`p m` xnelk - §¥¦©£¦

,miheg dpenye mixyr mda yie ,cet`e oyegn micnl lirnd
m` ixd .mzeyrl lkep cvikäøNò äøNòc àúìz ãéáòðdyly - ©£¦§¨¨©£¨¨£¨¨

ixd ,miheg dxyr cg` lkae mipinïéúìz eäì eåämda eidi - ¨§§¨¦
m`e .miheg miylyäøNòc ãçå äòLz äòLúc éøz ãéáòðipy - ©£¦§¥§¦§¨¦§¨§©©£¨¨

ixd ,miheg dxyr eay sqep oine ,miheg dryz cg` lkay mipin
,úBåL åéúBiNò ìk eéäiL 'úéNòå' àø÷ øîàcenll oi` jkitl ¨©§¨§¨¦¨¤¦§¨£¦¨¨

.cet`e oyegn lirnd ipenix
epipyy dn :zl`eye ,`ziixad z` x`al dkiynn `xnbd

d ly eihegyìéòîn mixefyøNò íéðL,mihegäáéùî .ïì àðî §¦§¥¨¨§¨¨
áéúëc :àøîâä(my)ãBôàä ìéòî úà úéNòå' ¦§¦§¨¦¨¤§¦¨¥
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

ääákL øçà Bìèìèì øzî äaëéLëì úaMa eðìèìèéL äæ øð ìò íBé ãBòaî äðúä íà26íéøîBà ïéàå ¦¦§¨¦§©¥¤¤§©§§¤§©¨¦§¤¦§¤ª¨§©§§©©¤¨¨§¥§¦
ìëì Bzòcî äö÷ä àì úBLîMä ïéáa óàå ìéàBä úaMä ìëì äö÷ä úBLîMä ïéáa äö÷äL CBzî¦¤ª§¨§¥©§¨ª§¨§¨©©¨¦§©§¥©§¨Ÿª§¨¦©§§¨

.ïîMä äìëéLk úaMa äaëé éàcåa éøäå äaëéLëì Bìèìèì åéìò Bzòc äéä éøäL úaMä©©¨¤£¥¨¨©§¨¨§©§§¦§¤¦§¤©£¥§©©¦§¤§©¨§¤¦§¤©¤¤
äéä Ba ÷éìãäLkL eðéäc úBLîMä ïéáì Bzòcî eäö÷äå ìéàBäL íeìk ìéòBî éàðzä ïéàL íéøîBà Léå§¥§¦¤¥©§©¦§¤¦§¦§¨¦©§§¥©§¨§©§¤§¤¦§¦¨¨

dlk úaMä ìëì äö÷ä Cëì ñéña øpä àäéå úBLîMä ïéáa Ba ÷ìBc ïîMä àäiL Bzòãa27íéâäBð ïëå §©§¤§¥©¤¤¥§¥©§¨¦¥©¥¨¦§¨ª§¨§¨©©¨ª¨§¥£¦
.elà úBðéãîa¦§¦¥

ïîéña øàaúpL Bîk ÷ìBc àeäL ïîæ ìk øeñàL áðbé àlL éãk Bòéðöäì elôà éøëð éãé ìò Bìèìèì ïébäBðå§£¦§©§§©§¥¨§¦£¦§©§¦§¥¤Ÿ¦¨¥¤¨¨§©¤¥§¤¦§¨¥§¦¨
å"òø28älçzî åéìò äðúä elàk äæ éøä Ck âäðnäL øçànL øeqà äæa ïéà äákL øçà ïë ét ìò óà©©¦¥©©¤¨¨¥§¤¦¤¥©©¤©¦§¨¨£¥¤§¦¦§¨¨¨¦§¦¨

ìéòBî éàðzäL äðBLàøä àøáñ ìò ïéëîBñ éøëð éãé ìò ìeèìè ïéðòìe äaëéLëì éøëð éãé ìò Bìèìèì§©§§©§¥¨§¦¦§¤¦§¤§¦§¨¦§©§¥¨§¦§¦©§¨¨¨¦¨¤©§©¦
Leøôa Ck úBðúäì áBèå äaëéLëì[f: ¦§¤¦§¤§§©§¨§¥

ה  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן
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`zax `zkld
ùåøéôá [æ השלחן על וכיו"ב נשמה נר העמיד אם -

לא  דבזה וכבה, - כולו היום כל שידלק היתה ודעתו
אף  לטלטלו דאסור אפשר התנה, כאילו הוי לומר שייך

לצורך  אבל יגנב, שלא כדי דוקא והיינו נכרי, על-ידי
ענין  בכל נכרי ידי על מותר - ומקומו .29גופו

zetqede mipeiv
עליה,26) שעומד מהטבלה הנר לסלק בדעתו היה אם

שעוה), (בנר דולק בעודו אפילו לנערו זו לדעה מותר
(סימן  השולחן). ישרף (שלא הפסד במקום כך על וסומכים

ס"ו). רעז
ס"א.27) לעיל גם ראה

כדי 28) דלוק) (נר נכרי ידי על לטלטל אסור י: סעיף
הנר  לצורך הוא זה שטלטול לפי יגנב שלא כדי להצניעו
מותר  הנר מאור הנאה שלצורך (ועיי"ש מוקצה שהוא

נכרי). ע"י לטלטל
הפמ"ג.29) ע"פ יד ס"ק משנ"ב

•
zay zekld - jexr ogley

È כדי כלי תחתיו ליתן אסור לטלטלו שאסור דבר כל
שאוסר  מפני אח"כ לנערו דעתו אם אפילו לתוכו שיפול
כלי  מבטל ונמצא בתוכו שהמוקצה זמן כל בטלטול הכלי
אלא  שעה לפי אפילו מהיכנו כלי לבטל ואסור מהיכנו

ורס"ו. ר[ס]"ה בסי' שנתבאר כמו מרובה הפסד במקום

בטלטול  הכלי אוסר אינו שבזה כלי עליו לכפות מותר אבל
מותר  שמוקצה שאף בהמוקצה הכלי יגע שלא ובלבד
שנתבאר  כמו מנענע שאינו כל בידיו אפילו בעלמא בנגיעה
לצורך  המוקצה על הכלי שהנחת כאן מקום מכל ש"ח בסי'
זה  על חולקין ויש הכלי ע"י נגיעה אפילו אסור המוקצה
אלא  בהמוקצה הכלי יגע שלא חכמים הזהירו שלא ואומרים
ביצה  כגון הכלי נגיעת ע"י המתנענע דבר הוא כשהמוקצה
התירו  ולא הכלי ע"י מטלטלה הוא שנמצא בה וכיוצא
שיתבאר  כמו המותר דבר לצורך אלא אחר דבר ע"י טלטול

שי"א: בסי'

‡È גבי על יום מבעוד שהניחו בטלטול האסור דבר כל
בשבת  שם מונח שישאר דעת על בטלטול המותר דבר

כמו  כמוהו בטלטול ונאסר להאיסור בסיס ההיתר שנעשה
גבי  מעל האיסור ניטל ומשחשיכה ש"ט בסי' שנתבאר
מטה  כגון כולה השבת כל לטלטלו אסור אעפ"כ ההיתר
בשבת  שם שישארו דעת על יום מבעוד מעות עליה שהניח
אסור  קטן או נכרי ע"י מעליה המעות ניטלו ומשחשיכה
השמשות  בין שהוקצית שמתוך כולה השבת כל לטלטלה
השבת  לכל הוקצית לאיסור בסיס שעשאה האדם מדעת

כולה.

כך  לאחר אלא השמשות בין עליה המעות היו לא אם אבל
הישראל  לדעת הניחום אפילו קטן או נכרי עליה הניחום

ש  זמן כל מלטלטלם מדעתו אעפ"כ שהוקצית עליה המעות
היתה  ולא הואיל מעליה המעות ניטלו אם לטלטלה מותר
אסור  עליה שהמעות בעוד אבל השמשות בבין מוקצה
מותר  אבל שעליה המעות טלטול איסור מחמת לטלטלה
אח"כ  ולטלטלה מעליה המעות ולהפיל ולנערה להטותה
כמו  עליה והן מטלטלה למקומה צריך ואם שירצה למקום
שגם  לאיסור בסיס נעשית שלא בדבר ש"ט בסי' שנתבאר

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



c"agקפ i`iyp epizeax zxezn

עליה  האיסור היה ולא הואיל לאיסור בסיס נעשית לא זו
ורס"ו: רס"ה בסי' שנתבאר כמו השמשות בבין

·È ייחדה אפילו או למעות מיוחדת שאינה במטה זה וכל
מעולם  מעות עליה הניח לא שעדיין אלא למעות
למעות  ייחדה אם אבל נאסרת אינה בלבדה שבמחשבה
בחול  אפילו אחת פעם מעות עליה שהניח מעשה בה ועשה
ואינה  ומקומה גופה לצורך אפילו בשבת לטלטלה אסור
שמותר  איסור למלאכת המיוחדים כלים לשאר דומה
עליהם  מקפידים שאין מפני ומקומה גופה לצורך לטלטלה
זו  מטה אבל המותר אחר תשמיש בהם מלהשתמש
שלא  מקום לה ומייחד עליה מקפיד אדם למעות המיוחדת
מחמת  למוקצה דומה היא והרי אחר לתשמיש לטלטלה
כמו  ומקומו גופו לצורך אפילו לטלטלו שאסור כיס חסרון
לטלטלה  ומתירין זה על חולקין ויש ש"ח בסי' שנתבאר
איסור  למלאכת המיוחדים כלים כשאר ומקומה גופה לצורך
של  כיס לטלטל אין ולכן הראשונה כסברא להחמיר ויש
כן  אם אלא יום מבעוד ממנו המעות שהוציא אע"פ מעות

הייחוד: מן וסלקו מלמטה שפתחו מעשה בו עשה

‚È ועיקר הואיל בבגד התפור מעות של כיס מקום ומכל
יוכל  משם המעות הוציא אם ללבוש עומד הבגד
מותר  עצמו בכיס ואפילו אצלו בטל שהכיס הבגד ללבוש
אלא  הקצאתו אין שהרי ממנו ליטול או בתוכו דבר להניח
וכאן  אחר תשמיש בו מלהשתמש עליו מקפיד שאדם משום
לגמרי): לישתרי דא"כ (וצ"ע עליו מקפיד שאינו רואים אנו

„È את ללבוש אלא איסור אין בתוכו מעות יש אם ואפילו
כמו  הרבים לרשות בו ויצא ישכח שמא גזרה הבגד
הבגד  את לטלטל מותר אבל וש"ג ש"א בסי' שנתבאר
גם  שם שישארו דעת על בכיס המעות את הניח אם ואפילו
נעשה  לא הבגד אעפ"כ להם בסיס הכיס שנעשה בשבת
המותר  ודבר הבגד עיקר על המעות ואין הואיל להם בסיס
בטלטול  מאליו עמו מיטלטל והאיסור בידיו שמטלטל הוא
האיסור  בשביל מטלטל כשאינו איסור בו שאין הצד מן
אסור  אבל שי"א בסי' שיתבאר כמו המותר דבר בשביל אלא

בו להכנ  שישארו דעת על המעות בו הניח אם בכיס ידו יס
להם: בסיס הכיס שנעשה בשבת גם

ÂË והוא שבבגד בחור תפור בלבד שפיו בכיס זה וכל

הבגד  כל נעשה בבגד לארכו תלוי כולו אם אבל תלוי כולו
ואפילו  אחד שהכל עצמו הכיס כמו שבכיס למעות בסיס
השבת  קודם ממנו ליטלם דעת על בכיס המעות הניח אם
הכיס  אפילו להם בסיס נעשה שלא יום מבעוד ליטלם ושכח
לנער  צריך מהכיס המעות לנער אפשר אם אעפ"כ עצמו
שאם  כמו שירצה מקום לכל הבגד יטלטל ואח"כ מתחלה
כמ"ש  מתחלה לנער צריך שהיה הבגד עיקר על המעות היו

הכר. שעל במעות ש"ט בסי'

אלא  הבגד לטלטל התירו לא תלוי שכולו בכיס ואפילו
הבגד  ואין הבגד אצל בטל הוא (שאז בבגד תפור כשהוא
בבגד  קשור מעות מלא כיס אם אבל בשבילו) בטלטול נאסר
הבגד  אצל בטל (אינו עצמו בפני כלי הוא שהכיס כיון
על  בכיס המעות הניח אם הבגד (כל) לטלטל אסור ולכך)
להם  בסיס הכיס (שנעשה בשבת גם שם שישארו דעת
מהכיס  המעות ניטל אם ואף בו) ותלוי הקשור לכיס והבגד
כל  הבגד (כל) לטלטל אסור משחשכה מהבגד) הכיס (או
הניחם  ואם השמשות) בין בסיס שנעשה (כיון כולה השבת
צריך  יום מבעוד ליטלם ושכח השבת קודם ליטלם דעת על
הבגד  יטלטל ואח"כ לנער אפשר אם מהכיס המעות לנער
כדי  המעות בשביל מתכוין אינו אם שירצה מקום לכל

ש"ט. בסי' כמ"ש להצניעם

את  לטלטל אסור השלחן שבתוך בתיבה מעות יש אם וכן
השלחן  על יש כן אם אלא שנתבאר בדרך אלא השלחן
בבין  השלחן נעשה שאז בטלטול המותר דבר יום מבעוד
ע"ד  לטלטלו ומותר ולהיתר לאיסור בסיס השמשות

שיתבאר:

ÊË לאיסור בסיס שנעשה שכלי ש"ט בסי' נתבאר כבר
מדבר  חשוב המותר שדבר והוא לטלטלו מותר ולהיתר
הרי  המותר מדבר יותר חשוב האסור דבר אם אבל האסור
כמו  האיסור לנער אפילו ואסור האיסור אצל בטל ההיתר
כמ"ש  לנער אפילו שאסור בלבדו לאיסור בסיס היה שאם
אע"פ  עשרו רוב מחמת אצלו חשוב אינו ההיתר ואם שם

ה  שהכל חשוב נקרא אינו העולם לכל חשוב אחר שהוא ולך
זה: דין פרטי כל ע"ש ש"ח בסי' כמ"ש הבעלים

יֿטז  סעיפים בשבת מוקצה דיני שי סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הקב"ה תוכןתוכןתוכןתוכן של "צדקתו" - ירננו וצדקתך

"רינה" של רגש המעוררת

àéä äðéøäù ,åððøé êú÷ãöå ù"î ïéðò åäæå
.êú÷ãö úðéçáá

(ההשתוקקות  ד"רינה" שהעבודה הנ"ל ע"פ
יובן  חיצוניות", "בחינת היא יתברך) בו לדבקה
שענין  ירננו", וצדקתך יביעו טובך רב "זכר הכתוב

של  ב"צדקתך" אלא אינו "ירננו", ה"רינה",
המצומצם  החיות היא ש"צדקתך" הקב"ה,
ולקיימם, להחיותם כדי לנבראים משפיע שהקב"ה
אלא  זו ואין ובעצמו, בכבודו האיןֿסוף אור ולא

האלקי. האור של "חיצוניות" בחינה

" בין הקשר ומבאר האלקי צדק [והולך לאור "

הנבראים:] את המחי'
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.àùéã÷ àúåëìî àéä ÷ãö éë
קדישא", מלכותא "צדק איתא אליהו" ב"פתח
בשם  נקראת הקב"ה של המלכות מידת פירוש,
של  ענין וכל דין", איהו . . ש"צדק לפי "צדק",
"דינא  ומשפט, דין על בנוי המלכות הנהגת
למעלה, המלכות במידת הוא וכך דינא". דמלכותא
המלכות  ממידת לנבראים שנשפע והשפע שהאור
היא  העולמות כל דחיות להלן, שיבואר (כפי
חד  בכל ומשפט, במידה הוא המלכות), ממידת

דילי'. שיעורא לפום וחד

מוסיף:] המוסגר מאמר [בתור

íéðæàî úðéçá ùéù ,ùåøéô ,÷ãö éðæàî)
êùîðù íéîù úåëìî ìåò úðéçá íéì÷åùù

.('éìéã àøåòéù íåôì ãçå ãç ìëì
"(צדק  שם: אליהו" ב"פתח שממשיך מה וזהו
"צדק" שלבחינת צדק", מאזני קדישא) מלכותא
שוקלים  שבהם "מאזניים", יש המלכות) מידת (היא
עולם  בכל יאיר כמה והשפע האור את ומודדים
המלכות  מידת של והשפע האור ומדידת ועולם.
מלכות  עול קבלת ערך לפי היא ונברא, נברא לכל
מלכותו  עול קבלת מדריגת שלפי הנברא, של שמים
כל  המלכות, ממידת ושפע אור לו נמשך כך יתברך,

מדריגתו. לפי ואחד אחד

.êðéîé äàìî ÷ãö áéúëå
מידת  היא ד"צדקתך" שנתבאר מה לפי והנה,

יוב  ימינך",המלכות, מלאה "צדק מ"ש גם ן
שהיא  ימין לבחינת גם שייך ש"צדק" מזה דמשמע
ממידת  שהשפע וכנ"ל הדין, למידת רק (ולא חסד

ומשפט). במידה נמדד המלכות

ו"חסד"? "צדק" בין השייכות מהי ולכאורה
יתברך, מלכותו מידת הוא ש"צדק" לפי זהו אלא

החסד. ענין גם בה שיש

המלכות  מידת בין הקשר ומבאר שהולך [וזהו

המלכות  מידת ענין ביאור בהקדם - החסד לענין

דלמעלה:]

.áéúë íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî éë
הוא  שהקב"ה הוא זה בכתוב הפשוט הפירוש
בחסידות  אולם כולם, העולמות כל על מלך
כולם  העולמות שכל הכתוב, כוונת נתפרשה

יתברך. מלכותו ממידת חיותם שפע את מקבלים

העולמות  של החיות את מייחסים ומדוע
דוקא? המלכות למידת

לפי: אלא -

íéàøáðä úåéäì àøáð íò àøåáì êøò ïéàù
.'úé àøåáä ïî úåéç íéìá÷î

"אין  כמ"ש לנבראים הבורא בין ערך שום אין
ענין  באיזה דמיון שום אין כלומר אליך", ערוך
מי  "ואל וכמ"ש לנבראים, הקב"ה בין שהוא
יקבלו  שנבראים שייך אין ובמילא ואשוה", תדמיוני
אור  שיבוא כדי כי יתברך, הבורא מן ישר חיותם
איזו  להיות מוכרח ל"מקבל" "משפיע" מן ושפע
המלמד  חכם למשל, ביניהם. השווה וצד השתוות
שכל  בר להיות השומע צריך לאחרים חכמה דברי
החכם  בין השווה צד שום אין אם אבל כמוהו,
של  במוחו תתקבל החכם שחכמת שייך לא לשומע,
ונשא  רם שהוא יתברך שהבורא וק"ו וכ"ש השומע.
מאיתו  החיות ששפע שייך אין מנבראים, לגמרי

בנבראים. להתקבל יוכל יתברך

אליהם? יתברך מאיתו החיות שפע מגיע ואיך

'úé àåäù éôìù ,äëåìî úðéçá éãé ìò àìà
.íéîéé÷å íééç íä íäéìò êìî

החיות  שפע נמשך יתברך מלכותו מידת ע"י רק
"אין  המאמר ידוע בקיצור: הדבר וביאור לנבראים.
עם, בלי מלך להיות אפשר שאי עם", בלא מלך
מציאות  שתהי' מחייב המלכות גדר שעצם ונמצא,
דאע"פ  למעלה, וכן ושולט. מולך שעליו עם של
שום  ואין מנבראים ומתנשא רם בעצמו שהקב"ה
שעלה  מאחר מקום מכל ביניהם, השווה וצד ערך
יוצר  גופא זה רצון הרי מלך, להיות יתברך ברצונו

לנברא. בורא בין קשר

הם אלא מדינתו אנשי ודם, בשר מלך שאצל
המלך  בין והשייכות המלך, בלי גם קיימת מציאות
אצל  משא"כ עליהם. השליטה בענין רק היא להעם
אין  מלך, להיות הרצון עליית בטרם הרי הקב"ה,
שאין  מזה, ויתירה יתברך, בלעדו מציאות שום
חוץ  מציאות לאיזו ואפשריות מקום נתינת שום
מידת  ידי ועל זולתו, ואין הוא לבדו הוא כי ממנו,
והנבראים. העולמות מציאות עצם נתהווה המלכות

ממידת  היא העולמות כל שחיות מה וזהו
[מזה  עליהם מלך יתברך שהוא "שלפי המלכות,

וקיימים". חיים הם גופא]
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קפי c"ag i`iyp epizeax zxezn

עליה  האיסור היה ולא הואיל לאיסור בסיס נעשית לא זו
ורס"ו: רס"ה בסי' שנתבאר כמו השמשות בבין

·È ייחדה אפילו או למעות מיוחדת שאינה במטה זה וכל
מעולם  מעות עליה הניח לא שעדיין אלא למעות
למעות  ייחדה אם אבל נאסרת אינה בלבדה שבמחשבה
בחול  אפילו אחת פעם מעות עליה שהניח מעשה בה ועשה
ואינה  ומקומה גופה לצורך אפילו בשבת לטלטלה אסור
שמותר  איסור למלאכת המיוחדים כלים לשאר דומה
עליהם  מקפידים שאין מפני ומקומה גופה לצורך לטלטלה
זו  מטה אבל המותר אחר תשמיש בהם מלהשתמש
שלא  מקום לה ומייחד עליה מקפיד אדם למעות המיוחדת
מחמת  למוקצה דומה היא והרי אחר לתשמיש לטלטלה
כמו  ומקומו גופו לצורך אפילו לטלטלו שאסור כיס חסרון
לטלטלה  ומתירין זה על חולקין ויש ש"ח בסי' שנתבאר
איסור  למלאכת המיוחדים כלים כשאר ומקומה גופה לצורך
של  כיס לטלטל אין ולכן הראשונה כסברא להחמיר ויש
כן  אם אלא יום מבעוד ממנו המעות שהוציא אע"פ מעות

הייחוד: מן וסלקו מלמטה שפתחו מעשה בו עשה

‚È ועיקר הואיל בבגד התפור מעות של כיס מקום ומכל
יוכל  משם המעות הוציא אם ללבוש עומד הבגד
מותר  עצמו בכיס ואפילו אצלו בטל שהכיס הבגד ללבוש
אלא  הקצאתו אין שהרי ממנו ליטול או בתוכו דבר להניח
וכאן  אחר תשמיש בו מלהשתמש עליו מקפיד שאדם משום
לגמרי): לישתרי דא"כ (וצ"ע עליו מקפיד שאינו רואים אנו

„È את ללבוש אלא איסור אין בתוכו מעות יש אם ואפילו
כמו  הרבים לרשות בו ויצא ישכח שמא גזרה הבגד
הבגד  את לטלטל מותר אבל וש"ג ש"א בסי' שנתבאר
גם  שם שישארו דעת על בכיס המעות את הניח אם ואפילו
נעשה  לא הבגד אעפ"כ להם בסיס הכיס שנעשה בשבת
המותר  ודבר הבגד עיקר על המעות ואין הואיל להם בסיס
בטלטול  מאליו עמו מיטלטל והאיסור בידיו שמטלטל הוא
האיסור  בשביל מטלטל כשאינו איסור בו שאין הצד מן
אסור  אבל שי"א בסי' שיתבאר כמו המותר דבר בשביל אלא

בו להכנ  שישארו דעת על המעות בו הניח אם בכיס ידו יס
להם: בסיס הכיס שנעשה בשבת גם

ÂË והוא שבבגד בחור תפור בלבד שפיו בכיס זה וכל

הבגד  כל נעשה בבגד לארכו תלוי כולו אם אבל תלוי כולו
ואפילו  אחד שהכל עצמו הכיס כמו שבכיס למעות בסיס
השבת  קודם ממנו ליטלם דעת על בכיס המעות הניח אם
הכיס  אפילו להם בסיס נעשה שלא יום מבעוד ליטלם ושכח
לנער  צריך מהכיס המעות לנער אפשר אם אעפ"כ עצמו
שאם  כמו שירצה מקום לכל הבגד יטלטל ואח"כ מתחלה
כמ"ש  מתחלה לנער צריך שהיה הבגד עיקר על המעות היו

הכר. שעל במעות ש"ט בסי'

אלא  הבגד לטלטל התירו לא תלוי שכולו בכיס ואפילו
הבגד  ואין הבגד אצל בטל הוא (שאז בבגד תפור כשהוא
בבגד  קשור מעות מלא כיס אם אבל בשבילו) בטלטול נאסר
הבגד  אצל בטל (אינו עצמו בפני כלי הוא שהכיס כיון
על  בכיס המעות הניח אם הבגד (כל) לטלטל אסור ולכך)
להם  בסיס הכיס (שנעשה בשבת גם שם שישארו דעת
מהכיס  המעות ניטל אם ואף בו) ותלוי הקשור לכיס והבגד
כל  הבגד (כל) לטלטל אסור משחשכה מהבגד) הכיס (או
הניחם  ואם השמשות) בין בסיס שנעשה (כיון כולה השבת
צריך  יום מבעוד ליטלם ושכח השבת קודם ליטלם דעת על
הבגד  יטלטל ואח"כ לנער אפשר אם מהכיס המעות לנער
כדי  המעות בשביל מתכוין אינו אם שירצה מקום לכל

ש"ט. בסי' כמ"ש להצניעם

את  לטלטל אסור השלחן שבתוך בתיבה מעות יש אם וכן
השלחן  על יש כן אם אלא שנתבאר בדרך אלא השלחן
בבין  השלחן נעשה שאז בטלטול המותר דבר יום מבעוד
ע"ד  לטלטלו ומותר ולהיתר לאיסור בסיס השמשות

שיתבאר:

ÊË לאיסור בסיס שנעשה שכלי ש"ט בסי' נתבאר כבר
מדבר  חשוב המותר שדבר והוא לטלטלו מותר ולהיתר
הרי  המותר מדבר יותר חשוב האסור דבר אם אבל האסור
כמו  האיסור לנער אפילו ואסור האיסור אצל בטל ההיתר
כמ"ש  לנער אפילו שאסור בלבדו לאיסור בסיס היה שאם
אע"פ  עשרו רוב מחמת אצלו חשוב אינו ההיתר ואם שם

ה  שהכל חשוב נקרא אינו העולם לכל חשוב אחר שהוא ולך
זה: דין פרטי כל ע"ש ש"ח בסי' כמ"ש הבעלים

יֿטז  סעיפים בשבת מוקצה דיני שי סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הקב"ה תוכןתוכןתוכןתוכן של "צדקתו" - ירננו וצדקתך

"רינה" של רגש המעוררת

àéä äðéøäù ,åððøé êú÷ãöå ù"î ïéðò åäæå
.êú÷ãö úðéçáá

(ההשתוקקות  ד"רינה" שהעבודה הנ"ל ע"פ
יובן  חיצוניות", "בחינת היא יתברך) בו לדבקה
שענין  ירננו", וצדקתך יביעו טובך רב "זכר הכתוב

של  ב"צדקתך" אלא אינו "ירננו", ה"רינה",
המצומצם  החיות היא ש"צדקתך" הקב"ה,
ולקיימם, להחיותם כדי לנבראים משפיע שהקב"ה
אלא  זו ואין ובעצמו, בכבודו האיןֿסוף אור ולא

האלקי. האור של "חיצוניות" בחינה

" בין הקשר ומבאר האלקי צדק [והולך לאור "

הנבראים:] את המחי'
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.àùéã÷ àúåëìî àéä ÷ãö éë
קדישא", מלכותא "צדק איתא אליהו" ב"פתח
בשם  נקראת הקב"ה של המלכות מידת פירוש,
של  ענין וכל דין", איהו . . ש"צדק לפי "צדק",
"דינא  ומשפט, דין על בנוי המלכות הנהגת
למעלה, המלכות במידת הוא וכך דינא". דמלכותא
המלכות  ממידת לנבראים שנשפע והשפע שהאור
היא  העולמות כל דחיות להלן, שיבואר (כפי
חד  בכל ומשפט, במידה הוא המלכות), ממידת

דילי'. שיעורא לפום וחד

מוסיף:] המוסגר מאמר [בתור

íéðæàî úðéçá ùéù ,ùåøéô ,÷ãö éðæàî)
êùîðù íéîù úåëìî ìåò úðéçá íéì÷åùù

.('éìéã àøåòéù íåôì ãçå ãç ìëì
"(צדק  שם: אליהו" ב"פתח שממשיך מה וזהו
"צדק" שלבחינת צדק", מאזני קדישא) מלכותא
שוקלים  שבהם "מאזניים", יש המלכות) מידת (היא
עולם  בכל יאיר כמה והשפע האור את ומודדים
המלכות  מידת של והשפע האור ומדידת ועולם.
מלכות  עול קבלת ערך לפי היא ונברא, נברא לכל
מלכותו  עול קבלת מדריגת שלפי הנברא, של שמים
כל  המלכות, ממידת ושפע אור לו נמשך כך יתברך,

מדריגתו. לפי ואחד אחד

.êðéîé äàìî ÷ãö áéúëå
מידת  היא ד"צדקתך" שנתבאר מה לפי והנה,

יוב  ימינך",המלכות, מלאה "צדק מ"ש גם ן
שהיא  ימין לבחינת גם שייך ש"צדק" מזה דמשמע
ממידת  שהשפע וכנ"ל הדין, למידת רק (ולא חסד

ומשפט). במידה נמדד המלכות

ו"חסד"? "צדק" בין השייכות מהי ולכאורה
יתברך, מלכותו מידת הוא ש"צדק" לפי זהו אלא

החסד. ענין גם בה שיש

המלכות  מידת בין הקשר ומבאר שהולך [וזהו

המלכות  מידת ענין ביאור בהקדם - החסד לענין

דלמעלה:]

.áéúë íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî éë
הוא  שהקב"ה הוא זה בכתוב הפשוט הפירוש
בחסידות  אולם כולם, העולמות כל על מלך
כולם  העולמות שכל הכתוב, כוונת נתפרשה

יתברך. מלכותו ממידת חיותם שפע את מקבלים

העולמות  של החיות את מייחסים ומדוע
דוקא? המלכות למידת

לפי: אלא -

íéàøáðä úåéäì àøáð íò àøåáì êøò ïéàù
.'úé àøåáä ïî úåéç íéìá÷î

"אין  כמ"ש לנבראים הבורא בין ערך שום אין
ענין  באיזה דמיון שום אין כלומר אליך", ערוך
מי  "ואל וכמ"ש לנבראים, הקב"ה בין שהוא
יקבלו  שנבראים שייך אין ובמילא ואשוה", תדמיוני
אור  שיבוא כדי כי יתברך, הבורא מן ישר חיותם
איזו  להיות מוכרח ל"מקבל" "משפיע" מן ושפע
המלמד  חכם למשל, ביניהם. השווה וצד השתוות
שכל  בר להיות השומע צריך לאחרים חכמה דברי
החכם  בין השווה צד שום אין אם אבל כמוהו,
של  במוחו תתקבל החכם שחכמת שייך לא לשומע,
ונשא  רם שהוא יתברך שהבורא וק"ו וכ"ש השומע.
מאיתו  החיות ששפע שייך אין מנבראים, לגמרי

בנבראים. להתקבל יוכל יתברך

אליהם? יתברך מאיתו החיות שפע מגיע ואיך

'úé àåäù éôìù ,äëåìî úðéçá éãé ìò àìà
.íéîéé÷å íééç íä íäéìò êìî

החיות  שפע נמשך יתברך מלכותו מידת ע"י רק
"אין  המאמר ידוע בקיצור: הדבר וביאור לנבראים.
עם, בלי מלך להיות אפשר שאי עם", בלא מלך
מציאות  שתהי' מחייב המלכות גדר שעצם ונמצא,
דאע"פ  למעלה, וכן ושולט. מולך שעליו עם של
שום  ואין מנבראים ומתנשא רם בעצמו שהקב"ה
שעלה  מאחר מקום מכל ביניהם, השווה וצד ערך
יוצר  גופא זה רצון הרי מלך, להיות יתברך ברצונו

לנברא. בורא בין קשר

הם אלא מדינתו אנשי ודם, בשר מלך שאצל
המלך  בין והשייכות המלך, בלי גם קיימת מציאות
אצל  משא"כ עליהם. השליטה בענין רק היא להעם
אין  מלך, להיות הרצון עליית בטרם הרי הקב"ה,
שאין  מזה, ויתירה יתברך, בלעדו מציאות שום
חוץ  מציאות לאיזו ואפשריות מקום נתינת שום
מידת  ידי ועל זולתו, ואין הוא לבדו הוא כי ממנו,
והנבראים. העולמות מציאות עצם נתהווה המלכות

ממידת  היא העולמות כל שחיות מה וזהו
[מזה  עליהם מלך יתברך שהוא "שלפי המלכות,

וקיימים". חיים הם גופא]
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êúìùîîå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî åäæå
øåãå ,íå÷î úðéçá íä íéîìåò ,øåãå øåã ìëá
úðéçáî êùîð ìëä ,ïîæ úðéçá àåä øåã

.êúåëìî
מקור  שהיא המלכות, במידת זה ביאור עפ"י
בכתוב  הכפל גם יובן הנבראים, לכל החיים שפע
דור  בכל וממשלתך עולמים כל מלכות "מלכותך
(שנמדד  זמן - ו"דור" מקום, הוא ד"עולם" ודור".
וזמן, מקום אלו, גדרים דשני הדורות), המשך לפי
דכל  העולם, של העיקריים ה"גבולים" הם הם
וכיון  מסויים, וזמן מסויים במקום מוגדר נברא
ית', מלכותו ממידת הוא הנבראים וחיות שקיום
מקורו  זמן וגדר מקום גדר של החיות שגם נמצא,

המלכות. ממידת

מהבריאה  חלק הם ומקום שזמן להוכיח [וממשיך

החיות  נמשך שממנה המלכות ממידת מקורם ולפיכך

כולה:] הבריאה לכל

ïéàî íéùãåçîå íéàøáð íä íå÷îäå ïîæä éøäù
ïîæ úðéçá 'éä àì íìåòä úàéøá íãå÷ù ,ùéì

.ììë íå÷îå
והחומר  הגשם בריאת רק אינה העולם בריאת
והמקום  הזמן גדר עצם גם אלא הנבראים, של
(כנ"ל), העולם של (העיקריים) "הגבולים" שהם
ומקום. זמן של גדר הי' לא הבריאה שקודם ונמצא

ìåáâ éìòá íäù íéàøáð úåéäì íéìåëé åéä àìå
åúåëìî úðéçá é"ò àìà íå÷îå ïîæ úðéçáá
[íéøîåàù åîëå] ,ïîæ úðéçá êééù äáù ,'úé

.'åë êåìîé êìî êìî
ועתיד, הוה עבר כנגד הם - ימלוך מלך מלך

גדר  היא שזהו המלכות שמידת והיות זמן, של
הוה  דעבר גדר זו במידה שייך כן על העולם, מקור

ועתיד.

ïë åîùëù ,åîöò ä"á óåñ ïéà øåàá ë"àùî
.óåñ åì ïéà àåä

לו  אין יתברך שהוא - הוא סוף" "אין פירוש
מוגדר  שאינו פשוט ובמילא וגבול, מידה שום

זמן. בגדר ולא מקום בגדר

àéä ,'úé åúåëìî úðéçáî êùîð úåéçäù éôìå
úðéçá ,êðéîé äàìî êëì ,[ì"ðë] ÷ãö úðéçá

.ãñçá íééç ìëìëî øîàîë ,ãñçå ïéîé

ד"צדק" ימינך", מלאה "צדק מ"ש יובן ומעתה
וחסד. ימין לבחינת שייך - המלכות מידת היא -
הקב"ה, של חסדו היא לנבראים חיים השפעת כי
העולמות  כל שחיות ומאחר בחסד", חיים "מכלכל
(בחינת  שמלכות נמצא, מלכותך, מבחינת היא

וחסד. לימין גם שייכת "צדק")

המלאכים  השתוקקות ראשון, לענין חוזר [כאן

היא  זו דתשוקה רינה), בחינת (שזוהי ה' באור להכלל

להם  הנשפע והחיות האור משיגים שהם מחמת

(בחינת  המלכות מידת ידי על יתברך מאיתו

):]"וצדקתך "

êì íéîùä àáöå íìåë úà 'éçî äúàå áéúëå
úà 'éçî äúàù éôì éë ,ùåøéô ,íéåçúùî
úðéçáá ,íéåçúùî êì íéîùä àáöå êëì íìåë

.úåììëúäå ìåèá
בוראם  את מכירים השמים וצבא המלאכים
ולפיכך  אותם, המחי' האלקי והשפע האור והארת
על  מורה דהשתחוואה ית', אליו משתחווים הם

ה'. באור להכלל חזק ורצון וכל מכל התבטלות

ä"á óåñ ïéà øåàá àåä äæ ìåèéá úðéçá äðäå
.íúåéçäì äëåìî úðéçáá ùáìúîå êùîðä

הוא, משתחווים" לך השמים ב"וצבא הפירוש
בהקב"ה  ולהיכלל להיבטל משתוקקים שהמלאכים
שהשתוקקות  ואע"פ ממש. "לך" ובעצמו, בכבודו
את  מחי' ד"ואתה ההכרה ידי על להם באה זו
האלקי  והשפע שהאור לעיל נתבאר והרי כולם",
יתברך, מלכותו ממדת רק הוא העולמות את המחי'

עצמו? להקב"ה לביטול זו הכרה מביאה וכיצד

ומתלבש  נמשך ב"ה סוף אין אור כי הענין, אך
עם  מתאחד ית' שהוא (כשם יתברך מלכותו במדת
שהקב"ה  בתניא כמבואר הקדושות, מדותיו כל
"אחדות  הם מדותיו כל עם ועצמותו מהותו
אינו  משתחווים") ("לך להקב"ה והביטול פשוטה"),
סוף  אין לאור אלא ח"ו, עצמה המלכות מידת אל

במלכ  המלובש ות.ב"ה

(מקור  ית' מלכותו במידת ההכרה כלומר,
סוף  אין באור להכלל תשוקה לידי מביאה חיותם)
אליו  "לבוש" כמו היא המלכות (שמידת עצמו ב"ה

ית').

.'åë åéúåãîì àìå åéìà éë
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המלובש  ב"ה סוף אין לאור הביטול ענין
הפסוק  על רז"ל דרשת כענין הוא המלכות במידת
למדותיו", ולא "אליו - אליו" קראנו "בכל
ולא  עצמו, להקב"ה צ"ל והתפילה שהקריאה
שאין  בזה, הפירוש ומבואר יתברך, למידותיו
אלא  ית', למדותיו הקריאה לגמרי לשלול הכוונה
מתלבש  ית' שהוא כמו הקב"ה אל לקרוא צריכים

עצמן. למידות ולא במידותיו,

סוף  אין אור אל הוא שהביטול בעניננו, וכך
יתברך). מלכותו במדת ומתלבש שנמשך (כפי ב"ה

" ענין שביאר ירננו [לאחרי שהיא "וצדקתך ,

להקב  ע "ההשתוקקות המתעוררת ההכרה "ה י

ע צדקתך "ב  העולמות את מחי' ית' שהוא מה (היינו י ""

של  הראשון חלקו לבאר ממשיך - מלכותו) מדת

" ירננו הכתוב "וצדקתך - יביעו " טובך רב ."זכר

ד  הענין תוכן להדגיש יש הענין צדקתך "להבנת

ההשתוקקות ירננו  על מורה שרינה לעיל, שנתבאר "

הקב  עדיין "אל שרחוקים הרגש ידי על המתעוררת ה

מובן  שמזה בחוץ, ונמצאים המלך מבית

דרינה  בנמשל, וכך עצמו, למלך היא שההשתוקקות

ב  סוף אין לאור ההשתוקקות רם "היא שהוא בעצמו ה

(וכנ  מנבראים ""ומתנשא בפירוש לך ל השמים וצבא

)."משתחווים 

""ומ  ירננו ש רק "וצדקתך היא שהרינה שמשמע ,

" שהיא המלכות (מידת צדקתך בחינת בבחינת

הנבראים),חיצוניות  לכל החיים שפע נמשך שממנה "

ב  שההתבוננות היא, בזה לידי צדקתך "הכוונה מביאה "

אלא "רינה " אינה חיותו כל כיצד משיג דכשהאדם ,

הקב  של מתצמצם "מצדקתו יתברך שהוא כפי היינו ה,

הרי  המלכות, בחינת ידי על להחיותם הנבראים אל

מהקב  ריחוקו בגודל זו רגשי "התבוננות בו מעוררת ה

ב  סוף אין באור להתדבק ובעצמו."צמאון בכבודו ה
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

של ‡Í(מז) זו בחי' נמצא מאין להבין יש מעתה
יש  בבחי' נתפסים האורות להיות הכלים
הן  הרי עצמן שמצד מאחר כו'. בפ"ע נפרד ומציאות
כל  כטבע כו' הקשורה כשלהבת העצמות. באור כלולים
בלי  מה. בלי ע"ס נק' וע"כ ממש. בעילתו שנכלל עלול
ההפכי  דבר בהן נמצא יהיה איך וא"כ כנ"ל. כלל מהות
שמצד  מאחר לקצה. הקצה מן לגמרי. עצמן מטבע
נפרד  ומציאות יש בבחי' להיות להן א"א עצמותן
מה  שזהו הוא הענין אמנם הנ"ל. מטעם כלל לעצמן
הכלים  בחי' התהוות בשרש דוכתי בכמה בע"ח שאמר
שרש  עם אחד. ומקור שרש מבחי' אינו האורות. של
מבחי' הוא הרי אור כל התהוות דשרש האורות. התהוות
הנה  האור המגבילים הכלים התהוות שרש אבל הקו.

שמשם  הקו. בחי' שלפני הכללי ומקיף סובב מבחי' הוא
המגבילים  הכלים. התהוות של השרש בחי' נמצא דוקא
נפרד  במציאות מה ודבר יש בבחי' לאורות ועושין
דאורות  הכלים התהוות שרש היה שאם כנ"ל לעצמו
עו"ע  השתלשלות בבחי' בא שהוא הקו. מבחי' ג"כ
לבחי' המגביל הכלי בחי' להיות יכול היה לא הרי כנ"ל.
למעלה  ונכלל בטל היה הכלי בחי' גם אלא בפ"ע. יש
בא  הכלים בחי' ששרש לפי אבל כו'. ממש האור כמו
יוכל  משם דוקא הנה הקו. שלפני הכללי מקיף מבחי'
יש  בבחי' האורות להיות הכלי. הגבלת בחי' להיות
ע"י  דהיינו האורות. הכאת מבחי' ודוקא כנ"ל. מה ודבר
בפנימי  ומאיר שמכה הנ"ל הכללי מקיף אור שבחי'
וד"ל: כו' פנימי האור כל מקור הנ"ל הקו בחי' שהוא

mixetd xry

•

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



קפג c"ag i`iyp epizeax zxezn

êúìùîîå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî åäæå
øåãå ,íå÷î úðéçá íä íéîìåò ,øåãå øåã ìëá
úðéçáî êùîð ìëä ,ïîæ úðéçá àåä øåã

.êúåëìî
מקור  שהיא המלכות, במידת זה ביאור עפ"י
בכתוב  הכפל גם יובן הנבראים, לכל החיים שפע
דור  בכל וממשלתך עולמים כל מלכות "מלכותך
(שנמדד  זמן - ו"דור" מקום, הוא ד"עולם" ודור".
וזמן, מקום אלו, גדרים דשני הדורות), המשך לפי
דכל  העולם, של העיקריים ה"גבולים" הם הם
וכיון  מסויים, וזמן מסויים במקום מוגדר נברא
ית', מלכותו ממידת הוא הנבראים וחיות שקיום
מקורו  זמן וגדר מקום גדר של החיות שגם נמצא,

המלכות. ממידת

מהבריאה  חלק הם ומקום שזמן להוכיח [וממשיך

החיות  נמשך שממנה המלכות ממידת מקורם ולפיכך

כולה:] הבריאה לכל

ïéàî íéùãåçîå íéàøáð íä íå÷îäå ïîæä éøäù
ïîæ úðéçá 'éä àì íìåòä úàéøá íãå÷ù ,ùéì

.ììë íå÷îå
והחומר  הגשם בריאת רק אינה העולם בריאת
והמקום  הזמן גדר עצם גם אלא הנבראים, של
(כנ"ל), העולם של (העיקריים) "הגבולים" שהם
ומקום. זמן של גדר הי' לא הבריאה שקודם ונמצא

ìåáâ éìòá íäù íéàøáð úåéäì íéìåëé åéä àìå
åúåëìî úðéçá é"ò àìà íå÷îå ïîæ úðéçáá
[íéøîåàù åîëå] ,ïîæ úðéçá êééù äáù ,'úé

.'åë êåìîé êìî êìî
ועתיד, הוה עבר כנגד הם - ימלוך מלך מלך

גדר  היא שזהו המלכות שמידת והיות זמן, של
הוה  דעבר גדר זו במידה שייך כן על העולם, מקור

ועתיד.

ïë åîùëù ,åîöò ä"á óåñ ïéà øåàá ë"àùî
.óåñ åì ïéà àåä

לו  אין יתברך שהוא - הוא סוף" "אין פירוש
מוגדר  שאינו פשוט ובמילא וגבול, מידה שום

זמן. בגדר ולא מקום בגדר

àéä ,'úé åúåëìî úðéçáî êùîð úåéçäù éôìå
úðéçá ,êðéîé äàìî êëì ,[ì"ðë] ÷ãö úðéçá

.ãñçá íééç ìëìëî øîàîë ,ãñçå ïéîé

ד"צדק" ימינך", מלאה "צדק מ"ש יובן ומעתה
וחסד. ימין לבחינת שייך - המלכות מידת היא -
הקב"ה, של חסדו היא לנבראים חיים השפעת כי
העולמות  כל שחיות ומאחר בחסד", חיים "מכלכל
(בחינת  שמלכות נמצא, מלכותך, מבחינת היא

וחסד. לימין גם שייכת "צדק")

המלאכים  השתוקקות ראשון, לענין חוזר [כאן

היא  זו דתשוקה רינה), בחינת (שזוהי ה' באור להכלל

להם  הנשפע והחיות האור משיגים שהם מחמת

(בחינת  המלכות מידת ידי על יתברך מאיתו

):]"וצדקתך "

êì íéîùä àáöå íìåë úà 'éçî äúàå áéúëå
úà 'éçî äúàù éôì éë ,ùåøéô ,íéåçúùî
úðéçáá ,íéåçúùî êì íéîùä àáöå êëì íìåë

.úåììëúäå ìåèá
בוראם  את מכירים השמים וצבא המלאכים
ולפיכך  אותם, המחי' האלקי והשפע האור והארת
על  מורה דהשתחוואה ית', אליו משתחווים הם

ה'. באור להכלל חזק ורצון וכל מכל התבטלות

ä"á óåñ ïéà øåàá àåä äæ ìåèéá úðéçá äðäå
.íúåéçäì äëåìî úðéçáá ùáìúîå êùîðä

הוא, משתחווים" לך השמים ב"וצבא הפירוש
בהקב"ה  ולהיכלל להיבטל משתוקקים שהמלאכים
שהשתוקקות  ואע"פ ממש. "לך" ובעצמו, בכבודו
את  מחי' ד"ואתה ההכרה ידי על להם באה זו
האלקי  והשפע שהאור לעיל נתבאר והרי כולם",
יתברך, מלכותו ממדת רק הוא העולמות את המחי'

עצמו? להקב"ה לביטול זו הכרה מביאה וכיצד

ומתלבש  נמשך ב"ה סוף אין אור כי הענין, אך
עם  מתאחד ית' שהוא (כשם יתברך מלכותו במדת
שהקב"ה  בתניא כמבואר הקדושות, מדותיו כל
"אחדות  הם מדותיו כל עם ועצמותו מהותו
אינו  משתחווים") ("לך להקב"ה והביטול פשוטה"),
סוף  אין לאור אלא ח"ו, עצמה המלכות מידת אל

במלכ  המלובש ות.ב"ה

(מקור  ית' מלכותו במידת ההכרה כלומר,
סוף  אין באור להכלל תשוקה לידי מביאה חיותם)
אליו  "לבוש" כמו היא המלכות (שמידת עצמו ב"ה

ית').
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

המלובש  ב"ה סוף אין לאור הביטול ענין
הפסוק  על רז"ל דרשת כענין הוא המלכות במידת
למדותיו", ולא "אליו - אליו" קראנו "בכל
ולא  עצמו, להקב"ה צ"ל והתפילה שהקריאה
שאין  בזה, הפירוש ומבואר יתברך, למידותיו
אלא  ית', למדותיו הקריאה לגמרי לשלול הכוונה
מתלבש  ית' שהוא כמו הקב"ה אל לקרוא צריכים

עצמן. למידות ולא במידותיו,

סוף  אין אור אל הוא שהביטול בעניננו, וכך
יתברך). מלכותו במדת ומתלבש שנמשך (כפי ב"ה

" ענין שביאר ירננו [לאחרי שהיא "וצדקתך ,

להקב  ע "ההשתוקקות המתעוררת ההכרה "ה י

ע צדקתך "ב  העולמות את מחי' ית' שהוא מה (היינו י ""

של  הראשון חלקו לבאר ממשיך - מלכותו) מדת

" ירננו הכתוב "וצדקתך - יביעו " טובך רב ."זכר

ד  הענין תוכן להדגיש יש הענין צדקתך "להבנת

ההשתוקקות ירננו  על מורה שרינה לעיל, שנתבאר "

הקב  עדיין "אל שרחוקים הרגש ידי על המתעוררת ה

מובן  שמזה בחוץ, ונמצאים המלך מבית

דרינה  בנמשל, וכך עצמו, למלך היא שההשתוקקות

ב  סוף אין לאור ההשתוקקות רם "היא שהוא בעצמו ה

(וכנ  מנבראים ""ומתנשא בפירוש לך ל השמים וצבא

)."משתחווים 

""ומ  ירננו ש רק "וצדקתך היא שהרינה שמשמע ,

" שהיא המלכות (מידת צדקתך בחינת בבחינת

הנבראים),חיצוניות  לכל החיים שפע נמשך שממנה "

ב  שההתבוננות היא, בזה לידי צדקתך "הכוונה מביאה "

אלא "רינה " אינה חיותו כל כיצד משיג דכשהאדם ,

הקב  של מתצמצם "מצדקתו יתברך שהוא כפי היינו ה,

הרי  המלכות, בחינת ידי על להחיותם הנבראים אל

מהקב  ריחוקו בגודל זו רגשי "התבוננות בו מעוררת ה

ב  סוף אין באור להתדבק ובעצמו."צמאון בכבודו ה
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

של ‡Í(מז) זו בחי' נמצא מאין להבין יש מעתה
יש  בבחי' נתפסים האורות להיות הכלים
הן  הרי עצמן שמצד מאחר כו'. בפ"ע נפרד ומציאות
כל  כטבע כו' הקשורה כשלהבת העצמות. באור כלולים
בלי  מה. בלי ע"ס נק' וע"כ ממש. בעילתו שנכלל עלול
ההפכי  דבר בהן נמצא יהיה איך וא"כ כנ"ל. כלל מהות
שמצד  מאחר לקצה. הקצה מן לגמרי. עצמן מטבע
נפרד  ומציאות יש בבחי' להיות להן א"א עצמותן
מה  שזהו הוא הענין אמנם הנ"ל. מטעם כלל לעצמן
הכלים  בחי' התהוות בשרש דוכתי בכמה בע"ח שאמר
שרש  עם אחד. ומקור שרש מבחי' אינו האורות. של
מבחי' הוא הרי אור כל התהוות דשרש האורות. התהוות
הנה  האור המגבילים הכלים התהוות שרש אבל הקו.

שמשם  הקו. בחי' שלפני הכללי ומקיף סובב מבחי' הוא
המגבילים  הכלים. התהוות של השרש בחי' נמצא דוקא
נפרד  במציאות מה ודבר יש בבחי' לאורות ועושין
דאורות  הכלים התהוות שרש היה שאם כנ"ל לעצמו
עו"ע  השתלשלות בבחי' בא שהוא הקו. מבחי' ג"כ
לבחי' המגביל הכלי בחי' להיות יכול היה לא הרי כנ"ל.
למעלה  ונכלל בטל היה הכלי בחי' גם אלא בפ"ע. יש
בא  הכלים בחי' ששרש לפי אבל כו'. ממש האור כמו
יוכל  משם דוקא הנה הקו. שלפני הכללי מקיף מבחי'
יש  בבחי' האורות להיות הכלי. הגבלת בחי' להיות
ע"י  דהיינו האורות. הכאת מבחי' ודוקא כנ"ל. מה ודבר
בפנימי  ומאיר שמכה הנ"ל הכללי מקיף אור שבחי'
וד"ל: כו' פנימי האור כל מקור הנ"ל הקו בחי' שהוא
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c"agקפד i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰ÏÈÁ˙ÓÂ נתקשה שמשה לכם הזה החדש מ"ש י"ל
ישראל  דהנה הוא, והענין הלבנה בחידוש
מונים  ישראל למה זה מובן אינו ולכאורה ללבנה מונים
לבנה, מבחי' הרבה למעלה הוא החמה שהרי ללבנה
נמשל  הוי' ששם אלקי' הוי' ומגן שמש כי וכמ"ש
ואוה"ע  ללבנה מונים ישראל למה וא"כ כו', לשמש
בספר  איתא דהנה הוא והענין דוקא, לחמה מונים
שאין  החדש, פ' עז' אבן החכם בשם ונעים נחמד
שבכל  לפי דוקא, ללבנה הוא חדשים כי חדשים, לחמה
י"ב  לאוה"ע גם שיש ומה הלבנה, נתחדש יום ל'
לי"ב  השנה את שמחלקי' המושאל, שם רק זהו חדשים
השנה  את מחלקי' הם ע"כ מזלות י"ב שיש לפי חדשים
הוא  חדש כי חדשים, בה אין עצמה בחמה אבל לי"ב,
ההתחדשות  וזה ממש חדש אור שנמשך התחדשות ל'
מה  דהיינו התחדשות בחי' ב' יש כי דוקא, בלבנה הוא
מאין  העולמות את לחדש המשכה נמשך יום שבכל
מעשה  תמיד בכ"י בטובו המחדש וכמ"ש ליש,

זה  ואין הישנות את לחדש בחי' רק זהו אך בראשית,
הוא  החדש חידוש משא"כ לגמרי, חדשה המשכה
ממש  חדש אור הלבנה שמקבלת לגמרי חדשה המשכה
סנהדרין, בגמ' מ"ש וזהו כו'. פנימי' המשכה שהוא
משל  לקוויו, ה' טוב וכתי' לכל, ה' טוב כתי' רמי ר"א
לכולם  משקה משקה כשהוא פרדס לו שיש לא'
וכך  שבהם, הטובים אלא עודר אינו עודר וכשהוא
כשנמשך  דהיינו לכולם משקה משקה כשהוא למעלה
הוא  אז ליש, מאין העולמות את לחדש אא"ס המשכת
את  מחי' הוא אחת שבהארה לפי בשוה לכולם נמשך
ו' ה' א' שם בגי' הוא טוב כי לכל ה' טוב וזהו כולם,
ואת  השמים את אלקי' ברא בראשית מר"ת שיוצא ה'
שמיא  בה דחתים גושפנקא שהוא בזוהר ואיתא הארץ,
אינו  דלכאורה ומדריגות, טבע בחי' זהו אמנם וארעא,
וכמ"ש  מלמעלה נמשך הכל שהרי טבע ענין מהו מובן
שלג  הנותן חציר הרים המצמיח מטר לארץ המכין
כו'. טבע ענין מהו וא"כ מלמעלה נמשך שהכל כצמר
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡ גבוה א' מעלה מאירה שאינה באספקלרי' יש
לראות  וגם עצמו לראות שיכולין במדרגה
באספקלרי' לראות יכולין שאין מה כידוע מאחוריו
דישעי' ספ"ד ביבמות בגמ' תירצו ועד"ז המאירה,
מאירה  שאינה באספקלרי' היינו ה' את ואראה שאמר
המאירה  באספקלרי' משא"כ ה', את לראות יוכל שבה
נהרא  דלא אספקלריא וענין כו'. יראני לא כי כתי'
ענין  הוא זה ובשביל מאדך בכל בחי' הוא בעבודה
וע"י  נה"ב, להפך עלי' צורך ירידה בגוף הנשמה ירידת
למעלה  גבול בלי מאדך בכל ואתהפכא אתכפי' בחי'
ודרך  כסדר, שלא ג"כ מלמעלה נמשך אז הכלי, מן
דלא  אספקלריא וזהו עליון. אור מאיר השתלשלות

האור  מאיר שאין ומבדיל מסך דבר ע"י דהיינו נהרא
אכן  האור, ומסתיר מכסה הוא שנה"ב היינו ישר דרך
רק  לגמרי מסתיר שהוא עב מסך המבדיל הדבר אין
או"ח  בחי' מזה נעשה אז ולאתהפכא לאתכפייא יכול
או"ח  עי"ז נוסף המסתיר המסך שע"י בזכוכית כמו
לראות  ויכול הנ"ל המסך שהי' מקודם הי' שלא חדש
מאחוריו, גם לראות שיכול היינו חדש אור אח"ז
מאדך  בכל בחי' ע"י אז נה"ב שנתהפך אחר כמו"כ
הנשמה  שהיתה מקודם יותר ג"כ המאיר אור נתוסף

צ  ירידה אסתלק בגוף סט"א אתכפי' שע"י עלי', ורך
סדר  ע"פ שלא ומאיר לעילא לעילא דקוב"ה יקרא

נהרא. דלא אספקלרי' נק' וזה השתלשלות,

zepzek dyrz oxd` ipale
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ìùîäá íù äøåú éèå÷ìá äðååëä ïë íâ åäæù øîåì ùéå
íéðåðéá ìù øôñã ìùîðåאמרים לקוטי תניא –à"ð ÷øô

בתניא המופיע המשל את מביא  תורה בלקוטי  שם -
ùôðä úåçë ïéðòáבנפש ùôðäהכלולים  úåîöò ïðéàù

úåéçå úåçë éðéî â"éøú àìàכביכול נפרדת בחינה שהם
ש äáאלא íéìåìëהנפש בעצם -íéùáìúî ïäå 'åë

'åë íéøáàä ìëì êùîð çåîä éãé ìòå çåîá23,
ìùîðäã,סוף אין  לאור מקביל הוא  הנפש, עצם -

àåä ùôðá íéìåìëä úåçëãבנמשלúåøéôñ øùòä ïéðò
úåæåðâäההשתלשלות שבסדר סוף אין באור הכלולות

זה - ÷ïåîãכנגדהכללי  íãàã ÷éúò úðéçáכפי –
קדמון' 'אדם לעולם ביחס הגנוזות שהספירות שהתבאר

כ'עתיק', ìåáâנחשבים éìáä óåñ ïéà øåàá íéìåìëä
äæîå ,ìéòì úøëæðä äøòùää ïéðò àåä úåììëúää ïéðòã

êùîðכך úåììëãאחר êéøà úðéçáá ùáìúîù å÷ä
.'åë ÷"à úðéçá åðééäã úåîìåòäכי נמצא, זה סדר לפי 

עולם העולמות, כללות של המלכות הוא העשיה עולם
עולם העולמות, כללות של אנפין' ה'זעיר הוא היצירה
עולם העולמות, כללות של ה 'בינה' הוא הבריאה

עול העולמות, כללות  של ה'חכמה' הוא םהאצילות
העולמות, כללות של האריך דרגת הוא קדמון' 'אדם

העולמות. כללות  של ה 'עתיק' הם הגנוזות והספירות
àöîðåהוא שעתיק חיים' ב'עץ שכתב מה פי  על -

שהתבאר  מה ולפי  ֿ סוף, שבאין  האחרונה הבחינה

העולמות, כללות  של ה 'עתיק' הם הגנוזות שהספירות
נמצא ïéàהרי øåàá íéìåìëä úåøéôñ øùòä úðéçáã

.'åë óåñ ïéà øåàáù äðåøçàä äðéçá åäæ óåñ
øîåì ùéå,נ "ע הרבי  מחדש -åäæùהספירות בחינת -
åë',הגנוזות , ììëá óåñ-ïéàã úåëìî úðéçáההשערה -

"מלכות נקרא האיןֿסוף בתוך הבורא של  לעולמות
סוף האין  בגילוי התחתונה הדרגה היא כי סוף", דאין
התחתונה. הספירה היא שהמלכות כפי  הצמצום, לפני

úåøéôñ øùò êééù åðéà ìåáâ éìáä óåñ ïéà øåàáã íâäå
.'åë õ÷ ïéà ãò úåøéôñ íà éë לומר שייך איך כן ואם -

ספירת את כשמונים  הרי  סוף", דאין "מלכות הלשון את
ֿ סוף ובאין ספירות, מהעשר חלק שזה משמע ה'מלכות'

ספירות? עשר  ולא קץ  אין ספירות רק שייך
õ÷ ïéà úåøéôñã æ"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã àåä ïéðòä

הצמצום íðîàלפני  ,ìåáâ éìá úðéçáá ïäù åðééä
ìåáâ úðéçááù äëùîää úøòùäהספירות עשר שזה

åäæùהגנוזות øîåì ùéנקראóåñ ïéàáù úåëìîä úðéçá
'åë ìåáâ éìáä

÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééò)24האמיתית שהפשיטות -
התחלקות של ענין  גם ¯מכריחה (ïàë ïáåé íùîå

נוכל אך הכלים, בשרש לכאורה  עוסק  ששם  שלמרות 
בכלל. והספירות  האורות לשרש  גם מזה ללמוד

ïéðòä øåàéáå)מלכות נקראות  הגנוזות הספירות  למה
סוף, øçàדאין íå÷îá øàáúðù äî éô ìò øîåì ùé25
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בתניא:23). הלשון `delוזה dfg` ixyane aizkck oiprd j`
cre ey`xn sebd ixa` g"nx lk d`lnn `id mc`d znypy enky
gendne egena `id dz`xyde dpkyn xwir ok it lr s`e elbx
el ie`xd gke zeig dpnn lawn xa` lke mixa`d lkl zhytzn
milbxde xacl dtde renyl of`de ze`xl oird ezpekze ebfn itl
lke mixa` g"nxa lrtpd lk yibxn genay yega d`xpk jeldl
sebd ixa`ay zeigde zegkd zlaw iepiy oi` dpde .mze` zexewd
wlgzn dzenvre dzedn didiy dzedne dnvr cvn dnypd on
'enewn iwlg xeiv itk 'enewn g"nxa 'iyalzn mipey 'iwlg g"nxl
inyb xeiva xiievn dzedne dzenvr `vnp df itly sebd ixa`
ipgex cg` mvr dlek `l` melyeÎqg sebd zipazk zipaze zence
leabe dcne mewn xcbe zpigane inyb xeiv lkn hytene heyt
`idy xnel dzenvre 'zedna jiiy `le 'zenvre dzedn cvn inyb
dpi` dzenvre dzedny xg`n milbxan xzei y`xay oigena
milelk zeige zegk ipin b"ixzy wx inyb leabe mewn zpigae xcba
zeigdl mlrddn ielibde lretd l` z`vl dzenvre dzedna da
zipeigd ytpa mzeyalzd i"r sebay oicib d"qye oixa` g"nx

.elld zeige zegk d"qye g"nx k"b dl yiy
שם 24). לשונו וזה העת"ר. הענן ויהי ד"ה הגיליון: בשולי

תתקמ): ieaixd(ע' 'idi ji` llk `xwirn `kxit zil zn`a j`

ieaixd oipr gixkn `teb zenvrdc zenvrd on zewlgzdde
xac meya xcbei `le x`ezi `ly `ed zenvrd oiprc ,zewlgzdde
gixkn izin`d zehiytde ,'ek zilkza zehiyt 'igaa `edy epiide
`ed seq oi`dc w"drd y"n `ede ,'ek zewlgzdde ieaixd oipr mb
el yiy z"`y ,leabd gk mb ea yi k"re oexqg mey ila zenily
yiy myk `l` ezenily xqgn dz` leaba gk el oi`e b"raa gk
ieaixd oipra d"ke ,'ek leaba gk el yi ok leab izlaa gk el
zexeab 'ql ezncwda l"f b`xtn l"xdn b"dxd y"nke zewlgzdde
leki xcb meya xcben epi`e izin` heyt ezeidl zenvrdc 'd
srzqdl leki epi`y z"`y zewlgzdde ieaixd mb epnn srzqdl
heyt epi`e dxcbdde leabd el zzp ixd zewlgzdde ieaixd epnn
r"ede 'ek lka ezlekiy gxkda izin`d zehiytd cvn `l` ,izin`
`ed q"` oipr 'izin`c e"qx d"x ly h"ei yexca y"nke ,'ek leki lk
aeigd zlily enke xac lkn dlilyd 'izin` epiide izin`d b"lad
,'ek lkd `ed `linne b"lad zlilye leabd zlily dlilyd zlilye
gk `ed b"lad gkc leabd gke b"lad gk 'iga `ed zellkae
'a gixkn zenvrd zehiytc ieaixd gk `ed leabd gke zecg`d

.'ek mdipy z` `yepy mipiprd
ה'.25). פרק לעיל ראה



קפה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰ÏÈÁ˙ÓÂ נתקשה שמשה לכם הזה החדש מ"ש י"ל
ישראל  דהנה הוא, והענין הלבנה בחידוש
מונים  ישראל למה זה מובן אינו ולכאורה ללבנה מונים
לבנה, מבחי' הרבה למעלה הוא החמה שהרי ללבנה
נמשל  הוי' ששם אלקי' הוי' ומגן שמש כי וכמ"ש
ואוה"ע  ללבנה מונים ישראל למה וא"כ כו', לשמש
בספר  איתא דהנה הוא והענין דוקא, לחמה מונים
שאין  החדש, פ' עז' אבן החכם בשם ונעים נחמד
שבכל  לפי דוקא, ללבנה הוא חדשים כי חדשים, לחמה
י"ב  לאוה"ע גם שיש ומה הלבנה, נתחדש יום ל'
לי"ב  השנה את שמחלקי' המושאל, שם רק זהו חדשים
השנה  את מחלקי' הם ע"כ מזלות י"ב שיש לפי חדשים
הוא  חדש כי חדשים, בה אין עצמה בחמה אבל לי"ב,
ההתחדשות  וזה ממש חדש אור שנמשך התחדשות ל'
מה  דהיינו התחדשות בחי' ב' יש כי דוקא, בלבנה הוא
מאין  העולמות את לחדש המשכה נמשך יום שבכל
מעשה  תמיד בכ"י בטובו המחדש וכמ"ש ליש,

זה  ואין הישנות את לחדש בחי' רק זהו אך בראשית,
הוא  החדש חידוש משא"כ לגמרי, חדשה המשכה
ממש  חדש אור הלבנה שמקבלת לגמרי חדשה המשכה
סנהדרין, בגמ' מ"ש וזהו כו'. פנימי' המשכה שהוא
משל  לקוויו, ה' טוב וכתי' לכל, ה' טוב כתי' רמי ר"א
לכולם  משקה משקה כשהוא פרדס לו שיש לא'
וכך  שבהם, הטובים אלא עודר אינו עודר וכשהוא
כשנמשך  דהיינו לכולם משקה משקה כשהוא למעלה
הוא  אז ליש, מאין העולמות את לחדש אא"ס המשכת
את  מחי' הוא אחת שבהארה לפי בשוה לכולם נמשך
ו' ה' א' שם בגי' הוא טוב כי לכל ה' טוב וזהו כולם,
ואת  השמים את אלקי' ברא בראשית מר"ת שיוצא ה'
שמיא  בה דחתים גושפנקא שהוא בזוהר ואיתא הארץ,
אינו  דלכאורה ומדריגות, טבע בחי' זהו אמנם וארעא,
וכמ"ש  מלמעלה נמשך הכל שהרי טבע ענין מהו מובן
שלג  הנותן חציר הרים המצמיח מטר לארץ המכין
כו'. טבע ענין מהו וא"כ מלמעלה נמשך שהכל כצמר
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡ גבוה א' מעלה מאירה שאינה באספקלרי' יש
לראות  וגם עצמו לראות שיכולין במדרגה
באספקלרי' לראות יכולין שאין מה כידוע מאחוריו
דישעי' ספ"ד ביבמות בגמ' תירצו ועד"ז המאירה,
מאירה  שאינה באספקלרי' היינו ה' את ואראה שאמר
המאירה  באספקלרי' משא"כ ה', את לראות יוכל שבה
נהרא  דלא אספקלריא וענין כו'. יראני לא כי כתי'
ענין  הוא זה ובשביל מאדך בכל בחי' הוא בעבודה
וע"י  נה"ב, להפך עלי' צורך ירידה בגוף הנשמה ירידת
למעלה  גבול בלי מאדך בכל ואתהפכא אתכפי' בחי'
ודרך  כסדר, שלא ג"כ מלמעלה נמשך אז הכלי, מן
דלא  אספקלריא וזהו עליון. אור מאיר השתלשלות

האור  מאיר שאין ומבדיל מסך דבר ע"י דהיינו נהרא
אכן  האור, ומסתיר מכסה הוא שנה"ב היינו ישר דרך
רק  לגמרי מסתיר שהוא עב מסך המבדיל הדבר אין
או"ח  בחי' מזה נעשה אז ולאתהפכא לאתכפייא יכול
או"ח  עי"ז נוסף המסתיר המסך שע"י בזכוכית כמו
לראות  ויכול הנ"ל המסך שהי' מקודם הי' שלא חדש
מאחוריו, גם לראות שיכול היינו חדש אור אח"ז
מאדך  בכל בחי' ע"י אז נה"ב שנתהפך אחר כמו"כ
הנשמה  שהיתה מקודם יותר ג"כ המאיר אור נתוסף

צ  ירידה אסתלק בגוף סט"א אתכפי' שע"י עלי', ורך
סדר  ע"פ שלא ומאיר לעילא לעילא דקוב"ה יקרא

נהרא. דלא אספקלרי' נק' וזה השתלשלות,

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ìùîäá íù äøåú éèå÷ìá äðååëä ïë íâ åäæù øîåì ùéå
íéðåðéá ìù øôñã ìùîðåאמרים לקוטי תניא –à"ð ÷øô

בתניא המופיע המשל את מביא  תורה בלקוטי  שם -
ùôðä úåçë ïéðòáבנפש ùôðäהכלולים  úåîöò ïðéàù

úåéçå úåçë éðéî â"éøú àìàכביכול נפרדת בחינה שהם
ש äáאלא íéìåìëהנפש בעצם -íéùáìúî ïäå 'åë

'åë íéøáàä ìëì êùîð çåîä éãé ìòå çåîá23,
ìùîðäã,סוף אין  לאור מקביל הוא  הנפש, עצם -

àåä ùôðá íéìåìëä úåçëãבנמשלúåøéôñ øùòä ïéðò
úåæåðâäההשתלשלות שבסדר סוף אין באור הכלולות

זה - ÷ïåîãכנגדהכללי  íãàã ÷éúò úðéçáכפי –
קדמון' 'אדם לעולם ביחס הגנוזות שהספירות שהתבאר

כ'עתיק', ìåáâנחשבים éìáä óåñ ïéà øåàá íéìåìëä
äæîå ,ìéòì úøëæðä äøòùää ïéðò àåä úåììëúää ïéðòã

êùîðכך úåììëãאחר êéøà úðéçáá ùáìúîù å÷ä
.'åë ÷"à úðéçá åðééäã úåîìåòäכי נמצא, זה סדר לפי 

עולם העולמות, כללות של המלכות הוא העשיה עולם
עולם העולמות, כללות של אנפין' ה'זעיר הוא היצירה
עולם העולמות, כללות של ה 'בינה' הוא הבריאה

עול העולמות, כללות  של ה'חכמה' הוא םהאצילות
העולמות, כללות של האריך דרגת הוא קדמון' 'אדם

העולמות. כללות  של ה 'עתיק' הם הגנוזות והספירות
àöîðåהוא שעתיק חיים' ב'עץ שכתב מה פי  על -

שהתבאר  מה ולפי  ֿ סוף, שבאין  האחרונה הבחינה

העולמות, כללות  של ה 'עתיק' הם הגנוזות שהספירות
נמצא ïéàהרי øåàá íéìåìëä úåøéôñ øùòä úðéçáã

.'åë óåñ ïéà øåàáù äðåøçàä äðéçá åäæ óåñ
øîåì ùéå,נ "ע הרבי  מחדש -åäæùהספירות בחינת -
åë',הגנוזות , ììëá óåñ-ïéàã úåëìî úðéçáההשערה -

"מלכות נקרא האיןֿסוף בתוך הבורא של  לעולמות
סוף האין  בגילוי התחתונה הדרגה היא כי סוף", דאין
התחתונה. הספירה היא שהמלכות כפי  הצמצום, לפני

úåøéôñ øùò êééù åðéà ìåáâ éìáä óåñ ïéà øåàáã íâäå
.'åë õ÷ ïéà ãò úåøéôñ íà éë לומר שייך איך כן ואם -

ספירת את כשמונים  הרי  סוף", דאין "מלכות הלשון את
ֿ סוף ובאין ספירות, מהעשר חלק שזה משמע ה'מלכות'

ספירות? עשר  ולא קץ  אין ספירות רק שייך
õ÷ ïéà úåøéôñã æ"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã àåä ïéðòä

הצמצום íðîàלפני  ,ìåáâ éìá úðéçáá ïäù åðééä
ìåáâ úðéçááù äëùîää úøòùäהספירות עשר שזה

åäæùהגנוזות øîåì ùéנקראóåñ ïéàáù úåëìîä úðéçá
'åë ìåáâ éìáä

÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééò)24האמיתית שהפשיטות -
התחלקות של ענין  גם ¯מכריחה (ïàë ïáåé íùîå

נוכל אך הכלים, בשרש לכאורה  עוסק  ששם  שלמרות 
בכלל. והספירות  האורות לשרש  גם מזה ללמוד

ïéðòä øåàéáå)מלכות נקראות  הגנוזות הספירות  למה
סוף, øçàדאין íå÷îá øàáúðù äî éô ìò øîåì ùé25
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בתניא:23). הלשון `delוזה dfg` ixyane aizkck oiprd j`
cre ey`xn sebd ixa` g"nx lk d`lnn `id mc`d znypy enky
gendne egena `id dz`xyde dpkyn xwir ok it lr s`e elbx
el ie`xd gke zeig dpnn lawn xa` lke mixa`d lkl zhytzn
milbxde xacl dtde renyl of`de ze`xl oird ezpekze ebfn itl
lke mixa` g"nxa lrtpd lk yibxn genay yega d`xpk jeldl
sebd ixa`ay zeigde zegkd zlaw iepiy oi` dpde .mze` zexewd
wlgzn dzenvre dzedn didiy dzedne dnvr cvn dnypd on
'enewn iwlg xeiv itk 'enewn g"nxa 'iyalzn mipey 'iwlg g"nxl
inyb xeiva xiievn dzedne dzenvr `vnp df itly sebd ixa`
ipgex cg` mvr dlek `l` melyeÎqg sebd zipazk zipaze zence
leabe dcne mewn xcbe zpigane inyb xeiv lkn hytene heyt
`idy xnel dzenvre 'zedna jiiy `le 'zenvre dzedn cvn inyb
dpi` dzenvre dzedny xg`n milbxan xzei y`xay oigena
milelk zeige zegk ipin b"ixzy wx inyb leabe mewn zpigae xcba
zeigdl mlrddn ielibde lretd l` z`vl dzenvre dzedna da
zipeigd ytpa mzeyalzd i"r sebay oicib d"qye oixa` g"nx

.elld zeige zegk d"qye g"nx k"b dl yiy
שם 24). לשונו וזה העת"ר. הענן ויהי ד"ה הגיליון: בשולי

תתקמ): ieaixd(ע' 'idi ji` llk `xwirn `kxit zil zn`a j`

ieaixd oipr gixkn `teb zenvrdc zenvrd on zewlgzdde
xac meya xcbei `le x`ezi `ly `ed zenvrd oiprc ,zewlgzdde
gixkn izin`d zehiytde ,'ek zilkza zehiyt 'igaa `edy epiide
`ed seq oi`dc w"drd y"n `ede ,'ek zewlgzdde ieaixd oipr mb
el yiy z"`y ,leabd gk mb ea yi k"re oexqg mey ila zenily
yiy myk `l` ezenily xqgn dz` leaba gk el oi`e b"raa gk
ieaixd oipra d"ke ,'ek leaba gk el yi ok leab izlaa gk el
zexeab 'ql ezncwda l"f b`xtn l"xdn b"dxd y"nke zewlgzdde
leki xcb meya xcben epi`e izin` heyt ezeidl zenvrdc 'd
srzqdl leki epi`y z"`y zewlgzdde ieaixd mb epnn srzqdl
heyt epi`e dxcbdde leabd el zzp ixd zewlgzdde ieaixd epnn
r"ede 'ek lka ezlekiy gxkda izin`d zehiytd cvn `l` ,izin`
`ed q"` oipr 'izin`c e"qx d"x ly h"ei yexca y"nke ,'ek leki lk
aeigd zlily enke xac lkn dlilyd 'izin` epiide izin`d b"lad
,'ek lkd `ed `linne b"lad zlilye leabd zlily dlilyd zlilye
gk `ed b"lad gkc leabd gke b"lad gk 'iga `ed zellkae
'a gixkn zenvrd zehiytc ieaixd gk `ed leabd gke zecg`d

.'ek mdipy z` `yepy mipiprd
ה'.25). פרק לעיל ראה



c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

,ìâø úàø÷ð úåëìîäùזה לכינוי äáùוהסיבה éôì
ïåúçúä íìåòì ïåéìòä íìåòî äëùîää äãé ìòå
למקום ממקום האדם את מוליכות שהרגלים כפי 
úåìéöàî åîëå úåäîì úåäîî äëùîää åðééäã
øåàá øîåì ùé ïë åîëã ,'åë äéùò äøéöé äàéøáì
äëùîää úåéäì äøòùääã íåöîöä éðôìù óåñ ïéà

.('åë úåëìî úðéçá åäæ ìåáâ úðéçááù כיון -
איך הבורא של המחשבה  זה לעולמות , שההשערה
זה ולכן לעולמות, אותו  ולהמשיך האור את להאיר
ממקום להוליך שעניינם רגל, בחינת  מלכות, נקרא

למקום.

.øåöé÷
ïéàä øåà äéä íåöîöä íãå÷ã äìòîì äæî àîâåãäå
íåöîöäå ,úåæåðâä úåøéôñ øùòä ìò éåìéâá øéàî óåñ
úåìéöà äéäéùå óåñ ïéàä øåà ÷åìéñ ,íéðéðò 'áá äéä

.úåéèøô úçà äøéôñ
àåäå .óåñ ïéàä øåà úðéçá ïéòî ïä úåøåàä éùøù äðäã

ðëä ïéî ïéðòäðåøçàä äðéçá åäæù øîåì ùéå ,ó
øåàäù àåä óåñ ïéà øåàá íúåììëúä ïéðò éë ,øåàäáù
,ìåáâ úðéçáá øéàäì åîöòá øòéù ìåáâ éìáä óåñ ïéà
øåàá ìåìë ìëä äéäå ,úåëìî úðéçá àéä åæ äøòùäå

.'åë óåñ ïéàä
a"xrz gxw zyxt zay
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

אֹוכל ÌÓ‡10י) ׁשהאדם הּצדקה, מעלת היא ּבזה »¿»ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ
יהיה  לבֹוא ּדלעתיד הּזה, ּבעֹולם ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפרֹותיהן

ׁשּכתּובּגּלּוי ּוכמֹו מ)אלקּות, הוי'(יׁשעיה ּכבֹוד "ונגלה ְְְְְְֱֲִִֶַָָָָָֹ
ׁשּלעתיד  מּפני ּדּבר", הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוראּו
ּוכמאמר  עּתה, ׁשהּוא ּכמֹו ּגׁשמי העֹולם יהיה לא ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹלבֹוא

קטינא א)רב עּמּוד צא ּדף הוּו(סנהדרין ׁשני אלפי "ׁשית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו חרּוב", וחד ל)עלמא יּכנף (ׁשם 11"ולא ְְְְֲִֵֶַָָָָָֹ

ימׁש ואז הּמסּתירים, לבּוׁשים יהיּו ׁשּלא ,"מֹורי ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹֻעֹוד
הּצדקה  ּבמצות הּוא זה ּומעין הּמצות, ׂשכר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבחינת
הּזה. ּבעֹולם ּבפרֹותיהן מצוה מהּׂשכר הארה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנמׁש
הּקדֹוׁש אדמֹו"ר אביֿזקני אדֹוני ּׁשּכתב מה ּפי על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָוהּוא
מה  יּובן "ּובזה לׁשֹונֹו: וזה לז ּפרק א חלק ּתניא ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבספר
הּצדקה  ּבמעלת מאד ּבמאד ז"ל רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹּׁשהפליגּו
ּתלמּוד  ּובכל הּמצות, ּכל ּכנגד ׁשּׁשקּולה ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹואמרּו
הרּגל  היה ּכ ּכי סתם מצוה ּבׁשם נקראת היא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָירּוׁשלמי
עּקר  ׁשהיא מּפני סתם מצוה ּבׁשם צדקה לקרא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּלׁשֹון

ׁשּכּלן ּכּלנה, על  ועֹולה מעׂשּיֹות ּכל הּמצות לֹומר (רֹוצה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ

היא הּמצות) ׁשהיא להוי' החּיּונית נפׁש להעלֹות רק הן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
סֹוף  אין ּבאֹור לּכלל ּבהן ּומתלּבׁשת אֹותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהמקּימת

ּבהן המלּבׁש הּוא מצוה (מהּמצות)ּברּו ל ואין , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
ּכבמצות  ּכמֹו ּכ ּכל ּבּה מתלּבׁשת החּיּונית ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּנפׁש
אחד  ּכח רק ּבהן מתלּבׁש אין הּמצות ׁשּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּצדקה,
אבל  ּבלבד, הּמצוה מעׂשה ּבׁשעת החּיּונית ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָמּנפׁש
נפׁשֹו ּכח ּכל הרי ּכּפיו מיגיע נֹותן ׁשאדם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבצדקה

ׁשּנׂשּתּכר  אחר עסק אֹו מלאכּתֹו ּבעׂשּית מלּבׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהחּיּונית
החּיּונית  נפׁשֹו ּכל הרי לצדקה ּוכׁשּנֹותן אּלּו, מעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
מקֹום  מּכל מיגיעֹו, נהנה ׁשאינֹו מי וגם להוי'. ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹולה
החּיּונית  נפׁשֹו חּיי לקנֹות יכֹול היה אּלּו ּובמעֹות ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהֹואיל
ׁשּמקרבת  רז"ל אמרּו ולכן להוי'. נפׁשֹו חּיי נֹותן ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהרי

לפי הּגאּלה, מּנפׁשאת הרּבה מעלה אחת ׁשּבצדקה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּכחֹות  ּכ ּכל מּמּנה להעלֹות יכֹול היה ּׁשּלא מה ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהחּיּונית
ּכאן  עד אחרֹות", מעׂשּיֹות מצוֹות ּבכּמה ְְְֲֲִִִֵַַַָָּובחינֹות
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּגבּול, לּה אין הּצדקה מצות וגם ְְְְְְִֵֶַַַָָָָלׁשֹונֹו.
נתינתּה "ׁשעּור רמט סימן ריׁש יֹורהּֿדעה ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֻּבׁשלחןֿערּו
ּכמֹוהּו ׁשאין ּגדֹול ּברּור ׁשהּוא ּומּפני ענּיים". צר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּכפי
ּבעֹולם  ּגם מּׂשכרּה הארה להאיר יּוכל לכן ּגבּול, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּבלי

ּבהם הּזה. ׁשאין יֹותר ּדּקים ּבלבּוׁשים נמׁש (ּובוּדאי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדאמרּו ליׂשראל, ׁשּירד הּמן ׁשהיה ּובּדגמא ,ּכ ּכל ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּתערֹובֹות

ב) עּמּוד עה ּדף (יֹומא ז"ל ּבאברים,רּבֹותינּו ׁשּנבלע "לחם ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּוכמֹו רע, ּתערֹובֹות ּבֹו היה ׁשּלא הינּו ּפסלת", ּבֹו היה ְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא

הׁשּפעֹות) ּבכל להיֹות יּוכל אֹוכל כן "ׁשהאדם וזהּו . ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
נׁשּפעת  הּצדקה עׂשּית ידי ׁשעל הּזה", ּבעֹולם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפרֹותיהן
ּברּוחנּיּות  הּטֹוב ּבהׁשּפעת אלקית הׁשּפעה ְְְְֱִִַַַַָָָָָָֹעליו

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו והּנה עּמּוד וגׁשמּיּות. ט ּבתרא (ּבבא ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ

ׁשּכל א) מּפני והּוא העֹוׂשה", מן יֹותר המעּׂשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ"ּגדֹול
את  מעּׂשה הּוא וכאׁשר ּכּידּוע, המסּובב מן ּגדֹול ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָמסּבב

יֹותר למעלה ּומּגיע ּכחֹו ּגדֹול נכֹונה אחרים זה (ּולפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ולא  הּנֹותן" "מּׂשכר רמט סימן ערּו וׁשלחן ּבּטּור ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֻהּגירסא
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שנדפסה 10) בהוספה ראה זה בסעיף שכתוב מה כל דבר על
ואילך. 18 עמוד הנ"ל המאמרים בספר

לו.11) פרק תניא ראה ולבוש. כנף לשון

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הּנֹותן") ּכתב,"ּכׂשכר ב עּמּוד רסא ּדף א חלק ּובּׁשל"ה . ְְִֵֵֶַַַַַַָָ
ׁשּיּוכל  מּפני העֹוׂשה, מן יֹותר המעּׂשה ּׁשּגדֹול ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמה
אחד  ּכל ׂשכר נֹוטל והּוא אנׁשים ּכּמה ׁשּיּתנּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָלעׂשֹות

ולא ואחד להעֹוׂשה ׁשוה המעּׂשה ׁשּׂשכר לסברתֹו (הינּו ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

העֹוׂשה) מן ׂשכרֹו ׁשּגדֹול נתּבאר ּולעיל לֹויֹותר. יׁש נמצא , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ּכחֹו, ּכפי יּתן אדם ּכל "ולכן וכתב: ּכּלם, ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׂשכר
ענין  ּבאיזה אֹו לּבם על ׁשּידּבר אחרים, ׁשּיּתנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָויׁשּתּדל
ּובפרט  מאד". מרּבה ׂשכרֹו ואז ׁשּיּתנּו, עליהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻׁשּיפעל
מסּבב  ׁשהּוא מּפני המעּׂשה ׂשכר לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלפי
הרּבה  על ּפֹועל ּדכאׁשר מּובן העֹוׂשה, מן ּגדֹול הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהרי
מרּבה  ׂשכרֹו הרי ּכּלם ּכנגד ׂשכרֹו ּגדֹול ׁשּיּתנּו אדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבני

ּׁשאמר  מה ּפי על לֹומר יׁש וגם ז"למאד, רּבֹותינּו (סּכה ּו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹֻ

ב) עּמּוד מט החסד ּדף לפי אּלא מׁשּתּלמת הּצדקה "אין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּוא  והּטרח הּצדקה היא הּנתינה רׁש"י ּופרׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּבּה",
יׁש זה ּולפי וכּו', טֹורח אֹו לביתֹו מֹוליכּה ּכגֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָהחסד,

את  ׁשּמטריח הּטרח הּנה ׁשּנֹותן הּנתינה ּדלבד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹלֹומר
הּנתינה, מן ּגדֹול זהּו העני לטֹובת הּכּונה עצמֹו (ּדׁשם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

החסד  הינּו לאּבּוד, ילכּו לא ׁשּיּתן ׁשהּמעֹות ּׁשרֹואה מה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהּוא

הּוא  ּדהחסד ז"ל רׁש"י ׁשם ּׁשאמר מּמה א הּנתינה, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבעצם

החסד  ּדלבד לֹומר יׁש לביתֹו, להֹוליכּה עצמֹו את ּׁשּטֹורח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמה

עצמֹו את ּׁשּמטריח מה הּטרחא ּדעצם לביתֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמֹוליכּה

החסד) ּבכלל זהּו העני את לטֹובת ׁשּמעּׂשה מה ּכן ואם , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
יקטן  זה וכל ונפׁש ּבגּוף ּגדֹול טרח ּבזה ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהאחרים
ׂשכרֹו לֹו, להטיב העני ּבטֹובת ׁשחפץ מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעיניו

מאד. ְְֶֹֻמרּבה
.¯ev˜,ּגבּול ּבלי ולהיֹותּה ּגדֹול, ּברּור ׁשהיא צדקה ƒְְְְְִִִֵֶָָָָ

הּזה ּבעֹולם ּגם מּפרֹותיה (ּבלבּוׁשים אֹוכלין ְְִִִִֵֶֶַַָָָ

נֹוטל ּדּקים) מהמסּובב, ּגדֹול המסּבב ּכי המעּׂשה וגדֹול , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ׂשכרֹו ּגם ולכן מרּבה, טרחתֹו ואחד. אחד ּכל ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻׂשכר

מאד. ְְֶֹֻמרּבה
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עם  ורבע, תשיעית בשעה  לערך וחצי שעה בעוד
מטרת  למאסקווא. לנסוע בעז"ה עלי  המהיר מסע
האספה  אל הדרוש כל את להכין היא זו נסיעתי

עשרה. השלש
הרבנית  לרעיתי רק ידועים וזמנם נסיעותי עניני
דוב  אלחנן הרב   האד"ם סודי ולאיש שליט"א

ליבערמאן. חיים מר ולמזכירי מאראזאוו,
אורחים  באו כי האד"ם הודיעני בקר שבת בערב 
לראיון  קבלתים וכבר ה' ביום שבאו אלו על נוסף 
במוצש"ק  לנסוע עלי כי ובידעו  ה' ובליל בערב 
אקבלם   שבת ערב   בצהרים כי הציע למאסקווא

לזה. והסכמתי ליחידות
לומדי  אנשים כמנין הי' הבאים האורחים בין
שנים  כי ואף שבלב , בעבודה ועוסקים בעיון חסידות
אבל  המאמרים, בחזרת עוסקים מהצעירים שלושה
שתי  או פעם עמהם לחזור צריך הנני הרוב על
הנני  כרגיל המאמר. את יודעים אשר עד פעמים
וביום  מנחה, אחר בשבת חסידות המאמר את חוזר
המאמר  בחזרת העוסקים באים בקר הראשון
את  מתקן הנני ואני לפני, המאמר וחוזרים
המאמר  את אחזור שהפעם בדעתי ועלה טעויותיהם,
בקר  בשבת החוזרים עם ולחזור שבת קבלת קודם

ואז  שלישי, פעם  הרגיל בזמן  זה מאמר ולחזור
והוא  להאד"ם ואמרתי המאמר, את יידעו בודאי

בחזרה. ולעוסקים להאורחים מזה הודיע
את  שקרא כמו  העילוי הגאון אשר על נפלאתי
השלשה  בכל נוכח היה מסלוצ'ק, אברהם  עצמו
ה' ביום נסע שכבר דמיתי המאמר, שחזרתי פעמים

בקר.
שבת  הי'  האד"ם אמר  הזה השבת
שבת, ליובאוויטשער אמת'ר א אמיתי, ליובאוויטשי
מנינים  כשלשה  כולם הלכו המאמר חזרת אחר
אלטהויז  חיים אלי' ר' החסיד של למעונו  איש
האורחים  שבת. סעודת ואכלו וקדשו המאמר וחזרו
עלות  עד המאמר בחזרת עסקו והחוזרים לנוח הלכו
המאמר, חזרת לעת ובאו הטבילה לבית והלכו השחר
קצרו  במתינות, התפללו לעצמם המאמר את חזרו
המאמר  לחזרת הרגילה לעת לבא ומהרו בסעודה
מה   האד"ם אומר  היתה מרובה ותועלת ברבים,
גם  אשר השלישי בפעם זה מאמר לחזור שבחרתי
אם  הי' שטוב ומה המאמר, את יודעים האורחים
המאמר  לחזור השנה שבתות בכל כן מסדר הייתי
עם  להתעסק בקר ובשבת שבת, קבלת קודם
חסידות  מאמר לחזרת הקבועה ובשעה החוזרים

שלישי. פעם המאמר את לחזור ברבים
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,ìâø úàø÷ð úåëìîäùזה לכינוי äáùוהסיבה éôì
ïåúçúä íìåòì ïåéìòä íìåòî äëùîää äãé ìòå
למקום ממקום האדם את מוליכות שהרגלים כפי 
úåìéöàî åîëå úåäîì úåäîî äëùîää åðééäã
øåàá øîåì ùé ïë åîëã ,'åë äéùò äøéöé äàéøáì
äëùîää úåéäì äøòùääã íåöîöä éðôìù óåñ ïéà

.('åë úåëìî úðéçá åäæ ìåáâ úðéçááù כיון -
איך הבורא של המחשבה  זה לעולמות , שההשערה
זה ולכן לעולמות, אותו  ולהמשיך האור את להאיר
ממקום להוליך שעניינם רגל, בחינת  מלכות, נקרא

למקום.

.øåöé÷
ïéàä øåà äéä íåöîöä íãå÷ã äìòîì äæî àîâåãäå
íåöîöäå ,úåæåðâä úåøéôñ øùòä ìò éåìéâá øéàî óåñ
úåìéöà äéäéùå óåñ ïéàä øåà ÷åìéñ ,íéðéðò 'áá äéä

.úåéèøô úçà äøéôñ
àåäå .óåñ ïéàä øåà úðéçá ïéòî ïä úåøåàä éùøù äðäã

ðëä ïéî ïéðòäðåøçàä äðéçá åäæù øîåì ùéå ,ó
øåàäù àåä óåñ ïéà øåàá íúåììëúä ïéðò éë ,øåàäáù
,ìåáâ úðéçáá øéàäì åîöòá øòéù ìåáâ éìáä óåñ ïéà
øåàá ìåìë ìëä äéäå ,úåëìî úðéçá àéä åæ äøòùäå

.'åë óåñ ïéàä
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אֹוכל ÌÓ‡10י) ׁשהאדם הּצדקה, מעלת היא ּבזה »¿»ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ
יהיה  לבֹוא ּדלעתיד הּזה, ּבעֹולם ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפרֹותיהן

ׁשּכתּובּגּלּוי ּוכמֹו מ)אלקּות, הוי'(יׁשעיה ּכבֹוד "ונגלה ְְְְְְֱֲִִֶַָָָָָֹ
ׁשּלעתיד  מּפני ּדּבר", הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוראּו
ּוכמאמר  עּתה, ׁשהּוא ּכמֹו ּגׁשמי העֹולם יהיה לא ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹלבֹוא

קטינא א)רב עּמּוד צא ּדף הוּו(סנהדרין ׁשני אלפי "ׁשית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו חרּוב", וחד ל)עלמא יּכנף (ׁשם 11"ולא ְְְְֲִֵֶַָָָָָֹ

ימׁש ואז הּמסּתירים, לבּוׁשים יהיּו ׁשּלא ,"מֹורי ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹֻעֹוד
הּצדקה  ּבמצות הּוא זה ּומעין הּמצות, ׂשכר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבחינת
הּזה. ּבעֹולם ּבפרֹותיהן מצוה מהּׂשכר הארה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנמׁש
הּקדֹוׁש אדמֹו"ר אביֿזקני אדֹוני ּׁשּכתב מה ּפי על ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָוהּוא
מה  יּובן "ּובזה לׁשֹונֹו: וזה לז ּפרק א חלק ּתניא ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבספר
הּצדקה  ּבמעלת מאד ּבמאד ז"ל רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹּׁשהפליגּו
ּתלמּוד  ּובכל הּמצות, ּכל ּכנגד ׁשּׁשקּולה ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹואמרּו
הרּגל  היה ּכ ּכי סתם מצוה ּבׁשם נקראת היא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָירּוׁשלמי
עּקר  ׁשהיא מּפני סתם מצוה ּבׁשם צדקה לקרא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּלׁשֹון

ׁשּכּלן ּכּלנה, על  ועֹולה מעׂשּיֹות ּכל הּמצות לֹומר (רֹוצה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ

היא הּמצות) ׁשהיא להוי' החּיּונית נפׁש להעלֹות רק הן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
סֹוף  אין ּבאֹור לּכלל ּבהן ּומתלּבׁשת אֹותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהמקּימת

ּבהן המלּבׁש הּוא מצוה (מהּמצות)ּברּו ל ואין , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
ּכבמצות  ּכמֹו ּכ ּכל ּבּה מתלּבׁשת החּיּונית ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּנפׁש
אחד  ּכח רק ּבהן מתלּבׁש אין הּמצות ׁשּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּצדקה,
אבל  ּבלבד, הּמצוה מעׂשה ּבׁשעת החּיּונית ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָמּנפׁש
נפׁשֹו ּכח ּכל הרי ּכּפיו מיגיע נֹותן ׁשאדם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבצדקה

ׁשּנׂשּתּכר  אחר עסק אֹו מלאכּתֹו ּבעׂשּית מלּבׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהחּיּונית
החּיּונית  נפׁשֹו ּכל הרי לצדקה ּוכׁשּנֹותן אּלּו, מעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
מקֹום  מּכל מיגיעֹו, נהנה ׁשאינֹו מי וגם להוי'. ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹולה
החּיּונית  נפׁשֹו חּיי לקנֹות יכֹול היה אּלּו ּובמעֹות ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהֹואיל
ׁשּמקרבת  רז"ל אמרּו ולכן להוי'. נפׁשֹו חּיי נֹותן ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהרי

לפי הּגאּלה, מּנפׁשאת הרּבה מעלה אחת ׁשּבצדקה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּכחֹות  ּכ ּכל מּמּנה להעלֹות יכֹול היה ּׁשּלא מה ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהחּיּונית
ּכאן  עד אחרֹות", מעׂשּיֹות מצוֹות ּבכּמה ְְְֲֲִִִֵַַַָָּובחינֹות
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּגבּול, לּה אין הּצדקה מצות וגם ְְְְְְִֵֶַַַָָָָלׁשֹונֹו.
נתינתּה "ׁשעּור רמט סימן ריׁש יֹורהּֿדעה ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֻּבׁשלחןֿערּו
ּכמֹוהּו ׁשאין ּגדֹול ּברּור ׁשהּוא ּומּפני ענּיים". צר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּכפי
ּבעֹולם  ּגם מּׂשכרּה הארה להאיר יּוכל לכן ּגבּול, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּבלי

ּבהם הּזה. ׁשאין יֹותר ּדּקים ּבלבּוׁשים נמׁש (ּובוּדאי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדאמרּו ליׂשראל, ׁשּירד הּמן ׁשהיה ּובּדגמא ,ּכ ּכל ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּתערֹובֹות

ב) עּמּוד עה ּדף (יֹומא ז"ל ּבאברים,רּבֹותינּו ׁשּנבלע "לחם ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּוכמֹו רע, ּתערֹובֹות ּבֹו היה ׁשּלא הינּו ּפסלת", ּבֹו היה ְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא

הׁשּפעֹות) ּבכל להיֹות יּוכל אֹוכל כן "ׁשהאדם וזהּו . ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
נׁשּפעת  הּצדקה עׂשּית ידי ׁשעל הּזה", ּבעֹולם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפרֹותיהן
ּברּוחנּיּות  הּטֹוב ּבהׁשּפעת אלקית הׁשּפעה ְְְְֱִִַַַַָָָָָָֹעליו

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו והּנה עּמּוד וגׁשמּיּות. ט ּבתרא (ּבבא ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ

ׁשּכל א) מּפני והּוא העֹוׂשה", מן יֹותר המעּׂשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ"ּגדֹול
את  מעּׂשה הּוא וכאׁשר ּכּידּוע, המסּובב מן ּגדֹול ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָמסּבב

יֹותר למעלה ּומּגיע ּכחֹו ּגדֹול נכֹונה אחרים זה (ּולפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ולא  הּנֹותן" "מּׂשכר רמט סימן ערּו וׁשלחן ּבּטּור ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֻהּגירסא
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שנדפסה 10) בהוספה ראה זה בסעיף שכתוב מה כל דבר על
ואילך. 18 עמוד הנ"ל המאמרים בספר

לו.11) פרק תניא ראה ולבוש. כנף לשון

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הּנֹותן") ּכתב,"ּכׂשכר ב עּמּוד רסא ּדף א חלק ּובּׁשל"ה . ְְִֵֵֶַַַַַַָָ
ׁשּיּוכל  מּפני העֹוׂשה, מן יֹותר המעּׂשה ּׁשּגדֹול ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמה
אחד  ּכל ׂשכר נֹוטל והּוא אנׁשים ּכּמה ׁשּיּתנּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָלעׂשֹות

ולא ואחד להעֹוׂשה ׁשוה המעּׂשה ׁשּׂשכר לסברתֹו (הינּו ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

העֹוׂשה) מן ׂשכרֹו ׁשּגדֹול נתּבאר ּולעיל לֹויֹותר. יׁש נמצא , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ּכחֹו, ּכפי יּתן אדם ּכל "ולכן וכתב: ּכּלם, ּכנגד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׂשכר
ענין  ּבאיזה אֹו לּבם על ׁשּידּבר אחרים, ׁשּיּתנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָויׁשּתּדל
ּובפרט  מאד". מרּבה ׂשכרֹו ואז ׁשּיּתנּו, עליהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻׁשּיפעל
מסּבב  ׁשהּוא מּפני המעּׂשה ׂשכר לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלפי
הרּבה  על ּפֹועל ּדכאׁשר מּובן העֹוׂשה, מן ּגדֹול הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהרי
מרּבה  ׂשכרֹו הרי ּכּלם ּכנגד ׂשכרֹו ּגדֹול ׁשּיּתנּו אדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבני

ּׁשאמר  מה ּפי על לֹומר יׁש וגם ז"למאד, רּבֹותינּו (סּכה ּו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹֻ

ב) עּמּוד מט החסד ּדף לפי אּלא מׁשּתּלמת הּצדקה "אין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּוא  והּטרח הּצדקה היא הּנתינה רׁש"י ּופרׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּבּה",
יׁש זה ּולפי וכּו', טֹורח אֹו לביתֹו מֹוליכּה ּכגֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָהחסד,

את  ׁשּמטריח הּטרח הּנה ׁשּנֹותן הּנתינה ּדלבד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹלֹומר
הּנתינה, מן ּגדֹול זהּו העני לטֹובת הּכּונה עצמֹו (ּדׁשם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

החסד  הינּו לאּבּוד, ילכּו לא ׁשּיּתן ׁשהּמעֹות ּׁשרֹואה מה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהּוא

הּוא  ּדהחסד ז"ל רׁש"י ׁשם ּׁשאמר מּמה א הּנתינה, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבעצם

החסד  ּדלבד לֹומר יׁש לביתֹו, להֹוליכּה עצמֹו את ּׁשּטֹורח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמה

עצמֹו את ּׁשּמטריח מה הּטרחא ּדעצם לביתֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמֹוליכּה

החסד) ּבכלל זהּו העני את לטֹובת ׁשּמעּׂשה מה ּכן ואם , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
יקטן  זה וכל ונפׁש ּבגּוף ּגדֹול טרח ּבזה ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהאחרים
ׂשכרֹו לֹו, להטיב העני ּבטֹובת ׁשחפץ מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעיניו

מאד. ְְֶֹֻמרּבה
.¯ev˜,ּגבּול ּבלי ולהיֹותּה ּגדֹול, ּברּור ׁשהיא צדקה ƒְְְְְִִִֵֶָָָָ

הּזה ּבעֹולם ּגם מּפרֹותיה (ּבלבּוׁשים אֹוכלין ְְִִִִֵֶֶַַָָָ

נֹוטל ּדּקים) מהמסּובב, ּגדֹול המסּבב ּכי המעּׂשה וגדֹול , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ׂשכרֹו ּגם ולכן מרּבה, טרחתֹו ואחד. אחד ּכל ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻׂשכר

מאד. ְְֶֹֻמרּבה
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עם  ורבע, תשיעית בשעה  לערך וחצי שעה בעוד
מטרת  למאסקווא. לנסוע בעז"ה עלי  המהיר מסע
האספה  אל הדרוש כל את להכין היא זו נסיעתי

עשרה. השלש
הרבנית  לרעיתי רק ידועים וזמנם נסיעותי עניני
דוב  אלחנן הרב   האד"ם סודי ולאיש שליט"א

ליבערמאן. חיים מר ולמזכירי מאראזאוו,
אורחים  באו כי האד"ם הודיעני בקר שבת בערב 
לראיון  קבלתים וכבר ה' ביום שבאו אלו על נוסף 
במוצש"ק  לנסוע עלי כי ובידעו  ה' ובליל בערב 
אקבלם   שבת ערב   בצהרים כי הציע למאסקווא

לזה. והסכמתי ליחידות
לומדי  אנשים כמנין הי' הבאים האורחים בין
שנים  כי ואף שבלב , בעבודה ועוסקים בעיון חסידות
אבל  המאמרים, בחזרת עוסקים מהצעירים שלושה
שתי  או פעם עמהם לחזור צריך הנני הרוב על
הנני  כרגיל המאמר. את יודעים אשר עד פעמים
וביום  מנחה, אחר בשבת חסידות המאמר את חוזר
המאמר  בחזרת העוסקים באים בקר הראשון
את  מתקן הנני ואני לפני, המאמר וחוזרים
המאמר  את אחזור שהפעם בדעתי ועלה טעויותיהם,
בקר  בשבת החוזרים עם ולחזור שבת קבלת קודם

ואז  שלישי, פעם  הרגיל בזמן  זה מאמר ולחזור
והוא  להאד"ם ואמרתי המאמר, את יידעו בודאי

בחזרה. ולעוסקים להאורחים מזה הודיע
את  שקרא כמו  העילוי הגאון אשר על נפלאתי
השלשה  בכל נוכח היה מסלוצ'ק, אברהם  עצמו
ה' ביום נסע שכבר דמיתי המאמר, שחזרתי פעמים

בקר.
שבת  הי'  האד"ם אמר  הזה השבת
שבת, ליובאוויטשער אמת'ר א אמיתי, ליובאוויטשי
מנינים  כשלשה  כולם הלכו המאמר חזרת אחר
אלטהויז  חיים אלי' ר' החסיד של למעונו  איש
האורחים  שבת. סעודת ואכלו וקדשו המאמר וחזרו
עלות  עד המאמר בחזרת עסקו והחוזרים לנוח הלכו
המאמר, חזרת לעת ובאו הטבילה לבית והלכו השחר
קצרו  במתינות, התפללו לעצמם המאמר את חזרו
המאמר  לחזרת הרגילה לעת לבא ומהרו בסעודה
מה   האד"ם אומר  היתה מרובה ותועלת ברבים,
גם  אשר השלישי בפעם זה מאמר לחזור שבחרתי
אם  הי' שטוב ומה המאמר, את יודעים האורחים
המאמר  לחזור השנה שבתות בכל כן מסדר הייתי
עם  להתעסק בקר ובשבת שבת, קבלת קודם
חסידות  מאמר לחזרת הקבועה ובשעה החוזרים

שלישי. פעם המאמר את לחזור ברבים
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מחוץ  וגם ברוסיא שונים במקומות פעמים איזה התניא ספר מחדש נדפס נשיאותו ימי במשך
שונים  במקומות .76לרוסיא

הזהר  ביאורי ספר נדפס לזה תורת 77נוסף וביאורי מאמרי עם חלקים שני התפלה וסידור
בהרחב  .78החסידות

בינה  אמרי והם: מספריו חלק להדפיס להרשות הואיל אדמו"ר כ"ק ראש 79הוד עטרת ,80,
ח"א  תשובה ח"ב 81שערי שע"ת החיים 82, דרך אורה 83, .84ושערי

המדוברת  בשפה קונטרס והדפסת דכתב הי' החסידים ודרכי החסידות בתורת גדול ,85חידוש
עורים  פוקח בשם ויקראהו .לח אידיש,

ותורת  ואוקראיינא, הלבנה ברוסיא חסידים אלפים בעשרות יקרות אור הוסיף אלה כל
חדשות  פנים לבשה חב"ד .86חסידות

חסידי  דוקא ולאו ישראל כלל של בטובתו התעניין – אדמו"ר כ"ק אביו כמו – הוא וגם
הכלכלי. מצבם בהטבת וישקוד החסידים, מפלגות שאר או חב"ד

האדמה  בעבודת להתעסק והתעוררות בהצעה ישראל עדת קהל לכל כללי מכתב לט וישלח

אחב"י  בשביל מושבות שם לייסד חערסאן בפלכי אדמה חלקי שיתנו הממשלה בספירות וישתדל
טוב  פרי עשתה והשתדלותו לו הצליח .87והשי"ת
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רשימת  ראה – תקע"ח. בארדיטשוב, תקע"ו. קאפוסט (76
ואילך. ב שעג, קה"ת) (הוצאת דא"ח עם בסידור הדפוסים

תקפ"א. קאפוסט, (77

תקפ"א. קאפוסט, (78
תקע"ז. שקלאוו, (79

תקע"ח. שקלאוו, (80
בדרך  הדפוסים רשימת ראה – ועוד תקע"ט. קאפוסט, (81

א. קיז, קה"ת) (הוצאת חיים
תקפ"ב. קאפוסט, (82

ר  הספר 83) "אשר ושם: ואילך. תעז ע' ח"ג אגרותֿקודש אה
שבא  האמצעי רבינו כ"ק הוד של הראשון הספר הוא עורים פוקח

ת"ש  דפוס – הספר של (דףֿהשער תקע"ז" "בשנת – בדפוס"
ואילך).

ואילך. 349 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה (84
ע' תשס"ט) (קה"ת, מינסק ויכוח – רבינו רשימת ראה (85

וש"נ. כד.
וצרפת. רוסיא ממלחמת כתוצאה (86

ח"ד  אגרותֿקודש וראה רסא. ע' ח"ט אגרותֿקודש ראה (87
ספר  ואילך. תרה ע' ח"ח קעו. ע' ח"ז תנא. ע' ח"ה שו. ע'
אייר). טו יום" ב"היום (הועתק ואילך 259 ס"ע תרח"ץ השיחות

.338 ע' תרצ"ט

ב)]. (רמו, [סח דף [ה'] חלק התמים קובץ ראה לח)

ב)]. (נו, [יח דף [ב'] חלק התמים קובץ ראה לט)

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ב] טבת [תחילת

ב"ה 

שי' פסח מר התלמיד

וברכה, שלום

מעניני' אמנם נתקבל, כבר העבר מ"ח מט"ו מכתבך

אחיך  כי לבבך לשמח אוכל ות"ל לך, הושב לא שונים

התו' על ת"ל שוקדי' שבפאלטאווא שי' התמימים

מקום  ממלא אצל תשאל לשם, נסיעתך ובדבר והעבודה.

המשגיח  הרב ואצל איטקין, שי' שלמה מו"ה המנהל

ליעוין. שי' ליב שמואל מו"ה המשפיע

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

זולתו, להנהגת מקום לתת צריך אדם כל כי אותנו הורה

וכאשר  טוב. לפרי לקוות ויש מסודרת היא ההנהגה ואז

ואפשר  נודעים, (הבלתי הקדושים ממכתביו באחד מבואר

מברר  בענין נת') ושם אדע, לא זאת נודע כבר עתה

המתברר) (שהוא המחונך תועלת שיהי' שבכדי ומתברר,

המתברר, בציור להתלבש המברר) (שהוא המחנך צריך

המחונך, את לתקן איך מחשבות ולחשוב לאט, לאט ולילך

(וכמבואר  קירוב בדרך הכל אבל אור, דרכי לפניו ולהורות

הוא  הקירוב כי ודחי', קירוב שבין ההפרש בדא"ח

דתאוה, טובה לא מדה וכמו בפרט, דבר בכל הכניסה

איזה  בו שיש בעצמו היודע באחד והדומה, שקר קנאה,

(כלומר  בירור הרי להם, והדומה האלו דמדות רעה מדה

קירוב, בבחי' הא' אופנים, בב' להיות יכול המדה הרחקת)

רעה, המדה בהרחקת לכאורה (אשר דחי' בדרך והב'

או  בזה אם תהי' אופן באיזה כלל, הפרש זה אין בפועל,

ויבדילה, ממנו, תתרחק רעה המדה עכ"פ אבל בזה,

דוקא). בקירוב הוא העבודה דעיקר כן, אינו ובאמת

נכנס  אז בקירוב, הוא דכאשר הוא ביניהם דההפרש

אופן  בכל השקר מדת אשר ומבין (שיודע בפרטיות בזה

מגונה  והדומה, קנאה כמו רעה, מדה שאר או תהי', שלא

בזה) מתבונן הוא כאשר (כלומר ובמחשבתו מאד, עד היא

ושאר  שכל בעל שהוא האדם, מהות עיניו לנגד נצב

(דבשלם  הזה החסרון בעיניו מתגדל זה ולעומת מעלותיו,

העולם  וכמאמר חסרון, בבעל מכמו יותר נראה החסרון

מכמו  יותר מכאיב הוא נארישקאייט א טוט קלוגער א אז

מקנא  או דשקרן הגנאי בשכלו, שמבין ולבד כו'), השוטה

וערט  ער (ויא שנפחת כמה עד מרגיש עוד הנה והדומה,

דלאחר  בעצמו, האדם ירגיש וכאשר בזה, נידעריקער)

וכאשר  אראפ. זיך באיי מען פאלט שקר, הדבר שדיבר

מלך  לפני משקר, הוא מי דלפני בזה, יותר בפנימיות נכנס

תכן  גם ובוחן הכל, וידוע גלוי לפניו אשר הקב"ה מה"מ

האמצעי  אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק (וכמאמר בנ"א לבות

הקב"ה  את נאר, א איז שקרן א זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

אפשר  אי הזולת את הכל, גלוי ית' לפניו כי מרמים, אין

זיך  ויא ניט מער ואדען האמת, יודע הזולת כי לרמאות,

נארין), אוייס נאר א קונץ א נארין, אויס מען קאן אליין,

מדה  איזה שאר (או השקר מדת זיך באיי וערט ובמילא

ומשוקץ  מיאוס זייער לעקרה) עובד העובד, אשר טובה לא

ומשוקץ  מאוס היא רעה המדה גסות דוקא ולאו ממש,

ממנו, ורחוקה זרה המדה דקות גם הנה מזה, ונזהר

דכל  האמת, מדת והוא ההפכי, לקו בא ממילא ובדרך

לקצהו  מגיע ממילא בדרך ביותר, אותה מרחק שהוא מדה

בענינה), אחרת, במדה (וכמו"כ האמת והוא השני,

נכנס  הדבר ואז הענין), בפנימיות שנכנס הוא לזה והסיבה

בפנימיותו.

וההחלט  ההסכם והיינו דחי', בדרך הוא הב' והדרך

וצריכים  רעות מדות הם וכו' הקנאה התאוה השקר כי

יותר  ובנקל כ"כ, בפנימי' זה אין אבל מזה, להתרחק

הוא  כאשר אבל הדבר, ממנו שרחוק לפי בזה, להכשל

בחיי  הענינים כל לסדר (כנ"ל) יותר ברור הוא אז בקירוב

פרי  לראות לקוות יש ואז גיפיל, א מיט בהרגש, המחונך

המחנך. בעמל טוב

ולכן  התועלת, אדני על מוצקים תמימים תומכי סדרי

צריכים  והמחונכים בפועל, להנהיג עליו ומנהיג, מנהל כל

אליהם. המצטרך בכל אליו, רק לפנות

בזה, ידך לאל אין הזולת עם לפעול כי שכתבת ומה

דאין  כן, אינו האמת כלל. בדא"ח עסקת לא עדיין כי

אנחנו  לא הקטן, עם הגדול כמו הזולת עם לפעול עלינו

היא  זאת אם כי הקטנים, הם המקבלים ולא הגדולי'

האמת  אור והוא אלקי, חיות אור להאיר החסידות חזרת

זה  ערבים ישראל בהנהגה, גם הוא וכן לימוד, דבר שבכל

כי  וכמו ומתיקות עריבות ל' בערב פירוש דיש וידוע בזה,

איז  אידן א בזה, זה ערבים ישראל וזהו זיס, ערב, קולך

אדירת  ולגובה חקר, להם אין ישראל ולב איד. א נאך זיס

נמצא  כאשר ומעשה, בעושה תלוי והכל סוף, אין נשמתם

הנותן  א' ומכ"ש דא"ח, בלימודי שיעור לעשות מעורר מי

דברים  באריכות) (לא בש"ק בע"פ לחזור זה על  א"ע

הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק קדש דברי אמיתים,

כל  להטיב בהם ופועל מתעוררת ישראל לב טהרת

[איש] שאין ובמקום מזה, חפשי איש ואין עניניהם,

ד' ואור בזה, להשתדל אחד כל על תורה החובה טל זו

תחייהו.
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אחב"י  בשביל מושבות שם לייסד חערסאן בפלכי אדמה חלקי שיתנו הממשלה בספירות וישתדל
טוב  פרי עשתה והשתדלותו לו הצליח .87והשי"ת

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

רשימת  ראה – תקע"ח. בארדיטשוב, תקע"ו. קאפוסט (76
ואילך. ב שעג, קה"ת) (הוצאת דא"ח עם בסידור הדפוסים

תקפ"א. קאפוסט, (77

תקפ"א. קאפוסט, (78
תקע"ז. שקלאוו, (79

תקע"ח. שקלאוו, (80
בדרך  הדפוסים רשימת ראה – ועוד תקע"ט. קאפוסט, (81

א. קיז, קה"ת) (הוצאת חיים
תקפ"ב. קאפוסט, (82

ר  הספר 83) "אשר ושם: ואילך. תעז ע' ח"ג אגרותֿקודש אה
שבא  האמצעי רבינו כ"ק הוד של הראשון הספר הוא עורים פוקח

ת"ש  דפוס – הספר של (דףֿהשער תקע"ז" "בשנת – בדפוס"
ואילך).

ואילך. 349 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה (84
ע' תשס"ט) (קה"ת, מינסק ויכוח – רבינו רשימת ראה (85

וש"נ. כד.
וצרפת. רוסיא ממלחמת כתוצאה (86

ח"ד  אגרותֿקודש וראה רסא. ע' ח"ט אגרותֿקודש ראה (87
ספר  ואילך. תרה ע' ח"ח קעו. ע' ח"ז תנא. ע' ח"ה שו. ע'
אייר). טו יום" ב"היום (הועתק ואילך 259 ס"ע תרח"ץ השיחות

.338 ע' תרצ"ט

ב)]. (רמו, [סח דף [ה'] חלק התמים קובץ ראה לח)

ב)]. (נו, [יח דף [ב'] חלק התמים קובץ ראה לט)

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ב] טבת [תחילת

ב"ה 

שי' פסח מר התלמיד

וברכה, שלום

מעניני' אמנם נתקבל, כבר העבר מ"ח מט"ו מכתבך

אחיך  כי לבבך לשמח אוכל ות"ל לך, הושב לא שונים

התו' על ת"ל שוקדי' שבפאלטאווא שי' התמימים

מקום  ממלא אצל תשאל לשם, נסיעתך ובדבר והעבודה.

המשגיח  הרב ואצל איטקין, שי' שלמה מו"ה המנהל

ליעוין. שי' ליב שמואל מו"ה המשפיע

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

זולתו, להנהגת מקום לתת צריך אדם כל כי אותנו הורה

וכאשר  טוב. לפרי לקוות ויש מסודרת היא ההנהגה ואז

ואפשר  נודעים, (הבלתי הקדושים ממכתביו באחד מבואר

מברר  בענין נת') ושם אדע, לא זאת נודע כבר עתה

המתברר) (שהוא המחונך תועלת שיהי' שבכדי ומתברר,

המתברר, בציור להתלבש המברר) (שהוא המחנך צריך

המחונך, את לתקן איך מחשבות ולחשוב לאט, לאט ולילך

(וכמבואר  קירוב בדרך הכל אבל אור, דרכי לפניו ולהורות

הוא  הקירוב כי ודחי', קירוב שבין ההפרש בדא"ח

דתאוה, טובה לא מדה וכמו בפרט, דבר בכל הכניסה

איזה  בו שיש בעצמו היודע באחד והדומה, שקר קנאה,

(כלומר  בירור הרי להם, והדומה האלו דמדות רעה מדה

קירוב, בבחי' הא' אופנים, בב' להיות יכול המדה הרחקת)

רעה, המדה בהרחקת לכאורה (אשר דחי' בדרך והב'

או  בזה אם תהי' אופן באיזה כלל, הפרש זה אין בפועל,

ויבדילה, ממנו, תתרחק רעה המדה עכ"פ אבל בזה,

דוקא). בקירוב הוא העבודה דעיקר כן, אינו ובאמת

נכנס  אז בקירוב, הוא דכאשר הוא ביניהם דההפרש

אופן  בכל השקר מדת אשר ומבין (שיודע בפרטיות בזה

מגונה  והדומה, קנאה כמו רעה, מדה שאר או תהי', שלא

בזה) מתבונן הוא כאשר (כלומר ובמחשבתו מאד, עד היא

ושאר  שכל בעל שהוא האדם, מהות עיניו לנגד נצב

(דבשלם  הזה החסרון בעיניו מתגדל זה ולעומת מעלותיו,

העולם  וכמאמר חסרון, בבעל מכמו יותר נראה החסרון

מכמו  יותר מכאיב הוא נארישקאייט א טוט קלוגער א אז

מקנא  או דשקרן הגנאי בשכלו, שמבין ולבד כו'), השוטה

וערט  ער (ויא שנפחת כמה עד מרגיש עוד הנה והדומה,

דלאחר  בעצמו, האדם ירגיש וכאשר בזה, נידעריקער)

וכאשר  אראפ. זיך באיי מען פאלט שקר, הדבר שדיבר

מלך  לפני משקר, הוא מי דלפני בזה, יותר בפנימיות נכנס

תכן  גם ובוחן הכל, וידוע גלוי לפניו אשר הקב"ה מה"מ

האמצעי  אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק (וכמאמר בנ"א לבות

הקב"ה  את נאר, א איז שקרן א זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

אפשר  אי הזולת את הכל, גלוי ית' לפניו כי מרמים, אין

זיך  ויא ניט מער ואדען האמת, יודע הזולת כי לרמאות,

נארין), אוייס נאר א קונץ א נארין, אויס מען קאן אליין,

מדה  איזה שאר (או השקר מדת זיך באיי וערט ובמילא

ומשוקץ  מיאוס זייער לעקרה) עובד העובד, אשר טובה לא

ומשוקץ  מאוס היא רעה המדה גסות דוקא ולאו ממש,

ממנו, ורחוקה זרה המדה דקות גם הנה מזה, ונזהר

דכל  האמת, מדת והוא ההפכי, לקו בא ממילא ובדרך

לקצהו  מגיע ממילא בדרך ביותר, אותה מרחק שהוא מדה

בענינה), אחרת, במדה (וכמו"כ האמת והוא השני,

נכנס  הדבר ואז הענין), בפנימיות שנכנס הוא לזה והסיבה

בפנימיותו.

וההחלט  ההסכם והיינו דחי', בדרך הוא הב' והדרך

וצריכים  רעות מדות הם וכו' הקנאה התאוה השקר כי

יותר  ובנקל כ"כ, בפנימי' זה אין אבל מזה, להתרחק

הוא  כאשר אבל הדבר, ממנו שרחוק לפי בזה, להכשל

בחיי  הענינים כל לסדר (כנ"ל) יותר ברור הוא אז בקירוב

פרי  לראות לקוות יש ואז גיפיל, א מיט בהרגש, המחונך

המחנך. בעמל טוב

ולכן  התועלת, אדני על מוצקים תמימים תומכי סדרי

צריכים  והמחונכים בפועל, להנהיג עליו ומנהיג, מנהל כל

אליהם. המצטרך בכל אליו, רק לפנות

בזה, ידך לאל אין הזולת עם לפעול כי שכתבת ומה

דאין  כן, אינו האמת כלל. בדא"ח עסקת לא עדיין כי

אנחנו  לא הקטן, עם הגדול כמו הזולת עם לפעול עלינו

היא  זאת אם כי הקטנים, הם המקבלים ולא הגדולי'

האמת  אור והוא אלקי, חיות אור להאיר החסידות חזרת

זה  ערבים ישראל בהנהגה, גם הוא וכן לימוד, דבר שבכל

כי  וכמו ומתיקות עריבות ל' בערב פירוש דיש וידוע בזה,

איז  אידן א בזה, זה ערבים ישראל וזהו זיס, ערב, קולך

אדירת  ולגובה חקר, להם אין ישראל ולב איד. א נאך זיס

נמצא  כאשר ומעשה, בעושה תלוי והכל סוף, אין נשמתם

הנותן  א' ומכ"ש דא"ח, בלימודי שיעור לעשות מעורר מי

דברים  באריכות) (לא בש"ק בע"פ לחזור זה על  א"ע

הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק קדש דברי אמיתים,

כל  להטיב בהם ופועל מתעוררת ישראל לב טהרת

[איש] שאין ובמקום מזה, חפשי איש ואין עניניהם,

ד' ואור בזה, להשתדל אחד כל על תורה החובה טל זו

תחייהו.
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וחדרים, במחנם, ת"ת נמצאת כי לשמוע לי ינעם מאד

הם  האם והחדרי' הת"ת, גבאי הם מי להודיעיני ובקשתי

יש  והאם בזה, סדר ויש יחד מלמדים כמה או פרטיים

תפלה. וסידורי ספרים

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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åøúé úùøô
çéïåùàøàBøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á

Bnr ìûøNéìe äLîì íéýìû äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®
:íéøönî ìûøNé-úà ýåýé àéöBä-ékáçwiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À

øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelLâãçàä íL øLà äéðá éðL úàå ¦¤«¨§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ

:äiøëð õøàa éúééä øb øîà ék íLøbãíLå ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«§¥¬
éðìviå éøæra éáà éýìû-ék øæréìà ãçàä̈«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦

:ärøt áøçî(éåì)äåéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå ¥¤¬¤©§«Ÿ©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬
äðç àeä-øLà øaãnä-ìà äLî-ìà BzLàå§¦§−¤¤®¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬

:íéýìûä øä íLåðúç éðà äLî-ìà øîàiåE −̈©¬¨«¡Ÿ¦«©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬
éìà àa Bøúé:dnr äéðá éðLe EzLàå Eæàöiå ¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧

eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬
ì eärøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìLçøtñéå ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³

äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk úà Bðúçì äLî¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ
äàìzä-ìk úà ìûøNé úãBà ìr íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýåýé íìviå Cøca íúàöî øLà(ìàøùé)ècçiå £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§
ìûøNéì ýåýé äNr-øLà äáBhä-ìk ìr Bøúé¦§½©µ¨©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®

:íéøöî ãiî Bìévä øLàéCeøa Bøúé øîàiå £¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
:íéøöî-ãé úçzî írä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦

àéék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ-ék ézrãé äzr©¨´¨©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìr eãæ øLà øácááéïúç Bøúé çwiå ©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬

| ìëå ïøäà àáiå íéýìûì íéçáæe äìò äLî¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ
éðôì äLî ïúç-ír íçì-ìëàì ìûøNé éð÷æ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéýìûä̈«¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr ak mgpn zxez)

ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ
ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

ולא  ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ׁשּנתּגּיר', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ'ּגֹוי

זה  ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻניצֹוץ

עליו  הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ּומּכאן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחרּות.

ׁשל  ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', את ּגם אּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקחת

אליו. הּׁשּי ְֵַַָָָֻקדּׁשה

éðùâéì äLî áLiå úøçnî éäéåírä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨®̈
:áørä-ãr ø÷aä-ïî äLî-ìr írä ãîriå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

ãéírì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨®̈
írì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈
éìr ávð írä-ìëå Ecáì áLBé äzà recîE ©À©©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−

:áør-ãr ø÷a-ïîåèàáé-ék Bðúçì äLî øîàiå ¦¬Ÿ¤©¨«¤©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ
:íéýìû Løãì írä éìàæèøác íäì äéäé-ék ¥©²¨−̈¦§¬¡Ÿ¦«¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ

ézrãBäå eärø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àá̈¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®§«©§¦²
:åéúøBz-úàå íéýìûä éwç-úàæéïúç øîàiå ¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«©²Ÿ¤Ÿ¥¬

:äNò äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî¤−¥®̈ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈Ÿ¤«
çéCnr øLà äfä írä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®

:Ecáì eäNr ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«
èéäéä Cnr íéýìû éäéå Eöréà éì÷a òîL äzr©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦®̈¡¥¯

-úà äzà úàáäå íéýìûä ìeî írì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤
:íéýìûä-ìà íéøácäë-úà íäúà äzøäæäå ©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½¤

Cøcä-úà íäì zrãBäå úøBzä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ
:ïeNré øLà äNrnä-úàå dá eëìéàëäzàå ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«§©¨´

éLðà íéýìû éàøé ìéç-éLðà írä-ìkî äæçú¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬
éøN íéôìà éøN íäìr zîNå òöá éàðN úîà¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîáë-úà eèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§´¤
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäå úr-ìëa íräE ¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½
éìrî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëåE §¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðåâëEeöå äNrz äfä øácä-úà íà §¨«§−¦¨«¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´
Bî÷î-ìr äfä írä-ìk íâå ãîr zìëéå íéýìû¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−

:íBìLá àáé̈¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמֹוצאי

מען ּדארף עכׁשו ËL¯Ú'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיׁש

ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

את  'לׁשּפט יׁש ּכּפּור יֹום ׁשל הּתׁשּובה עבֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום להֹוסיף היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יעׂשּון". אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר, תש"כ

ברוקלין.

ועד נשי חב"ד בכפר חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

במענה למכתבן מי"ט שבט,

בכלל נכונה ההצעה להו"ל חוברת של נשי חב"ד באה"ק ת"ו, ומובן שצריכה להיות באותה 

השפה המדוברת ע"י רוב נשי ובנות ישראל אשר באה"ק ת"ו, שהרי תכלית ארגון נשי ובנות חב"ד היא 

לקרב נשי ובנות ישראל מכל החוגים ובאופן דמוסיף והולך.

אלא שכדאי הי' גם כן - מדור בשפה אידית וכן בשפה ערבית זו המדוברת ע"י נשי אחינו ובנות 

ישראל הספרדיות שעלו ממרוקו וכו'.

אלא שתנאי כפול הוא - שהחומר בשביל החוברת יערך בישוב הדעת ולא בחפזון כלל וכלל, 

עליהן  זה  יוקיל  הרי  אצלן,  נמצאות  שבודאי  דכאן,  חב"ד  נשי  חוברות,  איזו  כאן  הו"ל  שכבר  וכיון 

התכנית וההכנה וההוצאה לאור, אף שבודאי ישנם פרטים שצריכים לשנות מהחוברת דכאן מתאים 

לתנאי אה"ק ת"ו וכו'.

ויהי רצון שחפץ ה' יצליח בידן, להרחיב ארגון נשי ובנות חב"ד, בשתוף פעולה עם שאר מוסדות 

חב"ד אשר באה"ק ת"ו, ויהי' זה מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב.

הפורים  דימי  בענין  ג"כ  הוא  מודגש  הרי  ישראל,  ובנות  נשי  וחשיבות השתתפות  ערך  וגודל 

הבע"ל שהי' נס ע"י אסתר המלכה ומרדכי היהודי, וכסיפורי חז"ל בזה.

בברכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור.



קצי c"ag i`iyp epizeax zxezn

וחדרים, במחנם, ת"ת נמצאת כי לשמוע לי ינעם מאד

הם  האם והחדרי' הת"ת, גבאי הם מי להודיעיני ובקשתי

יש  והאם בזה, סדר ויש יחד מלמדים כמה או פרטיים

תפלה. וסידורי ספרים

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5
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åøúé úùøô
çéïåùàøàBøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á

Bnr ìûøNéìe äLîì íéýìû äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®
:íéøönî ìûøNé-úà ýåýé àéöBä-ékáçwiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À

øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelLâãçàä íL øLà äéðá éðL úàå ¦¤«¨§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ

:äiøëð õøàa éúééä øb øîà ék íLøbãíLå ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«§¥¬
éðìviå éøæra éáà éýìû-ék øæréìà ãçàä̈«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦

:ärøt áøçî(éåì)äåéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå ¥¤¬¤©§«Ÿ©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬
äðç àeä-øLà øaãnä-ìà äLî-ìà BzLàå§¦§−¤¤®¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬

:íéýìûä øä íLåðúç éðà äLî-ìà øîàiåE −̈©¬¨«¡Ÿ¦«©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬
éìà àa Bøúé:dnr äéðá éðLe EzLàå Eæàöiå ¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧

eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬
ì eärøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìLçøtñéå ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³

äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk úà Bðúçì äLî¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ
äàìzä-ìk úà ìûøNé úãBà ìr íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýåýé íìviå Cøca íúàöî øLà(ìàøùé)ècçiå £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§
ìûøNéì ýåýé äNr-øLà äáBhä-ìk ìr Bøúé¦§½©µ¨©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®

:íéøöî ãiî Bìévä øLàéCeøa Bøúé øîàiå £¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
:íéøöî-ãé úçzî írä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦

àéék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ-ék ézrãé äzr©¨´¨©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìr eãæ øLà øácááéïúç Bøúé çwiå ©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬

| ìëå ïøäà àáiå íéýìûì íéçáæe äìò äLî¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ
éðôì äLî ïúç-ír íçì-ìëàì ìûøNé éð÷æ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéýìûä̈«¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr ak mgpn zxez)

ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ
ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

ולא  ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ׁשּנתּגּיר', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ'ּגֹוי

זה  ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻניצֹוץ

עליו  הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ּומּכאן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחרּות.

ׁשל  ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', את ּגם אּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקחת

אליו. הּׁשּי ְֵַַָָָֻקדּׁשה

éðùâéì äLî áLiå úøçnî éäéåírä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨®̈
:áørä-ãr ø÷aä-ïî äLî-ìr írä ãîriå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

ãéírì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨®̈
írì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈
éìr ávð írä-ìëå Ecáì áLBé äzà recîE ©À©©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−

:áør-ãr ø÷a-ïîåèàáé-ék Bðúçì äLî øîàiå ¦¬Ÿ¤©¨«¤©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ
:íéýìû Løãì írä éìàæèøác íäì äéäé-ék ¥©²¨−̈¦§¬¡Ÿ¦«¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ

ézrãBäå eärø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àá̈¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®§«©§¦²
:åéúøBz-úàå íéýìûä éwç-úàæéïúç øîàiå ¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«©²Ÿ¤Ÿ¥¬

:äNò äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî¤−¥®̈ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈Ÿ¤«
çéCnr øLà äfä írä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®

:Ecáì eäNr ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«
èéäéä Cnr íéýìû éäéå Eöréà éì÷a òîL äzr©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦®̈¡¥¯

-úà äzà úàáäå íéýìûä ìeî írì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤
:íéýìûä-ìà íéøácäë-úà íäúà äzøäæäå ©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½¤

Cøcä-úà íäì zrãBäå úøBzä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ
:ïeNré øLà äNrnä-úàå dá eëìéàëäzàå ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«§©¨´

éLðà íéýìû éàøé ìéç-éLðà írä-ìkî äæçú¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬
éøN íéôìà éøN íäìr zîNå òöá éàðN úîà¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîáë-úà eèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§´¤
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäå úr-ìëa íräE ¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½
éìrî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëåE §¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðåâëEeöå äNrz äfä øácä-úà íà §¨«§−¦¨«¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´
Bî÷î-ìr äfä írä-ìk íâå ãîr zìëéå íéýìû¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−

:íBìLá àáé̈¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמֹוצאי

מען ּדארף עכׁשו ËL¯Ú'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיׁש

ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

את  'לׁשּפט יׁש ּכּפּור יֹום ׁשל הּתׁשּובה עבֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום להֹוסיף היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יעׂשּון". אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר
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éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½

éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´
:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîåëeèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬
Lwä øácä-úà úr-ìëa írä-úàïeàéáé ä ¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«
æë:Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéåô ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי ‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו , ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ

ÌÈ˜Ï‡אמת היא הלכה אבל ׁשּיכת BzÓ‡Ïחּיים"; היא ּכי , ¡…ƒֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒִִֶֶַ

אדם ‰ÈÂ'לׁשם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ּכמאמר , ְֵ¬»»ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ

יּתכן  אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא לֹומר יכֹול ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹׁשנּון

ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ּתתעֹורר מּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלאחר

נצחי. הּוא הלכה ּפסק ּכן ּׁשאין מה ְְֲִִֵֵֶַַָָָאֹותּה;

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

áeðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−
:øää ãâð ìûøNé íL-ïçiå øaãnaâäLîe ©¦§®̈©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬

øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéýìûä-ìà äìr̈−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´
îàú äk øîàìéðáì ãébúå á÷ré úéáì ø ¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNéãíéøöîì éúéNr øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦
íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå̈«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−

:éìàäéì÷a eòîLz rBîL-íà äzrå ¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½
-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨

:õøàä-ìk éì-ék íénräåéì-eéäz ízàå ¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²
øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬

:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים . ּבׁשלׁשה לברית נכנסּו יׂשראל –ÏÈÓ‰ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹƒ»

הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, מן ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּיציאה

הּביטל.ÏÈ·Ë‰האלקית. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, הּכניסה – ֱִָֹ¿ƒ»ְְְִִִִִֵַַָָָֻ

Ôa¯˜ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש והתּכּללּות עלּיה – »¿»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכאן: אף לרמז יׁש זה לפי ודמֹו. חלּבֹו È˙ÈNÚמקריב ¯L‡ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓÏ.הּקלּפה הכנעת –ÌÎ˙‡ ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה – ¿ƒ¿»ƒְְִַַַָָ»∆»∆¿∆ְְִִַָָֻ

ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â.סֹוף אין ּבאֹור יחּוד – »»ƒ∆¿∆≈»ְִֵ

,éòéáø
éùéîçæíNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤

eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈
:ýåýéçîàiå åcçé írä-ìë eðriå-øLà ìk eø §Ÿ̈«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤

írä éøác-úà äLî áLiå äNrð ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈
:ýåýé-ìàèéëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹
éìà àaéøaãa írä òîLé øeára ïðrä ára E ¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´

-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnr¦½̈§©§−©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤
:ýåýé-ìà írä éøácéäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ

eñaëå øçîe íBiä ízLc÷å írä-ìà Cì¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨®̈§¦§−
:íúìîNàéíBia | ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå ¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´
ìMä:éðéñ øä-ìr írä-ìë éðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

áéíëì eøîMä øîàì áéáñ írä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
úBî øäa râpä-ìk eäö÷a râðe øäa úBìr£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬

:úîeéâéäøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì ¨««Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ
CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà äøié¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ

:øäá eìré änä ìáiäãéøää-ïî äLî ãøiå ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¤̄¤²¦¨−̈
:íúìîN eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«

åèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìàæèéLéìMä íBiá éäéå ©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹

ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ
àî ÷æç øôL ì÷å øää-ìrírä-ìk ãøçiå ã ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLàæéúàø÷ì írä-úà äLî àöBiå £¤¬©©«£¤«©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä-ïî íéýìûä̈«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

çéýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blk ïLr éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrk BðLr ìriå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàîèéäLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå §«Ÿ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´
:ìB÷á epðré íéýìûäå øaãé§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»

‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚ ‰ÈÎM‰ רבה (דברים «¿ƒ»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»

ח) ז,

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

– רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

היה ¯eaלא ‰LÓ יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָֹ…∆«≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

iriay ,iyy - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת 'קֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת

éùùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¤̄§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨®̈
:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

àë-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨®̈¤
:áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäéáëíâå ¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯

õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýåýé íäaâëìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´

eða äúãrä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìrì írä̈½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ
øää-úà ìaâä øîàì:BzLc÷åãëåéìà øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³

íéðäkäå Cnr ïøäàå äzà úéìrå ãø-Cì ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´
:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìrì eñøäé-ìà íräå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«

äëíäìà øîàiå írä-ìà äLî ãøiå:ñ ©¥¬¤¤−¤¨®̈©−Ÿ¤£¥¤«
ëàälàä íéøácä-ìk úà íéýìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤

:øîàìñ *áýåýé éëðàéäìàéúàöBä øLà EE ¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ
:íéãár úéaî íéøöî õøàîâEì-äéäé àì ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á

:éðt-ìr íéøçà íéýìûãìñô El-äNrú àì ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå |§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äéëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²
lL-ìr:éàðNì íéraø-ìrå íéLåãñç äNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñæàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàôçøBëæ ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á
:BLc÷ì úaMä íBé-úàèãárz íéîé úLL ¤¸©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»
:Ezëàìî-ìë úéNråé| úaL éréáMä íBéå §¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´

éäìà äåäéì| äzà äëàìî-ìë äNrú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´
ðáeøLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecár Ezáe-E ¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´

éørLa:Eàé-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék ¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤
ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈

íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬
:eäLc÷éå úaMäñáééáà-úà ãak-úàå E ©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤

éîé ïeëøàé ïrîì Enàýåýé-øLà äîãàä ìr E ¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ

ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Erøì øLàô £¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆
היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏהיּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למּתן  זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏויׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

ּבאפן אּלּו ענינים ׁשּׁשני ּבהתאם È˙˙לֹומר, הם הּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַָֹ¿ƒ«ְְֵֵֶַָ

הּדברים ּתֹורה.ezpLלׁשני Bˆn‰Â˙ּבמּתן ‰¯Bz‰נּתנּו - ְְִִֵַָ∆ƒ¿ְַַָ«»¿«ƒ¿ְִ

לּכל. הּׁשוה ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל ‰Bz¯‰לכל „enÏ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹƒ«»
ערּכֹו. לפי ואחד אחד לכל נּתן –ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåè-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤
àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§

:÷çøî eãîriå eòðiå íräæèäLî-ìà eøîàiå ¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½
eðnr øaãé-ìàå ärîLðå eðnr äzà-øac©¤©¨¬¦−̈§¦§®̈¨§©§©¥¬¦¨²

:úeîð-ït íéýìûæé-ìà írä-ìà äLî øîàiå ¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©
íéýìûä àa íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®
ézìáì íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−§¦§¦¬

:eàèçúçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå ¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëàì §¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ

eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàëåéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈

éúìr-úàéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E ¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−

ïåéìò íòèá (*



קצג iying ,iriax ,iyily - hi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½

éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´
:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîåëeèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬
Lwä øácä-úà úr-ìëa írä-úàïeàéáé ä ¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«
æë:Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéåô ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי ‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו , ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ

ÌÈ˜Ï‡אמת היא הלכה אבל ׁשּיכת BzÓ‡Ïחּיים"; היא ּכי , ¡…ƒֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒִִֶֶַ

אדם ‰ÈÂ'לׁשם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ּכמאמר , ְֵ¬»»ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ

יּתכן  אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא לֹומר יכֹול ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹׁשנּון

ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ּתתעֹורר מּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלאחר

נצחי. הּוא הלכה ּפסק ּכן ּׁשאין מה ְְֲִִֵֵֶַַָָָאֹותּה;

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

áeðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−
:øää ãâð ìûøNé íL-ïçiå øaãnaâäLîe ©¦§®̈©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬

øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéýìûä-ìà äìr̈−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´
îàú äk øîàìéðáì ãébúå á÷ré úéáì ø ¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNéãíéøöîì éúéNr øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦
íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå̈«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−

:éìàäéì÷a eòîLz rBîL-íà äzrå ¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½
-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨

:õøàä-ìk éì-ék íénräåéì-eéäz ízàå ¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²
øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬

:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים . ּבׁשלׁשה לברית נכנסּו יׂשראל –ÏÈÓ‰ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹƒ»

הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, מן ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּיציאה

הּביטל.ÏÈ·Ë‰האלקית. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, הּכניסה – ֱִָֹ¿ƒ»ְְְִִִִִֵַַָָָֻ

Ôa¯˜ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש והתּכּללּות עלּיה – »¿»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכאן: אף לרמז יׁש זה לפי ודמֹו. חלּבֹו È˙ÈNÚמקריב ¯L‡ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓÏ.הּקלּפה הכנעת –ÌÎ˙‡ ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה – ¿ƒ¿»ƒְְִַַַָָ»∆»∆¿∆ְְִִַָָֻ

ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â.סֹוף אין ּבאֹור יחּוד – »»ƒ∆¿∆≈»ְִֵ

,éòéáø
éùéîçæíNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤

eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈
:ýåýéçîàiå åcçé írä-ìë eðriå-øLà ìk eø §Ÿ̈«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤

írä éøác-úà äLî áLiå äNrð ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈
:ýåýé-ìàèéëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹
éìà àaéøaãa írä òîLé øeára ïðrä ára E ¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´

-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnr¦½̈§©§−©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤
:ýåýé-ìà írä éøácéäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ

eñaëå øçîe íBiä ízLc÷å írä-ìà Cì¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨®̈§¦§−
:íúìîNàéíBia | ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå ¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´
ìMä:éðéñ øä-ìr írä-ìë éðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

áéíëì eøîMä øîàì áéáñ írä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
úBî øäa râpä-ìk eäö÷a râðe øäa úBìr£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬

:úîeéâéäøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì ¨««Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ
CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà äøié¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ

:øäá eìré änä ìáiäãéøää-ïî äLî ãøiå ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¤̄¤²¦¨−̈
:íúìîN eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«

åèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìàæèéLéìMä íBiá éäéå ©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹

ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ
àî ÷æç øôL ì÷å øää-ìrírä-ìk ãøçiå ã ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLàæéúàø÷ì írä-úà äLî àöBiå £¤¬©©«£¤«©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä-ïî íéýìûä̈«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

çéýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blk ïLr éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrk BðLr ìriå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàîèéäLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå §«Ÿ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´
:ìB÷á epðré íéýìûäå øaãé§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»

‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚ ‰ÈÎM‰ רבה (דברים «¿ƒ»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»

ח) ז,

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

– רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

היה ¯eaלא ‰LÓ יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָֹ…∆«≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

iriay ,iyy - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת 'קֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת

éùùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¤̄§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨®̈
:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

àë-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨®̈¤
:áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäéáëíâå ¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯

õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýåýé íäaâëìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´

eða äúãrä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìrì írä̈½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ
øää-úà ìaâä øîàì:BzLc÷åãëåéìà øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³

íéðäkäå Cnr ïøäàå äzà úéìrå ãø-Cì ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´
:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìrì eñøäé-ìà íräå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«

äëíäìà øîàiå írä-ìà äLî ãøiå:ñ ©¥¬¤¤−¤¨®̈©−Ÿ¤£¥¤«
ëàälàä íéøácä-ìk úà íéýìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤

:øîàìñ *áýåýé éëðàéäìàéúàöBä øLà EE ¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ
:íéãár úéaî íéøöî õøàîâEì-äéäé àì ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á

:éðt-ìr íéøçà íéýìûãìñô El-äNrú àì ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå |§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äéëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²
lL-ìr:éàðNì íéraø-ìrå íéLåãñç äNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñæàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàôçøBëæ ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á
:BLc÷ì úaMä íBé-úàèãárz íéîé úLL ¤¸©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»
:Ezëàìî-ìë úéNråé| úaL éréáMä íBéå §¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´

éäìà äåäéì| äzà äëàìî-ìë äNrú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´
ðáeøLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecár Ezáe-E ¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´

éørLa:Eàé-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék ¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤
ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈

íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬
:eäLc÷éå úaMäñáééáà-úà ãak-úàå E ©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤

éîé ïeëøàé ïrîì Enàýåýé-øLà äîãàä ìr E ¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ

ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Erøì øLàô £¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆
היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏהיּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למּתן  זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏויׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

ּבאפן אּלּו ענינים ׁשּׁשני ּבהתאם È˙˙לֹומר, הם הּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַָֹ¿ƒ«ְְֵֵֶַָ

הּדברים ּתֹורה.ezpLלׁשני Bˆn‰Â˙ּבמּתן ‰¯Bz‰נּתנּו - ְְִִֵַָ∆ƒ¿ְַַָ«»¿«ƒ¿ְִ

לּכל. הּׁשוה ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל ‰Bz¯‰לכל „enÏ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹƒ«»
ערּכֹו. לפי ואחד אחד לכל נּתן –ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåè-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤
àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§

:÷çøî eãîriå eòðiå íräæèäLî-ìà eøîàiå ¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½
eðnr øaãé-ìàå ärîLðå eðnr äzà-øac©¤©¨¬¦−̈§¦§®̈¨§©§©¥¬¦¨²

:úeîð-ït íéýìûæé-ìà írä-ìà äLî øîàiå ¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©
íéýìûä àa íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®
ézìáì íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−§¦§¦¬

:eàèçúçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå ¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëàì §¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ

eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàëåéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈

éúìr-úàéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E ¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−

ïåéìò íòèá (*



xihtnקצד - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ézëøáe:Eáë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàå ¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ
äéìr zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨

:äììçzåâëéçaæî-ìr úìrîá äìrú-àìå ©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLàttt £¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr a zegiy ihewl)

EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆
הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ,ּבּטּול ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְִִֵֶַ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל זֹו EÈ˙BÏBÚּכאדמה ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ– ֲִֶֶַַָָָָָֹ¿»«¿»»»∆∆
.ׁשּל העלּיֹות EÈÓÏLאת ˙‡Â אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֲִֶֶָ¿∆¿»∆ְְְִֵֵֵֶַ

ּכעלּיה  מגּדירה ׁשהּתֹורה למה אּלא ל'יׁשּות', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּכּונה

יׁש זה את ואף ֿ וכׁשלימּות, הּבעל ּתֹורת ּובדגמת 'לזּבח'. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻ

ּברּום È˙ÈeLׁשםֿטֹוב: ׁשהם ּדברים ּגם אצלי, ׁשוה הּכל - ֵƒƒƒְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּכן Èc‚Ïהּמעלה, העליֹון ‰' רצֹון ּבקּיּום אּלא חפץ אינּני - ֲֵֶַַָ¿∆¿ƒְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ְְֵַָָֹולא

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîèééða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìûøNé¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënrëáäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú àì ¦¨¤«¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈
:íëì eNrú àìàëél-äNrz äîãà çaæî ¬Ÿ©«£−¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼

éúìr-úà åéìr zçáæåéîìL-úàå Eðàö-úà EE §¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−
éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½

éìà àBáàézëøáe E:Eáëíéðáà çaæî-íàå ¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ
-àì él-äNrzEaøç ék úéæb ïäúà äðáú ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²

:äììçzå äéìr zôðäâëúìrîá äìrú-àìå ¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLà éçaæî-ìrttt ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò

ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, (רש"י ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»

– חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן האדם יׁש צרי ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבבחינת  הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ולא ּונחיׁשּות, עז ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַֹֹלגּלֹות

עליו  – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹקׁשה

'מלא ּכעפר ‡„Ó‰'להיֹות ונפׁשי ּבבחינת ּובהכנעה, ּבבּטּול , ְִֵָ¬»»ְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ּתהיה. ְִֶַֹלּכל

.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

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì åøúé úùøôì äøèôäå ÷øô äéòùéá

åàéðãà-úà äàøàå eäifr Cìnä úBî-úðLa¦§©Æ©¤´¤ª¦½̈¨«¤§¤¯¤£Ÿ¨²
-úà íéàìî åéìeLå àOðå íø àqk-ìr áLé¥¬©¦¥−¨´§¦¨®§¨−§¥¦¬¤

:ìëéääáíéãîr íéôøN|íéôðk LL Bì ìrnî ©«¥¨«§¨¦̧«Ÿ§¦³¦©̧©Æ½¥¯§¨©²¦
íézLa ãçàì íéôðk LL|íézLáe åéðô äqëé ¥¬§¨©−¦§¤¨®¦§©´¦§©¤´¨À̈¦§©²¦

:óôBòé íézLáe åéìâø äqëéâäæ-ìà äæ àø÷å §©¤¬©§−̈¦§©¬¦§¥«§¨¨̧¤³¤¤Æ
LBã÷ øîàå|àìî úBàáö ýåýé LBã÷ LBã÷ §¨©½¨¯¨²¨−§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ

:BãBák õøàä-ìëãìBwî íétqä úBnà eòðiå ¨¨−̈¤§«©¨ª̧Æ©´©¦¦½¦−
:ïLr àìné úéaäå àøBwää-éë éì-éBà øîàå ©¥®§©©−¦¦¨¥¬¨¨«¨«Ÿ©º«¦´¦

CBúáe éëðà íéúôN àîè Léà ék éúéîãð¦§¥À¦¦´¦³§¥«§¨©̧¦Æ¨½Ÿ¦§Æ
ýåýé Cìnä-úà ék áLé éëðà íéúôN àîè-ír©§¥´§¨©½¦¨«Ÿ¦−Ÿ¥®¦¯¤©¤²¤§Ÿ̈¬

:éðér eàø úBàáöåíéôøOä-ïî ãçà éìà óriå §¨−¨¬¥¨«©¨´̈¥©À¤¨Æ¦©§¨¦½
:çaænä ìrî ç÷ì íéç÷ìîa ätöø Bãéáeæòbiå §¨−¦§¨®§¤̧§¨©½¦¨©−¥©¬©¦§¥«©©©©´

éúôN-ìr äæ òâð äpä øîàiå ét-ìrðBr øñå EE ©¦½©¾Ÿ¤¦¥²¨©¬¤−©§¨¤®§¨´£¤½
:øtëz Eúàhçåçøîà éðãà ìB÷-úà òîLàå §©¨«§−§ª¨«¨«¤§©º¤³£Ÿ¨ÆŸ¥½

:éðçìL éððä øîàå eðì-Cìé éîe çìLà éî-úà¤¦¬¤§©−¦´¥«¤¨®¨«Ÿ©−¦«§¦¬§¨¥«¦

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r
,eäifò Cìnä úBî úðLa (àCìnä òøèöpLk ¦§©©¤¤ª¦¨§¤¦§¨©©¤¤

áeúkL Bîk ,úøè÷ øéè÷äì ìëéäì ñðëpLk ,eäifòª¦¨§¤¦§©©¥¨§©§¦§Ÿ¤§¤¨
"Bçöîá äçøæ úòøväå"(hi,ek aÎminid ixac)øîàå . §©¨©©¨§¨§¦§§¨©

.úîk áLçð òøöîä ék ,"úBî úðLa"åéìeLå ¦§©¦©§Ÿ̈¤¡¨§¥§¨
,ìëéää úà íéàìîähîì älâúî BãBák ,øîBìk §¥¦¤©¥¨§©§¦§©¤§©¨
.Lc÷nä úéa ìëéäa,íéôøN (á,íéôøN íàø÷ §¥©¥©¦§¨§¨¦§¨¨§¨¦

.óøBN Là úeîãa äàeápä äàøîa íàøL éôì§¦¤¨¨§©§¥©§¨¦§¥¥
,ìònî íéãîBòíéëàìnä íäå .íéîMa íéãîBò §¦¦©©§¦©¨©¦§¥©©§¨¦

.ãòì íéîi÷ íäL íéLBãwä,Bìì ,åéðôìBLnL ©§¦¤¥©¨¦¨©§¨¨§©§
.BúeçéìL úBNòì,åéðô äqëéãöì èéaé àlL ©£§¦§©¤¨¨¤Ÿ©¦§©

.äðéëMä,åéìâø äqëéìk äàøé àlL ,úeòéðöì ©§¦¨§©¤©§¨¦§¦¤Ÿ¥¨¤¨
éôì ,eøîà àîeçðz Løãîáe .BàøBa éðôì Bôeb¦§¥§§¦§©©§¨¨§§¦
àlL ,íúBà äqëî Cëì ,ìâò ìâø óëk íäéìâøL¤©§¥¤§©¤¤¥¤§¨§©¤¨¤Ÿ

.ìâòä ïåò ìàøNé ìò øékæäì,óôBòéCìéì §©§¦©¦§¨¥£Ÿ¨¥¤§¥¥¥
.ä"á÷ä úeçéìLa,äæ ìà äæ àø÷å (âíéôøOä ¦§¦§¨¨¤¤¤©§¨¦

àìå ãçàk ílk äMã÷ øîBì Bøáçì ãçà íéàøB÷§¦¤¨©£¥©§ª¨ª¨§¤¨§Ÿ
.Bøáçì ãçà íéc÷é,øîàåílk ïéaî àöBé ìBwä ©§¦¤¨©£¥§¨©©¥¦¥ª¨

.ãçà ìB÷ àeä elàk ãçàk,LBã÷ LBã÷ LBã÷ §¤¨§¦¤¨¨¨¨
LBã÷ .BúðéëL íB÷î ,ïBéìò íBøî éîLa àeä LBã÷̈¦§¥¨¤§§§¦¨¨
éîìBòìe íìBòì LBã÷ .Búøeáb äNòî õøàä ìò àeä©¨¨¤©£¥§¨¨§¨§§¥

.íéîìBòmbxezn `ed dkke .l`ifer oa ozpei mebxz i"tr) ¨¦
.("`xcqc dyecw" `xwpy "l`eb oeivl `ae"a dlitza

,íétqä úBnà (ãçút úBæeæî íäå .çútä úBæeæî ©©¦¦§©¤©§¥§¤©
.áçøìå dábì úBnàa íéãcîpL ,ìëéääìBwî ©¥¨¤¦§¨¦§©©Ÿ©§¨Ÿ©¦

,àøBwä.íéàøBwä íéëàìnä ìBwî,úéaäå ©¥¦©©§¨¦©§¦§©©¦
.ìëéää,àìné.àlîúî äéä,éúéîãð ék (ä ©¥¨¦¨¥¨¨¦§©¥¦¦§¥¦

"ïøäà íciå" Bîk ,ä÷éúL ïéðò ,"éúéîãð" .ãBáka úBàøì éàãk éúééä àlL .úî éðéøä.(b,i `xwie),'åâå íéúôN àîè Léàéà ,øîBìkC £¥¦¥¤Ÿ¨¦¦§©¦§©¨¦§¥¦¦§©§¦¨§©¦Ÿ©£Ÿ¦§¥§¨©¦§©¥
éøòà.íéôøOä íéëàìnä úMã÷ ãâð énòå éîöò C,Cìnä úà.BãBák úà ,øîBìk,ätöø (å.úìçb,íéç÷ìîa.úáöa,ét ìò òbiå (æ ©£¦©§¦§©¦¤¤§ª©©©§¨¦©§¨¦¤©¤¤§©¤§¦§¨©¤¤§¤§¨©¦¦§¨©©©©¦

.åét ìò úìçbä úà òébäðåò øñå,Eðåò øñ äæáe ,Lðòä zìa÷ úìçbä úòéâð úiåëaíò CBúáe" øîàL äæa äéä ïåòäL ,ì"æø eøîàå .E ¦¦©¤©©¤¤©¦§¨£Ÿ¤¦§¦©§¦©©©¤¤¦©§¨¨Ÿ¤¨¤¨£Ÿ§§¨§¤¤¨Ÿ¨¨¨¤¤¨©§©
.ìàøNé ìò ïk øîBì éeàø äéä àìå "'åâå íéúôN àîè,çìLà éî úà (ç.ìàøNé úà çéëBäì çìLà éî úà,eðì Cìé éîe"eðì" øîà §¥§¨©¦§Ÿ¨¨¨©¥©¦§¨¥¤¦¤§©¤¦¤§©§¦©¤¦§¨¥¦¥¤¨¨©¨



קצה xihtn - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ézëøáe:Eáë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàå ¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ
äéìr zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨

:äììçzåâëéçaæî-ìr úìrîá äìrú-àìå ©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLàttt £¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr a zegiy ihewl)

EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆
הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ,ּבּטּול ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְִִֵֶַ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל זֹו EÈ˙BÏBÚּכאדמה ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ– ֲִֶֶַַָָָָָֹ¿»«¿»»»∆∆
.ׁשּל העלּיֹות EÈÓÏLאת ˙‡Â אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֲִֶֶָ¿∆¿»∆ְְְִֵֵֵֶַ

ּכעלּיה  מגּדירה ׁשהּתֹורה למה אּלא ל'יׁשּות', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּכּונה

יׁש זה את ואף ֿ וכׁשלימּות, הּבעל ּתֹורת ּובדגמת 'לזּבח'. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻ

ּברּום È˙ÈeLׁשםֿטֹוב: ׁשהם ּדברים ּגם אצלי, ׁשוה הּכל - ֵƒƒƒְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּכן Èc‚Ïהּמעלה, העליֹון ‰' רצֹון ּבקּיּום אּלא חפץ אינּני - ֲֵֶַַָ¿∆¿ƒְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ְְֵַָָֹולא
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ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, (רש"י ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»

– חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן האדם יׁש צרי ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבבחינת  הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ולא ּונחיׁשּות, עז ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַֹֹלגּלֹות

עליו  – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹקׁשה

'מלא ּכעפר ‡„Ó‰'להיֹות ונפׁשי ּבבחינת ּובהכנעה, ּבבּטּול , ְִֵָ¬»»ְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ּתהיה. ְִֶַֹלּכל
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àìå ãçàk ílk äMã÷ øîBì Bøáçì ãçà íéàøB÷§¦¤¨©£¥©§ª¨ª¨§¤¨§Ÿ
.Bøáçì ãçà íéc÷é,øîàåílk ïéaî àöBé ìBwä ©§¦¤¨©£¥§¨©©¥¦¥ª¨

.ãçà ìB÷ àeä elàk ãçàk,LBã÷ LBã÷ LBã÷ §¤¨§¦¤¨¨¨¨
LBã÷ .BúðéëL íB÷î ,ïBéìò íBøî éîLa àeä LBã÷̈¦§¥¨¤§§§¦¨¨
éîìBòìe íìBòì LBã÷ .Búøeáb äNòî õøàä ìò àeä©¨¨¤©£¥§¨¨§¨§§¥

.íéîìBòmbxezn `ed dkke .l`ifer oa ozpei mebxz i"tr) ¨¦
.("`xcqc dyecw" `xwpy "l`eb oeivl `ae"a dlitza

,íétqä úBnà (ãçút úBæeæî íäå .çútä úBæeæî ©©¦¦§©¤©§¥§¤©
.áçøìå dábì úBnàa íéãcîpL ,ìëéääìBwî ©¥¨¤¦§¨¦§©©Ÿ©§¨Ÿ©¦

,àøBwä.íéàøBwä íéëàìnä ìBwî,úéaäå ©¥¦©©§¨¦©§¦§©©¦
.ìëéää,àìné.àlîúî äéä,éúéîãð ék (ä ©¥¨¦¨¥¨¨¦§©¥¦¦§¥¦

"ïøäà íciå" Bîk ,ä÷éúL ïéðò ,"éúéîãð" .ãBáka úBàøì éàãk éúééä àlL .úî éðéøä.(b,i `xwie),'åâå íéúôN àîè Léàéà ,øîBìkC £¥¦¥¤Ÿ¨¦¦§©¦§©¨¦§¥¦¦§©§¦¨§©¦Ÿ©£Ÿ¦§¥§¨©¦§©¥
éøòà.íéôøOä íéëàìnä úMã÷ ãâð énòå éîöò C,Cìnä úà.BãBák úà ,øîBìk,ätöø (å.úìçb,íéç÷ìîa.úáöa,ét ìò òbiå (æ ©£¦©§¦§©¦¤¤§ª©©©§¨¦©§¨¦¤©¤¤§©¤§¦§¨©¤¤§¤§¨©¦¦§¨©©©©¦

.åét ìò úìçbä úà òébäðåò øñå,Eðåò øñ äæáe ,Lðòä zìa÷ úìçbä úòéâð úiåëaíò CBúáe" øîàL äæa äéä ïåòäL ,ì"æø eøîàå .E ¦¦©¤©©¤¤©¦§¨£Ÿ¤¦§¦©§¦©©©¤¤¦©§¨¨Ÿ¤¨¤¨£Ÿ§§¨§¤¤¨Ÿ¨¨¨¤¤¨©§©
.ìàøNé ìò ïk øîBì éeàø äéä àìå "'åâå íéúôN àîè,çìLà éî úà (ç.ìàøNé úà çéëBäì çìLà éî úà,eðì Cìé éîe"eðì" øîà §¥§¨©¦§Ÿ¨¨¨©¥©¦§¨¥¤¦¤§©¤¦¤§©§¦©¤¦§¨¥¦¥¤¨¨©¨



קצו

èrBîL eòîL äfä írì zøîàå Cì øîàiå©¾Ÿ¤¥¬§¨«©§−̈¨¨´©¤®¦§³¨¸©Æ
:eòãz-ìàå Bàø eàøe eðéáz-ìàåéírä-áì ïîLä §©¨¦½§¬¨−§©¥¨«©§¥Æ¥«¨¨´

åéðérá äàøé-ït òLä åéðérå ãaëä åéðæàå äfä©¤½§¨§¨¬©§¥−§¥¨´¨©®¤¦§¤̧§¥¹̈
:Bì àôøå áLå ïéáé Bááìe òîLé åéðæàáeàéøîàå §¨§¨´¦§À̈§¨¬¨¦²¨−̈§¨¬¨«¨«Ÿ©¾

íéør eàL-íà øLà ãr øîàiå éðãà éúî-ãr©¨©−£Ÿ¨®©¿Ÿ¤©´£¤Á¦¨¸¨¦¹
äàMz äîãàäå íãà ïéàî íézáe áLBé ïéàî¥¥´¥À¨¦Æ¥¥´¨½̈§¨«£¨−̈¦¨¤¬

:äîîLáéäáeærä äaøå íãàä-úà ýåýé ÷çøå §¨¨«§¦©¬§Ÿ̈−¤¨«¨¨®§©¨¬¨«£−̈
:õøàä áø÷aâéäúéäå äáLå äiøéNr da ãBòå §¤¬¤¨¨«¤§¬¨Æ£¦´¦½̈§−̈¨§¨«§¨´

òøæ ía úávî úëlLa øLà ïBlàëå äìàk øráì§¨¥®¨«¥¨´§¨«©À£¤³§©¤̧¤Æ©¤´¤½̈¤¬©
:dzávî Lã÷−Ÿ¤©©§¨«

ìaCìîðå íéôøOä íò øaãî äéä elàk ,íéaø ïBL ¦§©¦§¦¨¨§©¥¦©§¨¦§¦§¨
.íänò.(ek,` ziy`xa i"yx yexit d`x)eòîL (è ¦¨¤¦§

,eðéáz ìàå òBîL,òBîL eòîL íëì øîBà éðà ¨©§©¨¦£¦¥¨¤¦§¨©
áì íéðúBð íëðéàå.ïéáäì,eòãz ìàå Bàø eàøe §¥§¤§¦¥§¨¦§¨§©¥¨

úòãì áì íéðúBð íëðéàå ,íëì éúéNòL íéqð eàøe§¦¦¤¨¦¦¨¤§¥§¤§¦¥¨©©
.éúBà,'åâå äfä íòä áì ïîLä (éízà ¦©§¥¥¨¨©¤©¤

,íëéðæà úà íéãéaëîe ,íëááì úà äðeëa íéðéîLî©§¦¦§©¨¨¤§©§¤©§¦¦¤¨§¥¤
úà (çéèa Bîk íé÷éìçîe íéqëî =) íéòéMîe©¦¦§©¦©£¦¦§§¦©¤

.íëéðéò,'åâå åéðéòá äàøé ïtàìå eàøz àlL éãk ¥¥¤¤¦§¤§¥¨§¥¤Ÿ¦§§Ÿ
.ála eðéáz àìå eòîLz,Bì àôøå áLåàlL éãk ¦§§§Ÿ¨¦©¥¨¨§¨¨§¥¤Ÿ

íëì äéäz äáeLzä éãé ìòLå äáeLúa eáeLz̈¦§¨§¤©§¥©§¨¦§¤¨¤
.äáeLzä øçà äçéìqä àéäL äàeôøäãò (àé ¨§¨¤¦©§¦¨©©©§¨©

,éúî.eòîLé àìå íaì úà eãéaëé éúî ãòãò ¨©©¨©©§¦¤¦¨§Ÿ¦§§©
,'åâå øLààBázL ãò eáeLé àlL ézòãé ,øîBìk £¤§©¨©§¦¤Ÿ¨©¤¨
.úeðòøtä,íéøò eàL.úBîîBL äðééäz íéøòä ©ª§¨¨¨¦¤¨¦¦§¤¨¥

,äîîL äàMz.äîîBL äéäúå ï÷Bøúz ¦¨¤§¨¨¦§¥§¦§¤¥¨
,íãàä úà 'ä ÷çøå (áéúBîB÷îì ìàøNé eìâéå §¦©¤¨¨¨§¦§¦§¨¥¦§

.íé÷Bçø,äáeæòä äaøåáæòz áø ïîæì ,øîBìk §¦§©¨¨£¨§©¦§©©¥¨¥
.õøàä,äiøéNò da ãBòå (âéda eëìîé ãBòå ¨¨¤§¨£¦¦¨§¦§§¨

eøàMiL ãò øeòa äéäé íäa íâå ,íé÷écö eéäiL äøNòî ãçà äéäz øàMzL úéøàMä dúBà ,øçà Leøt .eäi÷ãö Cìnä ãò íéëìî äøNò£¨¨§¨¦©©¤¤¦§¦¨¥©¥¨©§¥¦¤¦¨¥¦§¤¤¨¥£¨¨¤¦§©¦¦§©¨¤¦§¤¦©¤¦¨£
.íaì ìëa eáeLiL íéøeîb íé÷écö ÷ø,øòáì äúéäå äáLåBé úà úBlëìe øòáì ,øîBìk ,"øòáì" úBéäì õøàä áeLz eäi÷ãö éîéáe.äéáL ©©¦¦§¦¤¨§¨¦¨§¨¨§¨§¨§¨¥¦¥¦§¦¨¨¨¨¤¦§§¨¥§©§©¥§©¤§¤¨

,ïBlàëå äìàk.÷øñ éöò éðéî,ía úávî úëlLa øLàíòå ,íéLáék íéàøðå óøçä ïîæa íéìòä íäî íéøLBpL ïBlàäå äìàä Bîk ¨¥¨§¨©¦¥£¥§¨£¤§©¤¤©¤¤¨§¨¥¨§¨©¤§¦¥¤¤¨¦¦§©©Ÿ¤§¦§¦¦¥¦§¦
.eçøôéå eáeLé ïñéð éîéáe ,ò÷øwäî úeçì íé÷ðBiL åéôðòå õòä òæb àéäL úávnä ía úøàLð äæ ìk,dzávî Lã÷ òøæLã÷ òøæ äëk ¨¤¦§¤¤¨©©¤¤¤¦¤©¨¥©£¨¨¤§¦©¥©©§©¦¥¦¨¨§¦§§¤©Ÿ¤©©§¨¨¨¤©Ÿ¤

.íöøàì eáeLéå eçîöéå eçøôé ãBò ,ílk eìâiL ét ìò óà ,øîBìk ,ízávîì eéäé íäå íúMã÷a eãîòé ìàøNé íòaL¤§©¦§¨¥©©§¦§ª¨¨§¥¦§§©©§¨§©©©¦¤¦§ª¨¦§§§¦§§§¨§©§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל חמישי, ט"ו שבט

אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון בנתינת צדקה ביום ההולדת לפני תפלת שחרית ומנחה 

או ביום שלפניו - כשחל יום ההולדת בש"ק או ביום טוב - לימוד שיעור נוסף הן בתורת הנגלה והן 

בתורת החסידות. עלי' לתורה ביום ההולדת או בשבת שלפניו ולימוד שלשת השיעורים הקבועים ליום 

זה - בחומש תהלים ותניא - ביום ההולדת.

ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

וישמור  יום,  יודע הוא משלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא בכל  בטח 

עליהם מכאן ולהבא.

במש"כ עצה לביטול זמן - ילמוד בע"פ כל הסעיף הראשון בשו"ע או"ח סימן א.

ומזמן לזמן יחזור עליו, כן יהי' בקי בע"פ איזה פרקים משניות ועכ"פ פ"א תניא. ויתייעץ עם 

המשפיע איזה פרקים.



לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם קצח
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
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7:247:229:039:039:459:4410:3410:3516:5317:0017:2617:3216:4117:44טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:399:269:2610:0510:0510:5610:5717:2617:3317:5718:0317:1318:15יוון, אתונה )ח(

7:487:449:129:129:599:5810:4510:4516:3816:4617:1517:2216:2717:36מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:127:139:249:259:569:5810:5410:5518:1618:2018:4118:4518:0118:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:565:047:457:528:458:5010:0410:0720:1920:1520:5820:5319:5821:09ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:566:558:578:589:329:3310:2710:2817:2817:3317:5518:0017:1418:10נפאל, קטמנדו )ח(

7:117:139:399:4210:1010:1211:1211:1419:1419:1719:3819:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

7:417:368:478:479:419:3910:2310:2315:4815:5816:3016:3915:3816:55פולין, ורשא )ח(

5:535:578:318:349:039:0610:0910:1118:4018:4119:0419:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

8:208:169:479:4710:3210:3211:1911:2017:1917:2717:5418:0217:0718:15צרפת, ליאון )ח(

8:418:379:599:5910:4810:4711:3311:3317:1717:2617:5618:0417:0618:18צרפת, פריז )ח(

6:096:108:348:369:059:0710:0610:0818:0118:0318:2518:2717:4518:36קולומביה, בוגוטה )ח(

7:497:469:229:2210:0610:0510:5410:5417:0317:1017:3717:4416:5117:57קנדה, טורונטו )ח(

7:327:299:009:009:459:4510:3310:3316:3316:4117:0917:1616:2217:29קנדה, מונטריאול )ח(

6:536:528:448:459:229:2210:1410:1516:5417:0017:2417:2916:4117:40קפריסין, לרנקה )ח(

9:149:0810:1010:0911:0711:0511:4811:4716:5517:0617:4117:5116:4618:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:538:469:449:4310:4310:4111:2311:2216:2316:3417:1117:2116:1417:38רוסיה, מוסקבה )ח(

8:058:019:299:2810:1510:1511:0111:0216:5417:0217:3117:3816:4317:52רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:108:079:339:3310:2010:2011:0611:0616:5817:0617:3517:4316:4717:57שוויץ, ציריך )ח(

6:456:469:029:049:349:3510:3310:3418:0818:1118:3218:3517:5318:45תאילנד, 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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קצט לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:406:408:378:389:139:1310:0610:0716:5817:0317:2617:3116:4217:42באר שבע )ח(

6:436:428:378:389:149:1410:0710:0816:5416:5917:2217:2716:2817:38חיפה )ח(

6:406:398:368:369:129:1210:0510:0617:0017:0517:2317:2816:2517:39ירושלים )ח(

6:426:418:388:389:149:1410:0710:0816:5617:0217:2517:3016:4117:40תל אביב )ח(

7:427:389:039:029:519:5010:3610:3616:2416:3217:0217:0916:1317:23אוסטריה, וינה )ח(

6:116:189:029:079:489:5211:0311:0620:4520:4321:1721:1520:2521:28אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:387:359:049:049:509:4910:3710:3716:3316:4117:0917:1616:2117:30אוקראינה, אודסה )ח(

7:167:128:378:369:259:2410:1010:1015:5916:0716:3616:4415:4816:58אוקראינה, דונייצק )ח(

7:297:248:488:489:369:3510:2210:2216:0816:1616:4616:5415:5717:08אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:017:579:159:1510:0610:0410:5010:5016:2616:3517:0617:1416:1617:29אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:557:509:089:079:599:5710:4210:4216:1816:2716:5817:0616:0717:21אוקראינה, קייב )ח(

8:017:589:299:2910:1410:1411:0211:0217:0217:1017:3817:4516:5117:58איטליה, מילאנו )ח(

6:186:218:488:509:189:2110:2110:2318:2618:2818:5018:5218:1019:01אקוואדור, קיטו )ח(

5:546:008:438:489:269:3010:3910:4320:1020:0820:4120:3819:5120:51ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:276:349:189:2410:0810:1311:2511:2821:1921:1721:5421:5120:5922:05ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:239:089:089:489:4810:3810:3917:0417:1117:3617:4216:5217:54ארה״ב, בולטימור )ח(

7:197:168:588:599:399:3910:2910:3016:5016:5717:2217:2816:3817:41ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:197:178:598:599:409:4010:3010:3016:5016:5717:2317:2916:3817:41ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:007:579:369:3610:1810:1811:0711:0817:2217:2917:5518:0117:0918:14ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:179:179:179:529:5310:4610:4717:4217:4718:0918:1417:2818:25ארה״ב, האוסטון )ח(

6:576:568:508:519:279:2710:2010:2017:0417:0917:3317:3816:5017:49ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:099:139:149:479:4810:4310:4417:4917:5418:1618:2017:3518:30ארה״ב, מיאמי )ח(

7:167:148:558:559:369:3610:2610:2616:4416:5117:1717:2316:3217:35ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:177:148:548:549:369:3610:2510:2616:4116:4817:1417:2116:2917:33ארה״ב, שיקגו )ח(

6:106:148:508:549:239:2610:3110:3319:1219:1219:3719:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

8:428:379:539:5210:4510:4311:2811:2816:5917:0817:4017:4916:4918:04בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:418:369:539:5210:4410:4311:2811:2817:0117:1017:4217:5016:5118:05בלגיה, בריסל )ח(

5:315:358:158:198:518:5410:0010:0318:5918:5919:2519:2518:4119:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:215:258:048:088:408:439:499:5218:4518:4519:1219:1118:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:027:579:119:1110:0310:0210:4710:4616:1616:2516:5717:0616:0917:21בריטניה, לונדון )ח(

8:208:149:219:2110:1710:1510:5810:5816:1516:2516:5917:0816:0817:24בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:138:079:189:1710:1210:1010:5410:5416:1816:2717:0017:0916:0717:24גרמניה, ברלין )ח(

8:218:169:359:3510:2510:2411:0911:0916:4716:5617:2717:3516:3617:50גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:265:318:128:168:498:529:5910:0219:0519:0419:3219:3118:4619:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:159:269:289:5910:0010:5610:5818:1918:2318:4418:4818:0418:58הודו, מומבאי )ח(

7:107:109:229:249:549:5610:5210:5318:1618:2018:4118:4518:0118:54הודו, פונה )ח(

7:297:258:518:519:389:3810:2410:2416:1616:2416:5317:0016:0417:14הונגריה, בודפשט )ח(

7:247:229:039:039:459:4410:3410:3516:5317:0017:2617:3216:4117:44טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:399:269:2610:0510:0510:5610:5717:2617:3317:5718:0317:1318:15יוון, אתונה )ח(

7:487:449:129:129:599:5810:4510:4516:3816:4617:1517:2216:2717:36מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:127:139:249:259:569:5810:5410:5518:1618:2018:4118:4518:0118:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:565:047:457:528:458:5010:0410:0720:1920:1520:5820:5319:5821:09ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:566:558:578:589:329:3310:2710:2817:2817:3317:5518:0017:1418:10נפאל, קטמנדו )ח(

7:117:139:399:4210:1010:1211:1211:1419:1419:1719:3819:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

7:417:368:478:479:419:3910:2310:2315:4815:5816:3016:3915:3816:55פולין, ורשא )ח(

5:535:578:318:349:039:0610:0910:1118:4018:4119:0419:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

8:208:169:479:4710:3210:3211:1911:2017:1917:2717:5418:0217:0718:15צרפת, ליאון )ח(

8:418:379:599:5910:4810:4711:3311:3317:1717:2617:5618:0417:0618:18צרפת, פריז )ח(

6:096:108:348:369:059:0710:0610:0818:0118:0318:2518:2717:4518:36קולומביה, בוגוטה )ח(

7:497:469:229:2210:0610:0510:5410:5417:0317:1017:3717:4416:5117:57קנדה, טורונטו )ח(

7:327:299:009:009:459:4510:3310:3316:3316:4117:0917:1616:2217:29קנדה, מונטריאול )ח(

6:536:528:448:459:229:2210:1410:1516:5417:0017:2417:2916:4117:40קפריסין, לרנקה )ח(

9:149:0810:1010:0911:0711:0511:4811:4716:5517:0617:4117:5116:4618:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:538:469:449:4310:4310:4111:2311:2216:2316:3417:1117:2116:1417:38רוסיה, מוסקבה )ח(

8:058:019:299:2810:1510:1511:0111:0216:5417:0217:3117:3816:4317:52רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:108:079:339:3310:2010:2011:0611:0616:5817:0617:3517:4316:4717:57שוויץ, ציריך )ח(

6:456:469:029:049:349:3510:3310:3418:0818:1118:3218:3517:5318:45תאילנד, 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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