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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,  אסרו חג הסוכות, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עסקן

 רב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו' וכו' 

מוהר"ר יצחק מאיר הכהן שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתב כת"ר בהוספה על המברק ע"ד החזית שבין אגו"י ופאג"י, ות"ח על שימת 

לבבו, ומפני קדושת המועד נתעכב האישור עד עתה, ואתו רב סליחה.

ויהי רצון שכל אחד ואחד מאתנו, בתוך כלל ישראל, ימלא תפקידו מתוך מנוחת נפש ושמחת 

לבב להרמת קרן ישראל סבא והפצת היהדות בתוככי חוגים ההולכים ומתרחבים, עד שכל אחד ואחת 

מבני ישראל יהיו חדורים ברוח התורה וקיום המצוות בפועל בחיים היום-יומיים, ובזה כמובן וגם 

פשוט - אור ומאור פנימיות התורה שנתגלתה על ידי הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו, עד שיפוצו 

מעינותיו חוצה ויקויים היעוד שניתן להבעש"ט בעלית נשמתו, אז קאתי מר מלכא משיחא, בגאולה 

האמיתית והשלימה.

בהוקרה בכבוד ובברכה.

בנוגע להבחירות, הנה כמו לבחירות הקודמות דשנת תשט"ו הברקתי דעתי והוראותי להנהלת 

אגו"ח באה"ק ת"ו, ובודאי פרסמוה מכבר.



ד

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

,ziy`xa zyxt zay .c"qa
,oeygxn ycegd mikxan

f"kyz'd
ÌÂÈ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ï Í˘Ó‰ Z · ˙Â„ÚÂÂ˙‰

‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰NBÚÏ לעֹולם ּכי לבּדֹו ּגדֹולֹות נפלאֹות ¿≈ְְְְִִַָָ

הּפסּוק 1חסּדֹו הּוא זה ּפסּוק הּנה . ְִֵֶַַָָ

ּובא  ההּקפֹות, לפני ׁשאֹומרים מהּפסּוקים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשני

הוי' ּכי לדעת הראת אּתה הּפסּוק לאחרי ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָמּיד

מּלבּדֹו עֹוד אין האלקים להבין,2הּוא וצרי . ְְְֱִִִִֵַָָָֹ

וגם  אּלּו. ּפסּוקים ׁשני ּבין הענינים קׁשר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמהּו

ּבתֹור  אּלּו ּפסּוקים ׁשל ענינם מהּו להבין ְְְְִִִִֵֶַָָָָצרי

ההּקפֹות. לענין והכנה ְְְֲִַַַַַָָָָָהקּדמה

ב'p‰Â‰ב) יׁש גֹו', נפלאֹות לעֹוׂשה ּבפסּוק ¿ƒ≈ְְְִֵֵָָ

ּפירּוׁש הּוא הא' ּפירּוׁש ִֵֵֵָּפירּוׁשים.

מלא נברא לא ּבראׁשֹונה הּפסּוק: על ְְִִִַַַַָָָָָֹרׁש"י

והארץ  הּׁשמים הּללּו, לּנפלאֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשעׂשאן

ּבריאת  על קאי ׁשּנפלאֹות והינּו, והּירח. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשמׁש

ׁשרׁש"י  והּטעם והּירח. הּׁשמׁש והארץ ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּׁשמים

צבא  ׁשּלהיֹותם  אף וירח, ׁשמׁש ּומפרט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמֹוסיף

ּכמֹו ּב"ׁשמים", נכללים הם הרי ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּׁשמים

לֹומר,3ׁשּכתּוב  יׁש צבאיהם. לרּבֹות הּׁשמים, את ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשמים  ּכי הּזמן, ענין את ּגם לכלֹול ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָׁשּכּונתֹו

ׁשמׁש ּגם מֹוסיף ולכן הּמקֹום, ענין הּוא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָוארץ

ּכמֹו הּזמן, ענין נקּבע הילּוכם ׁשעלּֿפי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָוירח,

ּדכׁשם 4ׁשּכתּוב  והינּו, וׁשנים. ּולימים ּולמֹועדים לאֹותֹות גֹו' מאֹורֹות יהי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

נברא  הּוא הּזמן ענין ּגם ּכ נברא, הּוא הּמקֹום נפלאֹות 5ׁשענין לעֹוׂשה וזהּו . ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

לבּד (ׁשמים ּגדֹולֹות הּמקֹום ענין ּכללּות ׁשּזהּו הּללּו, הּנפלאֹות ׁשעׂשּית ֹו, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּבמדרׁש וכדאיתא לבּדֹו, הּקּב"ה עלֿידי אּלא אינּה וירח), (ׁשמׁש והּזמן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוארץ)
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f"kyz'd
ÌÂÈ ˙Â„ÚÂÂ˙‰Ï Í˘Ó‰ Z · ˙Â„ÚÂÂ˙‰

‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰NBÚÏ לעֹולם ּכי לבּדֹו ּגדֹולֹות נפלאֹות ¿≈ְְְְִִַָָ

הּפסּוק 1חסּדֹו הּוא זה ּפסּוק הּנה . ְִֵֶַַָָ

ּובא  ההּקפֹות, לפני ׁשאֹומרים מהּפסּוקים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשני

הוי' ּכי לדעת הראת אּתה הּפסּוק לאחרי ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָמּיד

מּלבּדֹו עֹוד אין האלקים להבין,2הּוא וצרי . ְְְֱִִִִֵַָָָֹ

וגם  אּלּו. ּפסּוקים ׁשני ּבין הענינים קׁשר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמהּו

ּבתֹור  אּלּו ּפסּוקים ׁשל ענינם מהּו להבין ְְְְִִִִֵֶַָָָָצרי

ההּקפֹות. לענין והכנה ְְְֲִַַַַַָָָָָהקּדמה

ב'p‰Â‰ב) יׁש גֹו', נפלאֹות לעֹוׂשה ּבפסּוק ¿ƒ≈ְְְִֵֵָָ

ּפירּוׁש הּוא הא' ּפירּוׁש ִֵֵֵָּפירּוׁשים.

מלא נברא לא ּבראׁשֹונה הּפסּוק: על ְְִִִַַַַָָָָָֹרׁש"י

והארץ  הּׁשמים הּללּו, לּנפלאֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשעׂשאן

ּבריאת  על קאי ׁשּנפלאֹות והינּו, והּירח. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשמׁש

ׁשרׁש"י  והּטעם והּירח. הּׁשמׁש והארץ ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּׁשמים

צבא  ׁשּלהיֹותם  אף וירח, ׁשמׁש ּומפרט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמֹוסיף

ּכמֹו ּב"ׁשמים", נכללים הם הרי ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּׁשמים

לֹומר,3ׁשּכתּוב  יׁש צבאיהם. לרּבֹות הּׁשמים, את ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשמים  ּכי הּזמן, ענין את ּגם לכלֹול ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָׁשּכּונתֹו

ׁשמׁש ּגם מֹוסיף ולכן הּמקֹום, ענין הּוא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָוארץ

ּכמֹו הּזמן, ענין נקּבע הילּוכם ׁשעלּֿפי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָוירח,

ּדכׁשם 4ׁשּכתּוב  והינּו, וׁשנים. ּולימים ּולמֹועדים לאֹותֹות גֹו' מאֹורֹות יהי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

נברא  הּוא הּזמן ענין ּגם ּכ נברא, הּוא הּמקֹום נפלאֹות 5ׁשענין לעֹוׂשה וזהּו . ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

לבּד (ׁשמים ּגדֹולֹות הּמקֹום ענין ּכללּות ׁשּזהּו הּללּו, הּנפלאֹות ׁשעׂשּית ֹו, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּבמדרׁש וכדאיתא לבּדֹו, הּקּב"ה עלֿידי אּלא אינּה וירח), (ׁשמׁש והּזמן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוארץ)
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ד.1) קלו, לה.2)תהלים ד, יד.3)ואתחנן א, פרשתנו ובפרש"י.4)פרש"י שם שער 5)פרשתנו דא"ח) (עם סידור ראה

ובכ"מ. ואילך. סע"ד עה, הק"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תהילים: בספר נאמר

BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk Bc·Ï ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ ‰NBÚÏ1˜eÒt ‰p‰ . ¿≈ƒ¿»¿¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»
‰Ê"...נפלאות ÌÈ¯ÓB‡L"לעושה ÌÈ˜eÒt‰Ó ÈM‰ ˜eÒt‰ ‡e‰ ∆«»«≈ƒ≈«¿ƒ∆¿ƒ

רבות  ‰‰BÙw˙בקהילות ÈÙÏ,תורה בשמחת הזה e·‡שעורכים הפסוק ƒ¿≈««»»
˜eÒt‰ È¯Á‡Ï „iÓ הראשון ƒ«¿«¬≈«»

לפני  הנאמרים הפסוקים בקבוצת

הפסוק  הוא ‰¯‡˙ה'הקפות', ‰z‡«»»¿≈»
ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ Èk ˙Ú„Ï»««ƒ¬»»»¡…ƒ

Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡2CÈ¯ˆÂ . ≈ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ ¯L˜ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆∆»ƒ¿»ƒ

el‡ ÌÈ˜eÒt ÈL ÔÈa מאחר שכן ≈¿≈¿ƒ≈
יש  בוודאי זה אחר בזה מופיעים שהם

פנימי. קשר ˆ¯CÈביניהם Ì‚Â¿«»ƒ
ÌÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï הפנימי התוכן ¿»ƒ«ƒ¿»»
el‡ ÌÈ˜eÒt ÏL מהם אחד כל ∆¿ƒ≈

עצמו Î‰Â‰בפני ‰Óc˜‰ ¯B˙a¿«¿»»«¬»»
˙BÙw‰‰ ÔÈÚÏ נקבע שלכן ¿ƒ¿«««»

ההקפות  לפני .?לאומרם
‰NBÚÏ ˜eÒÙa ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿»¿≈
ÌÈLe¯Èt '· LÈ ,'B‚ ˙B‡ÏÙƒ¿»≈≈ƒ

Le¯Ètשונים. ‡e‰ '‡‰ Le¯Èt≈»≈
‰BL‡¯a :˜eÒt‰ ÏÚ È"L«̄ƒ««»»ƒ»

העולם  בריאת ·¯‡בתחילת ‡Ï…ƒ¿»
˙B‡ÏÙpÏ Ô‡NÚLk C‡ÏÓ«¿»¿∆¬»»«ƒ¿»

,eÏl‰ ֿ הקדוש כאשר בהתחלה, «»
נפלאות  את ועשה יצר ברוךֿהוא

‰LÓMהבריאה ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆«∆∆
Á¯i‰Â מלאך אפילו נברא לא עדיין ¿«»≈«

עולה eÈ‰Â,אחד. זה פירוש לפי ¿«¿
˙B‡ÏÙpL זה בפסוק כאן האמורות ∆ƒ¿»

È‡˜הכוונהÌÈÓM‰ ˙‡È¯a ÏÚ »≈«¿ƒ««»«ƒ
.Á¯i‰Â LÓM‰ ı¯‡‰Â¿»»∆«∆∆¿«»≈«

ÛÈÒBÓ È"L¯L ÌÚh‰Â¿«««∆«ƒƒ
,Á¯ÈÂ LÓL Ë¯ÙÓe את ומזכיר ¿»≈∆∆¿»≈«

במפורש והירח השמש »‡Ûבריאת
Ì˙BÈ‰lLוהירח ˆ·‡השמש ∆ƒ¿»¿»

ÌÈÏÏÎ Ì‰ È¯‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ
·e˙kL BÓk ,"ÌÈÓL"a3 «»«ƒ¿∆»

בתורה, הבריאה סיפור בתחילת

אלוקים ברא ‰ÌÈÓM,בראשית ˙‡≈«»«ƒ
"את" שהתוספת דרשו ז"ל וחכמינו

ˆ·‡Ì‰Èהיא ˙Ba¯Ï'שה וללמד ¿«¿»≈∆

הוא  מדוע "השמים", את מזכיר שרש"י ומאחר השמים, צבא את גם ברא

כלולים  כבר הם והרי וירח, לשמש גם שהכוונה ולפרש לפרט לנכון מוצא

ב"שמים".?

B˙ekL ,¯ÓBÏ LÈרש"י ‰ÔÓf,של ÔÈÚ ˙‡ Ìb ÏBÏÎÏ כדי ≈«∆«»»ƒ¿«∆ƒ¿««¿«
על  הללו שהדברים ולהדגיש ללמד

הבריאה  את גם כוללים הבריאה

הזמן מושג של ÌÈÓLוהחידוש Èkƒ»«ƒ
,ÌB˜n‰ ÔÈÚ ‡e‰ ı¯‡Â עד »»∆ƒ¿««»

של  גדרים היו לא העולם שנברא

התחדשו  הבריאה ועם גשמית מציאות

מציאות  של גדר שיוצרים הדברים שני

ומאחר  והזמן, המקום – גשמית

הגשמיים  והארץ השמים שמציאות

להוסיף  כדי המקום, גדרי את מבטאת

הזמן  גדר גם התחדש העולם שבבריאת

השמים  רק שלא ומפרש מפרט רש"י

הבריאה בתחילת נבראו ≈«¿ÔÎÏÂוהארץ
ŒÏÚL ,Á¯ÈÂ LÓL Ìb ÛÈÒBÓƒ«∆∆¿»≈«∆«

ÌÎeÏÈ‰ Èt ולילה יום בעולם יש ƒƒ»
זה ולפי ושנים, ÔÈÚוחדשים Úa˜ƒ¿»ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,ÔÓf‰4 בריאת על «¿«¿∆»

והירח ‚B'השמש ˙B¯B‡Ó È‰È¿ƒ¿
ÌÈÓÈÏe ÌÈ„ÚBÓÏe ˙B˙B‡Ï¿¿¬ƒ¿»ƒ

,eÈ‰Â .ÌÈLÂ לתוספת והטעם ¿»ƒ¿«¿
גם  נברא העולם שבבריאת ולהדגשה

ללמדנו הוא ÔÈÚLהזמן ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿«
,‡¯· ‡e‰ ÌB˜n‰ שנברא ולפני «»ƒ¿»

מקום  של מושג היה לא גשמי עולם

‰ÔÓfמוגדר  ÔÈÚ Ìb Ck ,‡e‰ »«ƒ¿««¿«
‡¯·5.מחודשת גשמית הגדרה וזו ƒ¿»
e‰ÊÂהפסוק של NBÚÏ‰התוכן ¿∆¿≈

,Bc·Ï ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙƒ¿»¿¿«
eÏl‰ ˙B‡ÏÙp‰ ˙iNÚL של ∆¬ƒ««ƒ¿»«»

ÔÈÚהבריאה, ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿«
ÔÓf‰Â (ı¯‡Â ÌÈÓL) ÌB˜n‰«»»«ƒ»»∆¿«¿«
ŒÏÚ ‡l‡ dÈ‡ ,(Á¯ÈÂ LÓL)∆∆¿»≈«≈»∆»«

Bc·Ï ‰"aw‰ È„È כוח כל ללא ¿≈«»»¿«
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 מפתח  כללי

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

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

   לעושה נפלאות גדולות לבדוה "מאמר ד  )ג

ה   .........  ז"כתש'ה, ח מרחשון"מבה, פרשת בראשיתשבת 

יח  ....................  ק"מברקים להקפות שניות באה  )ד

  ,פרשת בראשיתשבת שיחת   )ה

 כ  ..................  ז"תשכ'ה, מברכים החודש מרחשון

    פרשת בראשית –לקוטי שיחות   )ו

ומ  ............................................  ד"ויכרך ) ק"בלה(

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

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

ית הצדקנית מרת חנה זכרונות אם המלכות הרבנ  )ח

נב  ....  תרגום מאידיש, וחוברת ל ל שניאורסאהן"ה ז"ע

נג  ............  פרשת בראשית –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

נד  ........  לשבוע פרשת בראשיתשיעור יומי חומש   )י

קיג  ...........  לשבוע פרשת בראשיתשיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

קיד  ...............................  לשבוע פרשת בראשית 

קכה  ....... בוע פרשת בראשיתלש" היום יום"לוח   )יג

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

קל   .........  לשבוע פרשת בראשיתפרקים ליום ' ג –  )טו

קנא   ......  לשבוע פרשת בראשיתפרק אחד ליום  –  )טז

קנז  ...........  לשבוע פרשת בראשיתספר המצוות  –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

קנט  .....................  וצ-התהלים פרק צ, כא-מלכים א פרק כ

  מסכת עדויות –משניות   )יט

סאק  .............................................    ביאור קהתי

סטק  ..........................................  מסכת יומאעין יעקב   )כ

  מסכת פסחים עם ביאורים   )כא

עק  ...............................................  קעד דף   צדמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

טצק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

רא  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  רה לקוטי תו  )כד

רב  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

רה  ...............................................  ר האמצעי"אדמו

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

רו  ..........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

רו  ................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

רז  ...............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תרפ'ספר המאמרים ה  )כט

רח  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   י דיבוריםלקוט  )ל

רט  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )לא

רי  ..............................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

ריא  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

ריב  ..................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

רכא  ..................  לשבוע פרשת בראשיתלוח זמנים   )לד

רכב  ............................................  עירוב תבשילין  )לה

רכג  .........  ס"חוהמש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לו



f"kyz'dו ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ּגילּוי 11ההתהּוּות נמׁש ,( ְְְְֲִִִִִִִַַָָָָ

קּדיׁשא, ּדעּתיקא חסד רב ּבחינת ,יתּבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָחסּדֹו

ועלּֿדר] ּבעֹולם האמיּתי, יתּבר חסּדֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

ז"ל  חכמינּו חסּדֹו,12ּדרׁשת לעֹולם ּכי כ"ו הני ְְְֲִֵֵַַַָָָָ

ולא  הּקּב"ה ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹּכנגד

והינּו, ּבחסּדֹו. אֹותם וזן ּתֹורה להם ְְְְְֶַַַָָָָָנתן

היא  ּדעּתיק, חסד חסּדֹו, ׁשּמּצד ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשההמׁשכה

ּומצֹות, ּתֹורה ׁשעלֿידי  מההמׁשכה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלמעלה

זן  מּכלֿמקֹום כּו', ראּויים היּו ׁשּלא אף ְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלכן

ימים  ׁשהאריכּו אּלא עֹוד ולא ּבחסּדֹו, ְְְֱִִֶֶֶַָָָֹאֹותם

נֹוגע 13כּו' לא יתּבר חסּדֹו ׁשּמּצד לפי והינּו ,ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּתחּתֹונים, חטאת 14מעׂשה אם ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

אם  לֹו, ּתעׂשה מה ּפׁשעי ורּבּו ּבֹו, ּתפעל ְְְֲִִֶֶַַַַַָמה

יּקח]. ּמּיד ּומה לֹו, ּתּתן מה ְְִִִֶַַַַָָָצדקּת

הּנ"ל,p‰Â‰ג) ּבכל ההתּבֹוננּות עלֿידי ¿ƒ≈ְְְְִֵַַַַָ

ּבֹו לדבקה ּבתׁשּוקה האדם ְְְְִִֵָָָָָָיתעֹורר

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר .ּבנֹוגע 15יתּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּזֹוהי  גֹו', הראת אּתה ּבּפסּוק ְְְְִִֵֶַַָָָָלהתּבֹוננּות

מעלה  למעלה הּוא איןֿסֹוף ׁשאֹור ְְְְְִֵֶַַַָָההתּבֹוננּות

ּתכלית  אין עד מּטה ּולמּטה קץ אין [ׁשהרי 16עד ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּפרּוׁשֹו לדעת, הראת אּתה היא הּפסּוק ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהתחלת

למידע  איתחזיתא אּת אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּכפי

הּזקן  רּבינּו ׁשּפירׁש ּוכמֹו ּדּו,17כּו', - אּתה , ְֵֵֵֵֶַַַָָ

זי האסט - הראת  איןֿסֹוף. עצמּות ְְְְִֵֵַַָָָהיינּו

והינּו, כּו'. ויסן ּדיר מ'זאל אז - לדעת ְְְְְִִִַַַַַָָָּבאויזן.
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ב).11) (קנו, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא א.12)ראה קיח, פסחים וראה עה"פ. תהלים רמב"ן 13)מדרש ראה

ע"ד. ריש צג, ברכה לקו"ת ב). (קלח, בסופו ע תיקון תקו"ז וראה ד. ה, וֿז.14)פרשתנו לה, הראת 15)איוב אתה ד"ה

.(149 ע' מח חלק התוועדויות ― מנחם (תורת פ"ה שמח"ת ב).16)דיום (מ, יט תיקון תקו"ז ג. לד, יתרו חדש זהר ראה

ובכ"מ.17) .(54 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד נפלאות לעושה בסד"ה הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכלים  במהות הנשמה מהות התלבשות ידי ועל והנאצל המאציל האורות]

גשמיים)דנ  נבראים נתהוו דעשיה" הלמ"ד (Ì„ÈŒÏÚÂוקבא ידי כלים על ¿«»»
iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c‰דאצילות  ˙ee‰˙‰‰ ‡È‰11,( ידי זה ועל ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
CLÓ עולם כולל הזה, לעולם C¯a˙È,העשייה,ובא BcÒÁ ÈeÏÈb ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿»≈

‡˜ÈzÚc „ÒÁ ·¯ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿«ƒ»
,‡LÈc˜ לעולם שבאות השפעות יש «ƒ»

שבעשר  החסד מידת באמצעות

משורש  שבאות השפעות ויש הספירות

"רב  בחינת שהוא נעלה יותר ומקור

שהיא  הרחמים) מידות (מי"ג חסד"

"עתיק" (בחינת קדישא" ב"עתיקא

שלמעלה  עליון' ב'כתר שהיא

C¯a˙Èמהספירות) BcÒÁ ‡e‰L∆«¿ƒ¿»≈
ÌÏBÚa ,ÈzÈÓ‡‰ מהחסד השפעה »¬ƒƒ»»

ללא  הקדושֿברוךֿהוא, של האמיתי

את  המגבילות נוספות מידות תערובת

L¯c˙החסד  C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆¿»«
Ï"Ê eÈÓÎÁ12 קל"ו פרק על ¬»≈«

וששה  עשרים נאמרו בו בתהלים

לעולם  ב"כי המסתיימים פסוקים

ÌÏBÚÏאלו ‰Èחסדו" Èk Â"Î »≈ƒ¿»
Â"Î „‚k ,ÈÓ „‚k ,BcÒÁ«¿¿∆∆ƒ¿∆∆

‰"aw‰ ‡¯aL ˙B¯Bc מאדם ∆»»«»»
רבנו  משה עד Ô˙הראשון ‡ÏÂ¿…»«

BcÒÁa Ì˙B‡ ÔÊÂ ‰¯Bz Ì‰Ï»∆»¿»»¿«¿
להם  שגרמו מעשיהם בגלל לא בלבד,

מהחסד  ליהנות ראויים להיות

האלוקית. מכך eÈ‰Â,וההשפעה ¿«¿
וקבלו  ניזונו הראשונים הדורות שכ"ו

של  "בחסדו מלמעלה השפע את

ל"רב  היא והכוונה הקדושֿברוךֿהוא"

מובן  עתיק, חסד שהוא חסד"

,BcÒÁ „vnL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆ƒ««¿
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ,˜ÈzÚc „ÒÁ∆∆¿«ƒƒ¿«¿»

‰ÎLÓ‰‰Ó לעולם וההשפעה ≈««¿»»
ÔÎlL ,˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿∆»≈
,'eÎ ÌÈÈe‡¯ eÈ‰ ‡lL Û‡ היו לא תורה מתן שלפני דורות אותם «∆…»¿ƒ

מעשיהם, בזכות מלמעלה שפע לקבל ‡Ì˙Bראויים ÔÊ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»
eÎ'הקדושֿברוךֿהוא  ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡‰L ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,BcÒÁa13, ¿«¿¿…∆»∆∆¡ƒ»ƒ

בשנים  מאשר יותר הרבה היה החיים אורך ימים שבאותם בתורה כמסופר

ממקור  היה אז שנשפע שהחסד מובן מזה וגם שנים מאות חיו ואנשים הבאות

נעלה  יותר Ú‚Bושורש ‡Ï C¯a˙È BcÒÁ „vnL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ««¿ƒ¿»≈…≈«
,ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓ חשיבות לו e˙kL·ואין BÓÎe14˙‡ËÁ Ì‡ «¬≈««¿ƒ¿∆»ƒ»»»

‰Ó z˜„ˆ Ì‡ ,BÏ ‰NÚz ‰Ó EÈÚLt ea¯Â ,Ba ÏÚÙz ‰Ó«ƒ¿«¿«¿»∆««¬∆ƒ»«¿»«
ÁwÈ E„in ‰Óe ,BÏ Ôzz היינו ƒ∆«ƒ»¿ƒ«

הקדוש  של מצידו דבר, של שלאמיתו

הן  האדם, למעשי בעצמו, הוא ברוך

משמעות  אין השליליים, ואין החיובים

הוא]. ברוך לקדוש ביחס

˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«¿≈«ƒ¿¿
,Ï"p‰ ÏÎa לגבי לעיל האמור בכל ¿»««

הבורא  הקדושֿברוךֿהוא של גדולתו

את  ומפרנס והזן מאין יש העולם את

בחסדו  ‰‡„Ìהנבראים ¯¯BÚ˙Èƒ¿≈»»»
.C¯a˙È Ba ‰˜·„Ï ‰˜eL˙aƒ¿»¿»¿»ƒ¿»≈
¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ15 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
תורה  בשמחת שנאמר הראת" "אתה

תשכ"ז, זו, »≈¿Ú‚Baשנה
‰z‡ ˜eÒta ˙eBa˙‰Ï¿ƒ¿¿«»«»
˙eBa˙‰‰ È‰BfL ,'B‚ ˙‡¯‰»¿≈»∆ƒ«ƒ¿¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈¿«¿»
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈¿«»

˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ16 לשון «»«≈«¿ƒ
בכמה  בחסידות ונתבאר שהובא הזוהר

של  שאורו – מהם ואחד אופנים,

"למעלה  איןֿסוף הקדושֿברוךֿהוא

לו  שאין זה במובן קץ" אין עד מעלה

ולמעלה  נעלם הוא כמה עד וגבול סוף

מטה  "למטה גם בבד ובד מהתגלות

עד  וגבול סוף שאין תכלית" אין עד

מתגלה הוא ‰˙ÏÁ˙כמה È¯‰L]∆¬≈«¿»«
˙‡¯‰ ‰z‡ ‡È‰ ˜eÒt‰«»ƒ«»»¿≈»
Ìb¯zL ÈÙk BLe¯tL ,˙Ú„Ï»««∆≈¿ƒ∆ƒ¿≈
‡˙ÈÊÁ˙È‡ z‡ ,ÒBÏ˜e‡¿¿«¿ƒ¿«≈»

,'eÎ Ú„ÈÓÏ עצמך את הראת אתה ¿≈«
שידעו  ÈtLכדי BÓÎeÔ˜f‰ eÈa¯ L¯17ec Y ‰z‡ ,[=אתה], ¿∆≈≈«≈«»≈«»

,ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ eÈÈ‰ הארה רק ולא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא «¿«¿≈
ממנו. ÔÊÈÂ‡aוהתגלות CÈÊ ËÒ‡‰ - עצמך].‰¯‡˙ את [=הראית »¿≈»»¿ƒ«ƒ¿

ÔÒÈÂ ¯Èc Ï‡Ê'Ó Ê‡ - ˙Ú„Ï[אותך שידעו eÈ‰Â,[=כדי .'eÎ »««»¿»«ƒƒ¿¿«¿
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הּכל 6רּבה  כּו', הּמלאכים נבראּו ּבה' אֹו ּבב' ְְְְְִִַַַַָָֹ

ׁשּלא  ּכלּום, ראׁשֹון ּביֹום נברא ׁשּלא ְְְִִִֶֶָֹֹמֹודים

וכּו', רקיע ׁשל ּבדרֹומֹו מֹוּתח היה מיכאל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹיאמרּו

רֹוקע  לבּדי ׁשמים נֹוטה ּכל, עֹוׂשה ה' אנכי ְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאּלא

מאּתי  עּמי 7הארץ ׁשּותף היה מי ּכתיב, אּתי מי , ְִִִִִִִִִֵֶָָָָָ

הּבריאה  ענין ׁשּכללּות והינּו, עֹולם. ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבבריתֹו

ּבכח  ולא ּבלבד, הּבֹורא ּבכח הּוא ליׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַֹֹֹמאין

אינֹו זה ׁשענין החֹוקרים ּובלׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָהּנבראים,

והּׂשגה  ּבהבנה לא ואפילּו הּנבראים, ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹּבחיק

ּגדֹולֹות. נפלאֹות ּבׁשם נקרא ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָׁשּלהם,

אדמּו"ר  מֹו"ח ּכ"ק ּכדברי הּב', ׁשאביו 8ּופירּוׁש , ְְְְִִֵֵֶַַָ

 ֿ הּבעל ּבׁשם ּפירׁש נׁשמתֹוֿעדן אדמּו"ר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָכ"ק

עֹוׂשה  ּׁשהּוא מה ּכל הּנה ׁשהּקּב"ה ִֵֵֶֶֶַַָָָׁשםֿטֹוב,

ימי  ּבׁשׁשת הּבריאה מעׂשה רק לא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹ(הינּו,

הּוא  הקּב"ה) ׁשל עׂשּיֹותיו ּכל אּלא ְֲִִֵֶֶַָָָָָּבראׁשית,

ׁשל  הפלאתם וגֹודל לבּדֹו, ּגדֹולֹות ְְְְְִֶֶַַָָָָנפלאֹות

(ּובלׁשֹון  זאת יֹודע לבּדֹו הּוא רק - ְְְִִֵַַַַָֹהּנפלאֹות

ּבנּסֹו).9הּגמרא  מּכיר אין הּנס ּבעל ׁשאפילּו , ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

אחד  ׁשּזהּו חסּדֹו, לעֹולם ּכי ּבּכתּוב, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָּומסּיים

"ּכי" ׁשעלֿידי הּנפלאֹות, ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַָָָמּגדּולתם

ּדזעירֿאנּפין  ּכלים למ"ד ׁשהם ל'), ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ(ּבגימטרּיא

נפׁשֿרּוחֿנׁשמה  ׁשּנעׂשים ּדאצילּות ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָונּוקבא

היא 10לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  (ועלֿידם ְְְֲִִִִִַָָָָָ
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ג.6) פ"א, כד.7)ב"ר מד, 8.49)ישעי' ע' תש"ד עה"פ.9)סה"מ תהלים מדרש גם וראה א. לא, חיים 10)נדה עץ ראה

פ"א. השמות) (שער מד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חסֿושלום, ¯a‰וכמובא È‡„ÎÂ˙‡נוסף L¯„Óa6a ‡Bיום , '· ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»¿

a בראשית‰'יום ימי ÌÈ„BÓמששת Ïk‰ ,'eÎ ÌÈÎ‡Ïn‰ e‡¯· ¿ƒ¿¿««¿»ƒ«…ƒ
ÌeÏk ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡¯· ‡lL,מהמלאכים אחד e¯Ó‡Èאף ‡lL ∆…ƒ¿»¿ƒ¿∆……¿

,'eÎÂ ÚÈ˜¯ ÏL BÓB¯„a ÁzBÓ ‰È‰ Ï‡ÎÈÓ,נוסף כוח יש וכאילו ƒ»≈»»≈«ƒ¿∆»ƒ«¿
חלק  שנטל הקדושֿברוךֿהוא, מלבד

הנביא ‡l‡בבריאה ישעיה כדברי ∆»
‰ËB ,Ïk ‰NBÚ '‰ ÈÎ‡»…ƒ≈…∆

Èc·Ï ÌÈÓL המלאכים עזרת ללא »«ƒ¿«ƒ
Èz‡Ó ı¯‡‰ Ú˜B¯7, על ואומר «»»∆≈ƒƒ

"מאתי" נקראת שהמילה המדרש כך

È˙k·,אך Èz‡ ÈÓ ופירושוÈÓ ƒƒƒ¿ƒƒ
ÏL B˙È¯·a ÈnÚ Û˙eL ‰È‰»»»ƒƒƒ¿ƒ»∆

ÌÏBÚ ורק אתי היה לא אחד אף הרי »
הבורא. הוא לבדי  ¿»¿eÈ‰Â,אנכי

היא  הדברים של הפנימית המשמעות

ÔÈ‡Ó ‰‡È¯a‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««¿ƒ»≈«ƒ
LÈÏ האלוקי בכוחו היא הבריאה כל ¿≈

וכיוון  הקדושֿברוךֿהוא, של

בעיני  נראים הגשמיים שהנבראים

מסוגלים  ואינם "יש" כמציאות עצמם

האלוקי  הכוח את ולהשיג להבין

נקראת  הבריאה אותם, ומקיים המהווה

שמצד  (אף מאין" "יש הנבראים בפי

האמיתי  ה"יש" היא האלוקות האמת,

הבורא  לעומת ערך חסרי הם והנבראים

ואפס) כאין ‰Ba¯‡והם ÁÎa ‡e‰¿…««≈
,ÌÈ‡¯·p‰ ÁÎa ‡ÏÂ ,„·Ïaƒ¿«¿…¿…««ƒ¿»ƒ
מ"אין" "יש" לברוא יכולים שאינם

מלאֿדבר דבר ¿ÔBLÏ·eƒולעשות
BÈ‡ ‰Ê ÔÈÚL ÌÈ¯˜BÁ‰«¿ƒ∆ƒ¿»∆≈

ÌÈ‡¯·p‰ ˜ÈÁa ולא נמצא לא ¿≈«ƒ¿»ƒ
הנבראים, של המושגים בעולם קיים

‰‚O‰Â ‰·‰a ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…«¬»»¿«»»
,Ì‰lL אפילו הם מאין, יש לברוא מסוגלים אינם שהנבראים בלבד זו לא ∆»∆

מתבצע הוא ואיך יתכן הדבר איך בשכלם להבין מסוגלים ˜¯‡לא ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»
מאין יש הבריאה עניין BÏB„b˙כל ˙B‡ÏÙ ÌLa לגמרי מופלא הדבר כי ¿≈ƒ¿»¿

הבורא. של בכוחו ורק אך להיות ויכול "נברא" שבגדר מי כל של מההבנה

,'a‰ Le¯ÈÙe הוא נפלאות" "לעושה Á"BÓבפסוק ˜"k È¯·„k ≈«¿ƒ¿≈¿
¯"eÓ„‡8,הריי"צ ‡„eÓ"¯הרבי ˜"Î ÂÈ·‡L הרש"ב הרבי «¿∆»ƒ«¿

Ïk ‰p‰ ‰"aw‰L ,·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÌLa L¯Èt Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆≈≈¿≈«««≈∆«»»ƒ≈»
ÈÓÈ ˙LLa ‰‡È¯a‰ ‰NÚÓ ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰) ‰NBÚ ‡e‰M ‰Ó«∆∆«¿…««¬≈«¿ƒ»¿≈∆¿≈

˙ÈL‡¯a,"נפלאות "לעושה הכתוב כוונת זו הראשון הפירוש ‡l‡שלפי ¿≈ƒ∆»
‰"a˜‰ ÏL ÂÈ˙BiNÚ Ïk(הכלל מן יוצא B‡ÏÙ˙ללא ‡e‰ »¬ƒ»∆«»»ƒ¿»

˙B‡ÏÙp‰ ÏL Ì˙‡ÏÙ‰ Ï„B‚Â ,Bc·Ï ˙BÏB„b כל כמה עד היינו ¿¿«¿∆«¿»»»∆«ƒ¿»
- נפלאות אכן הם הקדושֿברוךֿהוא Ê‡˙מעשי Ú„BÈ Bc·Ï ‡e‰ ˜«̄¿«≈«…

‡¯Ób‰ ÔBLÏ·e)9Bqa ¯ÈkÓ ÔÈ‡ Òp‰ ÏÚa eÏÈÙ‡L לפעמים , ƒ¿«¿»»∆¬ƒ«««≈≈«ƒ¿ƒ
עבורו  נעשה שהנס האדם שאפילו כזו בצורה נס עושה הקדושֿברוךֿהוא

שם  איננו זה ובשבילו שהיה לדעת לב

אלא  זה שאין לחשוב טועה והוא נס

עושה  שה' נאמר ולכן וכד') מקרה

שרק  באופן "לבדו", גדולות נפלאות

ובמעלתן  בנפלאות מכיר לבדו הוא

Èkהגדולה. ,·e˙ka ÌÈiÒÓe¿«≈«»ƒ
,BcÒÁ ÌÏBÚÏ,זה פירוש ולפי ¿»«¿

היא  הפסוק כוונת השני, הפירוש

ÏL Ì˙Ïe„bÓ „Á‡ e‰fL∆∆∆»ƒ¿»»∆
"Èk" È„ÈŒÏÚL ,˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»∆«¿≈ƒ
„"ÓÏ Ì‰L ,('Ï ‡i¯ËÓÈ‚a)¿ƒ«¿ƒ»∆≈»∆
‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ÌÈÏk≈ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿»
"פנים  (הנקראות העליונות המידות

קטן  שבמידות האור כי זעירות",

וזאת  שבמוחין, לאור ביחס ומועט

גדולות, פנים אנפין", מ"אריך בשונה

שלמעלה  עליון בכתר בחינה שהיא

ÌÈNÚpLמהספירות) ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆«¬ƒ
Œ‰‡È¯·Ï ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ∆∆«¿»»ƒ¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ10 בקבלה מבואר ¿ƒ»¬ƒ»
האלוקי  האור הארת שאופן וחסידות

התלבשות  ידי על הוא הספירות בעשר

בכלים  האלוקי) (השפע האורות

את  ומגבילים וקולטים (המכילים

והמילים  האותיות כמו והן האור,

והרגש) השכל לאור כלי המהוות

כך  ידי על היא הנבראים והתהוות

שמספרם  האצילות עולם של שהכלים

יש  "כלי" בכל [כי שלושים הוא

שלמעלה  לספירה הספירה את המשייך זה הוא יותר העליון עניינים: שלושה

המשייך  זה הוא והתחתון עצמה, זו ספירה של תוכנה הוא האמצעי ממנה,

נחלק  הספירות עשר של "כלי" שכל וכיון ממנה. שלמטה הספירה אל אותה

 ֿ בריאהֿיצירה לעולמות ונמשכים יורדים כלים] שלושים יש למעשה לשלוש,

הללו  העולמות של נפשֿרוחֿונשמה, החיות, מקור להיות והופכים עשיה

דיבורֿהמתחיל  (ד, שבתניא אחרון בקונטרס נאמר כך (ועל שבהם והנבראים

בנוקבא  התלבשות ידי "על נעשה שהדבר חיים") עץ בפרי שכתוב מה "להבין

בעשי' נשמה נעשו דאצילות הכלים כי במהות מהות דעשי' המלכות], [ספירת

לפי  ממש אלוקות בחינת באצילות] שהם כפי מהכלים [ה"נשמה" שהיא

כמו  בתכלית, באלוקות מאוחדים הכלים [וגם חד וגרמוהי איהו שבאצילות
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ז f"kyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ּגילּוי 11ההתהּוּות נמׁש ,( ְְְְֲִִִִִִִַַָָָָ

קּדיׁשא, ּדעּתיקא חסד רב ּבחינת ,יתּבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָחסּדֹו

ועלּֿדר] ּבעֹולם האמיּתי, יתּבר חסּדֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

ז"ל  חכמינּו חסּדֹו,12ּדרׁשת לעֹולם ּכי כ"ו הני ְְְֲִֵֵַַַָָָָ

ולא  הּקּב"ה ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹּכנגד

והינּו, ּבחסּדֹו. אֹותם וזן ּתֹורה להם ְְְְְֶַַַָָָָָנתן

היא  ּדעּתיק, חסד חסּדֹו, ׁשּמּצד ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשההמׁשכה

ּומצֹות, ּתֹורה ׁשעלֿידי  מההמׁשכה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלמעלה

זן  מּכלֿמקֹום כּו', ראּויים היּו ׁשּלא אף ְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלכן

ימים  ׁשהאריכּו אּלא עֹוד ולא ּבחסּדֹו, ְְְֱִִֶֶֶַָָָֹאֹותם

נֹוגע 13כּו' לא יתּבר חסּדֹו ׁשּמּצד לפי והינּו ,ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּתחּתֹונים, חטאת 14מעׂשה אם ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

אם  לֹו, ּתעׂשה מה ּפׁשעי ורּבּו ּבֹו, ּתפעל ְְְֲִִֶֶַַַַַָמה

יּקח]. ּמּיד ּומה לֹו, ּתּתן מה ְְִִִֶַַַַָָָצדקּת

הּנ"ל,p‰Â‰ג) ּבכל ההתּבֹוננּות עלֿידי ¿ƒ≈ְְְְִֵַַַַָ

ּבֹו לדבקה ּבתׁשּוקה האדם ְְְְִִֵָָָָָָיתעֹורר

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר .ּבנֹוגע 15יתּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּזֹוהי  גֹו', הראת אּתה ּבּפסּוק ְְְְִִֵֶַַָָָָלהתּבֹוננּות

מעלה  למעלה הּוא איןֿסֹוף ׁשאֹור ְְְְְִֵֶַַַָָההתּבֹוננּות

ּתכלית  אין עד מּטה ּולמּטה קץ אין [ׁשהרי 16עד ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּפרּוׁשֹו לדעת, הראת אּתה היא הּפסּוק ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהתחלת

למידע  איתחזיתא אּת אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּכפי

הּזקן  רּבינּו ׁשּפירׁש ּוכמֹו ּדּו,17כּו', - אּתה , ְֵֵֵֵֶַַַָָ

זי האסט - הראת  איןֿסֹוף. עצמּות ְְְְִֵֵַַָָָהיינּו

והינּו, כּו'. ויסן ּדיר מ'זאל אז - לדעת ְְְְְִִִַַַַַָָָּבאויזן.
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ב).11) (קנו, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא א.12)ראה קיח, פסחים וראה עה"פ. תהלים רמב"ן 13)מדרש ראה

ע"ד. ריש צג, ברכה לקו"ת ב). (קלח, בסופו ע תיקון תקו"ז וראה ד. ה, וֿז.14)פרשתנו לה, הראת 15)איוב אתה ד"ה

.(149 ע' מח חלק התוועדויות ― מנחם (תורת פ"ה שמח"ת ב).16)דיום (מ, יט תיקון תקו"ז ג. לד, יתרו חדש זהר ראה

ובכ"מ.17) .(54 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד נפלאות לעושה בסד"ה הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכלים  במהות הנשמה מהות התלבשות ידי ועל והנאצל המאציל האורות]

גשמיים)דנ  נבראים נתהוו דעשיה" הלמ"ד (Ì„ÈŒÏÚÂוקבא ידי כלים על ¿«»»
iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c‰דאצילות  ˙ee‰˙‰‰ ‡È‰11,( ידי זה ועל ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
CLÓ עולם כולל הזה, לעולם C¯a˙È,העשייה,ובא BcÒÁ ÈeÏÈb ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿»≈

‡˜ÈzÚc „ÒÁ ·¯ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆¿«ƒ»
,‡LÈc˜ לעולם שבאות השפעות יש «ƒ»

שבעשר  החסד מידת באמצעות

משורש  שבאות השפעות ויש הספירות

"רב  בחינת שהוא נעלה יותר ומקור

שהיא  הרחמים) מידות (מי"ג חסד"

"עתיק" (בחינת קדישא" ב"עתיקא

שלמעלה  עליון' ב'כתר שהיא

C¯a˙Èמהספירות) BcÒÁ ‡e‰L∆«¿ƒ¿»≈
ÌÏBÚa ,ÈzÈÓ‡‰ מהחסד השפעה »¬ƒƒ»»

ללא  הקדושֿברוךֿהוא, של האמיתי

את  המגבילות נוספות מידות תערובת

L¯c˙החסד  C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆¿»«
Ï"Ê eÈÓÎÁ12 קל"ו פרק על ¬»≈«

וששה  עשרים נאמרו בו בתהלים

לעולם  ב"כי המסתיימים פסוקים

ÌÏBÚÏאלו ‰Èחסדו" Èk Â"Î »≈ƒ¿»
Â"Î „‚k ,ÈÓ „‚k ,BcÒÁ«¿¿∆∆ƒ¿∆∆

‰"aw‰ ‡¯aL ˙B¯Bc מאדם ∆»»«»»
רבנו  משה עד Ô˙הראשון ‡ÏÂ¿…»«

BcÒÁa Ì˙B‡ ÔÊÂ ‰¯Bz Ì‰Ï»∆»¿»»¿«¿
להם  שגרמו מעשיהם בגלל לא בלבד,

מהחסד  ליהנות ראויים להיות

האלוקית. מכך eÈ‰Â,וההשפעה ¿«¿
וקבלו  ניזונו הראשונים הדורות שכ"ו

של  "בחסדו מלמעלה השפע את

ל"רב  היא והכוונה הקדושֿברוךֿהוא"

מובן  עתיק, חסד שהוא חסד"

,BcÒÁ „vnL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆ƒ««¿
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ,˜ÈzÚc „ÒÁ∆∆¿«ƒƒ¿«¿»

‰ÎLÓ‰‰Ó לעולם וההשפעה ≈««¿»»
ÔÎlL ,˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿∆»≈
,'eÎ ÌÈÈe‡¯ eÈ‰ ‡lL Û‡ היו לא תורה מתן שלפני דורות אותם «∆…»¿ƒ

מעשיהם, בזכות מלמעלה שפע לקבל ‡Ì˙Bראויים ÔÊ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»
eÎ'הקדושֿברוךֿהוא  ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡‰L ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,BcÒÁa13, ¿«¿¿…∆»∆∆¡ƒ»ƒ

בשנים  מאשר יותר הרבה היה החיים אורך ימים שבאותם בתורה כמסופר

ממקור  היה אז שנשפע שהחסד מובן מזה וגם שנים מאות חיו ואנשים הבאות

נעלה  יותר Ú‚Bושורש ‡Ï C¯a˙È BcÒÁ „vnL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ««¿ƒ¿»≈…≈«
,ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓ חשיבות לו e˙kL·ואין BÓÎe14˙‡ËÁ Ì‡ «¬≈««¿ƒ¿∆»ƒ»»»

‰Ó z˜„ˆ Ì‡ ,BÏ ‰NÚz ‰Ó EÈÚLt ea¯Â ,Ba ÏÚÙz ‰Ó«ƒ¿«¿«¿»∆««¬∆ƒ»«¿»«
ÁwÈ E„in ‰Óe ,BÏ Ôzz היינו ƒ∆«ƒ»¿ƒ«

הקדוש  של מצידו דבר, של שלאמיתו

הן  האדם, למעשי בעצמו, הוא ברוך

משמעות  אין השליליים, ואין החיובים

הוא]. ברוך לקדוש ביחס

˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«¿≈«ƒ¿¿
,Ï"p‰ ÏÎa לגבי לעיל האמור בכל ¿»««

הבורא  הקדושֿברוךֿהוא של גדולתו

את  ומפרנס והזן מאין יש העולם את

בחסדו  ‰‡„Ìהנבראים ¯¯BÚ˙Èƒ¿≈»»»
.C¯a˙È Ba ‰˜·„Ï ‰˜eL˙aƒ¿»¿»¿»ƒ¿»≈
¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ15 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
תורה  בשמחת שנאמר הראת" "אתה

תשכ"ז, זו, »≈¿Ú‚Baשנה
‰z‡ ˜eÒta ˙eBa˙‰Ï¿ƒ¿¿«»«»
˙eBa˙‰‰ È‰BfL ,'B‚ ˙‡¯‰»¿≈»∆ƒ«ƒ¿¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈¿«¿»
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈¿«»

˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ16 לשון «»«≈«¿ƒ
בכמה  בחסידות ונתבאר שהובא הזוהר

של  שאורו – מהם ואחד אופנים,

"למעלה  איןֿסוף הקדושֿברוךֿהוא

לו  שאין זה במובן קץ" אין עד מעלה

ולמעלה  נעלם הוא כמה עד וגבול סוף

מטה  "למטה גם בבד ובד מהתגלות

עד  וגבול סוף שאין תכלית" אין עד

מתגלה הוא ‰˙ÏÁ˙כמה È¯‰L]∆¬≈«¿»«
˙‡¯‰ ‰z‡ ‡È‰ ˜eÒt‰«»ƒ«»»¿≈»
Ìb¯zL ÈÙk BLe¯tL ,˙Ú„Ï»««∆≈¿ƒ∆ƒ¿≈
‡˙ÈÊÁ˙È‡ z‡ ,ÒBÏ˜e‡¿¿«¿ƒ¿«≈»

,'eÎ Ú„ÈÓÏ עצמך את הראת אתה ¿≈«
שידעו  ÈtLכדי BÓÎeÔ˜f‰ eÈa¯ L¯17ec Y ‰z‡ ,[=אתה], ¿∆≈≈«≈«»≈«»

,ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ eÈÈ‰ הארה רק ולא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא «¿«¿≈
ממנו. ÔÊÈÂ‡aוהתגלות CÈÊ ËÒ‡‰ - עצמך].‰¯‡˙ את [=הראית »¿≈»»¿ƒ«ƒ¿

ÔÒÈÂ ¯Èc Ï‡Ê'Ó Ê‡ - ˙Ú„Ï[אותך שידעו eÈ‰Â,[=כדי .'eÎ »««»¿»«ƒƒ¿¿«¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ecqg mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl

הּכל 6רּבה  כּו', הּמלאכים נבראּו ּבה' אֹו ּבב' ְְְְְִִַַַַָָֹ

ׁשּלא  ּכלּום, ראׁשֹון ּביֹום נברא ׁשּלא ְְְִִִֶֶָֹֹמֹודים

וכּו', רקיע ׁשל ּבדרֹומֹו מֹוּתח היה מיכאל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹיאמרּו

רֹוקע  לבּדי ׁשמים נֹוטה ּכל, עֹוׂשה ה' אנכי ְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאּלא

מאּתי  עּמי 7הארץ ׁשּותף היה מי ּכתיב, אּתי מי , ְִִִִִִִִִֵֶָָָָָ

הּבריאה  ענין ׁשּכללּות והינּו, עֹולם. ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבבריתֹו

ּבכח  ולא ּבלבד, הּבֹורא ּבכח הּוא ליׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַֹֹֹמאין

אינֹו זה ׁשענין החֹוקרים ּובלׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָהּנבראים,

והּׂשגה  ּבהבנה לא ואפילּו הּנבראים, ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹּבחיק

ּגדֹולֹות. נפלאֹות ּבׁשם נקרא ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָׁשּלהם,

אדמּו"ר  מֹו"ח ּכ"ק ּכדברי הּב', ׁשאביו 8ּופירּוׁש , ְְְְִִֵֵֶַַָ

 ֿ הּבעל ּבׁשם ּפירׁש נׁשמתֹוֿעדן אדמּו"ר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָכ"ק

עֹוׂשה  ּׁשהּוא מה ּכל הּנה ׁשהּקּב"ה ִֵֵֶֶֶַַָָָׁשםֿטֹוב,

ימי  ּבׁשׁשת הּבריאה מעׂשה רק לא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹ(הינּו,

הּוא  הקּב"ה) ׁשל עׂשּיֹותיו ּכל אּלא ְֲִִֵֶֶַָָָָָּבראׁשית,

ׁשל  הפלאתם וגֹודל לבּדֹו, ּגדֹולֹות ְְְְְִֶֶַַָָָָנפלאֹות

(ּובלׁשֹון  זאת יֹודע לבּדֹו הּוא רק - ְְְִִֵַַַַָֹהּנפלאֹות

ּבנּסֹו).9הּגמרא  מּכיר אין הּנס ּבעל ׁשאפילּו , ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

אחד  ׁשּזהּו חסּדֹו, לעֹולם ּכי ּבּכתּוב, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָּומסּיים

"ּכי" ׁשעלֿידי הּנפלאֹות, ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַָָָמּגדּולתם

ּדזעירֿאנּפין  ּכלים למ"ד ׁשהם ל'), ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ(ּבגימטרּיא

נפׁשֿרּוחֿנׁשמה  ׁשּנעׂשים ּדאצילּות ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָונּוקבא

היא 10לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  (ועלֿידם ְְְֲִִִִִַָָָָָ
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ג.6) פ"א, כד.7)ב"ר מד, 8.49)ישעי' ע' תש"ד עה"פ.9)סה"מ תהלים מדרש גם וראה א. לא, חיים 10)נדה עץ ראה

פ"א. השמות) (שער מד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חסֿושלום, ¯a‰וכמובא È‡„ÎÂ˙‡נוסף L¯„Óa6a ‡Bיום , '· ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»¿

a בראשית‰'יום ימי ÌÈ„BÓמששת Ïk‰ ,'eÎ ÌÈÎ‡Ïn‰ e‡¯· ¿ƒ¿¿««¿»ƒ«…ƒ
ÌeÏk ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡¯· ‡lL,מהמלאכים אחד e¯Ó‡Èאף ‡lL ∆…ƒ¿»¿ƒ¿∆……¿

,'eÎÂ ÚÈ˜¯ ÏL BÓB¯„a ÁzBÓ ‰È‰ Ï‡ÎÈÓ,נוסף כוח יש וכאילו ƒ»≈»»≈«ƒ¿∆»ƒ«¿
חלק  שנטל הקדושֿברוךֿהוא, מלבד

הנביא ‡l‡בבריאה ישעיה כדברי ∆»
‰ËB ,Ïk ‰NBÚ '‰ ÈÎ‡»…ƒ≈…∆

Èc·Ï ÌÈÓL המלאכים עזרת ללא »«ƒ¿«ƒ
Èz‡Ó ı¯‡‰ Ú˜B¯7, על ואומר «»»∆≈ƒƒ

"מאתי" נקראת שהמילה המדרש כך

È˙k·,אך Èz‡ ÈÓ ופירושוÈÓ ƒƒƒ¿ƒƒ
ÏL B˙È¯·a ÈnÚ Û˙eL ‰È‰»»»ƒƒƒ¿ƒ»∆

ÌÏBÚ ורק אתי היה לא אחד אף הרי »
הבורא. הוא לבדי  ¿»¿eÈ‰Â,אנכי

היא  הדברים של הפנימית המשמעות

ÔÈ‡Ó ‰‡È¯a‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««¿ƒ»≈«ƒ
LÈÏ האלוקי בכוחו היא הבריאה כל ¿≈

וכיוון  הקדושֿברוךֿהוא, של

בעיני  נראים הגשמיים שהנבראים

מסוגלים  ואינם "יש" כמציאות עצמם

האלוקי  הכוח את ולהשיג להבין

נקראת  הבריאה אותם, ומקיים המהווה

שמצד  (אף מאין" "יש הנבראים בפי

האמיתי  ה"יש" היא האלוקות האמת,

הבורא  לעומת ערך חסרי הם והנבראים

ואפס) כאין ‰Ba¯‡והם ÁÎa ‡e‰¿…««≈
,ÌÈ‡¯·p‰ ÁÎa ‡ÏÂ ,„·Ïaƒ¿«¿…¿…««ƒ¿»ƒ
מ"אין" "יש" לברוא יכולים שאינם

מלאֿדבר דבר ¿ÔBLÏ·eƒולעשות
BÈ‡ ‰Ê ÔÈÚL ÌÈ¯˜BÁ‰«¿ƒ∆ƒ¿»∆≈

ÌÈ‡¯·p‰ ˜ÈÁa ולא נמצא לא ¿≈«ƒ¿»ƒ
הנבראים, של המושגים בעולם קיים

‰‚O‰Â ‰·‰a ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…«¬»»¿«»»
,Ì‰lL אפילו הם מאין, יש לברוא מסוגלים אינם שהנבראים בלבד זו לא ∆»∆

מתבצע הוא ואיך יתכן הדבר איך בשכלם להבין מסוגלים ˜¯‡לא ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»
מאין יש הבריאה עניין BÏB„b˙כל ˙B‡ÏÙ ÌLa לגמרי מופלא הדבר כי ¿≈ƒ¿»¿

הבורא. של בכוחו ורק אך להיות ויכול "נברא" שבגדר מי כל של מההבנה

,'a‰ Le¯ÈÙe הוא נפלאות" "לעושה Á"BÓבפסוק ˜"k È¯·„k ≈«¿ƒ¿≈¿
¯"eÓ„‡8,הריי"צ ‡„eÓ"¯הרבי ˜"Î ÂÈ·‡L הרש"ב הרבי «¿∆»ƒ«¿

Ïk ‰p‰ ‰"aw‰L ,·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÌLa L¯Èt Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆≈≈¿≈«««≈∆«»»ƒ≈»
ÈÓÈ ˙LLa ‰‡È¯a‰ ‰NÚÓ ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰) ‰NBÚ ‡e‰M ‰Ó«∆∆«¿…««¬≈«¿ƒ»¿≈∆¿≈

˙ÈL‡¯a,"נפלאות "לעושה הכתוב כוונת זו הראשון הפירוש ‡l‡שלפי ¿≈ƒ∆»
‰"a˜‰ ÏL ÂÈ˙BiNÚ Ïk(הכלל מן יוצא B‡ÏÙ˙ללא ‡e‰ »¬ƒ»∆«»»ƒ¿»

˙B‡ÏÙp‰ ÏL Ì˙‡ÏÙ‰ Ï„B‚Â ,Bc·Ï ˙BÏB„b כל כמה עד היינו ¿¿«¿∆«¿»»»∆«ƒ¿»
- נפלאות אכן הם הקדושֿברוךֿהוא Ê‡˙מעשי Ú„BÈ Bc·Ï ‡e‰ ˜«̄¿«≈«…

‡¯Ób‰ ÔBLÏ·e)9Bqa ¯ÈkÓ ÔÈ‡ Òp‰ ÏÚa eÏÈÙ‡L לפעמים , ƒ¿«¿»»∆¬ƒ«««≈≈«ƒ¿ƒ
עבורו  נעשה שהנס האדם שאפילו כזו בצורה נס עושה הקדושֿברוךֿהוא

שם  איננו זה ובשבילו שהיה לדעת לב

אלא  זה שאין לחשוב טועה והוא נס

עושה  שה' נאמר ולכן וכד') מקרה

שרק  באופן "לבדו", גדולות נפלאות

ובמעלתן  בנפלאות מכיר לבדו הוא

Èkהגדולה. ,·e˙ka ÌÈiÒÓe¿«≈«»ƒ
,BcÒÁ ÌÏBÚÏ,זה פירוש ולפי ¿»«¿

היא  הפסוק כוונת השני, הפירוש

ÏL Ì˙Ïe„bÓ „Á‡ e‰fL∆∆∆»ƒ¿»»∆
"Èk" È„ÈŒÏÚL ,˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»∆«¿≈ƒ
„"ÓÏ Ì‰L ,('Ï ‡i¯ËÓÈ‚a)¿ƒ«¿ƒ»∆≈»∆
‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ÌÈÏk≈ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿»
"פנים  (הנקראות העליונות המידות

קטן  שבמידות האור כי זעירות",

וזאת  שבמוחין, לאור ביחס ומועט

גדולות, פנים אנפין", מ"אריך בשונה

שלמעלה  עליון בכתר בחינה שהיא

ÌÈNÚpLמהספירות) ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆«¬ƒ
Œ‰‡È¯·Ï ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ∆∆«¿»»ƒ¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ10 בקבלה מבואר ¿ƒ»¬ƒ»
האלוקי  האור הארת שאופן וחסידות

התלבשות  ידי על הוא הספירות בעשר

בכלים  האלוקי) (השפע האורות

את  ומגבילים וקולטים (המכילים

והמילים  האותיות כמו והן האור,

והרגש) השכל לאור כלי המהוות

כך  ידי על היא הנבראים והתהוות

שמספרם  האצילות עולם של שהכלים

יש  "כלי" בכל [כי שלושים הוא

שלמעלה  לספירה הספירה את המשייך זה הוא יותר העליון עניינים: שלושה

המשייך  זה הוא והתחתון עצמה, זו ספירה של תוכנה הוא האמצעי ממנה,

נחלק  הספירות עשר של "כלי" שכל וכיון ממנה. שלמטה הספירה אל אותה

 ֿ בריאהֿיצירה לעולמות ונמשכים יורדים כלים] שלושים יש למעשה לשלוש,

הללו  העולמות של נפשֿרוחֿונשמה, החיות, מקור להיות והופכים עשיה

דיבורֿהמתחיל  (ד, שבתניא אחרון בקונטרס נאמר כך (ועל שבהם והנבראים

בנוקבא  התלבשות ידי "על נעשה שהדבר חיים") עץ בפרי שכתוב מה "להבין

בעשי' נשמה נעשו דאצילות הכלים כי במהות מהות דעשי' המלכות], [ספירת

לפי  ממש אלוקות בחינת באצילות] שהם כפי מהכלים [ה"נשמה" שהיא

כמו  בתכלית, באלוקות מאוחדים הכלים [וגם חד וגרמוהי איהו שבאצילות
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f"kyz'dח ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

ּבריאת  מּצד ׁשּגם ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, .ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹיתּבר

ּבהם  ׁשאין אלקים) ׁשם (עלֿידי וארץ ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשמים

ּדהּוי' הענין וניּכר יׁשנֹו הוי', לׁשם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהתנּגדּות

ּכׁשפים  ׁשאפילּו זאת, עֹוד אּלא האלקים, ְֱֲִִִֶֶָָָֹֹהּוא

קליּפֹות  מג' ׁשהם מעלה, ׁשל ּפמליא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין

ּגם  הּנה ּתכלית, אין עד מּטה מּטה ְְִִֵֵֵַַַַַַָָהּטמאֹות,

עֹוד  ּׁשאין זה מּצד אּלא אינּה ׁשּלהם ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמציאּות

מּלבּדֹו], עֹוד ּׁשאין ניּכר ּבהם וגם ְְְִִִֵֶֶַַַָָמּלבּדֹו,

עצּומה  ּבתׁשּוקה האדם יתעֹורר ֿ זה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשעלֿידי

ׁשּתהיה לדבק  ׁשּכדי ונתּבאר, .יתּבר ּבֹו ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

לימּוד  עלֿידי זה הרי ,יתּבר ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָהּדבקּות

ׁשל  ּורצֹונֹו חכמתֹו היא הּתֹורה ּכי ּדוקא, ְְְִִֶַַַָָָָָהּתֹורה

 ֿ ׁשעל ּתֹורה, לֹומד האדם ּכאׁשר ולכן ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָהקּב"ה,

ּביחּוד  הּתֹורה חכמת עם ׂשכלֹו מתאחד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָידיֿזה

ּבּתניא  (ּכמבֹואר ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין אזי 23נפלא ,( ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

(עלֿידי  וקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָנעׂשים

חד  ּכּוּלא ּבּתניא 24אֹוריתא) וכּמבֹואר ׁשהּיחּוד 25, ְְְְִֶַַַַַַָָָָ

 ֿ וקּודׁשא (ּדאֹוריתא הּתֹורה לימּוד ְְְְְִֵֶַַַָָָׁשעלֿידי

חד  ּכּוּלא יֹותר 26ּבריֿהּוא נעלה ּבאֹופן הּוא ( ְְֲִֵֶֶַַָ

רק  (ׁשהן הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי הּיחּוד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַמאׁשר

ּדמלּכא  ).27אברין ְְִֵַָָ

אדמּו"ר Ô·eÈÂד) ׁשל ּבּמאמר הּמבֹואר ּבהקּדם ¿»ְְְְֲֵֶֶַַַַָָ

הּמאה  ׁשנת היא (ׁשהּׁשנה ְֲִֵֶַַַַָָָָמהר"ׁש

תרכ"ז  ּתֹורה מּׂשמחת נׂשיאּותֹו) ,28להתחלת ְְְְִִִַַַָָ

ל"ה  ּפרׁשה רּבה ּבמדרׁש ּׁשּכתּוב מה 29ׁשּמביא ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ירּוׁשלמי  הּגדֹות אחד 30ּבׁשם ּכתּוב וכל 31, אֹומר ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
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א.24)פ"ה.23) עג, זח"ג וש"נ.25)ראה ואילך. קכא ס"ע תרצ"ב סה"מ וראה זהר 26)פכ"ג. וראה הזהר. בשם שם תניא

ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ו תיקון תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, א).27)ח"א (עד, ל תיקון בסה"מ 28)תקו"ז נדפס

ואילך. רפט ע' ג.29)תרכ"ו ה"א.30)פיסקא פ"א יא.31)פאה ח, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ותוספת eÈ‰Â,יתברך. חידוש יש כשפים, ואפילו מלבדו" עוד ש"אין בכך ¿«¿

היינו  האלוקים", הוא "ה' הפסוק, של הקודם חלקו Ïa·„על BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
ÔÈ‡L (ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„ÈŒÏÚ) ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯a „vÓ ÌbL∆«ƒ«¿ƒ«»«ƒ»»∆«¿≈≈¡…ƒ∆≈

Ì‰a ובארץ ‰ÈÂ',בשמים ÌLÏ ˙e„b˙‰ גשמית מציאות בהיותם כי »∆ƒ¿«¿¿≈¬»»
האור  על ומסתירים מעלימים הם

שלהם  המציאות אבל הרוחני האלוקי

בהם  וגם הוי' לשם מנגדת ¿∆BLÈלא
‡e‰ 'Èe‰c ÔÈÚ‰ ¯kÈÂ¿ƒ»»ƒ¿»¿«»»
,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»…
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈÙLk eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ
'‚Ó Ì‰L ,‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓt»«¿»∆«¿»∆≈ƒ

,˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ כוחות ¿ƒ«¿≈
הם  כי 'קליפות' (הנקראים הטומאה

כשם  האלוקי האור על מכסים

נחלקים  הפרי) על מכסה שהקליפה

היא  מביניהן והחמורה שונות לדרגות

טוב קלי  בהן שאין לגמרי הטמאות פות

שהיא  "נוגה}" מקליפת (בשונה כלל

של  ירידה והיא ורע) טוב של תערובת

האלוקי  ‡ÔÈהאור „Ú ‰hÓ ‰hÓ«»«»«≈
˙e‡Èˆn‰ Ìb ‰p‰ ,˙ÈÏÎz«¿ƒƒ≈««¿ƒ

Ì‰lL הללו הטמאות הקליפות ∆»∆
dÈ‡ עצמאית כל ‡l‡מציאות ≈»∆»

רק  הוא ÔÈ‡Mקיומם ‰Ê „vÓƒ«∆∆≈
¯kÈ Ì‰a Ì‚Â ,Bc·lÓ „BÚƒ¿«¿«»∆ƒ»
ŒÏÚL ,[Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡M∆≈ƒ¿«∆«

‰ÊŒÈ„È הוא "ה' כיצד להכרה שיגיע ¿≈∆
מלבדו" עוד ו"אין ≈¿BÚ˙Èƒ¯¯האלקים"

‰ÓeˆÚ ‰˜eL˙a Ì„‡‰»»»ƒ¿»¬»
.C¯a˙È Ba ‰˜·„Ï¿»¿»ƒ¿»≈

,¯‡a˙Â ֿ דיבור הנזכר במאמר ¿ƒ¿»≈
הראת" "אתה ≈¿∆È„kLהמתחיל

,C¯a˙È Ba ˙e˜·c‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿≈ƒ¿»≈
תתממש  אכן בו לדבוק ≈¬‰¯Èוהתשוקה

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈ƒ«»
B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰ Èk ,‡˜Âc«¿»ƒ«»ƒ»¿»

,‰"a˜‰ ÏL BBˆ¯e נובעות התורה שבדברי הסברות כי – חכמתו ¿∆«»»
בפועל  ההלכה והוראת המסקנה כי – ורצונו הקדושֿברוךֿהוא, של מחכמתו

העליון  הרצון פי על Bz¯‰,היא „ÓBÏ Ì„‡‰ ¯L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆»»»≈»
BÏÎN „Á‡˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הלומד ‰Bz¯‰של ˙ÓÎÁ ÌÚ ∆«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿««»

ה' חכמת e‰BÓkשהיא „eÁÈ ÔÈ‡L ‡ÏÙ „eÁÈa נפלאה באחדות ¿ƒƒ¿»∆≈ƒ»
לה  דומה Èza‡שאין ¯‡B·Ók)23,משל "דרך לשונו: וזה ה, פרק «¿»««¿»

הרי  בוריה, על לאשורה בגמרא או במשנה הלכה איזו ומשיג מבין כשאדם

זו  הלכה והנה, שעה. באותה בה מלובש שכלו וגם אותה, ומקיף תופס שכלו

כך  ראובן שכשיטעון ברצונו שעלה הקדושֿברוךֿהוא, של ורצונו חכמתו היא

כשאדם  הרי וכך... כך ביניהם הפסק יהיה וכך, כך ושמעון דרךֿמשל וכך

זה  הרי זה... פסק בשכלו ומשיג יודע

רצונו  בשכלו ומקיף ותופס משיג

דלית  הקדושֿברוךֿהוא, של וחכמתו

ברצונו  ולא ביה תפיסא מחשבה

בהלכות  בהתלבשותם אם כי וחכמתו,

מלובש  שכלו וגם לפנינו. הערוכות

יחוד  שאין נפלא יחוד והוא בהם.

בגשמיות, כלל נמצא כערכו ולא כמוהו

מכל  ממש ומיוחדים לאחדים להיות

ופנה") Ï‡¯NÈצד ÌÈNÚ ÈÊ‡ ,¬««¬ƒƒ¿»≈
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ישראל בני ¿¿»¿ƒ

≈¿»(È„ÈŒÏÚוהקדושֿברוךֿהוא
‡˙È¯B‡ התורה(„Á ‡lek24, «¿»»«

אחד, Èza‡הכול ¯‡B·nÎÂ25 ¿«¿»««¿»
„eÁi‰L וההתאחדות ההתחברות ∆«ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  עם האדם של

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡c)¿«¿»¿¿»¿ƒ

„Á ‡lek ‡e‰26 שהתורה כיוון »«
אחד) הכול הם והקדושֿברוךֿהוא

‡e‰ ואיחוד ÏÚ‰חיבור ÔÙB‡a¿∆«¬∆
È„ÈŒÏÚL „eÁi‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆«ƒ∆«¿≈
ÔÈ¯·‡ ˜¯ Ô‰L) ˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿∆≈«≈»ƒ

‡kÏÓc27:כג פרק בתניא, כמבואר ¿«¿»
לבוש  הם האדם גוף שאברי "כמו

וכל... מכל אליה לגמרי ובטלים לנפשו

מעשה  של החיות משל, דרך כך,

לגבי  לגמרי בטל הוא וקיומן המצות

לו  ונעשה בו, המלובש העליון רצון

בלימוד  ואילו לנשמה") כגוף ממש

עם  רק לא מתחבר האדם התורה

 ֿ הקדושֿברוך המלך של ה"אברים"

חיצוני. דבר רק ולא ועצמותו מהותו שהם ורצונו חכמתו עם אלא הוא,

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ÏL ¯Ó‡na ¯‡B·n‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ („¿»¿∆¿≈«¿»««¬»∆«¿«¬»
˙ÁÓOÓ (B˙e‡ÈN ˙ÏÁ˙‰Ï ‰‡n‰ ˙L ‡È‰ ‰M‰L)∆«»»ƒ¿««≈»¿«¿»«¿ƒƒƒ¿«

Ê"Î¯˙ ‰¯Bz28‰L¯t ‰a¯ L¯„Óa ·e˙kM ‰Ó ‡È·nL , »∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿««»»»»
‰"Ï29ÈÓÏLe¯È ˙B„b‰ ÌLa30, שני בין סתירה יש שלכאורה על ¿≈«»¿«¿ƒ

התורה  על המדברים ‡Á„פסוקים ·e˙k31‡Ï ÌÈˆÙÁ ÏÎÂ ¯ÓB‡ »∆»≈¿»¬»ƒ…
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ecqg mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl

הּידיעה  ׁשּתהיה אּתה, על קאי לדעת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּתיבת

הלא  מּובן, אינֹו ולכאֹורה איןֿסֹוף, ְְְְֲִֵֵַָָֹּבעצמּות

ּבֹורא, מּתאר ּגם למעלה הּוא יתּבר ְְְְִִֵֵַַַַָָֹעצמּותֹו

ּׁשהעֹולמֹות  מה האלקּות עיקר זהּו ׁשּלא ְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכּידּוע

מּמּנּו מדר 18מתהּוים אפילּו והרי היא , ּבֹורא יגת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַ

 ֿ ועלֿאחת הּנבראים, אל לגמרי  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָּבאיןֿערֹו

ׁשּי אי ואםּֿכן ,יתּבר עצמּותֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָּכּמהֿוכּמה

א (אּתה). ּבעצמּותֹו (לדעת) הּידיעה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָׁשּתהיה

ׁשּזהּו העצמּות, ּבכח הּוא ּגּופא ׁשּזה הּוא, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹהענין

ּכח' ה'ּנתינת ׁשּזֹוהי הראת, אּתה ְְְִִֵֶַַַַָָָֹאֹומרֹו

ענין  להיֹות ׁשּיּוכל (אּתה), יתּבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמעצמּותֹו

אין  עד מעלה למעלה ּבעצמּותֹו, ּגם ְְְְְְִֵַַַַַַָָָהּידיעה

הּוא  ׁשהוי' הּידיעה ּגם ּבאה זה ּומּצד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָקץ.

ּכּוּלא  ואלקים ׁשהוי' הּכתּוב), ּכהמׁש) ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהאלקים

הוה 19חד  היה ּפירּוׁשֹו הוי' ׁשּׁשם ּדאף והינּו, . ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכאחד  הּזמן 20ויהיה מענין למעלה ׁשהּוא , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

מענין  למעלה וגם ועתיד, הוה לעבר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנחלק

היא  ׁשעלֿידֹו אלקים, ׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן ֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּמקֹום,

להתחּלקּות  ּומקֹור ׁשרׁש הּוא העֹולמֹות, ְְְִִֶַַַָָָֹהתהּוּות

לׁשֹון  הּוא אלקים ׁשּׁשם ׁשּזהּו ּומקֹום, ְְֱִִֵֶֶֶַָֹּדזמן

ואםּֿכן 21רּבים  ההתחּלקּות, ענין על ׁשּמֹורה , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַ

מּזה, זה הפּכּיים הם ואלקים הוי' ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּׁשמֹות

חד. ׁשּכּוּלא האלקים, הּוא הוי' ֱֲִִֶַָָָָָָֹמּכלֿמקֹום

זה  ׁשעל מּלבּדֹו, עֹוד אין הּוא, הּפסּוק ְְִִֵֶֶַַַָוסּיּום

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשּמכחיׁשין 22אמרּו ּכׁשפים, ואפילּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּמכחיׁשים  עצמֹו זה הּנה מעלה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפמליא

מּלבּדֹו עֹוד אין זה ּגם מעלה, ׁשל ְְְִֵֶֶַַַַָָָּפמליא
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א.18) ח, שה"ש לקו"ת ב. צט, אסתר מגילת א.19)תו"א קסא, ב. כו, ח"ב סע"א. יב, ח"א זהר סע"ב 20)ראה רנז, זח"ג

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס תו"א 21)(ברע"מ). ז. לה, וישלח פרש"י ראה

ובכ"מ. ב. ה, להצ"צ סהמ"צ ב. נו, א.22)וארא ז, חולין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙·ÈzL המילהÈ‡˜ ˙Ú„Ï מכוונת‰ÚÈ„i‰ ‰È‰zL ,‰z‡ ÏÚ ∆≈«»««»≈««»∆ƒ¿∆«¿ƒ»

באלוקות Ô·eÓוההכרה BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚa איך ¿«¿≈¿ƒ¿»≈»
סוף, אין בעצמות ידיעה שתהיה ‰e‡יתכן C¯a˙È B˙eÓˆÚ ‡Ï‰¬…«¿ƒ¿»≈

,‡¯Ba ¯‡zÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ הפעולות לאחת מתייחס "בורא" התואר שכן ¿«¿»«ƒ…«≈
בעצמו אליו לא אבל »«»¿Úe„iÎÂשלו

החסידות  ÈÚ˜¯בתורת e‰Ê ‡lL∆…∆ƒ«
˙BÓÏBÚ‰M ‰Ó ˙e˜Ï‡‰»¡…«∆»»

epnÓ ÌÈe‰˙Ó18, עניין כל אלא ƒ¿«ƒƒ∆
לגבי  וחיצוני טפל דבר הוא הבריאה

וכל  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ערך  שום להם אין והנבראים העולמות

לגביו חשיבות ‡eÏÈÙושום È¯‰Â«¬≈¬ƒ
ŒÔÈ‡a ‡È‰ ‡¯Ba ˙‚È¯„Ó«¿≈«≈ƒ¿≈
,ÌÈ‡¯·p‰ Ï‡ È¯Ó‚Ï CB¯Ú¬¿«¿≈∆«ƒ¿»ƒ
כזה  הוא לנבראים הבורא בין היחס

אלא  ביניהם והשוואה ערך כל שאין

שיעור  לאין מזה זה רחוקים »¿ŒÏÚÂהם
B˙eÓˆÚ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»«¿

C¯a˙È בורא מלהיקרא אפילו שנעלה ƒ¿»≈
ומופשט  ונבדל רחוק ובוודאי שבוודאי

ודמיון, השוואה כל ללא מהנבראים

CiL CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â יתכן‰È‰zL ¿ƒ≈≈«»∆ƒ¿∆
B˙eÓˆÚa (˙Ú„Ï) ‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»»««¿«¿

?.(‰z‡)«»
‡Ùeb ‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ זה «»ƒ¿»∆∆»

סוף  אין בעצמות 'ידיעה' שתהיה עצמו

e‰fL ,˙eÓˆÚ‰ ÁÎa ‡e‰¿…«»«¿∆∆
B¯ÓB‡ בפסוק,˙‡¯‰ ‰z‡ ¿«»»¿≈»

'Ák ˙È˙p'‰ È‰BfL∆ƒ«¿ƒ«…«
,(‰z‡) C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿»≈«»
‰ÚÈ„i‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»

,B˙eÓˆÚa Ìb שהוא כפי «¿«¿
.ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«≈≈

‰Ê „vÓe הידיעה של מכוחה ƒ«∆
סוף  אין בעצמות Ìbוההכרה ‰‡a»»«

ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰L ‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»∆¬»»»¡…ƒ
·e˙k‰ CLÓ‰k) הראת "אתה ¿∆¿≈«»

lek‡לדעת..."), ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰L∆¬»»∆¡…ƒ»
„Á19 שונים שהם למרות אלוקים, שם של והתוכן הוי' שם של התוכן «

ומבאר. שהולך כפי אחד, הכול זאת בכל ÌMLבמהותם, Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆≈
„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ BLe¯Èt 'ÈÂ‰20, מביא זה ששם כלומר, ¬»»≈»»…∆¿ƒ¿∆¿∆»

ביטוי ÏÁpL˜הקדושֿברוךֿהוא e‰L‡לידי ÔÓf‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ∆¿«¿»≈ƒ¿««¿«∆∆¿»
„È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·ÚÏ תמיד היה הוא אלא קיימים לא הללו ההבדלים ומצידו ¿»»…∆¿»ƒ

בעתיד, תמיד ויהיה כעת הווה ‰ÌB˜n,בעבר, ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‚Â¿«¿«¿»≈ƒ¿««»
והגבלות  מגדרי למעלה גם הוא כך הזמן, והגבלות מגדרי למעלה שהוא וכשם

בשווה מקום בכל ונמצא »Œ‰Óהמקום
,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÔkŒÔÈ‡M שמו הוא ∆≈≈≈¡…ƒ

הקדושֿברוךֿהוא «»∆B„ÈŒÏÚLשל
,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ‡È‰ ושם ƒƒ¿«»»

אלוקים, שם L¯Lזה, ‡e‰…∆
ÔÓÊc ˙e˜lÁ˙‰Ï ¯B˜Óe»«ƒ¿«¿ƒ¿«

,ÌB˜Óe,בעולם קיימת שלמעשה »
הגדרים  גם בעולם, דבר כל והרי

באלוקות  ומקורם שורשם וההגבלות

‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌML e‰fL∆∆∆≈¡…ƒ
ÌÈa¯ ÔBLÏ21,'הוי משם בשונה ¿«ƒ

יחיד בלשון ÏÚשהוא ‰¯BnL∆∆«
,˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚ שמחייב דבר ƒ¿««ƒ¿«¿

החל  שונים, גדרים וקביעת הגבלות

הז  עיקר מגדרי שהם והמקום מן

הגשמי, הזה בעולם שקיימת ההגבלה

ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«≈¬»»∆¡…ƒ
,‰fÓ ‰Ê ÌÈikÙ‰ Ì‰ אחד וכל ≈»¿ƒƒ∆ƒ∆

לחלוטין, שונה תוכן מבטא מהם

‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬»»
„Á ‡lekL ,ÌÈ˜Ï‡‰ שהכול »¡…ƒ∆»«

בקבלה  בהרחבה שמבואר וכפי אחד,

לאמיתו  שכאמור משום זהו וחסידות

ההגבלות  הגדרים, גם דבר של

 ֿ מהקדושֿברוך נובעים והצמצומים

לידי  בא הוי' שבשם אלא בעצמו הוא

שבאיןֿסוף  גבול הבלי עניין ביטוי

כוחו  ביטוי לידי בא אלוקים ובשם

ולצמצם. ‰eÒt˜להגביל ÌeiÒÂ¿ƒ«»
הראת..." BÚ„"אתה ÔÈ‡ ,‡e‰≈

,Bc·lÓ,דבר שום שאין היינו ƒ¿«
סמכות, ושום כוח שום שאין ובוודאי

הוא  ברוך הקדוש Ê‰מלבד ÏÚL∆«∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡22eÏÈÙ‡Â »¿«≈««¬ƒ

BÓˆÚ ‰Ê ‰p‰ ,‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓt ÔÈLÈÁÎnL ,ÌÈÙLk¿»ƒ∆«¿ƒƒ»«¿»∆«¿»ƒ≈∆«¿
,‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓt ÌÈLÈÁÎnL'בה באמונה ‡ÔÈוכופרים ‰Ê Ìb ∆«¿ƒƒ»«¿»∆«¿»«∆≈

C¯a˙È Bc·lÓ „BÚ'ה של מכוחו ורק אך ופועלים קיימים  הם ואפילו ƒ¿«ƒ¿»≈
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ט f"kyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

ּבריאת  מּצד ׁשּגם ּבלבד זֹו ׁשּלא והינּו, .ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹיתּבר

ּבהם  ׁשאין אלקים) ׁשם (עלֿידי וארץ ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשמים

ּדהּוי' הענין וניּכר יׁשנֹו הוי', לׁשם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהתנּגדּות

ּכׁשפים  ׁשאפילּו זאת, עֹוד אּלא האלקים, ְֱֲִִִֶֶָָָֹֹהּוא

קליּפֹות  מג' ׁשהם מעלה, ׁשל ּפמליא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין

ּגם  הּנה ּתכלית, אין עד מּטה מּטה ְְִִֵֵֵַַַַַַָָהּטמאֹות,

עֹוד  ּׁשאין זה מּצד אּלא אינּה ׁשּלהם ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמציאּות

מּלבּדֹו], עֹוד ּׁשאין ניּכר ּבהם וגם ְְְִִִֵֶֶַַַָָמּלבּדֹו,

עצּומה  ּבתׁשּוקה האדם יתעֹורר ֿ זה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשעלֿידי

ׁשּתהיה לדבק  ׁשּכדי ונתּבאר, .יתּבר ּבֹו ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

לימּוד  עלֿידי זה הרי ,יתּבר ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָהּדבקּות

ׁשל  ּורצֹונֹו חכמתֹו היא הּתֹורה ּכי ּדוקא, ְְְִִֶַַַָָָָָהּתֹורה

 ֿ ׁשעל ּתֹורה, לֹומד האדם ּכאׁשר ולכן ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָהקּב"ה,

ּביחּוד  הּתֹורה חכמת עם ׂשכלֹו מתאחד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָידיֿזה

ּבּתניא  (ּכמבֹואר ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין אזי 23נפלא ,( ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

(עלֿידי  וקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָנעׂשים

חד  ּכּוּלא ּבּתניא 24אֹוריתא) וכּמבֹואר ׁשהּיחּוד 25, ְְְְִֶַַַַַַָָָָ

 ֿ וקּודׁשא (ּדאֹוריתא הּתֹורה לימּוד ְְְְְִֵֶַַַָָָׁשעלֿידי

חד  ּכּוּלא יֹותר 26ּבריֿהּוא נעלה ּבאֹופן הּוא ( ְְֲִֵֶֶַַָ

רק  (ׁשהן הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי הּיחּוד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַמאׁשר

ּדמלּכא  ).27אברין ְְִֵַָָ

אדמּו"ר Ô·eÈÂד) ׁשל ּבּמאמר הּמבֹואר ּבהקּדם ¿»ְְְְֲֵֶֶַַַַָָ

הּמאה  ׁשנת היא (ׁשהּׁשנה ְֲִֵֶַַַַָָָָמהר"ׁש

תרכ"ז  ּתֹורה מּׂשמחת נׂשיאּותֹו) ,28להתחלת ְְְְִִִַַַָָ

ל"ה  ּפרׁשה רּבה ּבמדרׁש ּׁשּכתּוב מה 29ׁשּמביא ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ירּוׁשלמי  הּגדֹות אחד 30ּבׁשם ּכתּוב וכל 31, אֹומר ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
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א.24)פ"ה.23) עג, זח"ג וש"נ.25)ראה ואילך. קכא ס"ע תרצ"ב סה"מ וראה זהר 26)פכ"ג. וראה הזהר. בשם שם תניא

ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ו תיקון תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, א).27)ח"א (עד, ל תיקון בסה"מ 28)תקו"ז נדפס

ואילך. רפט ע' ג.29)תרכ"ו ה"א.30)פיסקא פ"א יא.31)פאה ח, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ותוספת eÈ‰Â,יתברך. חידוש יש כשפים, ואפילו מלבדו" עוד ש"אין בכך ¿«¿

היינו  האלוקים", הוא "ה' הפסוק, של הקודם חלקו Ïa·„על BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
ÔÈ‡L (ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„ÈŒÏÚ) ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯a „vÓ ÌbL∆«ƒ«¿ƒ«»«ƒ»»∆«¿≈≈¡…ƒ∆≈

Ì‰a ובארץ ‰ÈÂ',בשמים ÌLÏ ˙e„b˙‰ גשמית מציאות בהיותם כי »∆ƒ¿«¿¿≈¬»»
האור  על ומסתירים מעלימים הם

שלהם  המציאות אבל הרוחני האלוקי

בהם  וגם הוי' לשם מנגדת ¿∆BLÈלא
‡e‰ 'Èe‰c ÔÈÚ‰ ¯kÈÂ¿ƒ»»ƒ¿»¿«»»
,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»…
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈÙLk eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ
'‚Ó Ì‰L ,‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓt»«¿»∆«¿»∆≈ƒ

,˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ כוחות ¿ƒ«¿≈
הם  כי 'קליפות' (הנקראים הטומאה

כשם  האלוקי האור על מכסים

נחלקים  הפרי) על מכסה שהקליפה

היא  מביניהן והחמורה שונות לדרגות

טוב קלי  בהן שאין לגמרי הטמאות פות

שהיא  "נוגה}" מקליפת (בשונה כלל

של  ירידה והיא ורע) טוב של תערובת

האלוקי  ‡ÔÈהאור „Ú ‰hÓ ‰hÓ«»«»«≈
˙e‡Èˆn‰ Ìb ‰p‰ ,˙ÈÏÎz«¿ƒƒ≈««¿ƒ

Ì‰lL הללו הטמאות הקליפות ∆»∆
dÈ‡ עצמאית כל ‡l‡מציאות ≈»∆»

רק  הוא ÔÈ‡Mקיומם ‰Ê „vÓƒ«∆∆≈
¯kÈ Ì‰a Ì‚Â ,Bc·lÓ „BÚƒ¿«¿«»∆ƒ»
ŒÏÚL ,[Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡M∆≈ƒ¿«∆«

‰ÊŒÈ„È הוא "ה' כיצד להכרה שיגיע ¿≈∆
מלבדו" עוד ו"אין ≈¿BÚ˙Èƒ¯¯האלקים"

‰ÓeˆÚ ‰˜eL˙a Ì„‡‰»»»ƒ¿»¬»
.C¯a˙È Ba ‰˜·„Ï¿»¿»ƒ¿»≈

,¯‡a˙Â ֿ דיבור הנזכר במאמר ¿ƒ¿»≈
הראת" "אתה ≈¿∆È„kLהמתחיל

,C¯a˙È Ba ˙e˜·c‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿≈ƒ¿»≈
תתממש  אכן בו לדבוק ≈¬‰¯Èוהתשוקה

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈ƒ«»
B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰ Èk ,‡˜Âc«¿»ƒ«»ƒ»¿»

,‰"a˜‰ ÏL BBˆ¯e נובעות התורה שבדברי הסברות כי – חכמתו ¿∆«»»
בפועל  ההלכה והוראת המסקנה כי – ורצונו הקדושֿברוךֿהוא, של מחכמתו

העליון  הרצון פי על Bz¯‰,היא „ÓBÏ Ì„‡‰ ¯L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆»»»≈»
BÏÎN „Á‡˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הלומד ‰Bz¯‰של ˙ÓÎÁ ÌÚ ∆«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿««»

ה' חכמת e‰BÓkשהיא „eÁÈ ÔÈ‡L ‡ÏÙ „eÁÈa נפלאה באחדות ¿ƒƒ¿»∆≈ƒ»
לה  דומה Èza‡שאין ¯‡B·Ók)23,משל "דרך לשונו: וזה ה, פרק «¿»««¿»

הרי  בוריה, על לאשורה בגמרא או במשנה הלכה איזו ומשיג מבין כשאדם

זו  הלכה והנה, שעה. באותה בה מלובש שכלו וגם אותה, ומקיף תופס שכלו

כך  ראובן שכשיטעון ברצונו שעלה הקדושֿברוךֿהוא, של ורצונו חכמתו היא

כשאדם  הרי וכך... כך ביניהם הפסק יהיה וכך, כך ושמעון דרךֿמשל וכך

זה  הרי זה... פסק בשכלו ומשיג יודע

רצונו  בשכלו ומקיף ותופס משיג

דלית  הקדושֿברוךֿהוא, של וחכמתו

ברצונו  ולא ביה תפיסא מחשבה

בהלכות  בהתלבשותם אם כי וחכמתו,

מלובש  שכלו וגם לפנינו. הערוכות

יחוד  שאין נפלא יחוד והוא בהם.

בגשמיות, כלל נמצא כערכו ולא כמוהו

מכל  ממש ומיוחדים לאחדים להיות

ופנה") Ï‡¯NÈצד ÌÈNÚ ÈÊ‡ ,¬««¬ƒƒ¿»≈
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ישראל בני ¿¿»¿ƒ

≈¿»(È„ÈŒÏÚוהקדושֿברוךֿהוא
‡˙È¯B‡ התורה(„Á ‡lek24, «¿»»«

אחד, Èza‡הכול ¯‡B·nÎÂ25 ¿«¿»««¿»
„eÁi‰L וההתאחדות ההתחברות ∆«ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  עם האדם של

‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡c)¿«¿»¿¿»¿ƒ

„Á ‡lek ‡e‰26 שהתורה כיוון »«
אחד) הכול הם והקדושֿברוךֿהוא

‡e‰ ואיחוד ÏÚ‰חיבור ÔÙB‡a¿∆«¬∆
È„ÈŒÏÚL „eÁi‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆«ƒ∆«¿≈
ÔÈ¯·‡ ˜¯ Ô‰L) ˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿∆≈«≈»ƒ

‡kÏÓc27:כג פרק בתניא, כמבואר ¿«¿»
לבוש  הם האדם גוף שאברי "כמו

וכל... מכל אליה לגמרי ובטלים לנפשו

מעשה  של החיות משל, דרך כך,

לגבי  לגמרי בטל הוא וקיומן המצות

לו  ונעשה בו, המלובש העליון רצון

בלימוד  ואילו לנשמה") כגוף ממש

עם  רק לא מתחבר האדם התורה

 ֿ הקדושֿברוך המלך של ה"אברים"

חיצוני. דבר רק ולא ועצמותו מהותו שהם ורצונו חכמתו עם אלא הוא,

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ÏL ¯Ó‡na ¯‡B·n‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ („¿»¿∆¿≈«¿»««¬»∆«¿«¬»
˙ÁÓOÓ (B˙e‡ÈN ˙ÏÁ˙‰Ï ‰‡n‰ ˙L ‡È‰ ‰M‰L)∆«»»ƒ¿««≈»¿«¿»«¿ƒƒƒ¿«

Ê"Î¯˙ ‰¯Bz28‰L¯t ‰a¯ L¯„Óa ·e˙kM ‰Ó ‡È·nL , »∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿««»»»»
‰"Ï29ÈÓÏLe¯È ˙B„b‰ ÌLa30, שני בין סתירה יש שלכאורה על ¿≈«»¿«¿ƒ

התורה  על המדברים ‡Á„פסוקים ·e˙k31‡Ï ÌÈˆÙÁ ÏÎÂ ¯ÓB‡ »∆»≈¿»¬»ƒ…
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ecqg mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl

הּידיעה  ׁשּתהיה אּתה, על קאי לדעת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּתיבת

הלא  מּובן, אינֹו ולכאֹורה איןֿסֹוף, ְְְְֲִֵֵַָָֹּבעצמּות

ּבֹורא, מּתאר ּגם למעלה הּוא יתּבר ְְְְִִֵֵַַַַָָֹעצמּותֹו

ּׁשהעֹולמֹות  מה האלקּות עיקר זהּו ׁשּלא ְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכּידּוע

מּמּנּו מדר 18מתהּוים אפילּו והרי היא , ּבֹורא יגת ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַ

 ֿ ועלֿאחת הּנבראים, אל לגמרי  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָּבאיןֿערֹו

ׁשּי אי ואםּֿכן ,יתּבר עצמּותֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָּכּמהֿוכּמה

א (אּתה). ּבעצמּותֹו (לדעת) הּידיעה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָׁשּתהיה

ׁשּזהּו העצמּות, ּבכח הּוא ּגּופא ׁשּזה הּוא, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹהענין

ּכח' ה'ּנתינת ׁשּזֹוהי הראת, אּתה ְְְִִֵֶַַַַָָָֹאֹומרֹו

ענין  להיֹות ׁשּיּוכל (אּתה), יתּבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמעצמּותֹו

אין  עד מעלה למעלה ּבעצמּותֹו, ּגם ְְְְְְִֵַַַַַַָָָהּידיעה

הּוא  ׁשהוי' הּידיעה ּגם ּבאה זה ּומּצד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָקץ.

ּכּוּלא  ואלקים ׁשהוי' הּכתּוב), ּכהמׁש) ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהאלקים

הוה 19חד  היה ּפירּוׁשֹו הוי' ׁשּׁשם ּדאף והינּו, . ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכאחד  הּזמן 20ויהיה מענין למעלה ׁשהּוא , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

מענין  למעלה וגם ועתיד, הוה לעבר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנחלק

היא  ׁשעלֿידֹו אלקים, ׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן ֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּמקֹום,

להתחּלקּות  ּומקֹור ׁשרׁש הּוא העֹולמֹות, ְְְִִֶַַַָָָֹהתהּוּות

לׁשֹון  הּוא אלקים ׁשּׁשם ׁשּזהּו ּומקֹום, ְְֱִִֵֶֶֶַָֹּדזמן

ואםּֿכן 21רּבים  ההתחּלקּות, ענין על ׁשּמֹורה , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַ

מּזה, זה הפּכּיים הם ואלקים הוי' ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּׁשמֹות

חד. ׁשּכּוּלא האלקים, הּוא הוי' ֱֲִִֶַָָָָָָֹמּכלֿמקֹום

זה  ׁשעל מּלבּדֹו, עֹוד אין הּוא, הּפסּוק ְְִִֵֶֶַַַָוסּיּום

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשּמכחיׁשין 22אמרּו ּכׁשפים, ואפילּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּמכחיׁשים  עצמֹו זה הּנה מעלה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפמליא

מּלבּדֹו עֹוד אין זה ּגם מעלה, ׁשל ְְְִֵֶֶַַַַָָָּפמליא
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C¯a˙È בורא מלהיקרא אפילו שנעלה ƒ¿»≈
ומופשט  ונבדל רחוק ובוודאי שבוודאי

ודמיון, השוואה כל ללא מהנבראים
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בעתיד, תמיד ויהיה כעת הווה ‰ÌB˜n,בעבר, ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‚Â¿«¿«¿»≈ƒ¿««»
והגבלות  מגדרי למעלה גם הוא כך הזמן, והגבלות מגדרי למעלה שהוא וכשם

בשווה מקום בכל ונמצא »Œ‰Óהמקום
,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÔkŒÔÈ‡M שמו הוא ∆≈≈≈¡…ƒ

הקדושֿברוךֿהוא «»∆B„ÈŒÏÚLשל
,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ‡È‰ ושם ƒƒ¿«»»

אלוקים, שם L¯Lזה, ‡e‰…∆
ÔÓÊc ˙e˜lÁ˙‰Ï ¯B˜Óe»«ƒ¿«¿ƒ¿«

,ÌB˜Óe,בעולם קיימת שלמעשה »
הגדרים  גם בעולם, דבר כל והרי

באלוקות  ומקורם שורשם וההגבלות

‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌML e‰fL∆∆∆≈¡…ƒ
ÌÈa¯ ÔBLÏ21,'הוי משם בשונה ¿«ƒ

יחיד בלשון ÏÚשהוא ‰¯BnL∆∆«
,˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚ שמחייב דבר ƒ¿««ƒ¿«¿

החל  שונים, גדרים וקביעת הגבלות

הז  עיקר מגדרי שהם והמקום מן

הגשמי, הזה בעולם שקיימת ההגבלה

ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«≈¬»»∆¡…ƒ
,‰fÓ ‰Ê ÌÈikÙ‰ Ì‰ אחד וכל ≈»¿ƒƒ∆ƒ∆

לחלוטין, שונה תוכן מבטא מהם

‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬»»
„Á ‡lekL ,ÌÈ˜Ï‡‰ שהכול »¡…ƒ∆»«

בקבלה  בהרחבה שמבואר וכפי אחד,

לאמיתו  שכאמור משום זהו וחסידות

ההגבלות  הגדרים, גם דבר של

 ֿ מהקדושֿברוך נובעים והצמצומים

לידי  בא הוי' שבשם אלא בעצמו הוא

שבאיןֿסוף  גבול הבלי עניין ביטוי

כוחו  ביטוי לידי בא אלוקים ובשם

ולצמצם. ‰eÒt˜להגביל ÌeiÒÂ¿ƒ«»
הראת..." BÚ„"אתה ÔÈ‡ ,‡e‰≈

,Bc·lÓ,דבר שום שאין היינו ƒ¿«
סמכות, ושום כוח שום שאין ובוודאי

הוא  ברוך הקדוש Ê‰מלבד ÏÚL∆«∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡22eÏÈÙ‡Â »¿«≈««¬ƒ

BÓˆÚ ‰Ê ‰p‰ ,‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓt ÔÈLÈÁÎnL ,ÌÈÙLk¿»ƒ∆«¿ƒƒ»«¿»∆«¿»ƒ≈∆«¿
,‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓt ÌÈLÈÁÎnL'בה באמונה ‡ÔÈוכופרים ‰Ê Ìb ∆«¿ƒƒ»«¿»∆«¿»«∆≈

C¯a˙È Bc·lÓ „BÚ'ה של מכוחו ורק אך ופועלים קיימים  הם ואפילו ƒ¿«ƒ¿»≈
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f"kyz'dי ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

צרי וגם ּבׁשוה. ּכּולם קיּבלּו ּובאמת ְְְֱִִֶֶֶַָָָכּו',

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ׁשהרי עצמ39להבין, התקן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

י  ׁשאינּה ּתֹורה ׁשהּתֹורה ללמֹוד הינּו ,ל רּוׁשה ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ליּגע  האדם ׁשּצרי אם ּכי ירּוׁשה, ּבבחינת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאינּה

ּבזה, הּביאּור ּונקּודת ּתֹורה. וללמֹוד עצמֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָאת

ּבחינת  היא הא' ּבחינה ּבּתֹורה, ּבחינֹות ב' ְְְִִִִֵֶַַָָָׁשּיׁש

אמרּו זה ׁשעל  הּמצֹות, לקּיּום ׁשּׁשּיכת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּתֹורה

ז"ל  לידי 34רּבֹותינּו ׁשּמביא ּתלמּוד ּגדֹול ְִִֵֵֵֶַַַָ

ּבחינת  היא הּב' ּובחינה הּמצֹות. קּיּום ְְְֲִִִִִֶַַַַָמעׂשה,

ּבחינת  ׁשּזֹוהי הּמצֹות, מענין ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּתֹורה

חי  ּכל מעין נעלמה ׁשהיא ּכפי ׁשּגם 40הּתֹורה , ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וכּידּוע  למּטה, הּתֹורה ּבלימּוד יׁשנּה זֹו 41ּבחינה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

ּבאמרֹו ּדוד נענׁש לי 42ׁשּלכן היּו זמירֹות ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָ

יֹותר,43חּוקי נעלית ּבחינה ּבּתֹורה ׁשּיׁש ּכיון , ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

נאמר  ׁשעׁשּועים,44ׁשעליה גֹו' אצלֹו ואהיה ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּדוקא  ּבחינת 45אצלֹו הם אּלּו ּבחינֹות ּוב' . ְְְְִִֵֵֶַַָ

מענין  ׁשּלמעלה והּבחינה ׁשּבּתֹורה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּירּוׁשה

(ּכדלקּמן). ְְְִַַָָהּירּוׁשה

הא'e‡È·e¯ה) ּבּבחינה ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִִֵַָָָָ

הּלימּוד  ענין ׁשהּוא ְִִֶֶַַַָׁשּבּתֹורה,

ּגם  הרי הּמצֹות, ּדקּיּום מעׂשה לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַהּמביא

אחת  הּמצֹות, ענין ּכמֹו הּוא הּתֹורה ְְְִִִַַַַַָלימּוד

הּוא  הּמצֹות ענין והּנה, הּתֹורה. מצֹות ְְְְְִִִִִֵַַַַָָמּתרי"ג

ׁשּבהן  הּגׁשמּיים ּבּדברים וזיּכּו ּבירּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלפעֹול

וציצית  ּגׁשמי ּבקלף ּתפילין ּכמֹו הּמצֹות, ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָנעׂשֹות

 ֿ ׁשּמּצד העֹולם, עניני היֹותם ׁשעם ּגׁשמי, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבצמר

העלם  ׁשל ענין הּוא עלֿידי 46עצמֹו הּנה והסּתר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
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מי"ב.39) פ"ב כא.40)אבות כח, איוב ואילך.41)ע"פ א קס, קו"א תניא נד.42)ראה קיט, לה,43)תהלים סוטה ראה

ל.44)א. ח, א.45)משלי קסא, שם קו"א ועוד.46)ראה ד. לז, שלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בניהם  ידי על האבות של ÂLa‰הגשמיים ÌÏek eÏaÈ˜ ˙Ó‡·e∆¡∆ƒ¿»¿»∆

היא  שהתורה נאמר מדוע כן ואם הדורות שבכל ישראל לבני ניתנה והתורה

בירושה.? העוברת "מורשה"

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â"כ"מורשה התורה בהגדרת נוסף ‡e¯Óדבר È¯‰L ¿«»ƒ¿»ƒ∆¬≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯39 אבות בפרקי «≈«

Ô˜˙‰ את BÓÏÏ„תכין CÓˆÚ «¿≈«¿»ƒ¿
eÈ‰ ,CÏ ‰Le¯È dÈ‡L ‰¯Bz»∆≈»¿»»«¿
˙ÈÁ·a dÈ‡ ‰¯Bz‰L∆«»≈»ƒ¿ƒ«

‰Le¯È מעצם בה זוכה שהיורש ¿»
להשקיע  מבלי יורש שהוא העובדה

מצידו,מאמ  כלשהו ‡Ìץ Èkƒƒ
BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÏ Ì„‡‰ CÈ¯vL∆»ƒ»»»¿«≈«∆«¿

‰¯Bz „BÓÏÏÂ,לכאורה כן, ואם ¿ƒ¿»
משה  לנו ציווה "תורה הפסוק דברי

המשנה  לדברי בסתירה הם מורשה"

ירושה.! איננה שהתורה

'· LiL ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ˙„e˜e¿««≈»∆∆≈
˙BÈÁa שונות‰ÈÁa ,‰¯Bza ¿ƒ«»¿ƒ»

‰¯Bz‰ ˙ÈÁa ‡È‰ '‡‰»ƒ¿ƒ««»
ÏÚL ,˙Bˆn‰ Ìei˜Ï ˙ÎiML∆«∆∆¿ƒ«ƒ¿∆«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê34ÏB„b ∆»¿«≈«»
,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz«¿∆≈ƒƒ≈«¬∆

˙Bˆn‰ Ìei˜ התורה זה לעניין כי ƒ«ƒ¿
שהוא  המצוות לקיום אמצעי מעין היא

היא  התלמוד של גדולתו ולכן המטרה

מעשה. לידי שמביא «ÈÁ·e¿ƒ‰בכך
'a‰ בתורה‰¯Bz‰ ˙ÈÁa ‡È‰ «ƒ¿ƒ««»

,˙Bˆn‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿
ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa È‰BfL∆ƒ¿ƒ««»¿ƒ

‡È‰L הכתוב ÓÏÚ‰בלשון ∆ƒ∆∆»»
ÈÁ Ïk ÔÈÚÓ40, זו בחינה ומצד ≈≈»«

ירדה  שהתורה למרות הרי בתורה,

נשארת  היא גילוי לידי ובאה למטה

מלהיות  ונעלית חי" כל מעין "נעלמה

מצד  אבל המצוות בקיום דרך מורה

לאדם  ניתנה בתורה זו בחינה גם שני

dLÈכך  BÊ ‰ÈÁa ÌbL∆«¿ƒ»∆¿»
,‰hÓÏ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»¿«»

Úe„iÎÂ41ÔÎlL עצמה מצד התורה של הגדולה מעלתה LÚבגלל ¿«»«∆»≈∆¡«
B¯Ó‡a „Âc42EÈ˜eÁ ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ43, ז"ל חכמינו כדברי »ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ∆

'זמירות  שנאמר זמירות תורה לדברי שקרא מפני דוד, נענש מה "מפני בגמרא:

ואגור  אויבי מפני בורח "כשהייתי רש"י: (ופירש מגורי' בבית חוקיך לי היו

לו  אמר לשעשעני"). לזמירות לי והיו בחוקיך משתעשע הייתי מפניהם

אתה  ואיננו' בו עיניך 'התעיף בהן שכתוב תורה דברי הקדושֿברוךֿהוא:

רבן  בית של תינוקות שאפילו בדבר מכשילך הריני זמירות?! אותן קורא

את  הביא ודוד וגו'' הקודש עבודת כי נתן לא קהת 'ולבני דכתיב אותו יודעין

בעגלה  הקודש iLארון ÔÂÈkL ≈»∆≈
,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa ‰¯Bza«»¿ƒ»«¬≈≈
למצוות  ביחס היא שהתורה מכפי

‰ÈÏÚL הזו הנעלית הבחינה על ∆»∆»
¯Ó‡44 התורה ‡ˆBÏעל ‰È‰‡Â ∆¡«»∆¿∆∆¿

‡˜Âc BÏˆ‡ ,ÌÈÚeLÚL 'B‚45 «¬ƒ∆¿«¿»
של  'שעשועים' היא שהתורה היינו

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא

el‡ ˙BÈÁa '·e זו שבתורה, ¿ƒ≈
מעניין  שלמעלה וזו במצוות שקשורה

‰Le¯i‰המצוות, ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ««¿»
‰¯BzaL נקראת התורה שבגללה ∆«»
ÏÚÓlL‰"מורשה", ‰ÈÁa‰Â¿«¿ƒ»∆¿«¿»

‰Le¯i‰ ÔÈÚÓ נאמר שלכן ≈ƒ¿««¿»
לך" ירושה «»¿ƒ¿(Ôn˜Ï„k)."שאינה

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‰≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‡e‰L ,‰¯BzaL '‡‰ ‰ÈÁaa«¿ƒ»»∆«»∆
È„ÈÏ ‡È·n‰ „eÓÈl‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ«≈ƒƒ≈

,˙Bˆn‰ Ìei˜c ‰NÚÓ ובבחינה «¬∆¿ƒ«ƒ¿
לידי  שמביא תלמוד "גדול נאמר זו

‰Bz¯‰מעשה" „eÓÈÏ Ìb È¯‰¬≈«ƒ«»
,˙Bˆn‰ ÔÈÚ BÓk ‡e‰ בדרגה ¿ƒ¿««ƒ¿

התורה  לימוד ומצות למצוות, שווה

BˆÓ˙היא  ‚"È¯zÓ ˙Á‡««ƒ«¿»ƒ¿
.‰¯Bz‰«»

‡e‰ ˙Bˆn‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««ƒ¿
ÌÈ¯·ca CekÈÊÂ ¯e¯Èa ÏBÚÙÏƒ¿≈¿ƒ«¿»ƒ
˙BNÚ Ô‰aL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»∆«¬
ÛÏ˜a ÔÈÏÈÙz BÓk ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿¿ƒƒƒ¿»
,ÈÓLb ¯Óˆa ˙ÈˆÈˆÂ ÈÓLb«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ
מהרע, שבהם הטוב להפריד היינו

לפעול  ובכך לקדושה להעלותו

מזוככים  יהיו הגשמיים שהדברים

כך  כל מגושמים ולא ÌÚL∆ƒומעודנים
Ì˙BÈ‰ בשאר וכן הציצית, של הגשמי והצמר התפילין של הגשמי הקלף ¡»

גשמיים  דברים עם הוא שקיומן BÓˆÚŒ„vnLהמצוות ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚƒ¿¿≈»»∆ƒ««¿
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰46¯zÒ‰Â ומקיים שמחייה האלוקי האור על ƒ¿»∆∆¿≈¿∆¿≈

eÈ‰Èאותו, ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ הגשמיים ÌÈÏkהדברים ƒ≈«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿≈ƒ
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ecqg mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl

אחד  וכתּוב ּבּה, יׁשוּו לא וכל 32חפצים אֹומר ְְְֲִִֵֶָָָָָֹ

טֹובֹות  אבנים הם חפצי ּבּה. יׁשוּו לא ְֲֲֲִִֵֶֶָָָָֹחפצי

יׁשוּו לא חפצים וכל ּבּה. יׁשוּו לא ְְְְֲִִִִַָָָָֹֹּומרּגלּיֹות,

יׁשוּו לא הּמצֹות, ׁשהם ׁשמים חפצי אפילּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּה,

לא  הּמצ ֹות ׁשּכל  ה'ּירּוׁשלמי' ּדעת נמצא ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹּבּה.

ּדידן  ּובּגמרא הּתֹורה. ּבחינת נגד חֹולק 33יׁשוּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

כּו' חפצי ּכל ּכתיב ּכן, ּגם ׁשהקׁשּו זה, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָעל

ּכל  ּוכתיב ּבּה, יׁשוּו ׁשמים חפצי הא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָמׁשמע

לעׂשֹות  ׁשאפׁשר ּבמצֹות ּכאן ּומׁשּני, כּו'. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָחפצים

ׁשאיֿאפׁשר  ּבמצֹות וכאן אחרים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָעלֿידי

ׁשּמצֹות  מׁשמע ּומּזה אחרים. עלֿידי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַלעׂשֹות

ּבּה. יׁשוּו אחרים, עלֿידי לעׂשֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשאיֿאפׁשר

ּתֹורה, ׂשמחת ׁשּכעת ּומחמת ּבּמאמר: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּומסּיים

הּמצֹות, הם חפצים ׁשּכל ה'ּירּוׁשלמי', ּדעת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָנבין

לֹומר  אפׁשר אי להבין, וצרי ּבּה. יׁשוּו ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלא

הינּו, ּבּה. יׁשוּו לא הּמצֹות, הם חפצים ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹׁשּכל

אמרּו הרי מהּמצֹות, למעלה היא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשהּתֹורה

ז"ל  מעׂשה,34רּבֹותינּו לידי ׁשּמביא ּתלמּוד ּגדֹול ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ

לקּים  ּכיצד נתּפרׁש ׁשּבּה הּתֹורה ענין ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוזהּו

ּבׁשביל  מצוה לדחֹות יּתכן ואי הּמצֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָאת

לבאר  הּוא ענינּה ׁשּכל הּתֹורה, ּבלימּוד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָלעסֹוק

הּמצוה. את לקּים ְְִֵֵֶַַַָּכיצד

C‡ הּוא ּכתיב 35הענין ּדהּנה לנּו36, צּוה ּתֹורה «ְְְִִִִֵָָָָָ

מֹורׁשה  ּפירּוׁש יעקב, קהּלת מֹורׁשה ְֲִֵֶַַָָָָֹֹמׁשה

ּבבחינת  היא ׁשהּתֹורה ירּוׁשה, מּלׁשֹון ְְְִִִִֶַַָָהּוא

ּכתיב  הלא להבין, וצרי אׁשר 37ירּוׁשה. את ּכי ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָֹ

את  קיּבלּו ׁשּכּולם ּפה, אינּנּו אׁשר ואת ּפה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹיׁשנֹו

מּתןּֿתֹורה  ּבׁשעת היּו ׁשּלא אּלּו אפילּו ְֲִִֵֶַַַַָָָֹהּתֹורה,

אליעזר  ּדרּבי ּבפרקי (ּכדאיתא ואי38ּבגּופים ,( ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָ

הּוא  הּירּוׁשה ׁשענין ירּוׁשה, ׁשהיא לֹומר ְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּי

מהם  ירׁשּו והּבנים הּתֹורה את קיּבלּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהאבֹות
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טו.32) ג, ע"ב.33)שם ריש ט, ב.34)מו"ק מ, שסז 35)קדושין ע' תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי בס' צוה תורה ד"ה ראה

ואילך. כו ע' תרנ"ד סה"מ ואילך; א'תתנה ע' ברכה אוה"ת ד.36)ואילך; לג, יד.37)ברכה כט, מא.38)נצבים פרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,da eÂLÈ לתורה להשתוות יכול לא דבר ששום ‡Á„היינו ·e˙ÎÂ32 ƒ¿»¿»∆»

EÈˆÙÁ ÏÎÂ ¯ÓB‡ האדם חפצי da.היינו eÂLÈ ‡Ï מבאר והמדרש ≈¿»¬»∆…ƒ¿»
BiÏb¯Óe˙,אשר  ˙B·BË ÌÈ·‡ Ì‰ EÈˆÙÁ אשר מלמדנו והכתוב ¬»∆≈¬»ƒ«¿»ƒ

da eÂLÈ ‡Ï.התורה לגבי ערך כל להם eÂLÈואין ‡Ï ÌÈˆÙÁ ÏÎÂ …ƒ¿»¿»¬»ƒ…ƒ¿
ÌÈÓL ÈˆÙÁ eÏÈÙ‡ ,da רצון »¬ƒ∆¿≈»«ƒ

eÂLÈהעליון  ‡Ï ,˙Bˆn‰ Ì‰L∆≈«ƒ¿…ƒ¿
da שאין ויתרון מעלה יש לתורה כי »

Úc˙למצוות  ‡ˆÓ .ƒ¿»««
‡Ï ˙Bˆn‰ ÏkL 'ÈÓÏLe¯i'‰«¿«¿ƒ∆»«ƒ¿…
.‰¯Bz‰ ˙ÈÁa „‚ eÂLÈƒ¿∆∆¿ƒ««»

Ô„Èc ‡¯Ób·e33 בתלמוד שלנו, «¿»»ƒ«
eL˜‰Lהבבלי  ,‰Ê ÏÚ ˜ÏBÁ≈«∆∆ƒ¿

,Ôk Ìb על עומד הבבלי התלמוד גם «≈
הפסוקים  שני שבין לכאורה הסתירה

ושואל  EÈˆÙÁהללו Ïk ·È˙k¿ƒ»¬»∆
ÚÓLÓ 'eÎ לא האדם חפצי שרק «¿«

התורה  לעומת ÈˆÙÁאבל‰‡ישוו »∆¿≈
·È˙Îe ,da eÂLÈ ÌÈÓL בפסוק »«ƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈˆÙÁאחר  Ïk'כּו בה ישוו לא »¬»ƒ
לא  הם שמים חפצי שגם משמע ומזה

התורה. והגמרא ÈpLÓe,במעלת ¿«≈
עצמן, המצוות בין לחלק שיש מתרצת

הפסוקים  את כשהפסוק Ô‡kולפרש »
שמים, חפצי המצוות, שאפילו אומר

התורה  לימוד כמו חשובות ,לא
ŒÏÚ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ˙BˆÓa¿ƒ¿∆∆¿»«¬«

ÌÈ¯Á‡ È„È קודם תורה תלמוד שאז ¿≈¬≈ƒ
המצות  עשיית את לדחות Ô‡ÎÂויש ,¿»

ישוו  לא האדם שחפצי שאומר בפסוק

חפצי  שהמצוות, מובן ומזה לתורה,

התורה  דברי כמו חשובות כן שמים,

˙BNÚÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ˙BˆÓa¿ƒ¿∆ƒ∆¿»«¬
ÌÈ¯Á‡ È„ÈŒÏÚ אלה מצוות ולגבי «¿≈¬≈ƒ

ולקיים  התורה מלימוד להפסיק יש

BˆnL˙אותן  ÚÓLÓ ‰fÓe .ƒ∆«¿«∆ƒ¿
È„ÈŒÏÚ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»«¬«¿≈

da eÂLÈ ,ÌÈ¯Á‡ חשובות והן ¬≈ƒƒ¿»
בניגוד  וזאת התורה, לימוד כמו בדיוק

שני  בין מבדיל שאינו הירושלמי לדעת

אומר  הסוגים כל ולגבי המצוות סוגי

המצוות. על נעלית ≈»¿ÌÈiÒÓeשהתורה
מהר"ש  ÓÁÓe˙הרבי :¯Ó‡na««¬»≈¬«

,‰¯Bz ˙ÁÓN ˙ÚkL התורה במעלת לעסוק מתאים ÔÈ·והזמן היינו , ∆»≈ƒ¿«»»ƒ
את  Ï‡נבאר ,˙Bˆn‰ Ì‰ ÌÈˆÙÁ ÏkL ,'ÈÓÏLe¯i'‰ ˙Úc«««¿«¿ƒ∆»¬»ƒ≈«ƒ¿…

da eÂLÈ.להלן שיתבאר כפי המצוות, כל על נעלית והתורה ƒ¿»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לתורה ישוו לא המצוות שכל הירושלמי ‡CÈבדעת , ¿»ƒ¿»ƒ≈

Ì‰ ÌÈˆÙÁ ÏkL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆»¬»ƒ≈
,˙Bˆn‰ השונים Ï‡לסוגיהן , «ƒ¿…

‡È‰ ‰¯Bz‰L ,eÈ‰ .da eÂLÈƒ¿»«¿∆«»ƒ
e¯Ó‡ È¯‰ ,˙Bˆn‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿¬≈»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯34„eÓÏz ÏB„b «≈«»«¿
NÚÓ‰תורה È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆

ÔÈÚהמצוות  Ïk e‰ÊÂ של , והתוכן ¿∆»ƒ¿«
L¯t˙ daL ‰¯Bz‰ בצורה «»∆»ƒ¿»≈

‡˙מפורטת  Ìi˜Ï „ˆÈk≈«¿«≈∆
ÔÎzÈ CÈ‡Â ,˙Bˆn‰ אפשר שיהיה «ƒ¿¿≈ƒ»≈

ÏÈ·Laוצריך  ‰ÂˆÓ ˙BÁ„Ïƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏkL ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ˜BÒÚÏ«¬¿ƒ«»∆»
Ìi˜Ï „ˆÈk ¯‡·Ï ‡e‰ dÈÚƒ¿»»¿»≈≈«¿«≈

?.‰Âˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿»
‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡35‰p‰c על , «»ƒ¿»¿ƒ≈

התורה  'וזאת È˙k36·מעלת בפרשת ¿ƒ
בשמחת  בתורה שקוראים הברכה'

LÓ‰תורה  eÏ ‰eˆ ‰¯Bz»ƒ»»…∆
Le¯Èt ,·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ»»¿ƒ««¬…≈
,‰Le¯È ÔBLlÓ ‡e‰ ‰L¯BÓ»»ƒ¿¿»
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒƒ¿ƒ«
‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰Le¯È¿»¿»ƒ¿»ƒ¬…

·È˙k37 הברית לגבי נצבים בפרשת ¿ƒ
כל  עם שהיא ישראל בני עם  כרת שה'

מישראל  ואחד ‡L¯אחד ˙‡ Èkƒ∆¬∆
‰t BLÈ כאשר הברית כריתת בעת ∆¿…

במדבר  היו ישראל ‡L¯בני ˙‡Â¿∆¬∆
˙‡ eÏaÈ˜ ÌÏekL ,‰t epÈ‡≈∆…∆»ƒ¿∆
eÈ‰ ‡lL el‡ eÏÈÙ‡ ,‰¯Bz‰«»¬ƒ≈∆…»

ÌÈÙe‚a ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa אלא ƒ¿«««»¿ƒ
מובא (È‡„k˙‡בנשמות  יש, ƒ¿ƒ»

¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c È˜¯Ùa38 שכל ¿ƒ¿≈¿«ƒ¡ƒ∆∆
נכחו  הדורות בכל ישראל בני נשמות

תורה) ÓBÏ¯במתן CiL CÈ‡Â ,¿≈«»«
‡È‰L התורהÔÈÚL ,‰Le¯È ∆ƒ¿»∆ƒ¿«

eÏaÈ˜ ˙B·‡‰L ‡e‰ ‰Le¯i‰«¿»∆»»ƒ¿
eL¯È ÌÈa‰Â ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿«»ƒ»¿

,'eÎ Ì‰Ó הנכסים בירושת כמו ≈∆
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יי f"kyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

צרי וגם ּבׁשוה. ּכּולם קיּבלּו ּובאמת ְְְֱִִֶֶֶַָָָכּו',

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ׁשהרי עצמ39להבין, התקן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

י  ׁשאינּה ּתֹורה ׁשהּתֹורה ללמֹוד הינּו ,ל רּוׁשה ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ליּגע  האדם ׁשּצרי אם ּכי ירּוׁשה, ּבבחינת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאינּה

ּבזה, הּביאּור ּונקּודת ּתֹורה. וללמֹוד עצמֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָאת

ּבחינת  היא הא' ּבחינה ּבּתֹורה, ּבחינֹות ב' ְְְִִִִֵֶַַָָָׁשּיׁש

אמרּו זה ׁשעל  הּמצֹות, לקּיּום ׁשּׁשּיכת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּתֹורה

ז"ל  לידי 34רּבֹותינּו ׁשּמביא ּתלמּוד ּגדֹול ְִִֵֵֵֶַַַָ

ּבחינת  היא הּב' ּובחינה הּמצֹות. קּיּום ְְְֲִִִִִֶַַַַָמעׂשה,

ּבחינת  ׁשּזֹוהי הּמצֹות, מענין ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּתֹורה

חי  ּכל מעין נעלמה ׁשהיא ּכפי ׁשּגם 40הּתֹורה , ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וכּידּוע  למּטה, הּתֹורה ּבלימּוד יׁשנּה זֹו 41ּבחינה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

ּבאמרֹו ּדוד נענׁש לי 42ׁשּלכן היּו זמירֹות ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָ

יֹותר,43חּוקי נעלית ּבחינה ּבּתֹורה ׁשּיׁש ּכיון , ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

נאמר  ׁשעׁשּועים,44ׁשעליה גֹו' אצלֹו ואהיה ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּדוקא  ּבחינת 45אצלֹו הם אּלּו ּבחינֹות ּוב' . ְְְְִִֵֵֶַַָ

מענין  ׁשּלמעלה והּבחינה ׁשּבּתֹורה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּירּוׁשה

(ּכדלקּמן). ְְְִַַָָהּירּוׁשה

הא'e‡È·e¯ה) ּבּבחינה ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִִֵַָָָָ

הּלימּוד  ענין ׁשהּוא ְִִֶֶַַַָׁשּבּתֹורה,

ּגם  הרי הּמצֹות, ּדקּיּום מעׂשה לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַהּמביא

אחת  הּמצֹות, ענין ּכמֹו הּוא הּתֹורה ְְְִִִַַַַַָלימּוד

הּוא  הּמצֹות ענין והּנה, הּתֹורה. מצֹות ְְְְְִִִִִֵַַַַָָמּתרי"ג

ׁשּבהן  הּגׁשמּיים ּבּדברים וזיּכּו ּבירּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלפעֹול

וציצית  ּגׁשמי ּבקלף ּתפילין ּכמֹו הּמצֹות, ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָנעׂשֹות

 ֿ ׁשּמּצד העֹולם, עניני היֹותם ׁשעם ּגׁשמי, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבצמר

העלם  ׁשל ענין הּוא עלֿידי 46עצמֹו הּנה והסּתר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
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מי"ב.39) פ"ב כא.40)אבות כח, איוב ואילך.41)ע"פ א קס, קו"א תניא נד.42)ראה קיט, לה,43)תהלים סוטה ראה

ל.44)א. ח, א.45)משלי קסא, שם קו"א ועוד.46)ראה ד. לז, שלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בניהם  ידי על האבות של ÂLa‰הגשמיים ÌÏek eÏaÈ˜ ˙Ó‡·e∆¡∆ƒ¿»¿»∆

היא  שהתורה נאמר מדוע כן ואם הדורות שבכל ישראל לבני ניתנה והתורה

בירושה.? העוברת "מורשה"

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â"כ"מורשה התורה בהגדרת נוסף ‡e¯Óדבר È¯‰L ¿«»ƒ¿»ƒ∆¬≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯39 אבות בפרקי «≈«

Ô˜˙‰ את BÓÏÏ„תכין CÓˆÚ «¿≈«¿»ƒ¿
eÈ‰ ,CÏ ‰Le¯È dÈ‡L ‰¯Bz»∆≈»¿»»«¿
˙ÈÁ·a dÈ‡ ‰¯Bz‰L∆«»≈»ƒ¿ƒ«

‰Le¯È מעצם בה זוכה שהיורש ¿»
להשקיע  מבלי יורש שהוא העובדה

מצידו,מאמ  כלשהו ‡Ìץ Èkƒƒ
BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÏ Ì„‡‰ CÈ¯vL∆»ƒ»»»¿«≈«∆«¿

‰¯Bz „BÓÏÏÂ,לכאורה כן, ואם ¿ƒ¿»
משה  לנו ציווה "תורה הפסוק דברי

המשנה  לדברי בסתירה הם מורשה"

ירושה.! איננה שהתורה

'· LiL ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ˙„e˜e¿««≈»∆∆≈
˙BÈÁa שונות‰ÈÁa ,‰¯Bza ¿ƒ«»¿ƒ»

‰¯Bz‰ ˙ÈÁa ‡È‰ '‡‰»ƒ¿ƒ««»
ÏÚL ,˙Bˆn‰ Ìei˜Ï ˙ÎiML∆«∆∆¿ƒ«ƒ¿∆«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê34ÏB„b ∆»¿«≈«»
,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz«¿∆≈ƒƒ≈«¬∆

˙Bˆn‰ Ìei˜ התורה זה לעניין כי ƒ«ƒ¿
שהוא  המצוות לקיום אמצעי מעין היא

היא  התלמוד של גדולתו ולכן המטרה

מעשה. לידי שמביא «ÈÁ·e¿ƒ‰בכך
'a‰ בתורה‰¯Bz‰ ˙ÈÁa ‡È‰ «ƒ¿ƒ««»

,˙Bˆn‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿
ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa È‰BfL∆ƒ¿ƒ««»¿ƒ

‡È‰L הכתוב ÓÏÚ‰בלשון ∆ƒ∆∆»»
ÈÁ Ïk ÔÈÚÓ40, זו בחינה ומצד ≈≈»«

ירדה  שהתורה למרות הרי בתורה,

נשארת  היא גילוי לידי ובאה למטה

מלהיות  ונעלית חי" כל מעין "נעלמה

מצד  אבל המצוות בקיום דרך מורה

לאדם  ניתנה בתורה זו בחינה גם שני

dLÈכך  BÊ ‰ÈÁa ÌbL∆«¿ƒ»∆¿»
,‰hÓÏ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»¿«»

Úe„iÎÂ41ÔÎlL עצמה מצד התורה של הגדולה מעלתה LÚבגלל ¿«»«∆»≈∆¡«
B¯Ó‡a „Âc42EÈ˜eÁ ÈÏ eÈ‰ ˙B¯ÈÓÊ43, ז"ל חכמינו כדברי »ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ∆

'זמירות  שנאמר זמירות תורה לדברי שקרא מפני דוד, נענש מה "מפני בגמרא:

ואגור  אויבי מפני בורח "כשהייתי רש"י: (ופירש מגורי' בבית חוקיך לי היו

לו  אמר לשעשעני"). לזמירות לי והיו בחוקיך משתעשע הייתי מפניהם

אתה  ואיננו' בו עיניך 'התעיף בהן שכתוב תורה דברי הקדושֿברוךֿהוא:

רבן  בית של תינוקות שאפילו בדבר מכשילך הריני זמירות?! אותן קורא

את  הביא ודוד וגו'' הקודש עבודת כי נתן לא קהת 'ולבני דכתיב אותו יודעין

בעגלה  הקודש iLארון ÔÂÈkL ≈»∆≈
,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa ‰¯Bza«»¿ƒ»«¬≈≈
למצוות  ביחס היא שהתורה מכפי

‰ÈÏÚL הזו הנעלית הבחינה על ∆»∆»
¯Ó‡44 התורה ‡ˆBÏעל ‰È‰‡Â ∆¡«»∆¿∆∆¿

‡˜Âc BÏˆ‡ ,ÌÈÚeLÚL 'B‚45 «¬ƒ∆¿«¿»
של  'שעשועים' היא שהתורה היינו

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא

el‡ ˙BÈÁa '·e זו שבתורה, ¿ƒ≈
מעניין  שלמעלה וזו במצוות שקשורה

‰Le¯i‰המצוות, ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ««¿»
‰¯BzaL נקראת התורה שבגללה ∆«»
ÏÚÓlL‰"מורשה", ‰ÈÁa‰Â¿«¿ƒ»∆¿«¿»

‰Le¯i‰ ÔÈÚÓ נאמר שלכן ≈ƒ¿««¿»
לך" ירושה «»¿ƒ¿(Ôn˜Ï„k)."שאינה

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‰≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‡e‰L ,‰¯BzaL '‡‰ ‰ÈÁaa«¿ƒ»»∆«»∆
È„ÈÏ ‡È·n‰ „eÓÈl‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ«≈ƒƒ≈

,˙Bˆn‰ Ìei˜c ‰NÚÓ ובבחינה «¬∆¿ƒ«ƒ¿
לידי  שמביא תלמוד "גדול נאמר זו

‰Bz¯‰מעשה" „eÓÈÏ Ìb È¯‰¬≈«ƒ«»
,˙Bˆn‰ ÔÈÚ BÓk ‡e‰ בדרגה ¿ƒ¿««ƒ¿

התורה  לימוד ומצות למצוות, שווה

BˆÓ˙היא  ‚"È¯zÓ ˙Á‡««ƒ«¿»ƒ¿
.‰¯Bz‰«»

‡e‰ ˙Bˆn‰ ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««ƒ¿
ÌÈ¯·ca CekÈÊÂ ¯e¯Èa ÏBÚÙÏƒ¿≈¿ƒ«¿»ƒ
˙BNÚ Ô‰aL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»∆«¬
ÛÏ˜a ÔÈÏÈÙz BÓk ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿¿ƒƒƒ¿»
,ÈÓLb ¯Óˆa ˙ÈˆÈˆÂ ÈÓLb«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ
מהרע, שבהם הטוב להפריד היינו

לפעול  ובכך לקדושה להעלותו

מזוככים  יהיו הגשמיים שהדברים

כך  כל מגושמים ולא ÌÚL∆ƒומעודנים
Ì˙BÈ‰ בשאר וכן הציצית, של הגשמי והצמר התפילין של הגשמי הקלף ¡»

גשמיים  דברים עם הוא שקיומן BÓˆÚŒ„vnLהמצוות ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚƒ¿¿≈»»∆ƒ««¿
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰46¯zÒ‰Â ומקיים שמחייה האלוקי האור על ƒ¿»∆∆¿≈¿∆¿≈

eÈ‰Èאותו, ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ הגשמיים ÌÈÏkהדברים ƒ≈«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿≈ƒ
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ecqg mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl

אחד  וכתּוב ּבּה, יׁשוּו לא וכל 32חפצים אֹומר ְְְֲִִֵֶָָָָָֹ

טֹובֹות  אבנים הם חפצי ּבּה. יׁשוּו לא ְֲֲֲִִֵֶֶָָָָֹחפצי

יׁשוּו לא חפצים וכל ּבּה. יׁשוּו לא ְְְְֲִִִִַָָָָֹֹּומרּגלּיֹות,

יׁשוּו לא הּמצֹות, ׁשהם ׁשמים חפצי אפילּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּה,

לא  הּמצ ֹות ׁשּכל  ה'ּירּוׁשלמי' ּדעת נמצא ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹּבּה.

ּדידן  ּובּגמרא הּתֹורה. ּבחינת נגד חֹולק 33יׁשוּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

כּו' חפצי ּכל ּכתיב ּכן, ּגם ׁשהקׁשּו זה, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָעל

ּכל  ּוכתיב ּבּה, יׁשוּו ׁשמים חפצי הא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָמׁשמע

לעׂשֹות  ׁשאפׁשר ּבמצֹות ּכאן ּומׁשּני, כּו'. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָחפצים

ׁשאיֿאפׁשר  ּבמצֹות וכאן אחרים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָעלֿידי

ׁשּמצֹות  מׁשמע ּומּזה אחרים. עלֿידי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַלעׂשֹות

ּבּה. יׁשוּו אחרים, עלֿידי לעׂשֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשאיֿאפׁשר

ּתֹורה, ׂשמחת ׁשּכעת ּומחמת ּבּמאמר: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּומסּיים

הּמצֹות, הם חפצים ׁשּכל ה'ּירּוׁשלמי', ּדעת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָנבין

לֹומר  אפׁשר אי להבין, וצרי ּבּה. יׁשוּו ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלא

הינּו, ּבּה. יׁשוּו לא הּמצֹות, הם חפצים ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹׁשּכל

אמרּו הרי מהּמצֹות, למעלה היא ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשהּתֹורה

ז"ל  מעׂשה,34רּבֹותינּו לידי ׁשּמביא ּתלמּוד ּגדֹול ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ

לקּים  ּכיצד נתּפרׁש ׁשּבּה הּתֹורה ענין ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוזהּו

ּבׁשביל  מצוה לדחֹות יּתכן ואי הּמצֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָאת

לבאר  הּוא ענינּה ׁשּכל הּתֹורה, ּבלימּוד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָלעסֹוק

הּמצוה. את לקּים ְְִֵֵֶַַַָּכיצד

C‡ הּוא ּכתיב 35הענין ּדהּנה לנּו36, צּוה ּתֹורה «ְְְִִִִֵָָָָָ

מֹורׁשה  ּפירּוׁש יעקב, קהּלת מֹורׁשה ְֲִֵֶַַָָָָֹֹמׁשה

ּבבחינת  היא ׁשהּתֹורה ירּוׁשה, מּלׁשֹון ְְְִִִִֶַַָָהּוא

ּכתיב  הלא להבין, וצרי אׁשר 37ירּוׁשה. את ּכי ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָֹ

את  קיּבלּו ׁשּכּולם ּפה, אינּנּו אׁשר ואת ּפה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹיׁשנֹו

מּתןּֿתֹורה  ּבׁשעת היּו ׁשּלא אּלּו אפילּו ְֲִִֵֶַַַַָָָֹהּתֹורה,

אליעזר  ּדרּבי ּבפרקי (ּכדאיתא ואי38ּבגּופים ,( ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָ

הּוא  הּירּוׁשה ׁשענין ירּוׁשה, ׁשהיא לֹומר ְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּי

מהם  ירׁשּו והּבנים הּתֹורה את קיּבלּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהאבֹות
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טו.32) ג, ע"ב.33)שם ריש ט, ב.34)מו"ק מ, שסז 35)קדושין ע' תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי בס' צוה תורה ד"ה ראה

ואילך. כו ע' תרנ"ד סה"מ ואילך; א'תתנה ע' ברכה אוה"ת ד.36)ואילך; לג, יד.37)ברכה כט, מא.38)נצבים פרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,da eÂLÈ לתורה להשתוות יכול לא דבר ששום ‡Á„היינו ·e˙ÎÂ32 ƒ¿»¿»∆»

EÈˆÙÁ ÏÎÂ ¯ÓB‡ האדם חפצי da.היינו eÂLÈ ‡Ï מבאר והמדרש ≈¿»¬»∆…ƒ¿»
BiÏb¯Óe˙,אשר  ˙B·BË ÌÈ·‡ Ì‰ EÈˆÙÁ אשר מלמדנו והכתוב ¬»∆≈¬»ƒ«¿»ƒ

da eÂLÈ ‡Ï.התורה לגבי ערך כל להם eÂLÈואין ‡Ï ÌÈˆÙÁ ÏÎÂ …ƒ¿»¿»¬»ƒ…ƒ¿
ÌÈÓL ÈˆÙÁ eÏÈÙ‡ ,da רצון »¬ƒ∆¿≈»«ƒ

eÂLÈהעליון  ‡Ï ,˙Bˆn‰ Ì‰L∆≈«ƒ¿…ƒ¿
da שאין ויתרון מעלה יש לתורה כי »

Úc˙למצוות  ‡ˆÓ .ƒ¿»««
‡Ï ˙Bˆn‰ ÏkL 'ÈÓÏLe¯i'‰«¿«¿ƒ∆»«ƒ¿…
.‰¯Bz‰ ˙ÈÁa „‚ eÂLÈƒ¿∆∆¿ƒ««»

Ô„Èc ‡¯Ób·e33 בתלמוד שלנו, «¿»»ƒ«
eL˜‰Lהבבלי  ,‰Ê ÏÚ ˜ÏBÁ≈«∆∆ƒ¿

,Ôk Ìb על עומד הבבלי התלמוד גם «≈
הפסוקים  שני שבין לכאורה הסתירה

ושואל  EÈˆÙÁהללו Ïk ·È˙k¿ƒ»¬»∆
ÚÓLÓ 'eÎ לא האדם חפצי שרק «¿«

התורה  לעומת ÈˆÙÁאבל‰‡ישוו »∆¿≈
·È˙Îe ,da eÂLÈ ÌÈÓL בפסוק »«ƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈˆÙÁאחר  Ïk'כּו בה ישוו לא »¬»ƒ
לא  הם שמים חפצי שגם משמע ומזה

התורה. והגמרא ÈpLÓe,במעלת ¿«≈
עצמן, המצוות בין לחלק שיש מתרצת

הפסוקים  את כשהפסוק Ô‡kולפרש »
שמים, חפצי המצוות, שאפילו אומר

התורה  לימוד כמו חשובות ,לא
ŒÏÚ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ˙BˆÓa¿ƒ¿∆∆¿»«¬«

ÌÈ¯Á‡ È„È קודם תורה תלמוד שאז ¿≈¬≈ƒ
המצות  עשיית את לדחות Ô‡ÎÂויש ,¿»

ישוו  לא האדם שחפצי שאומר בפסוק

חפצי  שהמצוות, מובן ומזה לתורה,

התורה  דברי כמו חשובות כן שמים,

˙BNÚÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ˙BˆÓa¿ƒ¿∆ƒ∆¿»«¬
ÌÈ¯Á‡ È„ÈŒÏÚ אלה מצוות ולגבי «¿≈¬≈ƒ

ולקיים  התורה מלימוד להפסיק יש

BˆnL˙אותן  ÚÓLÓ ‰fÓe .ƒ∆«¿«∆ƒ¿
È„ÈŒÏÚ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»«¬«¿≈

da eÂLÈ ,ÌÈ¯Á‡ חשובות והן ¬≈ƒƒ¿»
בניגוד  וזאת התורה, לימוד כמו בדיוק

שני  בין מבדיל שאינו הירושלמי לדעת

אומר  הסוגים כל ולגבי המצוות סוגי

המצוות. על נעלית ≈»¿ÌÈiÒÓeשהתורה
מהר"ש  ÓÁÓe˙הרבי :¯Ó‡na««¬»≈¬«

,‰¯Bz ˙ÁÓN ˙ÚkL התורה במעלת לעסוק מתאים ÔÈ·והזמן היינו , ∆»≈ƒ¿«»»ƒ
את  Ï‡נבאר ,˙Bˆn‰ Ì‰ ÌÈˆÙÁ ÏkL ,'ÈÓÏLe¯i'‰ ˙Úc«««¿«¿ƒ∆»¬»ƒ≈«ƒ¿…

da eÂLÈ.להלן שיתבאר כפי המצוות, כל על נעלית והתורה ƒ¿»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לתורה ישוו לא המצוות שכל הירושלמי ‡CÈבדעת , ¿»ƒ¿»ƒ≈

Ì‰ ÌÈˆÙÁ ÏkL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆»¬»ƒ≈
,˙Bˆn‰ השונים Ï‡לסוגיהן , «ƒ¿…

‡È‰ ‰¯Bz‰L ,eÈ‰ .da eÂLÈƒ¿»«¿∆«»ƒ
e¯Ó‡ È¯‰ ,˙Bˆn‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿¬≈»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯34„eÓÏz ÏB„b «≈«»«¿
NÚÓ‰תורה È„ÈÏ ‡È·nL∆≈ƒƒ≈«¬∆

ÔÈÚהמצוות  Ïk e‰ÊÂ של , והתוכן ¿∆»ƒ¿«
L¯t˙ daL ‰¯Bz‰ בצורה «»∆»ƒ¿»≈

‡˙מפורטת  Ìi˜Ï „ˆÈk≈«¿«≈∆
ÔÎzÈ CÈ‡Â ,˙Bˆn‰ אפשר שיהיה «ƒ¿¿≈ƒ»≈

ÏÈ·Laוצריך  ‰ÂˆÓ ˙BÁ„Ïƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏkL ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ˜BÒÚÏ«¬¿ƒ«»∆»
Ìi˜Ï „ˆÈk ¯‡·Ï ‡e‰ dÈÚƒ¿»»¿»≈≈«¿«≈

?.‰Âˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿»
‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡35‰p‰c על , «»ƒ¿»¿ƒ≈

התורה  'וזאת È˙k36·מעלת בפרשת ¿ƒ
בשמחת  בתורה שקוראים הברכה'

LÓ‰תורה  eÏ ‰eˆ ‰¯Bz»ƒ»»…∆
Le¯Èt ,·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ»»¿ƒ««¬…≈
,‰Le¯È ÔBLlÓ ‡e‰ ‰L¯BÓ»»ƒ¿¿»
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒƒ¿ƒ«
‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰Le¯È¿»¿»ƒ¿»ƒ¬…

·È˙k37 הברית לגבי נצבים בפרשת ¿ƒ
כל  עם שהיא ישראל בני עם  כרת שה'

מישראל  ואחד ‡L¯אחד ˙‡ Èkƒ∆¬∆
‰t BLÈ כאשר הברית כריתת בעת ∆¿…

במדבר  היו ישראל ‡L¯בני ˙‡Â¿∆¬∆
˙‡ eÏaÈ˜ ÌÏekL ,‰t epÈ‡≈∆…∆»ƒ¿∆
eÈ‰ ‡lL el‡ eÏÈÙ‡ ,‰¯Bz‰«»¬ƒ≈∆…»

ÌÈÙe‚a ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa אלא ƒ¿«««»¿ƒ
מובא (È‡„k˙‡בנשמות  יש, ƒ¿ƒ»

¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c È˜¯Ùa38 שכל ¿ƒ¿≈¿«ƒ¡ƒ∆∆
נכחו  הדורות בכל ישראל בני נשמות

תורה) ÓBÏ¯במתן CiL CÈ‡Â ,¿≈«»«
‡È‰L התורהÔÈÚL ,‰Le¯È ∆ƒ¿»∆ƒ¿«

eÏaÈ˜ ˙B·‡‰L ‡e‰ ‰Le¯i‰«¿»∆»»ƒ¿
eL¯È ÌÈa‰Â ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿«»ƒ»¿

,'eÎ Ì‰Ó הנכסים בירושת כמו ≈∆
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f"kyz'dיב ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

ּדברים  ּוׁשתּית מאכילת הּוא הּיׂשראלי) איׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָׁשל

הּוא  ׁשּנֹולד לאחר הּגּוף ּגידּול רק ולא ְְְִִִֶַַַַַַֹּגׁשמּיים,

ולידת  התהּוּות עצם ּגם אּלא ּוׁשתּיה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמאכילה

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו זה ׁשעל ׁשלׁשה 51הּגּוף, ְְֵֶֶַַַַָָֹ

אביו  ואּמֹו, אביו הּקּב"ה ּבאדם, יׁש ְִִִִֵַָָָָָָָָׁשּוּתפין

אֹודם  מזרעת אּמֹו כּו', ׁשּמּמּנּו הּלבן ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַֹמזריע

ואּמֹו אביו טיּפֹות ׁשּגם ידּוע הרי כּו', ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּמּמּנּו

האכילה  עלֿידי נעׂשים הּולד) נעׂשה ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ(ׁשּמהם

עצם  ׁשּגם ונמצא, והאם. האב ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוהּׁשתּיה

ּומׁשקים  מאכלים עלֿידי הּוא הּגּוף ְְְֲִִִֵַַַַַָהתהּוּות

עׂשו. ׁשל לחלקֹו ׁשּיכים ׁשּמּצדֿעצמם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּגׁשמּיים,

את  המקּים האדם לגּוף ּבנֹוגע ּגם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָואםּֿכן

ׁשל  חלקֹו וירּוׁשת הּבירּור ענין יׁשנֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַהּמצֹות,

ֵָעׂשו.

ÔÈÚ‰Â ׁשּׁשרש ּכּידּוע הּקּבלה, ּדר על ּבזה ¿»ƒ¿»ֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מלכין  מז' הּוא הּגׁשמּיים ְְְִִִִִַַַַָהּדברים

ּבהם  ׁשּנאמר ּבׁשבירה, ׁשּנפלּו ּדתהּו 52קדמאין ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

איּקרי  מּדרּגיּה ּדנפיל ּדמאן וּימת, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָוּימלֹו

ענין 53מית  יׁשנֹו הּמיתה ענין ׁשּלאחרי וכיון , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

נאמר  ׁשעליו יעקב הּנה אח 54הּירּוׁשה, הלא ְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּדתהּו הּניצֹוצֹות את מברר הּוא הרי ליעקב, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֹֹעׂשו

הּוא  ועלֿידיֿזה הּגׁשמּיים, ּבּדברים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנפלּו

ּדעׂשו. הּׁשרׁש ׁשּזהּו ּדתהּו, האֹורֹות את ְְֵֵֶֶֶֶַָָֹֹיֹורׁש

הדר  הּׁשמיני מל ענין ּבֹו55וזהּו נאמר ׁשּלא , ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹ

ּבחינת  ׁשּמברר הּתיקּון ּבחינת הּוא ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָוּימת,

נאמר 56הּתהּו ועליו מּלׁשֹון 55, ּפעּו, עירֹו וׁשם ְְְֱִִֵֶַַָָָֹ

ּבחינת  הּדיּבּור, עֹולם ּבחינת ּדהינּו ְְְְְִִִִַַַַָָּפעּיה,

העֹולמֹות  ּכל ּבנין נעׂשה ׁשּמּמּנה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָהּמלכּות,
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ׁשענין  והינּו, לאלקּות. ּכלים יהיּו הּמצֹות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַֹקּיּום

ּוקדּוׁשה, למצוה חֹול ּדבר להפֹו הּוא ְְְְְֲִִַַַָָהּמצֹות

הּמצֹות  ׁשאפילּו ועד הּקדׁשים. לקדׁש ְְְְֲֳִִִֶֶַַַַָֹועד

לא  הרי  ויראתֹו, ה' אהבת ּכמֹו ּבּלב, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָֹהּתלּויֹות

אלקי ה' את ואהבּת ּבאמירת ּבדיּבּור,47ּדי ְְְֱֲִִֵֶַַַַָָֹ

נּכרֹות  יהיּו ויראה ׁשהאהבה הּמצוה מּתנאי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

אים  זאל (עס הּגׁשמי הּלב ּבבׂשר ְְֲִִִֵֶַַַַַָוחדּורֹות

ּבדברים 48ּדּורכנעמען) ויראה ּבאהבה ּוכמֹו , ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָ

הּלב, ּבהתרחבּות ניּכרת ׁשהאהבה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָּגׁשמּיים,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּלב, ּבהתּכּוצּות ניּכרת 49והּיראה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

אברי  ּבׁשאר ּגם ׁשּפֹועל ועד ,לבב ורחב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּופחד

ויראתֹו, ה' ּבאהבת להיֹות צרי כן ּוכמֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָָהּגּוף,

ּגם  הּוא וכן הּלב. ּבבׂשר לפעֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַׁשּצריכים

וׁשינּוי  זיּכּו ּפֹועל ׁשהּלימּוד הּתֹורה, ְְִִִִֵֶַַָּבלימּוד

יזּדּכ אזי יֹותר ׁשּילמד ּוככל הּמֹוח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּבכלי

ּברֹוחב  ּולהׂשּכיל להבין ׁשּיּוכל יֹותר, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָהּׂשכל

כּו'. יֹותר ּובנקל יֹותר ְְֵֵֵֶָועֹומק

‰p‰Â לקּיּום ׁשּׁשּיכת ׁשּבּתֹורה זֹו ּבחינה ¿ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַַָָ

היא  העֹולם, ּבירּור הּוא ׁשענינן ְְִִִֵֶַָָָָהּמצֹות

ּדהּנה  ּבזה, והענין ׁשּבּתֹורה. הּירּוׁשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבחינת

אליעזר  ּדרּבי ּבפרקי לֹו50איתא היּו ּבנים ׁשני ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָ

הּזה, ע ֹולם חלקֹו נטל ע ׂשו וע ׂשו, יעקב ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹליצחק,

הּזה  ׁשעֹולם וכיון הּבא. עֹולם חלקֹו נטל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויעקב

עֹולם  ׁשּבירּור  מּובן הרי לעׂשו, ׁשּי ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָמּצדֿעצמ ֹו

ּגׁשמּיים  ּבדברים הּמצֹות קּיּום (עלֿידי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּזה

הּוא  לאלקּות) ּכלים ׁשּיהיּו לקדּוׁשה ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָֹלהעלֹותם

הענינים  את יֹורׁש ׁשּיעקב ירּוׁשה, ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹענין

הם  ׁשּיכים ׁשּמּצדֿעצמם הּזה ּדעֹולם ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּגׁשמּיים

הּבירּור  ׁשענין להֹוסיף, ויׁש עׂשו. ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָלחלקֹו

ּבנֹוגע  רק (לא הּוא עׂשו ׁשל חלקֹו ְְִֵֵֶֶַַַָֹוירּוׁשת

לגּו ּבנֹוגע ּגם אּלא) הּמצֹות, את מקּימים ׁשּבהם הּגׁשמּיים האדם לּדברים ף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(ּגם  הּגּוף חּיּות הרי הּיׂשראלי, איׁש ׁשל ּגּוף ׁשּזהּו ּדאף הּמצֹות, את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַהמקּים
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ה.47) ו, וש"נ.48)ואתחנן רנז. ע' תרצ"ב צו. ע' סה. ע' תרצ"א סה"מ ה.49)ראה ס, שלימה 50)ישעי' בתורה הנסמן ראה

קצח). (אות לא כה, תולדות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e˜Ï‡Ï.השכינה להשראת ראויים ‰e‡כלים ˙Bˆn‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â ∆¡…¿«¿∆ƒ¿««ƒ¿

ÏBÁ ¯·c CBÙ‰Ï קדושה בו אין עצמו שמצד גשמי ÂˆÓÏ‰דבר «¬¿«¿ƒ¿»
ÌÈL„w‰ L„˜Ï „ÚÂ ,‰Le„˜e בקדושה ביותר הגבוהה הדרגה שהוא ¿»¿«¿…∆«√»ƒ

להתקדש. יכולים הגשמיים ‰BÈeÏz˙שהדברים ˙Bˆn‰ eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ«ƒ¿«¿
,B˙‡¯ÈÂ '‰ ˙·‰‡ BÓk ,·la«≈¿«¬«¿ƒ¿»
רוחניים  דברים הם לכאורה כן ואם

על  השפעה להם שאין מופשטים

דבר  של לאמיתו והחומריות, הגשמיות

כי  הגשמיות, של בירור פועלים הם גם

È¯‰'ה אהבת מצות Ècלקיום ‡Ï ¬≈…«
'‰ ˙‡ z·‰‡Â ˙¯ÈÓ‡a«¬ƒ«¿»«¿»≈

EÈ˜Ï‡47¯eaÈ„a,בלבד‡l‡ ¡…∆¿ƒ∆»
‰·‰‡‰L ‰Âˆn‰ È‡zÓƒ¿»≈«ƒ¿»∆»«¬»
˙B¯e„ÁÂ ˙B¯k eÈ‰È ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¬
Ï‡Ê ÒÚ) ÈÓLb‰ ·l‰ ¯N·aƒ¿««≈««¿ƒ∆»

ÔÚÓÚÎ¯ec ÌÈ‡ יחדור שהדבר ƒ¿¿∆∆
מציאותו) את וימלא ¿BÓÎe,48בו

ÌÈ¯·„a ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡a¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
˙¯kÈ ‰·‰‡‰L ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆»«¬»ƒ∆∆

·l‰ ˙e·Á¯˙‰a,בפועל הגשמי ¿ƒ¿«¬«≈
˙eˆek˙‰a ˙¯kÈ ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿«¿

·l‰,בפועל BÓÎeהגשמי «≈¿
·e˙kL49 ישראל בני של מצבם על ∆»

יהיה  השמחה שמרוב לבוא לעתיד

C··Ï ·Á¯Â „ÁÙe הנבהל כאדם »«¿»«¿»≈
על  השמחה כך פתאום, שבא מדבר

הלב, את תרחיב לבוא לעתיד הטובה

ÏÚBtL „ÚÂ אלא בלב רק Ìbלא ¿«∆≈«
Ûeb‰ È¯·‡ ¯‡La בהם שגם ƒ¿»≈¿≈«

התרחבות, של תחושה ¿BÓÎeתהיה
‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎ'‰ ˙·‰‡a ˙BÈ ≈»ƒƒ¿¿«¬«

ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯vL ,B˙‡¯ÈÂ¿ƒ¿»∆¿ƒƒƒ¿
·l‰ ¯N·a דבר להיות רוחני ולא ƒ¿««≈

בלבד.

,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ«»
„eÓÈl‰L רוחני כדבר רק נשאר לא ∆«ƒ

CekÈÊאלא  ÏÚBt עידוןÈeÈLÂ ≈ƒ¿ƒ
„ÓÏiL ÏÎÎe ,ÁBn‰ ÈÏÎaƒ¿≈««¿»∆ƒ¿«

CkcÊÈ ÈÊ‡ ¯˙BÈ ויתעדןÏÎO‰ ≈¬«ƒ¿«≈«≈∆
,¯˙BÈ כך כדי ÔÈ·‰Ïעד ÏÎeiL ≈∆«¿»ƒ

ÏÈkN‰Ïe התורה דברי ÁB¯a·את ¿«¿ƒ¿«
'eÎ ¯˙BÈ Ï˜·e ¯˙BÈ ˜ÓBÚÂ¿∆≈¿»≈≈
התורה  בלימוד בחינה שזו ונמצא

בדברים  וזיכוך בירור פועלות שהמצוות וכשם המצוות, בקיום שקשורה

זו. בבחינה התורה לימוד גם כך הגשמיים,

ÔÈÚL ˙Bˆn‰ Ìei˜Ï ˙ÎiML ‰¯BzaL BÊ ‰ÈÁa ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ»∆«»∆«∆∆¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿»»
,ÌÏBÚ‰ ¯e¯Èa ‡e‰,לעיל ‰Le¯i‰כמבואר ˙ÈÁa ‡È‰ ≈»»ƒ¿ƒ««¿»

,‰¯BzaL.ומבאר שהולך כפי ∆«»
‡˙È‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מובא ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ»

¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c È˜¯Ùa50ÈL ¿ƒ¿≈¿«ƒ¡ƒ∆∆¿≈
·˜ÚÈ ,˜ÁˆÈÏ BÏ eÈ‰ ÌÈa»ƒ»¿ƒ¿»«¬…
ÌÏBÚ B˜ÏÁ ÏË ÂNÚ ,ÂNÚÂ¿≈»≈»»«∆¿»
ÌÏBÚ B˜ÏÁ ÏË ·˜ÚÈÂ ,‰f‰«∆¿«¬…»«∆¿»
‰f‰ ÌÏBÚL ÔÂÈÎÂ .‡a‰«»¿≈»∆»«∆

BÓˆÚŒ„vÓ שמעלים מקום בתור ƒ««¿
אלוקות  על ÂNÚÏ,ומסתיר CiL«»¿≈»

‰f‰ ÌÏBÚ ¯e¯ÈaL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆≈»«∆
לקדושה  והעלאתו ≈¿»(È„ÈŒÏÚוזיכוכו

ÌÈ¯·„a ˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿ƒ¿»ƒ
‰Le„˜Ï Ì˙BÏÚ‰Ï ÌÈiÓLb«¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»

˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk eÈ‰iL כמבואר ∆ƒ¿≈ƒ∆¡…
Le¯È‰,לעיל) ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿»

L¯BÈ ·˜ÚiL,מעשו נוטל היינו ∆«¬…≈
לרשותו  ‰ÌÈÈÚומעביר ˙‡∆»ƒ¿»ƒ

‰f‰ ÌÏBÚc ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿»«∆
Ì‰ ÌÈÎiL ÌÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»«»ƒ≈

ÂNÚ ÏL B˜ÏÁÏ אותם ומעביר ¿∆¿∆≈»
לרשות  הקדושה, היפך עשו, מרשות

הקדושה.

¯e¯Èa‰ ÔÈÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆ƒ¿««≈
‡e‰ ÂNÚ ÏL B˜ÏÁ ˙Le¯ÈÂƒ«∆¿∆≈»
ÌÈ¯·cÏ Ú‚Ba ˜¯ ‡Ï)…«¿≈««¿»ƒ
˙‡ ÌÈÓi˜Ó Ì‰aL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»∆¿«¿ƒ∆

,˙Bˆn‰ שהובאו הדוגמאות כמו «ƒ¿
הציצית  וצמר התפילין מקלף לעיל

Ì„‡‰ Ûe‚Ï Ú‚Ba Ìb (‡l‡∆»«¿≈«¿»»»
,˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ בו שגם «¿«≈∆«ƒ¿

וזיכוך  בירור פועלות »¿Û‡cהמצוות
LÈ‡ ÏL Ûeb e‰fL∆∆∆ƒ

,ÈÏ‡¯Ni‰ קדוש גוף הוא כן ואם «ƒ¿¿≈ƒ
עצמו (Ìbמצד Ûeb‰ ˙eiÁ È¯‰¬≈«««

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÏL חיות גם ∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
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יג f"kyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

ּדברים  ּוׁשתּית מאכילת הּוא הּיׂשראלי) איׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָׁשל

הּוא  ׁשּנֹולד לאחר הּגּוף ּגידּול רק ולא ְְְִִִֶַַַַַַֹּגׁשמּיים,

ולידת  התהּוּות עצם ּגם אּלא ּוׁשתּיה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמאכילה

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו זה ׁשעל ׁשלׁשה 51הּגּוף, ְְֵֶֶַַַַָָֹ

אביו  ואּמֹו, אביו הּקּב"ה ּבאדם, יׁש ְִִִִֵַָָָָָָָָׁשּוּתפין

אֹודם  מזרעת אּמֹו כּו', ׁשּמּמּנּו הּלבן ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַֹמזריע

ואּמֹו אביו טיּפֹות ׁשּגם ידּוע הרי כּו', ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּמּמּנּו

האכילה  עלֿידי נעׂשים הּולד) נעׂשה ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ(ׁשּמהם

עצם  ׁשּגם ונמצא, והאם. האב ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוהּׁשתּיה

ּומׁשקים  מאכלים עלֿידי הּוא הּגּוף ְְְֲִִִֵַַַַַָהתהּוּות

עׂשו. ׁשל לחלקֹו ׁשּיכים ׁשּמּצדֿעצמם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּגׁשמּיים,

את  המקּים האדם לגּוף ּבנֹוגע ּגם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָואםּֿכן

ׁשל  חלקֹו וירּוׁשת הּבירּור ענין יׁשנֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַהּמצֹות,

ֵָעׂשו.

ÔÈÚ‰Â ׁשּׁשרש ּכּידּוע הּקּבלה, ּדר על ּבזה ¿»ƒ¿»ֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מלכין  מז' הּוא הּגׁשמּיים ְְְִִִִִַַַַָהּדברים

ּבהם  ׁשּנאמר ּבׁשבירה, ׁשּנפלּו ּדתהּו 52קדמאין ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

איּקרי  מּדרּגיּה ּדנפיל ּדמאן וּימת, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָוּימלֹו

ענין 53מית  יׁשנֹו הּמיתה ענין ׁשּלאחרי וכיון , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

נאמר  ׁשעליו יעקב הּנה אח 54הּירּוׁשה, הלא ְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּדתהּו הּניצֹוצֹות את מברר הּוא הרי ליעקב, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֹֹעׂשו

הּוא  ועלֿידיֿזה הּגׁשמּיים, ּבּדברים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנפלּו

ּדעׂשו. הּׁשרׁש ׁשּזהּו ּדתהּו, האֹורֹות את ְְֵֵֶֶֶֶַָָֹֹיֹורׁש

הדר  הּׁשמיני מל ענין ּבֹו55וזהּו נאמר ׁשּלא , ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹ

ּבחינת  ׁשּמברר הּתיקּון ּבחינת הּוא ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָוּימת,

נאמר 56הּתהּו ועליו מּלׁשֹון 55, ּפעּו, עירֹו וׁשם ְְְֱִִֵֶַַָָָֹ

ּבחינת  הּדיּבּור, עֹולם ּבחינת ּדהינּו ְְְְְִִִִַַַַָָּפעּיה,

העֹולמֹות  ּכל ּבנין נעׂשה ׁשּמּמּנה ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָהּמלכּות,
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א.51) לא, ואילך.52)נדה לא לו, פ"ב.53)וישלח הכלים) שבירת (שער ט שער חיים בעץ הובא ב. קלה, זח"ג ראה

ובכ"מ. ואילך. סע"ד נו, חוקת ב.54)לקו"ת א, לט.55)מלאכי שם, פ"ג.56)וישלח התיקון) (שער י שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
קדוש  שגופו יהודי של ÌÈ¯·cהגוף ˙i˙Le ˙ÏÈÎ‡Ó ‡e‰ (≈¬ƒ«¿ƒ«¿»ƒ

,ÌÈiÓLb שמהם הגשמיים הדברים כי וזיכוך לבירור זקוק הוא גם כן ואם «¿ƒƒ
וחומריים  גשמיים הם ניזון ÏBpL„הוא ¯Á‡Ï Ûeb‰ Ïe„Èb ˜¯ ‡ÏÂ¿…«ƒ«¿««∆«
,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ‡e‰ כאמור לבירור, זקוק הוא Ìbשלכן ‡l‡ , ≈¬ƒ»¿ƒ»∆»«

,Ûeb‰ ˙„ÈÏÂ ˙ee‰˙‰ ÌˆÚ∆∆ƒ¿«¿≈««
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL51 ∆«∆»¿«≈«

,Ì„‡a LÈ ÔÈÙzeL ‰LÏL¿…»»ƒ≈»»»
ÂÈ·‡ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰"aw‰«»»»ƒ¿ƒ»ƒ
Bn‡ ,'eÎ epnnL Ô·l‰ ÚÈ¯ÊÓ«¿ƒ««…∆∆ƒ∆ƒ

,'eÎ epnnL Ì„B‡ ˙Ú¯ÊÓ וזה) «¿««∆∆ƒ∆
רבנן: "תנו זה: בעניין הגמרא לשון

ברוך  הקדוש באדם יש שותפין שלשה

הלובן  מזריע אביו ואמו, ואביו הוא

ומוח  וציפורניים וגידים עצמות שממנו

מזרעת  אמו שבעין, ולובן שבראשו

ושחור  ושערות ובשר עור שממנו אודם

רוח  בו נותן והקדושֿברוךֿהוא שבעין,

העין  וראיית פנים וקלסתר ונשמה

והילוך  פה ודיבור האוזן ושמיעת

כן  ואם והשכל"), ובינה רגליים

האדם  וחיות גידול שרק עולה לכאורה

אבל  גשמי ממזון היא שנולד לאחר

לא  היא האדם של ההתהוות עצם

לאמיתו  אבל בירור, הטעונה מגשמיות

דבר  BtÈË˙של ÌbL Úe„È È¯‰¬≈»«∆«ƒ
‰NÚ Ì‰nL) Bn‡Â ÂÈ·‡»ƒ¿ƒ∆≈∆«¬∆

,„Ïe‰ שהובאו ז"ל חכמינו כדברי «»»
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ׁשענין  והינּו, לאלקּות. ּכלים יהיּו הּמצֹות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַֹקּיּום

ּוקדּוׁשה, למצוה חֹול ּדבר להפֹו הּוא ְְְְְֲִִַַַָָהּמצֹות

הּמצֹות  ׁשאפילּו ועד הּקדׁשים. לקדׁש ְְְְֲֳִִִֶֶַַַַָֹועד

לא  הרי  ויראתֹו, ה' אהבת ּכמֹו ּבּלב, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָֹהּתלּויֹות

אלקי ה' את ואהבּת ּבאמירת ּבדיּבּור,47ּדי ְְְֱֲִִֵֶַַַַָָֹ

נּכרֹות  יהיּו ויראה ׁשהאהבה הּמצוה מּתנאי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

אים  זאל (עס הּגׁשמי הּלב ּבבׂשר ְְֲִִִֵֶַַַַַָוחדּורֹות

ּבדברים 48ּדּורכנעמען) ויראה ּבאהבה ּוכמֹו , ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָ

הּלב, ּבהתרחבּות ניּכרת ׁשהאהבה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָּגׁשמּיים,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּלב, ּבהתּכּוצּות ניּכרת 49והּיראה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

אברי  ּבׁשאר ּגם ׁשּפֹועל ועד ,לבב ורחב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּופחד

ויראתֹו, ה' ּבאהבת להיֹות צרי כן ּוכמֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָָהּגּוף,

ּגם  הּוא וכן הּלב. ּבבׂשר לפעֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַׁשּצריכים

וׁשינּוי  זיּכּו ּפֹועל ׁשהּלימּוד הּתֹורה, ְְִִִִֵֶַַָּבלימּוד

יזּדּכ אזי יֹותר ׁשּילמד ּוככל הּמֹוח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּבכלי

ּברֹוחב  ּולהׂשּכיל להבין ׁשּיּוכל יֹותר, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָהּׂשכל

כּו'. יֹותר ּובנקל יֹותר ְְֵֵֵֶָועֹומק

‰p‰Â לקּיּום ׁשּׁשּיכת ׁשּבּתֹורה זֹו ּבחינה ¿ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַַָָ

היא  העֹולם, ּבירּור הּוא ׁשענינן ְְִִִֵֶַָָָָהּמצֹות

ּדהּנה  ּבזה, והענין ׁשּבּתֹורה. הּירּוׁשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבחינת

אליעזר  ּדרּבי ּבפרקי לֹו50איתא היּו ּבנים ׁשני ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָ

הּזה, ע ֹולם חלקֹו נטל ע ׂשו וע ׂשו, יעקב ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹליצחק,

הּזה  ׁשעֹולם וכיון הּבא. עֹולם חלקֹו נטל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויעקב

עֹולם  ׁשּבירּור  מּובן הרי לעׂשו, ׁשּי ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָמּצדֿעצמ ֹו

ּגׁשמּיים  ּבדברים הּמצֹות קּיּום (עלֿידי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּזה

הּוא  לאלקּות) ּכלים ׁשּיהיּו לקדּוׁשה ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָֹלהעלֹותם

הענינים  את יֹורׁש ׁשּיעקב ירּוׁשה, ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹענין

הם  ׁשּיכים ׁשּמּצדֿעצמם הּזה ּדעֹולם ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּגׁשמּיים

הּבירּור  ׁשענין להֹוסיף, ויׁש עׂשו. ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָלחלקֹו

ּבנֹוגע  רק (לא הּוא עׂשו ׁשל חלקֹו ְְִֵֵֶֶַַַָֹוירּוׁשת

לגּו ּבנֹוגע ּגם אּלא) הּמצֹות, את מקּימים ׁשּבהם הּגׁשמּיים האדם לּדברים ף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(ּגם  הּגּוף חּיּות הרי הּיׂשראלי, איׁש ׁשל ּגּוף ׁשּזהּו ּדאף הּמצֹות, את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַהמקּים
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˙e˜Ï‡Ï.השכינה להשראת ראויים ‰e‡כלים ˙Bˆn‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â ∆¡…¿«¿∆ƒ¿««ƒ¿

ÏBÁ ¯·c CBÙ‰Ï קדושה בו אין עצמו שמצד גשמי ÂˆÓÏ‰דבר «¬¿«¿ƒ¿»
ÌÈL„w‰ L„˜Ï „ÚÂ ,‰Le„˜e בקדושה ביותר הגבוהה הדרגה שהוא ¿»¿«¿…∆«√»ƒ

להתקדש. יכולים הגשמיים ‰BÈeÏz˙שהדברים ˙Bˆn‰ eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ«ƒ¿«¿
,B˙‡¯ÈÂ '‰ ˙·‰‡ BÓk ,·la«≈¿«¬«¿ƒ¿»
רוחניים  דברים הם לכאורה כן ואם

על  השפעה להם שאין מופשטים

דבר  של לאמיתו והחומריות, הגשמיות

כי  הגשמיות, של בירור פועלים הם גם

È¯‰'ה אהבת מצות Ècלקיום ‡Ï ¬≈…«
'‰ ˙‡ z·‰‡Â ˙¯ÈÓ‡a«¬ƒ«¿»«¿»≈

EÈ˜Ï‡47¯eaÈ„a,בלבד‡l‡ ¡…∆¿ƒ∆»
‰·‰‡‰L ‰Âˆn‰ È‡zÓƒ¿»≈«ƒ¿»∆»«¬»
˙B¯e„ÁÂ ˙B¯k eÈ‰È ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¬
Ï‡Ê ÒÚ) ÈÓLb‰ ·l‰ ¯N·aƒ¿««≈««¿ƒ∆»

ÔÚÓÚÎ¯ec ÌÈ‡ יחדור שהדבר ƒ¿¿∆∆
מציאותו) את וימלא ¿BÓÎe,48בו

ÌÈ¯·„a ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡a¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
˙¯kÈ ‰·‰‡‰L ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆»«¬»ƒ∆∆

·l‰ ˙e·Á¯˙‰a,בפועל הגשמי ¿ƒ¿«¬«≈
˙eˆek˙‰a ˙¯kÈ ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿«¿

·l‰,בפועל BÓÎeהגשמי «≈¿
·e˙kL49 ישראל בני של מצבם על ∆»

יהיה  השמחה שמרוב לבוא לעתיד

C··Ï ·Á¯Â „ÁÙe הנבהל כאדם »«¿»«¿»≈
על  השמחה כך פתאום, שבא מדבר

הלב, את תרחיב לבוא לעתיד הטובה

ÏÚBtL „ÚÂ אלא בלב רק Ìbלא ¿«∆≈«
Ûeb‰ È¯·‡ ¯‡La בהם שגם ƒ¿»≈¿≈«

התרחבות, של תחושה ¿BÓÎeתהיה
‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎ'‰ ˙·‰‡a ˙BÈ ≈»ƒƒ¿¿«¬«

ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯vL ,B˙‡¯ÈÂ¿ƒ¿»∆¿ƒƒƒ¿
·l‰ ¯N·a דבר להיות רוחני ולא ƒ¿««≈

בלבד.

,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ«»
„eÓÈl‰L רוחני כדבר רק נשאר לא ∆«ƒ

CekÈÊאלא  ÏÚBt עידוןÈeÈLÂ ≈ƒ¿ƒ
„ÓÏiL ÏÎÎe ,ÁBn‰ ÈÏÎaƒ¿≈««¿»∆ƒ¿«

CkcÊÈ ÈÊ‡ ¯˙BÈ ויתעדןÏÎO‰ ≈¬«ƒ¿«≈«≈∆
,¯˙BÈ כך כדי ÔÈ·‰Ïעד ÏÎeiL ≈∆«¿»ƒ

ÏÈkN‰Ïe התורה דברי ÁB¯a·את ¿«¿ƒ¿«
'eÎ ¯˙BÈ Ï˜·e ¯˙BÈ ˜ÓBÚÂ¿∆≈¿»≈≈
התורה  בלימוד בחינה שזו ונמצא

בדברים  וזיכוך בירור פועלות שהמצוות וכשם המצוות, בקיום שקשורה

זו. בבחינה התורה לימוד גם כך הגשמיים,

ÔÈÚL ˙Bˆn‰ Ìei˜Ï ˙ÎiML ‰¯BzaL BÊ ‰ÈÁa ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ»∆«»∆«∆∆¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿»»
,ÌÏBÚ‰ ¯e¯Èa ‡e‰,לעיל ‰Le¯i‰כמבואר ˙ÈÁa ‡È‰ ≈»»ƒ¿ƒ««¿»

,‰¯BzaL.ומבאר שהולך כפי ∆«»
‡˙È‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â מובא ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ»

¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c È˜¯Ùa50ÈL ¿ƒ¿≈¿«ƒ¡ƒ∆∆¿≈
·˜ÚÈ ,˜ÁˆÈÏ BÏ eÈ‰ ÌÈa»ƒ»¿ƒ¿»«¬…
ÌÏBÚ B˜ÏÁ ÏË ÂNÚ ,ÂNÚÂ¿≈»≈»»«∆¿»
ÌÏBÚ B˜ÏÁ ÏË ·˜ÚÈÂ ,‰f‰«∆¿«¬…»«∆¿»
‰f‰ ÌÏBÚL ÔÂÈÎÂ .‡a‰«»¿≈»∆»«∆

BÓˆÚŒ„vÓ שמעלים מקום בתור ƒ««¿
אלוקות  על ÂNÚÏ,ומסתיר CiL«»¿≈»

‰f‰ ÌÏBÚ ¯e¯ÈaL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆≈»«∆
לקדושה  והעלאתו ≈¿»(È„ÈŒÏÚוזיכוכו

ÌÈ¯·„a ˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿ƒ¿»ƒ
‰Le„˜Ï Ì˙BÏÚ‰Ï ÌÈiÓLb«¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»

˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk eÈ‰iL כמבואר ∆ƒ¿≈ƒ∆¡…
Le¯È‰,לעיל) ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿»

L¯BÈ ·˜ÚiL,מעשו נוטל היינו ∆«¬…≈
לרשותו  ‰ÌÈÈÚומעביר ˙‡∆»ƒ¿»ƒ

‰f‰ ÌÏBÚc ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¿»«∆
Ì‰ ÌÈÎiL ÌÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»«»ƒ≈

ÂNÚ ÏL B˜ÏÁÏ אותם ומעביר ¿∆¿∆≈»
לרשות  הקדושה, היפך עשו, מרשות

הקדושה.

¯e¯Èa‰ ÔÈÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆ƒ¿««≈
‡e‰ ÂNÚ ÏL B˜ÏÁ ˙Le¯ÈÂƒ«∆¿∆≈»
ÌÈ¯·cÏ Ú‚Ba ˜¯ ‡Ï)…«¿≈««¿»ƒ
˙‡ ÌÈÓi˜Ó Ì‰aL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»∆¿«¿ƒ∆

,˙Bˆn‰ שהובאו הדוגמאות כמו «ƒ¿
הציצית  וצמר התפילין מקלף לעיל

Ì„‡‰ Ûe‚Ï Ú‚Ba Ìb (‡l‡∆»«¿≈«¿»»»
,˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ בו שגם «¿«≈∆«ƒ¿

וזיכוך  בירור פועלות »¿Û‡cהמצוות
LÈ‡ ÏL Ûeb e‰fL∆∆∆ƒ

,ÈÏ‡¯Ni‰ קדוש גוף הוא כן ואם «ƒ¿¿≈ƒ
עצמו (Ìbמצד Ûeb‰ ˙eiÁ È¯‰¬≈«««

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÏL חיות גם ∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
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f"kyz'dיד ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

‰Ê·e ּבלימּוד ּבחינֹות ב' ּׁשּמצינּו מה ּגם יּובן »∆ְְִִִֶַַָָ

הּקּב"ה  ׁשל אחד 61הּתֹורה ׁשּבמקֹום , ְֶֶֶַַָָָָָ

וׁשֹונה 62אמרּו קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה, הּקֹורא ּכל ְְְֵֵֶֶַַָָָָ

אמרּו אחד ּובמקֹום זמן), ּבכל (ּדהינּו 63ּכנגּדֹו ְְְְְְְְֶֶַַָָָָ

ועֹוסק  יֹוׁשב הּקּב"ה ראׁשֹונֹות, ׁשעֹות ְִֵֵַָָָָֹׁשלׁש

ׁשהּקּב"ה  ׁשאמרּו ׁשּמה ּבזה, והענין ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה.

חיצֹונּיּות  ּבחינת הּוא ּכנגּדֹו, וׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַקֹורא

האדם  עבֹודת ער לפי ׁשהיא ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

וׁשֹונה  הּקֹורא ּכל ׁשּזהּו ּדלתּתא, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבאתערּותא

והּוא  ּדייקא, ּכנגּדֹו ּכנגּדֹו, וׁשֹונה קֹורא ְְְְְְְֵֶֶֶַָָָָהּקּב"ה

ׁשּבּתֹורה  החכמה מּבחינת ההמׁשכה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָענין

עד  רק מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ּכי ְְְֲִִִַַַַַַַָָָּולמּטה,

ׁשעֹות  ׁשלׁש ּׁשאמרּו מה א החכמה. ְְְִֶַַַַָָָָָֹּבחינת

ענין  הּוא ּבּתֹורה, ועֹוסק יֹוׁשב הּקּב"ה ְְִִֵֵַַַָָָראׁשֹונֹות

ּבבחינת  ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור ְְִִֵַַַָָהמׁשכת

ּדלעילא  אתערּותא ּבבחינת ׁשּבּתֹורה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהחכמה

ּדלתּתא. אתערּותא עלֿידי ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹמּצדֿעצמּה

ׁשּבּתֹורה p‰Â‰ז) נעלית הּיֹותר הּבחינה ¿ƒ≈ְֲִֵֵֶַַַַָָ

ּבחינת  ׁשהיא מירּוׁשה, ְְְִִִֶֶַַָָׁשּלמעלה

מּיׂשראל  ואחד אחד לכל ניּתנה מּלמעלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמּתנה

 ֿ ּדמּתן הענין ּכללּות וזהּו מּתןּֿתֹורה. ְְְְְִִֶַַַַַָָָָּבׁשעת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו גֹו',64ּתֹורה, סיני הר על הוי' וּירד ְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ז"ל  חכמינּו ּבמדרׁשי ּכל 65וכדאיתא עם ׁשּירד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

מרּכבה, מעׂשה ענין והּוא כּו', ׁשּלֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהּפמליא

אמרּו זה מרּכבה,66ׁשעל מעׂשה - ּגדֹול ּדבר ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּמעׂשה ּדב  והינּו ורבא, ּדאּבּיי הויֹות - קטן ר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנקראת  הּתֹורה לגּבי ּגדֹול ּדבר נקרא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמרּכבה
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תרנ"ד 61) צוה תורה ד"ה גם וראה ואילך). רפג ס"ע תרכ"ו (סה"מ תרכ"ז תפתח שפתי אדנֿי סד"ה ראה ― לקמן בהבא

המאמר. שלפני בשיחה גם וראה כח). ע' תרנ"ד (סה"מ 35 הערה תתרלד.62)הנ"ל רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר

ב.63) ג, כ.64)ע"ז יט, ג.65)יתרו פ"ב, במדב"ר ז. פכ"א, רבתי פסיקתא א.66)ראה כח, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÈˆnM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e ז"ל חכמינו eÓÈÏa„בדברי ˙BÈÁa '· »∆»««∆»ƒ¿ƒ¿ƒ

‰"aw‰ ÏL ‰¯Bz‰61e¯Ó‡ „Á‡ ÌB˜ÓaL ,62‡¯Bw‰ Ïk «»∆«»»∆¿»∆»»¿»«≈
,(ÔÓÊ ÏÎa eÈ‰c) Bc‚k ‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰ ,‰BLÂ וכיוון ¿∆«»»≈¿∆¿∆¿¿«¿¿»¿«

לומד  יהודי כאשר ותמיד זמן, הגבלת בכך שאין מובן הקורא...", "כל שאמרו

ושונה  "קורא הקדושֿברוךֿהוא תורה,

‡e¯Óכנגדו" „Á‡ ÌB˜Ó·e63 ¿»∆»»¿
,˙BBL‡¯ ˙BÚL LÏL»…»ƒ
‰¯Bza ˜ÒBÚÂ ·LBÈ ‰"aw‰«»»≈¿≈«»
שבו  ומוגדר קבוע זמן יש כן ואם

בתורה.! עוסק הקדושֿברוךֿהוא

אין  דבר של שלאמיתו ומבאר והולך

שתי  על מדובר אלא סתירה כאן

שונות: בחינות

e¯Ó‡L ‰nL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆»¿
,Bc‚k ‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰L∆«»»≈¿∆¿∆¿
זמן  בכל תורה, שלומד יהודי כל כנגד

˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒƒ
C¯Ú ÈÙÏ ‡È‰L ‰¯BzaL∆«»∆ƒ¿ƒ∆∆
‡˙e¯Ú˙‡a Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿ƒ¿¬»

,‡z˙Ïc באתערותא" בזוהר אמרו ƒ¿«»
כלומר  דלעילא", אתערותא דלתתא,

למטה  האדם של ההתעוררות לפי

התעוררות  בחזרה עליו נמשכת

האדם  למשל, (וכאשר, מלמעלה

באהבת  מלמטה בהתעוררות מתעורר

החסד  מידת מלמעלה לו נמשכת ה',

התורה, בלימוד גם וכך והאהבה),

בהתעוררות  תורה לומד האדם כאשר

אצל  תורה ללימוד גורם הוא מלמטה,

ומאחר  כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

בהתאם  היא מלמטה שההתעוררות

בכוחות  המוגבל האדם להתעוררות

גם  שלו, ההתעוררות ובמידת שלו

במידה  היא מלמעלה ההתעוררות

חיצוניות  "בחינת ומצומצמת, מוגבלת

‰Bw¯‡שבתורה" Ïk e‰fL∆∆»«≈
‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰ ‰BLÂ¿∆«»»≈¿∆

,‡˜ÈÈc Bc‚k ,Bc‚k חכמינו ¿∆¿¿∆¿»¿»
שבא  למעלה תורה לימוד שזהו להורות "כנגדו" כאן ואומרים מדייקים ז"ל

ערכו ולפי אליו ובהתאם למטה לימוד ‰‰ÎLÓ‰בעקבות ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«««¿»»
למטה  מלמעלה Èkוההתגלות ,‰hÓÏe ‰¯BzaL ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»∆«»¿«»ƒ

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ מצד מלמטה Ú„האדם התעוררות ˜¯ ˙ÚbÓ ƒ¿¬»ƒ¿«»«««««
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa של השתלשלות' ו'סדר הספירות ראשית שהיא העליונה ¿ƒ««»¿»

מזה. למעלה לא אך ומוגדר, מדוד באופן האלוקי האור

˜ÒBÚÂ ·LBÈ ‰"aw‰ ˙BBL‡¯ ˙BÚL LÏL e¯Ó‡M ‰Ó C‡««∆»¿»…»ƒ«»»≈¿≈
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,‰¯Bza«»ƒ¿««¿»«

והתגלות  ‡ÛBÒŒÔÈירידת ¯B‡≈
‡e‰ŒCe¯a מהספירות שלמעלה »

‰¯BzaL ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»∆«»
מ'סדר  שלמעלה אור בה שיאיר

‡˙e¯Ú˙‡השתלשלות' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿¬»
‡lL dÓˆÚŒ„vÓ ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»ƒ««¿»∆…
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
שבאופן  מלמעלה שההתעוררות וכיוון

מהתעוררות  כתוצאה באה לא כזה

ומוגבלת  מדודה לא היא הרי מלמטה,

מלמטה  ההתעוררות של ערכה לפי

שלמעלה  בהתגלות מדובר אלא

אלו. מהגבלות

¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«¿ƒ»«≈
‰ÏÚÓlL ‰¯BzaL ˙ÈÏÚ«¬≈∆«»∆¿«¿»

‰Le¯ÈÓ מצד הוא כי מקבל שהאדם ƒ»
אלא  לכך, ראוי ÈÁa˙עצמו ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«

ÏÎÏ ‰zÈ ,‰ÏÚÓlÓ ‰zÓ«»»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»
˙ÚLa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿«

‰¯BzŒÔzÓ הקדושֿברוךֿהוא שאז ««»
תורתו  את לנו eÏÏk˙"נתן" e‰ÊÂ .¿∆¿»

BÓk ,‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿««»¿
·e˙kL64¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ ∆»«≈∆¬»»««

ÈL¯„Óa ‡˙È‡„ÎÂ ,'B‚ ÈÈÒƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈
Ï"Ê eÈÓÎÁ65Ïk ÌÚ „¯iL ¬»≈«∆»«ƒ»

ÔÈÚ ‡e‰Â ,'eÎ BlL ‡ÈÏÓt‰«»«¿»∆¿ƒ¿«
,‰·k¯Ó ‰NÚÓ'ירד' הוא שגם «¬≈∆¿»»

תורה  מתן בעת Ê‰והתגלה ÏÚL∆«∆
e¯Ó‡66 בשבחו בגמרא ז"ל חכמינו »¿

הניח, שלא זכאי בן יוחנן רבן של

וכן  וכו' משנה מקרא ללמוד, מבלי

ומפרטים  קטן" ו"דבר גדול" "דבר

,‰·k¯Ó ‰NÚÓ - ÏB„b ¯·c»»»«¬≈∆¿»»
‰·k¯Ó ‰NÚnL eÈ‰Â ,‡·¯Â Èia‡c ˙BÈÂ‰ - ÔË˜ ¯·c»»»»¬»¿««≈¿»»¿«¿∆«¬≈∆¿»»

‰¯Bz‰ Èa‚Ï ÏB„b ¯·c ‡¯˜ שעוסקים ורבא" דאביי "הוויות ƒ¿»»»»¿«≈«»
התורה  È‰Âבהלכות ,ÔË˜ ¯·c ˙‡¯˜pL‰¯BzŒÔzÓaL ÈÙÏ e ∆ƒ¿≈»»»»¿«¿¿ƒ∆¿««»
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ecqg mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl

העֹולמֹות  ּכל ּבנין להיֹות צרי ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ(ׁשּלכן,

ּכל  את מחדׁש לבנֹות צרי אזי ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה,

הּמלכּות  ׁשּבספירת ספירֹות וׁשם 57העׂשר ,( ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

מהיטבאל  ּוב"ן 55אׁשּתֹו מ"ה ּבגימטר ּיא ,56, ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּב"ן  ׁשם ּבירּור  הּבירּורים, ענין ּכללּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּזהּו

קּיּום  עלֿידי  הּוא והּבירּור מ"ה. ׁשם ְְְִֵֵֵֵַַַעלֿידי

ּכבֹוד  הדר  ּבחינת ממׁשיכים ׁשעלֿידם ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָהּמצֹות,

הדר), הּׁשמיני הּמלך עם (ׁשּקׁשּור ְְֲִִִֶֶֶַַַַָמלכּותֹו

הּמלכּות. מּבחינת ְְְְִִֶַַַַָׁשּלמעלה

ׁשּבּתֹורה ‡ÌÓו) הא' ּבּבחינה הּוא זה ּכל »¿»ְִֶֶַַָָָָ

הּוא  ׁשענינן הּמצֹות, לקּיּום  ְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשּׁשּיכת

ּׁשּנאמר  מה ׁשּזהּו העֹולם, גֹו',58ּבירּור ּבראׁשית ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ראׁשית, ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל ראׁשית, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָב'

ראׁשית  ׁשּנקראת הּתֹורה הינּו59ּובׁשביל , ְְְִִִִֵֵֶַַָ

ּובׁשביל  יׂשראל ּבׁשביל היא העֹולם ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָׁשּבריאת

העֹולם  את מבררים ּׁשּיׂשראל מה ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה,

ּכפי  הּתֹורה ועלֿידי הּמצֹות קּיּום ְְְְְִִִֵֵַַַַָעלֿידי

את  יֹור ׁשים ועלֿידי ֿזה הּמצֹות, לקּיּום ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַׁשּׁשּייכת

ּבׁשם  הּתֹורה ּגם נקראת זה ּומּצד ּדתהּו, ְְְִִֵֵֶַַַָָֹהאֹורֹות

הּתֹורה  ּבחינת ּגם יׁש א גֹו'. מֹורׁשה ְְִֵַַַַָָָָירּוׁשה,

מּקּיּום  למעלה ׁשהיא מּצדֿעצמּה, ׁשהיא ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּכפי

היא  ולכן העֹולם , ּבירּור הּוא ׁשענינן ְְְִִִֵֵֶַָָָָָהּמצֹות

התקן  נאמר זה ועל הּירּוׁשה, מענין ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָלמעלה

היא  אּלא , ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ללמֹוד ְְְִִֵֶֶַָָָָָָעצמ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּתנה, מׁשה 60ּבבחינת אל וּיּתן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּברּכת  ּבנּסח ׁשאֹומרים ּוכמֹו גֹו', ְְְְְִִֶַַַֻּככּלֹותֹו

אׁשר  לֹומר ּומקּדימים הּתֹורה, נֹותן ְֲִִֵֶַַַַָָהּתֹורה:

ּדייקא, ּתֹורתֹו ּתֹורתֹו, את לנּו ונתן כּו' ּבנּו ְְֶַַָָָָָָָָּבחר

ׁשעליה  הּתֹורה מדריגת ואהיה ׁשּזֹוהי נאמר  ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

חי. ּכל מעין ונעלמה ׁשעׁשּועים, ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָאצלֹו
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וש"נ.57) ג). ע' מח חלק התוועדויות ― מנחם (תורת פ"ב ה'תשכ"ז תקעו ד"ה א.58)ראה א, ורמב"ן 59)פרשתנו רש"י

יח.60)עה"פ. לא, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰M‰ŒL‡¯a ˙BÓÏBÚ‰ Ïk החיות החולפת השנה סיום שעם לאחר »»»¿…«»»

חדשה  חיות של השפעה ולהמשיך לעורר צורך ויש מסתלקת »¬‡ÈÊהקודמת
˙¯ÈÙÒaL ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ïk ˙‡ L„ÁÓ ˙B·Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈»»∆»»∆∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰57 ראש בענייני העוסקים החסידות במאמרי בהרחבה כמבואר ««¿
'בנין  את לפעול צריך זה שביום השנה

מחדש  ‡BzLהמלכות' ÌLÂ של ), ¿≈ƒ¿
הדר ,Ï‡·ËÈ‰Ó55המלך ¿≈«¿≈

Ô"·e ‰"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a56, כאשר ¿ƒ«¿ƒ»«
אל"ף, אותיות במילוי כתוב הוי' שם

הגימטרייא  ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו

,(45) מ"ה היא הללו האותיות של

אותיות  במילוי כתוב הוי' שם וכאשר

ה"ה  ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו ה"א,

ב"ן  היא הללו האותיות של הגימטרייא

הוא  מ"ה שם של שעניינו וכיוון .(52)

מאלוקות  למטה, מלמעלה המשכה

הוא  ב"ן שם של ועניינו לעולמות,

מעולמות  למעלה, מלמטה העלאה

ולכן  ב"ן מברר שמ"ה נמצא לאלוקות,

שני  של הגימטריא שזו "מהיטבאל"

ביחד הללו eÏÏk˙השמות e‰fL∆∆¿»
ÌL ¯e¯Èa ,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒ≈≈
.‰"Ó ÌL È„ÈŒÏÚ Ô"a««¿≈≈
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¯e¯Èa‰Â¿«≈«¿≈ƒ
ÌÈÎÈLÓÓ Ì„ÈŒÏÚL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆«»»«¿ƒƒ
B˙eÎÏÓ „B·k ¯„‰ ˙ÈÁa¿ƒ«¬«¿«¿
ÈÈÓM‰ ÍÏn‰ ÌÚ ¯eLwL)∆»ƒ«∆∆«¿ƒƒ
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ,(¯„‰¬«∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰ וכשנמשך עצמה, מצד ««¿
"בנין  נפעל "הדר", בחינת במלכות

המלכות".

‰ÈÁaa ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ (Â»¿»»∆«¿ƒ»
Ìei˜Ï ˙ÎiML ‰¯BzaL '‡‰»∆«»∆«∆∆¿ƒ

ÔÈÚL ,˙Bˆn‰ המצות ‰e‡של «ƒ¿∆ƒ¿»»
,ÌÏBÚ‰ ¯e¯Èa,לעיל כמבואר ≈»»

¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL58˙ÈL‡¯a ∆∆«∆∆¡«¿≈ƒ
,'B‚ שהמילה ז"ל חכמינו ודרשו

היא  ¯‡ÈL˙,"בראשית" כלומר ·' ≈ƒ
("בראשית  הבריאה כל של שהמטרה

הארץ") ואת השמים את אלוקים ברא

שנקראים  עניינים שני בשביל היא

ראשית  ב' ÏÈ·L·e"ראשית", ,˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ,ƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ
˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰59‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL eÈ‰ , «»∆ƒ¿≈≈ƒ«¿∆¿ƒ«»»ƒ

Ï‡¯NiM ‰Ó e‰fL ,‰¯Bz‰ ÏÈ·L·e Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ«»∆∆«∆ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó לקדושה אותה ומעלים הגשמיות את ומזככים ¿»¿ƒ∆»»

Ìei˜Ï ˙ÎÈiML ÈÙk ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚÂ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿¿«¿≈«»¿ƒ∆«∆∆¿ƒ
ÌÈL¯BÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙Bˆn‰ הקדושה לרשות ‡˙ומעבירים «ƒ¿¿«¿≈∆¿ƒ∆

,e‰˙c ˙B¯B‡‰ לעיל ,כמבואר »¿…
‰Ê „vÓe ששייכת בתורה זו בחינה ƒ«∆

העולם  עניני ובירור המצוות לקיום

ÌLa ‰¯Bz‰ Ìb ˙‡¯˜ƒ¿≈««»¿≈
'B‚ ‰L¯BÓ ,‰Le¯È זו בדרך כי ¿»»»

הקדושה  לרשות ומביאים "יורשים"

בעניינים  ש"נפלו" הניצוצות את

את  מקיימים שבאמצעותם הגשמיים

לעיל. כמבואר המצוות,

ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa Ìb LÈ C‡«≈«¿ƒ««»¿ƒ
,dÓˆÚŒ„vÓ ‡È‰L שהיא כפי ∆ƒƒ««¿»

וכפי העולם ענייני מכל È‰L∆ƒ‡נעלית
˙Bˆn‰ ÌeiwÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ«ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ ¯e¯Èa ‡e‰ ÔÈÚL∆ƒ¿»»≈»»
ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿»≈ƒ¿«

,‰Le¯i‰ היא הרוחנית שמשמעותה «¿»
והעלאתם  העולם ענייני "ירושת"

בהרחבה) לעיל (כמבואר לקדושה

‰Ê ÏÚÂ שהיא כפי התורה לימוד על ¿«∆
העולם  מבירור ‰˙˜Ôנעלית ¯Ó‡∆¡««¿≈

dÈ‡L ‰¯Bz „BÓÏÏ CÓˆÚ«¿»ƒ¿»∆≈»
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‡l‡ ,CÏ ‰Le¯È¿»»∆»ƒƒ¿ƒ«

·e˙kL BÓk ,‰zÓ60ÔziÂ «»»¿∆»«ƒ≈
BÓÎe ,'B‚ B˙BlÎk ‰LÓ Ï‡∆…∆¿«¿
˙k¯a Áqa ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿À«ƒ¿«

,‰¯Bz‰ Ô˙B :‰¯Bz‰ הרי «»≈«»
("ויתן, מתנה בבחינת באה שהתורה

התורה ÌÈÓÈc˜Óe"נותן") בברכת «¿ƒƒ
התורה" "נותן שאומרים לפני

eaמקדימים  ¯Áa ¯L‡ ¯ÓBÏ«¬∆»«»
,B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â 'eÎ¿»«»∆»

,‡˜ÈÈc B˙¯Bz ואומרים מדייקים »»¿»
להדגיש  "תורתו" הברכה בנוסח

ה' תורת היא È‰BfL∆ƒשהתורה
¯Ó‡ ‰ÈÏÚL ‰¯Bz‰ ˙‚È¯„Ó«¿≈««»∆»∆»∆¡«
,ÌÈÚeLÚL BÏˆ‡ ‰È‰‡Â»∆¿∆∆¿«¬ƒ
אצל  "אצלו" ואומר מדייק והפסוק

ÈÁהקדושֿברוךֿהוא  Ïk ÔÈÚÓ ‰ÓÏÚÂ עניני בתוך מהתגלות למעלה ¿∆¡»»≈≈»«
הגשמי. העולם
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טו f"kyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay

‰Ê·e ּבלימּוד ּבחינֹות ב' ּׁשּמצינּו מה ּגם יּובן »∆ְְִִִֶַַָָ

הּקּב"ה  ׁשל אחד 61הּתֹורה ׁשּבמקֹום , ְֶֶֶַַָָָָָ

וׁשֹונה 62אמרּו קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה, הּקֹורא ּכל ְְְֵֵֶֶַַָָָָ

אמרּו אחד ּובמקֹום זמן), ּבכל (ּדהינּו 63ּכנגּדֹו ְְְְְְְְֶֶַַָָָָ

ועֹוסק  יֹוׁשב הּקּב"ה ראׁשֹונֹות, ׁשעֹות ְִֵֵַָָָָֹׁשלׁש

ׁשהּקּב"ה  ׁשאמרּו ׁשּמה ּבזה, והענין ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה.

חיצֹונּיּות  ּבחינת הּוא ּכנגּדֹו, וׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַקֹורא

האדם  עבֹודת ער לפי ׁשהיא ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

וׁשֹונה  הּקֹורא ּכל ׁשּזהּו ּדלתּתא, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבאתערּותא

והּוא  ּדייקא, ּכנגּדֹו ּכנגּדֹו, וׁשֹונה קֹורא ְְְְְְְֵֶֶֶַָָָָהּקּב"ה

ׁשּבּתֹורה  החכמה מּבחינת ההמׁשכה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָענין

עד  רק מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ּכי ְְְֲִִִַַַַַַַָָָּולמּטה,

ׁשעֹות  ׁשלׁש ּׁשאמרּו מה א החכמה. ְְְִֶַַַַָָָָָֹּבחינת

ענין  הּוא ּבּתֹורה, ועֹוסק יֹוׁשב הּקּב"ה ְְִִֵֵַַַָָָראׁשֹונֹות

ּבבחינת  ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור ְְִִֵַַַָָהמׁשכת

ּדלעילא  אתערּותא ּבבחינת ׁשּבּתֹורה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהחכמה

ּדלתּתא. אתערּותא עלֿידי ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹמּצדֿעצמּה

ׁשּבּתֹורה p‰Â‰ז) נעלית הּיֹותר הּבחינה ¿ƒ≈ְֲִֵֵֶַַַַָָ

ּבחינת  ׁשהיא מירּוׁשה, ְְְִִִֶֶַַָָׁשּלמעלה

מּיׂשראל  ואחד אחד לכל ניּתנה מּלמעלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמּתנה

 ֿ ּדמּתן הענין ּכללּות וזהּו מּתןּֿתֹורה. ְְְְְִִֶַַַַַָָָָּבׁשעת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו גֹו',64ּתֹורה, סיני הר על הוי' וּירד ְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ז"ל  חכמינּו ּבמדרׁשי ּכל 65וכדאיתא עם ׁשּירד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

מרּכבה, מעׂשה ענין והּוא כּו', ׁשּלֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהּפמליא

אמרּו זה מרּכבה,66ׁשעל מעׂשה - ּגדֹול ּדבר ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּמעׂשה ּדב  והינּו ורבא, ּדאּבּיי הויֹות - קטן ר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנקראת  הּתֹורה לגּבי ּגדֹול ּדבר נקרא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמרּכבה
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תרנ"ד 61) צוה תורה ד"ה גם וראה ואילך). רפג ס"ע תרכ"ו (סה"מ תרכ"ז תפתח שפתי אדנֿי סד"ה ראה ― לקמן בהבא

המאמר. שלפני בשיחה גם וראה כח). ע' תרנ"ד (סה"מ 35 הערה תתרלד.62)הנ"ל רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר

ב.63) ג, כ.64)ע"ז יט, ג.65)יתרו פ"ב, במדב"ר ז. פכ"א, רבתי פסיקתא א.66)ראה כח, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÈˆnM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e ז"ל חכמינו eÓÈÏa„בדברי ˙BÈÁa '· »∆»««∆»ƒ¿ƒ¿ƒ

‰"aw‰ ÏL ‰¯Bz‰61e¯Ó‡ „Á‡ ÌB˜ÓaL ,62‡¯Bw‰ Ïk «»∆«»»∆¿»∆»»¿»«≈
,(ÔÓÊ ÏÎa eÈ‰c) Bc‚k ‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰ ,‰BLÂ וכיוון ¿∆«»»≈¿∆¿∆¿¿«¿¿»¿«

לומד  יהודי כאשר ותמיד זמן, הגבלת בכך שאין מובן הקורא...", "כל שאמרו

ושונה  "קורא הקדושֿברוךֿהוא תורה,

‡e¯Óכנגדו" „Á‡ ÌB˜Ó·e63 ¿»∆»»¿
,˙BBL‡¯ ˙BÚL LÏL»…»ƒ
‰¯Bza ˜ÒBÚÂ ·LBÈ ‰"aw‰«»»≈¿≈«»
שבו  ומוגדר קבוע זמן יש כן ואם

בתורה.! עוסק הקדושֿברוךֿהוא

אין  דבר של שלאמיתו ומבאר והולך

שתי  על מדובר אלא סתירה כאן

שונות: בחינות

e¯Ó‡L ‰nL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆»¿
,Bc‚k ‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰L∆«»»≈¿∆¿∆¿
זמן  בכל תורה, שלומד יהודי כל כנגד

˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒƒ
C¯Ú ÈÙÏ ‡È‰L ‰¯BzaL∆«»∆ƒ¿ƒ∆∆
‡˙e¯Ú˙‡a Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿ƒ¿¬»

,‡z˙Ïc באתערותא" בזוהר אמרו ƒ¿«»
כלומר  דלעילא", אתערותא דלתתא,

למטה  האדם של ההתעוררות לפי

התעוררות  בחזרה עליו נמשכת

האדם  למשל, (וכאשר, מלמעלה

באהבת  מלמטה בהתעוררות מתעורר

החסד  מידת מלמעלה לו נמשכת ה',

התורה, בלימוד גם וכך והאהבה),

בהתעוררות  תורה לומד האדם כאשר

אצל  תורה ללימוד גורם הוא מלמטה,

ומאחר  כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

בהתאם  היא מלמטה שההתעוררות

בכוחות  המוגבל האדם להתעוררות

גם  שלו, ההתעוררות ובמידת שלו

במידה  היא מלמעלה ההתעוררות

חיצוניות  "בחינת ומצומצמת, מוגבלת

‰Bw¯‡שבתורה" Ïk e‰fL∆∆»«≈
‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰ ‰BLÂ¿∆«»»≈¿∆

,‡˜ÈÈc Bc‚k ,Bc‚k חכמינו ¿∆¿¿∆¿»¿»
שבא  למעלה תורה לימוד שזהו להורות "כנגדו" כאן ואומרים מדייקים ז"ל

ערכו ולפי אליו ובהתאם למטה לימוד ‰‰ÎLÓ‰בעקבות ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«««¿»»
למטה  מלמעלה Èkוההתגלות ,‰hÓÏe ‰¯BzaL ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»∆«»¿«»ƒ

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ מצד מלמטה Ú„האדם התעוררות ˜¯ ˙ÚbÓ ƒ¿¬»ƒ¿«»«««««
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa של השתלשלות' ו'סדר הספירות ראשית שהיא העליונה ¿ƒ««»¿»

מזה. למעלה לא אך ומוגדר, מדוד באופן האלוקי האור

˜ÒBÚÂ ·LBÈ ‰"aw‰ ˙BBL‡¯ ˙BÚL LÏL e¯Ó‡M ‰Ó C‡««∆»¿»…»ƒ«»»≈¿≈
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,‰¯Bza«»ƒ¿««¿»«

והתגלות  ‡ÛBÒŒÔÈירידת ¯B‡≈
‡e‰ŒCe¯a מהספירות שלמעלה »

‰¯BzaL ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»∆«»
מ'סדר  שלמעלה אור בה שיאיר

‡˙e¯Ú˙‡השתלשלות' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿¬»
‡lL dÓˆÚŒ„vÓ ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»ƒ««¿»∆…
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
שבאופן  מלמעלה שההתעוררות וכיוון

מהתעוררות  כתוצאה באה לא כזה

ומוגבלת  מדודה לא היא הרי מלמטה,

מלמטה  ההתעוררות של ערכה לפי

שלמעלה  בהתגלות מדובר אלא

אלו. מהגבלות

¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«¿ƒ»«≈
‰ÏÚÓlL ‰¯BzaL ˙ÈÏÚ«¬≈∆«»∆¿«¿»

‰Le¯ÈÓ מצד הוא כי מקבל שהאדם ƒ»
אלא  לכך, ראוי ÈÁa˙עצמו ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«

ÏÎÏ ‰zÈ ,‰ÏÚÓlÓ ‰zÓ«»»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»
˙ÚLa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿«

‰¯BzŒÔzÓ הקדושֿברוךֿהוא שאז ««»
תורתו  את לנו eÏÏk˙"נתן" e‰ÊÂ .¿∆¿»

BÓk ,‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿««»¿
·e˙kL64¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ ∆»«≈∆¬»»««

ÈL¯„Óa ‡˙È‡„ÎÂ ,'B‚ ÈÈÒƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈
Ï"Ê eÈÓÎÁ65Ïk ÌÚ „¯iL ¬»≈«∆»«ƒ»

ÔÈÚ ‡e‰Â ,'eÎ BlL ‡ÈÏÓt‰«»«¿»∆¿ƒ¿«
,‰·k¯Ó ‰NÚÓ'ירד' הוא שגם «¬≈∆¿»»

תורה  מתן בעת Ê‰והתגלה ÏÚL∆«∆
e¯Ó‡66 בשבחו בגמרא ז"ל חכמינו »¿

הניח, שלא זכאי בן יוחנן רבן של

וכן  וכו' משנה מקרא ללמוד, מבלי

ומפרטים  קטן" ו"דבר גדול" "דבר

,‰·k¯Ó ‰NÚÓ - ÏB„b ¯·c»»»«¬≈∆¿»»
‰·k¯Ó ‰NÚnL eÈ‰Â ,‡·¯Â Èia‡c ˙BÈÂ‰ - ÔË˜ ¯·c»»»»¬»¿««≈¿»»¿«¿∆«¬≈∆¿»»

‰¯Bz‰ Èa‚Ï ÏB„b ¯·c ‡¯˜ שעוסקים ורבא" דאביי "הוויות ƒ¿»»»»¿«≈«»
התורה  È‰Âבהלכות ,ÔË˜ ¯·c ˙‡¯˜pL‰¯BzŒÔzÓaL ÈÙÏ e ∆ƒ¿≈»»»»¿«¿¿ƒ∆¿««»
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ecqg mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl

העֹולמֹות  ּכל ּבנין להיֹות צרי ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ(ׁשּלכן,

ּכל  את מחדׁש לבנֹות צרי אזי ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה,

הּמלכּות  ׁשּבספירת ספירֹות וׁשם 57העׂשר ,( ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

מהיטבאל  ּוב"ן 55אׁשּתֹו מ"ה ּבגימטר ּיא ,56, ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּב"ן  ׁשם ּבירּור  הּבירּורים, ענין ּכללּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּזהּו

קּיּום  עלֿידי  הּוא והּבירּור מ"ה. ׁשם ְְְִֵֵֵֵַַַעלֿידי

ּכבֹוד  הדר  ּבחינת ממׁשיכים ׁשעלֿידם ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָהּמצֹות,

הדר), הּׁשמיני הּמלך עם (ׁשּקׁשּור ְְֲִִִֶֶֶַַַַָמלכּותֹו

הּמלכּות. מּבחינת ְְְְִִֶַַַַָׁשּלמעלה

ׁשּבּתֹורה ‡ÌÓו) הא' ּבּבחינה הּוא זה ּכל »¿»ְִֶֶַַָָָָ

הּוא  ׁשענינן הּמצֹות, לקּיּום  ְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשּׁשּיכת

ּׁשּנאמר  מה ׁשּזהּו העֹולם, גֹו',58ּבירּור ּבראׁשית ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ראׁשית, ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל ראׁשית, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָב'

ראׁשית  ׁשּנקראת הּתֹורה הינּו59ּובׁשביל , ְְְִִִִֵֵֶַַָ

ּובׁשביל  יׂשראל ּבׁשביל היא העֹולם ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָׁשּבריאת

העֹולם  את מבררים ּׁשּיׂשראל מה ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה,

ּכפי  הּתֹורה ועלֿידי הּמצֹות קּיּום ְְְְְִִִֵֵַַַַָעלֿידי

את  יֹור ׁשים ועלֿידי ֿזה הּמצֹות, לקּיּום ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַׁשּׁשּייכת

ּבׁשם  הּתֹורה ּגם נקראת זה ּומּצד ּדתהּו, ְְְִִֵֵֶַַַָָֹהאֹורֹות

הּתֹורה  ּבחינת ּגם יׁש א גֹו'. מֹורׁשה ְְִֵַַַַָָָָירּוׁשה,

מּקּיּום  למעלה ׁשהיא מּצדֿעצמּה, ׁשהיא ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּכפי

היא  ולכן העֹולם , ּבירּור הּוא ׁשענינן ְְְִִִֵֵֶַָָָָָהּמצֹות

התקן  נאמר זה ועל הּירּוׁשה, מענין ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָלמעלה

היא  אּלא , ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ללמֹוד ְְְִִֵֶֶַָָָָָָעצמ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּתנה, מׁשה 60ּבבחינת אל וּיּתן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּברּכת  ּבנּסח ׁשאֹומרים ּוכמֹו גֹו', ְְְְְִִֶַַַֻּככּלֹותֹו

אׁשר  לֹומר ּומקּדימים הּתֹורה, נֹותן ְֲִִֵֶַַַַָָהּתֹורה:

ּדייקא, ּתֹורתֹו ּתֹורתֹו, את לנּו ונתן כּו' ּבנּו ְְֶַַָָָָָָָָּבחר

ׁשעליה  הּתֹורה מדריגת ואהיה ׁשּזֹוהי נאמר  ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

חי. ּכל מעין ונעלמה ׁשעׁשּועים, ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָאצלֹו
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וש"נ.57) ג). ע' מח חלק התוועדויות ― מנחם (תורת פ"ב ה'תשכ"ז תקעו ד"ה א.58)ראה א, ורמב"ן 59)פרשתנו רש"י

יח.60)עה"פ. לא, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰M‰ŒL‡¯a ˙BÓÏBÚ‰ Ïk החיות החולפת השנה סיום שעם לאחר »»»¿…«»»

חדשה  חיות של השפעה ולהמשיך לעורר צורך ויש מסתלקת »¬‡ÈÊהקודמת
˙¯ÈÙÒaL ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ïk ˙‡ L„ÁÓ ˙B·Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈»»∆»»∆∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰57 ראש בענייני העוסקים החסידות במאמרי בהרחבה כמבואר ««¿
'בנין  את לפעול צריך זה שביום השנה

מחדש  ‡BzLהמלכות' ÌLÂ של ), ¿≈ƒ¿
הדר ,Ï‡·ËÈ‰Ó55המלך ¿≈«¿≈

Ô"·e ‰"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a56, כאשר ¿ƒ«¿ƒ»«
אל"ף, אותיות במילוי כתוב הוי' שם

הגימטרייא  ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו

,(45) מ"ה היא הללו האותיות של

אותיות  במילוי כתוב הוי' שם וכאשר

ה"ה  ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו ה"א,

ב"ן  היא הללו האותיות של הגימטרייא

הוא  מ"ה שם של שעניינו וכיוון .(52)

מאלוקות  למטה, מלמעלה המשכה

הוא  ב"ן שם של ועניינו לעולמות,

מעולמות  למעלה, מלמטה העלאה

ולכן  ב"ן מברר שמ"ה נמצא לאלוקות,

שני  של הגימטריא שזו "מהיטבאל"

ביחד הללו eÏÏk˙השמות e‰fL∆∆¿»
ÌL ¯e¯Èa ,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒ≈≈
.‰"Ó ÌL È„ÈŒÏÚ Ô"a««¿≈≈
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¯e¯Èa‰Â¿«≈«¿≈ƒ
ÌÈÎÈLÓÓ Ì„ÈŒÏÚL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆«»»«¿ƒƒ
B˙eÎÏÓ „B·k ¯„‰ ˙ÈÁa¿ƒ«¬«¿«¿
ÈÈÓM‰ ÍÏn‰ ÌÚ ¯eLwL)∆»ƒ«∆∆«¿ƒƒ
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ,(¯„‰¬«∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰ וכשנמשך עצמה, מצד ««¿
"בנין  נפעל "הדר", בחינת במלכות

המלכות".

‰ÈÁaa ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ (Â»¿»»∆«¿ƒ»
Ìei˜Ï ˙ÎiML ‰¯BzaL '‡‰»∆«»∆«∆∆¿ƒ

ÔÈÚL ,˙Bˆn‰ המצות ‰e‡של «ƒ¿∆ƒ¿»»
,ÌÏBÚ‰ ¯e¯Èa,לעיל כמבואר ≈»»

¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL58˙ÈL‡¯a ∆∆«∆∆¡«¿≈ƒ
,'B‚ שהמילה ז"ל חכמינו ודרשו

היא  ¯‡ÈL˙,"בראשית" כלומר ·' ≈ƒ
("בראשית  הבריאה כל של שהמטרה

הארץ") ואת השמים את אלוקים ברא

שנקראים  עניינים שני בשביל היא

ראשית  ב' ÏÈ·L·e"ראשית", ,˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ,ƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ
˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰59‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL eÈ‰ , «»∆ƒ¿≈≈ƒ«¿∆¿ƒ«»»ƒ

Ï‡¯NiM ‰Ó e‰fL ,‰¯Bz‰ ÏÈ·L·e Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ«»∆∆«∆ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó לקדושה אותה ומעלים הגשמיות את ומזככים ¿»¿ƒ∆»»

Ìei˜Ï ˙ÎÈiML ÈÙk ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚÂ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿¿«¿≈«»¿ƒ∆«∆∆¿ƒ
ÌÈL¯BÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙Bˆn‰ הקדושה לרשות ‡˙ומעבירים «ƒ¿¿«¿≈∆¿ƒ∆

,e‰˙c ˙B¯B‡‰ לעיל ,כמבואר »¿…
‰Ê „vÓe ששייכת בתורה זו בחינה ƒ«∆

העולם  עניני ובירור המצוות לקיום

ÌLa ‰¯Bz‰ Ìb ˙‡¯˜ƒ¿≈««»¿≈
'B‚ ‰L¯BÓ ,‰Le¯È זו בדרך כי ¿»»»

הקדושה  לרשות ומביאים "יורשים"

בעניינים  ש"נפלו" הניצוצות את

את  מקיימים שבאמצעותם הגשמיים

לעיל. כמבואר המצוות,

ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙ÈÁa Ìb LÈ C‡«≈«¿ƒ««»¿ƒ
,dÓˆÚŒ„vÓ ‡È‰L שהיא כפי ∆ƒƒ««¿»

וכפי העולם ענייני מכל È‰L∆ƒ‡נעלית
˙Bˆn‰ ÌeiwÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ«ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ ¯e¯Èa ‡e‰ ÔÈÚL∆ƒ¿»»≈»»
ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿»≈ƒ¿«

,‰Le¯i‰ היא הרוחנית שמשמעותה «¿»
והעלאתם  העולם ענייני "ירושת"

בהרחבה) לעיל (כמבואר לקדושה

‰Ê ÏÚÂ שהיא כפי התורה לימוד על ¿«∆
העולם  מבירור ‰˙˜Ôנעלית ¯Ó‡∆¡««¿≈

dÈ‡L ‰¯Bz „BÓÏÏ CÓˆÚ«¿»ƒ¿»∆≈»
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‡l‡ ,CÏ ‰Le¯È¿»»∆»ƒƒ¿ƒ«

·e˙kL BÓk ,‰zÓ60ÔziÂ «»»¿∆»«ƒ≈
BÓÎe ,'B‚ B˙BlÎk ‰LÓ Ï‡∆…∆¿«¿
˙k¯a Áqa ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿À«ƒ¿«

,‰¯Bz‰ Ô˙B :‰¯Bz‰ הרי «»≈«»
("ויתן, מתנה בבחינת באה שהתורה

התורה ÌÈÓÈc˜Óe"נותן") בברכת «¿ƒƒ
התורה" "נותן שאומרים לפני

eaמקדימים  ¯Áa ¯L‡ ¯ÓBÏ«¬∆»«»
,B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â 'eÎ¿»«»∆»

,‡˜ÈÈc B˙¯Bz ואומרים מדייקים »»¿»
להדגיש  "תורתו" הברכה בנוסח

ה' תורת היא È‰BfL∆ƒשהתורה
¯Ó‡ ‰ÈÏÚL ‰¯Bz‰ ˙‚È¯„Ó«¿≈««»∆»∆»∆¡«
,ÌÈÚeLÚL BÏˆ‡ ‰È‰‡Â»∆¿∆∆¿«¬ƒ
אצל  "אצלו" ואומר מדייק והפסוק

ÈÁהקדושֿברוךֿהוא  Ïk ÔÈÚÓ ‰ÓÏÚÂ עניני בתוך מהתגלות למעלה ¿∆¡»»≈≈»«
הגשמי. העולם
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חג ּגe‰ÊÂח) ׁשּלאחרי ׂשמחתּֿתֹורה ענין ם ¿∆ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

נמׁשכת  הּסּוּכֹות ּבחג ּדהּנה ְְְִִֵֶֶַַַהּסּוּכֹות,

 ֿ ּובׂשמחת מצוה, ׁשל ׂשמחה ּכּולּה הּׁשנה ּכל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָעל

ׁשל  ׂשמחה ּכּולּה הּׁשנה ּכל על נמׁשכת ְְִִֶֶֶַַָָָָָָּתֹורה

מּקיף 73ּתֹורה  אֹור ּבחינת הּוא זֹו ׂשמחה ׁשענין , ְְְִִִִֶַַַָָ

יּוכל  ּׁשּלא מה ּדהינּו עצמּה, הּתֹורה ְְְֶֶַַַַַָָֹׁשל

ּבבחינת  ונׁשאר ׁשּבּתֹורה, ּבחכמה ּגם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָלהתלּבׁש

כּו'. ּבעצמֹו הּמל ׁשעׁשּועי ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַמּקיף,

אֹומרים  הּקפֹות לפני ׁשּבׂשמחתּֿתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָוזהּו

ׁשהּׂשמחה  ּכיון גֹו', לדעת הראת אּתה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּפסּוק

נעלית  הּיֹותר הּדרּגא עם קׁשּורה ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּדׂשמחתּֿתֹורה

ּבמּתןּֿתֹורה, ׁשּנתּגּלתה עצמּותֹו ּבחינת ְְְְְִִֶַַַַַַָָָּבּתֹורה,

אֹומרים  ּולאחריֿזה גֹו'. לדעת הראת אּתה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאז

לעֹולם  ּכי לבּדֹו ּגדֹול ֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ְְְְְִִֵַַָָָהּפסּוק

הּגילּוי  את להמׁשי היא האדם עבֹודת ּכי ְְְֲִִִִֶַַַַָָָחסּדֹו,

ּובכל  וארץ, ׁשמים ּבבריאת גֹו' הראת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּדאּתה

לעֹוׂשה  נאמר (ׁשעליהם הּקּב"ה ׁשל ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָעׂשּיֹותיו

ׁשחסּדֹו ּובאֹופן ּכּנ"ל), לבּדֹו, ּגדֹולֹות ְְְְְִֶֶַַַַָנפלאֹות

יּומׁש קּדיׁשא, ּדעּתיקא חסד רב ,ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָיתּבר

הּבריאה  ׁשּבתחּלת זֹו ׁשהמׁשכה והינּו, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבעֹולם,

להיֹות  צריכה הּוא, חסד חפץ ּכי מּצד ְְְִִִִֵֶֶַָָָָהיתה

ּדוקא  עבֹודה עלֿידי ועלֿידיֿזה 74עכׁשו , ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָ

מּכמֹו יֹותר נעלה ּגי ּלּוי ּבעֹולם ׁשּיּומׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָּפֹועלים

חסּדֹו, ּבחינת רק (לא הּבריאה ּבתחילת ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹׁשהיה

ּב'אּגרת  וכּמבֹואר ,(יתּבר עצמּותֹו ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאּלא

יֹותר 75הּקדׁש' עליֹון חדׁש אֹור יֹורד ׁשנה ׁשּבכל ְְֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

עליֹון  אֹור עֹולם מימי עדין מאיר היה ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא

ּכּולּה, הּׁשנה ּכל על נמׁש ּומּׂשמחתּֿתֹורה ְְִִִֶַַַָָָָָָָּכזה.

וכן  ּתֹורה, ׁשנת ׁשּתהיה הּתֹורה, מּלימּוד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהחל

ּבלימּוד  הצלחה ּוׁשנת ּברכה ׁשנת אֹורה, ְְְְְְִַַַַָָָָָׁשנת

ּדכל  העבֹודה ּגם ּכֹולל הּמצֹות, וקּיּום ְְְֲִִֵַַַָָָָהּתֹורה
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ועוד.73) לו). ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז (מאמרי 35 שבהערה צוה תורה ד"ה ראה

ב.74) מז, נצבים לקו"ת סי"ד.75)ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙Bkeq‰ ‚Á È¯Á‡lL ‰¯BzŒ˙ÁÓN ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ (Á לפי ¿∆«ƒ¿«ƒ¿«»∆¿«¬≈««

הדברים  ‰M‰פנימיות Ïk ÏÚ ˙ÎLÓ ˙Bkeq‰ ‚Áa ‰p‰c¿ƒ≈¿««ƒ¿∆∆«»«»»
,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN dÏek והעיקרי המרכזי עניינו היא השמחה שהרי »ƒ¿»∆ƒ¿»

כללי  חודש הוא תשרי שחודש וכיוון שמחתנו", "זמן הנקרא החג של

השמחה  כולה, השנה כל על המשפיע

השנה  כל על נמשכת הסוכות שבחג

ÎLÓ˙כולה  ‰¯BzŒ˙ÁÓN·e¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
‰ÁÓN dÏek ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»»ƒ¿»

‰¯Bz ÏL73BÊ ‰ÁÓN ÔÈÚL , ∆»∆ƒ¿«ƒ¿»
משמחה  שונה (שהיא תורה של שמחה

מצווה) ‡B¯של ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«
ÛÈwÓ מאיר הוא כאשר שגם «ƒ

מאד, נעלה אור שהוא כיוון ומתגלה,

וכאילו  בפנימיות ומתלבש חודר איננו

והשמחה  מלמעלה 'מקיף' להיות נשאר

ה'מקיף' האור היא תורה ∆ÏLשל
‰Ó eÈ‰c ,dÓˆÚ ‰¯Bz‰«»«¿»¿«¿«
Ìb LaÏ˙‰Ï ÏÎeÈ ‡lM∆…«¿ƒ¿«≈«
¯‡LÂ ,‰¯BzaL ‰ÓÎÁa«»¿»∆«»¿ƒ¿«
˙ÈÁa ‡e‰L ,ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ∆¿ƒ«
'eÎ BÓˆÚa CÏn‰ ÈÚeLÚL«¬≈«∆∆¿«¿

לעיל. כמבואר

ÈÙÏ ‰¯BzŒ˙ÁÓNaL e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ¿«»ƒ¿≈
‰z‡ ˜eÒt‰ ÌÈ¯ÓB‡ ˙BÙw‰«»¿ƒ«»«»

,'B‚ ˙Ú„Ï ובתחילת ‰¯‡˙ »¿≈»»««
השייכות  מהי השאלה עלתה המאמר

מובן  ומעתה ל'הקפות', זה פסוק של

הוא  ÁÓO‰L‰שהטעם ÔÂÈk≈»∆«ƒ¿»
ÌÚ ‰¯eL˜ ‰¯BzŒ˙ÁÓNc¿ƒ¿«»¿»ƒ
,‰¯Bza ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‡b¯c‰««¿»«≈«¬≈«»
ששייך  כפי התורה עניין רק לא

אצל  שהיא כפי התורה אלא למצוות,

וההתגלות  בעצמו הקדושֿֿברוךֿהוא

דלתתא, באתערותא תלוייה לא שלה

B˙eÓˆÚוהיא  ˙ÈÁa הקדוש של ¿ƒ««¿
הוא  ŒÔzÓaברוך ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿««

˙‡¯‰ ‰z‡ Ê‡L ,‰¯Bz»∆»«»»¿≈»
'B‚ ˙Ú„Ï תורה מתן שבזמן וכאמור »««

בחינת  ית', עצמותו התגלות הייתה

שאנכי". מי "אנכי

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe אמירת לאחר מיד ¿«¬≈∆

הראת" "אתה BÏB„b˙הפסוק ˙B‡ÏÙ ‰NBÚÏ ˜eÒt‰ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»¿≈ƒ¿»¿
˙‡ CÈLÓ‰Ï ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú Èk ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk Bc·Ï¿«ƒ¿»«¿ƒ¬«»»»ƒ¿«¿ƒ∆

,ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯·a 'B‚ ˙‡¯‰ ‰z‡c ÈeÏÈb‰ לעיל וכאמור «ƒ¿«»»¿≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ»»∆
חדשה  מציאות הוא העולם כל תורה מתן ÏLשמאז ÂÈ˙BiNÚ ÏÎ·e¿»¬ƒ»∆

¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL) ‰"aw‰«»»∆¬≈∆∆¡«
˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ ‰NBÚÏ¿≈ƒ¿»¿
BcÒÁL ÔÙB‡·e ,(Ï"pk ,Bc·Ï¿«««¿∆∆«¿
‡˜ÈzÚc „ÒÁ ·¯ ,C¯a˙Èƒ¿»≈«∆∆¿«ƒ»

,‡LÈc˜ כפי החסד ממידת שלמעלה «ƒ»
בה  ויש העליונות בספירות שהיא

eÈ‰Â,הגבלה  ,ÌÏBÚa CLÓeÈ¿«»»¿«¿
˙lÁ˙aL BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»∆ƒ¿ƒ«
ıÙÁ Èk „vÓ ‰˙È‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»»¿»ƒ«ƒ»≈

‡e‰ „ÒÁ מצד השפעה כל ללא ∆∆
ÂLÎÚהנבראים  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,¿ƒ»ƒ¿«¿»

ואילך  תורה מתן ≈¿»È„ÈŒÏÚמאז
‡˜Âc ‰„B·Ú74, שנתבאר וכפי ¬»«¿»

ירושה ל  שאינו התורה לימוד שגם עיל

מתוך  להיות צריך מלמעלה מתנה אלא

העבודה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰יגיעה בכוח ¿«¿≈∆
CLÓeiLוהיגיעה  ÌÈÏÚBt¬ƒ∆¿«

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÈelÈb ÌÏBÚa»»ƒ«¬∆≈
˙ÏÈÁ˙a ‰È‰L BÓkÓƒ¿∆»»ƒ¿ƒ«
˙ÈÁa ˜¯ ‡Ï) ‰‡È¯a‰«¿ƒ»…«¿ƒ«

,BcÒÁ שהיה חסד", חפץ "כי «¿
תורה  מתן עד הבריאה «∆‡l‡בתחילת
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙ÈÁa שהתגלה ¿ƒ««¿ƒ¿»≈

תורה) b‡'a¯˙במתן ¯‡B·nÎÂ ,¿«¿»¿ƒ∆∆
'L„w‰75 התניא ÏÎaLשבספר «…∆∆¿»

‰Lהשנה ומאיר BÈ¯„בראש »»≈
BÈ˙¯לעולם  ÔBÈÏÚ L„Á ¯B‡»»∆¿≈

ÈÓÈÓ ÔÈ„Ú ¯È‡Ó ‰È‰ ‡lL∆…»»≈ƒ¬«ƒƒ≈
.‰Êk ÔBÈÏÚ ¯B‡ ÌÏBÚ»∆¿»∆
CLÓ ‰¯BzŒ˙ÁÓOÓe אור ƒƒ¿«»ƒ¿»

תורה של השמחה וענין »ÏÚהעליון
ÏÁ‰ ,dÏek ‰M‰ Ïk»«»»»»≈
˙L ‰È‰zL ,‰¯Bz‰ „eÓÈlÓƒƒ«»∆ƒ¿∆¿«
˙L ,‰¯B‡ ˙L ÔÎÂ ,‰¯Bz»¿≈¿«»¿«
„eÓÈÏa ‰ÁÏˆ‰ ˙Le ‰Î¯a¿»»¿««¿»»¿ƒ
ÏÏBk ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿≈
eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎc ‰„B·Ú‰ Ìb«»¬»¿»«¬∆ƒ¿
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ecqg mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl

נמׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה לפי והינּו קטן, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָּדבר

אֹור  עצמ ּות מּבחינת ׁשּבּתֹורה החכמה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָּבבחינת

מּׁשם  ּולמעלה אלקים, מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹאיןֿסֹוף,

אנכי  אנכי, היא מּתןּֿתֹורה ׁשהתחלת ׁשּזהּו ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהוי',

כּו' וקֹוץ אֹות ּבׁשּום אתרמיז ּדלא ׁשאנכי, .67מי ְְְְִִִִֶָָֹֹ

ּדקאי  גֹו', לדעת הראת אּתה ּׁשּנאמר מה ּגם ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוזהּו

.יתּבר עצמּותֹו ּגילּוי היה ׁשאז מּתןּֿתֹורה, ְְִִֵֶַַַַָָָָָעל

ÌÓ‡ היא מּצדֿעצמּה הּתֹורה ׁשּמדריגת אף »¿»ְְִִֵֶַַַַַַָָ

להיֹות  צרי מּכלֿמקֹום מּתנה, ְְִִִִִַַָָָָָּבבחינת

עצמ התקן ּכמאמר יגיעה, ׁשל ענין ּגם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבּה

זאת  להמׁשי ּבכדי ׁשּזהּו כּו', ּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַָֹללמֹוד

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנאמר מה ּגם וזהּו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָּבפנימּיּות.

אלקי הוי' צרי68אנכי אנכי ּדבחינת ׁשהּגילּוי , ְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּכח ,אלקי ׁשּנעׂשה ועד ּבהוי', נמׁש ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹלהיֹות

ּופֹועל 69וחּיּות נמׁש זה ׁשּגילּוי מּזה, ויתירה . ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו ּבעֹולם, על 70ּגם ְֵֶֶֶַַַַָָָ

(קֹודם 71הּפסּוק  ּבתחּלה וׁשקטה, יראה ארץ ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

מּתןּֿתֹורה) (עלֿידי ּולבּסֹוף יראה, ְְְֵַַַַַַָָָָמּתןּֿתֹורה)

יתּבר עצמּותֹו ּגילּוי על ׁשּנֹוסף והיינּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשקטה,

עלֿידיֿזה  נעׂשה גֹו', הראת אּתה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּתןּֿתֹורה,

ׁשּקּיּומם  העֹולמֹות, ּכל ּבקּיּום חדׁשה ְְֲִִִֶָָָָָָמציאּות

הּוא  חסד חפץ ּכי ּבחינת מּצד רק לא ,72הּוא ְִִִֵֶֶַַַָֹ

ּבחינת  אּלא הּצמצּום, ׁשּלפני החסד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבחינת

.יתּבר ְְִֵַָעצמּותֹו
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א.67) יא, זח"ג וראה ב. פ, פינחס לקו"ת ו.68)ראה ה, ואתחנן ב. כ, ג.69)יתרו עג, בלק לקו"ת א.70)ראה פח, שבת

ט.71) עו, יח.72)תהלים ז, מיכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CLÓ והתגלה‰¯BzaL ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a מאד נעלה ממקור ƒ¿«ƒ¿ƒ««»¿»∆«»

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁaÓ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ,של ƒ¿ƒ««¿≈
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL משמות שלמעלה ה'עצם' על מדובר שהרי ∆¿«¿»ƒ≈¡…ƒ

שבאדם  כשם העצם, לגבי חיצוני דבר הוא השם עניין שכל בחסידות (כמבואר

מציאותו  לעצם טפל דבר הוא שמו

הזולת) בשביל רק לו ונחוץ

‰ÏÚÓÏeאפילו,'ÈÂ‰ ÌMÓ ¿«¿»ƒ≈¬»»
אלוקים  משם יותר נעלה שם שהוא

שלמעלה  האלוקות ענייני על ומורה

לעניין  לעיל (כמבואר והגבלה ממדידה

הוא  הוי' כי לדעת הראת "אתה

לכך e‰fLהאלוקים") הפנימי הטעם ∆∆
‡È‰ ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÏÁ˙‰L לא ∆«¿»«««»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  של השמות באחד

ÈÎ‡L,אלא ÈÓ ÈÎ‡ ,ÈÎ‡»…ƒ»…ƒƒ∆»…ƒ
ıB˜Â ˙B‡ ÌeLa ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc¿…ƒ¿»ƒ¿¿

'eÎ67 ואפילו אות בשום נרמז שלא

אין  אלא האותיות גבי שעל ב'קוץ' לא

רמז. או תואר או שם שום לו

‰z‡ ¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡««»
È‡˜c ,'B‚ ˙Ú„Ï ˙‡¯‰»¿≈»»««¿»≈

Ê‡Lשהכוונה  ,‰¯BzŒÔzÓ ÏÚ«««»∆»
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ‰È‰ ולכן »»ƒ«¿ƒ¿»≈

אתה  היינו "אתה", זה גילוי על נאמר

בעצמך.

‰¯Bz‰ ˙‚È¯„nL Û‡ ÌÓ‡»¿»«∆«¿≈««»
˙ÈÁ·a ‡È‰ dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»ƒƒ¿ƒ«

‰zÓ כתוצאה ולא מלמעלה «»»
האדם, מצד ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒמפעולה

ÏL ÔÈÚ Ìb da ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»«ƒ¿»∆
CÓˆÚ Ô˜˙‰ ¯Ó‡Ók ,‰ÚÈ‚È¿ƒ»¿«¬««¿≈«¿»

,'eÎ ‰¯Bz „BÓÏÏ עם בבד בד ƒ¿»
ירושה, איננה שהתורה האמירה

"התקן  ואומרים מקדימים ז"ל חכמינו

להור  תורה" ללמוד אלא עצמך בירושה בא שלא שבתורה, זה בחלק שגם ות

ביגיעה  צורך יש eiÓÈÙa˙במתנה, ˙‡Ê CÈLÓ‰Ï È„Îa e‰fL שכן ∆∆ƒ¿≈¿«¿ƒ…ƒ¿ƒƒ
מצידו, ויגיעה עבודה ללא אחר באופן מקבל או ומשיג מבין שהאדם דבר

עצם  לגבי וחיצוני רחוק כדבר להישאר עשוי שלו, האישיים הנפש כוחות עם

בעומק  ונכנס שלו לפנימיות חודר בעצמו, בו ויגע שעמל דבר ורק מציאותו

נפשו. כוחות

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ‰¯BzŒÔzÓa ¯Ó‡pL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ68, ¿∆««∆∆¡«¿««»»…ƒ¬»»¡…∆
ÈÎ‡ ˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰L בשם ונרמז נקרא מלהיות למעלה ˆ¯CÈשהוא ∆«ƒƒ¿ƒ«»…ƒ»ƒ

CLÓ ˙BÈ‰Ïכך ש"אנכי"ÈÂ‰a'אחר כך בשמות, גם ולהתגלות ולרדת ƒ¿ƒ¿»«¬»»
ב"הוי'" בהתגלות NÚpL‰יהיה „ÚÂ נוספת וירידה המשכה אחרי ¿«∆«¬∆

E˙eiÁÂ EÁk ,EÈ˜Ï‡69 עניין את גם בתוכו כולל "אלוקים" שם שכן ¡…∆…¬¿«∆
בהוי' מתגלה ש"אנכי" פירושו אלוקיך" הוי' ו"אנכי החיות, והשפעת הכוח

והחיות  החוזק שנעשה מזה, ויתירה

בו  חודר שהאור כיוון האדם, של

מציאותו  ובכל È˙ÈÂ¯‰בפנימיות .ƒ≈»
‰Ê ÈeÏÈbL ,‰fÓ שמקורו ƒ∆∆ƒ∆

סוף  אין אור עצמות ,מ"אנכי",
ÏÚBÙe CLÓ אלא באדם רק לא ƒ¿»≈

e¯Ó‡L e‰fL ,ÌÏBÚa Ìb«»»∆∆∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯70˜eÒt‰ ÏÚ71 «≈«««»

‰lÁ˙a ,‰Ë˜LÂ ‰‡¯È ı¯‡∆∆»¿»¿»»»ƒ¿ƒ»
,‰‡¯È (‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜)∆««»»¿»
(‰¯BzŒÔzÓ È„ÈŒÏÚ) ÛBq·Ïe¿««¿≈««»

,‰Ë˜L מאי הגמרא: לשון (וזה »»»
יראה  ארץ דין השמעת משמים דכתיב

ואם  שקטה, למה יראה אם ושקטה,

[לפני  בתחילה אלא יראה, למה שקטה

ולמה  שקטה. ולבסוף יראה תורה] מתן

לקיש: ריש דאמר לקיש, כדריש יראה,

בוקר  ויהי ערב ויהי דכתיב מאי

מלמד ‰יום לי למה יתירה ה' שישי,

מעשה  עם הקדושֿברוךֿהוא שהתנה

ישראל  אם להם: ואמר בראשית

ואם  מתקיימין, אתם התורה מקבלים

את  מחזיר אני - ובוהו")לאו לתוהו כם

ÈeÏÈb ÏÚ ÛÒBpL eÈÈ‰Â¿«¿∆««ƒ
,‰¯BzŒÔzÓa C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¿««»

וגילית ‰¯‡˙בעצמך ‡z‰כאשר  «»»¿≈»
עצמך  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰את ‰NÚ ,'B‚«¬∆«¿≈∆

התורה  והתגלות תורה מתן ידי על

הזה  בעולם e‡ÈˆÓ¿ƒ˙והמצוות
,˙BÓÏBÚ‰ Ïk Ìei˜a ‰L„Á¬»»¿ƒ»»»

‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk ˙ÈÁa „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÌÓeiwL72, ∆ƒ»…«ƒ«¿ƒ«ƒ»≈∆∆
 ֿ שהקדוש משום הייתה והנבראים העולמות לבריאת הסיבה הבריאה בתחילת

הוא  זה ודבר לברואיו, להיטיב ברצונו ועלה חסד חפץ הוא ברוךֿהוא

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL „ÒÁ‰ ˙ÈÁa עולמות לברוא כדי דרוש שהיה ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿≈«ƒ¿
מאשר  נעלה אור בעולם ונמשך יורד תורה מתן לאחר אבל מוגבלים, ונבראים

הצמצום) שלפני החסד ממידת (ואפילו החסד לאור ‡l‡מידת המקור ∆»
הוא  העולמות את C¯a˙Èשמהווה B˙eÓˆÚ ˙ÈÁa תורה מתן מאז ולכן ¿ƒ««¿ƒ¿»≈

חדשה. מציאות הוא העולם
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חג ּגe‰ÊÂח) ׁשּלאחרי ׂשמחתּֿתֹורה ענין ם ¿∆ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

נמׁשכת  הּסּוּכֹות ּבחג ּדהּנה ְְְִִֵֶֶַַַהּסּוּכֹות,

 ֿ ּובׂשמחת מצוה, ׁשל ׂשמחה ּכּולּה הּׁשנה ּכל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָעל

ׁשל  ׂשמחה ּכּולּה הּׁשנה ּכל על נמׁשכת ְְִִֶֶֶַַָָָָָָּתֹורה

מּקיף 73ּתֹורה  אֹור ּבחינת הּוא זֹו ׂשמחה ׁשענין , ְְְִִִִֶַַַָָ

יּוכל  ּׁשּלא מה ּדהינּו עצמּה, הּתֹורה ְְְֶֶַַַַַָָֹׁשל

ּבבחינת  ונׁשאר ׁשּבּתֹורה, ּבחכמה ּגם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָלהתלּבׁש

כּו'. ּבעצמֹו הּמל ׁשעׁשּועי ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַמּקיף,

אֹומרים  הּקפֹות לפני ׁשּבׂשמחתּֿתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָוזהּו

ׁשהּׂשמחה  ּכיון גֹו', לדעת הראת אּתה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּפסּוק

נעלית  הּיֹותר הּדרּגא עם קׁשּורה ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּדׂשמחתּֿתֹורה

ּבמּתןּֿתֹורה, ׁשּנתּגּלתה עצמּותֹו ּבחינת ְְְְְִִֶַַַַַַָָָּבּתֹורה,

אֹומרים  ּולאחריֿזה גֹו'. לדעת הראת אּתה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאז

לעֹולם  ּכי לבּדֹו ּגדֹול ֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ְְְְְִִֵַַָָָהּפסּוק

הּגילּוי  את להמׁשי היא האדם עבֹודת ּכי ְְְֲִִִִֶַַַַָָָחסּדֹו,

ּובכל  וארץ, ׁשמים ּבבריאת גֹו' הראת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּדאּתה

לעֹוׂשה  נאמר (ׁשעליהם הּקּב"ה ׁשל ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָעׂשּיֹותיו

ׁשחסּדֹו ּובאֹופן ּכּנ"ל), לבּדֹו, ּגדֹולֹות ְְְְְִֶֶַַַַָנפלאֹות

יּומׁש קּדיׁשא, ּדעּתיקא חסד רב ,ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָיתּבר

הּבריאה  ׁשּבתחּלת זֹו ׁשהמׁשכה והינּו, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבעֹולם,

להיֹות  צריכה הּוא, חסד חפץ ּכי מּצד ְְְִִִִֵֶֶַָָָָהיתה

ּדוקא  עבֹודה עלֿידי ועלֿידיֿזה 74עכׁשו , ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָ

מּכמֹו יֹותר נעלה ּגי ּלּוי ּבעֹולם ׁשּיּומׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָּפֹועלים

חסּדֹו, ּבחינת רק (לא הּבריאה ּבתחילת ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹׁשהיה

ּב'אּגרת  וכּמבֹואר ,(יתּבר עצמּותֹו ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאּלא

יֹותר 75הּקדׁש' עליֹון חדׁש אֹור יֹורד ׁשנה ׁשּבכל ְְֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

עליֹון  אֹור עֹולם מימי עדין מאיר היה ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא

ּכּולּה, הּׁשנה ּכל על נמׁש ּומּׂשמחתּֿתֹורה ְְִִִֶַַַָָָָָָָּכזה.

וכן  ּתֹורה, ׁשנת ׁשּתהיה הּתֹורה, מּלימּוד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהחל

ּבלימּוד  הצלחה ּוׁשנת ּברכה ׁשנת אֹורה, ְְְְְְִַַַַָָָָָׁשנת

ּדכל  העבֹודה ּגם ּכֹולל הּמצֹות, וקּיּום ְְְֲִִֵַַַָָָָהּתֹורה
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ועוד.73) לו). ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז (מאמרי 35 שבהערה צוה תורה ד"ה ראה

ב.74) מז, נצבים לקו"ת סי"ד.75)ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙Bkeq‰ ‚Á È¯Á‡lL ‰¯BzŒ˙ÁÓN ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ (Á לפי ¿∆«ƒ¿«ƒ¿«»∆¿«¬≈««

הדברים  ‰M‰פנימיות Ïk ÏÚ ˙ÎLÓ ˙Bkeq‰ ‚Áa ‰p‰c¿ƒ≈¿««ƒ¿∆∆«»«»»
,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN dÏek והעיקרי המרכזי עניינו היא השמחה שהרי »ƒ¿»∆ƒ¿»

כללי  חודש הוא תשרי שחודש וכיוון שמחתנו", "זמן הנקרא החג של

השמחה  כולה, השנה כל על המשפיע

השנה  כל על נמשכת הסוכות שבחג

ÎLÓ˙כולה  ‰¯BzŒ˙ÁÓN·e¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
‰ÁÓN dÏek ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»»ƒ¿»

‰¯Bz ÏL73BÊ ‰ÁÓN ÔÈÚL , ∆»∆ƒ¿«ƒ¿»
משמחה  שונה (שהיא תורה של שמחה

מצווה) ‡B¯של ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«
ÛÈwÓ מאיר הוא כאשר שגם «ƒ

מאד, נעלה אור שהוא כיוון ומתגלה,

וכאילו  בפנימיות ומתלבש חודר איננו

והשמחה  מלמעלה 'מקיף' להיות נשאר

ה'מקיף' האור היא תורה ∆ÏLשל
‰Ó eÈ‰c ,dÓˆÚ ‰¯Bz‰«»«¿»¿«¿«
Ìb LaÏ˙‰Ï ÏÎeÈ ‡lM∆…«¿ƒ¿«≈«
¯‡LÂ ,‰¯BzaL ‰ÓÎÁa«»¿»∆«»¿ƒ¿«
˙ÈÁa ‡e‰L ,ÛÈwÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ∆¿ƒ«
'eÎ BÓˆÚa CÏn‰ ÈÚeLÚL«¬≈«∆∆¿«¿

לעיל. כמבואר

ÈÙÏ ‰¯BzŒ˙ÁÓNaL e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ¿«»ƒ¿≈
‰z‡ ˜eÒt‰ ÌÈ¯ÓB‡ ˙BÙw‰«»¿ƒ«»«»

,'B‚ ˙Ú„Ï ובתחילת ‰¯‡˙ »¿≈»»««
השייכות  מהי השאלה עלתה המאמר

מובן  ומעתה ל'הקפות', זה פסוק של

הוא  ÁÓO‰L‰שהטעם ÔÂÈk≈»∆«ƒ¿»
ÌÚ ‰¯eL˜ ‰¯BzŒ˙ÁÓNc¿ƒ¿«»¿»ƒ
,‰¯Bza ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‡b¯c‰««¿»«≈«¬≈«»
ששייך  כפי התורה עניין רק לא

אצל  שהיא כפי התורה אלא למצוות,

וההתגלות  בעצמו הקדושֿֿברוךֿהוא

דלתתא, באתערותא תלוייה לא שלה

B˙eÓˆÚוהיא  ˙ÈÁa הקדוש של ¿ƒ««¿
הוא  ŒÔzÓaברוך ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿««

˙‡¯‰ ‰z‡ Ê‡L ,‰¯Bz»∆»«»»¿≈»
'B‚ ˙Ú„Ï תורה מתן שבזמן וכאמור »««

בחינת  ית', עצמותו התגלות הייתה

שאנכי". מי "אנכי

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe אמירת לאחר מיד ¿«¬≈∆

הראת" "אתה BÏB„b˙הפסוק ˙B‡ÏÙ ‰NBÚÏ ˜eÒt‰ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»¿≈ƒ¿»¿
˙‡ CÈLÓ‰Ï ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú Èk ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk Bc·Ï¿«ƒ¿»«¿ƒ¬«»»»ƒ¿«¿ƒ∆

,ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯·a 'B‚ ˙‡¯‰ ‰z‡c ÈeÏÈb‰ לעיל וכאמור «ƒ¿«»»¿≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ»»∆
חדשה  מציאות הוא העולם כל תורה מתן ÏLשמאז ÂÈ˙BiNÚ ÏÎ·e¿»¬ƒ»∆

¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL) ‰"aw‰«»»∆¬≈∆∆¡«
˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ ‰NBÚÏ¿≈ƒ¿»¿
BcÒÁL ÔÙB‡·e ,(Ï"pk ,Bc·Ï¿«««¿∆∆«¿
‡˜ÈzÚc „ÒÁ ·¯ ,C¯a˙Èƒ¿»≈«∆∆¿«ƒ»

,‡LÈc˜ כפי החסד ממידת שלמעלה «ƒ»
בה  ויש העליונות בספירות שהיא

eÈ‰Â,הגבלה  ,ÌÏBÚa CLÓeÈ¿«»»¿«¿
˙lÁ˙aL BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»∆ƒ¿ƒ«
ıÙÁ Èk „vÓ ‰˙È‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»»¿»ƒ«ƒ»≈

‡e‰ „ÒÁ מצד השפעה כל ללא ∆∆
ÂLÎÚהנבראים  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,¿ƒ»ƒ¿«¿»

ואילך  תורה מתן ≈¿»È„ÈŒÏÚמאז
‡˜Âc ‰„B·Ú74, שנתבאר וכפי ¬»«¿»

ירושה ל  שאינו התורה לימוד שגם עיל

מתוך  להיות צריך מלמעלה מתנה אלא

העבודה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰יגיעה בכוח ¿«¿≈∆
CLÓeiLוהיגיעה  ÌÈÏÚBt¬ƒ∆¿«

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÈelÈb ÌÏBÚa»»ƒ«¬∆≈
˙ÏÈÁ˙a ‰È‰L BÓkÓƒ¿∆»»ƒ¿ƒ«
˙ÈÁa ˜¯ ‡Ï) ‰‡È¯a‰«¿ƒ»…«¿ƒ«

,BcÒÁ שהיה חסד", חפץ "כי «¿
תורה  מתן עד הבריאה «∆‡l‡בתחילת
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙ÈÁa שהתגלה ¿ƒ««¿ƒ¿»≈

תורה) b‡'a¯˙במתן ¯‡B·nÎÂ ,¿«¿»¿ƒ∆∆
'L„w‰75 התניא ÏÎaLשבספר «…∆∆¿»

‰Lהשנה ומאיר BÈ¯„בראש »»≈
BÈ˙¯לעולם  ÔBÈÏÚ L„Á ¯B‡»»∆¿≈

ÈÓÈÓ ÔÈ„Ú ¯È‡Ó ‰È‰ ‡lL∆…»»≈ƒ¬«ƒƒ≈
.‰Êk ÔBÈÏÚ ¯B‡ ÌÏBÚ»∆¿»∆
CLÓ ‰¯BzŒ˙ÁÓOÓe אור ƒƒ¿«»ƒ¿»

תורה של השמחה וענין »ÏÚהעליון
ÏÁ‰ ,dÏek ‰M‰ Ïk»«»»»»≈
˙L ‰È‰zL ,‰¯Bz‰ „eÓÈlÓƒƒ«»∆ƒ¿∆¿«
˙L ,‰¯B‡ ˙L ÔÎÂ ,‰¯Bz»¿≈¿«»¿«
„eÓÈÏa ‰ÁÏˆ‰ ˙Le ‰Î¯a¿»»¿««¿»»¿ƒ
ÏÏBk ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿≈
eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎc ‰„B·Ú‰ Ìb«»¬»¿»«¬∆ƒ¿
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ecqg mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl

נמׁש ׁשּבמּתןּֿתֹורה לפי והינּו קטן, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָּדבר

אֹור  עצמ ּות מּבחינת ׁשּבּתֹורה החכמה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָּבבחינת

מּׁשם  ּולמעלה אלקים, מּׁשם ׁשּלמעלה ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹאיןֿסֹוף,

אנכי  אנכי, היא מּתןּֿתֹורה ׁשהתחלת ׁשּזהּו ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהוי',

כּו' וקֹוץ אֹות ּבׁשּום אתרמיז ּדלא ׁשאנכי, .67מי ְְְְִִִִֶָָֹֹ

ּדקאי  גֹו', לדעת הראת אּתה ּׁשּנאמר מה ּגם ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוזהּו

.יתּבר עצמּותֹו ּגילּוי היה ׁשאז מּתןּֿתֹורה, ְְִִֵֶַַַַָָָָָעל

ÌÓ‡ היא מּצדֿעצמּה הּתֹורה ׁשּמדריגת אף »¿»ְְִִֵֶַַַַַַָָ

להיֹות  צרי מּכלֿמקֹום מּתנה, ְְִִִִִַַָָָָָּבבחינת

עצמ התקן ּכמאמר יגיעה, ׁשל ענין ּגם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבּה

זאת  להמׁשי ּבכדי ׁשּזהּו כּו', ּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַָֹללמֹוד

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנאמר מה ּגם וזהּו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָּבפנימּיּות.

אלקי הוי' צרי68אנכי אנכי ּדבחינת ׁשהּגילּוי , ְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּכח ,אלקי ׁשּנעׂשה ועד ּבהוי', נמׁש ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹלהיֹות

ּופֹועל 69וחּיּות נמׁש זה ׁשּגילּוי מּזה, ויתירה . ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו ּבעֹולם, על 70ּגם ְֵֶֶֶַַַַָָָ

(קֹודם 71הּפסּוק  ּבתחּלה וׁשקטה, יראה ארץ ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

מּתןּֿתֹורה) (עלֿידי ּולבּסֹוף יראה, ְְְֵַַַַַַָָָָמּתןּֿתֹורה)

יתּבר עצמּותֹו ּגילּוי על ׁשּנֹוסף והיינּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשקטה,

עלֿידיֿזה  נעׂשה גֹו', הראת אּתה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּתןּֿתֹורה,

ׁשּקּיּומם  העֹולמֹות, ּכל ּבקּיּום חדׁשה ְְֲִִִֶָָָָָָמציאּות

הּוא  חסד חפץ ּכי ּבחינת מּצד רק לא ,72הּוא ְִִִֵֶֶַַַָֹ

ּבחינת  אּלא הּצמצּום, ׁשּלפני החסד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבחינת

.יתּבר ְְִֵַָעצמּותֹו
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א.67) יא, זח"ג וראה ב. פ, פינחס לקו"ת ו.68)ראה ה, ואתחנן ב. כ, ג.69)יתרו עג, בלק לקו"ת א.70)ראה פח, שבת

ט.71) עו, יח.72)תהלים ז, מיכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CLÓ והתגלה‰¯BzaL ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a מאד נעלה ממקור ƒ¿«ƒ¿ƒ««»¿»∆«»

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁaÓ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ,של ƒ¿ƒ««¿≈
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL משמות שלמעלה ה'עצם' על מדובר שהרי ∆¿«¿»ƒ≈¡…ƒ

שבאדם  כשם העצם, לגבי חיצוני דבר הוא השם עניין שכל בחסידות (כמבואר

מציאותו  לעצם טפל דבר הוא שמו

הזולת) בשביל רק לו ונחוץ

‰ÏÚÓÏeאפילו,'ÈÂ‰ ÌMÓ ¿«¿»ƒ≈¬»»
אלוקים  משם יותר נעלה שם שהוא

שלמעלה  האלוקות ענייני על ומורה

לעניין  לעיל (כמבואר והגבלה ממדידה

הוא  הוי' כי לדעת הראת "אתה

לכך e‰fLהאלוקים") הפנימי הטעם ∆∆
‡È‰ ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÏÁ˙‰L לא ∆«¿»«««»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  של השמות באחד

ÈÎ‡L,אלא ÈÓ ÈÎ‡ ,ÈÎ‡»…ƒ»…ƒƒ∆»…ƒ
ıB˜Â ˙B‡ ÌeLa ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc¿…ƒ¿»ƒ¿¿

'eÎ67 ואפילו אות בשום נרמז שלא

אין  אלא האותיות גבי שעל ב'קוץ' לא

רמז. או תואר או שם שום לו

‰z‡ ¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡««»
È‡˜c ,'B‚ ˙Ú„Ï ˙‡¯‰»¿≈»»««¿»≈

Ê‡Lשהכוונה  ,‰¯BzŒÔzÓ ÏÚ«««»∆»
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ‰È‰ ולכן »»ƒ«¿ƒ¿»≈

אתה  היינו "אתה", זה גילוי על נאמר

בעצמך.

‰¯Bz‰ ˙‚È¯„nL Û‡ ÌÓ‡»¿»«∆«¿≈««»
˙ÈÁ·a ‡È‰ dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»ƒƒ¿ƒ«

‰zÓ כתוצאה ולא מלמעלה «»»
האדם, מצד ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒמפעולה

ÏL ÔÈÚ Ìb da ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»«ƒ¿»∆
CÓˆÚ Ô˜˙‰ ¯Ó‡Ók ,‰ÚÈ‚È¿ƒ»¿«¬««¿≈«¿»

,'eÎ ‰¯Bz „BÓÏÏ עם בבד בד ƒ¿»
ירושה, איננה שהתורה האמירה

"התקן  ואומרים מקדימים ז"ל חכמינו

להור  תורה" ללמוד אלא עצמך בירושה בא שלא שבתורה, זה בחלק שגם ות

ביגיעה  צורך יש eiÓÈÙa˙במתנה, ˙‡Ê CÈLÓ‰Ï È„Îa e‰fL שכן ∆∆ƒ¿≈¿«¿ƒ…ƒ¿ƒƒ
מצידו, ויגיעה עבודה ללא אחר באופן מקבל או ומשיג מבין שהאדם דבר

עצם  לגבי וחיצוני רחוק כדבר להישאר עשוי שלו, האישיים הנפש כוחות עם

בעומק  ונכנס שלו לפנימיות חודר בעצמו, בו ויגע שעמל דבר ורק מציאותו

נפשו. כוחות

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ‰¯BzŒÔzÓa ¯Ó‡pL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ68, ¿∆««∆∆¡«¿««»»…ƒ¬»»¡…∆
ÈÎ‡ ˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰L בשם ונרמז נקרא מלהיות למעלה ˆ¯CÈשהוא ∆«ƒƒ¿ƒ«»…ƒ»ƒ

CLÓ ˙BÈ‰Ïכך ש"אנכי"ÈÂ‰a'אחר כך בשמות, גם ולהתגלות ולרדת ƒ¿ƒ¿»«¬»»
ב"הוי'" בהתגלות NÚpL‰יהיה „ÚÂ נוספת וירידה המשכה אחרי ¿«∆«¬∆

E˙eiÁÂ EÁk ,EÈ˜Ï‡69 עניין את גם בתוכו כולל "אלוקים" שם שכן ¡…∆…¬¿«∆
בהוי' מתגלה ש"אנכי" פירושו אלוקיך" הוי' ו"אנכי החיות, והשפעת הכוח

והחיות  החוזק שנעשה מזה, ויתירה

בו  חודר שהאור כיוון האדם, של

מציאותו  ובכל È˙ÈÂ¯‰בפנימיות .ƒ≈»
‰Ê ÈeÏÈbL ,‰fÓ שמקורו ƒ∆∆ƒ∆

סוף  אין אור עצמות ,מ"אנכי",
ÏÚBÙe CLÓ אלא באדם רק לא ƒ¿»≈

e¯Ó‡L e‰fL ,ÌÏBÚa Ìb«»»∆∆∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯70˜eÒt‰ ÏÚ71 «≈«««»

‰lÁ˙a ,‰Ë˜LÂ ‰‡¯È ı¯‡∆∆»¿»¿»»»ƒ¿ƒ»
,‰‡¯È (‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜)∆««»»¿»
(‰¯BzŒÔzÓ È„ÈŒÏÚ) ÛBq·Ïe¿««¿≈««»

,‰Ë˜L מאי הגמרא: לשון (וזה »»»
יראה  ארץ דין השמעת משמים דכתיב

ואם  שקטה, למה יראה אם ושקטה,

[לפני  בתחילה אלא יראה, למה שקטה

ולמה  שקטה. ולבסוף יראה תורה] מתן

לקיש: ריש דאמר לקיש, כדריש יראה,

בוקר  ויהי ערב ויהי דכתיב מאי

מלמד ‰יום לי למה יתירה ה' שישי,

מעשה  עם הקדושֿברוךֿהוא שהתנה

ישראל  אם להם: ואמר בראשית

ואם  מתקיימין, אתם התורה מקבלים

את  מחזיר אני - ובוהו")לאו לתוהו כם

ÈeÏÈb ÏÚ ÛÒBpL eÈÈ‰Â¿«¿∆««ƒ
,‰¯BzŒÔzÓa C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈¿««»

וגילית ‰¯‡˙בעצמך ‡z‰כאשר  «»»¿≈»
עצמך  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰את ‰NÚ ,'B‚«¬∆«¿≈∆

התורה  והתגלות תורה מתן ידי על

הזה  בעולם e‡ÈˆÓ¿ƒ˙והמצוות
,˙BÓÏBÚ‰ Ïk Ìei˜a ‰L„Á¬»»¿ƒ»»»

‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk ˙ÈÁa „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÌÓeiwL72, ∆ƒ»…«ƒ«¿ƒ«ƒ»≈∆∆
 ֿ שהקדוש משום הייתה והנבראים העולמות לבריאת הסיבה הבריאה בתחילת

הוא  זה ודבר לברואיו, להיטיב ברצונו ועלה חסד חפץ הוא ברוךֿהוא

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL „ÒÁ‰ ˙ÈÁa עולמות לברוא כדי דרוש שהיה ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿≈«ƒ¿
מאשר  נעלה אור בעולם ונמשך יורד תורה מתן לאחר אבל מוגבלים, ונבראים

הצמצום) שלפני החסד ממידת (ואפילו החסד לאור ‡l‡מידת המקור ∆»
הוא  העולמות את C¯a˙Èשמהווה B˙eÓˆÚ ˙ÈÁa תורה מתן מאז ולכן ¿ƒ««¿ƒ¿»≈

חדשה. מציאות הוא העולם
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ecqgיח mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl

ׁשמים  לׁשם יהיּו 39מעׂשיּדרכי לבכל ועד , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

חסידּות 76דעהּו ּבדרּוׁשי הּמעלה 77(ּכמבֹואר ְְֲֲִִֵֵַַַָָָ

לׁשם  יהיּו מעׂשי ּכל לגּבי דעהּו ּדרכי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדבכל

הּיעּוד  לקּיּום ּבאים ׁשעלֿידיֿזה ּכי 78ׁשמים), ְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

מכּסים. לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמלאה

1

2

3

4

5

רמב 76) וראה ו. ג, ספ"ג.משלי דיעות הל' וש"נ.77)"ם .135 ע' חכ"ה לקו"ש סוף 78)ראה רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

מלכים. הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÓL ÌLÏ39ÏÎ·Ï „ÚÂ , ¿≈»«ƒ¿«ƒ¿»

e‰Ú„ EÈÎ¯c76¯‡B·Ók) ¿»∆»≈«¿»
˙e„ÈÒÁ ÈLe¯„a77‰ÏÚn‰ ƒ¿≈¬ƒ««¬»

Ïk Èa‚Ï e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎ·cƒ¿»¿»∆»≈¿«≈»
,(ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ«¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ
Ìei˜Ï ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ¿ƒ

„eÚi‰78 השלימה הגאולה Èkשל «ƒƒ
'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»∆¬»»
"מלאה" כולה הארץ שכל כזו במידה

ה' ÌÈqÎÓבידיעת ÌiÏ ÌÈnk כמו ««ƒ«»¿«ƒ
בשלמות, הים כל את מכסים שהמים

מכוסה. לא שטח אף להשאיר מבלי
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 מברקי כ"ק אדמו"ר שליט"א להקפות שניות באה"ק תובב"א:
א( בירושלים עיה"ק. ב( כפר חב"ד )נה"ח ועוד(. 

א

 ב"ה,  ערב חה"ס ה'תשד"מ

ברוקלין, נ.י. 

 כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה

 בירושלים עיר קדשנו תוב"ב אמן 

 בתוככי כל עמנו בני ישראל השמחים 

בשמחת התורה בכל מקום שהם – שליט"א

בזמן שהשמחה כפולה שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל 

עמנו הקרובים והרחוקים )לעת עתה( גם יחד, באיחוד אמתי ונצחי, 

ירושלים  הנצחי,  דעמנו  הנצחית  מלוכה  עיר  מלך  במקדש  זו  לשמחה  מיוחדים  ותוכן  תוקף 

השלימה עיר שחוברה לה יחדיו, 

בתוככי כל ארצנו הקדושה, פלטרין של מלך, בשלימותה, 

שניתנו בנחלת עולם לעמנו גוי קדוש עם עולם, מאלקי עולם ככתוב בתורתו הנצחית – 

שלימות הארץ ושלימות העם ושלימות תורתנו הקדושה. 

ויהי רצון שתשוב ירושלים בקרוב ממש ליעודה ותפקידה וכהבטחת נביא הגאולה ישעי' אשר 

ממנה תצא תורה ודבר השם

ובמהרה בימינו ממש תחזינה עינינו קיום ההבטחה )בלשון הכתובים(:

קומה אלקים שפטה הארץ, ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך אומר לצפון תני ולתימן אל 

תכלאי – בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, 

המשתתף בשמחתכם – שמחתנו וחותם בכבוד רב ובתפלה לשנת תורה ושמחה ושלום אמתי. 

מנחם שניאורסאהן

וכהבטחת . . ישעי': ב, ג. 
קומה . . הארץ: תהלים פב, ח. 

ממזרח  . . אל תכלאי: ישעי' מג, ה-ו. 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc migqt(ipy meil)

xzed `ly mewnl mizn i`nh eqpkpyk oicd dn dpc `xnbd
:mdléòa[wtzqp-]e÷çc ,óñBé áømnvreñðëðå íéúî éàîè ¨¥©¥¨£§¥¥¥¦§¦§§

,äàîeèa àaä çñta ìëéäìjxev ea oi`y mewn `ed lkidde ©¥¨©¤©©¨§§¨
,myl qpkdl exzed `le ,gqtleäîzxk miaiig md m`d ,oicd ©

wtqd iccve .zxkn mixeht `ny e` ,d`neha ycwn z`ia lr
xn`p m`d ,mdäøæò úàîeè éøzLéàcîmdl xzedy jezn - ¦§¦§§¦§©£¨¨

,dxfrl d`neha qpkdlìëéä úàîeè énð éøzLéàmdl xzed - ¦§§¦©¦§©¥¨
.zxk jk lr miaiig mpi`y epiide ,lkidl d`neha qpkdl mbBà

àîìéce ,mixacd oia xyw oi`y xn`p `ny e` -éøzLéàc éàî ¦§¨©§¦§§¦
éøzLéàe ,xzed [dxfrl d`neha qpkdl] mdl xzedy dn -éàî ¦§§¦©

éøzLéà àì éøzLéà àìcqpkdl] mdl xzed `ly dn la` ± §Ÿ¦§§¦Ÿ¦§§¦
.zxk jk lr miaiige ,xzed `l [lkidl d`neha

:wtqd z` zhyet `xnbd,àáø øîà,zxk miaiig md df ote`a ¨©¨¨
y meynàø÷ øîàweqta xn`p -(my),'äðçnä ïî eçlLéå'zaize ¨©§¨¦©§¦©©£¤

zvwn drnyn 'on'y jkn cenll yie ,eléôài`nh oi`y ote`a £¦
,d`neha `ad gqta oebk ,dpikyd dpgn lkn miglzyn miznd

mglyl yi z`f lka ,dxfra `eal mixzen mizn i`nh f`y
núö÷îdäðçî.lkidd on - ¦§¨©£¤

:lwdl hyt `ed eitle ,`ax ixaca xg` gqep d`ian `xnbd
éøîàc àkéàjky mixne` yi -,àáø øîàmiaiig mpi` df ote`a ¦¨§¨§¦¨©¨¨

y meyn ,lkidl dqipkd lr zxkàø÷ øîàweqta xn`p -(my) ¨©§¨
,'äðçnä ïî eçlLéå'xn`p jk xg`e(b d my)äðçnì õeçî ìà' ¦©§¦©©£¤¤¦©©£¤

,'íeçlLzc ,ef zekinqn yexcl yiedéa ïðéø÷c àëéä ìklky - §©§¨¥¨§¨¦©¥
jixvy micnel ep`y ote` lk ,xnelk] ea mi`xew ep`y ote`

[ea miiwl,'íeçlLz äðçnì õeçî ìà'lkn mglyl jixvy ¤¦©©£¤§©§
,dxfrd llek ,dpgnddéa ïðéø÷oicd z` mb ea mi`xew ep` - ¨¦©¥

,'äðçnä ïî eçlLéå'`ad gqta la` ,lkiddn mglyl jixvy ¦©§¦©©£¤
.lkiddn mglyl jixv `l ,dxfrdn mglyl oi`y d`neha

miwlg mizn i`nh elk`yk oicd dn ,dnec wtqa dpc `xnbd
:mda exzed `ly oaxwdnéòa[wtzqp-]éàîè e÷çc ,óñBé áø ¨¥©¥¨£§¥¥

,äàîeèa àaä çñt éøeîéà eìëàå íéúî¥¦§¨§¥¥¤©©¨§§¨
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יט ecqg mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl

ׁשמים  לׁשם יהיּו 39מעׂשיּדרכי לבכל ועד , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

חסידּות 76דעהּו ּבדרּוׁשי הּמעלה 77(ּכמבֹואר ְְֲֲִִֵֵַַַָָָ

לׁשם  יהיּו מעׂשי ּכל לגּבי דעהּו ּדרכי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדבכל

הּיעּוד  לקּיּום ּבאים ׁשעלֿידיֿזה ּכי 78ׁשמים), ְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

מכּסים. לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמלאה
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5

רמב 76) וראה ו. ג, ספ"ג.משלי דיעות הל' וש"נ.77)"ם .135 ע' חכ"ה לקו"ש סוף 78)ראה רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

מלכים. הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÓL ÌLÏ39ÏÎ·Ï „ÚÂ , ¿≈»«ƒ¿«ƒ¿»

e‰Ú„ EÈÎ¯c76¯‡B·Ók) ¿»∆»≈«¿»
˙e„ÈÒÁ ÈLe¯„a77‰ÏÚn‰ ƒ¿≈¬ƒ««¬»

Ïk Èa‚Ï e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎ·cƒ¿»¿»∆»≈¿«≈»
,(ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ«¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ
Ìei˜Ï ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ¿ƒ

„eÚi‰78 השלימה הגאולה Èkשל «ƒƒ
'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»∆¬»»
"מלאה" כולה הארץ שכל כזו במידה

ה' ÌÈqÎÓבידיעת ÌiÏ ÌÈnk כמו ««ƒ«»¿«ƒ
בשלמות, הים כל את מכסים שהמים

מכוסה. לא שטח אף להשאיר מבלי
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 ב"ה,  ערב חה"ס ה'תשד"מ 

ברוקלין, נ.י. 

כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה 

בכפר חב"ד )נה"ח כו'( אשר באה"ק

תובב"א, על ידי משיח צדקנו, 

בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים 

בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א

בזמן שהשמחה הכפולה שמחת ישראל בהתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את 

כל עמנו הקרובים והרחוקים )לעת עתה( גם יחד, באיחוד אמתי ונצחי, 

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בארצנו הקדושה בשלימותה, אשר תמיד עיני השם אלקיך 

בה מרשית השנה ועד אחרית שנה. 

ויהי רצון שתהי' הקדושה בגלוי, והשגחת השם עושה פלא בטוב הנראה והנגלה 

וראו כל עמי הארץ כי בישראל גדול שמו – בשלמות התורה שלמות העם ושלמות הארץ, 

ובמהרה בימינו ממש תחזינה עינינו קיום ההבטחה )בלשון הכתובים(:

קומה אלקים שפטה הארץ, ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך אומר לצפון תני ולתימן אל 

תכלאי – בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו. 

המשתתף בשמחתכם – שמחתנו וחותם בכבוד רב ובתפלה לשנת תורה ושמחה ושלום אמתי. 

מנחם שניאורסאהן 

תמיד . . הארץ: עקב יא, יב. 
קומה . . הארץ: תהלים פב, ח. 

ממזרח . . אל תכלאי: ישעי' מג, ה-ו. 

מברק להקפות שניות 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc migqt(ipy meil)

xzed `ly mewnl mizn i`nh eqpkpyk oicd dn dpc `xnbd
:mdléòa[wtzqp-]e÷çc ,óñBé áømnvreñðëðå íéúî éàîè ¨¥©¥¨£§¥¥¥¦§¦§§

,äàîeèa àaä çñta ìëéäìjxev ea oi`y mewn `ed lkidde ©¥¨©¤©©¨§§¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' ב



כ

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy .c"qa
שמחתֿתורה - יום להתוועדות המשך ב, -התוועדות

מוגה  בלתי

לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

זמן ‡. כל שהרי דשמח"ת, השמחה עדיין שנמשכת כך, לשמחתֿתורה, בהמשך באה זו התוועדות
דשמח"ת. הענין עדיין נמשך דשמח"ת, מהיו"ט הבדלה ערכו שלא

דכיון  דשמיניֿעצרת, התוקף גם בו יש הרי גלויות, של שני יו"ט הוא ששמח"ת שאע"פ ולהעיר,
בשמח"ת  שגם כך, עבודתם, על שכר להם נותן שהקב "ה בודאי הרי ימים, שני אחד מיום עושים שבנ"י

במדרש  מ"ש גם וזהו דשמע"צ. התוקף עכשיו 1ישנו אחד, יום שומרת הייתי ישראל בארץ כנס"י "אמרה
הם  הימים ששני היינו, אחד", יום על אלא מקבלת ואיני שניהן, על שכר לקבל הייתי סבורה ימים, שני

דשמע"צ. התוקף בשמח"ת גם יש ובמילא, אחד, יום כמו

בקודש" ש"מעלין הפס"ד שע"פ זאת, התורה 2ועוד מן שזהו דעות רק 3[שיש שזהו להדעות ואפילו ,
הזקן 3מדרבנן  רבינו של משו"ע גם שמשמע כו'"4(כפי סופרים דברי "חמורים הרי בשיעור 5), גם (כמובא

בתניא  תענוג,6היומי הוא השבת יום של ענינו שהרי השבת, יום שמצד השמחה ענין גם בזה ניתוסף ,[(
השמחה  ענין גם כולל שתענוג .7וידוע

הש"ק ביום השמחה ענין מודגש לכך, כמארז"ל dfונוסף שבת, לערב השבת יום של השייכות 8מצד

שמח"ת. הי' זה שבת ערב והרי שבת, בערב תלוי השבת שיום כך, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי

יומא" לכולי איתקצאי השמשות לבין ש"איתקצאי שדבר הדין ע"פ בענין 9ובפרט החקירה וידועה ,
ולילה  יום שכוללת מציאות שזוהי דעה ויש לילה, או יום הוא אם השמשות", שבין 10"בין נמצא ועפ"ז ,

כולו  השבת שיום כך , יומא ", לכולי  "איתקצאי  ובמילא, שמח"ת, יום גם כולל השבת יום של השמשות
דשמח"ת. הענין וכולל שייך

הכתוב  כלשון חזק, בקישור ליו"ט שקשור חג", ד"אסרו הענין גם זה הש"ק ביום יש לזה :11ונוסף
בעבותים". חג "אסרו

הסוכות ·. חג של מהשמחה יותר נעלית היא השמחה שאז - הוא שמח"ת של ענינו כי 12והנה, ,
של שמחה היא הסוכות חג של שלdevnהשמחה שמחה היא שמח"ת של השמחה ואילו ,dxez ובזה ,

לידי ג  בא שהדבר וכפי בתורה, משפיעים שישראל גם אלא מהתורה, מקבלים שישראל רק לא - ופא
ידוע  והרי התורה, אצל שמחה גורמים שבנ"י - יותר.13פועל נעלה להיות צריך הגורם שהדבר 

מהזמן  (ובפרט זה הש"ק מיום ממשיכים - (כנ"ל) זה הש"ק ביום גם שנמשכת שמח"ת, של זו ומעלה
השבת  שמיום כיון השנה, כל של השבוע ימות כל על - ידם ועל השנה, שבתות כל על דרעוין) דרעוא

יומין  כולהו .14מתברכין

***
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ג.1) צב, שמע"צ דרושי בלקו"ת הובא (ה). ו פ"א, שהש"ר
וש"נ.2) א. כח, ברכות
נד.3) ע' חי"ג קפח. ע' צט. ע' ח"ז שלא. ע' ח"ה אג"ק ראה

210 ע' ח"כ להעלות. ד"ה הערה 250 ע' חי"ג לקו"ש קצ. ס"ע
וש"נ. .23 הערה

סוסל"ד.4) או"ח
ב.5) פח, סנהדרין ב. כא, עירובין ראה
סוסכ"ג.6) אגה"ק
וש"נ.7) .334 ע' חל"ד תו"מ גם ראה

סע"א.8) ג, ע"ז
א.9) מג, שבת

וש"נ.10) .365 ע' חל"ו תו"מ ראה
סי"ז.11) סתכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע וראה כז. קיח, תהלים
מרחשון 12) מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

.(128 ע' חכ"ט (תו"מ ס"ח תשכ"א ב) (התוועדות
ופכ"א.13) פט"ו תרל"ז וככה המשך
א.14) פח, ב. סג, זח"ב

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

קודמת ‚. בהתוועדות הזקן 15דובר רבינו פירוש היא":16אודות טהורה בי שנתת "נשמה בענין
מכל  פרטית נשמה כשמייחדים - "נתת" הנשמות; כל עם יחד הנשמות באוצר כשנמצאת - "נשמה"
- "בי" הנשמות); לשאר זו נשמה בין חילוק אין בלאה"כ, (שהרי למטה לירד כדי הנשמות שאר

"נוסע". בבחי' נעשית שאז פלוני, בגוף למטה, מקומה לה כשמודיעים

בתניא  הזקן רבינו ובלשון למטה, הנשמה ירידת מתחילה כו'",17ואח"כ וירדה "נסעה :

רש"י - כמ"ש זל"ז, וקשורים שייכים ותורה נש"י אבל לתורה, בנוגע אמנם זאת אומר הזקן רבינו
. התורה "בשביל "בראשית", התורה: ישראל"בהתחלת ובשביל .-

יצרתה  אתה בראתה "אתה ואח"כ האצילות, בעולם היא", "טהורה - לראש לכל הוא: הנסיעה וסדר
ש  גדולה הכי המעלה שזוהי בקרבי", משמרה "ואתה ועד בי"ע, בעולמות - בי" נפחתה בנשמה,ואתה יש

פנימי. הרגש של שזהו"ע

בכל". "ערוכה של באופן להיות צריך זה וענין פנימי, הרגש הוא שהעיקר הזקן, רבינו אמר זה ועל

הדברים: ופירוש

חז"ל 18כתיב  ופירשו ושמורה", בכל משתמרת".19"ערוכה שלך אברים ברמ"ח ערוכה "אם

הרי  ואז אברים", ברמ"ח "ערוכה בכל", ש"ערוכה באופן פנימי דהרגש הענין להיות צריך וכמו"כ
ד"אתה הענין שזהו - "משתמרת" ד"שמורה", באופן בקרבי".dxnynזה

אדמו"ר „. מו"ח כ"ק סיפר - פנימי דהרגש לענין דוגמא פינחס 20ובתור ר' החסיד אודות סיפור
משקלאוו: ָרויזעס

בשנה: חדשים ארבעה הזקן רבינו אל לנסוע פינחס ר' הי' אחת נוהג פעם וסיון. ניסן תשרי, אלול,
יכול הי' לא הגוף בריאות שמצד השתפר אירע שמע"צ שלקראת ואף תשרי, לחודש הזקן רבינו אל לנסוע

גםכבר הזקן לאדמו"ר נסע לא לבוא, שהקדים הקור בגלל הנה בריאותו, התוועד מצב וכאשר לשמע"צ.
עליו  חושב שהרבי באמרו, רבי"... "אוי פתאום: זעק ההתוועדות באמצע הנה בשמע"צ, חסידים עם

עכשיו!...

הזקן  רבינו אותם שאל ולפתע משקלאוו, אברכים הזקן רבינו של בהתוועדות ישבו שעה ָבאותה
נותן  אינני לו, ליתן יכול שאינני מה הגוף. לרפואת זקוק רויזעס פינחס ואמר: רויזעס, פינחס ר' אודות

לו! נותן הנני - הגוף רפואת אבל לו,

מה  לו וסיפרו משקה, שיעמיד לו ואמרו פינחס לר' נכנסו לשקלאוו, חזרו הנ"ל האברכים ָכאשר
באותה  בדיוק מכוון הי' פינחס ר' אודות הזקן רבינו של שדיבורו התברר, ואז אודותיו, אמר הזקן שרבינו

רבי"... "אוי זעק פינחס שר' שעה

געוואלט  ("אים כו' אותו ולכבד השולחן על להעלותו ורצו - פינחס לר' בטענה באו האברכים ָוכאשר
ר' להם השיב דיר")?! צו עס  קומט ("ווי לך מניין הא - חשובים בעליֿבתים כמנהג ַאריינציילן"),

ני  איז ("דאס משלי זה אין מסרתי פינחס: הראשונה, ביחידות הזקן רבינו אצל בהיותי שכן, איך")! ט ָ
ה"נשמה", את לו מסרתי השלישית וביחידות ה"רוח", את לו מסרתי השני' ביחידות ה"נפש", את לו

הזקן! רבינו של אלא שלי, אינם הנר"נ ובמילא,

פנימי. הרגש וזהו אדמו"ר: מו"ח כ"ק וסיים
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ואילך)15) 128 ע' (לעיל ואילך ס"ד שמח"ת ליל שיחת
(1653 ס"ע תש"ה (סה"ש ס"ב תש"ה שמע"צ יום שיחת
ואילך).
ב).17) (ח, פ"ד

ה.18) כג, שמואלֿב
רע"א.19) נד, עירובין
ואילך).20) 54 ס"ע (שם ס"ח הנ"ל שיחה
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f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy .c"qa
שמחתֿתורה - יום להתוועדות המשך ב, -התוועדות

מוגה  בלתי

לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

זמן ‡. כל שהרי דשמח"ת, השמחה עדיין שנמשכת כך, לשמחתֿתורה, בהמשך באה זו התוועדות
דשמח"ת. הענין עדיין נמשך דשמח"ת, מהיו"ט הבדלה ערכו שלא

דכיון  דשמיניֿעצרת, התוקף גם בו יש הרי גלויות, של שני יו"ט הוא ששמח"ת שאע"פ ולהעיר,
בשמח"ת  שגם כך, עבודתם, על שכר להם נותן שהקב "ה בודאי הרי ימים, שני אחד מיום עושים שבנ"י

במדרש  מ"ש גם וזהו דשמע"צ. התוקף עכשיו 1ישנו אחד, יום שומרת הייתי ישראל בארץ כנס"י "אמרה
הם  הימים ששני היינו, אחד", יום על אלא מקבלת ואיני שניהן, על שכר לקבל הייתי סבורה ימים, שני

דשמע"צ. התוקף בשמח"ת גם יש ובמילא, אחד, יום כמו

בקודש" ש"מעלין הפס"ד שע"פ זאת, התורה 2ועוד מן שזהו דעות רק 3[שיש שזהו להדעות ואפילו ,
הזקן 3מדרבנן  רבינו של משו"ע גם שמשמע כו'"4(כפי סופרים דברי "חמורים הרי בשיעור 5), גם (כמובא

בתניא  תענוג,6היומי הוא השבת יום של ענינו שהרי השבת, יום שמצד השמחה ענין גם בזה ניתוסף ,[(
השמחה  ענין גם כולל שתענוג .7וידוע

הש"ק ביום השמחה ענין מודגש לכך, כמארז"ל dfונוסף שבת, לערב השבת יום של השייכות 8מצד

שמח"ת. הי' זה שבת ערב והרי שבת, בערב תלוי השבת שיום כך, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי

יומא" לכולי איתקצאי השמשות לבין ש"איתקצאי שדבר הדין ע"פ בענין 9ובפרט החקירה וידועה ,
ולילה  יום שכוללת מציאות שזוהי דעה ויש לילה, או יום הוא אם השמשות", שבין 10"בין נמצא ועפ"ז ,

כולו  השבת שיום כך , יומא ", לכולי  "איתקצאי  ובמילא, שמח"ת, יום גם כולל השבת יום של השמשות
דשמח"ת. הענין וכולל שייך

הכתוב  כלשון חזק, בקישור ליו"ט שקשור חג", ד"אסרו הענין גם זה הש"ק ביום יש לזה :11ונוסף
בעבותים". חג "אסרו

הסוכות ·. חג של מהשמחה יותר נעלית היא השמחה שאז - הוא שמח"ת של ענינו כי 12והנה, ,
של שמחה היא הסוכות חג של שלdevnהשמחה שמחה היא שמח"ת של השמחה ואילו ,dxez ובזה ,

לידי ג  בא שהדבר וכפי בתורה, משפיעים שישראל גם אלא מהתורה, מקבלים שישראל רק לא - ופא
ידוע  והרי התורה, אצל שמחה גורמים שבנ"י - יותר.13פועל נעלה להיות צריך הגורם שהדבר 

מהזמן  (ובפרט זה הש"ק מיום ממשיכים - (כנ"ל) זה הש"ק ביום גם שנמשכת שמח"ת, של זו ומעלה
השבת  שמיום כיון השנה, כל של השבוע ימות כל על - ידם ועל השנה, שבתות כל על דרעוין) דרעוא

יומין  כולהו .14מתברכין

***
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ג.1) צב, שמע"צ דרושי בלקו"ת הובא (ה). ו פ"א, שהש"ר
וש"נ.2) א. כח, ברכות
נד.3) ע' חי"ג קפח. ע' צט. ע' ח"ז שלא. ע' ח"ה אג"ק ראה

210 ע' ח"כ להעלות. ד"ה הערה 250 ע' חי"ג לקו"ש קצ. ס"ע
וש"נ. .23 הערה

סוסל"ד.4) או"ח
ב.5) פח, סנהדרין ב. כא, עירובין ראה
סוסכ"ג.6) אגה"ק
וש"נ.7) .334 ע' חל"ד תו"מ גם ראה

סע"א.8) ג, ע"ז
א.9) מג, שבת

וש"נ.10) .365 ע' חל"ו תו"מ ראה
סי"ז.11) סתכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע וראה כז. קיח, תהלים
מרחשון 12) מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

.(128 ע' חכ"ט (תו"מ ס"ח תשכ"א ב) (התוועדות
ופכ"א.13) פט"ו תרל"ז וככה המשך
א.14) פח, ב. סג, זח"ב

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

קודמת ‚. בהתוועדות הזקן 15דובר רבינו פירוש היא":16אודות טהורה בי שנתת "נשמה בענין
מכל  פרטית נשמה כשמייחדים - "נתת" הנשמות; כל עם יחד הנשמות באוצר כשנמצאת - "נשמה"
- "בי" הנשמות); לשאר זו נשמה בין חילוק אין בלאה"כ, (שהרי למטה לירד כדי הנשמות שאר

"נוסע". בבחי' נעשית שאז פלוני, בגוף למטה, מקומה לה כשמודיעים

בתניא  הזקן רבינו ובלשון למטה, הנשמה ירידת מתחילה כו'",17ואח"כ וירדה "נסעה :

רש"י - כמ"ש זל"ז, וקשורים שייכים ותורה נש"י אבל לתורה, בנוגע אמנם זאת אומר הזקן רבינו
. התורה "בשביל "בראשית", התורה: ישראל"בהתחלת ובשביל .-

יצרתה  אתה בראתה "אתה ואח"כ האצילות, בעולם היא", "טהורה - לראש לכל הוא: הנסיעה וסדר
ש  גדולה הכי המעלה שזוהי בקרבי", משמרה "ואתה ועד בי"ע, בעולמות - בי" נפחתה בנשמה,ואתה יש

פנימי. הרגש של שזהו"ע

בכל". "ערוכה של באופן להיות צריך זה וענין פנימי, הרגש הוא שהעיקר הזקן, רבינו אמר זה ועל

הדברים: ופירוש

חז"ל 18כתיב  ופירשו ושמורה", בכל משתמרת".19"ערוכה שלך אברים ברמ"ח ערוכה "אם

הרי  ואז אברים", ברמ"ח "ערוכה בכל", ש"ערוכה באופן פנימי דהרגש הענין להיות צריך וכמו"כ
ד"אתה הענין שזהו - "משתמרת" ד"שמורה", באופן בקרבי".dxnynזה

אדמו"ר „. מו"ח כ"ק סיפר - פנימי דהרגש לענין דוגמא פינחס 20ובתור ר' החסיד אודות סיפור
משקלאוו: ָרויזעס

בשנה: חדשים ארבעה הזקן רבינו אל לנסוע פינחס ר' הי' אחת נוהג פעם וסיון. ניסן תשרי, אלול,
יכול הי' לא הגוף בריאות שמצד השתפר אירע שמע"צ שלקראת ואף תשרי, לחודש הזקן רבינו אל לנסוע

גםכבר הזקן לאדמו"ר נסע לא לבוא, שהקדים הקור בגלל הנה בריאותו, התוועד מצב וכאשר לשמע"צ.
עליו  חושב שהרבי באמרו, רבי"... "אוי פתאום: זעק ההתוועדות באמצע הנה בשמע"צ, חסידים עם

עכשיו!...

הזקן  רבינו אותם שאל ולפתע משקלאוו, אברכים הזקן רבינו של בהתוועדות ישבו שעה ָבאותה
נותן  אינני לו, ליתן יכול שאינני מה הגוף. לרפואת זקוק רויזעס פינחס ואמר: רויזעס, פינחס ר' אודות

לו! נותן הנני - הגוף רפואת אבל לו,

מה  לו וסיפרו משקה, שיעמיד לו ואמרו פינחס לר' נכנסו לשקלאוו, חזרו הנ"ל האברכים ָכאשר
באותה  בדיוק מכוון הי' פינחס ר' אודות הזקן רבינו של שדיבורו התברר, ואז אודותיו, אמר הזקן שרבינו

רבי"... "אוי זעק פינחס שר' שעה

געוואלט  ("אים כו' אותו ולכבד השולחן על להעלותו ורצו - פינחס לר' בטענה באו האברכים ָוכאשר
ר' להם השיב דיר")?! צו עס  קומט ("ווי לך מניין הא - חשובים בעליֿבתים כמנהג ַאריינציילן"),

ני  איז ("דאס משלי זה אין מסרתי פינחס: הראשונה, ביחידות הזקן רבינו אצל בהיותי שכן, איך")! ט ָ
ה"נשמה", את לו מסרתי השלישית וביחידות ה"רוח", את לו מסרתי השני' ביחידות ה"נפש", את לו

הזקן! רבינו של אלא שלי, אינם הנר"נ ובמילא,

פנימי. הרגש וזהו אדמו"ר: מו"ח כ"ק וסיים
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ואילך)15) 128 ע' (לעיל ואילך ס"ד שמח"ת ליל שיחת
(1653 ס"ע תש"ה (סה"ש ס"ב תש"ה שמע"צ יום שיחת
ואילך).
ב).17) (ח, פ"ד

ה.18) כג, שמואלֿב
רע"א.19) נד, עירובין
ואילך).20) 54 ס"ע (שם ס"ח הנ"ל שיחה
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אדמו"ר ‰. מו"ח כ"ק דיבר לזה הגוף21ובהמשך על לפעול גם שצריך ודיבר מצוה, מדבר 22שיהנה

- "והגיענו" ועד "וקיימנו", ואח"כ "שהחיינו", למעלה: מלמטה שסדרה שהחיינו, דברכת הענין אודות
מצוה. מדבר הנאה לו תהי' כזה במצב שגם הגוף, יגיעת יגיעה, מלשון

לאחרי 21והמשיך  אבל הצבא, סדרי עבורו קשים שבתחילה סאלדאט"), ("א אישֿחיל אצל כמו שזהו ,ַַָ
שהוא  עליו ניכר אחרים, ובבגדים אחר, במקום רב, זמן לאחרי גם הנה כו', אותו כשמרגילים כן,
בהיותו  וגם ה'", ל"צבאות שייכותו יהודי על ניכר שתמיד - ה'" "צבאות לבנ"י, בנוגע הוא וכן אישֿחיל.

מצוה. מדבר נהנה הוא הרי וייגע, עייף שהגוף יגיעה, מלשון "והגיענו", של במצב

.Â(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
היו  לא והשינה האוכל וגם אותו, דחקו ושם אותו דחפו פה כולם. אצל הי' - והעייפות היגיעה ענין
אחד  כל יזכר שאז הדברים, את ולפרט לחזור כדאי ולא דערשלאפן"), ניט און דערעסן ("ניט ָבשלימות

לו... כואב היכן

להיות  צריכה והשמחה מצוה, מדבר יהנה שהגוף ובאופן השמחה, ענין עכשיו להיות צריך מ"מ אך
ברמ" ד"ערוכה באופן פנימי, הרגש מתוך אלא) הלחיים... צביטת ע"י אברים".(לא ח

לעיל  ולכבוש,23וכמוזכר לנצח היא אישֿחיל של העבודה שעיקר להצ"צ, האישֿחיל דברי אודות
להיות  שצריכה - דבריו את קיבל והצ"צ דוקא, שמחה ע"י אלא) דמעות, ע"י (לא נעשית זו ועבודה

בשמחה. העבודה

***

.Ê הפסוק על אונקלוס שתרגם כפי - הוא שמיניֿעצרת של לכם",24ענינו תהי' עצרת השמיני "ביום
יחדיו. ומתקבצים מתאספים בנ"י שכל לכון", תהי "כנישין

מובן: אינו ולכאורה

. ישראל איש ש"כל דין ישנו יו"ט חברים"בכל אחד כאיש חברים"25. כולן עשאן "הכתוב ,26.

האסיף" "חג שנקרא הסוכות, בחג הוא 27ועאכו"כ שכן מפני הוא בגשמיות האסיף דחג הענין והרי ,
בנ"י  כל מתאספים שבו הזמן שזהו - .28ברוחניות

מינים  נטילת שבכללות האחדות הן - הסוכות שבחג מינים ד' במצות האחדות ענין מודגש וכמו"כ
עצמו  בפני המינים מד' אחד שבכל הפרטים של האחדות והן ביחד, הדר",29שונים עץ "פרי אתרוג, :

לשנה" משנה באילנו שגדל 30"שדר אלא עוד ולא השנה, תקופות ד' שבמשך השינויים כל את שסובל -
(31מהם  "כפת לולב, השנה; תקופות ד' מתאחדים שבו והיינו, כפות , שצ"ל תמרים", כתיב) והרי 32חסר ,

הדס, אחד; ענין שנעשים אלא עלים, כו"כ בו יש שהרי אחד, עלה רק בו יש  שמלכתחילה באופן זה אין
קינא" בחד "תלתא באחווה 33שצ"ל שגדלים ערבה, וכן ישנה 29; גופא המינים מד' אחד שבכל זה וענין .

אחת. מצוה המינים מד' לעשות שיוכלו הכשרה מהוה פרטים, של התאחדות

לכון"? תהי "כנישין שעז"נ שמע"צ, של המעלה מהי - האחדות ענין על מורה הסוכות חג שגם וכיון
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(21.(58 ע' שם (סה"ש ס"ב שמח"ת יום שיחת
(22.(55 ס"ע (שם בתחלתה שמח"ת ליל שיחת
וש"נ.23) .(132 ע' (לעיל ס"ט שמח"ת ליל שיחת
לה.24) כט, פינחס
יא.25) כ, שופטים ס'
ה"ו.26) פ"ג שם ירושלמי וראה א. כו, חגיגה
כב.27) לד, תשא טז. כג, משפטים

(לעיל 28) בתחלתה דחה"ס ב' יום בשיחת בארוכה נתבאר
ואילך). 90 ע'

ו 29) .224 ע' חכ"ט לקו"ש ש"נ.ראה
א.30) לה, סוכה
פצ"ד.31) תרל"ז וככה המשך
א.32) לב, שם
ב.33) שם,

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

.Á:בזה והענין
תדורו" כעין ד"תשבו ובאופן בסוכה, ישיבה - גשמי ענין עם קשור הסוכות משא"כ 34חג וכו';

התורה  במפרשי כמבואר - שלילה של הו"ע ענינו וכל וכו', סכך ולא דפנות לא סוכה, בו אין - 35שמע"צ

("אּפהאלטן"), מניעה מלשון הוא ש"עצרת" לכם", תהי' "עצרת הפסוק מכל על להמנע שצריך היינו, ַָ
ההגבלות. מכל למעלה הוא ששמע"צ מורה זה וענין הסוכות. בחג שעשו הענינים

איל  אחד "פר הקרבנות: בענין האחדות כמו - אמיתית אחדות להיות יכולה בשמע"צ דוקא ולכן,
פרים 36אחד" שבעים שהקריבו הסוכות בחג כמו אתך"37(לא לזרים ואין לבדך לך ש"יהיו באופן ,(38,

לעולם. משייכות שלמעלה ומצב במעמד שנמצאים והיינו,

שהם  מינים, ד' ישנם הסוכות שבחג - שבשמע"צ לאחדות הסוכות שבחג האחדות בין החילוק וזהו
רצונך" לעשות אחת "אגודה אחת, מצוה נעשים המינים שד' שאף והיינו, פרטיים, "אגודה"39ענינים הרי ,

היא  היום עבודת הרי - בשמע"צ משא"כ אותם; שמאחדים אלא שונים, פרטים שישנם מורה כשלעצמה
ועטופה  באבנט קשורה שהיא כפי הס"ת עם רוקדים שהרי פרטים, של התחלקות ללא וריקוד בניגון

בנ"י  כל משתווים שבזה מימיך"40במעיל, ושואב עציך חוטב עד שבטיכם מ"ראשיכם ,41.

"יהיו הלשון דיוק גם שמתאחדים jlוזהו דברים שני כאן שאין כיון - "לכם" ולא "לך" לבדך",
בלחודוהי" ומלכא "ישראל אחת: מציאות רק יש מלכתחילה אלא "לכם"), הלשון יותר מתאים 42(שאז

חד" כולא וקוב"ה "ישראל - אחד  ענין לכתחילה אלא שמתאחדים, ענינים שני כמו לא -43.

.Ë:בזה להוסיף ויש
הסיפור  ששמח 44ידוע סנדלר, פשוט, יהודי שראה מבארדיטשוב, יצחק לוי ר' הרה"צ ַאודות

בשיעור  משתתף הוא האם אותו, ושאל אליו פנה בנ"י, על זכות לימוד עוד למצוא שרצה וכיון בשמח"ת,
לרש" "לועג בבחי' היא שהשאלה (בהרגישו בשלילה וכשהשיב שאל 45הגמרא, כו'), הוא מי ידע שהרי ,

יעקב" ב"עין בשיעור אפילו משתתף שאינו שהתברר עד יותר, פשוטים בשיעורים משתתף הוא אם אותו,
והש  כך?! כל שמח אתה מה כן, אם אותו: שאל ואז לשון"). מאמע ("אין באידיש גם שלומדים לו: יב ַ

בשמחה!... רוקדים חתונה, עורך אח כאשר

של חתונה רק זו אין דבר, של לאמיתתו חתונה`gאמנם, זוהי אלא ,ely לוקחים בשמח"ת שהרי ,
חי" כל מעיני "נעלמה שהיא כפי התורה במעיל,46את מכוסה שהס"ת בכך בגלוי גם מתבטא שהדבר כפי ,

בנ"י. כל שוים זה בענין והרי

הסוכות. שבחג האחדות לגבי שבשמח"ת האחדות מעלת וזוהי

.È:לפועל ובנוגע
הענינים, בכל ניתוסף אזי האחדות, ענין שזהו בנ"י, שבין וההעלמות המסכים את מסירים כאשר

הבינה  הו"ע שמחה והרי השמחה, מצד באה אחדות כי, התורה, והשגת בהבנת גם שניתוסף ,47ועד
התורה. והשגת בהבנת עי"ז ניתוסף ובמילא

***

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

ב.34) כח, שם
ואילך.35) 176 ע' חל"ג בלקו"ש נתבאר עה"פ. פרש"י ראה
לו.36) שם,
ב.37) נה, סוכה
וש"נ.38) פב. ע' תשרי סה"מ תו"מ וראה יז. ה, משלי
נוראים.39) ימים תפלת נוסח
ע'40) (לעיל בתחלתה דאשתקד שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(152

נצבים.41) ר"פ
א.42) לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
א.43) עג, זח"ג ראה
(44.5 הערה 92 ע' חל"ב תו"מ גם ראה
ועוד.45) א. יח, ברכות וראה ה. יז, משלי
כא.46) כח, איוב
וש"נ.47) ד. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
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אדמו"ר ‰. מו"ח כ"ק דיבר לזה הגוף21ובהמשך על לפעול גם שצריך ודיבר מצוה, מדבר 22שיהנה

- "והגיענו" ועד "וקיימנו", ואח"כ "שהחיינו", למעלה: מלמטה שסדרה שהחיינו, דברכת הענין אודות
מצוה. מדבר הנאה לו תהי' כזה במצב שגם הגוף, יגיעת יגיעה, מלשון

לאחרי 21והמשיך  אבל הצבא, סדרי עבורו קשים שבתחילה סאלדאט"), ("א אישֿחיל אצל כמו שזהו ,ַַָ
שהוא  עליו ניכר אחרים, ובבגדים אחר, במקום רב, זמן לאחרי גם הנה כו', אותו כשמרגילים כן,
בהיותו  וגם ה'", ל"צבאות שייכותו יהודי על ניכר שתמיד - ה'" "צבאות לבנ"י, בנוגע הוא וכן אישֿחיל.

מצוה. מדבר נהנה הוא הרי וייגע, עייף שהגוף יגיעה, מלשון "והגיענו", של במצב

.Â(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
היו  לא והשינה האוכל וגם אותו, דחקו ושם אותו דחפו פה כולם. אצל הי' - והעייפות היגיעה ענין
אחד  כל יזכר שאז הדברים, את ולפרט לחזור כדאי ולא דערשלאפן"), ניט און דערעסן ("ניט ָבשלימות

לו... כואב היכן

להיות  צריכה והשמחה מצוה, מדבר יהנה שהגוף ובאופן השמחה, ענין עכשיו להיות צריך מ"מ אך
ברמ" ד"ערוכה באופן פנימי, הרגש מתוך אלא) הלחיים... צביטת ע"י אברים".(לא ח

לעיל  ולכבוש,23וכמוזכר לנצח היא אישֿחיל של העבודה שעיקר להצ"צ, האישֿחיל דברי אודות
להיות  שצריכה - דבריו את קיבל והצ"צ דוקא, שמחה ע"י אלא) דמעות, ע"י (לא נעשית זו ועבודה

בשמחה. העבודה

***

.Ê הפסוק על אונקלוס שתרגם כפי - הוא שמיניֿעצרת של לכם",24ענינו תהי' עצרת השמיני "ביום
יחדיו. ומתקבצים מתאספים בנ"י שכל לכון", תהי "כנישין

מובן: אינו ולכאורה

. ישראל איש ש"כל דין ישנו יו"ט חברים"בכל אחד כאיש חברים"25. כולן עשאן "הכתוב ,26.

האסיף" "חג שנקרא הסוכות, בחג הוא 27ועאכו"כ שכן מפני הוא בגשמיות האסיף דחג הענין והרי ,
בנ"י  כל מתאספים שבו הזמן שזהו - .28ברוחניות

מינים  נטילת שבכללות האחדות הן - הסוכות שבחג מינים ד' במצות האחדות ענין מודגש וכמו"כ
עצמו  בפני המינים מד' אחד שבכל הפרטים של האחדות והן ביחד, הדר",29שונים עץ "פרי אתרוג, :

לשנה" משנה באילנו שגדל 30"שדר אלא עוד ולא השנה, תקופות ד' שבמשך השינויים כל את שסובל -
(31מהם  "כפת לולב, השנה; תקופות ד' מתאחדים שבו והיינו, כפות , שצ"ל תמרים", כתיב) והרי 32חסר ,

הדס, אחד; ענין שנעשים אלא עלים, כו"כ בו יש שהרי אחד, עלה רק בו יש  שמלכתחילה באופן זה אין
קינא" בחד "תלתא באחווה 33שצ"ל שגדלים ערבה, וכן ישנה 29; גופא המינים מד' אחד שבכל זה וענין .

אחת. מצוה המינים מד' לעשות שיוכלו הכשרה מהוה פרטים, של התאחדות

לכון"? תהי "כנישין שעז"נ שמע"צ, של המעלה מהי - האחדות ענין על מורה הסוכות חג שגם וכיון
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(21.(58 ע' שם (סה"ש ס"ב שמח"ת יום שיחת
(22.(55 ס"ע (שם בתחלתה שמח"ת ליל שיחת
וש"נ.23) .(132 ע' (לעיל ס"ט שמח"ת ליל שיחת
לה.24) כט, פינחס
יא.25) כ, שופטים ס'
ה"ו.26) פ"ג שם ירושלמי וראה א. כו, חגיגה
כב.27) לד, תשא טז. כג, משפטים

(לעיל 28) בתחלתה דחה"ס ב' יום בשיחת בארוכה נתבאר
ואילך). 90 ע'

ו 29) .224 ע' חכ"ט לקו"ש ש"נ.ראה
א.30) לה, סוכה
פצ"ד.31) תרל"ז וככה המשך
א.32) לב, שם
ב.33) שם,
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.Á:בזה והענין
תדורו" כעין ד"תשבו ובאופן בסוכה, ישיבה - גשמי ענין עם קשור הסוכות משא"כ 34חג וכו';

התורה  במפרשי כמבואר - שלילה של הו"ע ענינו וכל וכו', סכך ולא דפנות לא סוכה, בו אין - 35שמע"צ

("אּפהאלטן"), מניעה מלשון הוא ש"עצרת" לכם", תהי' "עצרת הפסוק מכל על להמנע שצריך היינו, ַָ
ההגבלות. מכל למעלה הוא ששמע"צ מורה זה וענין הסוכות. בחג שעשו הענינים

איל  אחד "פר הקרבנות: בענין האחדות כמו - אמיתית אחדות להיות יכולה בשמע"צ דוקא ולכן,
פרים 36אחד" שבעים שהקריבו הסוכות בחג כמו אתך"37(לא לזרים ואין לבדך לך ש"יהיו באופן ,(38,

לעולם. משייכות שלמעלה ומצב במעמד שנמצאים והיינו,

שהם  מינים, ד' ישנם הסוכות שבחג - שבשמע"צ לאחדות הסוכות שבחג האחדות בין החילוק וזהו
רצונך" לעשות אחת "אגודה אחת, מצוה נעשים המינים שד' שאף והיינו, פרטיים, "אגודה"39ענינים הרי ,

היא  היום עבודת הרי - בשמע"צ משא"כ אותם; שמאחדים אלא שונים, פרטים שישנם מורה כשלעצמה
ועטופה  באבנט קשורה שהיא כפי הס"ת עם רוקדים שהרי פרטים, של התחלקות ללא וריקוד בניגון

בנ"י  כל משתווים שבזה מימיך"40במעיל, ושואב עציך חוטב עד שבטיכם מ"ראשיכם ,41.

"יהיו הלשון דיוק גם שמתאחדים jlוזהו דברים שני כאן שאין כיון - "לכם" ולא "לך" לבדך",
בלחודוהי" ומלכא "ישראל אחת: מציאות רק יש מלכתחילה אלא "לכם"), הלשון יותר מתאים 42(שאז

חד" כולא וקוב"ה "ישראל - אחד  ענין לכתחילה אלא שמתאחדים, ענינים שני כמו לא -43.

.Ë:בזה להוסיף ויש
הסיפור  ששמח 44ידוע סנדלר, פשוט, יהודי שראה מבארדיטשוב, יצחק לוי ר' הרה"צ ַאודות

בשיעור  משתתף הוא האם אותו, ושאל אליו פנה בנ"י, על זכות לימוד עוד למצוא שרצה וכיון בשמח"ת,
לרש" "לועג בבחי' היא שהשאלה (בהרגישו בשלילה וכשהשיב שאל 45הגמרא, כו'), הוא מי ידע שהרי ,

יעקב" ב"עין בשיעור אפילו משתתף שאינו שהתברר עד יותר, פשוטים בשיעורים משתתף הוא אם אותו,
והש  כך?! כל שמח אתה מה כן, אם אותו: שאל ואז לשון"). מאמע ("אין באידיש גם שלומדים לו: יב ַ

בשמחה!... רוקדים חתונה, עורך אח כאשר

של חתונה רק זו אין דבר, של לאמיתתו חתונה`gאמנם, זוהי אלא ,ely לוקחים בשמח"ת שהרי ,
חי" כל מעיני "נעלמה שהיא כפי התורה במעיל,46את מכוסה שהס"ת בכך בגלוי גם מתבטא שהדבר כפי ,

בנ"י. כל שוים זה בענין והרי

הסוכות. שבחג האחדות לגבי שבשמח"ת האחדות מעלת וזוהי

.È:לפועל ובנוגע
הענינים, בכל ניתוסף אזי האחדות, ענין שזהו בנ"י, שבין וההעלמות המסכים את מסירים כאשר

הבינה  הו"ע שמחה והרי השמחה, מצד באה אחדות כי, התורה, והשגת בהבנת גם שניתוסף ,47ועד
התורה. והשגת בהבנת עי"ז ניתוסף ובמילא

***
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ב.34) כח, שם
ואילך.35) 176 ע' חל"ג בלקו"ש נתבאר עה"פ. פרש"י ראה
לו.36) שם,
ב.37) נה, סוכה
וש"נ.38) פב. ע' תשרי סה"מ תו"מ וראה יז. ה, משלי
נוראים.39) ימים תפלת נוסח
ע'40) (לעיל בתחלתה דאשתקד שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(152

נצבים.41) ר"פ
א.42) לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
א.43) עג, זח"ג ראה
(44.5 הערה 92 ע' חל"ב תו"מ גם ראה
ועוד.45) א. יח, ברכות וראה ה. יז, משלי
כא.46) כח, איוב
וש"נ.47) ד. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
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.‡È לקריאת ועד שבזה, והעליות הדרגות פרטי (ככל ושנה שנה בכל שישנו האחדות ענין על נוסף
הברכה  וזאת בפרשת ענין 48היום שזהו ישראל", שבטי יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון "ויהי :

הקהל: בשנת יותר עוד בזה ניתוסף - האחדות)
גו'" ליראות ישראל כל "בבוא מיד אמנם ישנו האחדות אעפ"כ,49ענין אבל לרגל, עלי' בכל כמו ,

צ  ויש עדיין, מספיק זה אשר אין וגרך והטף והנשים האנשים העם את "הקהל  - נוספת בהתאחדות ורך
.50בשעריך"

ובפשטות:

פטורות  נשים הרי - לרגל פטורים,51בעלי' שהטף ועאכו"כ גרמא, שהזמן מצותֿעשה שזוהי כיון ,
שבזה  הפירושים (כב' צדק גר או תושב גר - לגר בנוגע ועד"ז במצוות. נתחייבו שלא גר 52כיון הנה - (

מעלי' פטור ה"ה ישראל, בארץ קרקע לו שאין כיון צדק, גר וגם לרגל; בעלי' חייב אינו בודאי תושב,
.53לרגל 

(דאף  והגרים והטף הנשים גם חייבים שבהקהל כיון - שב"הקהל" האחדות בענין ההוספה וזוהי
הקהל" ממצות פטור הראי' מן הפטור  בכתוב).54ש"כל בפירוש נתרבו והגרים וטף נשים הרי ,

.·È בגמרא איתא הקהל למצות בנוגע טף 55והנה, לשמוע, באות נשים ללמוד, באים אנשים "אם :
למביאיהן". שכר ליתן כדי - באין? למה

גדול: פלא זה הרי ולכאורה

באות  והנשים התורה), לימוד אופני בכל בשקו"ט ולפלפל (לעיין ללמוד באים שהאנשים בשעה
גם  נוגעים בהקהל שקורין הפרשיות שהרי להן, הנוגעים דינים בתורה, חדשים ענינים (לשמוע לשמוע

הנ"ל? ענינים לגבי הטף הבאת שכר  נחשב במה - אליהן)

ועריבות  תענוג בזה שיש והשגה, הבנה של הו"ע התורה לימוד הרי - בלבד השכל ענין מצד גם
רז"ל  שדרשו וכפי הפסוק 56("געשמאק"), ישו 57על לא חפציך למעלת "וכל שמגיע דבר שום שאין בה", ו ַ

מעלת  לגבי לה יש מקום תפיסת איזה - משרת ע"י גם להיעשות שיכולה - הטף הבאת ואילו התורה;
התורה?! לימוד

בספר  (לא הרמב"ם כדברי המלך, ע"י בהקהל התורה פרשיות קריאת של המעלה גודל מצד ובפרט
להלכה  פס"ד בתור הי"ד בספר אלא) המצוות, הגבורה 58טעמי ומפי בה נצטוה עתה כאילו עצמו "יראה :

שהאנשים  לאחרי וא"כ, בסיני". בו שניתנה "כיום האֿל", דברי להשמיע הוא שליח שהמלך שומעה,
הטף?! הבאת על לשכר יש מקום תפיסת איזה - הגבורה מפי תורה שומעים והנשים

בתור בא זה שענין זאת, עוד אלא מקום, תפיסת לו שיש ענין שזהו בלבד זו לא הנה dtqedואעפ"כ,
של ובאופן והנשים, האנשים של והשמיעה הלימוד מצוה"xkyעל מצוה ש"שכר נדע 59, ו"משכרה ,

חשוב 60מהותה" הכי הענין שזהו הדבר, מהות גודל מובן מזה הרי הטף, הבאת על הוא שהשכר וכיון ,
בערך! שלא לגמרי זה הרי שלכאורה  אף - בהקהל
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ה.48) לג,
יא.49) לא, וילך
יב.50) שם,
רפ"ב.51) חגיגה הל' רמב"ם
וש"נ.52) תמו). ע' י (כרך ס"ב הקהל תלמודית אנציק' ראה
(53- מאלי' תוד"ה ה"ז. פ"ג פאה ירושלמי ב. ח, פסחים

ב. ג, פסחים

ה"ב.54) פ"ג שם רמב"ם
א.55) ג, חגיגה
ה"א.56) פ"א פאה ירושלמי ע"ב. ריש ט, מו"ק ראה
טו.57) ג, משלי
ה"ו.58) שם
מ"ב.59) פ"ד אבות
א).60) (נג, פל"ט תניא
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.‚È אלקיכם ה' את ליראה ולמדו ישמעו ידעו לא אשר "ובניהם - הכתוב מהמשך יובן בזה והביאור
גו'" הימים :61כל

אצלם  היתה לא התורה, פרשיות קורא הי' שהמלך שעה שבאותה ה"טף", אודות מדובר זה בפסוק
הפוסקים  רוב שלדעת (ובפרט המלך בדברי והשגה והשכר62הבנה רק החיוב לא הוא הטף הבאת על

במשך  עליהם פעל זה הרי ואעפ"כ, נולדו), עתה שזה לאלו בנוגע גם אלא לחינוך, שהגיעו לאלו בנוגע
אלקיכם ה' את ליראה ולמדו ש"ישמעו - לאח"ז minidזמן lk."'גו

שמיעת מאשר יותר עוד הטף, הבאת על השכר לגודל הטעם כיון וזהו - הגבורה מפי התורה פרשיות
ה' את ליראה ולמדו "ישמעו ביראת שעי"ז תורה שילמדו ילדים שמעמידים היינו , הימים", כל אלקיכם

שמים.

.„È,הראשונה בפעם הגבורה מפי התורה לשמיעת בנוגע גם מודגשת הטף מעלת שגודל להוסיף, ויש
מתןֿתורה: בעת

רז"ל  שאמרו כפי מ"ת, קודם גם הי' התורה שלימוד הי'",63אע"פ בישיבה ויושב זקן אבינו "אברהם
כמ"ש  אלא עצמם, האבות אצל רק ולא מהם", ישיבה פרשה לא אבותינו של יהודה 64ו"מימיהן "ואת

כו'" תלמוד בית לו "לתקן לפניו", להורות גו' נתחדש 65שלח הגבורה מפי התורה דשמיעת הענין הרי -
סיני" הר על ה' "וירד כאשר דוקא, .66במ"ת

"מרכבה" בבחינת היו האבות שהרי נעלית, במדריגה אמנם הי' האבות של התורה אבל 67לימוד ;
הגבורה. מפי התורה דשמיעת הענין נתחדש במ"ת

בעדינו" ערבים "בנינו שאמרו עי"ז דוקא - במ"ת הגבורה מפי התורה לשמיעת בנ"י זכו .68וכיצד

כידוע  הגבורה, מפי התורה משמיעת יותר נעלה הוא בעדינו" ערבים ד"בנינו שהענין שהדבר 13ונמצא,
ידו. על שנגרם מהדבר יותר נעלה להיות צריך הגורם

הנה  לשמוע, צריכות והנשים ללמוד צריכים האנשים שכאשר הזמנים, לכל בנוגע גם למדים ומזה
של  והשמיעה מהלימוד יותר נעלה ענין שזהו הטף, את להביא צריכים - ובזמן במעלה - לזה קודם
הגבורה. מפי התורה משמיעת יותר נעלה הוא בעדינו" ערבים ד"בנינו שהענין כשם והנשים, האנשים

.ÂË.הקודש טהרת על בחינוך העוסקים וכל תינוקות, מלמדי של השכר גודל  מובן זה ומכל
במ"ת, כמו הגבורה, מפי תורה ללמוד שמוטב לחשוב ולא ביותר, בזה להשתדל צריך ולכן,

שמעלת 69כמארז"ל  דהקהל, מהענין למדים שהרי - כו'" כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה
לעילוי  מגעת אינה הגבורה", "מפי בסיני" בו שניתנה "כיום והנשים האנשים של והשמיעה הלימוד

הטף. שבהבאת והשכר

החינוך  בענין נשיאינו רבותינו שהשקיעו ההשתדלות לגודל הטעם גם אל"ף 70וזהו מלימוד החל ,
גם  התעסקו הגבורה, מפי התורה לימוד שזהו"ע דרזין, רזין בגילוי התעסקותם עם שביחד והיינו, בי"ת,

גו'". ליראה ולמדו "ישמעו הזמן שבמשך באופן ילדים, של בחינוך
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יג.61) שם,
שם.62) חגיגה מהרש"א חדא"ג שם. וילך ואוה"ח רמב"ן

וש"נ. תמה. ע' שם תלמודית אנציק' וראה
ב.63) כח, יומא
כח.64) מו, ויגש
עה"פ.65) פרש"י
כ.66) יט, יתרו

פפ"67) ו. פמ"ז, רפל"ד.ב"ר ב). (כח, פכ"ג תניא וראה ו. ב,
ובכ"מ.
(א).68) ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא ראה
וש"נ.69) א. כב, ברכות
מרחשון 70) מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

ע' לעיל ואילך). 150 ע' חל"ח (תו"מ ס"ג תשכ"ד ב) (התוועדות
וש"נ. .70



כה f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

.‡È לקריאת ועד שבזה, והעליות הדרגות פרטי (ככל ושנה שנה בכל שישנו האחדות ענין על נוסף
הברכה  וזאת בפרשת ענין 48היום שזהו ישראל", שבטי יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון "ויהי :

הקהל: בשנת יותר עוד בזה ניתוסף - האחדות)
גו'" ליראות ישראל כל "בבוא מיד אמנם ישנו האחדות אעפ"כ,49ענין אבל לרגל, עלי' בכל כמו ,

צ  ויש עדיין, מספיק זה אשר אין וגרך והטף והנשים האנשים העם את "הקהל  - נוספת בהתאחדות ורך
.50בשעריך"

ובפשטות:

פטורות  נשים הרי - לרגל פטורים,51בעלי' שהטף ועאכו"כ גרמא, שהזמן מצותֿעשה שזוהי כיון ,
שבזה  הפירושים (כב' צדק גר או תושב גר - לגר בנוגע ועד"ז במצוות. נתחייבו שלא גר 52כיון הנה - (

מעלי' פטור ה"ה ישראל, בארץ קרקע לו שאין כיון צדק, גר וגם לרגל; בעלי' חייב אינו בודאי תושב,
.53לרגל 

(דאף  והגרים והטף הנשים גם חייבים שבהקהל כיון - שב"הקהל" האחדות בענין ההוספה וזוהי
הקהל" ממצות פטור הראי' מן הפטור  בכתוב).54ש"כל בפירוש נתרבו והגרים וטף נשים הרי ,

.·È בגמרא איתא הקהל למצות בנוגע טף 55והנה, לשמוע, באות נשים ללמוד, באים אנשים "אם :
למביאיהן". שכר ליתן כדי - באין? למה

גדול: פלא זה הרי ולכאורה

באות  והנשים התורה), לימוד אופני בכל בשקו"ט ולפלפל (לעיין ללמוד באים שהאנשים בשעה
גם  נוגעים בהקהל שקורין הפרשיות שהרי להן, הנוגעים דינים בתורה, חדשים ענינים (לשמוע לשמוע

הנ"ל? ענינים לגבי הטף הבאת שכר  נחשב במה - אליהן)

ועריבות  תענוג בזה שיש והשגה, הבנה של הו"ע התורה לימוד הרי - בלבד השכל ענין מצד גם
רז"ל  שדרשו וכפי הפסוק 56("געשמאק"), ישו 57על לא חפציך למעלת "וכל שמגיע דבר שום שאין בה", ו ַ

מעלת  לגבי לה יש מקום תפיסת איזה - משרת ע"י גם להיעשות שיכולה - הטף הבאת ואילו התורה;
התורה?! לימוד

בספר  (לא הרמב"ם כדברי המלך, ע"י בהקהל התורה פרשיות קריאת של המעלה גודל מצד ובפרט
להלכה  פס"ד בתור הי"ד בספר אלא) המצוות, הגבורה 58טעמי ומפי בה נצטוה עתה כאילו עצמו "יראה :

שהאנשים  לאחרי וא"כ, בסיני". בו שניתנה "כיום האֿל", דברי להשמיע הוא שליח שהמלך שומעה,
הטף?! הבאת על לשכר יש מקום תפיסת איזה - הגבורה מפי תורה שומעים והנשים

בתור בא זה שענין זאת, עוד אלא מקום, תפיסת לו שיש ענין שזהו בלבד זו לא הנה dtqedואעפ"כ,
של ובאופן והנשים, האנשים של והשמיעה הלימוד מצוה"xkyעל מצוה ש"שכר נדע 59, ו"משכרה ,

חשוב 60מהותה" הכי הענין שזהו הדבר, מהות גודל מובן מזה הרי הטף, הבאת על הוא שהשכר וכיון ,
בערך! שלא לגמרי זה הרי שלכאורה  אף - בהקהל
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ה.48) לג,
יא.49) לא, וילך
יב.50) שם,
רפ"ב.51) חגיגה הל' רמב"ם
וש"נ.52) תמו). ע' י (כרך ס"ב הקהל תלמודית אנציק' ראה
(53- מאלי' תוד"ה ה"ז. פ"ג פאה ירושלמי ב. ח, פסחים

ב. ג, פסחים

ה"ב.54) פ"ג שם רמב"ם
א.55) ג, חגיגה
ה"א.56) פ"א פאה ירושלמי ע"ב. ריש ט, מו"ק ראה
טו.57) ג, משלי
ה"ו.58) שם
מ"ב.59) פ"ד אבות
א).60) (נג, פל"ט תניא

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

.‚È אלקיכם ה' את ליראה ולמדו ישמעו ידעו לא אשר "ובניהם - הכתוב מהמשך יובן בזה והביאור
גו'" הימים :61כל

אצלם  היתה לא התורה, פרשיות קורא הי' שהמלך שעה שבאותה ה"טף", אודות מדובר זה בפסוק
הפוסקים  רוב שלדעת (ובפרט המלך בדברי והשגה והשכר62הבנה רק החיוב לא הוא הטף הבאת על

במשך  עליהם פעל זה הרי ואעפ"כ, נולדו), עתה שזה לאלו בנוגע גם אלא לחינוך, שהגיעו לאלו בנוגע
אלקיכם ה' את ליראה ולמדו ש"ישמעו - לאח"ז minidזמן lk."'גו

שמיעת מאשר יותר עוד הטף, הבאת על השכר לגודל הטעם כיון וזהו - הגבורה מפי התורה פרשיות
ה' את ליראה ולמדו "ישמעו ביראת שעי"ז תורה שילמדו ילדים שמעמידים היינו , הימים", כל אלקיכם

שמים.

.„È,הראשונה בפעם הגבורה מפי התורה לשמיעת בנוגע גם מודגשת הטף מעלת שגודל להוסיף, ויש
מתןֿתורה: בעת

רז"ל  שאמרו כפי מ"ת, קודם גם הי' התורה שלימוד הי'",63אע"פ בישיבה ויושב זקן אבינו "אברהם
כמ"ש  אלא עצמם, האבות אצל רק ולא מהם", ישיבה פרשה לא אבותינו של יהודה 64ו"מימיהן "ואת

כו'" תלמוד בית לו "לתקן לפניו", להורות גו' נתחדש 65שלח הגבורה מפי התורה דשמיעת הענין הרי -
סיני" הר על ה' "וירד כאשר דוקא, .66במ"ת

"מרכבה" בבחינת היו האבות שהרי נעלית, במדריגה אמנם הי' האבות של התורה אבל 67לימוד ;
הגבורה. מפי התורה דשמיעת הענין נתחדש במ"ת

בעדינו" ערבים "בנינו שאמרו עי"ז דוקא - במ"ת הגבורה מפי התורה לשמיעת בנ"י זכו .68וכיצד

כידוע  הגבורה, מפי התורה משמיעת יותר נעלה הוא בעדינו" ערבים ד"בנינו שהענין שהדבר 13ונמצא,
ידו. על שנגרם מהדבר יותר נעלה להיות צריך הגורם

הנה  לשמוע, צריכות והנשים ללמוד צריכים האנשים שכאשר הזמנים, לכל בנוגע גם למדים ומזה
של  והשמיעה מהלימוד יותר נעלה ענין שזהו הטף, את להביא צריכים - ובזמן במעלה - לזה קודם
הגבורה. מפי התורה משמיעת יותר נעלה הוא בעדינו" ערבים ד"בנינו שהענין כשם והנשים, האנשים

.ÂË.הקודש טהרת על בחינוך העוסקים וכל תינוקות, מלמדי של השכר גודל  מובן זה ומכל
במ"ת, כמו הגבורה, מפי תורה ללמוד שמוטב לחשוב ולא ביותר, בזה להשתדל צריך ולכן,

שמעלת 69כמארז"ל  דהקהל, מהענין למדים שהרי - כו'" כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה
לעילוי  מגעת אינה הגבורה", "מפי בסיני" בו שניתנה "כיום והנשים האנשים של והשמיעה הלימוד

הטף. שבהבאת והשכר

החינוך  בענין נשיאינו רבותינו שהשקיעו ההשתדלות לגודל הטעם גם אל"ף 70וזהו מלימוד החל ,
גם  התעסקו הגבורה, מפי התורה לימוד שזהו"ע דרזין, רזין בגילוי התעסקותם עם שביחד והיינו, בי"ת,

גו'". ליראה ולמדו "ישמעו הזמן שבמשך באופן ילדים, של בחינוך
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יג.61) שם,
שם.62) חגיגה מהרש"א חדא"ג שם. וילך ואוה"ח רמב"ן

וש"נ. תמה. ע' שם תלמודית אנציק' וראה
ב.63) כח, יומא
כח.64) מו, ויגש
עה"פ.65) פרש"י
כ.66) יט, יתרו

פפ"67) ו. פמ"ז, רפל"ד.ב"ר ב). (כח, פכ"ג תניא וראה ו. ב,
ובכ"מ.
(א).68) ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא ראה
וש"נ.69) א. כב, ברכות
מרחשון 70) מבה"ח בראשית, ש"פ שיחת גם ראה

ע' לעיל ואילך). 150 ע' חל"ח (תו"מ ס"ג תשכ"ד ב) (התוועדות
וש"נ. .70



f"kyz'dכו ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

.ÊË ולמדו "ישמעו הזמן שבמשך ילדים של גדול חיל להעמיד - "הקהל" של הענין כללות וזהו
גו'", ליראה

הנה" ישובו גדול "קהל - הקב"ה שיעשה ד"הקהל" להענין זוכים כמובן 71ועי"ז ילדים, גם כולל ,
שהפסוק  ופיסח"71מזה "עיור ואפילו ויולדת", "הרה גם ביאת 71מזכיר לאחרי שאפילו אלו שגם והיינו, ,

הראי' מן שפטורים ופיסח", "עיור  של ומצב במעמד עדיין יהיו שגם 51משיח הנביא, אומר זה על הנה -
בירושלים" הקודש בהר לה' ש"והשתחוו ועד אותם, ירפא ואז הקב"ה, יקהיל של 72אותם שענינה ,

היראה  שלימות - הוא .73ירושלים

רק  הי' שהחורבן ידוע הרי חרב, שביהמ"ק אע"פ כי עתה, גם נוגע ד"הקהל" שהענין מובן, ומזה
בגלות 74בגשמיות  הלכה לא הנשמה ואילו לגוף, בנוגע רק הוא הגלות שענין כשם העבודה 75, ולכן, ,

הקהל. בשנת ועאכו"כ מקום, ובכל זמן בכל ישנה ד"הקהל"

הנ"ל  וכהסיפור לבב, וטוב שמחה מתוך להיות צריכה זו שאמר 23ועבודה האישֿחיל אודות
דבריו, את קיבל והצ"צ שמחה, של "מארש" ע"י אלא) דמעות, ע"י (לא הוא הנצחון שענין ַלצמחֿצדק
באופן  זאת ולהמשיך תורה, של ושמחה מצוה של שמחה מתוך העבודה להיות צריכה לכך ובהתאם

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה מצרים"76ד"ופרצת בלי ל"נחלה עד ,77.

***

.ÊÈ התוספתא בדברי וחצוצרות 78הביאור ופרצות בגדרים עומדים כהנים היום "אותו הקהל: בענין
ביהמ"ק] אל העם את [להקהיל ותוקעין ומריעין תוקעין בידיהם, זהב חצוצרות,של בידו שאין כהן כל ,

הוא", כהן שאין זה דומה אומרין,
הכהונה - על להוכחה ל"הקהל" כהכנה בחצוצרות התקיעה של השייכות מהי שענינה 79דלכאורה,

כו' לשרתו ה' לפני לעמוד כדי העולם מן הבדלה -הוא

כמ"ש  הכהונה, ענין עיקר (שזהו הקטורת בענין הביאור מ"ש 80בהקדם ע"פ באפך"), קטורה "ישימו
במו"נ  הענינים 81הרמב"ם ובפנימיות בביהמ"ק, הריח להטבת בזהר 82שבאה כדאיתא הקטורת 83, שעבודת

דיצה"ר. וטינופא הזוהמא להעביר היא

(שלילה) הזדונות העברת רק שפועלת השנה, דכל הקטורת בין חילוק יש גופא לקטורת 84ובזה ,
חיובית  עבודה שהיא -85דיוהכ"פ, לזכיות מתהפכים שהזדונות בעולם, חדשה מציאות שפועלת

עצמו  את שמוסר מאהבה, לתשובה האדון, מאימת רק שהיא מיראה, תשובה בין החילוק בדוגמת
האהוב  מאדך"86אל "בכל היחידה, בחי' שמצד לאהבה ועד דתורה 87, נגלה - בתורה (ודוגמתם
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ז.71) לא, ירמי'
יג.72) כז, ישעי'
ובכ"מ.73) ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת
וש"נ.74) .328 ע' ריש חמ"ז תו"מ גם ראה
וש"נ.75) .169 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
יד.76) כח, ויצא
סע"א.77) קיח, שבת
ח.78) פ"ז, סוטה
פעם 79) זאת לעשות שיכולים כהונה, מתנות נטילת כמו

א). קלג, חולין (ראה הכהונה חזקת על לשמור כדי בשנה, אחת
יו"ד.80) לג, ברכה
פמ"ה.81) ח"ג
(ראה 82) אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר הידוע מהסיפור להעיר

שהי' הלימודים שבין וש"נ), שכא. ס"ע  היומן רשימת - תו"מ
אלא  נבוכים, מורה הספר גם הי' מהר"ש אדמו"ר עם לומד הצ"צ

התורה. פנימיות ע"פ ענינים כמה "רוחץ" הי' שהצ"צ
ד.83) סז, שה"ש זו"ח
וש"נ).84) ב. עג, (שבת לגופה" צריכה שאינה "מלאכה ע"ד
שייך 85) זה שענין - כו' הרע ריח העברת בשביל רק ולא

הקרבנות  ריח הגיע ששם בהיכל, שהיתה השנה, דכל לקטורת
משא"כ  מ"ג), פ"ב (מדות דלתות לו היו שלא האולם דרך
ההיכל  ובין שבינו הקדשים, בקדש שהיתה דיוהכ"פ הקטורת
הקרבנות. ריח מגיע הי' לא ולשם דלתות, כמה היו והעזרה
הי' קד"ק בית שכל ובאופן הקטורת, בעבודת צורך הי' ואעפ"כ,

עשן. להתמלא צריך
מה 86) שאוהב כיון - העבודה כללות באה זה ומצד

אהבת  למעלת בנוגע הזקן רבינו פתגם (ע"ד אוהב שהאהוב
יום" ("היום אוהב שהאהוב מה שאוהב כיון ה', אהבת על ישראל

ובכ"מ)). ניסן. כח
ה.87) ו, ואתחנן

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

התורה  עשן"88ופנימיות "מעלה - דיוהכ"פ בקטורת עיקרי תנאי ולכן, העלי'89). על שמורה למעלה 90,
.91מעלה 

רק היא מהעולם הכהנים הבדלת קרבנות dpkdועפ"ז: ע"י רק לא בעולם, פעולה - עבודתם לעיקר
דיוהכ"פ. הקטורת ע"י (ובעיקר) גם אלא השנה, דכל וקטורת

שנמצאים  העם על ולהשפיע ירושלים, לחוצות לביהמ"ק חוץ יוצא הכהן כאשר היא, לזה והבחינה
בחצוצרות  התקיעה ע"י לביהמ"ק, שיקהלו וקוב"ה),92שם ישראל צורות, חצאי שני איחוד על (שמורה

בלקו"ש  ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - כדבעי היתה השנים ז' כל במשך שעבודתו מוכיח שזה
ואילך. 127 ע' חי"ד

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÁÈ הקודמות בהתוועדויות הפירושים 93דובר שני הראת"94אודות "אתה על הזקן רבינו :95של
הרמב"ם  ובלשון האמיתית, המציאות [שהוא א"ס עצמות - "אתה" הא': .96פירוש הנמצאים "כל :.

"אתה" עליו לומר יכולים ולכן האמיתית, המציאות שהוא מובן ומזה המצאו", מאמתת אלא נמצאו לא
וויסן  דיר מ'זאל "אז "לדעת", באוויזן", זיך "האסט "הראת", לנוכח], תוכל - בגוף נשמה שגם והיינו, ," ַַָָ

מלבדו" עוד אין האלקים הוא ש "הוי' הידיעה גם אצלה תהי' ובמילא ית', עצמותו .95לדעת

הב', פירוש גם וישנו

כסלו - י"ט של בהתוועדות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור זה 97ובהקדם פירוש שמעו חסידים שכאשר ,
("שמח"ת  יזיק לא בודאי זה הרי בשמח"ת, בעמדנו אבל, שנה. אותה מפני יראים היו הזקן, מרבינו

ניט") דאך לבדו"98שאט גדולות נפלאות ב"לעושה - הראת" "אתה לאחרי כבר כשאוחזים ובפרט ,99, ַָ
זה  פירוש גם לומר יכולים ולכן והשלימה. האמיתית הגאולה של ענינה -שזהו

סוכות" אנשי את בהם "ויודע כמו שבירה, מלשון הוא כדי 100ש"לדעת" צוברעכן", זיך מ'זאל "ווי -ָ
מלבדו". עוד ש"אין ידעו שכולם
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הנגלה88) לימוד שגם שאע"פ ד"מה ולהעיר, באופן צ"ל
וברתת וביראה באימה בלימוד להלן הרי כו'", כאן אף ובזיע

שעז"נ  הפתגם וכידוע יותר, גדולה זהירות דרושה התורה פנימיות
ושם  גו' ומסכה פסל יעשה אשר האיש "ארור טו) כז, (תבוא

xzqa,ולכן וש"נ). .253 ע' חל"ז תו"מ (ראה התורה פנימיות - "
ללימוד  בנוגע אזהרות כמה יש דתורה בנגלה גדולים לתנאים גם

א). (יג, חגיגה במסכת הגמרא כדברי כו', מרכבה מעשה
א.89) נג, יומא ראה
עם90) גם קשורה ברוחניות, שעלי' וכפי להעיר , גשמיות.

שעולה  היחיד רשות כמו שאינה הרבים, רשות בדין גם שרואים
לרקיע, (רמב"םעד מעשרה למעלה הרבים רשות אין הל'אלא

חוץ  שהוא ענין שייך לא מעשרה שלמעלה כיון ה"ג), פי"ג שבת
של יחידו והרוצה מרשות "כתוב כו', לטעות מקום (שנותן עולם

מוכח שמזה - ח)) פ"ח, (ב"ר יטעה" zeipgexaשהעניןלטעות
מקום עם גם .inybקשור

דכל91) התשובה בין החילוק גם (כמארז"ל וזהו השנה
אחד יום "שוב א) קנג, ימיו (שבת "כל שצ"ל מיתתך", לפני

שאז  דיוהכ"פ, לתשובה ושתי', באכילה מותר שאז בתשובה"),
מכפר, יוהכ"פ אין הכי, [ובלאו עינויים דחמשה החיוב ישנו
כי  תשובה, ללא גם מכפר יום של שעיצומו רבי לדעת אפילו
גורם  בגדר ה"ה גופא, יוהכ"פ של בענינו הוא החטא כאשר
דאין  עליו, מכפר גם יהי' לחטא שהגורם אפשר ואי להחטא,

שאין  ואשוב אחטא האומר ובדוגמת סניגור, נעשה קטיגור
לחטוא  לו גורמת והתשובה הואיל תשובה, לעשות בידו מספיקין
(ראה  למלאכים דומים וישראל וש"נ)], .3 ע' חי"א לקו"ש (ראה
שעומדים  - וש"נ) ס"ט. סתרי"ט ס"ט. סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע

mlerdn dlrnl.לגמרי
במקדש,92) בעבודה שאסור מום בעל כהן שגם ולהעיר,

שכל  הענין בדוגמת שזהו שם), (תוספתא בחצוצרות לתקוע צריך
ולפעול לחדור ביכלתו יש דוקא ביותר ביותר.הגבוה מטה למטה

ביאור ע"פ - יותר איסור ויובן (מצות שלו המצוות בספר הצ"צ
שאינו עבודת מום בעל ע"י קדשים אכילת בענין מום) בעל כהן

ואילך). א לא, (דרמ"צ לעבודה ראוי
וש"נ.93) .(153 ע' (לעיל ס"ב שמח"ת יום שיחת ראה
חכ"א 94) (תו"מ סל"ט תשח"י שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(112 ע'
לה.95) ד, ואתחנן
יסוה"ת.96) הל' ריש
סע"ב 97) תשמט, ח"ד (לקו"ד תרצ"ב כסלו י"ט ליל שיחת
ואילך).
אג"ק 98) .58 ע' .56 ע' ואילך. 53 ע' שלום תורת סה"ש ראה

קפח. ע' חי"א מוהריי"צ אדמו"ר
ד.99) קלו, תהלים

וש"נ.100) סב. ע' תרצ"ב סה"מ וראה טז. ח, שופטים ס'



כז f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

.ÊË ולמדו "ישמעו הזמן שבמשך ילדים של גדול חיל להעמיד - "הקהל" של הענין כללות וזהו
גו'", ליראה

הנה" ישובו גדול "קהל - הקב"ה שיעשה ד"הקהל" להענין זוכים כמובן 71ועי"ז ילדים, גם כולל ,
שהפסוק  ופיסח"71מזה "עיור ואפילו ויולדת", "הרה גם ביאת 71מזכיר לאחרי שאפילו אלו שגם והיינו, ,

הראי' מן שפטורים ופיסח", "עיור  של ומצב במעמד עדיין יהיו שגם 51משיח הנביא, אומר זה על הנה -
בירושלים" הקודש בהר לה' ש"והשתחוו ועד אותם, ירפא ואז הקב"ה, יקהיל של 72אותם שענינה ,

היראה  שלימות - הוא .73ירושלים

רק  הי' שהחורבן ידוע הרי חרב, שביהמ"ק אע"פ כי עתה, גם נוגע ד"הקהל" שהענין מובן, ומזה
בגלות 74בגשמיות  הלכה לא הנשמה ואילו לגוף, בנוגע רק הוא הגלות שענין כשם העבודה 75, ולכן, ,

הקהל. בשנת ועאכו"כ מקום, ובכל זמן בכל ישנה ד"הקהל"

הנ"ל  וכהסיפור לבב, וטוב שמחה מתוך להיות צריכה זו שאמר 23ועבודה האישֿחיל אודות
דבריו, את קיבל והצ"צ שמחה, של "מארש" ע"י אלא) דמעות, ע"י (לא הוא הנצחון שענין ַלצמחֿצדק
באופן  זאת ולהמשיך תורה, של ושמחה מצוה של שמחה מתוך העבודה להיות צריכה לכך ובהתאם

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה מצרים"76ד"ופרצת בלי ל"נחלה עד ,77.

***

.ÊÈ התוספתא בדברי וחצוצרות 78הביאור ופרצות בגדרים עומדים כהנים היום "אותו הקהל: בענין
ביהמ"ק] אל העם את [להקהיל ותוקעין ומריעין תוקעין בידיהם, זהב חצוצרות,של בידו שאין כהן כל ,

הוא", כהן שאין זה דומה אומרין,
הכהונה - על להוכחה ל"הקהל" כהכנה בחצוצרות התקיעה של השייכות מהי שענינה 79דלכאורה,

כו' לשרתו ה' לפני לעמוד כדי העולם מן הבדלה -הוא

כמ"ש  הכהונה, ענין עיקר (שזהו הקטורת בענין הביאור מ"ש 80בהקדם ע"פ באפך"), קטורה "ישימו
במו"נ  הענינים 81הרמב"ם ובפנימיות בביהמ"ק, הריח להטבת בזהר 82שבאה כדאיתא הקטורת 83, שעבודת

דיצה"ר. וטינופא הזוהמא להעביר היא

(שלילה) הזדונות העברת רק שפועלת השנה, דכל הקטורת בין חילוק יש גופא לקטורת 84ובזה ,
חיובית  עבודה שהיא -85דיוהכ"פ, לזכיות מתהפכים שהזדונות בעולם, חדשה מציאות שפועלת

עצמו  את שמוסר מאהבה, לתשובה האדון, מאימת רק שהיא מיראה, תשובה בין החילוק בדוגמת
האהוב  מאדך"86אל "בכל היחידה, בחי' שמצד לאהבה ועד דתורה 87, נגלה - בתורה (ודוגמתם
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ז.71) לא, ירמי'
יג.72) כז, ישעי'
ובכ"מ.73) ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת
וש"נ.74) .328 ע' ריש חמ"ז תו"מ גם ראה
וש"נ.75) .169 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
יד.76) כח, ויצא
סע"א.77) קיח, שבת
ח.78) פ"ז, סוטה
פעם 79) זאת לעשות שיכולים כהונה, מתנות נטילת כמו

א). קלג, חולין (ראה הכהונה חזקת על לשמור כדי בשנה, אחת
יו"ד.80) לג, ברכה
פמ"ה.81) ח"ג
(ראה 82) אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר הידוע מהסיפור להעיר

שהי' הלימודים שבין וש"נ), שכא. ס"ע  היומן רשימת - תו"מ
אלא  נבוכים, מורה הספר גם הי' מהר"ש אדמו"ר עם לומד הצ"צ

התורה. פנימיות ע"פ ענינים כמה "רוחץ" הי' שהצ"צ
ד.83) סז, שה"ש זו"ח
וש"נ).84) ב. עג, (שבת לגופה" צריכה שאינה "מלאכה ע"ד
שייך 85) זה שענין - כו' הרע ריח העברת בשביל רק ולא

הקרבנות  ריח הגיע ששם בהיכל, שהיתה השנה, דכל לקטורת
משא"כ  מ"ג), פ"ב (מדות דלתות לו היו שלא האולם דרך
ההיכל  ובין שבינו הקדשים, בקדש שהיתה דיוהכ"פ הקטורת
הקרבנות. ריח מגיע הי' לא ולשם דלתות, כמה היו והעזרה
הי' קד"ק בית שכל ובאופן הקטורת, בעבודת צורך הי' ואעפ"כ,

עשן. להתמלא צריך
מה 86) שאוהב כיון - העבודה כללות באה זה ומצד

אהבת  למעלת בנוגע הזקן רבינו פתגם (ע"ד אוהב שהאהוב
יום" ("היום אוהב שהאהוב מה שאוהב כיון ה', אהבת על ישראל

ובכ"מ)). ניסן. כח
ה.87) ו, ואתחנן

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

התורה  עשן"88ופנימיות "מעלה - דיוהכ"פ בקטורת עיקרי תנאי ולכן, העלי'89). על שמורה למעלה 90,
.91מעלה 

רק היא מהעולם הכהנים הבדלת קרבנות dpkdועפ"ז: ע"י רק לא בעולם, פעולה - עבודתם לעיקר
דיוהכ"פ. הקטורת ע"י (ובעיקר) גם אלא השנה, דכל וקטורת

שנמצאים  העם על ולהשפיע ירושלים, לחוצות לביהמ"ק חוץ יוצא הכהן כאשר היא, לזה והבחינה
בחצוצרות  התקיעה ע"י לביהמ"ק, שיקהלו וקוב"ה),92שם ישראל צורות, חצאי שני איחוד על (שמורה

בלקו"ש  ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - כדבעי היתה השנים ז' כל במשך שעבודתו מוכיח שזה
ואילך. 127 ע' חי"ד

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÁÈ הקודמות בהתוועדויות הפירושים 93דובר שני הראת"94אודות "אתה על הזקן רבינו :95של
הרמב"ם  ובלשון האמיתית, המציאות [שהוא א"ס עצמות - "אתה" הא': .96פירוש הנמצאים "כל :.

"אתה" עליו לומר יכולים ולכן האמיתית, המציאות שהוא מובן ומזה המצאו", מאמתת אלא נמצאו לא
וויסן  דיר מ'זאל "אז "לדעת", באוויזן", זיך "האסט "הראת", לנוכח], תוכל - בגוף נשמה שגם והיינו, ," ַַָָ

מלבדו" עוד אין האלקים הוא ש "הוי' הידיעה גם אצלה תהי' ובמילא ית', עצמותו .95לדעת

הב', פירוש גם וישנו

כסלו - י"ט של בהתוועדות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור זה 97ובהקדם פירוש שמעו חסידים שכאשר ,
("שמח"ת  יזיק לא בודאי זה הרי בשמח"ת, בעמדנו אבל, שנה. אותה מפני יראים היו הזקן, מרבינו

ניט") דאך לבדו"98שאט גדולות נפלאות ב"לעושה - הראת" "אתה לאחרי כבר כשאוחזים ובפרט ,99, ַָ
זה  פירוש גם לומר יכולים ולכן והשלימה. האמיתית הגאולה של ענינה -שזהו

סוכות" אנשי את בהם "ויודע כמו שבירה, מלשון הוא כדי 100ש"לדעת" צוברעכן", זיך מ'זאל "ווי -ָ
מלבדו". עוד ש"אין ידעו שכולם
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הנגלה88) לימוד שגם שאע"פ ד"מה ולהעיר, באופן צ"ל
וברתת וביראה באימה בלימוד להלן הרי כו'", כאן אף ובזיע

שעז"נ  הפתגם וכידוע יותר, גדולה זהירות דרושה התורה פנימיות
ושם  גו' ומסכה פסל יעשה אשר האיש "ארור טו) כז, (תבוא

xzqa,ולכן וש"נ). .253 ע' חל"ז תו"מ (ראה התורה פנימיות - "
ללימוד  בנוגע אזהרות כמה יש דתורה בנגלה גדולים לתנאים גם

א). (יג, חגיגה במסכת הגמרא כדברי כו', מרכבה מעשה
א.89) נג, יומא ראה
עם90) גם קשורה ברוחניות, שעלי' וכפי להעיר , גשמיות.

שעולה  היחיד רשות כמו שאינה הרבים, רשות בדין גם שרואים
לרקיע, (רמב"םעד מעשרה למעלה הרבים רשות אין הל'אלא

חוץ  שהוא ענין שייך לא מעשרה שלמעלה כיון ה"ג), פי"ג שבת
של יחידו והרוצה מרשות "כתוב כו', לטעות מקום (שנותן עולם

מוכח שמזה - ח)) פ"ח, (ב"ר יטעה" zeipgexaשהעניןלטעות
מקום עם גם .inybקשור

דכל91) התשובה בין החילוק גם (כמארז"ל וזהו השנה
אחד יום "שוב א) קנג, ימיו (שבת "כל שצ"ל מיתתך", לפני

שאז  דיוהכ"פ, לתשובה ושתי', באכילה מותר שאז בתשובה"),
מכפר, יוהכ"פ אין הכי, [ובלאו עינויים דחמשה החיוב ישנו
כי  תשובה, ללא גם מכפר יום של שעיצומו רבי לדעת אפילו
גורם  בגדר ה"ה גופא, יוהכ"פ של בענינו הוא החטא כאשר
דאין  עליו, מכפר גם יהי' לחטא שהגורם אפשר ואי להחטא,

שאין  ואשוב אחטא האומר ובדוגמת סניגור, נעשה קטיגור
לחטוא  לו גורמת והתשובה הואיל תשובה, לעשות בידו מספיקין
(ראה  למלאכים דומים וישראל וש"נ)], .3 ע' חי"א לקו"ש (ראה
שעומדים  - וש"נ) ס"ט. סתרי"ט ס"ט. סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע

mlerdn dlrnl.לגמרי
במקדש,92) בעבודה שאסור מום בעל כהן שגם ולהעיר,

שכל  הענין בדוגמת שזהו שם), (תוספתא בחצוצרות לתקוע צריך
ולפעול לחדור ביכלתו יש דוקא ביותר ביותר.הגבוה מטה למטה

ביאור ע"פ - יותר איסור ויובן (מצות שלו המצוות בספר הצ"צ
שאינו עבודת מום בעל ע"י קדשים אכילת בענין מום) בעל כהן

ואילך). א לא, (דרמ"צ לעבודה ראוי
וש"נ.93) .(153 ע' (לעיל ס"ב שמח"ת יום שיחת ראה
חכ"א 94) (תו"מ סל"ט תשח"י שמח"ת ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(112 ע'
לה.95) ד, ואתחנן
יסוה"ת.96) הל' ריש
סע"ב 97) תשמט, ח"ד (לקו"ד תרצ"ב כסלו י"ט ליל שיחת
ואילך).
אג"ק 98) .58 ע' .56 ע' ואילך. 53 ע' שלום תורת סה"ש ראה

קפח. ע' חי"א מוהריי"צ אדמו"ר
ד.99) קלו, תהלים

וש"נ.100) סב. ע' תרצ"ב סה"מ וראה טז. ח, שופטים ס'
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שנה  שבאותה הזקן, רבינו אצל שהי' כפי - יותר גדול עילוי ניתוסף כו' ויסורים שבירה שע"י והיינו,
ענין  והרי בפטרבורג, המאסר ענין כללות אירע כו', שבירה מלשון הוא ש"לדעת" הפירוש את אמר שבה

מארז"ל  ע"ד הוא (מהורש"ב)101זה אדמו"ר כ"ק כדברי שמנו", מוציא הוא אותו כשכותשין הזה "הזית
פטרבורג,102נ"ע  לאחרי בעיקר התחיל המעיינות דהפצת שהענין זיך") לייגט אים ("בא  אצלו מונח שלכן ,ַ

גלות  אחרי' שאין גאולה ושלימה, אמיתית גאולה שתהי' העתידה, הגאולה את יביא זה שענין ,103ועד
הפסק. להם אין הקב"ה של מעשיו והרי בעצמו, הקב"ה ע"י שתבוא כיון

גשמיות  מצד כו' הרחבה היתה לא שבהם זמנים שהיו נשיאינו, רבותינו כל אצל מצינו שעד"ז ולהעיר,
כזה) באופן היו שלא זמנים גם שהיו (אף .104העולם

האמצעי  אדמו"ר אצל תקופה 104ולדוגמא: היתה שאז המלחמה, לאחרי מיד היתה נשיאותו שהתחלת ,
נוסף  בגשמיות, הרחבה של מצב שהי' קצרים, או ארוכים זמנים, גם אצלו שהיו (אף בגשמיות קשה

כו'). וגדל הלך החסידים ומספר בשופי, החסידות ענין הי' שבימיו לכך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק אצל אלו 104וכמו"כ שגם ועד ונסיונות, והסתרים העלמות של זמנים אצלו שהיו ,
נמצאים  מהם שחלק כך, כדי ועד כזה, במצב הם גם היו אליו, ונתונים ומסורים אליו קשורים יותר שהיו

ובשבי'. במיצר עדיין

וע"פ  פעמים, שלש אמרוהו שכבר הראת", ד"אתה הראשון הפסוק לאחרי כבר שעומדים כיון אמנם,
הקפות  שעורכים פעם בכל ג"פ הראת" "אתה פסוקי שאומרים ליובאוויטש תשע 105מנהג כבר אמרום ,

לבדו". גדולות נפלאות "לעושה בפסוק כבר אוחזים הרי - פעמים

ההקפות, לפני זה פסוק שאמרו עי"ז - לבדו" גדולות נפלאות ד"לעושה הענין יקויים שאכן ויה"ר
חדוה  .106בשעת

.ËÈ:זה פסוק בפירוש תחילה להקדים ויש
הקב"ה  הי' שאז בראשית, ימי ששת על קאי לבדו" גדולות נפלאות "לעושה שהפסוק מפרש רש"י
בריאת  (שהרי והירח" השמש והארץ השמים הללו, לנפלאות כשעשאן מלאך נברא לא "בראשונה לבדו:

חמישי  ביום או שני ביום היתה ).107המלאכים

הבעש"ט  בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק שמביא הפירוש גם ש"108וישנו הנה- dyerהקב"ה `edy dn lk
זאת". יודע לבדו רק הוא הנפלאות של הפלאתם וגודל לבדו, גדולות נפלאות הוא

הפירושים: ב' לתווך יש אפשר ובדרך

והאמונה  היחוד בשער הפסוק 109מבואר על הבעש"ט בשמים"110פירוש נצב דברך ה' "לעולם
תהלים  במדרש נצבות 111(שמקורו הן אלו ואותיות תיבות וגו', המים בתוך רקיע יהי שאמרת ש"דברך ,(

. בתוך לעולם .ועומדות הרקיעים כל בששת . רק לא היא ליש מאין שההתהוות והיינו, וכו'", להחיותם .
ליש" "מאין החוקרים בפי שנקרא מה (שזהו בראשית מעשה 112ימי תמיד יום בכל "מחדש אלא ,(

ורגע.113בראשית" רגע בכל גם אלא ויום, יום בכל רק ולא ,

עשיותיו  כל על שקאי הבעש"ט פירוש עם בראשית ימי ששת על שקאי רש"י פירוש לתווך יש ועפ"ז
מאין  שההתהוות כיון בראשית, ימי דששת המעשה בדוגמת הם הקב"ה של עשיותיו כל כי - הקב"ה של

ורגע. רגע בכל היא ליש
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רפל"ו.101) שמו"ר סע"ב. נג, מנחות ראה
(102.112 ס"ע .26 ע' ריש שלום תורת סה"ש
ונאמר 103) ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים -
וש"נ.104) .274 ע' חכ"א תו"מ גם ראה
שנה.105) ע' תשרי חב"ד מנהגי אוצר גם ראה
ע"ב.106) ריש רנו, זח"ג ראה
ח.107) פ"ג, ב"ר

וש"נ 108) ס"פ. בהוספות טוב שם כתר גם ראה וראה .
וש"נ. .(169 ע' (לעיל ס"ז הא' בהתוועדות

בתחלתו.109)
פט.110) קיט, תהלים
אחרי.111) ר"פ לקו"ת ראה
וש"נ.112) .(213 ע' (לקמן ס"מ ראה
ק"ש.113) בברכות "יוצר" ברכת נוסח

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

בע"ח  ש"איתא חסדו", לעולם "כי הפסוק: לסיום בנוגע הבעש"ט בפירוש ("כי"114וממשיך דלמ"ד
רב  שהוא חסדו, המשכת הוא ידם ועל ובהם לבי"ע, נר"ן נעשים דאצילות דזו"נ כלים ל') בגימטריא

כו'". קדישא דעתיקא חסד

.Î:פשוטות ובאותיות
שמאלא  דלית דעתיק, חסד אלא דאצילות, חסד רק לא - הקב"ה של חסדו המשכת תהי' העשי' בעולם

עתיקא  לאשורו 115בהאי הענין ידיעת שע"י והיינו, המכוסים, חסדים ולא גלויים, חסדים של ובאופן ,
עתיקא.116ולבוריו  בהאי שמאלא שלית כיון חסדים , רק יהיו בחיצוניות גם הנה ,

רק  ש"הוא "לבדו", של באופן הוא גדולות" נפלאות ד"לעושה הענין הבעש"ט פירוש שלפי ואף
בנסו" מכיר אינו הנס בעל ש"אפי' והיינו זאת", יודע ה"נפלאות 117לבדו שיומשכו הוא העיקר הרי -

טפחים. מעשרה למטה בפועל גדולות"

בזהר  כדאיתא - כו' שסבלו לאלו בנוגע בביאורי118ובפרט ומבואר מפגימת 119הזהר , שסבלו שאלו ,
הגמרא  וכדברי עז, וביתר שאת ביתר בשמחתה יראו ורואה 120הלבנה, זוכה ירושלים על המתאבל "כל

בשמחתה".

קטן" של"רגע לאלו בנוגע שיסתיים 121וכמו"כ - כו' בנסיונות ועומדים ובשבי', במיצר עדיין נמצאים
באופן  הקב"ה, של מ"חסדו" שנמשכים גדולות" ה"נפלאות את בשר בעיני בפועל ויראו זה, קטן" "רגע
מן  היציאה - לראש ולכל טוב, כל להם שיהי ' - ובפשטות והנגלה, הנראה בטוב המגולים, חסדים של

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה ועד נצחית, שמחה ומתוך המרחב, אל המיצר

***

.‡Î"הקהל" של לענין התלויים *בנוגע התנאים בכל צורך יש הקהל מצות לקיים שכדי אע"פ הנה -
ברוחניות  ד"הקהל" הענין ישנו הזה בזמן גם אעפ"כ, קיים, הי' שביהמ"ק  .125בזמן

רז"ל  שאמרו הוא 126וע"ד והלימוד זר, אלא כהן אינו הלומד כאשר גם - עולה" בתורת העוסק "כל
בנוגע והן להגברא בנוגע הן הקרבן, להקרבת הדרושים התנאים כל שחסרים כך לארץ, ובחוץ בלילה

עולה". הקריב כאילו הכתוב עליו "מעלה - ומקום לזמן

וילך :הקהל )* -122אברבנל תורה בהקהל.ÎÊ¯חתן למלך

מנוה"מ  וכן בחה"ס. בהקהל שלמה דקראה - בשמע"צ קהלת נז: סי' חג המנהיג קנג.123ס' סי'

בתחלתו  קה"ר - .124מקורם

טף: חגיגה.פי' ריש ירוש'

*
- תש"ו) (ירות"ו, הקהל קובץ להקהל.‰ÌÈ·ÈÈÂÁÓנקודת זכר בעשיית

)˜"È˙Î· ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÓÈ˘¯Ó(
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פ"אֿב.114) השמות שער
רפט,115) א. קכט, א.זח"ג
(116) קצת ).l"endחסר
א.117) לא, נדה
א.118) קפא, ח"א
וראה119) וישב. ר"פ הצ"צ ולאדמו"ר גם לאדהאמ"צ

92 שבהערה 287.סהמ"צ ע' חמ"ד תו"מ גם וראה .
וש"נ.120) ב. ל, תענית
ז.121) נד, ישעי'

(122. התורה מסיים המלך הי' ההיא "בשנה מכאן ושם: .
שביום בימינו המנהג נקראים נשאר האחרון העצרת חג השמיני

שמחת הגדול יום עומד התורה, את משלימים אנו ביום שבו תורה
כו'". אותה ומסיים שבקהל

המאור.=123) מנורת
האברבנל 124) נזכרו לא שם (אך סכ"ג לקמן ראה בכהנ"ל

המאור). ומנורת
(125.92 ע' לעיל גם ראה
(126.17 הערה 37 ע' חל"ב לקו"ש וראה בסופה. מנחות
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שנה  שבאותה הזקן, רבינו אצל שהי' כפי - יותר גדול עילוי ניתוסף כו' ויסורים שבירה שע"י והיינו,
ענין  והרי בפטרבורג, המאסר ענין כללות אירע כו', שבירה מלשון הוא ש"לדעת" הפירוש את אמר שבה

מארז"ל  ע"ד הוא (מהורש"ב)101זה אדמו"ר כ"ק כדברי שמנו", מוציא הוא אותו כשכותשין הזה "הזית
פטרבורג,102נ"ע  לאחרי בעיקר התחיל המעיינות דהפצת שהענין זיך") לייגט אים ("בא  אצלו מונח שלכן ,ַ

גלות  אחרי' שאין גאולה ושלימה, אמיתית גאולה שתהי' העתידה, הגאולה את יביא זה שענין ,103ועד
הפסק. להם אין הקב"ה של מעשיו והרי בעצמו, הקב"ה ע"י שתבוא כיון

גשמיות  מצד כו' הרחבה היתה לא שבהם זמנים שהיו נשיאינו, רבותינו כל אצל מצינו שעד"ז ולהעיר,
כזה) באופן היו שלא זמנים גם שהיו (אף .104העולם

האמצעי  אדמו"ר אצל תקופה 104ולדוגמא: היתה שאז המלחמה, לאחרי מיד היתה נשיאותו שהתחלת ,
נוסף  בגשמיות, הרחבה של מצב שהי' קצרים, או ארוכים זמנים, גם אצלו שהיו (אף בגשמיות קשה

כו'). וגדל הלך החסידים ומספר בשופי, החסידות ענין הי' שבימיו לכך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק אצל אלו 104וכמו"כ שגם ועד ונסיונות, והסתרים העלמות של זמנים אצלו שהיו ,
נמצאים  מהם שחלק כך, כדי ועד כזה, במצב הם גם היו אליו, ונתונים ומסורים אליו קשורים יותר שהיו

ובשבי'. במיצר עדיין

וע"פ  פעמים, שלש אמרוהו שכבר הראת", ד"אתה הראשון הפסוק לאחרי כבר שעומדים כיון אמנם,
הקפות  שעורכים פעם בכל ג"פ הראת" "אתה פסוקי שאומרים ליובאוויטש תשע 105מנהג כבר אמרום ,

לבדו". גדולות נפלאות "לעושה בפסוק כבר אוחזים הרי - פעמים

ההקפות, לפני זה פסוק שאמרו עי"ז - לבדו" גדולות נפלאות ד"לעושה הענין יקויים שאכן ויה"ר
חדוה  .106בשעת

.ËÈ:זה פסוק בפירוש תחילה להקדים ויש
הקב"ה  הי' שאז בראשית, ימי ששת על קאי לבדו" גדולות נפלאות "לעושה שהפסוק מפרש רש"י
בריאת  (שהרי והירח" השמש והארץ השמים הללו, לנפלאות כשעשאן מלאך נברא לא "בראשונה לבדו:

חמישי  ביום או שני ביום היתה ).107המלאכים

הבעש"ט  בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק שמביא הפירוש גם ש"108וישנו הנה- dyerהקב"ה `edy dn lk
זאת". יודע לבדו רק הוא הנפלאות של הפלאתם וגודל לבדו, גדולות נפלאות הוא

הפירושים: ב' לתווך יש אפשר ובדרך

והאמונה  היחוד בשער הפסוק 109מבואר על הבעש"ט בשמים"110פירוש נצב דברך ה' "לעולם
תהלים  במדרש נצבות 111(שמקורו הן אלו ואותיות תיבות וגו', המים בתוך רקיע יהי שאמרת ש"דברך ,(

. בתוך לעולם .ועומדות הרקיעים כל בששת . רק לא היא ליש מאין שההתהוות והיינו, וכו'", להחיותם .
ליש" "מאין החוקרים בפי שנקרא מה (שזהו בראשית מעשה 112ימי תמיד יום בכל "מחדש אלא ,(

ורגע.113בראשית" רגע בכל גם אלא ויום, יום בכל רק ולא ,

עשיותיו  כל על שקאי הבעש"ט פירוש עם בראשית ימי ששת על שקאי רש"י פירוש לתווך יש ועפ"ז
מאין  שההתהוות כיון בראשית, ימי דששת המעשה בדוגמת הם הקב"ה של עשיותיו כל כי - הקב"ה של

ורגע. רגע בכל היא ליש
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רפל"ו.101) שמו"ר סע"ב. נג, מנחות ראה
(102.112 ס"ע .26 ע' ריש שלום תורת סה"ש
ונאמר 103) ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים -
וש"נ.104) .274 ע' חכ"א תו"מ גם ראה
שנה.105) ע' תשרי חב"ד מנהגי אוצר גם ראה
ע"ב.106) ריש רנו, זח"ג ראה
ח.107) פ"ג, ב"ר

וש"נ 108) ס"פ. בהוספות טוב שם כתר גם ראה וראה .
וש"נ. .(169 ע' (לעיל ס"ז הא' בהתוועדות

בתחלתו.109)
פט.110) קיט, תהלים
אחרי.111) ר"פ לקו"ת ראה
וש"נ.112) .(213 ע' (לקמן ס"מ ראה
ק"ש.113) בברכות "יוצר" ברכת נוסח

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

בע"ח  ש"איתא חסדו", לעולם "כי הפסוק: לסיום בנוגע הבעש"ט בפירוש ("כי"114וממשיך דלמ"ד
רב  שהוא חסדו, המשכת הוא ידם ועל ובהם לבי"ע, נר"ן נעשים דאצילות דזו"נ כלים ל') בגימטריא

כו'". קדישא דעתיקא חסד

.Î:פשוטות ובאותיות
שמאלא  דלית דעתיק, חסד אלא דאצילות, חסד רק לא - הקב"ה של חסדו המשכת תהי' העשי' בעולם

עתיקא  לאשורו 115בהאי הענין ידיעת שע"י והיינו, המכוסים, חסדים ולא גלויים, חסדים של ובאופן ,
עתיקא.116ולבוריו  בהאי שמאלא שלית כיון חסדים , רק יהיו בחיצוניות גם הנה ,

רק  ש"הוא "לבדו", של באופן הוא גדולות" נפלאות ד"לעושה הענין הבעש"ט פירוש שלפי ואף
בנסו" מכיר אינו הנס בעל ש"אפי' והיינו זאת", יודע ה"נפלאות 117לבדו שיומשכו הוא העיקר הרי -

טפחים. מעשרה למטה בפועל גדולות"

בזהר  כדאיתא - כו' שסבלו לאלו בנוגע בביאורי118ובפרט ומבואר מפגימת 119הזהר , שסבלו שאלו ,
הגמרא  וכדברי עז, וביתר שאת ביתר בשמחתה יראו ורואה 120הלבנה, זוכה ירושלים על המתאבל "כל

בשמחתה".

קטן" של"רגע לאלו בנוגע שיסתיים 121וכמו"כ - כו' בנסיונות ועומדים ובשבי', במיצר עדיין נמצאים
באופן  הקב"ה, של מ"חסדו" שנמשכים גדולות" ה"נפלאות את בשר בעיני בפועל ויראו זה, קטן" "רגע
מן  היציאה - לראש ולכל טוב, כל להם שיהי ' - ובפשטות והנגלה, הנראה בטוב המגולים, חסדים של

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה ועד נצחית, שמחה ומתוך המרחב, אל המיצר

***

.‡Î"הקהל" של לענין התלויים *בנוגע התנאים בכל צורך יש הקהל מצות לקיים שכדי אע"פ הנה -
ברוחניות  ד"הקהל" הענין ישנו הזה בזמן גם אעפ"כ, קיים, הי' שביהמ"ק  .125בזמן

רז"ל  שאמרו הוא 126וע"ד והלימוד זר, אלא כהן אינו הלומד כאשר גם - עולה" בתורת העוסק "כל
בנוגע והן להגברא בנוגע הן הקרבן, להקרבת הדרושים התנאים כל שחסרים כך לארץ, ובחוץ בלילה

עולה". הקריב כאילו הכתוב עליו "מעלה - ומקום לזמן

וילך :הקהל )* -122אברבנל תורה בהקהל.ÎÊ¯חתן למלך

מנוה"מ  וכן בחה"ס. בהקהל שלמה דקראה - בשמע"צ קהלת נז: סי' חג המנהיג קנג.123ס' סי'

בתחלתו  קה"ר - .124מקורם

טף: חגיגה.פי' ריש ירוש'

*
- תש"ו) (ירות"ו, הקהל קובץ להקהל.‰ÌÈ·ÈÈÂÁÓנקודת זכר בעשיית

)˜"È˙Î· ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÓÈ˘¯Ó(
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פ"אֿב.114) השמות שער
רפט,115) א. קכט, א.זח"ג
(116) קצת ).l"endחסר
א.117) לא, נדה
א.118) קפא, ח"א
וראה119) וישב. ר"פ הצ"צ ולאדמו"ר גם לאדהאמ"צ

92 שבהערה 287.סהמ"צ ע' חמ"ד תו"מ גם וראה .
וש"נ.120) ב. ל, תענית
ז.121) נד, ישעי'

(122. התורה מסיים המלך הי' ההיא "בשנה מכאן ושם: .
שביום בימינו המנהג נקראים נשאר האחרון העצרת חג השמיני

שמחת הגדול יום עומד התורה, את משלימים אנו ביום שבו תורה
כו'". אותה ומסיים שבקהל

המאור.=123) מנורת
האברבנל 124) נזכרו לא שם (אך סכ"ג לקמן ראה בכהנ"ל

המאור). ומנורת
(125.92 ע' לעיל גם ראה
(126.17 הערה 37 ע' חל"ב לקו"ש וראה בסופה. מנחות



f"kyz'dל ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

למקדש" "זכר - "הקהל" של מעמד לערוך וצורך מקום שיש מובן, הרי שכן, .127וכיון

.·Î:ולהעיר
היתה  קיים הי' שביהמ"ק בזמן הקהל מצות שקיום שכיון וטוענים, כך, על שמערערים כאלו יש
- תקלה לידי יבואו שלא כדי לדבר, זכר לעשות אין ביהמ"ק משחרב לכן, מיוחדים, תנאים עם קשורה

הגמרא  כדברי או מעשה, בעת כו'".128או  אשתקד ויאמרו המקדש בית יבנה "מהרה בכגוןֿדא:

בשו"ע, לפס"ד ועד ובגמרא במשנה מצינו הבית, בזמן שהיו לדברים זכר לעשיית שבנוגע - ובהקדמה
שפתינו" פרים ד"ונשלמה באופן רק (לא שעושים ענינים יש הקצה: אל הקצה מן חילוקים בזה ,129שיש

לעשותם. שאסור ענינים ויש ממש, בפועל אלא)

(זכר  הפסח בליל צלי בשר לאכול שנהגו יש הפסח: בליל צלי בשר לאכילת בנוגע - ולדוגמא
לאכול  אסור - הדעות ולכל הוא. פסח יאמרו שמא הפסח, בליל צלי בשר לאכול שאוסרים ויש למקדש);

בחוץ  פסח כאוכל נראה ויהא ממש, הפסח לצליית דומה זה שהרי מקולס, גדי הפסח .130בליל

מצות  מקיימים שהיו זמן באותו זאת יעשו אם גם הנה - הזה בזמן להקהל זכר לעשיית בנוגע אבל
זה  הרי תלו, על עומד אינו שביהמ"ק החסרון שמלבד (כך, וכו' הפרשיות אותן ויקראו בביהמ"ק, הקהל
איסור  שום אין בודאי שהרי - בדבר חשש שום אין בביהמ"ק), שהי' כפי דהקהל למעמד ממש דומה

בתורה! פרשיות לקרוא

הברכות  אמירת משום שמים 131[ואם שם הזכרת של איסור יש אם שקו"ט שיש זאת מלבד הנה -
ברכה  של בנוסח זאת כשאומרים הפרשיות132לבטלה קריאת אודות הוא המדובר הרי ,dkxa `ll כך ,

בביהמ"ק]. הקהל במעמד הפרשיות לקריאת בדומה זה שאין

- הבאה לשנה תקלה מפני לחשוש יש עדיין אבל מעשה; בעת תקלה של לחשש בנוגע - זה וכל
הגמרא  לאיסור128כדברי (לאכול בנוגע אסור" כולו העומר) הנפת (יום הנף יום "שיהא שהתקינו חדש,

ויאמרו,מן המקדש, בית יבנה מהרה טעמא, "מאי מותר), מזרח משהאיר שמדאורייתא אף החדש,
מזרח  האיר עומר, הוה לא דאשתקד ידעי ולא ניכול, נמי עכשיו מזרח, בהאיר אכלנו לא מי אשתקד
ביהמ"ק, שכשיבנה להקהל, בנוגע לכאורה לחשוש יש ועד"ז מתיר", עומר עומר דאיכא השתא התיר,

הזה. בזמן שעשו כמו אופן באותו הקהל מצות לקיים יבואו

ענין  אינו "הקהל" כי - חדש לאיסור בנוגע כמו הנ"ל לחשש מקום אין להקהל בנוגע באמת, אבל
זהו  אלא מזרח, בהאיר ויאכל ב"ד אצל ישאל לא שהיחיד לחשוש שיש חדש, איסור כמו ליחיד, שמסור

דוקא  שבישראל) הגדול (או המלך ע"י צ"ל התורה פרשיות קריאת שהרי לב"ד, המסור ולכן 133ענין ,
כתיקונה  שלא המצוה את ויעשו שיטעו לחשוש אין 134אין רבים שבמעמד ענינים בכמה שמצינו וע"ד .

אהדדי" מדכרי נינהו דרבים ד"כיון מכשול, לידי שיבואו .135חשש

.‚Îגם להיות יכולה ל"הקהל" זכר שעשיית להוסיף, onfdויש ixg`l הקהל מצות קיימו שבו
בביהמ"ק:

רק שייכת לדבר זכר עשיית כלל, onfבדרך eze`a זכר לעשיית בנוגע וכמו הדבר, נעשה הי' שבו
הקערה  ע"ג שמניחים וביצה) (זרוע התבשילין ב' ע"י חגיגה וקרבן פסח רק 136לקרבן שייך זה שענין ,

הסדר. עריכת בעת
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וש"נ.
(כרך 127) למקדש זכר - ביהמ"ק ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). רמ ע' ג
וש"נ.128) א. ל, ר"ה
ג.129) יד, הושע
וש"נ.130) ס"אֿב. סתע"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ה"ד.131) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם (במשנה). ב מ, סוטה

וש"נ.132) ס"ג. סרט"ו או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.133) תמד). ע' י (כרך הקהל ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. .20 הערה 189 ע' חל"ד לקו"ש גם וראה
סע"ב.134) קיד, פסחים - לפסח זכר אחד תוד"ה גם ראה
ע"ב.135) ריש קמז, שבת
שם.136) פסחים

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

ב  ואילו אבל: לאח"ז; נמשך ואינו חדֿפעמי באופן שנעשה לדבר זכר כשעושים - אמורים דברים מה
שהתכלית  בקרא מפורש שהרי התורה, פרשיות דקריאת בפעולה שמסתיים חדֿפעמי ענין אינו - "הקהל"

zkynpy ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו "למען היא: כמובן) בנתיים, הפסק (בלי ד"הקהל" מהפעולה
הזאת" התורה דברי כל את בא50לעשות זה ענין והרי ,k"g`:השנה זמני כל במשך המצוות כל בקיום -

וכיו"ב. ושבועות פסח ופורים, חנוכה

למחרתו  או הסוכות, חג של הראשון יו"ט במוצאי - לכך הקבוע בזמן הקהל מצות קיום כלומר:
בזה  הדעות רק137(כידוע היא - (daiqdשמביאהzilkze xwirl ולכן דהקהל, הזמן לאחרי שנעשה הענין

דהקהל. הזמן לאחרי גם להקהל זכר לעשות נתינתֿמקום יש

הוכחה עוד יש - אמיתית סברא שהיא הוכחה אין שעדיין בלבד, סברא ע"פ האמור על zyxetnונוסף
זה: על

המנהיג  עצרת 138בספר בשמיני "לקרות המנהג מובא מנהגים) ועאכו"כ דינים, כמה על מקור (שהוא
בהקהל . בחג אמרו קהלת) (שנקרא ע"ה המלך שלמה כי יפה, טעם "מצאתי וכותב: קהלת", ספר .

בקה"ר  כמ"ש 139(כדאיתא בחג 140), אמרו והוא ישראל, כל בבוא הסוכות בחג השמיטה שנת במועד
דהקהל  הענין שייך לא שלכאורה אף - להקהל זכר בשמע"צ, קהלת לקרות נוהגים ולכן כו'", בהקהל

המו  כל במשך הקהל מצות לקיים שיכולים הדעות לפי אפילו שהרי הסוכות לשמיניֿעצרת, דחג ,137עד
בשמיניֿעצרת  ולא הסוכות, בחג רק זה .*הרי

הקהל. מצות לקיום הקבוע הזמן לאחרי גם להקהל זכר לעשות מקום שיש מוכח, ומזה

.„Î:הדברים ונקודת
להרבות  שמשתדלים אלו כל על ברכה ותבוא לעשותו, יש - שמים ביראת להוסיף שיכול ענין כל
המצוות  וקיום התורה בלימוד בפועל בעשי' ניתוסף שעי"ז ה', ואהבת ה' יראת מתוך בישראל, תורה
לשס"ה  שורש היא ויראה מצוותֿעשה לרמ"ח שרש היא שאהבה כיון דהקהל), הענין תכלית (שזוהי

לרמב"ם  בהפירוש (כמ"ש לאֿתעשה בתניא 143מצוות הזקן רבינו בדברי והובא ,144.(

הענינים ככל זה הרי שמחתנו", מ"זמן היא בזה שההתחלה שמובטח וכיון בשמחה, עליהם שקיבלו
יתבטלו  מתוך 145שלא שנעשה שכיון המצוות, וקיום התורה בלימוד והוספה לחיזוק בנוגע גם וכך ,

גו'" זרעך ומפי מפיך ימושו ש"לא באופן זה הרי שלה"146שמחה, אכסניא על מחזרת ש"תורה ,147,
חד" כולא וקוב"ה אורייתא "ישראל והקב"ה, התורה עם ישראל של שההתקשרות באופן 43והיינו, היא ,

הרחבה. מתוך המצוות, וקיום התורה בלימוד בפועל ונמשך נצחי,

*(1 י"ל: - המנהיג בס' (‰ÓÎ˘הקהל לזמן שמע"צ·Â˙Î·תנאיםֿסימנים ועד ,ÌÏÂÎ כל "בבוא - מאחד לבד ישנם,

דמועד". "מאתחלתא בנוגע ‰‰˜‰2‰Ï)141ישראל", גם - סברא וע"פ בראי', להמחוייבים בנוגע בודאי נמשכת הרי עצמה

כו' כשיגיע השאלה מזמן כדמוכח שמע"צ), (כולל היו"ט לאחרי עד ואכ"מ.142להשאר, י"ל ועוד .
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לי f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

למקדש" "זכר - "הקהל" של מעמד לערוך וצורך מקום שיש מובן, הרי שכן, .127וכיון

.·Î:ולהעיר
היתה  קיים הי' שביהמ"ק בזמן הקהל מצות שקיום שכיון וטוענים, כך, על שמערערים כאלו יש
- תקלה לידי יבואו שלא כדי לדבר, זכר לעשות אין ביהמ"ק משחרב לכן, מיוחדים, תנאים עם קשורה

הגמרא  כדברי או מעשה, בעת כו'".128או  אשתקד ויאמרו המקדש בית יבנה "מהרה בכגוןֿדא:

בשו"ע, לפס"ד ועד ובגמרא במשנה מצינו הבית, בזמן שהיו לדברים זכר לעשיית שבנוגע - ובהקדמה
שפתינו" פרים ד"ונשלמה באופן רק (לא שעושים ענינים יש הקצה: אל הקצה מן חילוקים בזה ,129שיש

לעשותם. שאסור ענינים ויש ממש, בפועל אלא)

(זכר  הפסח בליל צלי בשר לאכול שנהגו יש הפסח: בליל צלי בשר לאכילת בנוגע - ולדוגמא
לאכול  אסור - הדעות ולכל הוא. פסח יאמרו שמא הפסח, בליל צלי בשר לאכול שאוסרים ויש למקדש);

בחוץ  פסח כאוכל נראה ויהא ממש, הפסח לצליית דומה זה שהרי מקולס, גדי הפסח .130בליל

מצות  מקיימים שהיו זמן באותו זאת יעשו אם גם הנה - הזה בזמן להקהל זכר לעשיית בנוגע אבל
זה  הרי תלו, על עומד אינו שביהמ"ק החסרון שמלבד (כך, וכו' הפרשיות אותן ויקראו בביהמ"ק, הקהל
איסור  שום אין בודאי שהרי - בדבר חשש שום אין בביהמ"ק), שהי' כפי דהקהל למעמד ממש דומה

בתורה! פרשיות לקרוא

הברכות  אמירת משום שמים 131[ואם שם הזכרת של איסור יש אם שקו"ט שיש זאת מלבד הנה -
ברכה  של בנוסח זאת כשאומרים הפרשיות132לבטלה קריאת אודות הוא המדובר הרי ,dkxa `ll כך ,

בביהמ"ק]. הקהל במעמד הפרשיות לקריאת בדומה זה שאין

- הבאה לשנה תקלה מפני לחשוש יש עדיין אבל מעשה; בעת תקלה של לחשש בנוגע - זה וכל
הגמרא  לאיסור128כדברי (לאכול בנוגע אסור" כולו העומר) הנפת (יום הנף יום "שיהא שהתקינו חדש,

ויאמרו,מן המקדש, בית יבנה מהרה טעמא, "מאי מותר), מזרח משהאיר שמדאורייתא אף החדש,
מזרח  האיר עומר, הוה לא דאשתקד ידעי ולא ניכול, נמי עכשיו מזרח, בהאיר אכלנו לא מי אשתקד
ביהמ"ק, שכשיבנה להקהל, בנוגע לכאורה לחשוש יש ועד"ז מתיר", עומר עומר דאיכא השתא התיר,

הזה. בזמן שעשו כמו אופן באותו הקהל מצות לקיים יבואו

ענין  אינו "הקהל" כי - חדש לאיסור בנוגע כמו הנ"ל לחשש מקום אין להקהל בנוגע באמת, אבל
זהו  אלא מזרח, בהאיר ויאכל ב"ד אצל ישאל לא שהיחיד לחשוש שיש חדש, איסור כמו ליחיד, שמסור

דוקא  שבישראל) הגדול (או המלך ע"י צ"ל התורה פרשיות קריאת שהרי לב"ד, המסור ולכן 133ענין ,
כתיקונה  שלא המצוה את ויעשו שיטעו לחשוש אין 134אין רבים שבמעמד ענינים בכמה שמצינו וע"ד .

אהדדי" מדכרי נינהו דרבים ד"כיון מכשול, לידי שיבואו .135חשש

.‚Îגם להיות יכולה ל"הקהל" זכר שעשיית להוסיף, onfdויש ixg`l הקהל מצות קיימו שבו
בביהמ"ק:

רק שייכת לדבר זכר עשיית כלל, onfבדרך eze`a זכר לעשיית בנוגע וכמו הדבר, נעשה הי' שבו
הקערה  ע"ג שמניחים וביצה) (זרוע התבשילין ב' ע"י חגיגה וקרבן פסח רק 136לקרבן שייך זה שענין ,

הסדר. עריכת בעת
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וש"נ.
(כרך 127) למקדש זכר - ביהמ"ק ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). רמ ע' ג
וש"נ.128) א. ל, ר"ה
ג.129) יד, הושע
וש"נ.130) ס"אֿב. סתע"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ה"ד.131) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם (במשנה). ב מ, סוטה

וש"נ.132) ס"ג. סרט"ו או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.133) תמד). ע' י (כרך הקהל ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. .20 הערה 189 ע' חל"ד לקו"ש גם וראה
סע"ב.134) קיד, פסחים - לפסח זכר אחד תוד"ה גם ראה
ע"ב.135) ריש קמז, שבת
שם.136) פסחים

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

ב  ואילו אבל: לאח"ז; נמשך ואינו חדֿפעמי באופן שנעשה לדבר זכר כשעושים - אמורים דברים מה
שהתכלית  בקרא מפורש שהרי התורה, פרשיות דקריאת בפעולה שמסתיים חדֿפעמי ענין אינו - "הקהל"

zkynpy ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו "למען היא: כמובן) בנתיים, הפסק (בלי ד"הקהל" מהפעולה
הזאת" התורה דברי כל את בא50לעשות זה ענין והרי ,k"g`:השנה זמני כל במשך המצוות כל בקיום -

וכיו"ב. ושבועות פסח ופורים, חנוכה

למחרתו  או הסוכות, חג של הראשון יו"ט במוצאי - לכך הקבוע בזמן הקהל מצות קיום כלומר:
בזה  הדעות רק137(כידוע היא - (daiqdשמביאהzilkze xwirl ולכן דהקהל, הזמן לאחרי שנעשה הענין

דהקהל. הזמן לאחרי גם להקהל זכר לעשות נתינתֿמקום יש

הוכחה עוד יש - אמיתית סברא שהיא הוכחה אין שעדיין בלבד, סברא ע"פ האמור על zyxetnונוסף
זה: על

המנהיג  עצרת 138בספר בשמיני "לקרות המנהג מובא מנהגים) ועאכו"כ דינים, כמה על מקור (שהוא
בהקהל . בחג אמרו קהלת) (שנקרא ע"ה המלך שלמה כי יפה, טעם "מצאתי וכותב: קהלת", ספר .

בקה"ר  כמ"ש 139(כדאיתא בחג 140), אמרו והוא ישראל, כל בבוא הסוכות בחג השמיטה שנת במועד
דהקהל  הענין שייך לא שלכאורה אף - להקהל זכר בשמע"צ, קהלת לקרות נוהגים ולכן כו'", בהקהל

המו  כל במשך הקהל מצות לקיים שיכולים הדעות לפי אפילו שהרי הסוכות לשמיניֿעצרת, דחג ,137עד
בשמיניֿעצרת  ולא הסוכות, בחג רק זה .*הרי

הקהל. מצות לקיום הקבוע הזמן לאחרי גם להקהל זכר לעשות מקום שיש מוכח, ומזה

.„Î:הדברים ונקודת
להרבות  שמשתדלים אלו כל על ברכה ותבוא לעשותו, יש - שמים ביראת להוסיף שיכול ענין כל
המצוות  וקיום התורה בלימוד בפועל בעשי' ניתוסף שעי"ז ה', ואהבת ה' יראת מתוך בישראל, תורה
לשס"ה  שורש היא ויראה מצוותֿעשה לרמ"ח שרש היא שאהבה כיון דהקהל), הענין תכלית (שזוהי

לרמב"ם  בהפירוש (כמ"ש לאֿתעשה בתניא 143מצוות הזקן רבינו בדברי והובא ,144.(

הענינים ככל זה הרי שמחתנו", מ"זמן היא בזה שההתחלה שמובטח וכיון בשמחה, עליהם שקיבלו
יתבטלו  מתוך 145שלא שנעשה שכיון המצוות, וקיום התורה בלימוד והוספה לחיזוק בנוגע גם וכך ,

גו'" זרעך ומפי מפיך ימושו ש"לא באופן זה הרי שלה"146שמחה, אכסניא על מחזרת ש"תורה ,147,
חד" כולא וקוב"ה אורייתא "ישראל והקב"ה, התורה עם ישראל של שההתקשרות באופן 43והיינו, היא ,

הרחבה. מתוך המצוות, וקיום התורה בלימוד בפועל ונמשך נצחי,

*(1 י"ל: - המנהיג בס' (‰ÓÎ˘הקהל לזמן שמע"צ·Â˙Î·תנאיםֿסימנים ועד ,ÌÏÂÎ כל "בבוא - מאחד לבד ישנם,

דמועד". "מאתחלתא בנוגע ‰‰˜‰2‰Ï)141ישראל", גם - סברא וע"פ בראי', להמחוייבים בנוגע בודאי נמשכת הרי עצמה

כו' כשיגיע השאלה מזמן כדמוכח שמע"צ), (כולל היו"ט לאחרי עד ואכ"מ.142להשאר, י"ל ועוד .
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‰Î.,במקומו ומנהיג גדול כל על והזכות החובה מוטלת כמו"כ ד"הקהל", הענין כללות שישנו כשם
כו'. יהודים להקהיל

הפוסקים  דעת לפי לקרוא 133ובפרט שבישראל הגדול גם יכול הי' קיים הי' שביהמ"ק בזמן שאפילו
מצות  שהרי בעצמו), לקרות יכול המלך הי' לא שתהי' סיבה מאיזה (אם המלך במקום התורה פרשיות
ברוחניות  דהקהל להקיום בנוגע הוא שכן ועאכו"כ נפרדים, ענינים הם המלך ע"י הפרשיות וקריאת הקהל

הענינים.

חוב  עליו מוטל - הספק על ואפילו לדבריו, שנשמעים בסביבתו, השפעה בעל שהוא מי כל כלומר:
בשעריך" אשר ל"גרך עד וטף, ונשים אנשים להקהיל ברוחניות: דהקהל הענין את היינו 50לקיים ש"גר" ,

גוררת  ו"מצוה להקהיל, צריך אותו גם הנה - אליו ישמע אם מסופק והוא עמו, בקירוב שאינו מי
הזאת".59מצוה" התורה דברי "כל קיום לידי ויבוא אליו ישמע שסוכ"ס ,

.ÂÎ בהמכתב נזכרה לא סיבה (שמפני נוספת נקודה יש זה ):148ובענין
דר"נ  באבות קטן"149איתא "עולם האדם נקרא ולכן באדם", ברא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל :

תנחומא  במדרש רז"ל 151ובזהר 150(כדאיתא שאמרו מה גם וזהו ללמדך 152). יחידי, אדם נברא "לפיכך
. .שכל מישראל אחת נפש המקיים ולכן,. העולם, בדוגמת הוא שהאדם כיון מלא", עולם קיים כאילו .

בלבם" נתן העולם אדם).153"את של (בלבו

. ישראל איש ש"כל לבנ"י, בנוגע חברים"ועאכו"כ בתור 25. בנ"י אצל שישנם הענינים פרטי שכל -
יחיד. בתור מישראל אחד כל אצל גם ישנם כלל,

עציך  ל"חוטב עד האומה של מ"ראשיכם" החל דרגות, חילוקי ישנם בנ"י שבכללות כשם ועפ"ז:
מימיך" שבאדם 41ושואב המלך שהוא ה"ראש", ישנו מישראל אחד  בכל גם כך לבישת 154, בסדר (ולכן

המד  חילוקי שאר וישנם הראש), כיסוי לראש לכל להיות צריך ישראל.הבגדים שבכללות ריגות

והטף  והנשים "האנשים בנ"י, על ופועל התורה פרשיות קורא המלך הי' ישראל שבכללות כשם ולכן,
- מישראל אחד בכל להיות צריך כמו"כ הזאת", התורה דברי כל את "לעשות בשעריך", אשר וגרך

הלב  על שליט להיות צריך המלך, שהוא ועד 155שהמוח, נכסיו, כל על וגם הגוף, אברי כל על ולפעול ,
הזאת". התורה דברי כל את "לעשות - למעשה שיומשך

.ÊÎ,(מקום) ו"עולם" (זמן) ל"שנה" בנוגע גם הוא כן - ל"נפש" בנוגע אמורים שהדברים וכשם
יצירה  ספר של היסוד שהם "עשן") (ר"ת ונפש שנה עולם של באופן נקבעו הענינים כל :156שהרי

" אלא השנה, תחלת רק שאינו לר"ה, שייך זה הרי - זמן ל"שנה", שמבאר y`xבנוגע כפי השנה",
האמצעי  מר"ה 157אדמו"ר נמשך כך אותם, ומנהיג האברים לכל חיות ממשיך שהראש שכשם בארוכה,

עליכם" "תמליכוני - בר"ה שנפעלים שהענינים והיינו, כולה. השנה כל הקב"ה 158על של מלכותו קבלת ,
כולה. השנה כל במשך ויפעלו שיומשכו באופן להיות צריכים -

כל  כאשר גם בנ"י כל על ופעלה נמשכה בביהמ"ק הקהל שמצות כשם מקום: ל"עולם", בנוגע וכן
שחרב  לאחרי להיות צריך כך מביהמ"ק, עמו לקח שלשם רחוק, הכי למקום עד למקומו, שב אחד

המקדש  מקום אל פניו להחזיר צריך אז  שגם - כמ"ש 159ביהמ"ק הימים"160, כל שם ולבי עיני "והיו
בקשת  גם אלא למעלה, מלמטה העלאה מקום, של שבחו סיפור רק לא שענינה לתפלה, בנוגע דין (שזהו

) המקדש שממקום - למטה) מלמעלה המשכה האדם, חיזוק צרכי מושבותם בכל בנ"י לכל יומשך ראש)
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ריט 148) ע' חכ"ד (אג"ק תשכ"ו הסליחות דימי כללי
ואילך).

ספל"א.149)
ג.150) פקודי
ב.151) לג, ח"ג
(במשנה).152) סע"א לז, סנהדרין
ובכ"מ.153) ע"ב. ריש ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, קהלת
ס"ד.154) ס"ב מהדו"ת או"ח אדה"ז שו"ע א. סא, שבת ראה

ס"ו. שם מהדו"ק
ובכ"מ.155) א). (יז, פי"ב תניא סע"א. רכד, זח"ג ראה
קמד.156) ע' תרכ"ח סה"מ תתטז. ע' יתרו אוה"ת ראה
בתחלתו.157) ר"ה שער עט"ר
וש"נ.158) סע"א. טז, ר"ה
רסצ"ד.159) או"ח ואדה"ז טושו"ע א. ל, ברכות
טז.160) ז, הימיםֿב דברי ג. ט, מלכיםֿא

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

מעשה" לידי שמביא תלמוד ו"גדול התורה, ללימוד בנוגע על 161והתעוררות שליט שהמוח באופן -
הלב.

סדר  ע"פ ההנהגה לאופן להתרגל לו קשה שבתחילה שאע"פ סאלדאט"), ("א צבא איש ַַָובדוגמת
ניכר  אחרים, בענינים עסקו בעת שאפילו באופן הנהגתו נעשית כו', חינוכו זמן משך לאחרי הנה הצבא,

ס"ה). (כנ"ל בצבא פעם שהי' עליו

ובינתכם" חכמתכם ש"היא התורה ע"י הוי'" "צבאות שנעשים לבנ"י בנוגע הוא ששייכותם 162וכן -
הרמב"ם  וכפסק עניניהם, בכל ניכרת וכו'".163ל"צבא" ובמשקהו במאכלו כו' ניכר "שהחכם

דעהו" דרכיך ש"בכל באופן ה' עבודת שתהי' - כולה השנה כל על נמשך וטוב 164וכך שמחה מתוך
כמ"ש  לבב".165לבב, ובטוב בשמחה אלקיך הוי' את "עבדת

***

.ÁÎ קודמת בהתוועדות הגמרא 166דובר דברי על הידועה הקושיא הראשונות 167אודות (שעות) "שלש
למארז"ל  בסתירה זה הרי דלכאורה בתורה", ועוסק יושב קורא 168הקב"ה הקב"ה ושונה הקורא "כל

ימלט שלא דכיון כנגדו", יהודים ושונה הארץ כדור בכל ימצאו לא והלילה היום שעות כ"ד כל שבמשך
במה  וא"כ, והלילה, היום שעות כ"ד כל במשך בתורה עוסק הקב"ה שגם נמצא, בתורה, שעוסקים

אומרים  שעליהם היום, שעות שאר לגבי הראשונות שעות שלש של יחודן הקב"ה 167מתבטא שבהם
. כולו העולם כל את ודן ."יושב כולו העולם כל את וזן יושב לויתן"?. עם ומשחק יושב .

שונים: ענינים שני הם כנגדו" ושונה קורא ו"הקב"ה בתורה" ועוסק יושב ש"הקב"ה - זה על והתירוץ

ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל הלשון לפי ecbpkמדיוק הוא הקב"ה של הלימוד שגם מובן, ,"
המדידה  לפי היא זו המשכה אבל מלמעלה, המשכה אמנם שזוהי והיינו, האדם. של הלימוד ערך
דכיון  דלתתא, האתערותא ערך לפי שהיא דלעילא אתערותא וכמו הלומד, האדם של וההגבלה
ולוקח, מוכר וכמו הסיבה. מאשר יותר להיות יכול לא המסובב הרי לאתעדל"ע, הסיבה היא שהאתעדל"ת
ובאופן  מזה. יותר לא אבל לו, מכר בידו שהי' מה כל למוכר; שיש ממה יותר לקבל יכול אינו שהלוקח

ושונה קורא "הקב"ה שלו.ecbpkכזה והשינון הקריאה ערך לפי - "

שהוא  כפי הקב"ה של לימודו זה הרי - בתורה ועוסק יושב שהקב"ה הראשונות שעות בשלש ואילו
envr cvn"ושונה הקורא ד"כל אתעדל"ת ע"י שבא הלימוד מאשר יותר נעלית בדרגא הוא זה שלימוד ,

באיכות. גם אלא בכמות, רק לא -

.ËÎ בחסידות מ"ש לבאר יש שבשמח"ת169ועפ"ז שהחיינו שהחיינו שברכת ברכת על בהוספה היא
שבשמח"ת  שהחיינו ברכת ואילו היו"ט, על רק היא הסוכות שבחג שהחיינו ברכת כי הסוכות, שבחג

התורה: על גם היא
מובן  אינו לזמן 170לכאורה מזמן המתחדש דבר על רק שהחיינו מברכים דין ע"פ שלימוד 171: וכיון .

לברך  אפשר איך א"כ, התורה, בלימוד חייבים שהחיינו ברכת שלפני ברגע שגם כך, תמידי, חיובו התורה
התורה? על בשמח"ת שהחיינו
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וש"נ.161) ב. מ, קידושין
ו.162) ד, ואתחנן
רפ"ה.163) דעות הל'
ספ"ג.164) שם רמב"ם וראה ו. ג, משלי
בסופן.165) לולב הל' רמב"ם וראה מז. כח, תבוא
ד"ה 166) גם וראה .150 ע' חל"ה .235 ע' חי"א תו"מ ראה

פ"ד  תשכ"ה מרחשון מבה"ח בראשית, דש"פ ברא בראשית
.(167 ע' חמ"א (תו"מ

ב.167) ג, ע"ז
תתרלד.168) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
שמח"ת 169) ליל שיחת גם וראה .69 ע' ריש תש"ה סה"מ

וש"נ. .(125 ע' (לעיל בתחלתה
דאשתקד170) שמח"ת ליל שיחת גם (תו"מ ראה בתחלתה

וש"נ. ואילך). 99 ע' חמ"ה
וש"נ.171) ה"ב. פי"א לאדה"ז הנהנין ברכת לוח ראה



לג f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

‰Î.,במקומו ומנהיג גדול כל על והזכות החובה מוטלת כמו"כ ד"הקהל", הענין כללות שישנו כשם
כו'. יהודים להקהיל

הפוסקים  דעת לפי לקרוא 133ובפרט שבישראל הגדול גם יכול הי' קיים הי' שביהמ"ק בזמן שאפילו
מצות  שהרי בעצמו), לקרות יכול המלך הי' לא שתהי' סיבה מאיזה (אם המלך במקום התורה פרשיות
ברוחניות  דהקהל להקיום בנוגע הוא שכן ועאכו"כ נפרדים, ענינים הם המלך ע"י הפרשיות וקריאת הקהל

הענינים.

חוב  עליו מוטל - הספק על ואפילו לדבריו, שנשמעים בסביבתו, השפעה בעל שהוא מי כל כלומר:
בשעריך" אשר ל"גרך עד וטף, ונשים אנשים להקהיל ברוחניות: דהקהל הענין את היינו 50לקיים ש"גר" ,

גוררת  ו"מצוה להקהיל, צריך אותו גם הנה - אליו ישמע אם מסופק והוא עמו, בקירוב שאינו מי
הזאת".59מצוה" התורה דברי "כל קיום לידי ויבוא אליו ישמע שסוכ"ס ,

.ÂÎ בהמכתב נזכרה לא סיבה (שמפני נוספת נקודה יש זה ):148ובענין
דר"נ  באבות קטן"149איתא "עולם האדם נקרא ולכן באדם", ברא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל :

תנחומא  במדרש רז"ל 151ובזהר 150(כדאיתא שאמרו מה גם וזהו ללמדך 152). יחידי, אדם נברא "לפיכך
. .שכל מישראל אחת נפש המקיים ולכן,. העולם, בדוגמת הוא שהאדם כיון מלא", עולם קיים כאילו .

בלבם" נתן העולם אדם).153"את של (בלבו

. ישראל איש ש"כל לבנ"י, בנוגע חברים"ועאכו"כ בתור 25. בנ"י אצל שישנם הענינים פרטי שכל -
יחיד. בתור מישראל אחד כל אצל גם ישנם כלל,

עציך  ל"חוטב עד האומה של מ"ראשיכם" החל דרגות, חילוקי ישנם בנ"י שבכללות כשם ועפ"ז:
מימיך" שבאדם 41ושואב המלך שהוא ה"ראש", ישנו מישראל אחד  בכל גם כך לבישת 154, בסדר (ולכן

המד  חילוקי שאר וישנם הראש), כיסוי לראש לכל להיות צריך ישראל.הבגדים שבכללות ריגות

והטף  והנשים "האנשים בנ"י, על ופועל התורה פרשיות קורא המלך הי' ישראל שבכללות כשם ולכן,
- מישראל אחד בכל להיות צריך כמו"כ הזאת", התורה דברי כל את "לעשות בשעריך", אשר וגרך

הלב  על שליט להיות צריך המלך, שהוא ועד 155שהמוח, נכסיו, כל על וגם הגוף, אברי כל על ולפעול ,
הזאת". התורה דברי כל את "לעשות - למעשה שיומשך

.ÊÎ,(מקום) ו"עולם" (זמן) ל"שנה" בנוגע גם הוא כן - ל"נפש" בנוגע אמורים שהדברים וכשם
יצירה  ספר של היסוד שהם "עשן") (ר"ת ונפש שנה עולם של באופן נקבעו הענינים כל :156שהרי

" אלא השנה, תחלת רק שאינו לר"ה, שייך זה הרי - זמן ל"שנה", שמבאר y`xבנוגע כפי השנה",
האמצעי  מר"ה 157אדמו"ר נמשך כך אותם, ומנהיג האברים לכל חיות ממשיך שהראש שכשם בארוכה,

עליכם" "תמליכוני - בר"ה שנפעלים שהענינים והיינו, כולה. השנה כל הקב"ה 158על של מלכותו קבלת ,
כולה. השנה כל במשך ויפעלו שיומשכו באופן להיות צריכים -

כל  כאשר גם בנ"י כל על ופעלה נמשכה בביהמ"ק הקהל שמצות כשם מקום: ל"עולם", בנוגע וכן
שחרב  לאחרי להיות צריך כך מביהמ"ק, עמו לקח שלשם רחוק, הכי למקום עד למקומו, שב אחד

המקדש  מקום אל פניו להחזיר צריך אז  שגם - כמ"ש 159ביהמ"ק הימים"160, כל שם ולבי עיני "והיו
בקשת  גם אלא למעלה, מלמטה העלאה מקום, של שבחו סיפור רק לא שענינה לתפלה, בנוגע דין (שזהו

) המקדש שממקום - למטה) מלמעלה המשכה האדם, חיזוק צרכי מושבותם בכל בנ"י לכל יומשך ראש)
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ריט 148) ע' חכ"ד (אג"ק תשכ"ו הסליחות דימי כללי
ואילך).

ספל"א.149)
ג.150) פקודי
ב.151) לג, ח"ג
(במשנה).152) סע"א לז, סנהדרין
ובכ"מ.153) ע"ב. ריש ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, קהלת
ס"ד.154) ס"ב מהדו"ת או"ח אדה"ז שו"ע א. סא, שבת ראה

ס"ו. שם מהדו"ק
ובכ"מ.155) א). (יז, פי"ב תניא סע"א. רכד, זח"ג ראה
קמד.156) ע' תרכ"ח סה"מ תתטז. ע' יתרו אוה"ת ראה
בתחלתו.157) ר"ה שער עט"ר
וש"נ.158) סע"א. טז, ר"ה
רסצ"ד.159) או"ח ואדה"ז טושו"ע א. ל, ברכות
טז.160) ז, הימיםֿב דברי ג. ט, מלכיםֿא

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

מעשה" לידי שמביא תלמוד ו"גדול התורה, ללימוד בנוגע על 161והתעוררות שליט שהמוח באופן -
הלב.

סדר  ע"פ ההנהגה לאופן להתרגל לו קשה שבתחילה שאע"פ סאלדאט"), ("א צבא איש ַַָובדוגמת
ניכר  אחרים, בענינים עסקו בעת שאפילו באופן הנהגתו נעשית כו', חינוכו זמן משך לאחרי הנה הצבא,

ס"ה). (כנ"ל בצבא פעם שהי' עליו

ובינתכם" חכמתכם ש"היא התורה ע"י הוי'" "צבאות שנעשים לבנ"י בנוגע הוא ששייכותם 162וכן -
הרמב"ם  וכפסק עניניהם, בכל ניכרת וכו'".163ל"צבא" ובמשקהו במאכלו כו' ניכר "שהחכם

דעהו" דרכיך ש"בכל באופן ה' עבודת שתהי' - כולה השנה כל על נמשך וטוב 164וכך שמחה מתוך
כמ"ש  לבב".165לבב, ובטוב בשמחה אלקיך הוי' את "עבדת

***

.ÁÎ קודמת בהתוועדות הגמרא 166דובר דברי על הידועה הקושיא הראשונות 167אודות (שעות) "שלש
למארז"ל  בסתירה זה הרי דלכאורה בתורה", ועוסק יושב קורא 168הקב"ה הקב"ה ושונה הקורא "כל

ימלט שלא דכיון כנגדו", יהודים ושונה הארץ כדור בכל ימצאו לא והלילה היום שעות כ"ד כל שבמשך
במה  וא"כ, והלילה, היום שעות כ"ד כל במשך בתורה עוסק הקב"ה שגם נמצא, בתורה, שעוסקים

אומרים  שעליהם היום, שעות שאר לגבי הראשונות שעות שלש של יחודן הקב"ה 167מתבטא שבהם
. כולו העולם כל את ודן ."יושב כולו העולם כל את וזן יושב לויתן"?. עם ומשחק יושב .

שונים: ענינים שני הם כנגדו" ושונה קורא ו"הקב"ה בתורה" ועוסק יושב ש"הקב"ה - זה על והתירוץ

ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל הלשון לפי ecbpkמדיוק הוא הקב"ה של הלימוד שגם מובן, ,"
המדידה  לפי היא זו המשכה אבל מלמעלה, המשכה אמנם שזוהי והיינו, האדם. של הלימוד ערך
דכיון  דלתתא, האתערותא ערך לפי שהיא דלעילא אתערותא וכמו הלומד, האדם של וההגבלה
ולוקח, מוכר וכמו הסיבה. מאשר יותר להיות יכול לא המסובב הרי לאתעדל"ע, הסיבה היא שהאתעדל"ת
ובאופן  מזה. יותר לא אבל לו, מכר בידו שהי' מה כל למוכר; שיש ממה יותר לקבל יכול אינו שהלוקח

ושונה קורא "הקב"ה שלו.ecbpkכזה והשינון הקריאה ערך לפי - "

שהוא  כפי הקב"ה של לימודו זה הרי - בתורה ועוסק יושב שהקב"ה הראשונות שעות בשלש ואילו
envr cvn"ושונה הקורא ד"כל אתעדל"ת ע"י שבא הלימוד מאשר יותר נעלית בדרגא הוא זה שלימוד ,

באיכות. גם אלא בכמות, רק לא -

.ËÎ בחסידות מ"ש לבאר יש שבשמח"ת169ועפ"ז שהחיינו שהחיינו שברכת ברכת על בהוספה היא
שבשמח"ת  שהחיינו ברכת ואילו היו"ט, על רק היא הסוכות שבחג שהחיינו ברכת כי הסוכות, שבחג

התורה: על גם היא
מובן  אינו לזמן 170לכאורה מזמן המתחדש דבר על רק שהחיינו מברכים דין ע"פ שלימוד 171: וכיון .

לברך  אפשר איך א"כ, התורה, בלימוד חייבים שהחיינו ברכת שלפני ברגע שגם כך, תמידי, חיובו התורה
התורה? על בשמח"ת שהחיינו
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וש"נ.161) ב. מ, קידושין
ו.162) ד, ואתחנן
רפ"ה.163) דעות הל'
ספ"ג.164) שם רמב"ם וראה ו. ג, משלי
בסופן.165) לולב הל' רמב"ם וראה מז. כח, תבוא
ד"ה 166) גם וראה .150 ע' חל"ה .235 ע' חי"א תו"מ ראה

פ"ד  תשכ"ה מרחשון מבה"ח בראשית, דש"פ ברא בראשית
.(167 ע' חמ"א (תו"מ

ב.167) ג, ע"ז
תתרלד.168) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
שמח"ת 169) ליל שיחת גם וראה .69 ע' ריש תש"ה סה"מ

וש"נ. .(125 ע' (לעיל בתחלתה
דאשתקד170) שמח"ת ליל שיחת גם (תו"מ ראה בתחלתה

וש"נ. ואילך). 99 ע' חמ"ה
וש"נ.171) ה"ב. פי"א לאדה"ז הנהנין ברכת לוח ראה



f"kyz'dלד ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

בזה: והביאור

הענין  לגבי בתורה ועוסק יושב הקב"ה שבהם שביום ראשונות שעות בשלש מעלה שיש כשם
ענין  ישנו שמח"ת, ביום השנה, בתחלת גם כך ושונה), שקורא האדם (כנגד כנגדו ושונה קורא דהקב"ה
ועוסק  יושב ש"הקב"ה הענין בדוגמת - השנה ימות שאר לגבי בערך שלא נעלה באופן שהוא כפי התורה
שעות  בשלש בתורה ועוסק יושב שהקב"ה יום בכל פרטי באופן נמשך ומזה עצמו, מצד בתורה"

ראשונות.

מברכים  לכן כולה, השנה כל על נמשך ומזה שמח"ת, ביום לשנה משנה שמתחדש ענין שזהו וכיון
שנתבארו  הפירושים (ככל כו' חדש וקיום חיות שניתוסף כו'", וקיימנו "שהחיינו - בשמח"ת שהחיינו

כולה.172לעיל  השנה כל על נמשך כזה ובאופן ,(

.Ï:בזה והענין
בנוגע  גם נמשך ומזה התורה, ללימוד בנוגע - לראש לכל - היא בשמח"ת שמברכים שהחיינו ברכת
שאר  על גם נמשך שמזה בתורה, ועוסק יושב שהקב"ה ראשונות שעות שלש בענין כמו הענינים, לשאר

לויתן. עם ומשחק העולם את וזן דן שבהם היום, שעות

אלקים  ברא "בראשית - העולם בריאת אודות גם בשמח"ת קורין הגאונים תקנת שע"פ מה גם וזהו
:173וגו'"

. התורה "בשביל היינו ש"בראשית" מפרש נעשית רש"י שכאשר מובן, ומזה ישראל". ובשביל .
וכל  וארץ שמים העולם, בבריאת גם התחדשות נעשית ממילא בדרך הנה בתורה, התחדשות בשמח"ת

וכמ  אחר; ובאופן חדש באופן גו'" ברא "בראשית שנעשה - שלומדים צבאם בישראל חידוש נעשה ו"כ
מצוותי'. ומקיימים התורה

יותר: ובפרטיות

עלמא  דהוה שנין אלפי שית כנגד שהם בראשית, ימי ששת כל אודות קורין יומו 174בשמח"ת כי ,
שנה  אלף הקב"ה הרמב"ן 175של כמ"ש שהיא 176, שבשמח"ת, גו'" ברא ד"בראשית שההתחדשות ונמצא, .

הזמן. משך כל עלמא, דהוה שנין אלפי שית כל את כוללת ה"ה בראשית, ימי ששת לכל בנוגע

על  רק לא ולפעול למשול התורה בכח יש הרי - שנין אלפי השית בסוף כבר עומדים שאנו ואף
הירושלמי  כדרשת למפרע, שינוי שפועלת ובאופן העבר, על גם אלא והעתיד, הפסוק 177ההוה 178על

עלי". גומר "לאֿל

ועוד: זאת

ע"פ  אשר השבת, דיום הפרשה גם קורין בראשית, ימי דששת הפרשה בשמח"ת שקורין לכך נוסף
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום השביעי, אלף כנגד זה הרי הנ"ל, הרמב"ן שמעמדו 179דברי ,

שנין. אלפי השית במשך ועבודתינו מעשינו באופן תלוי ומצבו

ומקיימים  שלומדים בתורה, והוספה שינוי שנעשה בשמח"ת, בתורה ההתחדשות שע"י מובן, ומזה
מעמידים  השביעי האלף את גם אלא שנין, אלפי בשית רק לא שינוי נעשה - יותר נעלה באופן אותה

יותר. נעלה באופן

.‡Ï מתחילה שאז שמח"ת, למוצאי הנתינתֿכח שזוהי - בשמח"ת עומדים שבו באופן תלוי זה וכל
לדרכו" הלך ד"ויעקב :180העבודה
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(172169 שבהערה שמח"ת ליל .שיחת
א,173) א.פרשתנו
וש"נ.174) א. לא, ר"ה
וש"נ.175) ב. פ"ח, ב"ר
ג.176) ב, פרשתנו

וש"נ.177) ה"ב. פ"א כתובות
ג.178) נז, תהלים
בסופה.179) תמיד
ס"ג 180) תרצ"ו בראשית שבת שיחת וראה ב. לב, ויצא

וש"נ. .(43 ע' תרצ"ו (סה"ש

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

העולם, בעניני התעסקות של באופן להיות צריכה יהודי של המצוות,עבודתו קיום עבור הדרושים
כל  ("הוקשה התומ"צ כל לכללות בנוגע ועד"ז גשמי, קלף ע"י רק לקיימה שאפשר תפילין, מצות וכמו

לתפילין" כולה דוקא.181התורה גשמיים בדברים צורך יש זה שבשביל ,(

מדידה  עם עדיין קשור הסוכות שחג (ס"ח) לעיל כאמור - דוקא משמח"ת היא לזה כח' וה'נתינת
יותר  מיוחדים ענינים בו שאין ושמח"ת שמע"צ משא"כ כו', וסכך דפנות בעלת סוכה יש שהרי והגבלה,
אפילו  העולם, מעניני להמנע מניעה, מלשון "עצרת" - שלילה של ענין אלא ואינו השנה, ימות משאר
לדלג  הכח נמשך ממנו ולכן הגבלות. מכל למעלה להיותו והגבלה, במדידה שהם הנ"ל, סוכה מעניני

לדרכו". הלך ד"ויעקב לעבודה ַ("אריינשּפרינגען")

בריאת  התחדשות אופן גם נעשה לכך ובהתאם בשמח"ת, וההחלטה העמידה באופן תלוי זה וכל
כתיב  ש"לא השביעי, ליום גם נכנסים כזה ובאופן הששי, ליום עד בראשית ימי בששת והארץ השמים

ערב" יאיר"182בו כיום ש"לילה ומצב מעמד אז שהי' כיון והשלימה,183, האמיתית בגאולה גם יהי' וכך ,
צדקנו. משיח ע"י ממש, בקרוב

***

.·Ï.לבדו גדולות נפלאות לעושה ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.‚Ï ברא "בראשית לקרוא מתחילים שבשמח"ת הגאונים תקנת אודות (ס"ל) לעיל להמוזכר בהמשך
להבין: צריך - מחדש אותה ומתחילים חוזרים התורה, את שמסיימים שלאחרי והיינו, גו'", אלקים

"זכרון  להיותו בראשֿהשנה, גו'" אלקים ברא "בראשית לקרוא יותר מתאים הי' ליום 184לכאורה,
ראשון"?

העולם  עניני כל דיוק: וליתר בעולם, שהם כפי ומתאימים מכוונים התורה עניני שכל - ובהקדמה
המועדות  מעניני המועד ביום לקרות מצוה שלכן - בתורה שהם כפי ומתאימים וכן 185מכוונים ,

. יום של בענינו ודורשין "שואלין בחג"בתושבע"פ, חג הלכות שאלה 186. על תחילה להשיב ומקדימים ,
זה  לזמן יותר טוב"187שנוגעת מה בעתו ש"דבר כיון ,188.

שזהו  - ראשון" ליום "זכרון שהוא ביום גו'" אלקים ברא "בראשית לקרוא יותר מתאים הי' ועפ"ז
כמה  - אז ורק הסוכות, וחג עשי"ת ר"ה לאחרי עד ממתינים - הגאונים תקנת ע"פ ואילו ראשֿהשנה;

גו'"?! אלקים ברא "בראשית קורין - ר"ה לאחרי שבועות

.„Ï:לשמח"ת ר"ה בין החילוק ביאור בהקדם ויובן
ר"ה  עם ושמח"ת שמע"צ משתווים ענינים שבכמה הידוע קביעות 189ובהקדם באופן גם וכמודגש ,

שני  הוא שר"ה וכיון שמע"צ, גם חל ר"ה, חל שבו בשבוע יום שבאותו ושנה, שנה בכל טובים' ה'ימים
ר"ה  שבין השייכות על מורה שזה - שמח"ת גם חל דר"ה, השני יום חל שבו יום באותו הנה ימים,

הבעש"ט  שיטת כידוע בעניני 190לשמח"ת, ועאכו"כ פרטית, השגחה ע"פ הם שבעולם הענינים שכל
כולל  ענינים, בכמה משתווים שלכן לר"ה, ושמח"ת שמע"צ בין שייכות יש שבודאי כך, ומועדים, תורה

השבוע. בימי שלהם בקביעות גם
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וש"נ.181) א. לה, קידושין
סוף 182) יל"ש וראה בתחלתו. צב (שוח"ט) תהלים מדרש
פרשתנו.
יב.183) קלט, תהלים
א).184) כז, (ר"ה דר"ה מוסף תפלת נוסח
א.185) לא, מגילה - שנאמר ד"ה פרש"י
סע"א.186) לב, א. ד, שם

רמב"ם187) ספ"ז. סנהדרין תוספתא פ"ד ראה ת"ת הל'
סי"ד. סרמ"ו יו"ד טושו"ע ה"ח.

כג.188) טו, משלי
יום"189) ב"היום (נעתק א שלט, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

שמע"צ). תשרי, כב
וש"נ.190) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה



לה f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

בזה: והביאור

הענין  לגבי בתורה ועוסק יושב הקב"ה שבהם שביום ראשונות שעות בשלש מעלה שיש כשם
ענין  ישנו שמח"ת, ביום השנה, בתחלת גם כך ושונה), שקורא האדם (כנגד כנגדו ושונה קורא דהקב"ה
ועוסק  יושב ש"הקב"ה הענין בדוגמת - השנה ימות שאר לגבי בערך שלא נעלה באופן שהוא כפי התורה
שעות  בשלש בתורה ועוסק יושב שהקב"ה יום בכל פרטי באופן נמשך ומזה עצמו, מצד בתורה"

ראשונות.

מברכים  לכן כולה, השנה כל על נמשך ומזה שמח"ת, ביום לשנה משנה שמתחדש ענין שזהו וכיון
שנתבארו  הפירושים (ככל כו' חדש וקיום חיות שניתוסף כו'", וקיימנו "שהחיינו - בשמח"ת שהחיינו

כולה.172לעיל  השנה כל על נמשך כזה ובאופן ,(

.Ï:בזה והענין
בנוגע  גם נמשך ומזה התורה, ללימוד בנוגע - לראש לכל - היא בשמח"ת שמברכים שהחיינו ברכת
שאר  על גם נמשך שמזה בתורה, ועוסק יושב שהקב"ה ראשונות שעות שלש בענין כמו הענינים, לשאר

לויתן. עם ומשחק העולם את וזן דן שבהם היום, שעות

אלקים  ברא "בראשית - העולם בריאת אודות גם בשמח"ת קורין הגאונים תקנת שע"פ מה גם וזהו
:173וגו'"

. התורה "בשביל היינו ש"בראשית" מפרש נעשית רש"י שכאשר מובן, ומזה ישראל". ובשביל .
וכל  וארץ שמים העולם, בבריאת גם התחדשות נעשית ממילא בדרך הנה בתורה, התחדשות בשמח"ת

וכמ  אחר; ובאופן חדש באופן גו'" ברא "בראשית שנעשה - שלומדים צבאם בישראל חידוש נעשה ו"כ
מצוותי'. ומקיימים התורה

יותר: ובפרטיות

עלמא  דהוה שנין אלפי שית כנגד שהם בראשית, ימי ששת כל אודות קורין יומו 174בשמח"ת כי ,
שנה  אלף הקב"ה הרמב"ן 175של כמ"ש שהיא 176, שבשמח"ת, גו'" ברא ד"בראשית שההתחדשות ונמצא, .

הזמן. משך כל עלמא, דהוה שנין אלפי שית כל את כוללת ה"ה בראשית, ימי ששת לכל בנוגע

על  רק לא ולפעול למשול התורה בכח יש הרי - שנין אלפי השית בסוף כבר עומדים שאנו ואף
הירושלמי  כדרשת למפרע, שינוי שפועלת ובאופן העבר, על גם אלא והעתיד, הפסוק 177ההוה 178על

עלי". גומר "לאֿל

ועוד: זאת

ע"פ  אשר השבת, דיום הפרשה גם קורין בראשית, ימי דששת הפרשה בשמח"ת שקורין לכך נוסף
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום השביעי, אלף כנגד זה הרי הנ"ל, הרמב"ן שמעמדו 179דברי ,

שנין. אלפי השית במשך ועבודתינו מעשינו באופן תלוי ומצבו

ומקיימים  שלומדים בתורה, והוספה שינוי שנעשה בשמח"ת, בתורה ההתחדשות שע"י מובן, ומזה
מעמידים  השביעי האלף את גם אלא שנין, אלפי בשית רק לא שינוי נעשה - יותר נעלה באופן אותה

יותר. נעלה באופן

.‡Ï מתחילה שאז שמח"ת, למוצאי הנתינתֿכח שזוהי - בשמח"ת עומדים שבו באופן תלוי זה וכל
לדרכו" הלך ד"ויעקב :180העבודה
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(172169 שבהערה שמח"ת ליל .שיחת
א,173) א.פרשתנו
וש"נ.174) א. לא, ר"ה
וש"נ.175) ב. פ"ח, ב"ר
ג.176) ב, פרשתנו

וש"נ.177) ה"ב. פ"א כתובות
ג.178) נז, תהלים
בסופה.179) תמיד
ס"ג 180) תרצ"ו בראשית שבת שיחת וראה ב. לב, ויצא

וש"נ. .(43 ע' תרצ"ו (סה"ש

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

העולם, בעניני התעסקות של באופן להיות צריכה יהודי של המצוות,עבודתו קיום עבור הדרושים
כל  ("הוקשה התומ"צ כל לכללות בנוגע ועד"ז גשמי, קלף ע"י רק לקיימה שאפשר תפילין, מצות וכמו

לתפילין" כולה דוקא.181התורה גשמיים בדברים צורך יש זה שבשביל ,(

מדידה  עם עדיין קשור הסוכות שחג (ס"ח) לעיל כאמור - דוקא משמח"ת היא לזה כח' וה'נתינת
יותר  מיוחדים ענינים בו שאין ושמח"ת שמע"צ משא"כ כו', וסכך דפנות בעלת סוכה יש שהרי והגבלה,
אפילו  העולם, מעניני להמנע מניעה, מלשון "עצרת" - שלילה של ענין אלא ואינו השנה, ימות משאר
לדלג  הכח נמשך ממנו ולכן הגבלות. מכל למעלה להיותו והגבלה, במדידה שהם הנ"ל, סוכה מעניני

לדרכו". הלך ד"ויעקב לעבודה ַ("אריינשּפרינגען")

בריאת  התחדשות אופן גם נעשה לכך ובהתאם בשמח"ת, וההחלטה העמידה באופן תלוי זה וכל
כתיב  ש"לא השביעי, ליום גם נכנסים כזה ובאופן הששי, ליום עד בראשית ימי בששת והארץ השמים

ערב" יאיר"182בו כיום ש"לילה ומצב מעמד אז שהי' כיון והשלימה,183, האמיתית בגאולה גם יהי' וכך ,
צדקנו. משיח ע"י ממש, בקרוב

***

.·Ï.לבדו גדולות נפלאות לעושה ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.‚Ï ברא "בראשית לקרוא מתחילים שבשמח"ת הגאונים תקנת אודות (ס"ל) לעיל להמוזכר בהמשך
להבין: צריך - מחדש אותה ומתחילים חוזרים התורה, את שמסיימים שלאחרי והיינו, גו'", אלקים

"זכרון  להיותו בראשֿהשנה, גו'" אלקים ברא "בראשית לקרוא יותר מתאים הי' ליום 184לכאורה,
ראשון"?

העולם  עניני כל דיוק: וליתר בעולם, שהם כפי ומתאימים מכוונים התורה עניני שכל - ובהקדמה
המועדות  מעניני המועד ביום לקרות מצוה שלכן - בתורה שהם כפי ומתאימים וכן 185מכוונים ,

. יום של בענינו ודורשין "שואלין בחג"בתושבע"פ, חג הלכות שאלה 186. על תחילה להשיב ומקדימים ,
זה  לזמן יותר טוב"187שנוגעת מה בעתו ש"דבר כיון ,188.

שזהו  - ראשון" ליום "זכרון שהוא ביום גו'" אלקים ברא "בראשית לקרוא יותר מתאים הי' ועפ"ז
כמה  - אז ורק הסוכות, וחג עשי"ת ר"ה לאחרי עד ממתינים - הגאונים תקנת ע"פ ואילו ראשֿהשנה;

גו'"?! אלקים ברא "בראשית קורין - ר"ה לאחרי שבועות

.„Ï:לשמח"ת ר"ה בין החילוק ביאור בהקדם ויובן
ר"ה  עם ושמח"ת שמע"צ משתווים ענינים שבכמה הידוע קביעות 189ובהקדם באופן גם וכמודגש ,

שני  הוא שר"ה וכיון שמע"צ, גם חל ר"ה, חל שבו בשבוע יום שבאותו ושנה, שנה בכל טובים' ה'ימים
ר"ה  שבין השייכות על מורה שזה - שמח"ת גם חל דר"ה, השני יום חל שבו יום באותו הנה ימים,

הבעש"ט  שיטת כידוע בעניני 190לשמח"ת, ועאכו"כ פרטית, השגחה ע"פ הם שבעולם הענינים שכל
כולל  ענינים, בכמה משתווים שלכן לר"ה, ושמח"ת שמע"צ בין שייכות יש שבודאי כך, ומועדים, תורה

השבוע. בימי שלהם בקביעות גם
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וש"נ.181) א. לה, קידושין
סוף 182) יל"ש וראה בתחלתו. צב (שוח"ט) תהלים מדרש
פרשתנו.
יב.183) קלט, תהלים
א).184) כז, (ר"ה דר"ה מוסף תפלת נוסח
א.185) לא, מגילה - שנאמר ד"ה פרש"י
סע"א.186) לב, א. ד, שם

רמב"ם187) ספ"ז. סנהדרין תוספתא פ"ד ראה ת"ת הל'
סי"ד. סרמ"ו יו"ד טושו"ע ה"ח.

כג.188) טו, משלי
יום"189) ב"היום (נעתק א שלט, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

שמע"צ). תשרי, כב
וש"נ.190) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
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הוא ר"ה של ענינו .ובכן: עליכם ד"תמליכוני הענין נעשה שאז בשופר"- ובמה שבנ"י 158. והיינו, ,
ש"תמליכוני עי"ז ודוקא שמים, מלכות עול עצמם על עלmkilrמקבלים ,"i"pa על "מלך הקב"ה נעשה ,

ux`d lk שמבקשים כפי ויבין 191", פעלתו אתה כי פעול כל ש"ידע ועד בכבודך", כולו העולם על "מלוך
משלה". בכל ומלכותו מלך ישראל אלקי ה' באפו נשמה אשר כל ויאמר יצרתו אתה כי יצור כל

רז"ל  שדרשו כפי - בישראל תלוי העולם קיום כללות שגם הפסוק 192[ולהעיר, יראה 193על "ארץ
. שקטה ולבסוף יראה "בתחילה ישראל ושקטה", אם להם ואמר בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה .

שזוהי  התורה, את מקבלים שבנ"י עי"ז הוא העולם שקיום והיינו, וכו'", מתקיימין אתם התורה מקבלים
רז"ל  כלשון עליכם"), ("תמליכוני שמים מלכות עול קבלת של אגזור 194התכלית ואח"כ מלכותי "קבלו

שמבאר  כפי המצוות, תרי"ג כל כלולים שבהם עשרתֿהדברות ניתנו שאז במתןֿתורה, - גזירות" עליכם
גאון  סעדי' הדברות.195ר' לעשרת מצוות מתרי"ג אחת כל של השייכות

"ושכנתי הוא שענינו - לביהמ"ק בנוגע גם מצינו שקופים mkeza"196ועד"ז "חלוני שע"י אלא ,
העולם 197אטומים" לכל מביהמ"ק יוצאת אורה ואח"כ 198היתה לבנ"י, ההמשכה היא שתחילה והיינו, ,

העולם. לכל

"מלך  הקב"ה נעשה ועי"ז ולאח"ז עליכם", ד"תמליכוני הענין נעשה שתחילה - בנדו"ד גם הוא וכן
הארץ"]. כל על

ד"תמליכוני הענין נעשה בר"ה הנה - יותר הוא mkilrובפרטיות הארץ" כל על ד"מלך הענין אבל ,"
"בכסה" בהעלם, חגינו"199עדיין "ליום - היא הארץ" כל על ד"מלך הענין התגלות ואילו בחג 199, ,

העולם  אומות שבעים כנגד פרים שבעים מקריבים שאז כו'37הסוכות, השפעה להם נמשכת שעי"ז ,
במדרש  קרבנות 200(כדאיתא הקרבת ע"י אצלם שניתוסף טוב" ה"רב אודות יודעים אינם עצמם שאוה"ע

הארץ". כל על "מלך - הקב"ה של מלכותו את גם להם ממשיכים ועי"ז אלו),

(עבודת  ויוהכ"פ דעשי"ת העבודה וכן ר"ה, עבר שכבר לאחרי רק נעשה ד"תמליכוני" שהגמר ונמצא,
יום" של ד"עיצומו לכפרה ועד להבא, על וקבלה העבר על בחרטה הימים 201התשובה, דד' העבודה ,(

"ראשון  שהוא דסוכות הראשון מיום (החל הסוכות חג ימי דשבעת והעבודה לסוכות, יוהכ"פ שבין
עונות" אחד"202לחשבון איל אחד "פר מקריבים שבו לשמע"צ ועד במדרש 36), כמבואר למלך 203, "משל

. שבמדינה אדם בני כל וזימן ימים שבעת סעודה לאוהבו,שעשה אמר המשתה, ימי שבעת שעברו כיון .
בתכלית  ד"תמליכוני" הענין נגמר אז רק - כו'" ואתה אני נגלגל המדינה, בני מכל ידינו יצאנו כבר

הארץ". כל על "מלך כבר נעשה שהקב"ה כיון השלימות,

.‰Ï כל את כובשים שעי"ז פרים שבעים הקרבת לאחרי הסוכות, חג של שבסיומו מובן, ועפ"ז
ונעשית  כולה, הבריאה מתחדשת אזי - הארץ" כל על "מלך יהי' שהקב"ה ופועלים העולם אומות שבעים

כו'. ואפס אין הי' ולפנ"ז גו'", אלקים ברא ש"בראשית ההכרה
מצוות  כמו (ולא ומקום בזמן מוגבלת אינה התורה כי - דוקא בתורה הקריאה ע"י נעשה זה וענין

ומקום) בזמן מוגבלות ופועלים 204שהן ממשיכים גו'", אלקים ברא "בראשית בתורה שקורין עי"ז ולכן ,
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השנה.191) דראש העמידה תפלת נוסח
א.192) פח, שבת
ט.193) עו, תהלים
ועוד.194) ב. יח, אחרי פרש"י ג. כ, יתרו מכילתא ע"פ
נדפסו 195) - יב) כד, משפטים בפרש"י (הובא שלו באזהרות

פערלא  הרי"פ ביאור עם שלו לסהמ"צ ובהוספות בסידורו,
קעא). ע' ח"ג תשל"ג, (ירושלים

ח.196) כה, תרומה
ובפרש"י.197) ב פו, מנחות וראה ובפרש"י. ד ו, מלכיםֿא
ועוד.198) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה

ואילך.199) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלים
ובכ"מ.

ג 200) פ"ב, שהש"ר ג. פ"א, במדב"ר יא. פ"א, ויק"ר ראה
(ה).

לקו"ש 201) גם וראה ה"גֿד. פ"א תשובה הל' רמב"ם ראה
וש"נ. .203 ע' חכ"ט

ובמת"כ.202) ז פ"ל, ויק"ר כב. אמור תנחומא
כד.203) פכ"א, במדב"ר
ובכ"מ.204) א. יג, במדבר לקו"ת ראה

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

בשמח"ת), שקורין (כפי בראשית ימי בששת שנבראו צבאם, וכל וארץ שמים הבריאה, עניני בכל חידוש
העולם  נראה שבו בשמח"ת), קורין אודותיו (שגם השביעי ביום הבריאה בכל שנפעלה השלימות גם כולל

כמארז"ל  אחר, באופן המעשה) ימי בששת שנברא מה (כל בא 205כולו מנוחה, - חסר העולם הי' "מה
וביום  ראשון, דיום בבריאה גם הבריאה, עניני בכל חסרון הי' שבת שלפני היינו, מנוחה", בא שבת

כולה. הבריאה נשלמה השבת

עדיין  הי' שלא יותר נעלה (ובאופן מחדש שנפעל לאחרי - דוקא בשמח"ת לקרוא יכולים זו וקריאה
עולם  אז 206מימי נעשה ולכן הארץ", כל על "מלך גם להיות שנמשך כפי עליכם", ד"תמליכוני הענין (

כנ"ל. בתורה, הקריאה ע"י הבריאה, כללות חידוש

.ÂÏ דתורה בנגלה קושיא גם מתורצת :207עפ"ז 
. מלך בן מלך מושחין ש"אין מזה במכ"ש פעמים, ב' מלך מושחין אין דין דכתיב ע"פ למען 208.

גו'" ממלכתו על ימים המשך 209יאריך היא הבן של שמלכותו כיון בנו, ע"י ימים שמאריך והיינו, ,
אביו. למלכות

ר"ה  ערב של האחרון הרגע עד גם הרי - בר"ה עליכם" ד"תמליכוני הענין מהו מובן: אינו ועפ"ז
מחדש? המלכות בקבלת הצורך ומהו הקב"ה, של מלכותו היתה

מלכותו, על וערעור מחלוקת אין כאשר רק הוא מלך בן מלך מושחין שאין שהדין - הוא הענין אך
המלך  בן את מושחין אזי מחלוקת, כשיש .209אבל

והסתר  העלם מלשון העולם, עניני של שההתערבות - הקב"ה של למלכותו בנוגע היא 210ועד"ז ,
הקב"ה. של מלכותו ולקבל לחזור צריך  ולכן כו', וערעור מחלוקת בדוגמת

כי: - דוקא בר"ה להיות צריך זה וענין

וכתיב  האדם, ברוא יום הוא משה 211ר"ה שטען וכפי לטעות, מקום שנותן רבים, לשון אדם", "נעשה
והרוצה  "כתוב הקב"ה: לו השיב זה ועל למינים", פה פתחון נותן אתה מה העולם, "רבון להקב"ה:

יטעה" וכמארז"ל 212לטעות חפשית, בחירה להיות שצריכה לפי והיינו מיראת 213, חוץ שמים בידי "הכל
לטעות. אפשרות ליתן הקב"ה מוכרח ולכן שמים",

מלכותו  על מחלוקת שיש כמו זה הרי - בר"ה נאמר כו', לטעות מקום שנותן אדם", ש"נעשה וכיון
הקב" בר"ה.של ה

מחלוקת  כשיש כמו"כ המלך, (בן) את מושחין אזי דארעא במלכותא מחלוקת יש שכאשר כשם ולכן,
שמים. מלכות עול ולקבל לחזור צורך יש אזי דרקיעא במלכותא

.ÊÏ:'כו עצמו את לרמות מבלי צדק, בחשבון צורך יש זה ובשביל
לקבלת  זקוק אינו ובמילא ויראתו, ה' אהבת ומצוות, בתורה וגדוש מלא שהוא לחשוב יכול יהודי

עליך" אימתו ש"תהא באופן שמים, מלכות ממציאותו.214עול להתבטל ועד ,

תומ"צ  לקיים שצריך היינו, גזירות, עליכם אגזור ואח"כ מלכותי קבלו - הוא טוען - לו אומרים מדוע
עול! בקבלת צורך ללא השכל, חיוב  מצד תומ"צ לקיים שביכולתו בשעה בה עול, קבלת מצד

לו: אומרים זה ועל

חדשה" "ברי' ונעשה בבוקר, משנתו קם יהודי התומ"צ 215כאשר מקיום החל היום, עבודת ומתחיל ,
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ט,205) מגילה  פרש"י ב . ב, פרשתנו ויכל).פרש"י  (ד"ה א
שם  ובמת"כ ט פ"י, ב"ר וראה א. לח, סנהדרין - חצבה תוד"ה

(מ"חז"ל").
סי"ד.206) אגה"ק תניא ראה
(תו"מ 207) ואילך סל"ד תשכ"ב שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 148 ע' חל"ב
כ.208) יז, שופטים פ'

ב.209) יא, הוריות
ובכ"מ.210) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
כו.211) א, פרשתנו
ח.212) פ"ח, ב"ר
יב.213) יו"ד, עקב עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. לג, ברכות
וש"נ.214) (במשנה). א כב, סנהדרין - חז"ל לשון
ועוד.215) רס"ז. רס"ו. רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע



לז f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

הוא ר"ה של ענינו .ובכן: עליכם ד"תמליכוני הענין נעשה שאז בשופר"- ובמה שבנ"י 158. והיינו, ,
ש"תמליכוני עי"ז ודוקא שמים, מלכות עול עצמם על עלmkilrמקבלים ,"i"pa על "מלך הקב"ה נעשה ,

ux`d lk שמבקשים כפי ויבין 191", פעלתו אתה כי פעול כל ש"ידע ועד בכבודך", כולו העולם על "מלוך
משלה". בכל ומלכותו מלך ישראל אלקי ה' באפו נשמה אשר כל ויאמר יצרתו אתה כי יצור כל

רז"ל  שדרשו כפי - בישראל תלוי העולם קיום כללות שגם הפסוק 192[ולהעיר, יראה 193על "ארץ
. שקטה ולבסוף יראה "בתחילה ישראל ושקטה", אם להם ואמר בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה .

שזוהי  התורה, את מקבלים שבנ"י עי"ז הוא העולם שקיום והיינו, וכו'", מתקיימין אתם התורה מקבלים
רז"ל  כלשון עליכם"), ("תמליכוני שמים מלכות עול קבלת של אגזור 194התכלית ואח"כ מלכותי "קבלו

שמבאר  כפי המצוות, תרי"ג כל כלולים שבהם עשרתֿהדברות ניתנו שאז במתןֿתורה, - גזירות" עליכם
גאון  סעדי' הדברות.195ר' לעשרת מצוות מתרי"ג אחת כל של השייכות

"ושכנתי הוא שענינו - לביהמ"ק בנוגע גם מצינו שקופים mkeza"196ועד"ז "חלוני שע"י אלא ,
העולם 197אטומים" לכל מביהמ"ק יוצאת אורה ואח"כ 198היתה לבנ"י, ההמשכה היא שתחילה והיינו, ,

העולם. לכל

"מלך  הקב"ה נעשה ועי"ז ולאח"ז עליכם", ד"תמליכוני הענין נעשה שתחילה - בנדו"ד גם הוא וכן
הארץ"]. כל על

ד"תמליכוני הענין נעשה בר"ה הנה - יותר הוא mkilrובפרטיות הארץ" כל על ד"מלך הענין אבל ,"
"בכסה" בהעלם, חגינו"199עדיין "ליום - היא הארץ" כל על ד"מלך הענין התגלות ואילו בחג 199, ,

העולם  אומות שבעים כנגד פרים שבעים מקריבים שאז כו'37הסוכות, השפעה להם נמשכת שעי"ז ,
במדרש  קרבנות 200(כדאיתא הקרבת ע"י אצלם שניתוסף טוב" ה"רב אודות יודעים אינם עצמם שאוה"ע

הארץ". כל על "מלך - הקב"ה של מלכותו את גם להם ממשיכים ועי"ז אלו),

(עבודת  ויוהכ"פ דעשי"ת העבודה וכן ר"ה, עבר שכבר לאחרי רק נעשה ד"תמליכוני" שהגמר ונמצא,
יום" של ד"עיצומו לכפרה ועד להבא, על וקבלה העבר על בחרטה הימים 201התשובה, דד' העבודה ,(

"ראשון  שהוא דסוכות הראשון מיום (החל הסוכות חג ימי דשבעת והעבודה לסוכות, יוהכ"פ שבין
עונות" אחד"202לחשבון איל אחד "פר מקריבים שבו לשמע"צ ועד במדרש 36), כמבואר למלך 203, "משל

. שבמדינה אדם בני כל וזימן ימים שבעת סעודה לאוהבו,שעשה אמר המשתה, ימי שבעת שעברו כיון .
בתכלית  ד"תמליכוני" הענין נגמר אז רק - כו'" ואתה אני נגלגל המדינה, בני מכל ידינו יצאנו כבר

הארץ". כל על "מלך כבר נעשה שהקב"ה כיון השלימות,

.‰Ï כל את כובשים שעי"ז פרים שבעים הקרבת לאחרי הסוכות, חג של שבסיומו מובן, ועפ"ז
ונעשית  כולה, הבריאה מתחדשת אזי - הארץ" כל על "מלך יהי' שהקב"ה ופועלים העולם אומות שבעים

כו'. ואפס אין הי' ולפנ"ז גו'", אלקים ברא ש"בראשית ההכרה
מצוות  כמו (ולא ומקום בזמן מוגבלת אינה התורה כי - דוקא בתורה הקריאה ע"י נעשה זה וענין

ומקום) בזמן מוגבלות ופועלים 204שהן ממשיכים גו'", אלקים ברא "בראשית בתורה שקורין עי"ז ולכן ,
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השנה.191) דראש העמידה תפלת נוסח
א.192) פח, שבת
ט.193) עו, תהלים
ועוד.194) ב. יח, אחרי פרש"י ג. כ, יתרו מכילתא ע"פ
נדפסו 195) - יב) כד, משפטים בפרש"י (הובא שלו באזהרות

פערלא  הרי"פ ביאור עם שלו לסהמ"צ ובהוספות בסידורו,
קעא). ע' ח"ג תשל"ג, (ירושלים

ח.196) כה, תרומה
ובפרש"י.197) ב פו, מנחות וראה ובפרש"י. ד ו, מלכיםֿא
ועוד.198) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה

ואילך.199) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלים
ובכ"מ.

ג 200) פ"ב, שהש"ר ג. פ"א, במדב"ר יא. פ"א, ויק"ר ראה
(ה).

לקו"ש 201) גם וראה ה"גֿד. פ"א תשובה הל' רמב"ם ראה
וש"נ. .203 ע' חכ"ט

ובמת"כ.202) ז פ"ל, ויק"ר כב. אמור תנחומא
כד.203) פכ"א, במדב"ר
ובכ"מ.204) א. יג, במדבר לקו"ת ראה

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

בשמח"ת), שקורין (כפי בראשית ימי בששת שנבראו צבאם, וכל וארץ שמים הבריאה, עניני בכל חידוש
העולם  נראה שבו בשמח"ת), קורין אודותיו (שגם השביעי ביום הבריאה בכל שנפעלה השלימות גם כולל

כמארז"ל  אחר, באופן המעשה) ימי בששת שנברא מה (כל בא 205כולו מנוחה, - חסר העולם הי' "מה
וביום  ראשון, דיום בבריאה גם הבריאה, עניני בכל חסרון הי' שבת שלפני היינו, מנוחה", בא שבת

כולה. הבריאה נשלמה השבת

עדיין  הי' שלא יותר נעלה (ובאופן מחדש שנפעל לאחרי - דוקא בשמח"ת לקרוא יכולים זו וקריאה
עולם  אז 206מימי נעשה ולכן הארץ", כל על "מלך גם להיות שנמשך כפי עליכם", ד"תמליכוני הענין (

כנ"ל. בתורה, הקריאה ע"י הבריאה, כללות חידוש

.ÂÏ דתורה בנגלה קושיא גם מתורצת :207עפ"ז 
. מלך בן מלך מושחין ש"אין מזה במכ"ש פעמים, ב' מלך מושחין אין דין דכתיב ע"פ למען 208.

גו'" ממלכתו על ימים המשך 209יאריך היא הבן של שמלכותו כיון בנו, ע"י ימים שמאריך והיינו, ,
אביו. למלכות

ר"ה  ערב של האחרון הרגע עד גם הרי - בר"ה עליכם" ד"תמליכוני הענין מהו מובן: אינו ועפ"ז
מחדש? המלכות בקבלת הצורך ומהו הקב"ה, של מלכותו היתה

מלכותו, על וערעור מחלוקת אין כאשר רק הוא מלך בן מלך מושחין שאין שהדין - הוא הענין אך
המלך  בן את מושחין אזי מחלוקת, כשיש .209אבל

והסתר  העלם מלשון העולם, עניני של שההתערבות - הקב"ה של למלכותו בנוגע היא 210ועד"ז ,
הקב"ה. של מלכותו ולקבל לחזור צריך  ולכן כו', וערעור מחלוקת בדוגמת

כי: - דוקא בר"ה להיות צריך זה וענין

וכתיב  האדם, ברוא יום הוא משה 211ר"ה שטען וכפי לטעות, מקום שנותן רבים, לשון אדם", "נעשה
והרוצה  "כתוב הקב"ה: לו השיב זה ועל למינים", פה פתחון נותן אתה מה העולם, "רבון להקב"ה:

יטעה" וכמארז"ל 212לטעות חפשית, בחירה להיות שצריכה לפי והיינו מיראת 213, חוץ שמים בידי "הכל
לטעות. אפשרות ליתן הקב"ה מוכרח ולכן שמים",

מלכותו  על מחלוקת שיש כמו זה הרי - בר"ה נאמר כו', לטעות מקום שנותן אדם", ש"נעשה וכיון
הקב" בר"ה.של ה

מחלוקת  כשיש כמו"כ המלך, (בן) את מושחין אזי דארעא במלכותא מחלוקת יש שכאשר כשם ולכן,
שמים. מלכות עול ולקבל לחזור צורך יש אזי דרקיעא במלכותא

.ÊÏ:'כו עצמו את לרמות מבלי צדק, בחשבון צורך יש זה ובשביל
לקבלת  זקוק אינו ובמילא ויראתו, ה' אהבת ומצוות, בתורה וגדוש מלא שהוא לחשוב יכול יהודי

עליך" אימתו ש"תהא באופן שמים, מלכות ממציאותו.214עול להתבטל ועד ,

תומ"צ  לקיים שצריך היינו, גזירות, עליכם אגזור ואח"כ מלכותי קבלו - הוא טוען - לו אומרים מדוע
עול! בקבלת צורך ללא השכל, חיוב  מצד תומ"צ לקיים שביכולתו בשעה בה עול, קבלת מצד

לו: אומרים זה ועל

חדשה" "ברי' ונעשה בבוקר, משנתו קם יהודי התומ"צ 215כאשר מקיום החל היום, עבודת ומתחיל ,
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ט,205) מגילה  פרש"י ב . ב, פרשתנו ויכל).פרש"י  (ד"ה א
שם  ובמת"כ ט פ"י, ב"ר וראה א. לח, סנהדרין - חצבה תוד"ה

(מ"חז"ל").
סי"ד.206) אגה"ק תניא ראה
(תו"מ 207) ואילך סל"ד תשכ"ב שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 148 ע' חל"ב
כ.208) יז, שופטים פ'

ב.209) יא, הוריות
ובכ"מ.210) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
כו.211) א, פרשתנו
ח.212) פ"ח, ב"ר
יב.213) יו"ד, עקב עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. לג, ברכות
וש"נ.214) (במשנה). א כב, סנהדרין - חז"ל לשון
ועוד.215) רס"ז. רס"ו. רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע
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דעהו" דרכיך ד"בכל באופן העולם בעניני לעבודה לפניך 164ועד אני "מודה אומר: לראש לכל הנה -
jlnהוא שהקב"ה בגלל עבודתו לעבוד שצריך היינו, ,"jln.

שהרי  מישראל, אחד לכל ששייך ענין שזהו כך העולם", "מלך המצוות: ברכת בנוסח גם וכמודגש
כרימון" מצוות מלאים ישראל פושעי .216"אפילו

ונעימות  עריבות מצד או עול, קבלת מצד - אופנים בב' להיות יכול המצוות קיום ולכאורה:
ל  צריך שבהם כאלו מצוות יש ואדרבה, אלא ("געשמאק"), "חוקים", שאינם כיון עריבות, של ענין היות ַ

- בשכל שמובנות אלו גם - המצוות כל ברכת של הנוסח ואעפ"כ, שכל. ע"פ ומובנים מחוייבים הם
השכל, מחייב שכך בגלל עצמו, רצון מצד (לא להיות צריך שקיומם לפי והיינו העולם", "מלך הוא:

מצד jlndאלא) ieeiv הרמב"ם כדי 217(וכמ"ש ולא הרעה, יראת מפני "לא להיות צריך התומ"צ שקיום
"לשמה"). אלא עצמו, את עובד הוא הרי שאז הטובה", לירש

וגדוש  מלא שהוא ככל אדרבה: הרי - כו' ויראה אהבה ומצוות, בתורה וגדוש מלא שהוא שטוען ומה
שירגיש  ועד המצוות, מצוה לבין בינו ההפלאה גודל ואת התומ"צ, יוקר את יותר להבין עליו - ַיותר

מלבדו" עוד .95ש"אין

הוא שהקב"ה ההדגשה גם בידו"jlnוזוהי מוחין ואין כו' גדר פורץ "מלך כי שלגבי 218- כיון ,
בו  המורד את להרוג למלך מותר ולכן למציאות, נחשב דבר שום אין שאפילו 219המלך אלא עוד ולא ,

מיתה  חייב מלכא קמי במחוג דמחוי צריך 220מאן המלך לפני בעמדו כי מאומה, עשה לא שלכאורה אף ,
להרגו, המלך יכול ולכן במציאותו, שעומד מורה זה הרי במחוג, מחוי כאשר ואילו ממציאותו, להתבטל

עליך" אימתו "שתהא למלך, הביטול אצלו שחסר .221בגלל

.ÁÏ:הענין ונקודת
זה  ענין אלא עליכם", "תמליכוני הקב"ה, של מלכותו את יהודי מקבל השנה שבהתחלת בכך די לא

השנה. כל במשך עניניו בכל ניכר להיות צריך

"מלך  נעשה שהקב"ה עי"ז עליכם" ד"תמליכוני הענין שנשלם (לאחרי שבשמח"ת עי"ז נפעל זה וענין
בימות על הן כולה, השנה כל במשך עבודתו לעבוד ויוצא חדשים, וארץ שמים אצלו נעשים הארץ") כל

הכתוב  כלשון שמחה, ומתוך מחודש, באופן השבתות, בימי והן בשמחה 165החול אלקיך ה' את "עבדת :
לבב". ובטוב

***

.ËÏ הרי ישראל מנהג וע"פ ביותר, גדולה שמחה שהיא דשמח"ת, השמחה אודות (ס"ב) לעיל דובר
השואבה. בית משמחת יותר גדולה היא

רז"ל  שאמרו במוחש 222ואע"פ רואים הרי מימיו", שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי
השואבה. בית בשמחת מאשר יותר כו', וריקודים בניגונים גדולה, שמחה יש שבשמח"ת

. אותה עושין היו "לא השואבה בית ששמחת זאת, ישראל ועוד חכמי גדולי אלא שירצה, מי כל .
. העם כל אבל כו', מרקדין שהיו הם מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין הישיבות באין וראשי .

ולשמוע" מ"ראשיכם 223לראות יכונה", ישראל בשם אשר ל"כל שייכת דשמח"ת השמחה משא"כ ,
בסידורו  כותב הזקן שרבינו כפי ועד יחדיו, רוקדים שכולם מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם"
ג"כ  וישמח ירנן גמרו, שלא לבהכ"נ הולך אם שלו, בבהכ"נ כן עשה כי "גם ההקפות: לעריכת בנוגע

עמהם".
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וש"נ.216) בסופה. חגיגה א. נז, ברכות
(217.27 ע' חל"ג תו"מ גם וראה ה"ב. פ"י תשובה הל'

וש"נ.
וש"נ.218) א. קי, פסחים
ה"ח.219) פ"ג מלכים הל' רמב"ם

ב.220) ה, חגיגה
שם.221) ובהערות ,93 ע' חל"ד תו"מ גם ראה
אֿב.222) נא, סוכה
הי"ד.223) פ"ח לולב הל' רמב"ם

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

.Ó שביניהם הדרגות חילוקי על הבט מבלי בנ"י, כל של ההשתוות מודגשת שבשמח"ת זה ומענין
בעולם: העבודה לאופן בנוגע גם נמשך -

ו"שואב  עציך" "חוטב עד שבטיכם" ד"ראשיכם ההתחלקות ישנה בנ"י שאצל שכשם - ובהקדמה
התחל  יש בעולם גם הנה בנוגע מימיך", וגם לארץ, לחוץ ישראל ארץ בין החילוק כללות וכמו כזו, קות
במשנה  איתא גופא ישראל הן".224לארץ קדושות "עשר

ברא  ש"בראשית ניכר יהי' תחתון, היותר במקום אפילו בעולם, מקום שבכל לפעול - היא והעבודה
הרמב"ן  כפי' הרס"ג 173אלקים", ובלשון מאין", היש "הוצאת על מורה "ברא" לא 225שהלשון "דבר :

הקב"ה. ע"י זה הרי בעולם שנעשה מה שכל והיינו, מדבר",

רמ"ח  בכל ש"ערוכה באופן היא התורה ושמחת התורה בלימוד האדם שעבודת עי"ז נעשה זה וענין
תאמרנה"19אברים" עצמותי ד"כל ובאופן "שמורה"226, היא הרי שאז כזה 18, ובאופן משתכחת, שאינה ,

בעולם. גם ופועלת נמשכת

.‡Ó:יותר ובפרטיות
פארטיק"), גלייך ("מ'ווערט ומיד תיכף ומסתיימת שנשלמת באופן אינה בעולם שהפעולה לדעת ַצריך
הארץ", ואת השמים את אלקים ברא ש"בראשית לאחרי שגם - הבריאה מהתחלת שלמדים כפי אלא

הוא" מאמר נמי ש"בראשית אף ראשון"227הנה ביום נבראו וארץ שמים תולדות ו"כל לאח"ז 228, הרי ,
אור" "ויהי ואז אור", יהי אלקים "ויאמר להיות שנה,229הוצרך שבעים לחיות אדם יכול זאת, ולולי ,

שנה" שמונים בגבורות שנה"230"ואם ועשרים מאה ימיו "והיו ועד ענין231, כל אצלו יחסר ועדיין ,xe`d,
עצום  הון שמקבץ אדם כמשל מסביבו, נעשה מה ("פאנאנדערֿקלייבן") ולהבחין לברר יוכל לא ַַובמילא

דבר. כל שייך להיכן ולהבחין לברר  מבלי

המבואר  התשובה 232וע"ד מופיעה השאלה, לאחרי שמיד הראשונים, של השו"ת בין לחילוק בנוגע
של  לשו"ת הראשונים), בשאר ועד"ז משה", "וכתב הרמב"ם: בתשובות (כמו המשיב ובחתימת בבירור,
שמחפש  לאדם משל ע"פ - כו' יגיעה בריבוי השקו"ט אריכות לאחרי רק מופיעה שהתשובה האחרונים,

אפל: בחדר או מואר בחדר חפץ

של  והצורה והקצוות המדות את להרגיש כדי בידים למשש זקוק - אפל בחדר חפץ שמחפש אדם
של  שבסופו עד חפץ, עוד ולמצוא למשש ממשיך אזי מתאימים, אינם הסימנים ואם לזהותו, כדי החפץ
באריכות  להתייגע שצריך - האחרונים של בשו"ת ודוגמתו אחריו. שמחפש החפץ את מוצא דבר
בשאלה  ההלכה את פוסק לכך ובהתאם עלי'... פירכא מצא לא שלעתֿעתה למסקנא שמגיע עד השקו"ט,

זו;

כמלאכים" "ראשונים אצל לידע 233משא"כ רק שצריך מואר, בחדר שנמצא אדם בדוגמת זה הרי -
שמיד  בנמשל, ודוגמתו שמחפש, החפץ שזהו יודע החפץ, את ורואה כשמביט ומיד שמחפש, מה

להיפך. או זכאי, או כשר מותר, - ההלכה פסק את יודע השאלה, את כשרואה

בעולם: לפעולה בנוגע ועד"ז

בזהר  כדאיתא וארץ, שמים מקיים הוא הרי תורה לומד יהודי שכאשר אמת אסתכל 234הן "קוב"ה
כ  פרים שבעים הקרבת שע"י וכשם עלמא", ומקיים באורייתא אשתדל נש בר עלמא, וברא נגד באורייתא

לישראל, טוב רב ממשיכים התורה לימוד שע"י ועאכו"כ גשמי, טוב להם נמשך העולם אומות שבעים
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מ"ו.224) פ"א כלים
ס"ג 225) הא' בהתוועדות וראה מ"א. והדעות האמונות בס'

וש"נ. .(167 ע' (לעיל
יו"ד.226) לה, תהלים
וש"נ.227) א. לב, ר"ה
יד.228) א, פרשתנו פרש"י

ג.229) שם,
יו"ד.230) צ, תהלים
ג.231) ו, פרשתנו
וש"נ.232) ואילך. 144 ע' חכ"ה תו"מ ראה
וש"נ.233) .14 הערה 281 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ע"ב.234) ריש קסא, ח"ב



לט f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

דעהו" דרכיך ד"בכל באופן העולם בעניני לעבודה לפניך 164ועד אני "מודה אומר: לראש לכל הנה -
jlnהוא שהקב"ה בגלל עבודתו לעבוד שצריך היינו, ,"jln.

שהרי  מישראל, אחד לכל ששייך ענין שזהו כך העולם", "מלך המצוות: ברכת בנוסח גם וכמודגש
כרימון" מצוות מלאים ישראל פושעי .216"אפילו

ונעימות  עריבות מצד או עול, קבלת מצד - אופנים בב' להיות יכול המצוות קיום ולכאורה:
ל  צריך שבהם כאלו מצוות יש ואדרבה, אלא ("געשמאק"), "חוקים", שאינם כיון עריבות, של ענין היות ַ

- בשכל שמובנות אלו גם - המצוות כל ברכת של הנוסח ואעפ"כ, שכל. ע"פ ומובנים מחוייבים הם
השכל, מחייב שכך בגלל עצמו, רצון מצד (לא להיות צריך שקיומם לפי והיינו העולם", "מלך הוא:

מצד jlndאלא) ieeiv הרמב"ם כדי 217(וכמ"ש ולא הרעה, יראת מפני "לא להיות צריך התומ"צ שקיום
"לשמה"). אלא עצמו, את עובד הוא הרי שאז הטובה", לירש

וגדוש  מלא שהוא ככל אדרבה: הרי - כו' ויראה אהבה ומצוות, בתורה וגדוש מלא שהוא שטוען ומה
שירגיש  ועד המצוות, מצוה לבין בינו ההפלאה גודל ואת התומ"צ, יוקר את יותר להבין עליו - ַיותר

מלבדו" עוד .95ש"אין

הוא שהקב"ה ההדגשה גם בידו"jlnוזוהי מוחין ואין כו' גדר פורץ "מלך כי שלגבי 218- כיון ,
בו  המורד את להרוג למלך מותר ולכן למציאות, נחשב דבר שום אין שאפילו 219המלך אלא עוד ולא ,

מיתה  חייב מלכא קמי במחוג דמחוי צריך 220מאן המלך לפני בעמדו כי מאומה, עשה לא שלכאורה אף ,
להרגו, המלך יכול ולכן במציאותו, שעומד מורה זה הרי במחוג, מחוי כאשר ואילו ממציאותו, להתבטל

עליך" אימתו "שתהא למלך, הביטול אצלו שחסר .221בגלל

.ÁÏ:הענין ונקודת
זה  ענין אלא עליכם", "תמליכוני הקב"ה, של מלכותו את יהודי מקבל השנה שבהתחלת בכך די לא

השנה. כל במשך עניניו בכל ניכר להיות צריך

"מלך  נעשה שהקב"ה עי"ז עליכם" ד"תמליכוני הענין שנשלם (לאחרי שבשמח"ת עי"ז נפעל זה וענין
בימות על הן כולה, השנה כל במשך עבודתו לעבוד ויוצא חדשים, וארץ שמים אצלו נעשים הארץ") כל

הכתוב  כלשון שמחה, ומתוך מחודש, באופן השבתות, בימי והן בשמחה 165החול אלקיך ה' את "עבדת :
לבב". ובטוב

***

.ËÏ הרי ישראל מנהג וע"פ ביותר, גדולה שמחה שהיא דשמח"ת, השמחה אודות (ס"ב) לעיל דובר
השואבה. בית משמחת יותר גדולה היא

רז"ל  שאמרו במוחש 222ואע"פ רואים הרי מימיו", שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי
השואבה. בית בשמחת מאשר יותר כו', וריקודים בניגונים גדולה, שמחה יש שבשמח"ת

. אותה עושין היו "לא השואבה בית ששמחת זאת, ישראל ועוד חכמי גדולי אלא שירצה, מי כל .
. העם כל אבל כו', מרקדין שהיו הם מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין הישיבות באין וראשי .

ולשמוע" מ"ראשיכם 223לראות יכונה", ישראל בשם אשר ל"כל שייכת דשמח"ת השמחה משא"כ ,
בסידורו  כותב הזקן שרבינו כפי ועד יחדיו, רוקדים שכולם מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם"
ג"כ  וישמח ירנן גמרו, שלא לבהכ"נ הולך אם שלו, בבהכ"נ כן עשה כי "גם ההקפות: לעריכת בנוגע

עמהם".

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

וש"נ.216) בסופה. חגיגה א. נז, ברכות
(217.27 ע' חל"ג תו"מ גם וראה ה"ב. פ"י תשובה הל'

וש"נ.
וש"נ.218) א. קי, פסחים
ה"ח.219) פ"ג מלכים הל' רמב"ם

ב.220) ה, חגיגה
שם.221) ובהערות ,93 ע' חל"ד תו"מ גם ראה
אֿב.222) נא, סוכה
הי"ד.223) פ"ח לולב הל' רמב"ם

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

.Ó שביניהם הדרגות חילוקי על הבט מבלי בנ"י, כל של ההשתוות מודגשת שבשמח"ת זה ומענין
בעולם: העבודה לאופן בנוגע גם נמשך -

ו"שואב  עציך" "חוטב עד שבטיכם" ד"ראשיכם ההתחלקות ישנה בנ"י שאצל שכשם - ובהקדמה
התחל  יש בעולם גם הנה בנוגע מימיך", וגם לארץ, לחוץ ישראל ארץ בין החילוק כללות וכמו כזו, קות
במשנה  איתא גופא ישראל הן".224לארץ קדושות "עשר

ברא  ש"בראשית ניכר יהי' תחתון, היותר במקום אפילו בעולם, מקום שבכל לפעול - היא והעבודה
הרמב"ן  כפי' הרס"ג 173אלקים", ובלשון מאין", היש "הוצאת על מורה "ברא" לא 225שהלשון "דבר :

הקב"ה. ע"י זה הרי בעולם שנעשה מה שכל והיינו, מדבר",

רמ"ח  בכל ש"ערוכה באופן היא התורה ושמחת התורה בלימוד האדם שעבודת עי"ז נעשה זה וענין
תאמרנה"19אברים" עצמותי ד"כל ובאופן "שמורה"226, היא הרי שאז כזה 18, ובאופן משתכחת, שאינה ,

בעולם. גם ופועלת נמשכת

.‡Ó:יותר ובפרטיות
פארטיק"), גלייך ("מ'ווערט ומיד תיכף ומסתיימת שנשלמת באופן אינה בעולם שהפעולה לדעת ַצריך
הארץ", ואת השמים את אלקים ברא ש"בראשית לאחרי שגם - הבריאה מהתחלת שלמדים כפי אלא

הוא" מאמר נמי ש"בראשית אף ראשון"227הנה ביום נבראו וארץ שמים תולדות ו"כל לאח"ז 228, הרי ,
אור" "ויהי ואז אור", יהי אלקים "ויאמר להיות שנה,229הוצרך שבעים לחיות אדם יכול זאת, ולולי ,

שנה" שמונים בגבורות שנה"230"ואם ועשרים מאה ימיו "והיו ועד ענין231, כל אצלו יחסר ועדיין ,xe`d,
עצום  הון שמקבץ אדם כמשל מסביבו, נעשה מה ("פאנאנדערֿקלייבן") ולהבחין לברר יוכל לא ַַובמילא

דבר. כל שייך להיכן ולהבחין לברר  מבלי

המבואר  התשובה 232וע"ד מופיעה השאלה, לאחרי שמיד הראשונים, של השו"ת בין לחילוק בנוגע
של  לשו"ת הראשונים), בשאר ועד"ז משה", "וכתב הרמב"ם: בתשובות (כמו המשיב ובחתימת בבירור,
שמחפש  לאדם משל ע"פ - כו' יגיעה בריבוי השקו"ט אריכות לאחרי רק מופיעה שהתשובה האחרונים,

אפל: בחדר או מואר בחדר חפץ

של  והצורה והקצוות המדות את להרגיש כדי בידים למשש זקוק - אפל בחדר חפץ שמחפש אדם
של  שבסופו עד חפץ, עוד ולמצוא למשש ממשיך אזי מתאימים, אינם הסימנים ואם לזהותו, כדי החפץ
באריכות  להתייגע שצריך - האחרונים של בשו"ת ודוגמתו אחריו. שמחפש החפץ את מוצא דבר
בשאלה  ההלכה את פוסק לכך ובהתאם עלי'... פירכא מצא לא שלעתֿעתה למסקנא שמגיע עד השקו"ט,

זו;

כמלאכים" "ראשונים אצל לידע 233משא"כ רק שצריך מואר, בחדר שנמצא אדם בדוגמת זה הרי -
שמיד  בנמשל, ודוגמתו שמחפש, החפץ שזהו יודע החפץ, את ורואה כשמביט ומיד שמחפש, מה

להיפך. או זכאי, או כשר מותר, - ההלכה פסק את יודע השאלה, את כשרואה

בעולם: לפעולה בנוגע ועד"ז

בזהר  כדאיתא וארץ, שמים מקיים הוא הרי תורה לומד יהודי שכאשר אמת אסתכל 234הן "קוב"ה
כ  פרים שבעים הקרבת שע"י וכשם עלמא", ומקיים באורייתא אשתדל נש בר עלמא, וברא נגד באורייתא

לישראל, טוב רב ממשיכים התורה לימוד שע"י ועאכו"כ גשמי, טוב להם נמשך העולם אומות שבעים
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מ"ו.224) פ"א כלים
ס"ג 225) הא' בהתוועדות וראה מ"א. והדעות האמונות בס'

וש"נ. .(167 ע' (לעיל
יו"ד.226) לה, תהלים
וש"נ.227) א. לב, ר"ה
יד.228) א, פרשתנו פרש"י

ג.229) שם,
יו"ד.230) צ, תהלים
ג.231) ו, פרשתנו
וש"נ.232) ואילך. 144 ע' חכ"ה תו"מ ראה
וש"נ.233) .14 הערה 281 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ע"ב.234) ריש קסא, ח"ב
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העולם" נברא בשבילי לומר חייב אחד "כל שהרי העולם, לכל שהוא 152וגם להיות יכול אעפ"כ, אבל ,
" הם מה יודע אינו ואעפ"כ, העולם, כל על בעלֿהבית "minyאמנם היא ומה "ux`."

"ויאמר" של בלשון שהוא במאמר צורך יש אלא הוא", מאמר נמי ד"בראשית הענין מספיק לא ולכן,
כן  שנעשה ובאופן אור", יהי אלקים מ"ויאמר החל הוא"), מאמר ש"נמי "בראשית" כמו ברמז, רק (לא

" הם מה להבחין יכולים שאז אור ", "ויהי - "minyבפועל היא ומה "ux` הוא ומה "נשמה" היא  מה ,"
שיכולה  טעות - ארץ בעניני ריוח בשביל שמים עניני על ("פארבויגן") לוותר יטעו שלא והיינו, ַ"גוף",

. לאור חושך "שמים כאשר רק למתוק"להיות מר ישר 235. ד"אדם באופן היא ההנהגה כאשר אבל ,
בה, ילכו אשר הדרך את רואים ידו שעל - האור פעולת וזוהי ביניהם, להחליף אפשר אי אזי הולך",

ל"ארץ". מוביל ומה ל"שמים" מוביל מה לידע צריך גופא הרשות ובדבר כו', והמותר האסור

סופו  ועד העולם מסוף בו מביט אדה"ר שהי' אור הוא הראשון ביום שנברא זה שאור - זאת ,236ועוד
"ויאמר - אלקי באור להאיר שצריך והן `miwlוהיינו, בעולמו, הן סופו", ועד העולם "מסוף - אור" יהי

אלקי. אור בו להמשיך - בו להשפיע ביכולתו שיש עולם בכל והן שמסביבו, בעולם

.·Ó:ובפשטות
בעולם לפעול שרצונו לומר אלא להתבייש, צריך לא לא יהודי  - הקב"ה של בעלותו בו ניכר שיהי'

יהי  אלקים "ויאמר מצד שהוא כפי בגילוי, אלא הוא", מאמר נמי "בראשית מצד שהוא כפי בהעלם,
זו" לבירה בעה"ב ש"יש שידעו - אותו,237אור" שמהוה ה' דבר ניכר יהי' מהעולם חלק שבכל ובאופן ,

בשמים  נצב גו'" רקיע "יהי ה' שדבר בשמים", נצב דברך ה' "לעולם הפסוק על הבעש"ט כפירוש
בכל  הבריאה התהוות נעשית בראשית, ימי מששת שנים אלפי שעברו לאחרי גם כי ולקיימם , להחיותם

בעולם. ניכר יהי' זה שענין לפעול שצריך אלא סי"ט), (כנ"ל מחדש  רגע

אחד" "יום נעשה אזי - בעולם ניכר זה ענין ש"יום"238וכאשר אע"פ כי, אחת, מציאות רק שיש ,
ו"בוקר" מ"ערב" כך,238מורכב ד"אחד", הענין בהם נרגש מ"מ, ושמים), ארץ (כמו זמ"ז הפכיים שהם

ד"אחד". באופן נעשית כולה המציאות שכל

נקרא" אני נכתב ש"כשאני ומצב מעמד שנעשה שנכתב 239ועד כפי העולם במציאות בגלוי שנקרא -
הרמב"ם  ובלשון חיים", ו"תורת אמת" "תורת שהיא כו'96בתורה, לידע החכמות ועמוד היסודות "יסוד :

לעולם" הוי' "ואמת - בעולם גם נמשך כזה ובאופן המצאו", למטה 240אמתת התחתון, לעוה"ז עד ,
טפחים. מעשרה

***

.‚Ó,יכלתו כפי אחד כל אצל שצ"ל לתורה' עתים ה'קביעות על נוסף
מי- גיסא, מחד הקצוות: אחד ובב' ופרק שחרית אחד פרק ללמוד לו די יותר, ללמוד יכול שאינו

התורה  לימוד י"ח יוצא ובזה אם 241ערבית, גם הנה יותר, ללמוד אפשרות לו שיש מי גיסא, ולאידך ,
ד"כל  בגדר זה הרי אחד, רגע החסיר אבל כולו, היום כל תורה ואינו 242למד בתורה לעסוק לו שאפשר

רז"ל  דרשו שעליו הכבוד)244כי 243עוסק, היפך של (באופן וגו'" ה' -דבר

הקבועים  השיעורים לימוד שמלבד אדמו"ר, מו"ח כ"ק תקנת אודות להזכיר והמקום הזמן כאן הנה
חת"ת, שיעורי לימוד גם להיות צריך התורה, חלקי בכל אחד ניא:zהליםzומשgלכל
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כ.235) ה, ישעי'
א.236) יב, חגיגה
רפל"ט.237) ב"ר ראה
ה.238) א, פרשתנו
וש"נ.239) סע"א. נ, פסחים

ב.240) קיז, תהלים
וש"נ.241) ה"ד. פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' ב. צט, מנחות
פ"א.242) תניא
סע"א.243) צט, סנהדרין
לא.244) טו, שלח

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

שלישי, עד - שני ביום שני, עד - ראשון ביום רש"י, פירוש עם היום פרשת יום בכל ללמוד - חומש
הפרשה. סוף עד משביעי - השבת וביום הלאה, וכן

שיעורי  על (נוסף החודש לימי שנחלק כפי תהלים שיעור התפילה לאחר יום בכל לומר - תהלים
אחרים). בזמנים או התפילה קודם לעצמו, אחד לכל שיש תהלים אמירת

בתניא, וכן

באגה"ק - וכמבואר הכלל, נחלת התורה פנימיות נעשתה אלו שבימינו ש"בימיהם",245ובהקדמה,
. נסתרה היתה הקבלה חכמת "כל הש"ס, .בזמן סגולה ליחידי אם כי חכמים, תלמידי מכל ונעלמה ..

כו' בשנים בראשית ובמעשה ביחיד במרכבה (שדורשין בגמרא" כדאיתא לרבים, מזמן 246ולא ואילו ,(
רבינו  בימי וכן קבוצה, עם קבלה למד שהאריז"ל כפי החכמה", זאת לגלות ומצוה "מותר - האריז"ל

והגר"א בקודש"הזקן "מעלין הציווי ע"פ - כן ולאחרי בקבוצות. התורה פנימיות בלימוד 2למדו הוסיפו -
שאין  יום ש"אין דכיון קדושה, בעניני וניתוסף הולך המשיח לביאת שמתקרבים ככל כי התורה, פנימיות

חבירו" משל כו' מרובה כו' ענין 247בו שזהו ברכה, בעניני להוסיף שצריך עאכו"כ הטוב), להיפך (בנוגע
ר"ת ב', באות שהתחלתה במדרש aהתורה (כמבואר באות 248רכה מתחילה שהתורה הטעמים אחד שזהו

התניא  ספר ללמוד צריך אחד שכל הזמן זה הרי ולכן, -ב').

כפי  הפעם, עוד להתחילו ואח"כ השנה, בסוף ולסיימו השנה, לימי שנחלק כפי תניא השיעור ללמוד
להשלמה". התחלה "מתכיפין בראשית": לחתן ה"רשות בנוסח שאומרים

"ויהי ההבטחה ישנה אזי חת"ת, שיעורי לומדים גו'"zzgוכאשר  הערים על להיות 249אלקים ויכול ,
. הארץ עמי ש"כל באופן לדרכו" הלך ד"ויעקב ממך"הענין יראו ללימוד 250. האפשרות נעשית ועי"ז ,

יותר. בנקל המצוות וקיום התורה

בכך, להמשיך שצריכים פשיטא הרי עתה, עד חת"ת שיעורי שלמדו אלו שכל - האמור מכל המורם
בזה, להחליט הזמן הוא בשמח"ת, עתה, הנה - בשלימות הי' לא שלימודם או למדו, לא עתה שעד ואלו

ולקיים. לעשות לשמור מנת על

שפעם  באמרו, זיידע"), שּפאלער ("דער משפולי הסבא של הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
זה  ניגון בשמח"ת לנגן הסדר ].251הי '

***

.„Ó,(ס"ל (כנ"ל בראשית ימי בששת העולם בריאת אודות בראשית בפרשת קורין דשמח"ת בקריאה
עושנו" ה' לפני נברכה ונכרעה נשתחוה ד"בואו הענין כולה הבריאה בכל שפעל האדם, לבריאת ;252עד

ומאז  בלתיֿרצוי, ענין אודות הפרשה בהמשך המסופר גם קורין שמח"ת) (לאחרי בראשית בשבת ואילו
הענין. תיקון התחיל

המצוות  ג' ענין תוכן שזהו - הבלתיֿרצוי הענין את שגרם מי ע"י להיות צריך התשובה שענין וכיון
"חנה", הוא שלהם שהר"ת ישראל ובנות לנשי ו pלהgשניתנו הנר dדה התיקון 253דלקת נעשה שעי"ז ,

"נר  עולם", של ו"נרו עולם", של "דמו עולם", של "חלתו נשמת254של הנר 255אדם"ה' שבהדלקת (ואף
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ב).245) (קמב, סכ"ו
א.246) יג, ב. יא, חגיגה ראה
א).247) מט, א. (מח, בסופה סוטה
פל"א 248) תדבא"ר יו"ד. פ"א, ב"ר ה. פרשתנו תנחומא

לסופו). (קרוב
ע'249) ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה ה. לה, וישלח

רסח.
יו"ד.250) כח, תבוא
(251.(236 ע' שלום תורת (סה"ש פר"ת שמח"ת שיחת ראה

דאשתקד  שמח"ת יום שיחת גם וראה .116 ע' תש"ד סה"ש
וש"נ. .(151 ע' חמ"ה (תו"מ בסופה

תקו"ז 252) ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר וראה ו. צה, תהלים
פי"א. פרדר"א ב). (צ, תנ"ו

בשם 253) - ד)) (יז, מצוות ג' (ד"ה שלח פ' עה"ת מג"ע
(בסופן)). זרעים (בסו"ס מיימוניות הגהות

כז.254) כ, משלי
ספי"ז 255) ב"ר נח. ר"פ תנחומא ה"ו. פ"ב שבת ירושלמי
ובמת"כ.
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העולם" נברא בשבילי לומר חייב אחד "כל שהרי העולם, לכל שהוא 152וגם להיות יכול אעפ"כ, אבל ,
" הם מה יודע אינו ואעפ"כ, העולם, כל על בעלֿהבית "minyאמנם היא ומה "ux`."

"ויאמר" של בלשון שהוא במאמר צורך יש אלא הוא", מאמר נמי ד"בראשית הענין מספיק לא ולכן,
כן  שנעשה ובאופן אור", יהי אלקים מ"ויאמר החל הוא"), מאמר ש"נמי "בראשית" כמו ברמז, רק (לא

" הם מה להבחין יכולים שאז אור ", "ויהי - "minyבפועל היא ומה "ux` הוא ומה "נשמה" היא  מה ,"
שיכולה  טעות - ארץ בעניני ריוח בשביל שמים עניני על ("פארבויגן") לוותר יטעו שלא והיינו, ַ"גוף",

. לאור חושך "שמים כאשר רק למתוק"להיות מר ישר 235. ד"אדם באופן היא ההנהגה כאשר אבל ,
בה, ילכו אשר הדרך את רואים ידו שעל - האור פעולת וזוהי ביניהם, להחליף אפשר אי אזי הולך",

ל"ארץ". מוביל ומה ל"שמים" מוביל מה לידע צריך גופא הרשות ובדבר כו', והמותר האסור

סופו  ועד העולם מסוף בו מביט אדה"ר שהי' אור הוא הראשון ביום שנברא זה שאור - זאת ,236ועוד
"ויאמר - אלקי באור להאיר שצריך והן `miwlוהיינו, בעולמו, הן סופו", ועד העולם "מסוף - אור" יהי

אלקי. אור בו להמשיך - בו להשפיע ביכולתו שיש עולם בכל והן שמסביבו, בעולם

.·Ó:ובפשטות
בעולם לפעול שרצונו לומר אלא להתבייש, צריך לא לא יהודי  - הקב"ה של בעלותו בו ניכר שיהי'

יהי  אלקים "ויאמר מצד שהוא כפי בגילוי, אלא הוא", מאמר נמי "בראשית מצד שהוא כפי בהעלם,
זו" לבירה בעה"ב ש"יש שידעו - אותו,237אור" שמהוה ה' דבר ניכר יהי' מהעולם חלק שבכל ובאופן ,

בשמים  נצב גו'" רקיע "יהי ה' שדבר בשמים", נצב דברך ה' "לעולם הפסוק על הבעש"ט כפירוש
בכל  הבריאה התהוות נעשית בראשית, ימי מששת שנים אלפי שעברו לאחרי גם כי ולקיימם , להחיותם

בעולם. ניכר יהי' זה שענין לפעול שצריך אלא סי"ט), (כנ"ל מחדש  רגע

אחד" "יום נעשה אזי - בעולם ניכר זה ענין ש"יום"238וכאשר אע"פ כי, אחת, מציאות רק שיש ,
ו"בוקר" מ"ערב" כך,238מורכב ד"אחד", הענין בהם נרגש מ"מ, ושמים), ארץ (כמו זמ"ז הפכיים שהם

ד"אחד". באופן נעשית כולה המציאות שכל

נקרא" אני נכתב ש"כשאני ומצב מעמד שנעשה שנכתב 239ועד כפי העולם במציאות בגלוי שנקרא -
הרמב"ם  ובלשון חיים", ו"תורת אמת" "תורת שהיא כו'96בתורה, לידע החכמות ועמוד היסודות "יסוד :

לעולם" הוי' "ואמת - בעולם גם נמשך כזה ובאופן המצאו", למטה 240אמתת התחתון, לעוה"ז עד ,
טפחים. מעשרה

***

.‚Ó,יכלתו כפי אחד כל אצל שצ"ל לתורה' עתים ה'קביעות על נוסף
מי- גיסא, מחד הקצוות: אחד ובב' ופרק שחרית אחד פרק ללמוד לו די יותר, ללמוד יכול שאינו

התורה  לימוד י"ח יוצא ובזה אם 241ערבית, גם הנה יותר, ללמוד אפשרות לו שיש מי גיסא, ולאידך ,
ד"כל  בגדר זה הרי אחד, רגע החסיר אבל כולו, היום כל תורה ואינו 242למד בתורה לעסוק לו שאפשר

רז"ל  דרשו שעליו הכבוד)244כי 243עוסק, היפך של (באופן וגו'" ה' -דבר

הקבועים  השיעורים לימוד שמלבד אדמו"ר, מו"ח כ"ק תקנת אודות להזכיר והמקום הזמן כאן הנה
חת"ת, שיעורי לימוד גם להיות צריך התורה, חלקי בכל אחד ניא:zהליםzומשgלכל
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כ.235) ה, ישעי'
א.236) יב, חגיגה
רפל"ט.237) ב"ר ראה
ה.238) א, פרשתנו
וש"נ.239) סע"א. נ, פסחים

ב.240) קיז, תהלים
וש"נ.241) ה"ד. פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' ב. צט, מנחות
פ"א.242) תניא
סע"א.243) צט, סנהדרין
לא.244) טו, שלח

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

שלישי, עד - שני ביום שני, עד - ראשון ביום רש"י, פירוש עם היום פרשת יום בכל ללמוד - חומש
הפרשה. סוף עד משביעי - השבת וביום הלאה, וכן

שיעורי  על (נוסף החודש לימי שנחלק כפי תהלים שיעור התפילה לאחר יום בכל לומר - תהלים
אחרים). בזמנים או התפילה קודם לעצמו, אחד לכל שיש תהלים אמירת

בתניא, וכן

באגה"ק - וכמבואר הכלל, נחלת התורה פנימיות נעשתה אלו שבימינו ש"בימיהם",245ובהקדמה,
. נסתרה היתה הקבלה חכמת "כל הש"ס, .בזמן סגולה ליחידי אם כי חכמים, תלמידי מכל ונעלמה ..

כו' בשנים בראשית ובמעשה ביחיד במרכבה (שדורשין בגמרא" כדאיתא לרבים, מזמן 246ולא ואילו ,(
רבינו  בימי וכן קבוצה, עם קבלה למד שהאריז"ל כפי החכמה", זאת לגלות ומצוה "מותר - האריז"ל

והגר"א בקודש"הזקן "מעלין הציווי ע"פ - כן ולאחרי בקבוצות. התורה פנימיות בלימוד 2למדו הוסיפו -
שאין  יום ש"אין דכיון קדושה, בעניני וניתוסף הולך המשיח לביאת שמתקרבים ככל כי התורה, פנימיות

חבירו" משל כו' מרובה כו' ענין 247בו שזהו ברכה, בעניני להוסיף שצריך עאכו"כ הטוב), להיפך (בנוגע
ר"ת ב', באות שהתחלתה במדרש aהתורה (כמבואר באות 248רכה מתחילה שהתורה הטעמים אחד שזהו

התניא  ספר ללמוד צריך אחד שכל הזמן זה הרי ולכן, -ב').

כפי  הפעם, עוד להתחילו ואח"כ השנה, בסוף ולסיימו השנה, לימי שנחלק כפי תניא השיעור ללמוד
להשלמה". התחלה "מתכיפין בראשית": לחתן ה"רשות בנוסח שאומרים

"ויהי ההבטחה ישנה אזי חת"ת, שיעורי לומדים גו'"zzgוכאשר  הערים על להיות 249אלקים ויכול ,
. הארץ עמי ש"כל באופן לדרכו" הלך ד"ויעקב ממך"הענין יראו ללימוד 250. האפשרות נעשית ועי"ז ,

יותר. בנקל המצוות וקיום התורה

בכך, להמשיך שצריכים פשיטא הרי עתה, עד חת"ת שיעורי שלמדו אלו שכל - האמור מכל המורם
בזה, להחליט הזמן הוא בשמח"ת, עתה, הנה - בשלימות הי' לא שלימודם או למדו, לא עתה שעד ואלו

ולקיים. לעשות לשמור מנת על

שפעם  באמרו, זיידע"), שּפאלער ("דער משפולי הסבא של הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
זה  ניגון בשמח"ת לנגן הסדר ].251הי '

***

.„Ó,(ס"ל (כנ"ל בראשית ימי בששת העולם בריאת אודות בראשית בפרשת קורין דשמח"ת בקריאה
עושנו" ה' לפני נברכה ונכרעה נשתחוה ד"בואו הענין כולה הבריאה בכל שפעל האדם, לבריאת ;252עד

ומאז  בלתיֿרצוי, ענין אודות הפרשה בהמשך המסופר גם קורין שמח"ת) (לאחרי בראשית בשבת ואילו
הענין. תיקון התחיל

המצוות  ג' ענין תוכן שזהו - הבלתיֿרצוי הענין את שגרם מי ע"י להיות צריך התשובה שענין וכיון
"חנה", הוא שלהם שהר"ת ישראל ובנות לנשי ו pלהgשניתנו הנר dדה התיקון 253דלקת נעשה שעי"ז ,

"נר  עולם", של ו"נרו עולם", של "דמו עולם", של "חלתו נשמת254של הנר 255אדם"ה' שבהדלקת (ואף
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ב).245) (קמב, סכ"ו
א.246) יג, ב. יא, חגיגה ראה
א).247) מט, א. (מח, בסופה סוטה
פל"א 248) תדבא"ר יו"ד. פ"א, ב"ר ה. פרשתנו תנחומא

לסופו). (קרוב
ע'249) ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה ה. לה, וישלח

רסח.
יו"ד.250) כח, תבוא
(251.(236 ע' שלום תורת (סה"ש פר"ת שמח"ת שיחת ראה

דאשתקד  שמח"ת יום שיחת גם וראה .116 ע' תש"ד סה"ש
וש"נ. .(151 ע' חמ"ה (תו"מ בסופה

תקו"ז 252) ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר וראה ו. צה, תהלים
פי"א. פרדר"א ב). (צ, תנ"ו

בשם 253) - ד)) (יז, מצוות ג' (ד"ה שלח פ' עה"ת מג"ע
(בסופן)). זרעים (בסו"ס מיימוניות הגהות

כז.254) כ, משלי
ספי"ז 255) ב"ר נח. ר"פ תנחומא ה"ו. פ"ב שבת ירושלמי
ובמת"כ.
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כמבואר  בבית, מצוי' שהיא מפני לאשה, זו מצוה נמסרה מ"מ, נשים, והן אנשים הן חייבים בשבת
).256בשו"ע 

בקודש" -"מעלין כח נתינת גם שהוא - הקב"ה כציווי ושנה, שנה בכל להוסיף צריך זה ,2ובענין
לעשות" לישראל אומר הוא עושה שהוא ואור,257ו"מה מוסיף והולך מוסיף בקודש, מעלה הקב"ה שגם ,

תוס  ענין בנתינת אלו: עניניםֿנקודות בג' בבית בעבודתן ויותר יותר שיצליחו ישראל ובנות לנשי כח פת
הנפש" הוא "הדם הדם, (שזהו"ע שיהיו 258החיות - (חלה) הפרנסה וענין הנר), (הדלקת האור ענין ,(

באור  מואר יהי' והבית הקב"ה, עם קשור יהי' הבית בני כל של שהחיות היינו, הקב"ה, וכרצון כדבעי
ומתוקן. כשר באופן תהי' והפרנסה אלקי,

יושיט  ולכלֿהפחות משהו, יעשה האדם שגם הקב"ה של רצונו מלמעלה, כח הנתינת שמלבד אלא,
חז"ל  כסיפור אצבעו, אבן 259את רק ומצא לביהמ"ק, מתנה להביא שרצה דוסא, בן חנינא רבי אודות

עבורו  להביא מוכנים שהיו מלאכים לו ונזדמנו בעצמו, להביאה יכול הי' לא המקום ריחוק ומצד גדולה,
צריך  וכך בעצמו, זאת עשה כאילו ייחשב ועי"ז עמהם, אצבעו יתן הוא שגם בתנאי לביהמ"ק, האבן את
כו'. אצבעה תושיט היא שגם  - הבית " "עקרת שהיא האשה אצל ובפרט מישראל, אחד כל אצל להיות

.‰Ó"לדרכו הלך ד"ויעקב לעבודה שיוצאים במוצאי 180וכיון להכריז בליובאוויטש שנהגו כפי -ַ
כוננו" גבר מצעדי ש"מה' באופן - אלקים"260שמח"ת מלאכי בו ש"ויפגעו ובאופן שמסייעים 180, ,

בשמח"ת  לקרוא שמתחילים כפי חדש, לעולם יוצאים כזה ובאופן ביותר, גדולה בהצלחה שתהי' בעבודה 
- גופא עדן ובגן עדן, בגן שהיו כמו יהיו הנ"ל הענינים שכל יה"ר הנה - (כנ"ל) גו'" ברא "בראשית

מקדם" עדן בגן יצירך "כשמחך נישואין: בברכת שאומרים כפי החטא, .261קודם
והמצוה. התורה יסודי על שנבנה יהודי בית כל יהי' כו'") יצירך ("כשמחך כזה ובאופן

ומלכות" כו' כהונה "בתי - בישראל "בתים" יעמידו גדול"262וכך "בית של ובאופן כדאיתא 263, ,
המלך"264בגמרא  ל"בית ועד תפלה", בו שמגדלין ו"מקום תורה" בו שמגדלין "מקום (כמובא 263שזהו

מלכות" וכתר כהונה וכתר תורה "כתר הכתרים: דג' הענין זה הרי שבכללות מיני'), לעיל .265בגמרא

לבב  וטוב שמחה ומתוך ישראל, ובנות נשי ע"י ובפרט מישראל, אחד כל ע"י להיעשות צריך זה וכל
יקח  אלו בתים וכל מדרש, ובית כנסת בית כמו ותפלה, תורה בו שמגדלין מקום בית מכל לעשות -

ישראל  לארץ צדקנו.266הקב"ה משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בקרוב ,

הצ"צ]. אדמו"ר וניגון מהר"ש אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÂÓ הכתוב (כלשון שמחתי" ראש על ירושלים את ד"אעלה הסדר גם ישנו - ).267כרגיל
בזה: והענין

היראה  שלימות ענינה - מצד 73ירושלים להיות צריכה אינה שהעבודה הרמב"ם מדברי (סל"ז) (וכנ"ל
כו'). עצמו את עובד הוא הרי שאז וכיו"ב, עוה"ב טובת
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ס"ה.256) שם אדה"ז שו"ע ס"בֿג. סרס"ג או"ח
ט.257) פ"ל, שמו"ר
כג.258) יב, ראה פ'
בתחלתם.259) ושהש"ר קה"ר
ע'260) ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה כג. לז, תהלים

ב"היום  (נעתק קג ע' ח"ה חשון). יד יום" ב"היום (נעתק תקסא
ועוד. תמוז). י יום"

חל"ה 261) (תו"מ סמ"ג תשכ"ג שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 189 ס"ע
ובפרש"י.262) כא א, שמות
ט.263) כה, מלכיםֿב
רע"א.264) כז, מגילה
מי"ג.265) פ"ד אבות
א.266) כט, מגילה ראה
ו.267) קלז, תהלים

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

העני  (שישנו לכך קיין והבחינה פאר ("ניט עלינו לא נסיונות, ישנם כאשר - היא היראה) דשלימות ַן
להתרעם  מבלי פשוטה, ואמונה טהורה אמונה שלימה, באמונה לעמוד נשארים ואעפ"כ געדאכט"), ַאידן

כו'.

אותם  הניחו שלא - שנים כו"כ זמן, ריבוי במשך ומרים קשים יסורים שסבלו יהודים ישנם ובכן:
ממש, בפועל תומ"צ לקיים

את - לקשור שיכולים כיון מס"נ, של חיוב אין מצוותֿעשה לקיום שבנוגע הטעם שזהו ולהעיר,
המצוה  מקיום אותו ולמנוע ורגליו -ידיו

המצוות  בקיום ושלם בתורתו שלם בנשמתו, שלם שהוא באופן זה ומצב ממעמד יהודי יוצא ואעפ"כ,
היראה. לשלימות דוגמא זוהי הנה -

היינו, עושר, של בנסיון מנסה שהקב"ה זוכים כאשר התומ"צ קיום להיות צריך כיצד למדים ומזה
הסיפור  וכידוע מניעות, ללא תומ"צ לקיים ויכולים כו', גזירות שאין ומצב במעמד 268שנמצאים

את  מקיימים אם שהרי - ("מאזשיש") היכולת שישנה כיון ("כאטשיש"), לרצות רק שצריך ָָמהבעש"ט,
"מעושר" לקיימה שצריך עאכו"כ הרי "מעוני", בלימוד 269התורה להרבות כפשוטו, והן ברוחניות הן ,

ואור. מוסיף והולך דמוסיף באופן מעשה לידי שמביא באופן התורה

ללמוד  יותר נקל והרי - כו' בנסיונות שעמדו כאלו יהודים לראות אותנו ומזכה מצליח הקב"ה וכאשר
בשופי  תורה שילמדו כאן, שנמצאים אלו על לפעול צריך זה הרי - חי' מדוגמא אלא) ספרים", "מפי (לא
אותו  ויושיבו יתקרא, ורב חכם ואדרבה: כלל, ועיכובים מניעות להם אין שהרי בהידור, מצוות ויקיימו
תורה  שילמד ובלבד וירחונים, בעיתונים הדפסה ע"י אודותיו ויפרסמו מכובדת, עלי' לו ויתנו ב"מזרח"

המצוות; בקיום ויהדר

וכסיל" זקן ה"מלך שמצד והבלבולים הפיתויים על להתגבר רק לכלֿהפחות 270צריך שמדליקים עי"ז ,
אדם  נשמת ה' "נר - קטן מצוותי',254"נר ולקיים אמת" "תורת ללמוד שצריך - האמת את יראה ואז ,

שמשערים. ממה יותר כמ"פ יצליחו ובודאי

עור  גו' אותם מביא "הנני בהם שיקויים יה"ר הנה - ובשבי' במיצר עדיין שנמצאים לאלו ובנוגע
הנה" ישובו גדול קהל יחדיו ויולדת הרה לבב.71ופסח וטוב שמחה מתוך ,

האפשרי, מההקדם יותר ועוד ּפאסיבול", אס סון "אס המדינה: ובלשון - האפשרי בהקדם זה ֶֶַויהי'
הנמנעות" "נמנע הוא הקב"ה דברו"271שהרי ירוץ מהרה "עד כמ"ש - ברגע להוציאם וביכלתו ,272,

וירפאם" דברו וככל 273ו"ישלח כפשוטו, - המרחב אל המיצר מן ויגאלם הגוף, ורפואת הנפש רפואת ,
שבזה  צדקנו.274הפירושים משיח ע"י ממש, בקרוב הקדושה, לארצנו ויביאם ,

חב"ד  כפר - המעיינות הפצת של המקור ע"י המעיינות, דהפצת העבודה את וירחיבו ימשיכו ,275ושם
ונגבה" וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת אביך"76באופן יעקב ל"נחלת עד מצרים"276, בלי "נחלה ועד 77, ,

בית" שקראו "כיעקב יעקב, עם שקשור - השלישי ביהמ"ק ע"י -277לבנין ממש בקרוב ויכונן שיבנה
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מג f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

כמבואר  בבית, מצוי' שהיא מפני לאשה, זו מצוה נמסרה מ"מ, נשים, והן אנשים הן חייבים בשבת
).256בשו"ע 

בקודש" -"מעלין כח נתינת גם שהוא - הקב"ה כציווי ושנה, שנה בכל להוסיף צריך זה ,2ובענין
לעשות" לישראל אומר הוא עושה שהוא ואור,257ו"מה מוסיף והולך מוסיף בקודש, מעלה הקב"ה שגם ,

תוס  ענין בנתינת אלו: עניניםֿנקודות בג' בבית בעבודתן ויותר יותר שיצליחו ישראל ובנות לנשי כח פת
הנפש" הוא "הדם הדם, (שזהו"ע שיהיו 258החיות - (חלה) הפרנסה וענין הנר), (הדלקת האור ענין ,(

באור  מואר יהי' והבית הקב"ה, עם קשור יהי' הבית בני כל של שהחיות היינו, הקב"ה, וכרצון כדבעי
ומתוקן. כשר באופן תהי' והפרנסה אלקי,

יושיט  ולכלֿהפחות משהו, יעשה האדם שגם הקב"ה של רצונו מלמעלה, כח הנתינת שמלבד אלא,
חז"ל  כסיפור אצבעו, אבן 259את רק ומצא לביהמ"ק, מתנה להביא שרצה דוסא, בן חנינא רבי אודות

עבורו  להביא מוכנים שהיו מלאכים לו ונזדמנו בעצמו, להביאה יכול הי' לא המקום ריחוק ומצד גדולה,
צריך  וכך בעצמו, זאת עשה כאילו ייחשב ועי"ז עמהם, אצבעו יתן הוא שגם בתנאי לביהמ"ק, האבן את
כו'. אצבעה תושיט היא שגם  - הבית " "עקרת שהיא האשה אצל ובפרט מישראל, אחד כל אצל להיות

.‰Ó"לדרכו הלך ד"ויעקב לעבודה שיוצאים במוצאי 180וכיון להכריז בליובאוויטש שנהגו כפי -ַ
כוננו" גבר מצעדי ש"מה' באופן - אלקים"260שמח"ת מלאכי בו ש"ויפגעו ובאופן שמסייעים 180, ,

בשמח"ת  לקרוא שמתחילים כפי חדש, לעולם יוצאים כזה ובאופן ביותר, גדולה בהצלחה שתהי' בעבודה 
- גופא עדן ובגן עדן, בגן שהיו כמו יהיו הנ"ל הענינים שכל יה"ר הנה - (כנ"ל) גו'" ברא "בראשית

מקדם" עדן בגן יצירך "כשמחך נישואין: בברכת שאומרים כפי החטא, .261קודם
והמצוה. התורה יסודי על שנבנה יהודי בית כל יהי' כו'") יצירך ("כשמחך כזה ובאופן

ומלכות" כו' כהונה "בתי - בישראל "בתים" יעמידו גדול"262וכך "בית של ובאופן כדאיתא 263, ,
המלך"264בגמרא  ל"בית ועד תפלה", בו שמגדלין ו"מקום תורה" בו שמגדלין "מקום (כמובא 263שזהו

מלכות" וכתר כהונה וכתר תורה "כתר הכתרים: דג' הענין זה הרי שבכללות מיני'), לעיל .265בגמרא

לבב  וטוב שמחה ומתוך ישראל, ובנות נשי ע"י ובפרט מישראל, אחד כל ע"י להיעשות צריך זה וכל
יקח  אלו בתים וכל מדרש, ובית כנסת בית כמו ותפלה, תורה בו שמגדלין מקום בית מכל לעשות -

ישראל  לארץ צדקנו.266הקב"ה משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בקרוב ,

הצ"צ]. אדמו"ר וניגון מהר"ש אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÂÓ הכתוב (כלשון שמחתי" ראש על ירושלים את ד"אעלה הסדר גם ישנו - ).267כרגיל
בזה: והענין

היראה  שלימות ענינה - מצד 73ירושלים להיות צריכה אינה שהעבודה הרמב"ם מדברי (סל"ז) (וכנ"ל
כו'). עצמו את עובד הוא הרי שאז וכיו"ב, עוה"ב טובת
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ס"ה.256) שם אדה"ז שו"ע ס"בֿג. סרס"ג או"ח
ט.257) פ"ל, שמו"ר
כג.258) יב, ראה פ'
בתחלתם.259) ושהש"ר קה"ר
ע'260) ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה כג. לז, תהלים

ב"היום  (נעתק קג ע' ח"ה חשון). יד יום" ב"היום (נעתק תקסא
ועוד. תמוז). י יום"

חל"ה 261) (תו"מ סמ"ג תשכ"ג שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 189 ס"ע
ובפרש"י.262) כא א, שמות
ט.263) כה, מלכיםֿב
רע"א.264) כז, מגילה
מי"ג.265) פ"ד אבות
א.266) כט, מגילה ראה
ו.267) קלז, תהלים

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

העני  (שישנו לכך קיין והבחינה פאר ("ניט עלינו לא נסיונות, ישנם כאשר - היא היראה) דשלימות ַן
להתרעם  מבלי פשוטה, ואמונה טהורה אמונה שלימה, באמונה לעמוד נשארים ואעפ"כ געדאכט"), ַאידן

כו'.

אותם  הניחו שלא - שנים כו"כ זמן, ריבוי במשך ומרים קשים יסורים שסבלו יהודים ישנם ובכן:
ממש, בפועל תומ"צ לקיים

את - לקשור שיכולים כיון מס"נ, של חיוב אין מצוותֿעשה לקיום שבנוגע הטעם שזהו ולהעיר,
המצוה  מקיום אותו ולמנוע ורגליו -ידיו

המצוות  בקיום ושלם בתורתו שלם בנשמתו, שלם שהוא באופן זה ומצב ממעמד יהודי יוצא ואעפ"כ,
היראה. לשלימות דוגמא זוהי הנה -

היינו, עושר, של בנסיון מנסה שהקב"ה זוכים כאשר התומ"צ קיום להיות צריך כיצד למדים ומזה
הסיפור  וכידוע מניעות, ללא תומ"צ לקיים ויכולים כו', גזירות שאין ומצב במעמד 268שנמצאים

את  מקיימים אם שהרי - ("מאזשיש") היכולת שישנה כיון ("כאטשיש"), לרצות רק שצריך ָָמהבעש"ט,
"מעושר" לקיימה שצריך עאכו"כ הרי "מעוני", בלימוד 269התורה להרבות כפשוטו, והן ברוחניות הן ,

ואור. מוסיף והולך דמוסיף באופן מעשה לידי שמביא באופן התורה

ללמוד  יותר נקל והרי - כו' בנסיונות שעמדו כאלו יהודים לראות אותנו ומזכה מצליח הקב"ה וכאשר
בשופי  תורה שילמדו כאן, שנמצאים אלו על לפעול צריך זה הרי - חי' מדוגמא אלא) ספרים", "מפי (לא
אותו  ויושיבו יתקרא, ורב חכם ואדרבה: כלל, ועיכובים מניעות להם אין שהרי בהידור, מצוות ויקיימו
תורה  שילמד ובלבד וירחונים, בעיתונים הדפסה ע"י אודותיו ויפרסמו מכובדת, עלי' לו ויתנו ב"מזרח"

המצוות; בקיום ויהדר

וכסיל" זקן ה"מלך שמצד והבלבולים הפיתויים על להתגבר רק לכלֿהפחות 270צריך שמדליקים עי"ז ,
אדם  נשמת ה' "נר - קטן מצוותי',254"נר ולקיים אמת" "תורת ללמוד שצריך - האמת את יראה ואז ,

שמשערים. ממה יותר כמ"פ יצליחו ובודאי

עור  גו' אותם מביא "הנני בהם שיקויים יה"ר הנה - ובשבי' במיצר עדיין שנמצאים לאלו ובנוגע
הנה" ישובו גדול קהל יחדיו ויולדת הרה לבב.71ופסח וטוב שמחה מתוך ,

האפשרי, מההקדם יותר ועוד ּפאסיבול", אס סון "אס המדינה: ובלשון - האפשרי בהקדם זה ֶֶַויהי'
הנמנעות" "נמנע הוא הקב"ה דברו"271שהרי ירוץ מהרה "עד כמ"ש - ברגע להוציאם וביכלתו ,272,

וירפאם" דברו וככל 273ו"ישלח כפשוטו, - המרחב אל המיצר מן ויגאלם הגוף, ורפואת הנפש רפואת ,
שבזה  צדקנו.274הפירושים משיח ע"י ממש, בקרוב הקדושה, לארצנו ויביאם ,

חב"ד  כפר - המעיינות הפצת של המקור ע"י המעיינות, דהפצת העבודה את וירחיבו ימשיכו ,275ושם
ונגבה" וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת אביך"76באופן יעקב ל"נחלת עד מצרים"276, בלי "נחלה ועד 77, ,

בית" שקראו "כיעקב יעקב, עם שקשור - השלישי ביהמ"ק ע"י -277לבנין ממש בקרוב ויכונן שיבנה
צדקנו. משיח
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האמצעי]. אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÊÓ:הזמן קוצר מפני עכ"פ, בקיצור אודותם, להזכיר שצריך ענינים שני עוד יש
נערך א) היו"ט, למחרת הימיםֿטובים, לסיום ובקירוב בסמיכות הנה שנים, מכמה כבר שנקבע כפי

תורה". "כינוס

בזהר  וכדאיתא שבתורה, בהשקו"ט ויחדשו טובה, השתתפות תהי' בפלפולא 278ובודאי חדי שהקב"ה
למעשה. להלכה עד האמת, את שיכוונו ובאופן דאורייתא,

וכיון  בהתוועדות. שנאמרו דתורה בנגלה הענינים ע"י זה הרי - בהכינוס שלי להשתתפות ובנוגע
שקשורה  והתוועדות הש"ק, יום של (התוועדות זו מהתוועדות יקחו - בגשמיות אחיזה צריך דבר שכל

כמ"ש  התורה, על שרומז הלחם, את שמח"ת) שליקט 279עם כפי פירורים, רק ולא בלחמי", לחמו "לכו
יוחנן  קיום 280ר' לידי שיביא ובאופן הכינוסֿתורה, בהצלחת ויוסיף בו, וישתמשו עצמו, הלחם אלא ,

בהידור. המצוות

השנה ב) קרן - הצדקה לענין .281בנוגע

אינו  (שהרי צדקה בתורת הענינים כל שנותן הקב"ה, של לחסדו זקוקים ויום יום שבכל - ובהקדמה
מדה" כנגד "מדה של באופן היא הקב"ה של שהנהגתו וכיון מאומה). היא 282חייב שמדתו (אלא

הצדקה. נתינת ע"י נמשכת הקב"ה של צדקתו הנה שלנו), למדה ֿ ערוך באין

יותר: ובפרטיות

באגה"ק  ממ"ש גם כמובן בגשמיות, לפרנסה בפרט סגולה היא הצדקה רק 283נתינת אינה ש"הצדקה
כדכתיב  להקב"ה, לתשלום 284הלואה ועד כו'", הזה בעולם בכפליים לו ישלם וגמולו דל, חונן ה' מלוה

מאד. מאד לפרנסה הצדקה ענין נוגע ובמילא, ככה, פעמים כמה שהוא

מצלי" והדר לעני פרוטה יהיב ש"ר"א שמצינו כפי - לתפלה הצדקה ענין נוגע ,285וכמו"כ

התפילה, עבודת הקדמת לאחרי להיות צריך התורה לימוד שהרי - לתורה גם נוגע שזה מובן ומזה
בתורה  לעסוק ושלא מלאכה לעשות (שלא למטתי" סמוך שתהא תפלתי "על בנימין אבא כמאמר

ואתפלל) שמע קריאת שאקרא עד ממטתי הצלחה 286כשעמדתי פועלת התפילה קודם הצדקה שנתינת כך, ,
התורה. בלימוד גם

של  כללית קופה נקבעה לכן - כו' טרדות שישנם כיון אך יום. בכל הצדקה נתינת שתהי' טוב ולכן,
הגבוי, על רק לא היא שהנתינה ובאופן פרטיים, ואנשים מוסדות עבור יום בכל מחלקים שממנה צדקה

לגבות  העתיד על גם של 287אלא הימים מספר חשבון לפי זו, לקרן צדקה יתן אחד שכל כדאי ולכן .
השנה.

בנוגע  גדול הכי מספר בה שיש - תמימה שנה ושלימה: תמימה שנה היא הרי - זו לשנה ובנוגע
כיון  ימים, של גדול הכי מספר בה שיש - שלימה ושנה העיבור; חודש בה שניתוסף כיון לחדשים,
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פרשתנו 278) האמצעי אדמו"ר במאמרי הזהר) (בשם כ"ה
רע"א. רלה, זח"ב גם וראה רעג. ס"ע

ועוד.279) סע"א. נז, ברכות וראה ה. ט, משלי
ה"ג.280) פ"ב מו"ק ירושלמי
דאשתקד281) שמח"ת יום שיחת גם (תו"מ ראה סל"ח

וש"נ. ואילך). 147 ע' חמ"ה
ואילך.282) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין

סט"ז.283)
יז.284) יט, משלי
א.285) יו"ד, ב"ב
ב.286) צו, ברכה לקו"ת וראה (ובפרש"י). ב ה, ברכות
ובכ"מ.

וש"נ.287) א. קח, כתובות ראה

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

ימי  שמספר וכיון חסרים). שניהם או חסר, ואחד מלא אחד (ולא מלאים שניהם וכסלו חשון שחדשי
ועי"ז  יום. כל עבור שנותנים בסכום גם ולהוסיף הכללי, בסכום יותר להוסיף צריך יותר, גדול הוא השנה

תמימה" "שנה עם הקשורה ההצלחה הצ"צ 288תומשך כפירוש הפרטים.289- בכל -

"אוכלים  שיהיו כיון נדיבה, וביד לבב, ובטוב בשמחה ובריבוי, בשופי ליתן שיוכלו הקב"ה ויתן
מרובים" ו"נכסים בחגך"290מרובים" ד"ושמחת הענין וימשיכו שנה 291, שתהי' כולה, השנה כל על

יחד. גם וברוחניות בגשמיות שמחה,

ג"פ), - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע ָוהניגון

אחד  לכל הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן - והבדלה ערבית תפלת הכוס, על המזון ברכת לאחר
ברכה". של מ"כוס מהנאספים

מאמין". "אני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - לך" "ויתן אמירת לאחרי

אמר: ואח"כ

ובשלום  תצאו ש"בשמחה ובאופן הצלחה, ושנת שמח, חורף  תמיד"), געזונטן ("א בריא ַתמיד
.292תובלון"

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן והתחיל
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מה f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

האמצעי]. אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÊÓ:הזמן קוצר מפני עכ"פ, בקיצור אודותם, להזכיר שצריך ענינים שני עוד יש
נערך א) היו"ט, למחרת הימיםֿטובים, לסיום ובקירוב בסמיכות הנה שנים, מכמה כבר שנקבע כפי

תורה". "כינוס

בזהר  וכדאיתא שבתורה, בהשקו"ט ויחדשו טובה, השתתפות תהי' בפלפולא 278ובודאי חדי שהקב"ה
למעשה. להלכה עד האמת, את שיכוונו ובאופן דאורייתא,

וכיון  בהתוועדות. שנאמרו דתורה בנגלה הענינים ע"י זה הרי - בהכינוס שלי להשתתפות ובנוגע
שקשורה  והתוועדות הש"ק, יום של (התוועדות זו מהתוועדות יקחו - בגשמיות אחיזה צריך דבר שכל

כמ"ש  התורה, על שרומז הלחם, את שמח"ת) שליקט 279עם כפי פירורים, רק ולא בלחמי", לחמו "לכו
יוחנן  קיום 280ר' לידי שיביא ובאופן הכינוסֿתורה, בהצלחת ויוסיף בו, וישתמשו עצמו, הלחם אלא ,

בהידור. המצוות

השנה ב) קרן - הצדקה לענין .281בנוגע

אינו  (שהרי צדקה בתורת הענינים כל שנותן הקב"ה, של לחסדו זקוקים ויום יום שבכל - ובהקדמה
מדה" כנגד "מדה של באופן היא הקב"ה של שהנהגתו וכיון מאומה). היא 282חייב שמדתו (אלא

הצדקה. נתינת ע"י נמשכת הקב"ה של צדקתו הנה שלנו), למדה ֿ ערוך באין

יותר: ובפרטיות

באגה"ק  ממ"ש גם כמובן בגשמיות, לפרנסה בפרט סגולה היא הצדקה רק 283נתינת אינה ש"הצדקה
כדכתיב  להקב"ה, לתשלום 284הלואה ועד כו'", הזה בעולם בכפליים לו ישלם וגמולו דל, חונן ה' מלוה

מאד. מאד לפרנסה הצדקה ענין נוגע ובמילא, ככה, פעמים כמה שהוא

מצלי" והדר לעני פרוטה יהיב ש"ר"א שמצינו כפי - לתפלה הצדקה ענין נוגע ,285וכמו"כ

התפילה, עבודת הקדמת לאחרי להיות צריך התורה לימוד שהרי - לתורה גם נוגע שזה מובן ומזה
בתורה  לעסוק ושלא מלאכה לעשות (שלא למטתי" סמוך שתהא תפלתי "על בנימין אבא כמאמר

ואתפלל) שמע קריאת שאקרא עד ממטתי הצלחה 286כשעמדתי פועלת התפילה קודם הצדקה שנתינת כך, ,
התורה. בלימוד גם

של  כללית קופה נקבעה לכן - כו' טרדות שישנם כיון אך יום. בכל הצדקה נתינת שתהי' טוב ולכן,
הגבוי, על רק לא היא שהנתינה ובאופן פרטיים, ואנשים מוסדות עבור יום בכל מחלקים שממנה צדקה

לגבות  העתיד על גם של 287אלא הימים מספר חשבון לפי זו, לקרן צדקה יתן אחד שכל כדאי ולכן .
השנה.

בנוגע  גדול הכי מספר בה שיש - תמימה שנה ושלימה: תמימה שנה היא הרי - זו לשנה ובנוגע
כיון  ימים, של גדול הכי מספר בה שיש - שלימה ושנה העיבור; חודש בה שניתוסף כיון לחדשים,
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פרשתנו 278) האמצעי אדמו"ר במאמרי הזהר) (בשם כ"ה
רע"א. רלה, זח"ב גם וראה רעג. ס"ע

ועוד.279) סע"א. נז, ברכות וראה ה. ט, משלי
ה"ג.280) פ"ב מו"ק ירושלמי
דאשתקד281) שמח"ת יום שיחת גם (תו"מ ראה סל"ח

וש"נ. ואילך). 147 ע' חמ"ה
ואילך.282) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין

סט"ז.283)
יז.284) יט, משלי
א.285) יו"ד, ב"ב
ב.286) צו, ברכה לקו"ת וראה (ובפרש"י). ב ה, ברכות
ובכ"מ.

וש"נ.287) א. קח, כתובות ראה

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

ימי  שמספר וכיון חסרים). שניהם או חסר, ואחד מלא אחד (ולא מלאים שניהם וכסלו חשון שחדשי
ועי"ז  יום. כל עבור שנותנים בסכום גם ולהוסיף הכללי, בסכום יותר להוסיף צריך יותר, גדול הוא השנה

תמימה" "שנה עם הקשורה ההצלחה הצ"צ 288תומשך כפירוש הפרטים.289- בכל -

"אוכלים  שיהיו כיון נדיבה, וביד לבב, ובטוב בשמחה ובריבוי, בשופי ליתן שיוכלו הקב"ה ויתן
מרובים" ו"נכסים בחגך"290מרובים" ד"ושמחת הענין וימשיכו שנה 291, שתהי' כולה, השנה כל על

יחד. גם וברוחניות בגשמיות שמחה,

ג"פ), - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע ָוהניגון

אחד  לכל הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן - והבדלה ערבית תפלת הכוס, על המזון ברכת לאחר
ברכה". של מ"כוס מהנאספים

מאמין". "אני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - לך" "ויתן אמירת לאחרי

אמר: ואח"כ

ובשלום  תצאו ש"בשמחה ובאופן הצלחה, ושנת שמח, חורף  תמיד"), געזונטן ("א בריא ַתמיד
.292תובלון"

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן והתחיל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(במשנה).288) א לא, ערכין וראה ל. כה, בהר
ואילך.289) סז ע' אור יהל
(במשנה).290) ב ח, חגיגה

יד.291) טז, ראה פ'
יב.292) נה, ישעי'

f"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy

ימי  שמספר וכיון חסרים). שניהם או חסר, ואחד מלא אחד (ולא מלאים שניהם וכסלו חשון שחדשי
ועי"ז  יום. כל עבור שנותנים בסכום גם ולהוסיף הכללי, בסכום יותר להוסיף צריך יותר, גדול הוא השנה

תמימה" "שנה עם הקשורה ההצלחה הצ"צ 288תומשך כפירוש הפרטים.289- בכל -

"אוכלים  שיהיו כיון נדיבה, וביד לבב, ובטוב בשמחה ובריבוי, בשופי ליתן שיוכלו הקב"ה ויתן
מרובים" ו"נכסים בחגך"290מרובים" ד"ושמחת הענין וימשיכו שנה 291, שתהי' כולה, השנה כל על

יחד. גם וברוחניות בגשמיות שמחה,

ג"פ), - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע ָוהניגון

אחד  לכל הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן - והבדלה ערבית תפלת הכוס, על המזון ברכת לאחר
ברכה". של מ"כוס מהנאספים

מאמין". "אני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - לך" "ויתן אמירת לאחרי

אמר: ואח"כ

ובשלום  תצאו ש"בשמחה ובאופן הצלחה, ושנת שמח, חורף  תמיד"), געזונטן ("א בריא ַתמיד
.292תובלון"

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן והתחיל
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(במשנה).288) א לא, ערכין וראה ל. כה, בהר
ואילך.289) סז ע' אור יהל
(במשנה).290) ב ח, חגיגה

יד.291) טז, ראה פ'
יב.292) נה, ישעי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc migqt(oey`x meil)

(ehxgyd zelrn ok`y xnel ozip okle ,'hFlA mik`lOd Evi`Ie'©¨¦©©§¨¦§
dyng df onfa jld hel j` ,lin drax` jelid onf `ed upd cr

.mik`lnd ea evi`dy zngn zexidna jldy oeik ,lin
:`ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©

,`ziixaa epipy .`ziixan `ax lr `iyewòaøà äúéä íéøöî¦§©¦¨§¨©§©
éøöîe ,äñøt úBàî òaøà ìò äñøt úBàîíwlg `idíéMMî ãçà ¥©§¨©©§©¥©§¨¦§©¦¤¨¦¦¦

,Leëa,mixvnn miyy it dlecb yek ,xnelkíéMMî ãçà Leëå §§¤¨¦¦¦
å ,íìBòadíìBò`edïâå ,ïba íéMMî ãçà`ed,ïãòa íéMMî ãçà ¨¨§¨¤¨¦¦¦©©§©¤¨¦¦¦§¥¤

ïãòå`edäøéã÷ éeqéëk Blek íìBòä ìk àöîð ,ípäéâa íéMMî ãçà §¥¤¤¨¦¦¦§¥¦Ÿ¦§¨¨¨¨§¦§¥¨
,ípäéâìdnn .mpdibd znerl hren xac `ed mlerd ,xnelk §¥¦Ÿ

mitl` zyyn xzei daxd `ed mlerdy ,`vnp `ziixaa exn`y
zyyn xzei daxd `ed dngd jelid swid mb ok m`e ,dqxt
`ed dngd jelid swidy `ax xn`y dn lr dywe ,dqxt mitl`

:`xnbd dwiqn .dqxt mitl` zyyàúáeéz`ax lr dyw ok` ± §§¨
.ef `ziixan

:`ax lr ztqep `iyew,øîBà ïúð éaø ,eäiìà éác àðúc ,òîL àz̈§©§¨¨§¥¥¦¨©¦¨¨¥
Blek áeMiä ìk,mc`d ipa lyòãz .áLBé ãçà áëBk úçzoky ¨©¦©©¨¤¨¥¥©

,`ed,ãçà áëBëa Bðéò ïúBð íãà éøäL`ed xy`keçøæîì CìBä ¤£¥¨¨¥¥§¨¤¨¥§¦§¨
,mlerd seqaãîBòakekdBcâðkjled `ed xy`ke ,ey`x lrn ± ¥§¤§

ìseq,íìBòä úBçeø òaøàoiicrãîBòakekd eze`Bcâðklrn ± §©§©¨¨¥§¤§
,ey`xlììkî,gken ±,áLBé ãçà áëBk úçz Blek áeMiä ìëc ¦§¨§¨©¦©©¨¤¨¥

akekd z` ey`x lrn gxfna ze`xl leki did `l ,ok `l m`y
cvd on ed`ex did `l` ,axrna cnryk ey`x lrn d`xy
`ziixaa exn`y dnn .axrndn wgxzdy dn itk oeqkl`a
`ed mlerdy `vnp ,cner `ed cg` akek zgz elek aeyidy
miakekl xtqn oi` ixdy ,dqxt mitl` zyyn xzei daxd
xzei `edy aeyid lk z` wifgn cg` akeky oeike ,riwxay
zexdpa ,minia ,cg` aeyi wifgn akek lke ,dqxt sl`n
xnel ozip did ,miakek dyy wx eid eli` ok m` ,zexacnae
mpyi `ld j` ,[`ax ixack] dqxt mitl` zyy `ed mlerdy
zyyn xzei daxd `ed mlerdy `vnp ,ce`n miax miakek

zyyn xzei `ed dngd jelid swidy i`ce ok m` ,dqxt mitl`
:`xnbd dwiqn .dqxt mitl`.àúáeéz§§¨

:`ax lr ztqep `iyewäìâò ,òîL àzdlbrk miieyrd miakek ± ¨§©¤§¨
md ,xey lfn epiideïBôva,mlerd lyáø÷òåmiieyrd miakek - ©¨§©§¨

md ,axwr lfn epiide axwrkíBøca,mlerd lyBlek áeMiä ìëå ©¨§¨©¦
mc`d ipa lyàlà áLBé Bðéày xie`a,áø÷òì äìâò ïéalk ixdy ¥¥¤¨¥¤§¨§©§¨

,axwr lfn enexcae dlbr lfn epetva d`ex mc`Blek áeMiä ìëå§¨©¦
mc`d ipa ly,íBia úçà äòL àlà äåä Bðéàaeyid lceb ,xnelk ¥Ÿ¤¤¨¨¨©©©

,meid zery dxyr mizyn cg` wlgk wx `edúñðëð änç ïéàL¤¥©¨¦§¤¤
,íBia úçà äòL àlà áeMiìzexzepd zeryd dxyr zg`ae ©¦¤¨¨¨©©©

.zexdpae minia zexacna z`vnp `id meiayòãz,`ed oky ¥©
LixdLîça,meid ly ziyingd drya ±änçzkldn,çøæna ¤§¨¥©¨©¦§¨

òáLáe,ziriayd drya ±änçzkldn,áøònaa wxeLL éöç §¤©©¨©©£¨£¦¥
òáL éöçåly oey`xd divge ziyiyd dryd ly ipyd divg ± ©£¦¤©

,ziriayd dryd,íãà ìk Làøa úãîBò änçmc`d ,xnelk ©¨¤¤§Ÿ¨¨¨
riwxa zkldn dngdy onfd edfe ,ey`x lrn dngd z` d`ex
wx `ed mc`d ipa aeyiy `ziixaa exn`y dnn .aeyid cbpk
minid zexacndy gken ,meid zery dxyr mizyn cg` wlg
mi`ex ep`y oeike ,edenk miwlg dxyr cg` mda yi zexdpde
dngde ,[dqxt sl`n xzei] ce`n lecb `ed envr aeyidy
dxyr cg` ea yiy elek mlerd ok m` ,zg` dry wx ea zkldn
lr dywe ,dqxt itl` dyyn xzei daxd `ed ,edenk miwlg
.dqxt mitl` zyy `ed mlera dngd jelid swidy xn`y `ax

:`xnbd dwiqnúáeéz.à §§¨
:`ax lr ztqep `iyewäî ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¨¨¨¤©©©

[efi`-]òLø BúBàì ,ìB÷ úa ezáéLä äáeLz.xvpckeap ±äòLa §¨¡¦©©§¨¨§¨¨
øîàL,ezee`ba xvpckeap'ïBéìòì äncà ,áò éúîa ìò äìòà' ¤¨©¤¡¤©¨¢¥¨¤©¤§¤§

(ci ci diryi)dyr` okle ,mlerd lk mr xecl il ie`x oi` ,xnelk ,
did` jkae ,ea ay`e miriwx drayd lrn xie`a ohw opr il

,mc` ipan cxtene oeilr `edy `ed jexa yecwl dnecúa äúöé̈§¨©
òLø ïa òLø ,Bì äøîàå ìB÷§¨§¨¨¨¤¨¨
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' א



מו

ziy`xa zyxt zegiy ihewl יו"ד כרך

כ"פ ‡. דובר ליישב 1כבר רש"י של שדרכו ,
את dywdבפירושו xac lk'בפיheytd של

קושיא  איזו שמתעוררת ובמקום הכתובים.
עלי' עומד הוא ואין הכתובים של הבנתם בפשטות
של  שלדעתו הוכחה גופא ה"ז - וליישבה לפרשה

כלל  קושיא זו אין להעיר 2רש"י צורך שאין עד ,
מעצמו. ומתפרש מובן הענין כי ולפרשה, עלי'

שאינו  במה רש"י של טעמו מהו צלה"ב: עפ"ז
פשוטה, קושיא של ביישובה מאומה מעיר
דפרשתנו, פסוקים בלימוד המתעוררת לכאורה,

וכדלהלן.

ואין 3ממ"ש  (ופעמיים) וגו'" הנחש "ויאמר
של  זו אמירה של טיבה מה כלום מפרש רש"י

מפרשים  ככו"כ (דלא של gken),4הנחש שפירושה
הי' ההוא בזמן - בפשטות הוא "ויאמר" תיבת

מצינו eraha5הנחש שלא (אף בנ"א כמו מדבר,
עכשיו meyaכזאת שהנחשים והיות אחר); בע"ח

"זרעך" כשרון 6(שהם להם אין נחש) אותו של
ממנו  נלקח זמן שלאחר צ"ל בע"כ הרי הדיבור,
בנחש  אירע שזה לומר ומסתבר זה, 7כשרון

עבור  הנחש בהן שנתקלל בהקללות הקדמוני:
עוד.8חטאו  לדבר יוכל שלא הקללה גם היתה ,

לאא  למה אי"מ: דא"כ שנתקלל yxitלא הכתוב
קושיא  מלדבר? פיו שנסתם בזה גם הנחש
עלי' תירוץ מוצאין ואיננו הכתוב, הבנת בפשטות

בפרש"י.

שממין  (מכיון גופא זה שמטעם לתרץ, ואין
נחש  אותו של פיו" ש"נסתם מוכח בזה"ז הנחשים

הכתוב  אין חטאו) על הקללה בסיבת הקדמוני
רש"י  הענין פשיטות גודל ומחמת לפרשו; צריך

בכתוב, נתפרש לא מדוע להסביר צריך אין

אין  (ופרש"י) דהכתוב הא רק מתורץ בזה כי -
בנדו"ד epricedlצריך אבל מעצמו; המובן דבר

"ה' בדברי זה נזכר לא למה היא: הקושיא הרי
עונשו? יהי' במה הנחש" אל אלקים

זה ·. שעונש לתרץ הי' אפשר לכאורה והנה
חית  ומכל הבהמה מכל אתה "ארור במ"ש נכלל

" שנאמר דמכיון הבהמה nאתה`xexהשדה", כל
גרועnו  השדה", חית מובן lknכל הרי הבע"ח,

שהי' לזה בנוגע שהוא (כמו מלדבר פיו שייסתם
ממנו  ניטלה הקללה ולאחרי וגו'" מכל "ערום
כ"א  גו', מכל "ארור" הוא אין דאל"כ הערמה),

חשוב ולכן mleknואדרבא - הדבור דחוש ביתרון
לפרטו צריך הקב"ה הי' envrלא ipta.

ד"על  העונש פירט למה אי"מ: עפ"ז אבל
אתה  ב"ארור נכלל זה עונש גם הלא תלך"? גחונך

lkn לה שאין הרומשת" חי' "כל ג"כ דכולל גו'"
העונש 9רגלים  שגם בזה שנכלל מובן ובמילא -

לגבי  בנחש עדיפות תהי' שלא הרגלים", ד"קציצת
הרמשים.

בתור זה ענין בא הי' אם התורה xetiqובשלמא
epl ד"קציצת העונש לפרש הי' ההכרח מן ,

דמעיקרא  יודעים היינו לא זאת לולא כי הרגלים",
ונקצצו, ונענש רגלים לו להנחש dxin`daאבלהיו

)dfy"מכל אתה "ארור בכתוב) שנכתב מה הוא
א"כ  כנ"ל, תלך" גחונך ד"על העונש גם שכולל

תלך"? גחונך "על זה אחר מש "כ מיותר הרי

וגו'" מכל אתה ש"ארור לכאורה מוכח ומזה
המפורטים  להעונשים כללית כהקדמה נאמר

אלו10להלן  בתיבות הכוונה הייתה ולא ,onvr
לדוכתא: קושיא הדרא ושוב - הפרטיים להעונשים
כשרון  ממנו שיוקח בהאמירה פורש לא למה

הדבור?
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(1.94 ע' חי"ד .105 ע' חי"ג לקו"ש .129 ע' לקמן גם ראה
יודע"2) "איני רש"י כותב - הפשט ע"ד תירוץ כשאין כי

וכיו"ב. ה) כח, (תולדות
אֿד.3) ג,
וש"נ.4) כאן. שלימה תורה ראה
עשה5) שהקב"ה לומר אין הנחש qpדהרי שיוכל בכדי מיוחד

של  כשאתונו א) כי: ועוד) עה"פ. חזקוני (ראה אז חוה עם לדבר
דיברה, "jtidבלעם כח) כב, (בלק בכתוב מפורש gztieהטבע,

'd וא"כ תדבר*, שאתון אפשר איך לתרץ בכדי האתון" פי את
מיוחד, נס הקב"ה יעשה וכי ועיקר: ב) לפרש . צריך הי' כאן גם

בכדי - וכ"ש חוה את לנסות בכדי הטבע, מגדרי ihgdl`למעלה
וכו'? אותה

טו.6) שם, פרשתנו

.y"dia y"ra zcgein d`ixa l"v 'idy (e"n d"t zea`) l"fgae *

זרעו.7) בכל כך הי' ממילא ובדרך - יחידי
טו.8) יד. שם,
כד 9) א, פרשתנו  (ראה כאלו חיות היו החטא קודם גם שהרי

כה). א, שם) (ובפרש"י
עה"פ.10) בחזקוני השני כהפי'

ziy`xa zyxt - zegiy ihewl

כנ"ל ‚. הוא בזה שהפירוש י"ל באמת אמנם
פיו) שיסתם הקללה היינו וגו'" מכל אתה (ש"ארור
בתחלת  להנחש הקב"ה שאמר מה ובהקדים -
- וגו')" מכל אתה (ארור זאת עשית "כי דבריו:

הן  מיותרות אלו תיבות מהמשך 11דלכאורה דהרי ,
החטא  עבור הוא שהעונש ופשוט מובן ?12הסיפור

להסבירו בזה הכוונה כי מכל dnaוי"ל ארור הוא
dnle ש"עשית דבר שבאותו היינו - דוקא בזה

מדה  כנגד (במדה בזה "ארור".13זאת", יהי' (
להיות  אפשר הי' ידו שעל העיקרי הדבר והנה

(שבאה ezlertכללות חוה את להחטיא הנחש של
ote`a כח הי' וכדלקמן) ערום, שהי' ע"י מסוים

בדברי  לבוא יכול הי' לא בלעדו כי שלו, הדיבור
לחוה  מובן 14הסתה במילא הנ"ל ע"פ ולכן ,
"כי z`fשהעונש ziyr,"'וגו מכל אתה ארור
בעיקר  להערמה 15מכוון (וגם שלו הדבור לכח

יהי' שהנחש והיינו זה rexbשלו): בענין ("ארור")
שלא  בלבד זו שלא היינו - והחיות הבהמות מכל

עוד  שגם אלא הדבור, דכח ביתרון עליהם יעלה
קולות  להשמיע - בהם שישנה התכונה לו תחסר
עוד  שאינה מה וכו', שאגה נהימה, שונות:

כי לגמרי mzqpבהנחש, .16פיו

היות  תלך", גחונך ד"על שהקללה מובן ועפ"ז
אינה  ההסתה, לחטא גרם הי' לא ברגל וההליכה

"כי בכלל z`fנכנסת ziyr ולכן וגו'", אתה ארור
הקללות  שאר לפרט שצריך כמו לפרטו, הצורך מן
שלא  מפני וגו'") אשית ואיבה וגו' תאכל ("ועפר

אתה. בארור נכללו

הי'„. למה הענין: בעצם להקשות יש אולם
גם שיהי' לקללו קול)rexbצריך השמעת (בחוסר

כח  בנטילת לענשו די הי' לכאורה החיות? מכל
בדומה  וישאר חטא) לידי שהביאו (הדבר דיבור

וגו'? הבהמה לכל
במה  ממילא בדרך מיושבת זו קושיא אמנם
עה"פ  זו: לפרשה בהקדמה התורה כתבה שכבר
ה' עשה אשר השדה חית מכל ערום הי' "והנחש
ערמתו  לפי - מכל "ערום ופרש"י: אלקים"
מכל", ארור מכל ערום מפלתו, היתה וגדולתו

היא  רש"י כוונת דפשטות

כוונת לפרש ערום lk[לא הי' "והנחש הכתוב
,17וגו'"

תיבות  גם הכתוב מן להעתיק הו"ל א) דא"כ:
להעתיק  (ועכ"פ וגו'" (ולהוסיף) "הי'18"והנחש -

למה  טעם לתת שבא מובן יהי' ובזה וגו'") ערום
הי'lkנכתב אם מספיק לפי"ז ב) הלזה. הענין

השדה" חית מכל ערום הי' "והנחש בקרא כתוב
ה"א". עשה "אשר להוסיף מבלי

"והנחש  שאמר במה הכתוב, כוונת ועיקר: ג)
הדבר  ותמוה היות בפשטות: מובנת וגו'" ערום הי'
שהיתה  חוה את להטעות הנחש יכול הי' איך
הקב"ה  של "כפיו" יצירת בהיותה גדולה במעלה

וגו'gwie"19(כמ"ש  מצלעותיו וגו'oaieאחת ה"א
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מסית 11) של בזכותו  מהפכין שאין "מכאן שפרש"י ואף
ש  "מכאן שאילו שכותב מזה הרי - וכו'" זאת עשית למה אלו

דבר שזהו מוכח o`knוכו'" cnlpd למה הטעם שזהו לא אבל ,
שאל  שלא נדגש אלו תיבות בלא שגם ובפרט אלו, תיבות כתובין
ה"ז  אלו, תיבות שע"י אלא זאת", עשית "למה הקב"ה אותו

wfgzn'הי זאת", עשית "כי כתוב הי' לא שאם לומר (ודוחק .
שלא ורק ששאלו, בתורה).azkpאפ"ל

אמר12) "ולאדם יז) (ג, אח"כ ממ"ש lewlאבל zrny ik
jzy` תיבות בלא הרי - כאן) חזקוני כאן, אוה"ח (ראה וגו'"

אשר "האשה הצטדק שהרי נענש, למה ברור אינו icnrאלו zzp
`id לקול שמעת כי לפרש הוצרך ולכן יב), (שם , גו'" נתנה

jzy`.'גו
וכן i"yxtראה13) ועוד. כד. ה, נשא יא. יח, יתרו יא. ז, נח

.zehytaמובן
נכלל 14) לא וגו'" האשה ובין בינך אשית "ואיבה משא"כ

z`fב"כי ziyr לא "אתה פרש"י בזה שגם אף וגו'", אתה ארור
כו' חוה את ותשא כו' אדם שימות אלא ואיבה jkitlנתכוונת

היתה זאת" עשית ל"כי שמהגורמים היינו dad`dאשית",
ב" נתכלל זה ולעומת -dai`eלחוה*, וגו'" אשית

לא א) (וכדיוק dnvrלחוהdad`dכי: כמובן לזה, גרמה
מובן  הי' לא ובמילא וכו'"), אותם "ראה א): (ג, רש"י לשון
הוצרך  שבכלל [עד בהקללה וגו'" אשית "ואיבה שנכלל מעצמו

זו].yxtlרש"י קללה על הטעם
דבר זה אין ועיקר: eciב) lryזוהי כ"א daiqהחטיאה,

להחטא.
זה15) שאין מובן הקדמה lkאבל גם בזה וכלולה - כוונתו

"מכל  התיבות על כפרש"י ענין לעוד מרמז וגם וכדלעיל. כללית,
השדה". חית ומכל הבהמה

ygpd xn`y mixacda mbe d`xdבגלוי *) טובת ed`שרוצה ,
,("rxe aeh ircei miwl`k mziide mkipir egwtpe") 'eke dy`d

.'eke zrcd aexiw ly oipr ixd zehytay

"ואתה 16) טו) שם, (פרשתנו עה"פ פרש"י יומתק ועפ"ז
כד) מ, (ישעי' בהם נשף כמו תשופנו "ולשון עקב": תשופנו
נשיפה  לשון כתב כו' שריקה כמין נושף הוא לנשוך בא כשהנחש
עכ"פ  ישנם וחיות בהמות שאר שאצל בזה, שכוונתו - בשניהם"

שריקה". "כמין רק בנחש משא"כ וכו', קולות
לדוד.17) במשכיל שפי' כמו
הי'18) בלא"ה  כי מיותרת, אינה "והנחש" שתיבת נאמר אם

"ויאמר לכתוב וגו'".ygpdצריך האשה אל
כא.19) ב, פרשתנו



מז

ziy`xa zyxt zegiy ihewl יו"ד כרך

כ"פ ‡. דובר ליישב 1כבר רש"י של שדרכו ,
את dywdבפירושו xac lk'בפיheytd של

קושיא  איזו שמתעוררת ובמקום הכתובים.
עלי' עומד הוא ואין הכתובים של הבנתם בפשטות
של  שלדעתו הוכחה גופא ה"ז - וליישבה לפרשה

כלל  קושיא זו אין להעיר 2רש"י צורך שאין עד ,
מעצמו. ומתפרש מובן הענין כי ולפרשה, עלי'

שאינו  במה רש"י של טעמו מהו צלה"ב: עפ"ז
פשוטה, קושיא של ביישובה מאומה מעיר
דפרשתנו, פסוקים בלימוד המתעוררת לכאורה,

וכדלהלן.

ואין 3ממ"ש  (ופעמיים) וגו'" הנחש "ויאמר
של  זו אמירה של טיבה מה כלום מפרש רש"י

מפרשים  ככו"כ (דלא של gken),4הנחש שפירושה
הי' ההוא בזמן - בפשטות הוא "ויאמר" תיבת

מצינו eraha5הנחש שלא (אף בנ"א כמו מדבר,
עכשיו meyaכזאת שהנחשים והיות אחר); בע"ח

"זרעך" כשרון 6(שהם להם אין נחש) אותו של
ממנו  נלקח זמן שלאחר צ"ל בע"כ הרי הדיבור,
בנחש  אירע שזה לומר ומסתבר זה, 7כשרון

עבור  הנחש בהן שנתקלל בהקללות הקדמוני:
עוד.8חטאו  לדבר יוכל שלא הקללה גם היתה ,

לאא  למה אי"מ: דא"כ שנתקלל yxitלא הכתוב
קושיא  מלדבר? פיו שנסתם בזה גם הנחש
עלי' תירוץ מוצאין ואיננו הכתוב, הבנת בפשטות

בפרש"י.

שממין  (מכיון גופא זה שמטעם לתרץ, ואין
נחש  אותו של פיו" ש"נסתם מוכח בזה"ז הנחשים

הכתוב  אין חטאו) על הקללה בסיבת הקדמוני
רש"י  הענין פשיטות גודל ומחמת לפרשו; צריך

בכתוב, נתפרש לא מדוע להסביר צריך אין

אין  (ופרש"י) דהכתוב הא רק מתורץ בזה כי -
בנדו"ד epricedlצריך אבל מעצמו; המובן דבר

"ה' בדברי זה נזכר לא למה היא: הקושיא הרי
עונשו? יהי' במה הנחש" אל אלקים

זה ·. שעונש לתרץ הי' אפשר לכאורה והנה
חית  ומכל הבהמה מכל אתה "ארור במ"ש נכלל

" שנאמר דמכיון הבהמה nאתה`xexהשדה", כל
גרועnו  השדה", חית מובן lknכל הרי הבע"ח,

שהי' לזה בנוגע שהוא (כמו מלדבר פיו שייסתם
ממנו  ניטלה הקללה ולאחרי וגו'" מכל "ערום
כ"א  גו', מכל "ארור" הוא אין דאל"כ הערמה),

חשוב ולכן mleknואדרבא - הדבור דחוש ביתרון
לפרטו צריך הקב"ה הי' envrלא ipta.

ד"על  העונש פירט למה אי"מ: עפ"ז אבל
אתה  ב"ארור נכלל זה עונש גם הלא תלך"? גחונך

lkn לה שאין הרומשת" חי' "כל ג"כ דכולל גו'"
העונש 9רגלים  שגם בזה שנכלל מובן ובמילא -

לגבי  בנחש עדיפות תהי' שלא הרגלים", ד"קציצת
הרמשים.

בתור זה ענין בא הי' אם התורה xetiqובשלמא
epl ד"קציצת העונש לפרש הי' ההכרח מן ,

דמעיקרא  יודעים היינו לא זאת לולא כי הרגלים",
ונקצצו, ונענש רגלים לו להנחש dxin`daאבלהיו

)dfy"מכל אתה "ארור בכתוב) שנכתב מה הוא
א"כ  כנ"ל, תלך" גחונך ד"על העונש גם שכולל

תלך"? גחונך "על זה אחר מש "כ מיותר הרי

וגו'" מכל אתה ש"ארור לכאורה מוכח ומזה
המפורטים  להעונשים כללית כהקדמה נאמר

אלו10להלן  בתיבות הכוונה הייתה ולא ,onvr
לדוכתא: קושיא הדרא ושוב - הפרטיים להעונשים
כשרון  ממנו שיוקח בהאמירה פורש לא למה

הדבור?
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(1.94 ע' חי"ד .105 ע' חי"ג לקו"ש .129 ע' לקמן גם ראה
יודע"2) "איני רש"י כותב - הפשט ע"ד תירוץ כשאין כי

וכיו"ב. ה) כח, (תולדות
אֿד.3) ג,
וש"נ.4) כאן. שלימה תורה ראה
עשה5) שהקב"ה לומר אין הנחש qpדהרי שיוכל בכדי מיוחד

של  כשאתונו א) כי: ועוד) עה"פ. חזקוני (ראה אז חוה עם לדבר
דיברה, "jtidבלעם כח) כב, (בלק בכתוב מפורש gztieהטבע,

'd וא"כ תדבר*, שאתון אפשר איך לתרץ בכדי האתון" פי את
מיוחד, נס הקב"ה יעשה וכי ועיקר: ב) לפרש . צריך הי' כאן גם

בכדי - וכ"ש חוה את לנסות בכדי הטבע, מגדרי ihgdl`למעלה
וכו'? אותה

טו.6) שם, פרשתנו

.y"dia y"ra zcgein d`ixa l"v 'idy (e"n d"t zea`) l"fgae *

זרעו.7) בכל כך הי' ממילא ובדרך - יחידי
טו.8) יד. שם,
כד 9) א, פרשתנו  (ראה כאלו חיות היו החטא קודם גם שהרי

כה). א, שם) (ובפרש"י
עה"פ.10) בחזקוני השני כהפי'

ziy`xa zyxt - zegiy ihewl

כנ"ל ‚. הוא בזה שהפירוש י"ל באמת אמנם
פיו) שיסתם הקללה היינו וגו'" מכל אתה (ש"ארור
בתחלת  להנחש הקב"ה שאמר מה ובהקדים -
- וגו')" מכל אתה (ארור זאת עשית "כי דבריו:

הן  מיותרות אלו תיבות מהמשך 11דלכאורה דהרי ,
החטא  עבור הוא שהעונש ופשוט מובן ?12הסיפור

להסבירו בזה הכוונה כי מכל dnaוי"ל ארור הוא
dnle ש"עשית דבר שבאותו היינו - דוקא בזה

מדה  כנגד (במדה בזה "ארור".13זאת", יהי' (
להיות  אפשר הי' ידו שעל העיקרי הדבר והנה

(שבאה ezlertכללות חוה את להחטיא הנחש של
ote`a כח הי' וכדלקמן) ערום, שהי' ע"י מסוים

בדברי  לבוא יכול הי' לא בלעדו כי שלו, הדיבור
לחוה  מובן 14הסתה במילא הנ"ל ע"פ ולכן ,
"כי z`fשהעונש ziyr,"'וגו מכל אתה ארור
בעיקר  להערמה 15מכוון (וגם שלו הדבור לכח

יהי' שהנחש והיינו זה rexbשלו): בענין ("ארור")
שלא  בלבד זו שלא היינו - והחיות הבהמות מכל

עוד  שגם אלא הדבור, דכח ביתרון עליהם יעלה
קולות  להשמיע - בהם שישנה התכונה לו תחסר
עוד  שאינה מה וכו', שאגה נהימה, שונות:

כי לגמרי mzqpבהנחש, .16פיו

היות  תלך", גחונך ד"על שהקללה מובן ועפ"ז
אינה  ההסתה, לחטא גרם הי' לא ברגל וההליכה

"כי בכלל z`fנכנסת ziyr ולכן וגו'", אתה ארור
הקללות  שאר לפרט שצריך כמו לפרטו, הצורך מן
שלא  מפני וגו'") אשית ואיבה וגו' תאכל ("ועפר

אתה. בארור נכללו

הי'„. למה הענין: בעצם להקשות יש אולם
גם שיהי' לקללו קול)rexbצריך השמעת (בחוסר

כח  בנטילת לענשו די הי' לכאורה החיות? מכל
בדומה  וישאר חטא) לידי שהביאו (הדבר דיבור

וגו'? הבהמה לכל
במה  ממילא בדרך מיושבת זו קושיא אמנם
עה"פ  זו: לפרשה בהקדמה התורה כתבה שכבר
ה' עשה אשר השדה חית מכל ערום הי' "והנחש
ערמתו  לפי - מכל "ערום ופרש"י: אלקים"
מכל", ארור מכל ערום מפלתו, היתה וגדולתו

היא  רש"י כוונת דפשטות

כוונת לפרש ערום lk[לא הי' "והנחש הכתוב
,17וגו'"

תיבות  גם הכתוב מן להעתיק הו"ל א) דא"כ:
להעתיק  (ועכ"פ וגו'" (ולהוסיף) "הי'18"והנחש -

למה  טעם לתת שבא מובן יהי' ובזה וגו'") ערום
הי'lkנכתב אם מספיק לפי"ז ב) הלזה. הענין

השדה" חית מכל ערום הי' "והנחש בקרא כתוב
ה"א". עשה "אשר להוסיף מבלי

"והנחש  שאמר במה הכתוב, כוונת ועיקר: ג)
הדבר  ותמוה היות בפשטות: מובנת וגו'" ערום הי'
שהיתה  חוה את להטעות הנחש יכול הי' איך
הקב"ה  של "כפיו" יצירת בהיותה גדולה במעלה

וגו'gwie"19(כמ"ש  מצלעותיו וגו'oaieאחת ה"א
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מסית 11) של בזכותו  מהפכין שאין "מכאן שפרש"י ואף
ש  "מכאן שאילו שכותב מזה הרי - וכו'" זאת עשית למה אלו

דבר שזהו מוכח o`knוכו'" cnlpd למה הטעם שזהו לא אבל ,
שאל  שלא נדגש אלו תיבות בלא שגם ובפרט אלו, תיבות כתובין
ה"ז  אלו, תיבות שע"י אלא זאת", עשית "למה הקב"ה אותו

wfgzn'הי זאת", עשית "כי כתוב הי' לא שאם לומר (ודוחק .
שלא ורק ששאלו, בתורה).azkpאפ"ל

אמר12) "ולאדם יז) (ג, אח"כ ממ"ש lewlאבל zrny ik
jzy` תיבות בלא הרי - כאן) חזקוני כאן, אוה"ח (ראה וגו'"

אשר "האשה הצטדק שהרי נענש, למה ברור אינו icnrאלו zzp
`id לקול שמעת כי לפרש הוצרך ולכן יב), (שם , גו'" נתנה

jzy`.'גו
וכן i"yxtראה13) ועוד. כד. ה, נשא יא. יח, יתרו יא. ז, נח

.zehytaמובן
נכלל 14) לא וגו'" האשה ובין בינך אשית "ואיבה משא"כ

z`fב"כי ziyr לא "אתה פרש"י בזה שגם אף וגו'", אתה ארור
כו' חוה את ותשא כו' אדם שימות אלא ואיבה jkitlנתכוונת

היתה זאת" עשית ל"כי שמהגורמים היינו dad`dאשית",
ב" נתכלל זה ולעומת -dai`eלחוה*, וגו'" אשית

לא א) (וכדיוק dnvrלחוהdad`dכי: כמובן לזה, גרמה
מובן  הי' לא ובמילא וכו'"), אותם "ראה א): (ג, רש"י לשון
הוצרך  שבכלל [עד בהקללה וגו'" אשית "ואיבה שנכלל מעצמו

זו].yxtlרש"י קללה על הטעם
דבר זה אין ועיקר: eciב) lryזוהי כ"א daiqהחטיאה,

להחטא.
זה15) שאין מובן הקדמה lkאבל גם בזה וכלולה - כוונתו

"מכל  התיבות על כפרש"י ענין לעוד מרמז וגם וכדלעיל. כללית,
השדה". חית ומכל הבהמה

ygpd xn`y mixacda mbe d`xdבגלוי *) טובת ed`שרוצה ,
,("rxe aeh ircei miwl`k mziide mkipir egwtpe") 'eke dy`d

.'eke zrcd aexiw ly oipr ixd zehytay

"ואתה 16) טו) שם, (פרשתנו עה"פ פרש"י יומתק ועפ"ז
כד) מ, (ישעי' בהם נשף כמו תשופנו "ולשון עקב": תשופנו
נשיפה  לשון כתב כו' שריקה כמין נושף הוא לנשוך בא כשהנחש
עכ"פ  ישנם וחיות בהמות שאר שאצל בזה, שכוונתו - בשניהם"

שריקה". "כמין רק בנחש משא"כ וכו', קולות
לדוד.17) במשכיל שפי' כמו
הי'18) בלא"ה  כי מיותרת, אינה "והנחש" שתיבת נאמר אם

"ויאמר לכתוב וגו'".ygpdצריך האשה אל
כא.19) ב, פרשתנו
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הי'20לאשה") שה"נחש הכתוב מקדים לזה ,mexr,"
אשר השדה חית "מכל כ"א סתם, ערום dyrולא

`"d"21 להטעותה ביכלתו הי' ולכן אלא 22, ;
לפרש] שכוונתו

ערום  הי' "והנחש קרא להדגשת הטעם מהו -
lkn"'הי'23וגו "והנחש בקיצור נאמר ולא -

ביכלתו  הי' ומשו"ז מאד", "ערום או ערום",
חוה  את (ע"י 24להטעות שהכתוב פרש"י ע"ז ?

"(ערום) תיבת הקושיא lknהוספת לתרץ בא "
מפלתו  היתה למה - הסעיף) (שבתחלת הנ"ל

שיהי' כ"כ, lknגדולה rexb הוא וע"ז - החיות?
" ולכן itlהתירוץ: מפלתו", היתה וגדולתו ערמתו

"ערום שהי' הכתוב להודיענו lknמוסיף ,"
"ארור להיות אח"כ נענש זה ".lknשלעומת

כפי'‰. רש"י מ"ש ג"כ יובן הנ"ל עפ"י והנה
דלכאורה: - וגדולתו" "ערמתו - "ערום" תיבת על

"ו  של הפי' שפירושה מהו לומר דאין גדולתו"?
מה  דא"כ וכיו"ב, גשמי בכח או בגשמיות, גדלות

יכול o`kענינה איך לבאר שבאה זו בהקדמה ,
וכו'? חוה את להטעות

לתיבת  פירוש הוא ש"וגדולתו" לומר ואין
"ערמתו" מעיקרא לכתוב למה דא"כ "ערמתו",
- ולפרשו "ערום"), עצמו הכתוב לשון (שזוהי

בלבד  "גדולתו" תיבת רק לכתוב מובן 25הו"ל והי' ,
"ערום"? תיבת לפרש שבאה מעצמו

הכתובים  של הפשוט בפי' - לרש"י מנ"ל וגם:
מרומז "ערום" שבתיבת -cer?ענין

שכוונת  מכיון מובן: ה"ז הנ"ל עפ"י אמנם
של  ויכלתו כחו הי' במה להסביר היא זה פסוק

הרי חוה, את להחטיא שבנוסף gxkdaהנחש לומר
ערום  שהי' ועל 26ע"ז שבה תכונה עוד לו היתה

יכול הי' כח hal`ידה לו שהי' והיינו - ערמתו
בכל  ערום - "ערום" בתיבת מרומז וה"ז הדיבור;
רש"י  מכוין ולזה ובפועל. בכח זה, תואר פרטי
בידו  וסייעו שהביאוהו הדברים לפרט בפירושו,
היינו  גדולתו", ו(עוד) "ערמתו חוה: את להחטיא
את  ומפעילה שמגלה - ב"ערום" (מעלה "גדולה"

והצטיין ניכר הי' שבה בעליֿהחיים lknהערמה)
הדבור  לכח שהכוונה מובן ומעצמו לו 27- .28שהי'

בל' מפורש מצינו שלא מה ג"כ שפיר [ואתי
זה  עונש גם כי - ממנו הערמה שתסתלק הקללה

"כי שאמר בזה מכל `xexזאת,ziyrנכלל אתה
העיקרי  הגרם היתה הערמה כי בהיות - וגו'"

זאת]. לעשייתו

מכל", ארור מכל "ערום רש"י שמסיים וזהו
שהביאוהו  הענינים לב' מכל" ב"ערום שכוונתו
נתקלל  וכנגדם הדבור, וכח הערמה לחטוא:
לב' הכוונה בזה שגם וכנ"ל, מכל", ב"ארור

שגרמו זאת".הדברים ל"עשית
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עד 20) "דחפה ד) (ג, לפרש דרש"י מהטעמים גם שזהו וי"ל
מיתה  אין כך בנגיעה מיתה שאין כשם לה אמר בו, שנגעה
יכול  הי' איך צרכו כל עדיין מוסבר אינו בלא"ה כי - באכילה"

צ"ל  ולכן (ואף lretayלה d`xdyלהטעותה, מתה אינה
- שם) (פרש"י בו" תגעו "ולא באמירתה הציווי" על ש"הוסיפה

המפרשים). ע"ז עמדו כבר
גם21) ערום שהי' לא -dpnnאבל והגו"א) הרא"ם (כמ"ש *

הבהמה  "מכל מאריך בהטפל ודוקא הספר מן חסר העיקר א"כ כי
שהי' הכוונה אלא השדה"! חית -mexrומכל ממנה) (ולא בכלל

ה  מובנת היא `zeixytובמילא היתה שבד"כ (אף להטעותה
.24 הערה לקמן וראה ממנו). ערומה

כי 22) "אף אח"כ ממ"ש מעצמו מובן  זה דגם להקשות ואין
עלי' "הרבה שפירושו הגן" עץ מכל תאכלו לא אלקים אמר
הפי' שכ"ה עצמו זה כי - ערמה שזוהי שם) (פרש"י וכו'" דברים

הי' "והנחש שהקדים ע"י רק מובן י"ל mexrשם, בלא"ה כי ,"
zn`ayלאכול שלא להם אמר שהקב"ה הנחש הגן.lknחשב עץ
"ערום23) הי' שלפועל עצמו זה מכתוב שמוכח וגו'"lknאף

דילן? בהפ' כהקדמה) (ובפרט לידע נוגע זה מה מ"מ -
(24c"r היא שהקושיא לומר אין אבל וגו"א. הרא"ם פי'

ערום  שהי' אע"פ מכולם, ערום הי' לא אם "וכי שכתבו כמו ממש
כי  - (21 בהערה הנ"ל על (נוסף לפתותה" יכול הי' לא ממנה,

שכמה בפשש"מ כלל מסתבר הנחש,zeigאין מן ערומות תהיינה
האשה!ו  מן ערום יהי' אעפ"כ

mc`dn `ed deaby xn`py `l m`" :b ,d ziy`xa `"ez d`xe (*
f"ke פלאיmb d"ky rnyn df oeylne oiaבפשטות ". wlgl yi la` .

la` ,zrcd urn lk` ygpdy t"dr ipewfg d`xe ."deab"l "mexr"
dfl fnx mey oi` בפשוטו.`xwn ly

א.25) פי"ט, כבב"ר
ויבוא 26) שתשיבנו כדי דברים עלי' "הרבה אח"כ וכפרש"י

העץ". באותו לדבר
ובכ"מ 27) ואילך. ג יב, (במדבר בלקו"ת מהמבואר ולהעיר

נקרא  "אימתי ובכ"מ) א רלה, (זח"ב למארז"ל בנוגע בדא"ח)
"שבחי' - אלקינו" בעיר כשהוא נק'dlecbגדול זו והתפשטות

".xeaicבשם
רש"י 28) כותב בהסגנון א) כי: "ודיבורו", כותב דאינו והא

כי  "ודיבורו", הלשון מתאים אין מפלתו" הי' כו' ערמתו "לפי
הדיבור לענין (לא הכוונה זה לענין envrlykבסגנון כ"א) ,

שהוא כמו שלפיdlrnהדיבור לומר מתאים וע"ז -ezlrn(זו)
וגדולתו"ezltnהיתה "ערמתו בהלשון שזוהי ybcen(משא"כ
dlrn,"'גו הבהמה "מכל לומר מתאים אינו הדיבור ענין על ב) .(

לומר  משא"כ מהן, יותר מדבר שהוא לומר דיבור בגדר אינן כי
לו המעלה dlrnשיש - דידן שבנדון אף לומר, מתאים לגבן,

כלל. בגדרן שאינו בדבר היא

ziy`xa zyxt - zegiy ihewl

.Â:הנ"ל מפרש"י ההוראה
פורענות",29אמרז"ל  ממדת מרובה טובה "מדה

מ"ערום  ונהפך נענש החטא ע"י שאם מובן שמזה
הטוב, בצד עאכו"כ הרי מכל", ל"ארור מכל"
אל  הקצה מן ליהפך אפשר טובה פעולה שע"י
מכל", "ארור ביותר, פחותה מדרגא - הקצה

מכל". (דקדושה) "ערום להיות להתעלות

כי  ה"נחש", בענין דוקא זו הוראה ומרומזת
מצינו דא כשנשכו eaבכגון אחר): (במקום

במדבר  בנ"י את לנשיכתם 30הנחשים התרופה
עשיית zygpdהיתה ygp רבינו משה .31ע"י

הקצה 32ונתבאר  מן אתהפכא של הענין הי' זה דגם
(דהרי  מיתה שענינו גופא, שה"נחש" הקצה, אל

- נהפך לעולם) מיתה שגרם עה"ד, לחטא גרם
פעולת ידו על .miigd33להיות

למכה" רפואה מקדים ש"הקב"ה לכן 34ומכיון ,
לירידה  הנחש שגרם בעת גופא בהחטא עוד

כבר אז להתהפך fnexnגדולה, שאפשר הנ"ל ענין
החטא  ממקום להתעלות הקצה, אל הקצה מן
שלמעלה  אוא"ס עצמות לבחי' ולהתקשר והמיתה,
את  "להחיות הכח שמשם החיים, מקור מבחי'

מעלה 35המתים" כלפי שמסתכלים ע"י והיינו -
וכו' שלימה .36בתשובה

(b"lyz ,ziy`xa t"y zgiyn)
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א.29) יא, ז.p"ye.i"yxtסוטה לד, תשא ו. כ, יתרו
ו.30) כא, חקת
חֿט.31) שם,
בארוכה.32) עיי"ש ואילך. 75 ע' חי"ג לקו"ש

מ"ש 33) "ע"ד מציין א) (מח, בראשית שבאוה"ת ולהעיר
אויביו  גם ועי"ז . . נחשת נחש משה ויעש סד"ה חקת פ' בלקו"ת

כו'". אתו ישלים
ב.34) יג, מגילה ראה
פ"א.35) תש"א מיומיים יחיינו ד"ה
ס"ג.36) שם לקו"ש וראה ח). (שם, חקת פרש"י א. כט, ר"ה
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הי'20לאשה") שה"נחש הכתוב מקדים לזה ,mexr,"
אשר השדה חית "מכל כ"א סתם, ערום dyrולא

`"d"21 להטעותה ביכלתו הי' ולכן אלא 22, ;
לפרש] שכוונתו

ערום  הי' "והנחש קרא להדגשת הטעם מהו -
lkn"'הי'23וגו "והנחש בקיצור נאמר ולא -

ביכלתו  הי' ומשו"ז מאד", "ערום או ערום",
חוה  את (ע"י 24להטעות שהכתוב פרש"י ע"ז ?

"(ערום) תיבת הקושיא lknהוספת לתרץ בא "
מפלתו  היתה למה - הסעיף) (שבתחלת הנ"ל

שיהי' כ"כ, lknגדולה rexb הוא וע"ז - החיות?
" ולכן itlהתירוץ: מפלתו", היתה וגדולתו ערמתו

"ערום שהי' הכתוב להודיענו lknמוסיף ,"
"ארור להיות אח"כ נענש זה ".lknשלעומת

כפי'‰. רש"י מ"ש ג"כ יובן הנ"ל עפ"י והנה
דלכאורה: - וגדולתו" "ערמתו - "ערום" תיבת על

"ו  של הפי' שפירושה מהו לומר דאין גדולתו"?
מה  דא"כ וכיו"ב, גשמי בכח או בגשמיות, גדלות

יכול o`kענינה איך לבאר שבאה זו בהקדמה ,
וכו'? חוה את להטעות

לתיבת  פירוש הוא ש"וגדולתו" לומר ואין
"ערמתו" מעיקרא לכתוב למה דא"כ "ערמתו",
- ולפרשו "ערום"), עצמו הכתוב לשון (שזוהי

בלבד  "גדולתו" תיבת רק לכתוב מובן 25הו"ל והי' ,
"ערום"? תיבת לפרש שבאה מעצמו

הכתובים  של הפשוט בפי' - לרש"י מנ"ל וגם:
מרומז "ערום" שבתיבת -cer?ענין

שכוונת  מכיון מובן: ה"ז הנ"ל עפ"י אמנם
של  ויכלתו כחו הי' במה להסביר היא זה פסוק

הרי חוה, את להחטיא שבנוסף gxkdaהנחש לומר
ערום  שהי' ועל 26ע"ז שבה תכונה עוד לו היתה

יכול הי' כח hal`ידה לו שהי' והיינו - ערמתו
בכל  ערום - "ערום" בתיבת מרומז וה"ז הדיבור;
רש"י  מכוין ולזה ובפועל. בכח זה, תואר פרטי
בידו  וסייעו שהביאוהו הדברים לפרט בפירושו,
היינו  גדולתו", ו(עוד) "ערמתו חוה: את להחטיא
את  ומפעילה שמגלה - ב"ערום" (מעלה "גדולה"

והצטיין ניכר הי' שבה בעליֿהחיים lknהערמה)
הדבור  לכח שהכוונה מובן ומעצמו לו 27- .28שהי'

בל' מפורש מצינו שלא מה ג"כ שפיר [ואתי
זה  עונש גם כי - ממנו הערמה שתסתלק הקללה

"כי שאמר בזה מכל `xexזאת,ziyrנכלל אתה
העיקרי  הגרם היתה הערמה כי בהיות - וגו'"

זאת]. לעשייתו

מכל", ארור מכל "ערום רש"י שמסיים וזהו
שהביאוהו  הענינים לב' מכל" ב"ערום שכוונתו
נתקלל  וכנגדם הדבור, וכח הערמה לחטוא:
לב' הכוונה בזה שגם וכנ"ל, מכל", ב"ארור

שגרמו זאת".הדברים ל"עשית
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עד 20) "דחפה ד) (ג, לפרש דרש"י מהטעמים גם שזהו וי"ל
מיתה  אין כך בנגיעה מיתה שאין כשם לה אמר בו, שנגעה
יכול  הי' איך צרכו כל עדיין מוסבר אינו בלא"ה כי - באכילה"

צ"ל  ולכן (ואף lretayלה d`xdyלהטעותה, מתה אינה
- שם) (פרש"י בו" תגעו "ולא באמירתה הציווי" על ש"הוסיפה

המפרשים). ע"ז עמדו כבר
גם21) ערום שהי' לא -dpnnאבל והגו"א) הרא"ם (כמ"ש *

הבהמה  "מכל מאריך בהטפל ודוקא הספר מן חסר העיקר א"כ כי
שהי' הכוונה אלא השדה"! חית -mexrומכל ממנה) (ולא בכלל

ה  מובנת היא `zeixytובמילא היתה שבד"כ (אף להטעותה
.24 הערה לקמן וראה ממנו). ערומה

כי 22) "אף אח"כ ממ"ש מעצמו מובן  זה דגם להקשות ואין
עלי' "הרבה שפירושו הגן" עץ מכל תאכלו לא אלקים אמר
הפי' שכ"ה עצמו זה כי - ערמה שזוהי שם) (פרש"י וכו'" דברים

הי' "והנחש שהקדים ע"י רק מובן י"ל mexrשם, בלא"ה כי ,"
zn`ayלאכול שלא להם אמר שהקב"ה הנחש הגן.lknחשב עץ
"ערום23) הי' שלפועל עצמו זה מכתוב שמוכח וגו'"lknאף

דילן? בהפ' כהקדמה) (ובפרט לידע נוגע זה מה מ"מ -
(24c"r היא שהקושיא לומר אין אבל וגו"א. הרא"ם פי'

ערום  שהי' אע"פ מכולם, ערום הי' לא אם "וכי שכתבו כמו ממש
כי  - (21 בהערה הנ"ל על (נוסף לפתותה" יכול הי' לא ממנה,

שכמה בפשש"מ כלל מסתבר הנחש,zeigאין מן ערומות תהיינה
האשה!ו  מן ערום יהי' אעפ"כ

mc`dn `ed deaby xn`py `l m`" :b ,d ziy`xa `"ez d`xe (*
f"ke פלאיmb d"ky rnyn df oeylne oiaבפשטות ". wlgl yi la` .

la` ,zrcd urn lk` ygpdy t"dr ipewfg d`xe ."deab"l "mexr"
dfl fnx mey oi` בפשוטו.`xwn ly

א.25) פי"ט, כבב"ר
ויבוא 26) שתשיבנו כדי דברים עלי' "הרבה אח"כ וכפרש"י

העץ". באותו לדבר
ובכ"מ 27) ואילך. ג יב, (במדבר בלקו"ת מהמבואר ולהעיר

נקרא  "אימתי ובכ"מ) א רלה, (זח"ב למארז"ל בנוגע בדא"ח)
"שבחי' - אלקינו" בעיר כשהוא נק'dlecbגדול זו והתפשטות

".xeaicבשם
רש"י 28) כותב בהסגנון א) כי: "ודיבורו", כותב דאינו והא

כי  "ודיבורו", הלשון מתאים אין מפלתו" הי' כו' ערמתו "לפי
הדיבור לענין (לא הכוונה זה לענין envrlykבסגנון כ"א) ,

שהוא כמו שלפיdlrnהדיבור לומר מתאים וע"ז -ezlrn(זו)
וגדולתו"ezltnהיתה "ערמתו בהלשון שזוהי ybcen(משא"כ
dlrn,"'גו הבהמה "מכל לומר מתאים אינו הדיבור ענין על ב) .(

לומר  משא"כ מהן, יותר מדבר שהוא לומר דיבור בגדר אינן כי
לו המעלה dlrnשיש - דידן שבנדון אף לומר, מתאים לגבן,

כלל. בגדרן שאינו בדבר היא

ziy`xa zyxt - zegiy ihewl

.Â:הנ"ל מפרש"י ההוראה
פורענות",29אמרז"ל  ממדת מרובה טובה "מדה

מ"ערום  ונהפך נענש החטא ע"י שאם מובן שמזה
הטוב, בצד עאכו"כ הרי מכל", ל"ארור מכל"
אל  הקצה מן ליהפך אפשר טובה פעולה שע"י
מכל", "ארור ביותר, פחותה מדרגא - הקצה

מכל". (דקדושה) "ערום להיות להתעלות

כי  ה"נחש", בענין דוקא זו הוראה ומרומזת
מצינו דא כשנשכו eaבכגון אחר): (במקום

במדבר  בנ"י את לנשיכתם 30הנחשים התרופה
עשיית zygpdהיתה ygp רבינו משה .31ע"י

הקצה 32ונתבאר  מן אתהפכא של הענין הי' זה דגם
(דהרי  מיתה שענינו גופא, שה"נחש" הקצה, אל

- נהפך לעולם) מיתה שגרם עה"ד, לחטא גרם
פעולת ידו על .miigd33להיות

למכה" רפואה מקדים ש"הקב"ה לכן 34ומכיון ,
לירידה  הנחש שגרם בעת גופא בהחטא עוד

כבר אז להתהפך fnexnגדולה, שאפשר הנ"ל ענין
החטא  ממקום להתעלות הקצה, אל הקצה מן
שלמעלה  אוא"ס עצמות לבחי' ולהתקשר והמיתה,
את  "להחיות הכח שמשם החיים, מקור מבחי'

מעלה 35המתים" כלפי שמסתכלים ע"י והיינו -
וכו' שלימה .36בתשובה

(b"lyz ,ziy`xa t"y zgiyn)
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א.29) יא, ז.p"ye.i"yxtסוטה לד, תשא ו. כ, יתרו
ו.30) כא, חקת
חֿט.31) שם,
בארוכה.32) עיי"ש ואילך. 75 ע' חי"ג לקו"ש

מ"ש 33) "ע"ד מציין א) (מח, בראשית שבאוה"ת ולהעיר
אויביו  גם ועי"ז . . נחשת נחש משה ויעש סד"ה חקת פ' בלקו"ת

כו'". אתו ישלים
ב.34) יג, מגילה ראה
פ"א.35) תש"א מיומיים יחיינו ד"ה
ס"ג.36) שם לקו"ש וראה ח). (שם, חקת פרש"י א. כט, ר"ה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ובהמשך לברכת השנה שבטח קבל מכבר.

א( במ"ש אודות שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט.

הנקודה הכי מוכרחת להדגיש היא, להוציא מלבם של התועים שכל תורתו של הבעש"ט הוא 

אך ורק, דרחמנא לבא בעי, ודלא ח"ו כפסק המשנה, אשר המעשה הוא העיקר, ובמילא באים למסקנא 

יו"ד אפילו בדקדוק קל של דברי  וכנ"ל מוכרחת ההדגשה שלא הקיל ח"ו הבעש"ט כקוצו של  וכו' 

סופרים, כי אם הוסיף ע"ד גודל ענין הכוונה, ועוד אשר לכאו"א מבני ישראל, ניתנה היכולת המלאה 

להתאחד עם בוראו ע"י תורתו ומצותיו. ]ולא רק אלו שנבראו בכשרון שכלי להעמיק בלימוד התורה[ 

אבל כאו"א מחויב בפועל ובמעשה המצות, וכאו"א, בלשון רבנו הזקן, כפי יכולת השגתו ושרש נפשו, 

מחויב גם בפרד"ס שבתורה.

ב( במה שהעיר אודות הצעות לשתף תלמידי בתי ספר בתהלוכות שונות ומפגנים שונים.

נוחה מענינים כהנ"ל שהרי אין מבטלים תשב"ר אפילו לבנין ביהמ"ק  הנה בכלל אין דעתי 

עאכו"כ וכו' ויוצא מכלל זה הוא רק בהשתתפות ענינים אשר ערך חינוכי להשתתפות, שהרי לימוד 

רואים במוחש שנחרתים  ואדרבא  כהנ"ל,  וענינים  פעולות  ע"י  גם  כ"א  בדבור  רק  לא  התלמיד הוא 

ונזכרים יותר עמוק בנפש התלמיד.

הפועל יצא שקודם להשתתפות הרצוי' - צ"ל הסברה מהמורה או המדריך, אודות הנקודה 



נ

מקום  יש  תמיד  שהרי  אלו,  בכגון  הדרושה  הזהירות  ג"כ  מובנת  מהנ"ל  זו,  דהשתתפות  הפנימית 

במכתבו,  שמזכיר  זה  וכמו  משתתף,  בו  להענין  בהנוגע  שהוא  ממי  עוד  הסברה  ישמע  שהתלמיד 

יכולה להביא למסקנא הפכית, וכמו שמעיר ג"כ במכתבו, ובמקום ספק בכגון דא,  שהסברה השני' 

הרי שב ואל תעשה עדיף, ובמה שמעיר על הנקודה שלא לפרוש מן הצבור, הרי אדרבה לפעמים יש 

להשתמש בהדגשה נוספת אודות חשיבותה של שיטה והשקפת עולם שהיא עד כדי כך שצריך לפרוש 

מן הצבור, ולא להתפתות מזה שרבים אומרים בהיפך.

טוב  נעשה  שהמצב  אף  וכו'  לו  שקורה  ממה  לגמרי  השתחרר  שלא  שי'  בנו  אודות  במ"ש  ג( 

בהרבה ממה שהי' בעבר.

בודאי ביאר להם הרופא שהנ"ל תלוי ברקע העצבים עכ"פ חלק חשוב ממנו, וכשחלה השתפרות 

וחיזוק ואימון בעצמו וכו' חלה הטבה גם בהענין, אלא שבכדי להגדיל הטבה ולבטל את כל הענין, ישנם 

כמה תרופות שמצווים הרופאים, וכמו למעט באכילה וכמובן שתי' סמוך לשינה וכו'.

ד( במ"ש אודות מניעה מהריון וכו'.

הרי תורתנו - מל' הוראה - היא תורת חיים )כולל חיים לא רק בעוה"ב אלא גם בעולם הזה, 

ואדרבה - הוא העיקר, שהרי לא בשמים היא( והענין דלחץ דם, מלבד שמשתנה מזמן לזמן ותלוי במצב 

ההתרגשות ובמצב רוח בכלל וכו' והיסח הדעת ממעט בזה כו"כ, הנה גם הרופא יסבירם אשר אלפים 

ואלפים בלחץ דם יותר על הרגיל, מולידים בנים ובנות באופן הכי טוב וכו'.

ונקודה העיקרית בהאמור, אשר כל התערבות מצד האדם בענינים כהנ"ל השייכים אך ורק 

לבורא עולם ומנהיגו, ה"ז היפך שכל הפשוט ולא רק היפך השקפת התורה, ויש להוסיף בזה עוד כמה 

נקודות ולא אביא רק שתים.

)א( מחובת דורנו זה, שכ"א הוא כאוד מוצל מאש השמדות ל"ע ול"ע ר"ל, למלאות לא רק 

הנעשה ע"י אלו שנספו על קידוש השם אלא עיקר הוא למלאות גם מספר בני ישראל כפשוטו.

)ב( בתקופתנו זו שכל אחד מחפש עילות ובנין אב אפילו באופן משונה, ובלבד להקל אורח חייו, 

יש חשש גדול שהנהגה האמורה תשפיע גם על אחרת לעשות כזה, שהרי אין מפורסמת הסיבה דלחץ 

דם וגם אין שואלים לסיבה והסברה וכו' כ"א מביאים ראי' מהנהגה בפועל.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל ומהצלחתו בעבודת הקדש חינוך על טהרת הקדש וכל המוסיף 

מוסיפין לו.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו.

המזכיר

 ב"ה,  אור לי"ד תשרי, תש"כ

ברוקלין.

להגביר השלום, ולאחד ולקרב הלבבות של כאו"א זל"ז, ולהתחזק בבטחון - אשר בודאי הוא 

רק כמש"נ כי מנסה ה"א אתכם. וכשמבחינים שזהו רק נסיון - בטל לגמרי - ומתגלה פי' הפנימי דהנ"ל 

- מנסה )ומגבי'( ה"א אתכם למע' מכל העלמות והסתרים עד כדי לדעת )ולהתקשר בקשר אמיץ וחזק 

מאוד( גילוי פב"פ )לקו"ת פ' ראה יט, ב ואילך( והטוב דלמעלה נעשה טוב נראה ונגלה למטה ג"כ הטוב 

לנו - בגו"ר גם יחד, שמחתנו )ל' רבים(.

אגרות קודש



ני

בראשית ב, כא – ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם 
ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה

ביאור מד"ר, שאות ס' הוא עגול, ומורה על השטן – עולם 
התוהו

א"ר חנינא ברי' דר' אידי מתחלת הספר ועד כאן אין 
כתיב סמ"ך, כיון שנבראת נברא שטן עמה, ואם יאמר 
לך אדם הוא הסובב1, תאמר לו בנהרות הכתוב מדבר.
בראשית רבה פרשה יז, ו

כיון שנבראת, חוה.
שטן, אע"פ ששטן הוא בשי"ן, מכל מקום בסמ"ך 
אי אפשר לטעות ולקרות באופן אחר, משא"כ בשי"ן 

שאם יקרא בשי"ן ימנית אין שטן ופגע רע.
מהלך  הוא  איך  מספר  מדבר,  הכתוב  בנהרות 

הנהרות, אבל בענין הבריאה והעשייה אין כו'.
מתנות כהונה

בבחי'  שהי'  בתוהו  והיינו  עגול,  הוא  ס'2  אות 
עיגולים3, שאות ס' מורה על השטן.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד תנג

בראשית ב, כב – ויבן ה' אלקים את הצלע אשר לקח 
מן האדם לאשה ויבאה אל האדם

רמז בפרש"י, ויבן את הצלע לאשה להיות אשה כמו ויעש 
אותו גדעון לאפוד

ויבן את הצלע לאשה. להיות אשה כמו ויעש אותו 
גדעון לאפוד, להיות אפוד.

רש"י

ויבן  בפסוק  בחומש  רש"י  פירוש  על  בס"ד  נעיר 
את הצלע לאשה, להיות אשה כמו4 ויעש אותו גדעון 

לאפוד להיות אפוד.
הוא, כי גדעון מלשון גדע דהיינו נחתך ונכרת, והוא 

הצלע שנחתכה ונכרתה מאדם וכו'.

1( בראשית ב, יא "שם האחד פישון הוא הסובב כל ארץ החוילה".
2( עיין בפנים בתורת לוי יצחק בענין דלתות עזה אין פחותים מס' אמה 

)מגילה י.(.
3( ראה תורת חיים בראשית – פרשת ויחי – עמוד רמג, ג ואילך. תורה 
אור פרשת שמות נב, א. המשך תרס"ו עמוד שצז )קה"ת תשע"א(. ספר 
המאמרים תש"ל-תשל"א עמוד 542. ועיין לקמן סימן קנד. )לקוטי לוי 

יצחק הערות לזוהר בראשית ע' רכ(.
4( שופטים ח, כז.

כמ"ש  זהב  מאות  וז'  מאלף  האפוד  את  ועשה 
בשופטים ס"ח ע"ש. אלף ת"ש הוא5 אש"ת.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד שפו

ביאור מסורה "ויבאה" ב' )כתוב חסר יוד( באדם וחוה, 
ורבקה ויצחק, דבשניהם הכלה בא אל החתן, ורמז גם 

ליעקב ולאה

יש ב'6 בחי':
א', מי שזיווגו הולך אצלו,

ב', הוא הולך אצל זווגו,
יצחק  וכן  אצלו,  הולך  זווגו  בחי'  הוא  וחוה  אדם 
הי' זווגו הולך7 אצלו כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל 

פרשת תולדות.
דחסר  חסר8,  ויבאה  פעמים  ב'  שכתוב  מה  והיינו 
כמ"ש  כו',  האהלה  יצחק  ויבאה9  האדם,  אל  ויבאה 
אל  ויבאה  בחי'  הוא  יצחק  אצל  רבקה  כי10  במסורה, 

האדם.
והיינו מה שויבאה קאי על הצלע.

אצלו  הולך  זווגו  ג"כ  הוא  יעקב11  אצל  לאה  והנה 
וכו'.

ויש לומר12 לא"ה במלוי למ"ד אל"ף ה"ה גימטריא 
הצל"ע כמכוון, ועיין בלקוטי תורה להאריז"ל פרשת 
בראשית בפסוק ויאמר האדם זאת הפעם כו' כתוב שם 

שלאה הוא בחי' הצלע ע"ש.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד שפו

5( אלף ת"ש הוא ר"ת אש"ת. ]ראה עוד ביאורים ורמזים בתורת לוי 
יצחק כאן[.

6( בראשית רבה פרשה סח, ג. ראה פניני לוי יצחק עה"ת פרשת ויצא 
פרק כח פסוק י.

אצלו,  בא  זווגו  יצחק  וז"ל:   864 עמוד  בראשית  התורה  אור  ראה   )7
ידוע שיש ב' אופנים ביחוד עליון, הא' שהתחתון עולה למעלה והוא 
ע"י התפלה מי יעלה בהר ה' ונקרא שילוב אדנ"י בה'. הב' שהעליון 
יורד למטה והוא ע"י התורה שנמשך מלמעלה למטה וזהו שיצחק קו 

השמאל בחי' עבודה, זווגו בא אצלו בחי' ממטה למעלה ע"ש.
8( דחסר אות יו"ד אחר האות ב', דהי' צ"ל ויביאה, )ולדוגמא בראשית 
כט, יג כתוב "ויביאהו אל ביתו"(. ראה עוד ביאור במסורה לקמן סימן 

קעט. קסב.
9( בראשית כד, סז. "ויביאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה 

ותהי לו לאשה".
10( ופירוש המסורה, הדמיון דרבקה אצל יצחק כמו חוה אצל אדם, 

דבשניהם זווגם בא אצלם – הכלה להחתן.
11( ראה לקמן סימן רמג הטעם בזה.

12( דבפסוק ויבאה אל האדם מרומז כל הזיווגים בתורה – שהנקבות 
באו אל הזכרים, באדם וחוה, יצחק רבקה, וכן מרומז השידוך דלאה 

ויעקב.

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"



נב

לו  חוברת

והרבנית  הרבי לנישואי שנה וחמש עשרים

[„"È˘˙'‰] ,ÂÏÒÎ ·"È
לכך. התאים לא ומצבֿרוחי חלשה, בריאותי כתבתי. שלא חדשים כמה זה

באופן  עצמי על לדבר רוצה אינני רבים. זכרונות בי מעורר – במיוחד אלו ימים ולמעשה, – זה חודש

ובזכרוני. במחשבתי העולים המאורעות מכל למדי קטן חלק אלא אינני כשלעצמי שכן אישי,

שליט"א, מענדל מ' בני של לחתונתו שנה וחמש עשרים ימלאו כסלו, י"ד ביום כלומר יומיים, בעוד

ובפרט! בכלל זו, בתקופה עברו מאורעות כמה תחי'. רעייתו עם טובות, ושנים ימים לאורך

הכל  עושה היה כיצד – עמנו יחד היה שבהן השנים בכל נזכרת אני גדול. היה כבר בילדותו עוד

הרגיל! מגדר יוצאים ואצילות חן כמה במעשיו, היתה גדלות וכמה מאליו, המובן כדבר בפשטות,

מלבנו 295את  גירשנו אולם בעליל, בלתיֿנעימות היו בלבנו התחושות בביתנו. ערכנו החתונה מסיבת

שמחה. באמצעות אלה רגשות

מהם  קרובים, כה אנשים בראשו. שישבו אלו כל עם השולחן בדמיוני מצטייר בכך, שאחפוץ מבלי

לקרבנות. הם אף הפכו הכלל בצרות זמנם. לפני שנפטרו צעירים

זו! בהתוועדות השתקפו מסירות וכמה אמת כמה אלה, אנשים אז התוועדו נאה כמה אח,

נטמנו  שבו המקום לפחות לי ידוע הסבל, שנות כל אחרי יותר; קלה הרגשתי מהם לאחדים .296ביחס

קבורתם  מקום את לדעת כדי לברר דרך שום לי שאין אחרים .297ישנם

רצון  יהי שנפטרו. מקרובי ישנם אך לה. זוכה שאני הנחת על להשי"ת ותודה עליהם, נמנית אינני אני

ובאריכות  הפרטים, בכל הצלחה מלאי יהיו יום באותו התוועדו שלכבודו מי של ושחייו מליצים, שיהיו

ימים.

ישיחנה" איש בלב "דאגה
ישיחנה" איש בלב טועה 298"דאגה ואינני נכונה, הדברים את אומרת שאני ותקותי – לי הזכור ככל .

פירושים: שלושה זה בפסוק יש – בהם

לחלוטין  הדעת את להסיח עדיין.1299. יכולה אינני זאת –

הדא  את ולדחות להשפיל מעליו 2. זאת.300גה לעשות כוחות משקיעה אני –

אחר  מישהו בפני הדברים את להסיח אבל 3299. מאוד, קרובות לעתים לעשות מתאווה אני זאת –

נייר, עלֿגבי הדברים את לרשום לעתים לעצמי מרשה אני כך משום זאת. לעשות מי בפני לי אין כמעט

מתאפשר. שהדבר ככל

(295.000 ע' לעיל ראה
ועוד.296) ז"ל, ובעלה אבי' של קבורתם למקום הכוונה כנראה
ועוד.297) הי"ד רחל הרבנית לאמה הכוונה כנראה
כה.298) יב, משלי
לאחרים.299) ישיחנה . . מדעתו ישיחנה א: עה, יומא ראה
שי.300) מנחת מצודות. רלב"ג. עה"פ: מפרשים

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



נג

לו  חוברת

והרבנית  הרבי לנישואי שנה וחמש עשרים

[„"È˘˙'‰] ,ÂÏÒÎ ·"È
לכך. התאים לא ומצבֿרוחי חלשה, בריאותי כתבתי. שלא חדשים כמה זה

באופן  עצמי על לדבר רוצה אינני רבים. זכרונות בי מעורר – במיוחד אלו ימים ולמעשה, – זה חודש

ובזכרוני. במחשבתי העולים המאורעות מכל למדי קטן חלק אלא אינני כשלעצמי שכן אישי,

שליט"א, מענדל מ' בני של לחתונתו שנה וחמש עשרים ימלאו כסלו, י"ד ביום כלומר יומיים, בעוד

ובפרט! בכלל זו, בתקופה עברו מאורעות כמה תחי'. רעייתו עם טובות, ושנים ימים לאורך

הכל  עושה היה כיצד – עמנו יחד היה שבהן השנים בכל נזכרת אני גדול. היה כבר בילדותו עוד

הרגיל! מגדר יוצאים ואצילות חן כמה במעשיו, היתה גדלות וכמה מאליו, המובן כדבר בפשטות,

מלבנו 295את  גירשנו אולם בעליל, בלתיֿנעימות היו בלבנו התחושות בביתנו. ערכנו החתונה מסיבת

שמחה. באמצעות אלה רגשות

מהם  קרובים, כה אנשים בראשו. שישבו אלו כל עם השולחן בדמיוני מצטייר בכך, שאחפוץ מבלי

לקרבנות. הם אף הפכו הכלל בצרות זמנם. לפני שנפטרו צעירים

זו! בהתוועדות השתקפו מסירות וכמה אמת כמה אלה, אנשים אז התוועדו נאה כמה אח,

נטמנו  שבו המקום לפחות לי ידוע הסבל, שנות כל אחרי יותר; קלה הרגשתי מהם לאחדים .296ביחס

קבורתם  מקום את לדעת כדי לברר דרך שום לי שאין אחרים .297ישנם

רצון  יהי שנפטרו. מקרובי ישנם אך לה. זוכה שאני הנחת על להשי"ת ותודה עליהם, נמנית אינני אני

ובאריכות  הפרטים, בכל הצלחה מלאי יהיו יום באותו התוועדו שלכבודו מי של ושחייו מליצים, שיהיו

ימים.

ישיחנה" איש בלב "דאגה
ישיחנה" איש בלב טועה 298"דאגה ואינני נכונה, הדברים את אומרת שאני ותקותי – לי הזכור ככל .

פירושים: שלושה זה בפסוק יש – בהם

לחלוטין  הדעת את להסיח עדיין.1299. יכולה אינני זאת –

הדא  את ולדחות להשפיל מעליו 2. זאת.300גה לעשות כוחות משקיעה אני –

אחר  מישהו בפני הדברים את להסיח אבל 3299. מאוד, קרובות לעתים לעשות מתאווה אני זאת –

נייר, עלֿגבי הדברים את לרשום לעתים לעצמי מרשה אני כך משום זאת. לעשות מי בפני לי אין כמעט

מתאפשר. שהדבר ככל

(295.000 ע' לעיל ראה
ועוד.296) ז"ל, ובעלה אבי' של קבורתם למקום הכוונה כנראה
ועוד.297) הי"ד רחל הרבנית לאמה הכוונה כנראה
כה.298) יב, משלי
לאחרים.299) ישיחנה . . מדעתו ישיחנה א: עה, יומא ראה
שי.300) מנחת מצודות. רלב"ג. עה"פ: מפרשים

בראשית א, ז – ויעש אלקים את הרקיע 
ובין  לרקיע  מתחת  אשר  המים  בין  ויבדל 

המים אשר מעל לרקיע ויהי כן

ימי  ששת  השני;  ביום  טוב  כי  נאמר  לא  למה  )תוכן: 
בראשית כנגד שיתא אלפי שני, ומבאר כל יום כנגד אלף– 

וענינו(
על מה שלא נאמר בשני כי טוב רבו בדברי רבותינו ז"ל 
)בראשית רבה ד, ח( הדעות, ואשר יראה שעשו עיקר הוא 
– על כי לא נגמרה בו מלאכת המים, ועזר לנגדם הוא מה 
שבשלישי נאמר כי טוב שני פעמים, אחד בהגמר מלאכת 
המים ואחד בהגמר יתר מלאכת היום. אך הלא יקשה למה 
לא השלים מלאכת המים הוא יתברך בשני ואמר עלי' כי 
טוב, ולא יאחר הדבר עד יום השלישי לאומרו בו זה פעמים.

ויתכן, כי הנה אין ספק כי ששת ימי בראשית הם רמז 
לשיתא אלפי שני דהוי עלמא, ויום השביעי אל עולם הבא 
שכולו שבת. נמצא יום הראשון רמז לאלף הראשון, שהיתה 
רשעים  היו  ההוא  באלף  כי  רמז  וחשך,  ובהו  תהו  הארץ 
מכעיסין ובאין, והיו ראוים ]ש[יעלו המים על הארץ ויציפו 
הכל, ויהיו תהו ובהו, על דרך מאמרם ז"ל שכשהרשע דורך 
על הארץ היא מתרעשת )עי' רש"י בראשית ד, טו(, שהוא 
אצלי על כי לא רקע הקב"ה הארץ על המים שלא כטבען, 
רק לשיעבדו את ה'. וכן אמרו )בראשית רבה ה, ה( כי מה 
שייראו  עשה  האלקים  כי  הוא  מארץ  גבוהים  הים  שמי 
ואין  נס מתקיימים,  כי על דרך  בני האדם  מלפניו, בראות 
וירדו המים  צריך ליפרע מהם רק להניח הדבר אל הטבע 
ורוח  פני תהום להעלותו,  הרוגז על  וחשך  וזהו  על הארץ. 
המים  פני  על  מרחפת  היתה  כבר  הדין  מדת  הוא  אלקים 
להציפן על הארץ, כאשר החל בדור אנוש שקרא למי הים 
וישפכם עד שלישו של עולם והי' גומר. אלא שבאלף ההוא 
וירא אלקים את האור כי טוב, הוא צדיק אחד שהוא חנוך, 
ויבדל אלקים כו', כי הבדילו והעלהו מעל לרקיע, ועל ידי כן 

ריחם על עולמו וירא אלקים כי טוב.
שני  הנה  כי  והוא  השני,  לאלף  רמז  הוא  השני  והיום 
על  ומפורסמים  גדולים  דברים  יתברך  הוא  עשה  פעמים 
ידי המים, אחד באלף השני והוא מבול המים שהי' בשנת 
קריעת  ענין  הוא  השלישי  באלף  שנית  שנה,  ותרנ"ו  אלף 
של  תחתונים  מים  שנתחברו   – המבול  ענין  והוא  סוף.  ים 
מעינות תהום עם מים עליונים, כי ארובות השמים נפתחו, 
עד שריחם הוא יתברך ויבדל ביניהם ויסכרו מעינות תהום 
ויהי  באומרו  שני  ביום  נרמז   – השמים  מן  הגשם  ויכלא 
אל  רמז  שהוא  כו',  המים  בין  ויבדל  למים  מים  בין  מבדיל 
ים סוף – שהי' באלף  וענין קריעת  מה שהי' באלף השני. 
ביום  נרמז   – היבשה  ונראית  נד  כמו  השלישי שנצבו מים 
השלישי יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה 
היתה  שבשני  המים  מעשה  שענין  למה  כן  ועל  היבשה. 
נח,  בהשאיר  עולמו  על  ה'  שרחם  שאף  מאד,  גדולה  צרה 
לא יבצר מהיותה רעה רבה, על כן לא נאמר בו כי טוב. אך 

מעשה המים שבשלישי שהוא רמז אל קריעת ים סוף שהי' 
טוב מאד, נאמר בו כי טוב. והיות ענין יקוו המים כו' בשני, 
הי' בלתי אפשר, כי איך ירמוז בשני מה שהי' עתיד להיות 
באלף השלישי, על כן לא נגמרה בו מלאכת הים, ולא נאמר 

בו כי טוב עד השלישי.
והנה ביום השלישי הוציאה הארץ עץ עושה פרי, שהוא 
ט(  ה,  )פרשה  במדרש  פנחס  ר'  מאמר  מתקבל  היותר 
כשהוסיפה על הצווי, כי הקב"ה אמר עץ עושה פרי, כי העץ 
פרי בלבד יהי' עושה פרי, אך לא אילני סרק, והיא הוסיפה 
ותוצא עץ עושה פרי, שבלי היות עץ פרי הי' עושה פרי. כן 
בשלהי אלף שלישי נבנה בית ראשון כמפורש בגמרא, כי 
אז הזהב שבו הי' עושה פירות, כמו שאמרו רז"ל )ירושלמי 
יומא פ"ד ה"ב( מזהב פרוים )דברי הימים ב, ג( ומגפן הזהב 
מה  מעין  והוא  מטבען.  חוץ  תדיר  פירות  עושה  שהיתה 
שביום השלישי אפילו אילני סרק עשו פירות. וגם לאומר 
פרי  עושה  פרי  עץ  אמר  הקב"ה  כי  הציווי,  על  שעברה 
שהעץ עצמה יהי' נאכל, והיא לא עשתה רק עץ עושה פרי. 
יהי' הרמז אל גפני הזהב, שהגפן הי' מין בלתי עושה פרי, 

ושם הצמיחה ויעשה פרי על איכות המקום.
וביום הרביעי נתלו המאורות ויאמר אלקים יהי מאורות 
נבנה בית שני,  כי באלף הרביעי  ברקיע השמים, הוא רמז 
ומארת כתיב חסר, על הדברים שחסרו ממנו. ואמר שעם 
אל  התחברותו  ממנו  נעדר  לא  הראשון,  אל  נדמה  שלא 
המאור  את  וזהו  בראשון.  הי'  כאשר  מעלה  של  המקדש 
הקטן  המאור  ואת  שלמעלה,  המקדש  בית  הוא  הגדול 
שלמטה. וכאשר במאורות הי' קטרוג, כן בנין בית שני הי' 
על ידי קטרוג מהאומות כנודע, ועל כן נכתב מארת חסר 

על חסרונו ועל קטרוגו כמדובר.
או יאמר כי באלף הרביעי נמצאו יחד שני מארת, האחד 
ורוב מציאותו ברביעי, והבית השני  שנבנה בסוף השלישי 

שנבנה ברביעי וכתיב מארת על מה שנחסר בשני.
כנגד המלכים  הגדולים,  התנינים  נבראו  וביום החמישי 

אשר גזרו שמדות והרג רב מהרוגי מלכות באלף החמישי.
בהמה  רמז  וזהו  ישראל,  את  הצרו  הששי  בתחלת  וגם 
יום הששי. ואחרי כן בששי עצמו נעשה  ורמש שבתחלת 
אדם, רמז לבן דוד הבא באלף הששי הוא אדם עצמו כנודע, 
כי על כן נתן לדוד שבעים שנה משני חייו, כי הוא הוא, וגם 
הוא משיחנו הבא באלף הששי. וירד מים עד ים ומנהר עד 
הים  בדגת  וירדו  באומרו  כנרמז  האומות,  בכל  ארץ  אפסי 
הרמז  כי  על  רבים,  לשון  וירדו  אומרו,  זה  לפי  ויצדק  וכו'. 
עם  אדם  עון  עתה  נזכר  לא  וגם  ישראל.  לכל  הוא  לעתיד 
היותו בששי, למה שלא יספר עתה אלא מה שהם רמז אל 
הברכה העתידה במלך משיחנו הנרמז באדם, כי אם אחר 

סיפור מעלות שבעת הימים.
שבאלף  המנוחה  אל  רמז  שבת  בא  הששי  יום  ואחר 

השביעי.
אלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בראשית
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âì(à)äëøaä úàæåíéäìàä Léà äLî Cøa øLà §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà
äëøáäúàæå

¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«
i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî ýåýé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),יׂשראל ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכ ואחר מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ׁשּתחּול ּובּׁשבח אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכּלה,יצא ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יט)ׁשּנאמר: ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ
רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת רּבם,ועּמֹו ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻ
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם ּבׂשר ּכדר c˙.ולא L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ׁשּנתנּהּבאׁש ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיֹות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה

הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבהדירה ּבכח ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורא רא רא רא והן היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבהּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

ָָּבעֹולם.

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»
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(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליעקב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשאמר להּולד עתיד לה)היה מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ÂÈL„˜ŒÏk."ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»¿…»

E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ
ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבלע"ז  פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר ׁשהיית מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ'מתּדּבר
אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:
E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - " ׁשהחינּו " היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
‡¯e·‚a Ï‡¯NÈÔep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ

:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…
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:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà
äëøáäúàæå

¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«
i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî ýåýé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),יׂשראל ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכ ואחר מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ׁשּתחּול ּובּׁשבח אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכּלה,יצא ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יט)ׁשּנאמר: ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ
רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת רּבם,ועּמֹו ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻ
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם ּבׂשר ּכדר c˙.ולא L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ׁשּנתנּהּבאׁש ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיֹות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה

הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבהדירה ּבכח ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורא רא רא רא והן היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבהּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

ָָּבעֹולם.

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
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(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליעקב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשאמר להּולד עתיד לה)היה מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ÂÈL„˜ŒÏk."ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»¿…»

E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ
ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבלע"ז  פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר ׁשהיית מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ'מתּדּבר
אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:
E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - " ׁשהחינּו " היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
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ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
‡¯e·‚a Ï‡¯NÈÔep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ

:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…
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dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות ּבידי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻנמסרּו

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא .עׂשר", ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּׁשניהם (מכות מּפני לראּובן, יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על טו)הֹודּו ול (איוב וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א זר ְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

צב) מּפני (ב"ק ּבארֹון מתּגלּגלין יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָועֹוד
עליו, ׁשּקּבל מד)ׁשּנאמר:נּדּוי ׁשּיֹודה?(בראשית לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל לאבי "וחטאתי ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

וכּו'' e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑ העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ְְָ¿«¿»ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
סנחריב  מּפני ep‡È·z.וחזקּיה BnÚŒÏ‡Â∑הּמלחמה מּפני הּמלחמה)(לׁשלֹום מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑יריבּו ְְְְִִִִֵֵַָ¿∆«¿ƒ∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָ»»»ִָ

נקמתֹו וינקמּו È‰z‰.ריבֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑:ּגלעד רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט יח)על "וּיזעק (דה"ב ְְְְִִִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' ׁשל (ספרי)יהֹוׁשפט, ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ּכאן ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר:יהּודה. יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו יט)ואף יהּודה (יהושע ּבני "מחבל ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשמעֹון". ּבני צ.)]נחלת (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה .[ּומּפני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

ˆd˙BÏז  ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dp·È˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"i ipy meil inei xeriy

ß ixyz h"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑:ׁשּנאמר ּכענין מתנים, מּכת קמיו סט)מחץ ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

ÔÓט  e·Á „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒ
e¯Ë È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Ècƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»

:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

È‰BÒÎיא  ÈÈ C¯aÏa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â »≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««
ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z ‡ÂÚ¯a¿«¬»¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈

:ÔeÓe˜È ‡Ï„ È‰B··„¿»ƒ¿»¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»



נז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות ּבידי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻנמסרּו

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא .עׂשר", ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּׁשניהם (מכות מּפני לראּובן, יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על טו)הֹודּו ול (איוב וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א זר ְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

צב) מּפני (ב"ק ּבארֹון מתּגלּגלין יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָועֹוד
עליו, ׁשּקּבל מד)ׁשּנאמר:נּדּוי ׁשּיֹודה?(בראשית לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל לאבי "וחטאתי ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

וכּו'' e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑ העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ְְָ¿«¿»ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
סנחריב  מּפני ep‡È·z.וחזקּיה BnÚŒÏ‡Â∑הּמלחמה מּפני הּמלחמה)(לׁשלֹום מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑יריבּו ְְְְִִִִֵֵַָ¿∆«¿ƒ∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָ»»»ִָ

נקמתֹו וינקמּו È‰z‰.ריבֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑:ּגלעד רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט יח)על "וּיזעק (דה"ב ְְְְִִִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' ׁשל (ספרי)יהֹוׁשפט, ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ּכאן ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר:יהּודה. יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו יט)ואף יהּודה (יהושע ּבני "מחבל ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשמעֹון". ּבני צ.)]נחלת (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה .[ּומּפני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

ˆd˙BÏז  ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dp·È˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"i ipy meil inei xeriy

ß ixyz h"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑:ׁשּנאמר ּכענין מתנים, מּכת קמיו סט)מחץ ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

ÔÓט  e·Á „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒ
e¯Ë È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Ècƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»

:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

È‰BÒÎיא  ÈÈ C¯aÏa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â »≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««
ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z ‡ÂÚ¯a¿«¬»¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈

:ÔeÓe˜È ‡Ï„ È‰B··„¿»ƒ¿»¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»



dkxadנח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k iyily meil inei xeriy
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

ּבׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי .קדׁשים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz 'k iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ְְֶֶֶֶַַּבגׁשם,

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

.לחדׁש ְֶֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  .מעצר ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"k iriax meil inei xeriy
ּבּסנה  ּתחּלה עלי ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.הּנגלה רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.נחת לראׁש זֹו .כה ְְְִִֶַַַָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ»»ְְֵָָֹ

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ

אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈
ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ß ixyz `"k iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּפי יב) ועל ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי  מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני

ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי הּמֹורּיה ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְִַַָ
זבחיֿצדק יאספּו. ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ יּׂששכר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ִָָ

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ÏBÁ.ּוזבּולּון, ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני וחּלזֹון ּכּסּוי ְְֲִֵֶַַַָָֹ¿À≈¿≈ְְִִִֵָָ
מגּלה:ּוזכּוכית  ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ה) חלקֹו:(שופטים על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום למּות", נפׁשֹו חרף עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ"זבּולּון

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.לאחי ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן "וספּון (שם ְְְִִַָָָָָ¿À≈ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹ
ותרּגּומֹו: ּבכּיּוריּבארז", ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: ּפרקמטיא א (ספרים ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשל
עֹובדים  יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿



נט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k iyily meil inei xeriy
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

ּבׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי .קדׁשים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz 'k iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ְְֶֶֶֶַַּבגׁשם,

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

.לחדׁש ְֶֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  .מעצר ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"k iriax meil inei xeriy
ּבּסנה  ּתחּלה עלי ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.הּנגלה רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.נחת לראׁש זֹו .כה ְְְִִֶַַַָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ»»ְְֵָָֹ

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ

אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈
ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ß ixyz `"k iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ּפי יב) ועל ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי  מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני

ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי הּמֹורּיה ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְִַַָ
זבחיֿצדק יאספּו. ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ יּׂששכר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ִָָ

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ÏBÁ.ּוזבּולּון, ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני וחּלזֹון ּכּסּוי ְְֲִֵֶַַַָָֹ¿À≈¿≈ְְִִִֵָָ
מגּלה:ּוזכּוכית  ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ה) חלקֹו:(שופטים על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום למּות", נפׁשֹו חרף עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ"זבּולּון

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.לאחי ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן "וספּון (שם ְְְִִַָָָָָ¿À≈ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹ
ותרּגּומֹו: ּבכּיּוריּבארז", ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: ּפרקמטיא א (ספרים ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשל
עֹובדים  יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿



dkxadס z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k iying meil inei xeriy
ׁשל  ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹלאלּה
יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזה

e˜ÈÈ.זבחיֿצדק" ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ּבׁשפע ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר .זבּולּון ְִֵֶֶƒ∆««ƒƒ»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתעברּו

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«

˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz a"k iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«
i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â „·Ú¬«¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k iying meil inei xeriy
ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם .עם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé ýåýé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון .צּוּוי ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּבמנחֹותּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. ֶָָָּדבר

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף .אשקלונ"ט, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

‡L¯כד  ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ¯ È‰È¿≈«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»



סי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k iying meil inei xeriy
ׁשל  ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹלאלּה
יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזה

e˜ÈÈ.זבחיֿצדק" ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ּבׁשפע ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר .זבּולּון ְִֵֶֶƒ∆««ƒƒ»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתעברּו

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«

˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz a"k iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«
i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â „·Ú¬«¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k iying meil inei xeriy
ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם .עם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé ýåýé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון .צּוּוי ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּבמנחֹותּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. ֶָָָּדבר

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף .אשקלונ"ט, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

‡L¯כד  ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ¯ È‰È¿≈«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»



dkxadסב z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz b"k iyiy mei mlerd lka ,iying mei jynd i"`a ß

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E

(iyiymeimlerdlka)iyingmei
¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, .ּבסֹופּהלמ"ד ְְִִִֵֵֶָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ותחת ּכל ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְִִִַַַַַָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ÚÈ˜·.ּתאנתֹו", ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ּכעין (במדבר "ועינֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ≈«¬…ְְְֵֵ
ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין טו)הּבדלח", הבטחה (ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אבֹותיכם"(בראשית ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, אלהים ‡Û.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ."והיה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ««¿ִָ«
ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו יעקב:אף כז)ׁשל הּׁשמים (שם מּטל האלהים ל "ויּתן »»««¿»ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

."וגֹו' ְ

(èë)éøLàïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

eËÏ¯‡א  ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»
dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ¯ B·„ƒ¿≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ¿»»»«¿»»ƒ¿»«»

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ

ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ּפי על ׁשאף - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מקֹום, מּכל הרׁשּות, ּדבר אם ּכי מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צרי הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור ּפי על - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם וכמה ּכמה אחת ועל מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ידי ׁשעל - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל ְֱִֵֶַָָָָמאמּונתֹו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»
ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ

ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם
להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

˜ÈÓi˙ד  Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ
CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»
:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡ dpz‡∆¿ƒ««¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

Ú¯‡a‡ה  ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„¿»«≈¿»«¿»



סג dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz b"k iyiy mei mlerd lka ,iying mei jynd i"`a ß

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E

(iyiymeimlerdlka)iyingmei
¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, .ּבסֹופּהלמ"ד ְְִִִֵֵֶָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ותחת ּכל ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְִִִַַַַַָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ÚÈ˜·.ּתאנתֹו", ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ּכעין (במדבר "ועינֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻ≈«¬…ְְְֵֵ
ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין טו)הּבדלח", הבטחה (ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אבֹותיכם"(בראשית ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, אלהים ‡Û.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ."והיה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ««¿ִָ«
ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו יעקב:אף כז)ׁשל הּׁשמים (שם מּטל האלהים ל "ויּתן »»««¿»ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

."וגֹו' ְ

(èë)éøLàïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

eËÏ¯‡א  ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»
dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ¯ B·„ƒ¿≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ¿»»»«¿»»ƒ¿»«»

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ

ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ּפי על ׁשאף - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מקֹום, מּכל הרׁשּות, ּדבר אם ּכי מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צרי הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור ּפי על - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם וכמה ּכמה אחת ועל מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ידי ׁשעל - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל ְֱִֵֶַָָָָמאמּונתֹו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»
ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ

ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם
להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

˜ÈÓi˙ד  Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ
CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»
:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡ dpz‡∆¿ƒ««¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

Ú¯‡a‡ה  ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„¿»«≈¿»«¿»



dkxadסד z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה .(אבות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ
אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן נאמר:ׁשלֹום כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת, מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹהׁשלים

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt ýåýé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

ÈÈיא  dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»
ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»

:dÚ¯‡ ÏÎÏe È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»«¿≈

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת :(שבת ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

סימן גאוא"ל פסוקים הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay
."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

úøöò éðéîùì äøèôäç ÷øô à íéëìî

çãðçaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå älôzä-ìk úà ýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³

:íéîMä úBùøt åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýéäðìBãb ìB÷ ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå §Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈§ª¬Ÿ©¨¨«¦©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®¬¨−

:øîàìåðìkî ãçà øác ìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð øLà ýåýé Ceøa ¥«Ÿ¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º¨¨´¤À̈¦Ÿ¸

:Bcáò äLî ãéa øac øLà áBhä Bøácæðeðéúáà-íò äéä øLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäé §¨´©½£¤´¦¤½§©−Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®

:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìàçðìå åéëøc-ìëa úëìì åéìà eðááì úBhäìåéètLîe åéwçå åéúBöî øîL ©©©§¥−§©¦§¥«§©¬§¨¥−¥®̈¨¤¤́§¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈

:eðéúáà-úà äeö øLàèðeðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé éðôì ézðpçúä øLà älà éøáã eéäéå £¤¬¦−̈¤£Ÿ¥«§¦§¸§¨©¹¥À¤£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−

:BîBéa íBé-øác ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî úBùòì äìéìå íîBéñénò-ìk úòc ïòîì ¨´¨¨®§¨©£´Ÿ¦§©´©§À¦§©²©¬¦§¨¥−§©¬§«§©À©©µ©¨©¥´

:ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék õøàäàñåéwça úëìì eðéäìà ýåýé íò íìL íëááì äéäå ¨½̈¤¦¬§Ÿ̈−´¨¡Ÿ¦®¥−«§¨¨³§©§¤¸¨¥½¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²

ìå:äfä íBik åéúBöî øîLáñ:ýåýé éðôì çáæ íéçáæ Bnò ìàøNé-ìëå CìnäåâñäîìL çaæiå §¦§¬Ÿ¦§−̈©¬©²¤«§©¤¾¤§¨¦§¨¥−¦®«Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§©´§ŸÀŸ

eëðçiå óìà íéøNòå äàî ïàöå óìà íéðLe íéøNò ø÷a ýåýéì çáæ øLà íéîìMä çáæ úà¥´¤©́©§¨¦»£¤´¨©´©Ÿ̈¼¨À̈¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬§¤§¦−¨®¤©©§§¸

:ìàøNé éða-ìëå Cìnä ýåýé úéa-úàãñéðôì øLà øöçä CBz-úà Cìnä Lc÷ àeää íBia ¤¥´§Ÿ̈½©¤−¤§¨§¥¬¦§¨¥«©´©À¦©̧©¤¹¤¤´¤¨¥À£¤¸¦§¥´

øLà úLçpä çaæî-ék íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà íL äùò-ék ýåýé-úéá¥§Ÿ̈½¦¨¨Ÿ́À̈¤¨Ÿ¨¸§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´©§¨¦®¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤´



סה dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה .(אבות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ
אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן נאמר:ׁשלֹום כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת, מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹהׁשלים

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt ýåýé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

ÈÈיא  dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»
ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»

:dÚ¯‡ ÏÎÏe È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»«¿≈

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת :(שבת ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

סימן גאוא"ל פסוקים הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay
."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda
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úøöò éðéîùì äøèôäç ÷øô à íéëìî
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:øîàìåðìkî ãçà øác ìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð øLà ýåýé Ceøa ¥«Ÿ¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º¨¨´¤À̈¦Ÿ¸
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:õøàä
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¨¨«¤
i"yx£˙ÈL‡¯a∑ ׁשהיא לכם", הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא יצחק: רּבי אמר ¿≈ƒְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ראׁש יׂשראל.מצוה ׁשּנצטּוּו ּפתח ֹונה ּטעם מּׁשּוםּומה קי"א)ּבבראׁשית? לתת (תהלים לעּמֹו הּגיד מעׂשיו "ּכח : ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
הם  ּגֹוים, ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם לסטים ליׂשראל: העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלהם
נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל הארץ ּכל להם: ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָאֹומרים

לנּו ּונתנ ּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו a¯‡.להם, ˙ÈL‡¯a∑ אּלא אֹומר  הּזה הּמקרא ׁשּדרׁשּוהּואין ּכמֹו ּדרׁשּוני, ְְְִֵֶֶָָָָָָ¿≈ƒ»»ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנקראת הּתֹורה ּבׁשביל זכרֹונםֿלברכה: ח)חכמינּו ׁשּנקראּו(משלי יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו", "ראׁשית ב): :(ירמיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

היתה  "והארץ וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ּכ ּכפׁשּוטֹו, לפרׁשֹו ּבאת ואם ּתבּואתה". ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ"ראׁשית
הּמקר  ּבא ולא אֹור", יהי אלהים וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו קדמּו,תהּו ׁשאּלּו לֹומר הּבריאה, סדר להֹורֹות א ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשאינֹו ּבּמקרא 'ראׁשית' ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים את ּברא ּבראׁשֹונה לכּתב: לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹׁשאם
ּכאן  אף ."ּדגנ "ראׁשית ממלכּתֹו", "ראׁשית יהֹויקים", ממלכת "ּבראׁשית ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּדבּוק

ּברא, ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ּברא "ּבראׁשית אֹומר: ה'אּתה ּדּבר "ּתחּלת לֹו: ודֹומה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

‡¯Ú‡:א  ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÈÈ ‡¯a ÔÈÓ„˜a¿«¿ƒ¿»¿»«¿«»¿»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

à(`).úéLàøa:wgvi iAx xn` §¥¦¨©©¦¦§¨
dUrnA dxFYd zgzFR dn ipRn¦§¥¨©©©¨§©£¥
xTirW xg`n `lde ,mlFrd z`ixA§¦©¨¨©£Ÿ¥©©¤¦©
miTEge zFevn cOll `Ed dxFYd©¨§©¥¦§§¦

,l`xUilligzdl Kixv did `l §¦§¨¥Ÿ¨¨¨¦§©§¦
n `N` dxFYd z`zWxRWcgd' ¤©¨¤¨¦¨¨©©Ÿ¤

'mkl dGd(a ,ai zeny)-oAxw zWxR ©¤¨¤¨¨©¨§©
,WcFgd WECiw zevnA zgzFRd gqRd©¤©©©©§¦§©¦©¤

`idWddevOdDa EEhvPW dpFW`x ¤¦©¦§¨¨¦¨¤¦§©¨
ipA lMl`xUi(ipewfg ,y"`x ,mipwf zrc). ¨§¥¦§¨¥

A gzR mrH dnEdUrn xERiq ©©©¨©§¦©£¥
?ziW`xa`N`mEXnEWxCW oiprd §¥¦¤¨¦¨¦§¨¤¨§

:aEzMd on minkgciBd eiUrn gM' £¨¦¦©¨Ÿ©©£¨¦¦
'miFB zlgp mdl zzl FOrlmildz) §©¨¥¨¤©£©¦

(e ,`iw-- eiUrn z` FOrl dNiB¦¨§©¤©£¨
mdl zzl icM - ziW`xa dUrn©£¥§¥¦§¥¨¥¨¤

,miiFB zlgpzFOE` Exn`i m`W ©£©¦¤¦Ÿ§
,mY` mihql :l`xUil mlFrd̈¨§¦§¨¥¦§¦©¤
,miFb draW zFvx` mYWaMW¤§©§¤©§¦§¨¦
,oiCM `NW mkvx`A miwifgn mkPde§¦§¤©£¦¦§©§§¤¤Ÿ©¦

- mdl mixnF` mdl`xUi miaiWn ¥§¦¨¤§¦¦¦§¨¥
:mlFrd zFOE`lux`d lM(mlFrd) §¨¨¨¨¨¤¨¨

`Ed ,`id `EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨¦
,D`xAdxFYdW itM,dcirnDpzpE §¨¨§¦¤©¨§¦¨§¨¨

- eipirA xWi xW`lux`de li`Fd ©£¤¨¨§¥¨¦§¨¨¤
;utg `EdW inl DpzFp `Ed ,FNW¤§¨§¦¤¨¥

didWMFpFvxAux`d z` zzl §¤¨¨¦§¨¥¤¨¨¤
,miiFBd zraWlE ;mdl DpzpdidWk §¦§©©¦§¨¨¨¤§¤¨¨

FpFvxaDligpdlE mcIn DYgwl ¦§§©§¨¦¨¨§©§¦¨
,l`xUil.Epl DpzpE mdn Dlhpixd §¦§¨¥§¨¨¥¤§¨¨¨£¥

,DA Epikf oicA `N` mihql Ep` oi`W¤¥¨¦§¦¤¨§¦¨¦¨
ux`d oFc`n DzF` EplAiw ixdW¤£¥¦©§¨¥£¨¨¤

(m"`x):
.àøa úéLàøadGd `xwOd oi` §¥¦¨¨¥©¦§¨©¤

- 'ipWxC' `N` xnF`Fpi` df wEqR ¥¤¨¨§¥¦¨¤¥
,calA FhEWR iRÎlr iE`xM aXiizn¦§©¥¨¨©¦§¦§¨
WFxC xnF`e `xFw ENi`M `N ¤̀¨§¦¥§¥§

iA wOrzde(l"yxdn ,m"`x),FnM §¦§©¥¦§
:EpizFAx EdEWxCWÎ 'ziW`xA' ¤§¨©¥§¥¦

mlFrd `xap `NW ;'ziW`x liaWA'¦§¦¥¦¤Ÿ¦§¨¨¨
`N`z`xwPW dxFYd liaWA ¤¨¦§¦©¨¤¦§¥

'FMxC ziW`x'(ak ,g ilyn)liaWaE , ¥¦©§¦§¦
'dz`EaY ziW`x' E`xwPW l`xUi¦§¨¥¤¦§§¥¦§¨Ÿ

(b ,a dinxi),miiExTd EN` ipW liaWA¦§¦§¥¥©§¦
.ux`de minXd E`xap ,'ziW`x'm`e ¥¦¦§§©¨©¦§¨¨¤§¦

- FWxtl z`AWxtl `FaYWM mpn` ¨¨§¨§¨§¨§¤¨§¨¥
dGd `xwOd z`:EdWxR KM ,FhEWtM ¤©¦§¨©¤¦§¨¨§¥

Î 'ux`e minW z`ixA ziW`xA'§¥¦§¦©¨©¦¨¨¤
KWge Edae Edz dzid ux`de''Fbe §¨¨¤¨§¨Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤§

.'xF` idi midl` xn`IeÎ,xnFlM ©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦§©
oiprM miWxRzn EN` miwEqR dWlW§¨§¦¥¦§¨§¦§¦§¨
,ux`de minXd z`ixA zNigzA :cg ¤̀¨¦§¦©§¦©©¨©¦§¨¨¤
,EdFae EdFY ux`d dzid oiicr xW`M©£¤£©¦¨§¨¨¨¤¨
`A `le .'Fbe xF` idi midl` xn` f`̈¨©¡Ÿ¦§¦§§Ÿ¨
minXd z`ixA mvr lr xRql aEzMd©¨§©¥©¤¤§¦©©¨©¦
xF`d z`ixA lr xRql m` iM ,ux`de§¨¨¤¦¦§©¥©§¦©¨

oFW`xd mFIA dzidW(`"eb ,m"`x). ¤¨§¨©¨¦
ayiizn `xwnd oi` recn yxtn i"yx

eytd ezernyn itl ie`xk:dh
`le'ziW`xA' zaiYW ,WxtY §Ÿ§¨¥¤¥©§¥¦

We ,'dNigYA' DWExiR`xwOd `A ¥¨©§¦¨§¤¨©¦§¨
zFxFdllr (cOll),d`ixAd xcqin §§©¥©¥¤©§¦¨¦

e ,oFxg` `xap inE oFW`x `xapxnFl ¦§¨¦¦¦§¨©£§©
EN`W(ux`de minXd)EncwE`xape ¤¥©¨©¦§¨¨¤¨§§¦§§

Fpi` df WExiR oMW .lMd ziW`xA§¥¦©Ÿ¤¥¥¤¥
,aEzMd oFWlA aXiizn`A m`W ¦§©¥¦§©¨¤¦¨

- KM zFxFdlzpeEM dzid z`fl ENi` §¨¦§Ÿ¨§¨©¨©
,aEzMdFl didoFWlA WOYWdl ©¨¨¨§¦§©¥¦§

e ,'dpFW`xA'`xA dpFW`xA' aFYkl ¨¦¨¦§¨¦¨¨¨
,'Fbe 'minXd z`oFWlA `le ¥©¨©¦§§Ÿ¦§

itl ,'ziW`xA''ziW`x' Ll oi`W §¥¦§¦¤¥§¥¦
daiYl wEac Fpi`W `xwOA©¦§¨¤¥¨©¥¨

- eixg`NW`xwOd lkA `vnY `l ¤§©£¨Ÿ¦§¨§¨©¦§¨
zknqp `idWM `N` 'ziW`x' zaiY¥©¥¦¤¨§¤¦¦§¤¤
DzErnWnE (1 dixg`NW daiYl©¥¨¤§©£¤¨©§¨¨

,'ipFlR xaC lW FzNigY'FnMEp`W §¦¨¤¨¨§¦§¤¨
:mi`Ad miaEzMA mi`vFnziW`xA' §¦©§¦©¨¦§¥¦

'miwiFdi zklnn(` ,fk my)DzNigzA] ©§¤¤§¨¦¦§¦¨¨
;[miwiFdi zklnn lWziW`x' ¤©§¤¤§¨¦¥¦

'FYklnn(i ,i oldl)lW DzNigY] ©§©§§¦¨¨¤
;[dklnOdLpbC ziW`x(c ,gi mixac) ©©§¨¨¥¦§¨§

,EN` znbEckE .[obCd lW FzNigY]§¦¨¤©¨¨§§©¥
- xnF` dY` o`M s`Wxtl Lilr ©¨©¨¥¨¤§¨¥

aEzMd z`'midl` `xA ziW`xA' ¤©¨§¥¦¨¨¡Ÿ¦
FnM ,'Fbexn`p ENi`ziW`xA' §§¦¤¡©§¥¦

,'`FxAz`ixA ziW`xA' :xnFlkE §§©§¥¦§¦©
.'Fbe 'ux`d z`e minXd z` midl ¡̀Ÿ¦¤©¨©¦§¤¨¨¤§

Fl dnFce`xwOA dnFC `nbEC - §¤§¨¨©¦§¨
:Ff oFbM mixaC zxEvl'd xAC zNgY' §©§¨¦§§¦©¦¤

'rWFdA(a ,` ryed)'zNigY' zaiY mB . §¥©©¥©§¦©



סז
:íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà ìéëäî ïè÷ ýåýé éðôìäñàéää-úòá äîìL Nòiå ¦§¥´§Ÿ̈½¨ÀŸ¥¨¦¸¤¨Ÿ¨´§¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬©§¨¦«©©©́§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´

úòáL eðéäìà ýåýé éðôì íéøöî ìçð-ãò úîç àBálî ìBãb ìä÷ Bnò ìàøNé-ìëå âçä-úà¤¤¿̈§¨¦§¨¥´¦Á¨¨̧¨¹¦§¬£¨´©©´©¦§©À¦¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¦§©¬

:íBé øùò äòaøà íéîé úòáLå íéîéåñeëìiå Cìnä-úà eëøáéå íòä-úà çlL éðéîMä íBia ¨¦−§¦§©´¨¦®©§¨¨¬¨−̈Ÿ«©³©§¦¦¸¦©´¤¨½̈©§¨§−¤©¤®¤©¥§´

:Bnò ìàøNéìe Bcáò ãåãì ýåýé äùò øLà äáBhä-ìk ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì§¨¢¥¤À§¥¦¸§´¥¥½©´¨©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸§¨¦´©§½§¦§¨¥−©«

èàõôç øLà äîìL ÷Lç-ìk úàå Cìnä úéa-úàå ýåýé-úéa-úà úBðáì äîìL úBlëk éäéå©§¦Æ§©´§Ÿ½Ÿ¦§²¤¥¬§Ÿ̈−§¤¥´©¤®¤§¥Æ¨¥´¤§Ÿ½Ÿ£¤¬¨¥−

:úBùòì©«£«Ÿ

(éùéù íåéì íìåòä ìëá) äøåú úçîù-äëøáä úàæå úøèôäà ÷øô òùåäéá

àà:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé ãáò äLî úBî éøçà éäéåáäLî ©§¦À©£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ¤¬

íäì ïúð éëðà øLà õøàä-ìà äfä íòä-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà øáò íe÷ äzòå úî écáò©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−

:ìàøNé éðáìâ:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷î-ìk ¦§¥¬¦§¨¥«¨¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«

ãàBáî ìBãbä íiä-ãòå íézçä õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä-ãòå äfä ïBðáläå øaãnäî¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§©©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤©¦¦½§©©¨¬©¨−§´

:íëìeáb äéäé LîMääéðôì Léà ávéúé-àìéiç éîé ìk ECnò äéäà äLî-íò éúééä øLàk E ©¨®¤¦§¤−§«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈

:jáæòà àìå Etøà àìåézòaLð-øLà õøàä-úà äfä íòä-úà ìéçðz äzà ék õîàå ÷æç ¬Ÿ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡¨®¦´©À̈©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦

:íäì úúì íúBáàìæì ãàî õîàå ÷æç ÷øécáò äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk úBNòì øîL ©£−̈¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ¦§³Ÿ©£Æ§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´©§¦½

:Cìz øLà ìëa ìékNz ïòîì ìåàîNe ïéîé epnî øeñz-ìàçétî äfä äøBzä øôñ Leîé-àìE ©¨¬¦¤−¨¦´§®Ÿ§©´©©§¦½§−Ÿ£¤¬¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á©¨¸©¤¹¦¦À

:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék Ba áeúkä-ìëk úBùòì øîLz ïòîì äìéìå íîBé Ba úéâäå§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ©£½Ÿ§¨©¨−®¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«

èéúéeö àBìäéäìà ýåýé Enò ék úçz-ìàå õøòz-ìà õîàå ÷æç E:Cìz øLà ìëa Eéåöéå £³¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈©©£−Ÿ§©¥¨®¦³¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«©§©´

:øîàì íòä éøèL-úà òLBäéàéäãö íëì eðéëä øîàì íòä-úà eeöå äðçnä áø÷a | eøáò §ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈¥«Ÿ¦§´§¤´¤©©£¤À§©³¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−¥¨®

ìL | ãBòa ékíëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà úLøì àBáì äfä ïcøiä-úà íéøáò ízà íéîé úL ¦º§´§´Ÿ¤¨¦À©¤³«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´©¤½¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:dzLøì íëì ïúðáé:øîàì òLBäé øîà äMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøìåâéøácä-úà øBëæ Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤©§©¤®¨©¬§ª−©¥«Ÿ¨Æ¤©¨½̈

:úàfä õøàä-úà íëì ïúðå íëì çéðî íëéäìà ýåýé øîàì ýåýé-ãáò äLî íëúà äeö øLà£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©¨¤½§¨©¬¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ

ãéíéLîç eøáòz ízàå ïcøiä øáòa äLî íëì ïúð øLà õøàa eáLé íëéð÷îe íëtè íëéLð§¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤£¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−§¥´¤©©§¥®§©¤Á©©§¸£ª¦¹

:íúBà ízøæòå ìéçä éøBab ìk íëéçà éðôìåèeLøéå íëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãò ¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦©£©§¤−¨«©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©£¥¤»¨¤¼§¨§´

ýé-øLà õøàä-úà änä-íâ| øLà dúBà ízLøéå íëúMøé õøàì ízáLå íäì ïúð íëéäìà ýå ©¥½¨¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈£¤´

:LîMä çøæî ïcøiä øáòa ýåýé ãáò äLî íëì ïúðæèeðúéeö-øLà ìk øîàì òLBäé-úà eðòiå ¨©´¨¤ÀŸ¤Æ¤´¤§Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−¦§©¬©¨«¤©©£½¤§ª−©¥®Ÿ³Ÿ£¤¦¦¨̧Æ

:Cìð eðçìLz øLà-ìk-ìàå äùòðæééìà òîLð ïk äLî-ìà eðòîL-øLà ìëkýåýé äéäé ÷ø E ©£¤½Ÿ§¤¨£¤¬¦§¨¥−¥¥«§³Ÿ£¤¨©Æ§Æ¤¤½¥−¦§©´¥¤®©Â¦§¤º§Ÿ̈³

éäìà:äLî-íò äéä øLàk Cnò Eçéét-úà äøîé-øLà Léà-ìkéøác-úà òîLé-àìå Eìëì E ¡Ÿ¤ÆÆ¦½̈©£¤¬¨−̈¦¤«¨¦º£¤©§¤´¤¦À§«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ

:õîàå ÷æç ÷ø úîeé epeöz-øLà£¤§©¤−¨®©−£©¬¤«¡¨«

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

à(à)aúàå íéîMä úà íéäìà àøa úéLàø §¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦§¥¬
:õøàä
úéùàøá

¨¨«¤
i"yx£˙ÈL‡¯a∑ ׁשהיא לכם", הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא יצחק: רּבי אמר ¿≈ƒְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ראׁש יׂשראל.מצוה ׁשּנצטּוּו ּפתח ֹונה ּטעם מּׁשּוםּומה קי"א)ּבבראׁשית? לתת (תהלים לעּמֹו הּגיד מעׂשיו "ּכח : ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
הם  ּגֹוים, ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם לסטים ליׂשראל: העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלהם
נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל הארץ ּכל להם: ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָאֹומרים

לנּו ּונתנ ּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו a¯‡.להם, ˙ÈL‡¯a∑ אּלא אֹומר  הּזה הּמקרא ׁשּדרׁשּוהּואין ּכמֹו ּדרׁשּוני, ְְְִֵֶֶָָָָָָ¿≈ƒ»»ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנקראת הּתֹורה ּבׁשביל זכרֹונםֿלברכה: ח)חכמינּו ׁשּנקראּו(משלי יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו", "ראׁשית ב): :(ירמיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

היתה  "והארץ וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ּכ ּכפׁשּוטֹו, לפרׁשֹו ּבאת ואם ּתבּואתה". ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ"ראׁשית
הּמקר  ּבא ולא אֹור", יהי אלהים וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו קדמּו,תהּו ׁשאּלּו לֹומר הּבריאה, סדר להֹורֹות א ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשאינֹו ּבּמקרא 'ראׁשית' ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים את ּברא ּבראׁשֹונה לכּתב: לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹׁשאם
ּכאן  אף ."ּדגנ "ראׁשית ממלכּתֹו", "ראׁשית יהֹויקים", ממלכת "ּבראׁשית ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּדבּוק

ּברא, ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ּברא "ּבראׁשית אֹומר: ה'אּתה ּדּבר "ּתחּלת לֹו: ודֹומה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
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ziy`xaסח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ּתאמר ּבהֹוׁשע", ואם וגֹו'". הֹוׁשע אל ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּדּבּורֹו ּתחּלת ּכלֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

נבראּו, ּתחּלה ׁשאּלּו ּבא, לׁשֹונם להֹורֹות ׁשּמקּצרים מקראֹות ל ויׁש אּלּו, ּברא הּכל ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּדּמׂשק", חיל את "יּׂשא ּוכמֹו: הּסֹוגר. מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: אחת, ּתבה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּוממעטים
מראׁשית  "מּגיד ּוכמֹו: ּבּבקרים. אדם יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים", יחרׁש "אם ּוכמֹו: יּׂשאּנּו. מי ּפרׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹולא
ׁשהרי  קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹאחרית",

ב)ּכתיב: א, והמאחרים (לקמן הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
היתה, מתי הּמים ּבריאת על ּכלּום, נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ. הּמים ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלּום  והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר הּמקרא לּמד לא ּכרח.ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a∑ ּברא אמר ׁשּבּתחּלה ולא ה', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻ»»¡…ƒְְִֶַַָָָָֹ
הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה הּדין, ּבמּדת לבראתֹו ּבמחׁשבה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעלה

וׁשמים  ארץ אלהים ה' עׂשֹות "ּביֹום ּדכתיב ."והינּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

אדמּו"ר ועל־ּפי־זה מֹו"ח כ"ק מאמר ּבאּור ּבתֹוספת והענין יּובן הּׁשנה. עניני לכל נֹוגע ּבראׁשית ּדׁשּבת ההנהגה ׁשאפן ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשהרי  ההׁשּתלׁשלּות, עניני ּכל על ּדקאי הּפנימי הּפרּוׁש ּגם יׁשנֹו הּׁשנה, עניני ּבכל הּפׁשּוט הּפרּוׁש על נֹוסף ּדהּנה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבזה,
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ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ׁשהּוא  לׁשנה, מּׁשנה ּבאילנֹו ׁשּדר ׁשם על הדר ׁשּנקרא אתרֹוג ּגּבי ּבחסידּות הּמבאר ועל־ּדר] ׁשּנּוי, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹׁשנה
ּדסדר  הּמדרגֹות ׁשּבכל הּׁשּנּויים ּכל ּדהינּו, האחדּות], עֹולם הּוא האתרֹוג ׁשענין לפי והינּו הּׁשּנּויים, ּכל את ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָסֹובל
ׁשאז  לפי והינּו ּבראׁשית, ּדׁשּבת ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות ּובכל ּבעצמּותֹו. הּכלּול האֹור לבחינת עד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהׁשּתלׁשלּות,
האלקי  הּכח על ּדקאי הּפׁשּוט מהּפרּוׁש החל מדרגֹות, ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ב) (סעיף וכּנ"ל אלקים, ּברא ּבראׁשית ּבּתֹורה ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹקֹורין
ּברא  ׁשּבראׁשית ּבפנימּיּותֹו) ויׁשנֹו הּפׁשּוט, הּפרּוׁש עם ּגם (ׁשּקׁשּור לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, והארץ הּׁשמים את ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּמהּוה
לבחינת  עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּבכל הּׁשּנּויים עניני ּכל ּתלּויים ׁשּבֹו האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר עצמּותֹו על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָקאי
הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת  אזי  הרחבה , ׁשל ּבאפן היא ּברא ׁשית ּבׁשּבת הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. הּכלּול ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהאֹור

מ  למּטה עד מעלה ּטה.מּלמעלה ְְְְִַַַַַָָָָ
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הארץהארץהארץהארץ:::: ואתואתואתואת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּבּבּבּברארארארא ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
מּׁשּום  ּבבראׁשית, ּפתח טעם ּומה לכם.. הּזה מהחדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר – ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבראׁשית
ׁשבעה  ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם, לסטים ליׂשראל, העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּכח
מהם  נטלּה ּוברצֹונֹו . . ּבעיניו יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשל הארץ ּכל להם, אֹומרים הם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָּגֹוים,

לנּו" רש"י)ּונתנּה ובפירוש א. (א, ְָָָ
מצינּו ׁשּלא ּוכמֹו ּדגזל. האּסּור ּבכלל אינֹו מלחמה וכּבּוׁש מלחמה, ּבכּבּוׁש הארץ את ּכבׁשּו יׂשראל ּבני הרי להבין: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָֹוצרי
לטענתם: הּיסֹוד מהּו ּכן ואם נח. ּבני מצֹות מז' הּוא ּגזל ׁשאּסּור הגם מלחמה, ּדכּבּוׁש זה ענין על ׁשּתענׁש אּמה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּום

אּתם"? ְִִֶַ"לסטים
ּדבר  מׁשּתּנה אין וכּו'), מלחמה ּכּבּוׁש מּתנה, (מכירה, הּקנין מּדרכי ּבאחד לזּולתֹו אחד מאדם ּדבר ּבהעברת לֹומר: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
והאּמה  מׁשּתּנית, לא הארץ מהּות אחרת, מאּמה ארץ ּכֹובׁשת ּכׁשאּומה ּבארץ: וכן ּבּבעלּות. רק הּוא והּׁשּנּוי החפץ, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּבמהּות

אליה. ּולהחזירּה הארץ את לכּבֹוׁש יכֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשנּיה
נׁשּתּנתה  ועכׁשו הארצֹות, ּככל ארץ היתה זה לפני מהּותּה: נׁשּתנתה ּכּבּוׁשּה, ׁשעל־ידי יׂשראל, ארץ היא מּכ ּבׁשֹונה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָא
הּגלּות  ּבזמן וגם אחרת, אּמה לׁשּום להׁשּתּי יכֹולה אינּה ּומעּתה ּולעֹולם, ּבפנימּיּותּה הּוא זה וׁשּנּוי יׂשראל. ארץ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻלהיֹות

אדמת  מעל ונתרחקנּו מארצנּו "ּגלינּו ּבארצנּו.ּכאׁשר להתיּׁשב לנכרי אסּור מּזֹו: ויתרה ו"אדמתנּו"; "ארצנּו" נקראת היא נּו" ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
נׁשּתּנתה  יׂשראל ּבני ּכּבּוׁש ידי ׁשעל ּביֹודעם, ּגֹוים": ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם "לסטים העֹולם אּמֹות טענת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוזֹוהי
מהם  נּטלה ּכן אם אחרת, לאּמה עֹוד להׁשּתּי יכֹולה אינּה ּומעּתה יׂשראל, ארץ להיֹות ּתמידי ׁשּנּוי ּבמהּותּה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהארץ

אּתם". "לסטים ּכן ואם ּולכבׁשם, לחזר ׁשאפׁשר הארצֹות ׁשאר ּככּבּוׁש ולא לחלּוטין, לארץ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּיכּותם
את  ּברא ׁשהּקּב"ה היֹות לנּו": ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו וגֹו' ּבראּה הּוא היא, הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל הּוא: לכ ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָוהּמענה
לׁשּנֹות  יכֹול הּוא ולכן מהּותּה, עצם ּגם אּלא ּבארץ הּׁשליטה מציאּות רק לא היינּו היא" הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל לכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹהארץ,

יׂשראל. ארץ להיֹות הארץ ׁשל מהּותּה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאת
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הארץהארץהארץהארץ:::: ואתואתואתואת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּבּבּבּברארארארא א)ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית (א, ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ארירה.." ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבאל"ף ולא ּברכה ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבבי"ת ולּמה . . העֹולם נברא ה"א)"ּבבי"ת פ"ב (ירושלמי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

א' ּבאֹות הּמתחילֹות מּלים ריּבּוי ּולאיד ב', ּבאֹות הּמתחילֹות הּברכה הפ ׁשענינם מּלים הרּבה ּדיׁש הקׁשה: עזרא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבאּבן
ּוברכה. טֹוב ְְִֶָָָָׁשענינם

הּתֹורה, ּבנֹותן ּודבקּות התאחדּות ב. והּׂשגה. ּבהבנה הּתֹורה לּמּוד א. ענינים: ׁשני יׁשנם ּבּתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
ׁשּבּתֹורה. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ועצמּותּה הּתֹורה קדּׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּזֹוהי

זכה  לא חּיים, סם לֹו נעׂשית "זכה ז"ל, רּבֹותינּו אמרּו הּתֹורה ללּמּוד ּבנֹוגע הּירּוׁשלמי: ּדברי יּובנּו לעיל, הּנזּכר ּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל
ּבֹו ׁשּנרּגׁשת זּכּות, מּלׁשֹון ּד"זכה" ּבאפן הּוא הּתֹורה לּמּוד ּדכאׁשר ּברכה, לׁשֹון דבי"ת הענין וזהּו מיתה", סם לֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנעׂשית
חּיים". סם לֹו "נעׂשית "ּברכה", - הּבי"ת יׁשנּה אזי ּדתֹורה, והעּקר) (ההתחלה האל"ף ׁשּזהּו אצלֹו ונרּגׁש הּתֹורה, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻקדּׁשת
הּקדּׁשה  - ה"זכה" אצל ֹו וחסר ּתֹורה, ׁשל  ּכאל "ף אצל ֹו נחׁשבת ּבּתֹורה וההּׂשגה ׁשההבנה  זכה", "לא ּכאׁשר  ְְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן 

מיתה". סם לֹו "נעׂשית ארירה, לׁשֹון האל"ף אצלֹו נעׂשית אזי האל"ף), ענין (אמּתית ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבּתֹורה
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ּתאמר ּבהֹוׁשע", ואם וגֹו'". הֹוׁשע אל ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּדּבּורֹו ּתחּלת ּכלֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

נבראּו, ּתחּלה ׁשאּלּו ּבא, לׁשֹונם להֹורֹות ׁשּמקּצרים מקראֹות ל ויׁש אּלּו, ּברא הּכל ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּדּמׂשק", חיל את "יּׂשא ּוכמֹו: הּסֹוגר. מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: אחת, ּתבה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּוממעטים
מראׁשית  "מּגיד ּוכמֹו: ּבּבקרים. אדם יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים", יחרׁש "אם ּוכמֹו: יּׂשאּנּו. מי ּפרׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹולא
ׁשהרי  קדמּו, הּמים ׁשהרי ,עצמ על ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹאחרית",

ב)ּכתיב: א, והמאחרים (לקמן הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
היתה, מתי הּמים ּבריאת על ּכלּום, נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ. הּמים ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלּום  והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר הּמקרא לּמד לא ּכרח.ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a∑ ּברא אמר ׁשּבּתחּלה ולא ה', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻ»»¡…ƒְְִֶַַָָָָֹ
הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין וראה הּדין, ּבמּדת לבראתֹו ּבמחׁשבה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעלה

וׁשמים  ארץ אלהים ה' עׂשֹות "ּביֹום ּדכתיב ."והינּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

אדמּו"ר ועל־ּפי־זה מֹו"ח כ"ק מאמר ּבאּור ּבתֹוספת והענין יּובן הּׁשנה. עניני לכל נֹוגע ּבראׁשית ּדׁשּבת ההנהגה ׁשאפן ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשהרי  ההׁשּתלׁשלּות, עניני ּכל על ּדקאי הּפנימי הּפרּוׁש ּגם יׁשנֹו הּׁשנה, עניני ּבכל הּפׁשּוט הּפרּוׁש על נֹוסף ּדהּנה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבזה,
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ׁשהּוא  לׁשנה, מּׁשנה ּבאילנֹו ׁשּדר ׁשם על הדר ׁשּנקרא אתרֹוג ּגּבי ּבחסידּות הּמבאר ועל־ּדר] ׁשּנּוי, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹׁשנה
ּדסדר  הּמדרגֹות ׁשּבכל הּׁשּנּויים ּכל ּדהינּו, האחדּות], עֹולם הּוא האתרֹוג ׁשענין לפי והינּו הּׁשּנּויים, ּכל את ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָסֹובל
ׁשאז  לפי והינּו ּבראׁשית, ּדׁשּבת ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות ּובכל ּבעצמּותֹו. הּכלּול האֹור לבחינת עד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהׁשּתלׁשלּות,
האלקי  הּכח על ּדקאי הּפׁשּוט מהּפרּוׁש החל מדרגֹות, ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ב) (סעיף וכּנ"ל אלקים, ּברא ּבראׁשית ּבּתֹורה ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹקֹורין
ּברא  ׁשּבראׁשית ּבפנימּיּותֹו) ויׁשנֹו הּפׁשּוט, הּפרּוׁש עם ּגם (ׁשּקׁשּור לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, והארץ הּׁשמים את ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּמהּוה
לבחינת  עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּבכל הּׁשּנּויים עניני ּכל ּתלּויים ׁשּבֹו האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר עצמּותֹו על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָקאי
הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת  אזי  הרחבה , ׁשל ּבאפן היא ּברא ׁשית ּבׁשּבת הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. הּכלּול ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהאֹור

מ  למּטה עד מעלה ּטה.מּלמעלה ְְְְִַַַַַָָָָ
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הארץהארץהארץהארץ:::: ואתואתואתואת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּבּבּבּברארארארא ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
מּׁשּום  ּבבראׁשית, ּפתח טעם ּומה לכם.. הּזה מהחדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר – ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבראׁשית
ׁשבעה  ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם, לסטים ליׂשראל, העֹולם אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּכח
מהם  נטלּה ּוברצֹונֹו . . ּבעיניו יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשל הארץ ּכל להם, אֹומרים הם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָּגֹוים,

לנּו" רש"י)ּונתנּה ובפירוש א. (א, ְָָָ
מצינּו ׁשּלא ּוכמֹו ּדגזל. האּסּור ּבכלל אינֹו מלחמה וכּבּוׁש מלחמה, ּבכּבּוׁש הארץ את ּכבׁשּו יׂשראל ּבני הרי להבין: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָֹוצרי
לטענתם: הּיסֹוד מהּו ּכן ואם נח. ּבני מצֹות מז' הּוא ּגזל ׁשאּסּור הגם מלחמה, ּדכּבּוׁש זה ענין על ׁשּתענׁש אּמה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּום

אּתם"? ְִִֶַ"לסטים
ּדבר  מׁשּתּנה אין וכּו'), מלחמה ּכּבּוׁש מּתנה, (מכירה, הּקנין מּדרכי ּבאחד לזּולתֹו אחד מאדם ּדבר ּבהעברת לֹומר: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש
והאּמה  מׁשּתּנית, לא הארץ מהּות אחרת, מאּמה ארץ ּכֹובׁשת ּכׁשאּומה ּבארץ: וכן ּבּבעלּות. רק הּוא והּׁשּנּוי החפץ, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּבמהּות

אליה. ּולהחזירּה הארץ את לכּבֹוׁש יכֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשנּיה
נׁשּתּנתה  ועכׁשו הארצֹות, ּככל ארץ היתה זה לפני מהּותּה: נׁשּתנתה ּכּבּוׁשּה, ׁשעל־ידי יׂשראל, ארץ היא מּכ ּבׁשֹונה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָא
הּגלּות  ּבזמן וגם אחרת, אּמה לׁשּום להׁשּתּי יכֹולה אינּה ּומעּתה ּולעֹולם, ּבפנימּיּותּה הּוא זה וׁשּנּוי יׂשראל. ארץ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻלהיֹות

אדמת  מעל ונתרחקנּו מארצנּו "ּגלינּו ּבארצנּו.ּכאׁשר להתיּׁשב לנכרי אסּור מּזֹו: ויתרה ו"אדמתנּו"; "ארצנּו" נקראת היא נּו" ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
נׁשּתּנתה  יׂשראל ּבני ּכּבּוׁש ידי ׁשעל ּביֹודעם, ּגֹוים": ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם אּתם "לסטים העֹולם אּמֹות טענת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוזֹוהי
מהם  נּטלה ּכן אם אחרת, לאּמה עֹוד להׁשּתּי יכֹולה אינּה ּומעּתה יׂשראל, ארץ להיֹות ּתמידי ׁשּנּוי ּבמהּותּה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהארץ

אּתם". "לסטים ּכן ואם ּולכבׁשם, לחזר ׁשאפׁשר הארצֹות ׁשאר ּככּבּוׁש ולא לחלּוטין, לארץ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּיכּותם
את  ּברא ׁשהּקּב"ה היֹות לנּו": ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו וגֹו' ּבראּה הּוא היא, הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל הּוא: לכ ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָוהּמענה
לׁשּנֹות  יכֹול הּוא ולכן מהּותּה, עצם ּגם אּלא ּבארץ הּׁשליטה מציאּות רק לא היינּו היא" הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל לכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹהארץ,

יׂשראל. ארץ להיֹות הארץ ׁשל מהּותּה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

z"iA zF`A dxFYd zlgzd mrh©©©§¨©©¨¨¥

הארץהארץהארץהארץ:::: ואתואתואתואת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ּבּבּבּברארארארא א)ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית (א, ְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ארירה.." ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבאל"ף ולא ּברכה ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבבי"ת ולּמה . . העֹולם נברא ה"א)"ּבבי"ת פ"ב (ירושלמי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

א' ּבאֹות הּמתחילֹות מּלים ריּבּוי ּולאיד ב', ּבאֹות הּמתחילֹות הּברכה הפ ׁשענינם מּלים הרּבה ּדיׁש הקׁשה: עזרא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבאּבן
ּוברכה. טֹוב ְְִֶָָָָׁשענינם

הּתֹורה, ּבנֹותן ּודבקּות התאחדּות ב. והּׂשגה. ּבהבנה הּתֹורה לּמּוד א. ענינים: ׁשני יׁשנם ּבּתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
ׁשּבּתֹורה. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ועצמּותּה הּתֹורה קדּׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּזֹוהי

זכה  לא חּיים, סם לֹו נעׂשית "זכה ז"ל, רּבֹותינּו אמרּו הּתֹורה ללּמּוד ּבנֹוגע הּירּוׁשלמי: ּדברי יּובנּו לעיל, הּנזּכר ּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל
ּבֹו ׁשּנרּגׁשת זּכּות, מּלׁשֹון ּד"זכה" ּבאפן הּוא הּתֹורה לּמּוד ּדכאׁשר ּברכה, לׁשֹון דבי"ת הענין וזהּו מיתה", סם לֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנעׂשית
חּיים". סם לֹו "נעׂשית "ּברכה", - הּבי"ת יׁשנּה אזי ּדתֹורה, והעּקר) (ההתחלה האל"ף ׁשּזהּו אצלֹו ונרּגׁש הּתֹורה, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻקדּׁשת
הּקדּׁשה  - ה"זכה" אצל ֹו וחסר ּתֹורה, ׁשל  ּכאל "ף אצל ֹו נחׁשבת ּבּתֹורה וההּׂשגה ׁשההבנה  זכה", "לא ּכאׁשר  ְְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן 

מיתה". סם לֹו "נעׂשית ארירה, לׁשֹון האל"ף אצלֹו נעׂשית אזי האל"ף), ענין (אמּתית ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבּתֹורה
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(á)íBäú éðt-ìò CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´§®
:íénä éðt-ìò úôçøî íéäìà çeøå§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦

i"yx£e‰·Â e‰˙∑ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם ּתֹוהה ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון אׁשטורדיׁשו"ן ∑‰e˙.ּתהּו, …»…ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ…
וצדּו∑·‰e.ּבלע"ז  ריק ּות אינֹו(לׁשֹון אחרים ˙‰ÌB.)ּבספרים Èt ÏÚ∑ הארץ ׁשעל הּמים ּפני ‡ÌÈ‰Ï.על Áe¯Â ְַָ…ְְְֲִִִֵֵֵָָ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ¿«¡…ƒ

˙ÙÁ¯Ó∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ּומרחף ּבאויר עֹומד הּכבֹוד ּכיֹונה ּכּסא ּובמאמרֹו, ¿«∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז  אקובטי"ר הּקן, על .המרחפת ְְֵֶֶַַַַַַ

(â):øBà-éäéå øBà éäé íéäìà øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«

(ã)íéäìà ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéäìà àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½
:CLçä ïéáe øBàä ïéa¥¬¨−¥¬©«¤

i"yx£Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ∑:אּגדה לדברי צריכים אנּו ּבזה ּכדאי אף ׁשאינֹו 'ראהּו ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נאה  ואין טֹוב ּכי ראהּו ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא'. לעתיד לּצּדיקים והבּדילֹו רׁשעים, ּבֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלהׁשּתּמׁש

מׁשּתּמׁשין  ׁשּיהיּו ולחׁש ּבּלילה לֹו ּתחּומֹו ולזה ּבּיֹום, ּתחּומֹו לזה וקבע .ּבערּבּוביא, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ä)íéäìà àø÷iå|àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¸̈¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå äìéì̈®§¨©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

i"yx£È„Á‡ ÌB∑,ׁשליׁשי ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה לפי אחד? ּכתב לּמה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹרביעי.

רּבה  ּבבראׁשית מפרׁש ּכ. ְְִִֵַָָָֹ

ÏÚב  ‡ÎBLÁÂ ‡È˜È¯Â ‡È„ˆ ˙Â‰ ‡Ú¯‡Â¿«¿»¬»»¿»¿≈«¿»«¬»«
ÏÚ ‡·MÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áe¯Â ‡ÓB‰˙ Èt‡«≈¿»¿»ƒ√»¿»¿«¿»«

:‡iÓ Èt‡«≈«»

B‰¯‡:ג  ‰Â‰Â ‡¯B‰ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»«¬»¿»

ÔÈaד  ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»

ÓÓÈה  ‡¯B‰Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»
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- FliCadeFfpbE FzF` Wixtd §¦§¦¦§¦§¨
,`al cizrl miwiCSlmd wxW icM ©©¦¦¤¨¦¨Ÿ§¥¤©¥

.xF`d FzF`n zFpdil ElkEiempn` §¥¨¥¨§¨§¨

FhEWt itl,`xwn lW:EdWxR KM §¦§¤¦§¨¨¨§¥
Ed`xxF`l d"awdaFh iM,`Ed ¨¨¨¦

,Fnvr iptA miIwzn `EdWMd`p oi`e §¤¦§©¥¦§¥©§§¥¨¤
Fl(xF`l)oiWOYWn EidIW KWgle ¨§©Ÿ¤¤¦§¦§©§¦

- `iaEAxrAmihlFWe miaxFrn §¦§§¨§¨¦§§¦
,cgEin xcqe onf zEriaw `lA ,eiCgi©§¨§Ÿ§¦§©§¥¤§¨
,mdiPnf oiA d"awd cixtd oMÎlr©¥¦§¦¥§©¥¤

dfl rawe(xF`l)- FnEgYFPnf §¨©¨¤¨§§©
wx WOWl ,Fl cgEinddfle ,mFIa ©§¨§©¥©©§¨¤

(KWFgl)- FnEgY,Fl cgEind FPnf ©¤§§©©§¨
wx WOWldliNA(m"`x): §©¥©©¨§¨

(d).ãçà íBéoFWl xcq itl ¤¨§¦¥¤§
dWxRd,d`ixAd ini zxitqAdid ©¨¨¨¦§¦©§¥©§¦¨¨¨

aEzMW FnM ,'oFW`x mFi' aFYkl Fl¦§¦§¤¨
' :minId x`WAmFi' 'ipWmFi'iWilW ¦§¨©¨¦¥¦§¦¦

'mFi'iriaxe .dOlaEzMd o`M dPiW §¦¦§¨¨¦¨¨©¨
e FpFWNnazkmFi'W itl ?'cg`mFIA ¦§§¨©¤¨§¦¤©
,oFW`xd`EdÎKExAÎWFcTd did ¨¦¨¨©¨¨

gici('cg`')E`xap `NW ,FnlFrA ¨¦¤¨§¨¤Ÿ¦§§
,ipW mFi cr mik`lOdzpn lre ©©§¨¦©¥¦§©§¨

mFIA aEzMd hwp ,df xaC fFnxl¦§¨¨¤¨©©¨©

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(å)ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½
:íéîì íéî ïéa¥¬©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰È∑ ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ֿ ּפי ׁשאףֿעל הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשמים "עּמּודי ׁשּכתּוב : וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ראׁשֹון,מּגערת יֹום ּכל יר ֹופפּו" ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

עליו ּובּׁשני: הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם מּגערתֹו", ‰ÌÈÓ."ויתמהּו CB˙a∑,הּמים ּבאמצע ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ¿«»ƒְְִֶַַַ
מים  ּבין הפרׁש ּבמאמרֹוׁשּיׁש ּתלּויים ׁשהם למדּת, הא הארץ. ׁשעל לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, העליֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מל .ׁשל ֶֶֶ

(æ)øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì úçzî¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑:ּכמֹו עׂשּיתֹו, והיא עמדֹו, על צּפרניה"ּתּקנֹו את ÚÈ˜¯Ï."ועׂשתה ÏÚÓ∑ «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ≈«»»ƒ«
ּביֹום  טֹוב" "ּכי נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר, ּתלּויים ׁשהן לפי לרקיע", "מעל אּלא נאמר, לא הרקיע ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹעל

אינֹוׁשני? נגמר ׁשּלא ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום עד הּמים מלאכת נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּתי  טֹוב", "ּכי ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל הּמים מלאכת ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו. ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבמּלּואֹו

מל  לגמר ואחד הּׁשני מלאכת לגמר אחד הּיֹום ּפעמים, .אכת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

È‰ÈÂו  ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

Ècז  ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.'cg` mFi' oFWl oFW`xdWxFtn KM ¨¦§¤¨¨§¨
dAxÎziW`xaA(oexkfd ,m"`x): ¦§¥¦©¨

(e).òé÷ø éäé,xnFlMriwxd wGgzi §¦¨¦©§©¦§©¥¨¨¦©
.(minXd)W iRÎlrÎs`WxaME`xaP ©¨©¦¤©©¦¤§¨¦§§

migl oiicr ,oFW`xd mFIA minẄ©¦©¨¦£©¦©¦
(miWNg),EidminiIwzn Eid `le ©¨¦¨§Ÿ¨¦§©§¦

,iE`xM wfFgAEWxweEXwzd - §¤¨¨§¨§¦§©
wx EwGgzdeAmFi- zxrBn ,ipXd §¦§©§©©©¥¦¦©£©
iEEiv gMnFxn`A `EdÎKExAÎWFcTd ¦Ÿ©¦©¨¨§¨§

:aEzMW Edfe .'riwx idi'icEOr' §¦¨¦©§¤¤¨©¥
'FzxrBn Ednzi ,EttFxi minW,ek aei`) ¨©¦§¨¦§§¦©£¨

(`i- 'EttFxi minW icEOr' ;gM ©¥¨©¦§¨Ÿ©
KM ,stFxe WElg minXd lW mzcinr£¦¨¨¤©¨©¦¨§¥¨

KWnA didlMdmFidoFW`xz`ixal ¨¨§¤¤¨©¨¦¦§¦©
,mlFrdaEd mFIipXEwGgzp FAW ¨¨©©¥¦¤¦§©§

:xn`PW Edf ,minXdEdnzi' ©¨©¦¤¤¤¡©¦§§
'FzxrBnEaSiizde minXd Ecnr - ¦©£¨¨§©¨©¦§¦§©§

Endcpe EdnY ENi`kE ,mnFwn lr©§¨§¦¨§§¦§£
,FzxrB cgRnmnFYWOW mc`M ¦©©©£¨§¨¨¤¦§¥

ex`WpcnFrFnFwnAzxrBn §¦§¨¥¦§¦©£©
miI`nd-Fzni` z` liHOd:eilr ©§©¥©©¦¤¥¨¨¨

.íénä CBúa,xnFlMrvn`A §©¨¦§©§¤§©
miOdd`xE .fMxOA - 'KeYA' oFWlM] ©¨¦¦§©¨¤©¤§¨§¥

oNdl mB(h ,a).['oBd KFzA miIgd ure' ©§©¨§¥©©¦§©¨
- Wxtd WIWcixtn geexmin oiA ¤¥¤§¥¤©©§¦¥©¦

FnM ,riwxl mipFilrdWxtd WIW ¨¤§¦¨¨¦©§¤¥¤§¥
,ux`d lrW miOl riwxd oiA¥¨¨¦©©©¦¤©¨¨¤
oiAW llgd rvn`A cnFr riwxde§¨¨¦©¥§¤§©¤¨¨¤¥

.zFniOd ipW- Ycnl `do`Mn ixd §¥©¥¨¨©§¨£¥¦¨
,cnl dY`Wmpi` mipFilrd miOd ©¨¨¥¤©©¦¨¤§¦¥¨

`N` ,minXd riwx lr miprWpmd ¦§¨¦©§¦©©¨©¦¤¨¥
- Kln lW Fxn`nA miElYmicnFr §¦§©£¨¤¤¤§¦

'd iEEiv gkA xiee`Alr i"yx ,i"rc) ¨£¦§Ÿ©¦
(yxcnd:

(f).òé÷øä úà íéäìà Nòiå`lde ©©©¡Ÿ¦¤¨¨¦©©£Ÿ
,oFW`x mFIn xaM iEUr did riwxd̈¨¦©¨¨¨§¨¦¦
`N` ?o`M xEn`d 'UrIe' oFWl EdnE©§©©©¨¨¨¤¨

,FWExiR- Fcnr lr FpTYz` aihd ¥¦§©¨§¥¦¤
,oTEzn F`Ure riwxdeFf FznlWd ¨¨¦©©£¨§¨§©§¨¨

`ido`M z`xwPdFnM ,'FziIUr' ¦©¦§¥¨£¦¨§
:`xwOA EpivOWz` dzUre' ¤¨¦©¦§¨§¨§¨¤

'dipxRv(ai ,`k mixac)z` oTzzE aihiY] ¦¨§¤¨¥¦§©¥¤
[xaM zFiEUrd ,dipxRv(m"`x): ¦¨§¤¨¨£§¨

.òé÷øì ìòîxn`p `l 'riwxd lr' ¥©¨¨¦©©¨¨¦©Ÿ¤¡©
-miOd mFwOW aEzMd xn` `lŸ¨©©¨¤§©©¦

,'riwxd lr' `Ed mipFilrd`N` ¨¤§¦©¨¨¦©¤¨
xW` miOd,'riwxl lrn'xnFlM ©©¦£¤¥©¨¨¦©§©

,EPOn micxtpe riwxd on midFaBitl §¦¦¨¨¦©§¦§¨¦¦¤§¦
W`N` ,miOd z` `UFp riwxd oi`od ¤¥¨¨¦©¥¤©©¦¤¨¥

xie`A oiiElYKln lW Fxn`nAd`x) §¦¨£¦§©£¨¤¤¤

(mcewd weqta i"yx.
:i"yx siqeneiM' xn`p `l dn ipRnE¦§¥¨Ÿ¤¡©¦

,ipW mFiA 'aFhminId x`Xn dpFWA §¥¦§¤¦§¨©¨¦
?'aFh iM' xn`p mNEkAW`NW itl ¤§¨¤¡©¦§¦¤Ÿ

xnbp did,FAW d`ixAd dUrn ¨¨¦§©©£¤©§¦¨¤
EpiidCmFi cr ,miOd zk`ln §©§§¤¤©©¦©

A DA ligzd ixde ,iWilWd mFI.ipX §¦¦©£¥¦§¦¨©©¥¦
mipFilrd miOd zlCad ,xnFlM§©©§¨©©©¦¨¤§¦
mId zlCade ,ipXd mFIAW mipFYgYde§©©§¦¤©©¥¦§©§¨©©¨
zFaWgp ,iWilXd mFIAW dWAIde§©©¨¨¤©©§¦¦¤¡¨
mFId zk`lOW ixd .zg` dk`lnM¦§¨¨©©£¥¤§¤¤©
`N` mFId FzF`A dnlWp `l ipXd©¥¦Ÿ¦§§¨§©¤¨

,zxgOlFpi` xnbp `NW xace ©¨¢¨§¨¨¤Ÿ¦§©¥
,FaEhe F`ENnAlr 'aFh iM' xnFl oi`e §¦§§¥©¦©

.mlWEn Fpi`W xaCaEd mFI,iWilX ¨¨¤¥§¨©©§¦¦
WFAmiOd zk`ln dxnbPdNgdW ¤¦§§¨§¤¤©©¦¤¥¥¨

,ipXd mFIAEmB Kkl sqFpaligzdFA ©©¥¦§¨§¨©¦§¦
A `xFAd,zxg` dk`lnz`ixA ©¥¦§¨¨©¤¤§¦©

,dizFxitE ux`d ignvDxnbEFzF`A ¦§¥¨¨¤¥¤¨§¨¨§
oMÎlr ,mFIdFA ltMiWilXd mFIAiM' ©©¥¨©©©§¦¦¦

minrt ipW 'aFhzFk`lOd iYW lr §¥§¨¦©§¥©§¨
'aFh iM' :Fa EnlWPWxnbl cg` ¤¦§§¦¤¨¦§©
e ,ipXd mFi zk`ln'aFh iM'cg` §¤¤©¥¦§¦¤¨

:mFId zk`ln xnbl¦§©§¤¤©



עי ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(á)íBäú éðt-ìò CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´§®
:íénä éðt-ìò úôçøî íéäìà çeøå§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦

i"yx£e‰·Â e‰˙∑ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם ּתֹוהה ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון אׁשטורדיׁשו"ן ∑‰e˙.ּתהּו, …»…ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ…
וצדּו∑·‰e.ּבלע"ז  ריק ּות אינֹו(לׁשֹון אחרים ˙‰ÌB.)ּבספרים Èt ÏÚ∑ הארץ ׁשעל הּמים ּפני ‡ÌÈ‰Ï.על Áe¯Â ְַָ…ְְְֲִִִֵֵֵָָ«¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ¿«¡…ƒ

˙ÙÁ¯Ó∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ּומרחף ּבאויר עֹומד הּכבֹוד ּכיֹונה ּכּסא ּובמאמרֹו, ¿«∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז  אקובטי"ר הּקן, על .המרחפת ְְֵֶֶַַַַַַ

(â):øBà-éäéå øBà éäé íéäìà øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«

(ã)íéäìà ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéäìà àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½
:CLçä ïéáe øBàä ïéa¥¬¨−¥¬©«¤

i"yx£Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ∑:אּגדה לדברי צריכים אנּו ּבזה ּכדאי אף ׁשאינֹו 'ראהּו ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נאה  ואין טֹוב ּכי ראהּו ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא'. לעתיד לּצּדיקים והבּדילֹו רׁשעים, ּבֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלהׁשּתּמׁש

מׁשּתּמׁשין  ׁשּיהיּו ולחׁש ּבּלילה לֹו ּתחּומֹו ולזה ּבּיֹום, ּתחּומֹו לזה וקבע .ּבערּבּוביא, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ä)íéäìà àø÷iå|àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¸̈¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå äìéì̈®§¨©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

i"yx£È„Á‡ ÌB∑,ׁשליׁשי ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה לפי אחד? ּכתב לּמה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹרביעי.

רּבה  ּבבראׁשית מפרׁש ּכ. ְְִִֵַָָָֹ

ÏÚב  ‡ÎBLÁÂ ‡È˜È¯Â ‡È„ˆ ˙Â‰ ‡Ú¯‡Â¿«¿»¬»»¿»¿≈«¿»«¬»«
ÏÚ ‡·MÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áe¯Â ‡ÓB‰˙ Èt‡«≈¿»¿»ƒ√»¿»¿«¿»«

:‡iÓ Èt‡«≈«»

B‰¯‡:ג  ‰Â‰Â ‡¯B‰ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»«¬»¿»

ÔÈaד  ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»

ÓÓÈה  ‡¯B‰Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).eäáå eäú'EdY'`EdDnY oFWl Ÿ¨ŸŸ§¥©
;oFnOWe,FGM dnnW ,FzErnWnE §¦¨©§¨§¨¨©

- mnFYWnE ddFY mc`Wd`Fxd lM ¤¨¨¤¦§¥¨¨¤
`NRznE mdcp DzF`lrd mvFr'EdA' ¨¦§¨¦§©¥©¤©Ÿ

(zEpwixd):DAW ¨¥¨¤¨
.eäú:f"rlA o"eyicxehy` Ÿ§©©
.eäa- zEwix oFWldnnWE zEpwix Ÿ§¥¥¨§¨¨

iOx` oFWlA FnEBxze ,zhlgEn'Ecve' §¤¤§©§¦§£©¦§¨
Î 'EdY' zaiY o`M mBxY qFlwpE`]§§¦§¥¨¥©Ÿ
,dnnWE zEpwix FWExiRW ,'`icv'©§¨¤¥¥¨§¨¨

'mlFr cr dnnWE' :znbEcM(h ,a diptv) §§©§¨¨©¨
itl mlE` .'`nlr cr Ecve' mBxEznd©§§¨§¨©©§¨¨§¦
zEpwixd Dpi` 'EdY' ,i"Wx lW FwECwC¦§¤©¦Ÿ¥¨¨¥¨
okle ,dilr oFdOYd m` iM ,Dnvr©§¨¦¦©¦¨¨¤¨§¨¥
wCwEcn ('`icv' F`) 'Ecv' mEBxYd©©§¨©§¨§§¨

['EdA' oFWl iAbl xzFi(l"yxdn ,`"eb): ¥§©¥§Ÿ
.íBäú éðt ìò,xnFlMipR lr ©§¥§§©©§¥

.ux`d lrW miOdo`M mi`xwPd md ©©¦¤©¨¨¤¥©¦§¨¦¨
KWFgd did mdilre ,'mFdY'(`"eb): §©£¥¤¨¨©¤
.úôçøî íéäìà çeøå,xnFlM §©¡Ÿ¦§©¤¤§©

cFaMdÎ`QM,lFkiaM ,didcnFr ¦¥©¨¨¨¦§¨¥

miOd ipR lr sgxnE xie`AE`NOW ¨£¦§©¥©§¥©©¦¤¦§
gEx' aEzMd F`xwE .mEwid lM z ¤̀¨©§§¨©¨©
,xie`A sgxn didW mWÎlr 'midl ¡̀Ÿ¦©¥¤¨¨§©¥¨£¦
`EdÎKExAÎWFcTd lW eiR gExA§©¦¤©¨¨
.oTd lr ztgxnd dpFiM ,Fxn`naE§©£¨§¨©§©¤¤©©¥

:f"rlA x"ihaew`§©©
(c)áBè ék øBàä úà íéäìà àøiå©©§¡Ÿ¦¤¨¦

.ìcáiåKxvEd aFh `EdW ipRnE ©©§¥¦§¥¤§©
`N` ?FliCadlA s``xwn xE`iadf §©§¦¤¨©§¥¦§¨¤

dlrnl xEn`d 'ziW`xA' znbEcM]§§©§¥¦¨¨§©§¨
(` weqt),[iE`xM aXiizn Fpi`W xg`n¥©©¤¥¦§©¥¨¨

,FhEWR iR lrixacl oikixv Ep` ©¦§¨§¦¦§¦§¥
dcB`:l"fg FA EWxCWEd`xd"awd ©¨¨¤¨§¨¨

(oFW`xd mFIA `xaPW) xF`lW`Ed ¨¤¦§¨©¨¦¤
e ,xzFiA aFhFA WOYWdl i`ck Fpi` §¥§¥§©§¦§©¥

- mirWxmlFrA WOWIW iE`x oi` §¨¦¥¨¤§©¥¨¨
zFpdil mirWxd s` ElkEi FAW ,dGd©¤¤§©¨§¨¦¥¨
mlFrd on Fwigxd Kkitl ,EPOn¦¤§¦¨¦§¦¦¨¨

- FliCadeFfpbE FzF` Wixtd §¦§¦¦§¦§¨
,`al cizrl miwiCSlmd wxW icM ©©¦¦¤¨¦¨Ÿ§¥¤©¥

.xF`d FzF`n zFpdil ElkEiempn` §¥¨¥¨§¨§¨

FhEWt itl,`xwn lW:EdWxR KM §¦§¤¦§¨¨¨§¥
Ed`xxF`l d"awdaFh iM,`Ed ¨¨¨¦

,Fnvr iptA miIwzn `EdWMd`p oi`e §¤¦§©¥¦§¥©§§¥¨¤
Fl(xF`l)oiWOYWn EidIW KWgle ¨§©Ÿ¤¤¦§¦§©§¦

- `iaEAxrAmihlFWe miaxFrn §¦§§¨§¨¦§§¦
,cgEin xcqe onf zEriaw `lA ,eiCgi©§¨§Ÿ§¦§©§¥¤§¨
,mdiPnf oiA d"awd cixtd oMÎlr©¥¦§¦¥§©¥¤

dfl rawe(xF`l)- FnEgYFPnf §¨©¨¤¨§§©
wx WOWl ,Fl cgEinddfle ,mFIa ©§¨§©¥©©§¨¤

(KWFgl)- FnEgY,Fl cgEind FPnf ©¤§§©©§¨
wx WOWldliNA(m"`x): §©¥©©¨§¨

(d).ãçà íBéoFWl xcq itl ¤¨§¦¥¤§
dWxRd,d`ixAd ini zxitqAdid ©¨¨¨¦§¦©§¥©§¦¨¨¨

aEzMW FnM ,'oFW`x mFi' aFYkl Fl¦§¦§¤¨
' :minId x`WAmFi' 'ipWmFi'iWilW ¦§¨©¨¦¥¦§¦¦

'mFi'iriaxe .dOlaEzMd o`M dPiW §¦¦§¨¨¦¨¨©¨
e FpFWNnazkmFi'W itl ?'cg`mFIA ¦§§¨©¤¨§¦¤©
,oFW`xd`EdÎKExAÎWFcTd did ¨¦¨¨©¨¨

gici('cg`')E`xap `NW ,FnlFrA ¨¦¤¨§¨¤Ÿ¦§§
,ipW mFi cr mik`lOdzpn lre ©©§¨¦©¥¦§©§¨

mFIA aEzMd hwp ,df xaC fFnxl¦§¨¨¤¨©©¨©

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(å)ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½
:íéîì íéî ïéa¥¬©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰È∑ ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ֿ ּפי ׁשאףֿעל הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשמים "עּמּודי ׁשּכתּוב : וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ראׁשֹון,מּגערת יֹום ּכל יר ֹופפּו" ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

עליו ּובּׁשני: הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם מּגערתֹו", ‰ÌÈÓ."ויתמהּו CB˙a∑,הּמים ּבאמצע ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ¿«»ƒְְִֶַַַ
מים  ּבין הפרׁש ּבמאמרֹוׁשּיׁש ּתלּויים ׁשהם למדּת, הא הארץ. ׁשעל לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, העליֹונים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

מל .ׁשל ֶֶֶ

(æ)øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì úçzî¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑:ּכמֹו עׂשּיתֹו, והיא עמדֹו, על צּפרניה"ּתּקנֹו את ÚÈ˜¯Ï."ועׂשתה ÏÚÓ∑ «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ≈«»»ƒ«
ּביֹום  טֹוב" "ּכי נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר, ּתלּויים ׁשהן לפי לרקיע", "מעל אּלא נאמר, לא הרקיע ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹעל

אינֹוׁשני? נגמר ׁשּלא ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום עד הּמים מלאכת נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּתי  טֹוב", "ּכי ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל הּמים מלאכת ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו. ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבמּלּואֹו

מל  לגמר ואחד הּׁשני מלאכת לגמר אחד הּיֹום ּפעמים, .אכת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

È‰ÈÂו  ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

Ècז  ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.'cg` mFi' oFWl oFW`xdWxFtn KM ¨¦§¤¨¨§¨
dAxÎziW`xaA(oexkfd ,m"`x): ¦§¥¦©¨

(e).òé÷ø éäé,xnFlMriwxd wGgzi §¦¨¦©§©¦§©¥¨¨¦©
.(minXd)W iRÎlrÎs`WxaME`xaP ©¨©¦¤©©¦¤§¨¦§§

migl oiicr ,oFW`xd mFIA minẄ©¦©¨¦£©¦©¦
(miWNg),EidminiIwzn Eid `le ©¨¦¨§Ÿ¨¦§©§¦

,iE`xM wfFgAEWxweEXwzd - §¤¨¨§¨§¦§©
wx EwGgzdeAmFi- zxrBn ,ipXd §¦§©§©©©¥¦¦©£©
iEEiv gMnFxn`A `EdÎKExAÎWFcTd ¦Ÿ©¦©¨¨§¨§

:aEzMW Edfe .'riwx idi'icEOr' §¦¨¦©§¤¤¨©¥
'FzxrBn Ednzi ,EttFxi minW,ek aei`) ¨©¦§¨¦§§¦©£¨

(`i- 'EttFxi minW icEOr' ;gM ©¥¨©¦§¨Ÿ©
KM ,stFxe WElg minXd lW mzcinr£¦¨¨¤©¨©¦¨§¥¨

KWnA didlMdmFidoFW`xz`ixal ¨¨§¤¤¨©¨¦¦§¦©
,mlFrdaEd mFIipXEwGgzp FAW ¨¨©©¥¦¤¦§©§

:xn`PW Edf ,minXdEdnzi' ©¨©¦¤¤¤¡©¦§§
'FzxrBnEaSiizde minXd Ecnr - ¦©£¨¨§©¨©¦§¦§©§

Endcpe EdnY ENi`kE ,mnFwn lr©§¨§¦¨§§¦§£
,FzxrB cgRnmnFYWOW mc`M ¦©©©£¨§¨¨¤¦§¥

ex`WpcnFrFnFwnAzxrBn §¦§¨¥¦§¦©£©
miI`nd-Fzni` z` liHOd:eilr ©§©¥©©¦¤¥¨¨¨

.íénä CBúa,xnFlMrvn`A §©¨¦§©§¤§©
miOdd`xE .fMxOA - 'KeYA' oFWlM] ©¨¦¦§©¨¤©¤§¨§¥

oNdl mB(h ,a).['oBd KFzA miIgd ure' ©§©¨§¥©©¦§©¨
- Wxtd WIWcixtn geexmin oiA ¤¥¤§¥¤©©§¦¥©¦

FnM ,riwxl mipFilrdWxtd WIW ¨¤§¦¨¨¦©§¤¥¤§¥
,ux`d lrW miOl riwxd oiA¥¨¨¦©©©¦¤©¨¨¤
oiAW llgd rvn`A cnFr riwxde§¨¨¦©¥§¤§©¤¨¨¤¥

.zFniOd ipW- Ycnl `do`Mn ixd §¥©¥¨¨©§¨£¥¦¨
,cnl dY`Wmpi` mipFilrd miOd ©¨¨¥¤©©¦¨¤§¦¥¨

`N` ,minXd riwx lr miprWpmd ¦§¨¦©§¦©©¨©¦¤¨¥
- Kln lW Fxn`nA miElYmicnFr §¦§©£¨¤¤¤§¦

'd iEEiv gkA xiee`Alr i"yx ,i"rc) ¨£¦§Ÿ©¦
(yxcnd:

(f).òé÷øä úà íéäìà Nòiå`lde ©©©¡Ÿ¦¤¨¨¦©©£Ÿ
,oFW`x mFIn xaM iEUr did riwxd̈¨¦©¨¨¨§¨¦¦
`N` ?o`M xEn`d 'UrIe' oFWl EdnE©§©©©¨¨¨¤¨

,FWExiR- Fcnr lr FpTYz` aihd ¥¦§©¨§¥¦¤
,oTEzn F`Ure riwxdeFf FznlWd ¨¨¦©©£¨§¨§©§¨¨

`ido`M z`xwPdFnM ,'FziIUr' ¦©¦§¥¨£¦¨§
:`xwOA EpivOWz` dzUre' ¤¨¦©¦§¨§¨§¨¤

'dipxRv(ai ,`k mixac)z` oTzzE aihiY] ¦¨§¤¨¥¦§©¥¤
[xaM zFiEUrd ,dipxRv(m"`x): ¦¨§¤¨¨£§¨

.òé÷øì ìòîxn`p `l 'riwxd lr' ¥©¨¨¦©©¨¨¦©Ÿ¤¡©
-miOd mFwOW aEzMd xn` `lŸ¨©©¨¤§©©¦

,'riwxd lr' `Ed mipFilrd`N` ¨¤§¦©¨¨¦©¤¨
xW` miOd,'riwxl lrn'xnFlM ©©¦£¤¥©¨¨¦©§©

,EPOn micxtpe riwxd on midFaBitl §¦¦¨¨¦©§¦§¨¦¦¤§¦
W`N` ,miOd z` `UFp riwxd oi`od ¤¥¨¨¦©¥¤©©¦¤¨¥

xie`A oiiElYKln lW Fxn`nAd`x) §¦¨£¦§©£¨¤¤¤

(mcewd weqta i"yx.
:i"yx siqeneiM' xn`p `l dn ipRnE¦§¥¨Ÿ¤¡©¦

,ipW mFiA 'aFhminId x`Xn dpFWA §¥¦§¤¦§¨©¨¦
?'aFh iM' xn`p mNEkAW`NW itl ¤§¨¤¡©¦§¦¤Ÿ

xnbp did,FAW d`ixAd dUrn ¨¨¦§©©£¤©§¦¨¤
EpiidCmFi cr ,miOd zk`ln §©§§¤¤©©¦©

A DA ligzd ixde ,iWilWd mFI.ipX §¦¦©£¥¦§¦¨©©¥¦
mipFilrd miOd zlCad ,xnFlM§©©§¨©©©¦¨¤§¦
mId zlCade ,ipXd mFIAW mipFYgYde§©©§¦¤©©¥¦§©§¨©©¨
zFaWgp ,iWilXd mFIAW dWAIde§©©¨¨¤©©§¦¦¤¡¨
mFId zk`lOW ixd .zg` dk`lnM¦§¨¨©©£¥¤§¤¤©
`N` mFId FzF`A dnlWp `l ipXd©¥¦Ÿ¦§§¨§©¤¨

,zxgOlFpi` xnbp `NW xace ©¨¢¨§¨¨¤Ÿ¦§©¥
,FaEhe F`ENnAlr 'aFh iM' xnFl oi`e §¦§§¥©¦©

.mlWEn Fpi`W xaCaEd mFI,iWilX ¨¨¤¥§¨©©§¦¦
WFAmiOd zk`ln dxnbPdNgdW ¤¦§§¨§¤¤©©¦¤¥¥¨

,ipXd mFIAEmB Kkl sqFpaligzdFA ©©¥¦§¨§¨©¦§¦
A `xFAd,zxg` dk`lnz`ixA ©¥¦§¨¨©¤¤§¦©

,dizFxitE ux`d ignvDxnbEFzF`A ¦§¥¨¨¤¥¤¨§¨¨§
oMÎlr ,mFIdFA ltMiWilXd mFIAiM' ©©¥¨©©©§¦¦¦

minrt ipW 'aFhzFk`lOd iYW lr §¥§¨¦©§¥©§¨
'aFh iM' :Fa EnlWPWxnbl cg` ¤¦§§¦¤¨¦§©
e ,ipXd mFi zk`ln'aFh iM'cg` §¤¤©¥¦§¦¤¨

:mFId zk`ln xnbl¦§©§¤¤©



ziy`xaעב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ç)ø÷á-éäéå áøò-éäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
:éðL íBé¬¥¦«

i"yx£ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,מים ׁשמים.ׂשא מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ּומים אׁש מים, ׁשם «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומים ( אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, אחרים: .)ּבספרים ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(è)íéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçà íB÷î-ìà¤¨´¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«

i"yx£ÌÈn‰ eÂwÈ∑ הּיּמים ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, והקום הארץ ּכל ּפני על היּו .ׁשטּוחין ƒ»««ƒְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)íéäìà àø÷iå|àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì ©¦§¸̈¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´
:áBè-ék íéäìà àøiå íéné©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£ÌÈnÈ אחד ∑˜¯‡ ים הּים והלא מן העֹולה לדג ּבעּכֹו הּים מן העֹולה ּדג טעם ּדֹומה אינֹו אּלא הּוא? »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
.ּבאסּפמיא  ְְְַַָ

(àé)òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©
Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õò òøæ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−

:ïë-éäéå õøàä-ìò©¨¨®¤©«§¦¥«
i"yx£·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡L„z∑ לֹומר הּמקרא לׁשֹון היה ולא ּדׁשא, לׁשֹון עׂשב ולא עׂשב לׁשֹון ּדׁשא לא «¿≈»»∆∆∆≈∆ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ּדׁשא  לֹומר  לּמדּבר לׁשֹון ואין ּפלֹוני, עׂשב נקרא לעצמֹו אחד ּכל מחּלקין, ּדׁשאין ׁשּמיני הארץ, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּתעׂשיב
ּבדׁשאים  מתמּלאת ּכׁשהיא ּבעׂשבים הארץ לביׁשת הּוא ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ‰‡¯ı.ּפלֹוני, ‡L„z∑ ּתתמּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ«¿≈»»∆ְִֵַ

ּדׁשא  נקרא לע"ז ּבלׁשֹון עׂשבים, לבּוׁש עׂשב ותתּכּסה נקרא לעצמֹו ׁשרׁש וכל ּבערּבּוביא ּכּלן .ארבאז"י, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
Ú¯Ê ÚÈ¯ÊÓ∑ אחר ּבמקֹום מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו È¯t.ׁשּיגּדל ıÚ∑ לא והיא הּפרי. ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא «¿ƒ«∆«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ≈¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

נפקדה  עונֹו, על אדם ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ולא ּפרי" עׂשה ועץ וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹעׂשתה
ונתקּללה. עונּה על היא ודֹו"ק (ּגם אינֹו, אחרים B·ŒBÚ¯Ê.)ספרים ¯L‡∑ צֹומח האילן ׁשּמהן ּפרי ּכל ּגרעיני הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹ¬∆«¿ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אֹותֹו .ּכׁשּנֹוטעים ְְִֶ

Â‰Â‰ח  LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ï ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ ¯Ù¿̂«ƒ¿»

iÓL‡ט  ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ¯˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»≈

eLÈk˙י  ˙È·Ïe ‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

c·¯יא  ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
dÊÏ ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈≈ƒƒ¿≈

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Ècƒ««¿≈≈««¿»«¬»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¡Ÿ¦¨¨¦©¨¨¦
WlW FA Wi ,'minW' riwxd lW FnW§¤¨¨¦©¨©¦¥¨

:FzEdn lr zFcOlnd zFiErnWn`U ©§¨©§©§©©¨
- min,min `UFp:oke- min mW ¨¦¥©¦§¥¨¨¦

:oke ,miOd miIEvn mXW- minE W` ¤¨§¦©©¦§¥¥¨¦
We minE W` d"awd lhPdfA df oaxr ¤¨©¥©¦§¥§¨¤¨¤

:minW mdn dUre§¨¨¥¤¨¨¦
(h).íénä eåwé- oigEhWmixGEtn ¦¨©©¦§¦§¨¦
EidmiQknE miOd,ux`d lk ipR lr ¨©©¦§©¦©§¥¨¨¨¤

- meewde,cg` mFwnl mvAwe mqpM §¦§¨§¨¨§¦§¨§¨¤¨
`Ede,qEpiwE`AWlFcBd mId `Ed §§§¨¤©¨©¨

:miOId lkAW¤§¨©©¦
(i).íéné àø÷aEzMd `xw dOl ¨¨©¦¨¨¨¨©¨

,miAx oFWlA 'miOi' miOdÎdewnl§¦§¥©©¦©¦¦§©¦

`lde,'cg` mFwn'l Eewp miOd lM ©£Ÿ¨©©¦¦§§¨¤¨
oMÎm`e`N` ?`Ed cg` milMW §¦¥¨¤¨¤¨¤¨

,Fnvrl cgEin miM aWgp mIA mFwn̈©¨¤§¨§¨§¨§©§
oMWon dlFrd bC mrh dnFc Fpi` ¤¥¥¤©©¨¨¤¦

mId on dlFrd bC mrhl FMrA mId©¨§©§©©¨¨¤¦©¨
.`inRq`AmzpEkzE mraHW oeike §©§©§¨§¥¨¤¦§¨§¨¨

lW,mFwnl mFwOn dPYWn mId in ¤¥©¨¦§©¤¦¨§¨
miAx miOi md ENi`M mzF` mi`Fx¦¨§¦¥©¦©¦

(m"`x):
(`i).áNò àLc õøàä àLãzEdn ©§¥¨¨¤¤¤¥¤©

?'aUr' EdnE '`WC'`WC `l`Ed ¤¤©¥¤Ÿ¤¤
aUr `le ,aUr oFWl`EdoFWl §¥¤§Ÿ¥¤§

,`WCzFpFW zFiErnWn iYW `N` ¤¤¤¨§¥©§¨
:mdlux`d d`xn xE`iY `Ed '`WC' ¨¤¤¤¥©§¥¨¨¤

`Ed 'aUr' ENi`e ,miaUrA dQEknd©§¨©£¨¦§¦¥¤
.Fnvr gOSd oineokldid `loFWl ¦©¤©©§§¨¥Ÿ¨¨§

`xwOdoFkp'ux`d aiUrY' xnFl, ©¦§¨¨©©£¦¨¨¤
ux`d iEQikl `id dpeEMdWM§¤©©¨¨¦§¦¨¨¤

,miaUrAmEXnWFpi` df oFWN ©£¨¦¦¤¨¤¥
A miwqFrWM `N` WOWnoi`WC ipiO §©¥¤¨§¤§¦§¦¥§¨¦

- oiwNEgnmilCaPd mignSd ihxtA §¨¦§¦§¥©§¨¦©¦§¨¦
f` iM ,mipFW mipinl dGn dfcg` lM ¤¦¤§¦¦¦¦¨¨¤¨

mdn`xwp FnvrlFnWAaUr' ¥¤§©§¦§¨¦§¥¤
,'ipFlRllkA xAcn aEzMdWM K` §¦©§¤©¨§©¥¦§©

,ux`d ipR z` miQknd miaUrd̈£¨¦©§©¦¤§¥¨¨¤
.'`WC' oFWlA WOYWn Edixdeokoi` £¥¦§©¥¦§¤¤§¥¥

- xAcnl oFWlxEAiC zxEv Ff oi` ¨©§©¥¥©¦
dpFkpxnFlFnvr iptA gnv lr §¨©©¤©¦§¥©§

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(áé)eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àöBzå©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½
íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò õòå§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ék¦«
i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ∑ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ּבצּוּוייהן, ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «≈»»∆¿ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבעצמן, קלֿוחמר ונׂשאּו ,חּלין'ּכ ּב'ׁשחיטת ּבאּגדה .ּכמפרׁש ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ãé)íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦
íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

:íéðLå íéîéìe§¨¦−§¨¦«
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑,נבראּו ראׁשֹון ׁשמים מּיֹום ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם צּוה ּוברביעי ¿ƒ¿……¿ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

לרּבֹות  הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ּבּיֹום נקּבע ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוארץ
ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות הארץ", "ואת Ó‡¯˙.ּתֹולדֹותיהם, È‰È∑,מארה יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ְְְְֵֵֶֶֶַָָָ¿ƒ¿……ְְִֵֵֵֶַָָָ

dÚ¯Êיב  ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙˜t‡Â¿«≈««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
dÚ¯Ê ¯·c ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ¿««¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ da≈ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰ ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰· ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'ipFlR `WC'itl`Ed '`WC' oFWNW ¤¤§¦§¦¤§¤¤
lW illMd d`xOd xE`iYzWial ¥©©§¤©§¨¦¤§¦©

z`Nnzn `idWM miaUrA ux`d̈¨¤©£¨¦§¤¦¦§©¥
mi`WcAokle .dipR z` miQknd ¦§¨¦©§©¦¤¨¤¨§¨¥

miIqe '`WC' oFWlA aEzMd gzR̈©©¨¦§¤¤§¦¥
- 'aUr' oFWlAõøàä àLãz`WC ¦§¥¤©§¥¨¨¤¤¤
,xnFlM .aUrdQMzze `NnzY ¥¤§©¦§©¥§¦§©¤

A ux`d.miaUr WEalokeoFWlA ¨¨¤¦§£¨¦§¥¦§
,u"ixax` '`Wc' `xwp frl`EdW ©©¦§¨¤¤¤

WM ux`d iAUr llkl iEPiMoNEM ¦¦§©¦§¥¨¨¤§¤¨
,`iaEAxrAe,mlE`lMlrA gnv §¦§§¨§¨¨¤©©©

'aUr' `xwp Fnvrl WxFW: ¤§©§¦§¨¥¤
.òøæ òéøæî,xnFlMWaUr lkAlCbI ©§¦©¤©§©¤§¨¥¤¦§©

FAmBFrxfElkEIW icM ,FOrrFxfl ©©§¦§¥¤§¦§©
EPOnFzFnM miaUr lCblEmFwnA ¦¤§©¥£¨¦§§¨
xg`(m"`x): ©¥

.éøt õò'ixR ur' xn`e aEzMd ltM ¥§¦¨©©¨§¨©¥§¦
urd xnFg s`W EpcOll .'ixR dUFr'¤§¦§©§¥¤©¤¨¥

,ixRl dnFC (mitprde rfBd) Fnvrlr ©§©¤©§¨£¨¦¤©§¦©
iciixRd mrhM urd mrh `dIW §¥¤§¥©©¨¥§©©©§¦

iE`x didi `Ed s`e ,eilr lcBd©¨¥¨¨§©¦§¤¨
.FzFnM lk`nle,okÎiRÎlrÎs``id §©£©§§©©¦¥¦

(dnc`d)`N` ,ok dzUr `l ¨£¨¨Ÿ¨§¨¥¤¨
,ixRM mnrh oi`W mivr d`ivFd¦¨¥¦¤¥©£¨©§¦

xn`PWweqt oldl)(ai'Fbe ux`d `vFYe' ¤¤¡©©¥¨¨¤§
'ixR dUFr ur-dUFr' wx `EdW ur ¥¤§¦¥¤©¤

,'ixR`lemBW xn`purdM `Ed.ixR §¦§Ÿ¤¡©¤©¨¥©§¦
xW`M dnc`d dzUr `NW itlE§¦¤Ÿ¨§¨¨£¨¨©£¤

,dzEvmc` lNwzPWM Kkitl ª§¨§¦¨§¤¦§©¥¨¨

Wprpe oFW`xdFpFr lrurn lk`WM ¨¦§¤¡©©£§¤¨©¥¥
,zrCd- `id mb dcwtpmB dWprp ©©©¦§§¨©¦¤¤§¨©
dnc`dDpFr lr,dfdlNwzpeFOr ¨£¨¨©£¨¤§¦§©§¨¦

xn`PW FnM](fi ,b oldl)dnc`d dxEx`' §¤¤¡©£¨¨£¨¨
['LxEarA(m"`x): ©£¤

.Bá Bòøæ øLàmirxGdW ,xnFlM £¤©§§©¤©§¨¦
rxGn liCadl] FixR KFzA ,FA mi`vnp¦§¨¦§¦§§©§¦¦¤©
dvEgn `N` FkFzA Frxf oi`W ,aUrd̈¥¤¤¥©§§¤¨¦¨

e .[FlixR lM ipirxB odmi`vnPd §¥©§¦¥¨§¦©¦§¨¦
,zFxiRd KFzAgnFv oli`d odOW §©¥¤¥¤¨¦¨¥©

ozF` oirhFPWM(`"eb): §¤§¦¨
(ai)õøàä àöBzårixfn aUr `WC ©¥¨¨¤¤¤¥¤©§¦©

ipiOn oin lM ,xnFlM .Edpinl rxf¤©§¦¥§©¨¦¦¦¥
e .Fnvr iptA `vi mi`WCdiRÎlrÎs` ©§¨¦¨¨¦§¥©§§©©¦

`NW`l ixdW ,KMÎlr EEhvpxn`p ¤Ÿ¦§©©¨¤£¥Ÿ¤¡©
- odiiEEivA oi`WcA 'Edpinl'oFWl §¦¥¦§¨¦§¦¥¤§

z`ixA iEEivA xn`p `l 'Edpinl'§¦¥Ÿ¤¡©§¦§¦©
miaUrd,(`i weqt lirl)iEEivA `N` ¨£¨¦¤¨§¦

calA zFpli`d z`ixA(my),z`f mr §¦©¨¦¨¦§¨¦Ÿ
cg` lM miaUrd mB E`vi mzginvA¦§¦¨¨¨§©¨£¨¦¨¤¨

W itl .'Edpinl' cg`eErnWmiaUrd §¤¨§¦¥§¦¤¨§¨£¨¦
e ,KM lr zFpli`d EEhvPWE`Up ¤¦§©¨¦¨©¨§¨§

(EpC):onvrA xnFgeÎlwlr m` ¨©¨¤§©§¨¦©
Eid m` ENit`W ,milFcBd zFpli`d̈¦¨©§¦¤£¦¦¨
liCadl lwp did miaxFrn mi`vFi§¦§¨¦¨¨¨¥§©§¦
`dIW `xFAd dEiv z`f mr ,mdipiA¥¥¤¦Ÿ¦¨©¥¤§¥
dnÎwEgixaE Fnvrl lcB oin lM̈¦¨¥§©§§¦¨
,miPhTd miaUrd Ep` ixd ,Fxiagn¥£¥£¥¨¨£¨¦©§©¦
xMid didi `l miaxFrn `vp m`W¤¦¥¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥

z`vl EpilrW oMWÎlM ,EpipiA¥¥¨¤¥¤¨¥¨¥
.dGn df miwNEgndcB`A WxFtncM §¨¦¤¦¤§¦§¨¨©¨¨

oiNEg zhigWA(.q sc oileg zkqna)(m"`x): ¦§¦©¦
(ci)úøàî éäé.minXd riwxAoFWl §¦§ŸŸ¦§¦©©¨©¦§

zxivi xTir Fpi` ,o`M xEn`d 'idi'§¦¨¨¨¥¦©§¦©
EidIW' mnFwn zriaw `N` ,zFxF`Od©§¤¨§¦©§¨¤¦§
,ElNd zFxF`OdW itl .'minXd riwxA¦§¦©©¨©¦§¦¤©§©¨

xaMaE ,E`xap oFW`x mFInmFI §¨¦¦¦§¨©
diriaxwx- zFlYdl mdilr dEv ¨§¦¦©¦¨£¥¤§¦¨

mkldnA ligzdlE mnFwnA raTidl§¦¨©¦§¨§©§¦§©£¨¨
riwxA(cere yeal ,m"`x ,`"eb).ewx `l ¨¨¦©§Ÿ©

`N` ,oM Wxtl Wi zFxF`Od zxiviA¦¦©©§¥§¨¥¥¤¨
okA xaCd `EdminW zFclFY lM ¥©¨¨§¨§¨©¦

,ux`emlFrA `xaPX dn lMW ¨¨¤¤¨©¤¦§¨¨¨
xaM ,dUrOd ini zWWAE`xap §¥¤§¥©©£¤§¨¦§§

mcFqiA,oFW`x mFInminId x`WE ¦¨¦¦§¨©¨¦
d`ixAd znlWdl `N` EWOiW `lŸ¦§¤¨§©§¨©©§¦¨

,DpETizecg`e cg` lkeon §¦¨§¨¤¨§¤¨¦
mi`xaPdrAwpFcnrn lr aSEde ©¦§¨¦¦§©§©©©£¨

eilr xfbPW mFIAEdf mpETize] ©¤¦§©¨¨§¦¨¤
i"Wx WxiRW FnM ,mziIUr znlWd©§¨©£¦¨¨§¤¥©©¦

dlrnl(f weqt)e .[aEzMW `EdmFIA §©§¨§¤¨©
:oFW`xdminXd 'z`'zaiY lM] ¨¦¥©¨©¦¨¥©

sqFp xaC zFAxl d`A ,`xwOAW 'z`'¤¤©¦§¨¨¨§©¨¨¨
[WxFtnd lr.mdizFclFY zFAxl - ©©§¨§©§¥¤

z` zllFM 'minXd' z`ixA ,xnFlM§©§¦©©¨©¦¤¤¤
gxIde WnXd) minXd lr `xaPd lM̈©¦§¨©©¨©¦©¤¤§©¨¥©

,(miakFMdeux`d 'z`'ezFAxl - §©¨¦§¥¨¨¤§©
- dizFclFYzllFM 'ux`d' z`ixA §¤¨§¦©¨¨¤¤¤



עג ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ç)ø÷á-éäéå áøò-éäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
:éðL íBé¬¥¦«

i"yx£ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,מים ׁשמים.ׂשא מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ּומים אׁש מים, ׁשם «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומים ( אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, אחרים: .)ּבספרים ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(è)íéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçà íB÷î-ìà¤¨´¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«

i"yx£ÌÈn‰ eÂwÈ∑ הּיּמים ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, והקום הארץ ּכל ּפני על היּו .ׁשטּוחין ƒ»««ƒְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)íéäìà àø÷iå|àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì ©¦§¸̈¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´
:áBè-ék íéäìà àøiå íéné©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£ÌÈnÈ אחד ∑˜¯‡ ים הּים והלא מן העֹולה לדג ּבעּכֹו הּים מן העֹולה ּדג טעם ּדֹומה אינֹו אּלא הּוא? »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
.ּבאסּפמיא  ְְְַַָ

(àé)òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©
Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õò òøæ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−

:ïë-éäéå õøàä-ìò©¨¨®¤©«§¦¥«
i"yx£·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡L„z∑ לֹומר הּמקרא לׁשֹון היה ולא ּדׁשא, לׁשֹון עׂשב ולא עׂשב לׁשֹון ּדׁשא לא «¿≈»»∆∆∆≈∆ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ּדׁשא  לֹומר  לּמדּבר לׁשֹון ואין ּפלֹוני, עׂשב נקרא לעצמֹו אחד ּכל מחּלקין, ּדׁשאין ׁשּמיני הארץ, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּתעׂשיב
ּבדׁשאים  מתמּלאת ּכׁשהיא ּבעׂשבים הארץ לביׁשת הּוא ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ‰‡¯ı.ּפלֹוני, ‡L„z∑ ּתתמּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ«¿≈»»∆ְִֵַ

ּדׁשא  נקרא לע"ז ּבלׁשֹון עׂשבים, לבּוׁש עׂשב ותתּכּסה נקרא לעצמֹו ׁשרׁש וכל ּבערּבּוביא ּכּלן .ארבאז"י, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
Ú¯Ê ÚÈ¯ÊÓ∑ אחר ּבמקֹום מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו È¯t.ׁשּיגּדל ıÚ∑ לא והיא הּפרי. ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא «¿ƒ«∆«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ≈¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

נפקדה  עונֹו, על אדם ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ולא ּפרי" עׂשה ועץ וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹעׂשתה
ונתקּללה. עונּה על היא ודֹו"ק (ּגם אינֹו, אחרים B·ŒBÚ¯Ê.)ספרים ¯L‡∑ צֹומח האילן ׁשּמהן ּפרי ּכל ּגרעיני הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹ¬∆«¿ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אֹותֹו .ּכׁשּנֹוטעים ְְִֶ

Â‰Â‰ח  LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ï ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ ¯Ù¿̂«ƒ¿»

iÓL‡ט  ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ¯˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»≈

eLÈk˙י  ˙È·Ïe ‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

c·¯יא  ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
dÊÏ ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈≈ƒƒ¿≈

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Ècƒ««¿≈≈««¿»«¬»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¡Ÿ¦¨¨¦©¨¨¦
WlW FA Wi ,'minW' riwxd lW FnW§¤¨¨¦©¨©¦¥¨

:FzEdn lr zFcOlnd zFiErnWn`U ©§¨©§©§©©¨
- min,min `UFp:oke- min mW ¨¦¥©¦§¥¨¨¦

:oke ,miOd miIEvn mXW- minE W` ¤¨§¦©©¦§¥¥¨¦
We minE W` d"awd lhPdfA df oaxr ¤¨©¥©¦§¥§¨¤¨¤

:minW mdn dUre§¨¨¥¤¨¨¦
(h).íénä eåwé- oigEhWmixGEtn ¦¨©©¦§¦§¨¦
EidmiQknE miOd,ux`d lk ipR lr ¨©©¦§©¦©§¥¨¨¨¤

- meewde,cg` mFwnl mvAwe mqpM §¦§¨§¨¨§¦§¨§¨¤¨
`Ede,qEpiwE`AWlFcBd mId `Ed §§§¨¤©¨©¨

:miOId lkAW¤§¨©©¦
(i).íéné àø÷aEzMd `xw dOl ¨¨©¦¨¨¨¨©¨

,miAx oFWlA 'miOi' miOdÎdewnl§¦§¥©©¦©¦¦§©¦

`lde,'cg` mFwn'l Eewp miOd lM ©£Ÿ¨©©¦¦§§¨¤¨
oMÎm`e`N` ?`Ed cg` milMW §¦¥¨¤¨¤¨¤¨

,Fnvrl cgEin miM aWgp mIA mFwn̈©¨¤§¨§¨§¨§©§
oMWon dlFrd bC mrh dnFc Fpi` ¤¥¥¤©©¨¨¤¦

mId on dlFrd bC mrhl FMrA mId©¨§©§©©¨¨¤¦©¨
.`inRq`AmzpEkzE mraHW oeike §©§©§¨§¥¨¤¦§¨§¨¨

lW,mFwnl mFwOn dPYWn mId in ¤¥©¨¦§©¤¦¨§¨
miAx miOi md ENi`M mzF` mi`Fx¦¨§¦¥©¦©¦

(m"`x):
(`i).áNò àLc õøàä àLãzEdn ©§¥¨¨¤¤¤¥¤©

?'aUr' EdnE '`WC'`WC `l`Ed ¤¤©¥¤Ÿ¤¤
aUr `le ,aUr oFWl`EdoFWl §¥¤§Ÿ¥¤§

,`WCzFpFW zFiErnWn iYW `N` ¤¤¤¨§¥©§¨
:mdlux`d d`xn xE`iY `Ed '`WC' ¨¤¤¤¥©§¥¨¨¤

`Ed 'aUr' ENi`e ,miaUrA dQEknd©§¨©£¨¦§¦¥¤
.Fnvr gOSd oineokldid `loFWl ¦©¤©©§§¨¥Ÿ¨¨§

`xwOdoFkp'ux`d aiUrY' xnFl, ©¦§¨¨©©£¦¨¨¤
ux`d iEQikl `id dpeEMdWM§¤©©¨¨¦§¦¨¨¤

,miaUrAmEXnWFpi` df oFWN ©£¨¦¦¤¨¤¥
A miwqFrWM `N` WOWnoi`WC ipiO §©¥¤¨§¤§¦§¦¥§¨¦

- oiwNEgnmilCaPd mignSd ihxtA §¨¦§¦§¥©§¨¦©¦§¨¦
f` iM ,mipFW mipinl dGn dfcg` lM ¤¦¤§¦¦¦¦¨¨¤¨

mdn`xwp FnvrlFnWAaUr' ¥¤§©§¦§¨¦§¥¤
,'ipFlRllkA xAcn aEzMdWM K` §¦©§¤©¨§©¥¦§©

,ux`d ipR z` miQknd miaUrd̈£¨¦©§©¦¤§¥¨¨¤
.'`WC' oFWlA WOYWn Edixdeokoi` £¥¦§©¥¦§¤¤§¥¥

- xAcnl oFWlxEAiC zxEv Ff oi` ¨©§©¥¥©¦
dpFkpxnFlFnvr iptA gnv lr §¨©©¤©¦§¥©§

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(áé)eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àöBzå©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½
íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò õòå§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ék¦«
i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ∑ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ּבצּוּוייהן, ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «≈»»∆¿ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבעצמן, קלֿוחמר ונׂשאּו ,חּלין'ּכ ּב'ׁשחיטת ּבאּגדה .ּכמפרׁש ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ãé)íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦
íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

:íéðLå íéîéìe§¨¦−§¨¦«
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑,נבראּו ראׁשֹון ׁשמים מּיֹום ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם צּוה ּוברביעי ¿ƒ¿……¿ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

לרּבֹות  הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ּבּיֹום נקּבע ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוארץ
ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות הארץ", "ואת Ó‡¯˙.ּתֹולדֹותיהם, È‰È∑,מארה יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ְְְְֵֵֶֶֶַָָָ¿ƒ¿……ְְִֵֵֵֶַָָָ

dÚ¯Êיב  ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙˜t‡Â¿«≈««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
dÚ¯Ê ¯·c ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ¿««¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ da≈ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰ ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰· ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'ipFlR `WC'itl`Ed '`WC' oFWNW ¤¤§¦§¦¤§¤¤
lW illMd d`xOd xE`iYzWial ¥©©§¤©§¨¦¤§¦©

z`Nnzn `idWM miaUrA ux`d̈¨¤©£¨¦§¤¦¦§©¥
mi`WcAokle .dipR z` miQknd ¦§¨¦©§©¦¤¨¤¨§¨¥

miIqe '`WC' oFWlA aEzMd gzR̈©©¨¦§¤¤§¦¥
- 'aUr' oFWlAõøàä àLãz`WC ¦§¥¤©§¥¨¨¤¤¤
,xnFlM .aUrdQMzze `NnzY ¥¤§©¦§©¥§¦§©¤

A ux`d.miaUr WEalokeoFWlA ¨¨¤¦§£¨¦§¥¦§
,u"ixax` '`Wc' `xwp frl`EdW ©©¦§¨¤¤¤

WM ux`d iAUr llkl iEPiMoNEM ¦¦§©¦§¥¨¨¤§¤¨
,`iaEAxrAe,mlE`lMlrA gnv §¦§§¨§¨¨¤©©©

'aUr' `xwp Fnvrl WxFW: ¤§©§¦§¨¥¤
.òøæ òéøæî,xnFlMWaUr lkAlCbI ©§¦©¤©§©¤§¨¥¤¦§©

FAmBFrxfElkEIW icM ,FOrrFxfl ©©§¦§¥¤§¦§©
EPOnFzFnM miaUr lCblEmFwnA ¦¤§©¥£¨¦§§¨
xg`(m"`x): ©¥

.éøt õò'ixR ur' xn`e aEzMd ltM ¥§¦¨©©¨§¨©¥§¦
urd xnFg s`W EpcOll .'ixR dUFr'¤§¦§©§¥¤©¤¨¥

,ixRl dnFC (mitprde rfBd) Fnvrlr ©§©¤©§¨£¨¦¤©§¦©
iciixRd mrhM urd mrh `dIW §¥¤§¥©©¨¥§©©©§¦

iE`x didi `Ed s`e ,eilr lcBd©¨¥¨¨§©¦§¤¨
.FzFnM lk`nle,okÎiRÎlrÎs``id §©£©§§©©¦¥¦

(dnc`d)`N` ,ok dzUr `l ¨£¨¨Ÿ¨§¨¥¤¨
,ixRM mnrh oi`W mivr d`ivFd¦¨¥¦¤¥©£¨©§¦

xn`PWweqt oldl)(ai'Fbe ux`d `vFYe' ¤¤¡©©¥¨¨¤§
'ixR dUFr ur-dUFr' wx `EdW ur ¥¤§¦¥¤©¤

,'ixR`lemBW xn`purdM `Ed.ixR §¦§Ÿ¤¡©¤©¨¥©§¦
xW`M dnc`d dzUr `NW itlE§¦¤Ÿ¨§¨¨£¨¨©£¤

,dzEvmc` lNwzPWM Kkitl ª§¨§¦¨§¤¦§©¥¨¨

Wprpe oFW`xdFpFr lrurn lk`WM ¨¦§¤¡©©£§¤¨©¥¥
,zrCd- `id mb dcwtpmB dWprp ©©©¦§§¨©¦¤¤§¨©
dnc`dDpFr lr,dfdlNwzpeFOr ¨£¨¨©£¨¤§¦§©§¨¦

xn`PW FnM](fi ,b oldl)dnc`d dxEx`' §¤¤¡©£¨¨£¨¨
['LxEarA(m"`x): ©£¤

.Bá Bòøæ øLàmirxGdW ,xnFlM £¤©§§©¤©§¨¦
rxGn liCadl] FixR KFzA ,FA mi`vnp¦§¨¦§¦§§©§¦¦¤©
dvEgn `N` FkFzA Frxf oi`W ,aUrd̈¥¤¤¥©§§¤¨¦¨

e .[FlixR lM ipirxB odmi`vnPd §¥©§¦¥¨§¦©¦§¨¦
,zFxiRd KFzAgnFv oli`d odOW §©¥¤¥¤¨¦¨¥©

ozF` oirhFPWM(`"eb): §¤§¦¨
(ai)õøàä àöBzårixfn aUr `WC ©¥¨¨¤¤¤¥¤©§¦©

ipiOn oin lM ,xnFlM .Edpinl rxf¤©§¦¥§©¨¦¦¦¥
e .Fnvr iptA `vi mi`WCdiRÎlrÎs` ©§¨¦¨¨¦§¥©§§©©¦

`NW`l ixdW ,KMÎlr EEhvpxn`p ¤Ÿ¦§©©¨¤£¥Ÿ¤¡©
- odiiEEivA oi`WcA 'Edpinl'oFWl §¦¥¦§¨¦§¦¥¤§

z`ixA iEEivA xn`p `l 'Edpinl'§¦¥Ÿ¤¡©§¦§¦©
miaUrd,(`i weqt lirl)iEEivA `N` ¨£¨¦¤¨§¦

calA zFpli`d z`ixA(my),z`f mr §¦©¨¦¨¦§¨¦Ÿ
cg` lM miaUrd mB E`vi mzginvA¦§¦¨¨¨§©¨£¨¦¨¤¨

W itl .'Edpinl' cg`eErnWmiaUrd §¤¨§¦¥§¦¤¨§¨£¨¦
e ,KM lr zFpli`d EEhvPWE`Up ¤¦§©¨¦¨©¨§¨§

(EpC):onvrA xnFgeÎlwlr m` ¨©¨¤§©§¨¦©
Eid m` ENit`W ,milFcBd zFpli`d̈¦¨©§¦¤£¦¦¨
liCadl lwp did miaxFrn mi`vFi§¦§¨¦¨¨¨¥§©§¦
`dIW `xFAd dEiv z`f mr ,mdipiA¥¥¤¦Ÿ¦¨©¥¤§¥
dnÎwEgixaE Fnvrl lcB oin lM̈¦¨¥§©§§¦¨
,miPhTd miaUrd Ep` ixd ,Fxiagn¥£¥£¥¨¨£¨¦©§©¦
xMid didi `l miaxFrn `vp m`W¤¦¥¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥

z`vl EpilrW oMWÎlM ,EpipiA¥¥¨¤¥¤¨¥¨¥
.dGn df miwNEgndcB`A WxFtncM §¨¦¤¦¤§¦§¨¨©¨¨

oiNEg zhigWA(.q sc oileg zkqna)(m"`x): ¦§¦©¦
(ci)úøàî éäé.minXd riwxAoFWl §¦§ŸŸ¦§¦©©¨©¦§

zxivi xTir Fpi` ,o`M xEn`d 'idi'§¦¨¨¨¥¦©§¦©
EidIW' mnFwn zriaw `N` ,zFxF`Od©§¤¨§¦©§¨¤¦§
,ElNd zFxF`OdW itl .'minXd riwxA¦§¦©©¨©¦§¦¤©§©¨

xaMaE ,E`xap oFW`x mFInmFI §¨¦¦¦§¨©
diriaxwx- zFlYdl mdilr dEv ¨§¦¦©¦¨£¥¤§¦¨

mkldnA ligzdlE mnFwnA raTidl§¦¨©¦§¨§©§¦§©£¨¨
riwxA(cere yeal ,m"`x ,`"eb).ewx `l ¨¨¦©§Ÿ©

`N` ,oM Wxtl Wi zFxF`Od zxiviA¦¦©©§¥§¨¥¥¤¨
okA xaCd `EdminW zFclFY lM ¥©¨¨§¨§¨©¦

,ux`emlFrA `xaPX dn lMW ¨¨¤¤¨©¤¦§¨¨¨
xaM ,dUrOd ini zWWAE`xap §¥¤§¥©©£¤§¨¦§§

mcFqiA,oFW`x mFInminId x`WE ¦¨¦¦§¨©¨¦
d`ixAd znlWdl `N` EWOiW `lŸ¦§¤¨§©§¨©©§¦¨

,DpETizecg`e cg` lkeon §¦¨§¨¤¨§¤¨¦
mi`xaPdrAwpFcnrn lr aSEde ©¦§¨¦¦§©§©©©£¨

eilr xfbPW mFIAEdf mpETize] ©¤¦§©¨¨§¦¨¤
i"Wx WxiRW FnM ,mziIUr znlWd©§¨©£¦¨¨§¤¥©©¦

dlrnl(f weqt)e .[aEzMW `EdmFIA §©§¨§¤¨©
:oFW`xdminXd 'z`'zaiY lM] ¨¦¥©¨©¦¨¥©

sqFp xaC zFAxl d`A ,`xwOAW 'z`'¤¤©¦§¨¨¨§©¨¨¨
[WxFtnd lr.mdizFclFY zFAxl - ©©§¨§©§¥¤

z` zllFM 'minXd' z`ixA ,xnFlM§©§¦©©¨©¦¤¤¤
gxIde WnXd) minXd lr `xaPd lM̈©¦§¨©©¨©¦©¤¤§©¨¥©

,(miakFMdeux`d 'z`'ezFAxl - §©¨¦§¥¨¨¤§©
- dizFclFYzllFM 'ux`d' z`ixA §¤¨§¦©¨¨¤¤¤



ziy`xaעד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה ÏÈc·‰Ï.לּפל ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ¿«¿ƒ

‰ÏÈl‰ ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa∑ ּבראׁשית ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, האֹור הראׁשֹונים מּׁשּנגנז והחׁש האֹור ׁשּמׁשּו , ≈«≈«»¿»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּלילה  ּובין ּבּיֹום, ּבין Ï‡˙˙.יחד, eÈ‰Â∑ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, י)ּכׁשהּמאֹורֹות :(ירמיה ְֵֵַַַַַָ¿»¿……ְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

הּפרענּות  מן לדאג צריכין אּתם אין ֿ הּוא, הּקדֹוׁשּֿברּו רצֹון ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל הּׁשמים ."ּומאתֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
ÌÈ„ÚBÓÏe∑ הּלבנה למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, על להצטּוֹות יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם ∑ÌÈÓÈÏe.על ¿¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ¿»ƒ

ׁשלם  יֹום הרי חציֹו, הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה ימים∑ÌÈLÂ.ׁשּמּוׁש שס"ה ּורביע (לסֹוף אחרים: ספרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ¿»ƒְְְֲִִִִֵַָָ

ׁשנה.)יֹום  והיא אֹותם, הּמׁשרתים מּזלֹות ּבי"ב מהלכן יגמרּו יֹום (, ּורביע יֹום שס"ה והּוא אחרים: וחֹוזרים )ספרים , ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ
הראׁשֹון  ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם .ּומתחילים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָ

(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Â∑ לעֹולם ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת .עֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

‡Ï‰¯‡טו  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,igd lM) ux`d lr `xaPd lM z ¤̀¨©¦§¨©¨¨¤¨©©
xaM E`xap dN` lM ;(mnFCde gnFSd©¥©§©¥¨¥¤¦§§§¨
wx minId x`WaE ,oFW`xd mFIA©¨¦¦§¨©¨¦©

:mdixcq ErAwpe EnlWp¦§§§¦§§¦§¥¤
.úøàî éäé`N` ,'zxF`n' aYkp `l §¦§ŸŸŸ¦§©§Ÿ¤¨

aizM e"ie xqgxg` e"ie `lAÎ ¨¥¨§¦§Ÿ¨©©
oFWl ,'zFx`n' z`xwp ENi`M .s"l`d̈¨¤§¦¦§¥§¥§

.'dx`n' lW miAxÎlrmEWWmFi ©¦¤§¥¨©¤
iriax- dx`n mFi `Ed,dllw mFi §¦¦§¥¨§¨¨

,zEprxEtl crEn mFidxMq` lFRl ¨§§¨¦©§¨¨
- zFwFpizAilFgA zFwFpiY FA ElgIW §¦¤¤¡¦§¦

z` znzFQd dWw dlgn=] 'dxMq`'d̈©§¨¨©£¨¨¨©¤¤¤
e .[oFxBd`EdKkl mrHdEpipXW ©¨§©©©§¨¤¨¦

(:fk ziprz)lr miPrzn Eid iriaxÄ§¦¦¨¦§©¦©
- zFwFpizA lFRz `NW dxMq ©̀§¨¨¤Ÿ¦§¦
iriax iniA miPrzn Eid cnrnÎiWp ©̀§¥©£¨¨¦§©¦¦¥§¦¦
:dxMq`A zFwFpiY Elgi `NW ,rEaXA©¨©¤Ÿ¤¡¦§©§¨¨

.äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäìixde §©§¦¥©¥©¨§¨©£¥
dlrnl xn`p xaM(c weqt)lCaIe' §¨¤¡©§©§¨©©§¥

dnE ,'KWgd oiaE xF`d oiA midl ¡̀Ÿ¦¥¨¥©Ÿ¤©
wx `N` ?cFr mdipiA liCadndrX ¦§¦¥¥¤¤¨©¦¨¨

,oFW`xd xF`d fpbPXElgd ¤¦§©¨¨¦¥¥
WOWl ,gxIde WnXd ,ElNd zFxF`Od©§©¨©¤¤§©¨¥§©¥

,dliNd oiaE mFId oiA miliCanMla` §©§¦¦¥©¥©©§¨£¨
- ziW`xa ini zWlWAdWlWA ¦§Ÿ¤§¥§¥¦¦§¨

z`ixal EncTW mipFW`xd minï¦¨¦¦¤¨§¦§¦©
,zFxF`OdKWgde xF`d EWOW ©§¦§¨§©Ÿ¤

,dliNa dfe mFIa df mipFW`xdmde ¨¦¦¤©§¤©¨§¨§¥
oiaE mFId oiA miliCanM EWOW xW £̀¤¦§§©§¦¦¥©¥

dxEn`d dlCadd ,oM m`e .dliNd©©§¨§¦¥©©§¨¨¨£¨
KWFgde xF`d oiA `id ,oFW`xd mFIA©¨¦¦¥¨§©¤
dxEn`d dlCadd ENi`e ,mipFW`xd̈¦¦§¦©©§¨¨¨£¨
xF` oial dOgd xF` oiA `id ,o`M̈¦¥©©¨§¥

:dpaNd©§¨¨
.úBúBàì eéäåEWOWi zFxF`Od §¨§©§§©§

oMW ,mlFrl (mipniq) zFzF`M§¦¨¦¨¨¤¥
- oiwFl zFxF`OdWMmikiWgn §¤©§¦©£¦¦

,['dpal iETil' F` 'dOg iETil']¦©¨¦§¨¨
xn`PW ,mlFrl `Ed rx oniqdinxi) ¦¨©¨¨¤¤¡©

(a ,iEcnlY l` miFBd KxC l`'¤¤¤©¦©¦§¨
.'EYgY l` minXd zFzF`nE¥©¨©¦©¥¨

,xnFlMÎWFcTd oFvx mkzFUrA §©©£§¤§©¨
bF`cl oikixv mY` oi` `EdÎKExÄ¥©¤§¦¦¦§

,zEprxERd onzFzF`W o`Mn ¦©§¨¦¨¤
WFWgl WIW mipniq md minXd©¨©¦¥¦¨¦¤¥©£

:mdipRn¦§¥¤
.íéãòBîìezFxF`Od EWOWi okÎFnM §£¦§¥§©§©§

miWcg iW`x) micrFOd zriawl¦§¦©©£¦¨¥¢¨¦
`l oiicrW iRÎlrÎs`e .(miaFhÎminie§¨¦¦§©©¦¤£©¦Ÿ
xaCd xn`p ,mini mzF`A micrFn Eid̈£¦§¨¨¦¤¡©©¨¨
l`xUi micizrW ,cizrd mW lr©¥¤¨¦¤£¦¦¦§¨¥

- mde ,zFcrFOd lr zFEhvdl§¦§©©©£§¥
WcFgd ini lr micQEin ,micrFOd©£¦§¨¦©§¥©¤

Wl mipnpitlFn:dpaNd c ¤¦§¦§¦©©§¨¨
.íéîéìezFxF`Od EWOWi okÎFnM §¨¦§¥§©§©§

W .minId zriawlWEOWxF`dOgd ¦§¦©©¨¦¤¦©©¨
- mFi ivgzFrWA ,dnnId zivgn £¦©£¦©§¨¨¦§

,mFIdWEOWexF`- Fivg dpaNd ©§¦©§¨¨¤§

.dliNd zFrWA ,dnnId zivgnixd ©£¦©§¨¨¦§©©§¨£¥
zraFw zFxF`Od zEtNgzdWmFi ¤¦§©§©§©©

:mlẄ¥
.íéðLå,zFxF`Od EWOWi cFr §¨¦§©§©§

?cviM .mipXd zriawlsFqllM ¦§¦©©¨¦¥©§¨
mini d"qy,[dOgd zpW ini xRqn] ¨¦¦§©§¥§©©©¨

Exnbiz` gxIde WnXdokldn ¦§§©¤¤§©¨¥¤©£¨¨
miakFMd zFvEaw lM z` siTOd©©¦¤¨§©¨¦

AlBlba"idmzF` mizxWnd zFlGn §©§©©©¨©§¨§¦¨
zFvEaw dxUrÎmiYW = zFlGn]©¨§¥¤§¥§
z` miaaFqe riwxA zFrEaTd miakFM¨¦©§¨¨¦©§§¦¤
WcFg lkA xW`M ,lBlbM mlFrd̈¨§©§©©£¤§¨¤
.[xg` lGn lEn WnXd z`vnp¦§¥©¤¤©¨©¥

eminilWn DAW ,FGd dtEwYd §©§¨©¤¨©§¦¦
aEW mixfFge ,df mkldn z` zFxF`Od©§¤©£¨¨¤§§¦

,lBlBA dCEwPd DzF`l,dpW `id §¨©§¨©©§©¦¨¨
eDAW ,dWcg dpW dligzn DnEIq mr §¦¦¨©§¦¨¨¨£¨¨¤¨

mixfFgzFxF`OdmrR miligznE §¦©§©§¦¦©©
,lBlBA aAql dIpWdCEwPd DzF`n §¦¨§©¥©©§©¥¨©§¨

Ecnr DAWMligzdWokldn ¤¨¨§§¤¦§¦©£¨¨
.oFW`xdzFxF`Od miWOWn KM ¨¦¨§©§¦©§

mipXd zriawl(`"eb): ¦§¦©©¨¦
(eh).úBøBàîì eéäåcaNn ,xnFlM §¨¦§§©¦§©

EpnPW zFxHOdzFzF`l' :dlrnl ©©¨¤¦§§©§¨§
,'mipWe minilE micrFnlEz`f cFr §£¦§¨¦§¨¦Ÿ

(okÎFnM)EWOWixTirl zFxF`Od §¥§©§©§§¦©
riwxA zFxF`nl' zFidl ,mzxHn©§¨¨¦§¦§¦§¦©

icM ,'minXdmlFrl Exi`IW,m"`x) ©¨©¦§¥¤¨¦¨¨
(`"eb:

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(æè)-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤
ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä øBànä©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ

:íéáëBkä úàå äìélä úìLîîì§¤§¤´¤©©½§¨§¥−©«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑ מלכים לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על הּלבנה ונתמעטה נבראּו ׁשוים «¿……«¿…ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ ידי ּדעּתּהעל להפיס צבאיה הרּבה הּלבנה, את .ׁשּמעט ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(æé)øéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−
:õøàä-ìò©¨¨«¤

(çé)ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe íBia ìLîìå§¦§ŸÆ©´©©½§¨«£©§¦½¥¬¨−¥´
:áBè-ék íéäìà àøiå CLçä©®¤©©¬§¡Ÿ¦−¦«

(èé):éòéáø íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ë)äiç Lôð õøL íénä eöøLé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®
:íéîMä òé÷ø éðt-ìò õøàä-ìò óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦

i"yx£‰iÁ LÙ∑ חּיּות ּבּה זבּובים.∑ı¯L.ׁשּיהא ּכגֹון ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי הארץ מן ּגבּה ׁשאינֹו חי ּדבר ּכל ∆∆«»ְִֵֶָ∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
נמלים ּכגֹון ותֹולעים,ּבׁשקצים, הּדגים וחּפּוׁשים וכל ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ועכ ּבר חלד ּכגֹון .ּובּברּיֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(àë)-ìk úàå íéìãbä íðépzä-úà íéäìà àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨
äiçä Lôð|íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä ¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À

ðk óBò-ìk úàå:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì ó §¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£ÌÈpz‰∑ לוי הּוא אּגדה ּובדברי ׁשּבּים. ּגדֹולים הּנקבה ּדגים את והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוגֹו, ּובן תן ««ƒƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּכתיב  הּתּנינם ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא וירּבּו יפרּו ׁשאם לבא, לעתיד לּצּדיקים ‰iÁ‰.ּומלחּה LÙ∑ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ∆∆««»
חּיּות  ּבּה ׁשּיׁש .נפׁש ִֵֶֶֶָ

È˙טז  ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰ ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰ ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»

:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

‡Ï‰¯‡יז  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

ÔÈaיח  ‡L¯Ù‡Ïe ‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏe¿ƒ¿«ƒ»»¿≈¿»¿«¿»»≈
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»«¬»¿»¬≈»

¯·È‡ÚÈ:יט  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÈÁ˙‡כ  ‡LÙ LÁ¯ ‡iÓ ÔeLÁ¯È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿¬«»¿≈«¿»«¿»
‡ÚÈ˜¯ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯‡ ÏÚ Á¯ÙÈ ‡ÙBÚÂ¿»¿»«««¿»««≈¿ƒ»

:‡iÓL„ƒ¿«»

LÙ‡כא  Ïk ˙ÈÂ ‡i·¯·¯ ‡iÈpz ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»«ƒ«»«¿¿«»¿»»«¿»
˙ÈÂ ÔB‰ÈÊÏ ‡iÓ eLÈÁ¯‡ Èc ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ«¿»¿»≈»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈¿»
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ Á¯Ù„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿»«ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).íéìBãbä úBøBànäaEzMd ©§©§¦©¨
'milFcBd zFxF`Od ipW'A gzFR¥©¦§¥©§©§¦
xF`Od'e 'ohTd xF`Od'A miIqnE§©¥§©¨©¨¨§©¨

mdipXW cOll ,'lFcBdmieWmlcbA ©¨§©¥¤§¥¤¨¦§¨§¨
e ,E`xapoMn xg`l wxdhrnzp ¦§¨§©§©©¦¥¦§©£¨

dpaNd,z`fe .dpHwzpelrmEWÎ ©§¨¨§¦§©§¨§Ÿ©
ipWl xWt` i`' dxn`e dbxhTW¤¦§§¨§¨§¨¦¤§¨¦§¥

'cg` xzkA EWOYWIW miklnKxC] §¨¦¤¦§©§§¤¤¤¨¤¤
Eidi zFxF`Od ipXW xWt`Îi` ,lWn̈¨¦¤§¨¤§¥©§¦§
iE`x `N` ,mxF` iEAixaE mlcbA mieẄ¦§¨§¨§¦¨¤¨¨

:[hrnzi mdn cg`W¤¤¨¥¤¦§©¥
.íéáëBkä úàå- iciÎlrdf cbpM §¥©¨¦©§¥§¤¤¤

hriOWd"awdz`xF`,dpaNd ¤¦¥¤©§¨¨
- di`av dAxdmiakFM Dl ozp ¦§¨§¨¤¨¨©¨¨¦
icM ,DOr EWOWIW- qitdlzFSxl ¤§©§¦¨§¥§¨¦§©

z` gipdlEDYrC(e"t x"a): §¨¦©¤©§¨
(k).äiç Lôðo`M dxEn`d 'dIg' ¤¤©¨©¨¨£¨¨

E`xap zFIgd ixdW ,'dIgd' oin Dpi ¥̀¨¦©©¨¤£¥©©¦§§
`id dpeEMd `N` ,iXiW mFiA wx©§¦¦¤¨©©¨¨¦

Wtp :zillM,zEIg DA `dIWxnFlM §¨¦¤¤¤§¥¨©§©
miIg gEx ilrA mixEvi(`"eb ,m"`x): §¦©£¥©©¦

.õøLon DFab Fpi`W ig xaC lM ¤¤¨¨¨©¤¥¨©¦
,ux`deilbx zrEpzA mipigan oi`e ¨¨¤§¥©§¦¦¦§©©§¨

lr xxbpe lgFfM d`xp `N` ,FkENidA§¦¤¨¦§¤§¥§¦§¨©
,rwxTd.'uxW' iExwWi EN` mivxWE ©©§©¨¤¤§¨¦¥¥

:mipin dOkA mbEQnAd oin- sFr ¦¨§©¨¦¦§¦¨
,miaEaf oFbMipiOn mivxW mdW §§¦¤¥§¨¦¦¦¥
;mittFrndAd oinmivwXmiUnxd) ©§§¦§¦©§¨¦¨§¨¦
(miPhTdmiWERige milnp oFbM - ©§©¦§§¨¦§¦¦

zFIxAaE ;mirlFzeÎ zFlFcBdoFbM §¨¦©§¦©§§

oke ;mda `vFIke hnFge xAkre clFg¤§©§¨§¤§©¥¨¤§¥
,mibCd (lke :`"q)mdl oi`W ipROW §¨©¨¦¤¦§¥¤¥¨¤

miiExw mdAW mipiOd lM ,milbx©§©¦¨©¦¦¤¨¤§¦
lM z`ixA z` aEzMd llke ,'mivxW'§¨¦§¨©©¨¤§¦©¨

'EvxWi' oFWlA mpin(`"eb ,m"`x): ¦¨¦§¦§§
(`k).íðépzäd mdmibCdmilFcB ©©¦¦¥©¨¦©§¦

,mIAWmhxR mzEaiWg zngOW ¤©¨¤¥£©£¦¨¥§¨
mr mllM `le ,mnvr iptA aEzMd©¨¦§¥©§¨§Ÿ§¨¨¦

.mibCd x`WdcB`ÎixacaEEWxC §¨©¨¦§¦§¥©¨¨¨§
l"fg(:cr `xzaÎ`aa),'mipiPYd' iM`Ed ¦©©¦¦

m`xAW ,FbEf oaE ozield"awdxkf ¦§¨¨¤¤§¨¨¨¨
DglnE dawPd z` bxde ,dawpE§¥¨§¨©¤©§¥¨§¨¨

ld zCErq.`al cizrl miwiCS`le ¦§©©©¦¦¤¨¦¨Ÿ§Ÿ
,eiCgi miIwzdl mgiPdl d"awd dvẍ¨§©¦¨§¦§©¥©§¨

mEXnWEAxie Exti m`mdl Eidie ¦¤¦¦§§¦§§¦§¨¤



עה ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה ÏÈc·‰Ï.לּפל ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ¿«¿ƒ

‰ÏÈl‰ ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa∑ ּבראׁשית ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, האֹור הראׁשֹונים מּׁשּנגנז והחׁש האֹור ׁשּמׁשּו , ≈«≈«»¿»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּלילה  ּובין ּבּיֹום, ּבין Ï‡˙˙.יחד, eÈ‰Â∑ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, י)ּכׁשהּמאֹורֹות :(ירמיה ְֵֵַַַַַָ¿»¿……ְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

הּפרענּות  מן לדאג צריכין אּתם אין ֿ הּוא, הּקדֹוׁשּֿברּו רצֹון ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל הּׁשמים ."ּומאתֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
ÌÈ„ÚBÓÏe∑ הּלבנה למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, על להצטּוֹות יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם ∑ÌÈÓÈÏe.על ¿¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ¿»ƒ

ׁשלם  יֹום הרי חציֹו, הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה ימים∑ÌÈLÂ.ׁשּמּוׁש שס"ה ּורביע (לסֹוף אחרים: ספרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ¿»ƒְְְֲִִִִֵַָָ

ׁשנה.)יֹום  והיא אֹותם, הּמׁשרתים מּזלֹות ּבי"ב מהלכן יגמרּו יֹום (, ּורביע יֹום שס"ה והּוא אחרים: וחֹוזרים )ספרים , ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ
הראׁשֹון  ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם .ּומתחילים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָ

(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Â∑ לעֹולם ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת .עֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

‡Ï‰¯‡טו  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,igd lM) ux`d lr `xaPd lM z ¤̀¨©¦§¨©¨¨¤¨©©
xaM E`xap dN` lM ;(mnFCde gnFSd©¥©§©¥¨¥¤¦§§§¨
wx minId x`WaE ,oFW`xd mFIA©¨¦¦§¨©¨¦©

:mdixcq ErAwpe EnlWp¦§§§¦§§¦§¥¤
.úøàî éäé`N` ,'zxF`n' aYkp `l §¦§ŸŸŸ¦§©§Ÿ¤¨

aizM e"ie xqgxg` e"ie `lAÎ ¨¥¨§¦§Ÿ¨©©
oFWl ,'zFx`n' z`xwp ENi`M .s"l`d̈¨¤§¦¦§¥§¥§

.'dx`n' lW miAxÎlrmEWWmFi ©¦¤§¥¨©¤
iriax- dx`n mFi `Ed,dllw mFi §¦¦§¥¨§¨¨

,zEprxEtl crEn mFidxMq` lFRl ¨§§¨¦©§¨¨
- zFwFpizAilFgA zFwFpiY FA ElgIW §¦¤¤¡¦§¦

z` znzFQd dWw dlgn=] 'dxMq`'d̈©§¨¨©£¨¨¨©¤¤¤
e .[oFxBd`EdKkl mrHdEpipXW ©¨§©©©§¨¤¨¦

(:fk ziprz)lr miPrzn Eid iriaxÄ§¦¦¨¦§©¦©
- zFwFpizA lFRz `NW dxMq ©̀§¨¨¤Ÿ¦§¦
iriax iniA miPrzn Eid cnrnÎiWp ©̀§¥©£¨¨¦§©¦¦¥§¦¦
:dxMq`A zFwFpiY Elgi `NW ,rEaXA©¨©¤Ÿ¤¡¦§©§¨¨

.äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäìixde §©§¦¥©¥©¨§¨©£¥
dlrnl xn`p xaM(c weqt)lCaIe' §¨¤¡©§©§¨©©§¥

dnE ,'KWgd oiaE xF`d oiA midl ¡̀Ÿ¦¥¨¥©Ÿ¤©
wx `N` ?cFr mdipiA liCadndrX ¦§¦¥¥¤¤¨©¦¨¨

,oFW`xd xF`d fpbPXElgd ¤¦§©¨¨¦¥¥
WOWl ,gxIde WnXd ,ElNd zFxF`Od©§©¨©¤¤§©¨¥§©¥

,dliNd oiaE mFId oiA miliCanMla` §©§¦¦¥©¥©©§¨£¨
- ziW`xa ini zWlWAdWlWA ¦§Ÿ¤§¥§¥¦¦§¨

z`ixal EncTW mipFW`xd minï¦¨¦¦¤¨§¦§¦©
,zFxF`OdKWgde xF`d EWOW ©§¦§¨§©Ÿ¤

,dliNa dfe mFIa df mipFW`xdmde ¨¦¦¤©§¤©¨§¨§¥
oiaE mFId oiA miliCanM EWOW xW £̀¤¦§§©§¦¦¥©¥

dxEn`d dlCadd ,oM m`e .dliNd©©§¨§¦¥©©§¨¨¨£¨
KWFgde xF`d oiA `id ,oFW`xd mFIA©¨¦¦¥¨§©¤
dxEn`d dlCadd ENi`e ,mipFW`xd̈¦¦§¦©©§¨¨¨£¨
xF` oial dOgd xF` oiA `id ,o`M̈¦¥©©¨§¥

:dpaNd©§¨¨
.úBúBàì eéäåEWOWi zFxF`Od §¨§©§§©§

oMW ,mlFrl (mipniq) zFzF`M§¦¨¦¨¨¤¥
- oiwFl zFxF`OdWMmikiWgn §¤©§¦©£¦¦

,['dpal iETil' F` 'dOg iETil']¦©¨¦§¨¨
xn`PW ,mlFrl `Ed rx oniqdinxi) ¦¨©¨¨¤¤¡©

(a ,iEcnlY l` miFBd KxC l`'¤¤¤©¦©¦§¨
.'EYgY l` minXd zFzF`nE¥©¨©¦©¥¨

,xnFlMÎWFcTd oFvx mkzFUrA §©©£§¤§©¨
bF`cl oikixv mY` oi` `EdÎKExÄ¥©¤§¦¦¦§

,zEprxERd onzFzF`W o`Mn ¦©§¨¦¨¤
WFWgl WIW mipniq md minXd©¨©¦¥¦¨¦¤¥©£

:mdipRn¦§¥¤
.íéãòBîìezFxF`Od EWOWi okÎFnM §£¦§¥§©§©§

miWcg iW`x) micrFOd zriawl¦§¦©©£¦¨¥¢¨¦
`l oiicrW iRÎlrÎs`e .(miaFhÎminie§¨¦¦§©©¦¤£©¦Ÿ
xaCd xn`p ,mini mzF`A micrFn Eid̈£¦§¨¨¦¤¡©©¨¨
l`xUi micizrW ,cizrd mW lr©¥¤¨¦¤£¦¦¦§¨¥

- mde ,zFcrFOd lr zFEhvdl§¦§©©©£§¥
WcFgd ini lr micQEin ,micrFOd©£¦§¨¦©§¥©¤

Wl mipnpitlFn:dpaNd c ¤¦§¦§¦©©§¨¨
.íéîéìezFxF`Od EWOWi okÎFnM §¨¦§¥§©§©§

W .minId zriawlWEOWxF`dOgd ¦§¦©©¨¦¤¦©©¨
- mFi ivgzFrWA ,dnnId zivgn £¦©£¦©§¨¨¦§

,mFIdWEOWexF`- Fivg dpaNd ©§¦©§¨¨¤§

.dliNd zFrWA ,dnnId zivgnixd ©£¦©§¨¨¦§©©§¨£¥
zraFw zFxF`Od zEtNgzdWmFi ¤¦§©§©§©©

:mlẄ¥
.íéðLå,zFxF`Od EWOWi cFr §¨¦§©§©§

?cviM .mipXd zriawlsFqllM ¦§¦©©¨¦¥©§¨
mini d"qy,[dOgd zpW ini xRqn] ¨¦¦§©§¥§©©©¨

Exnbiz` gxIde WnXdokldn ¦§§©¤¤§©¨¥¤©£¨¨
miakFMd zFvEaw lM z` siTOd©©¦¤¨§©¨¦

AlBlba"idmzF` mizxWnd zFlGn §©§©©©¨©§¨§¦¨
zFvEaw dxUrÎmiYW = zFlGn]©¨§¥¤§¥§
z` miaaFqe riwxA zFrEaTd miakFM¨¦©§¨¨¦©§§¦¤
WcFg lkA xW`M ,lBlbM mlFrd̈¨§©§©©£¤§¨¤
.[xg` lGn lEn WnXd z`vnp¦§¥©¤¤©¨©¥

eminilWn DAW ,FGd dtEwYd §©§¨©¤¨©§¦¦
aEW mixfFge ,df mkldn z` zFxF`Od©§¤©£¨¨¤§§¦

,lBlBA dCEwPd DzF`l,dpW `id §¨©§¨©©§©¦¨¨
eDAW ,dWcg dpW dligzn DnEIq mr §¦¦¨©§¦¨¨¨£¨¨¤¨

mixfFgzFxF`OdmrR miligznE §¦©§©§¦¦©©
,lBlBA aAql dIpWdCEwPd DzF`n §¦¨§©¥©©§©¥¨©§¨

Ecnr DAWMligzdWokldn ¤¨¨§§¤¦§¦©£¨¨
.oFW`xdzFxF`Od miWOWn KM ¨¦¨§©§¦©§

mipXd zriawl(`"eb): ¦§¦©©¨¦
(eh).úBøBàîì eéäåcaNn ,xnFlM §¨¦§§©¦§©

EpnPW zFxHOdzFzF`l' :dlrnl ©©¨¤¦§§©§¨§
,'mipWe minilE micrFnlEz`f cFr §£¦§¨¦§¨¦Ÿ

(okÎFnM)EWOWixTirl zFxF`Od §¥§©§©§§¦©
riwxA zFxF`nl' zFidl ,mzxHn©§¨¨¦§¦§¦§¦©

icM ,'minXdmlFrl Exi`IW,m"`x) ©¨©¦§¥¤¨¦¨¨
(`"eb:

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(æè)-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤
ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä øBànä©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ

:íéáëBkä úàå äìélä úìLîîì§¤§¤´¤©©½§¨§¥−©«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑ מלכים לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על הּלבנה ונתמעטה נבראּו ׁשוים «¿……«¿…ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ ידי ּדעּתּהעל להפיס צבאיה הרּבה הּלבנה, את .ׁשּמעט ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(æé)øéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−
:õøàä-ìò©¨¨«¤

(çé)ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe íBia ìLîìå§¦§ŸÆ©´©©½§¨«£©§¦½¥¬¨−¥´
:áBè-ék íéäìà àøiå CLçä©®¤©©¬§¡Ÿ¦−¦«

(èé):éòéáø íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ë)äiç Lôð õøL íénä eöøLé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®
:íéîMä òé÷ø éðt-ìò õøàä-ìò óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦

i"yx£‰iÁ LÙ∑ חּיּות ּבּה זבּובים.∑ı¯L.ׁשּיהא ּכגֹון ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי הארץ מן ּגבּה ׁשאינֹו חי ּדבר ּכל ∆∆«»ְִֵֶָ∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
נמלים ּכגֹון ותֹולעים,ּבׁשקצים, הּדגים וחּפּוׁשים וכל ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ועכ ּבר חלד ּכגֹון .ּובּברּיֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(àë)-ìk úàå íéìãbä íðépzä-úà íéäìà àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨
äiçä Lôð|íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä ¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À

ðk óBò-ìk úàå:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì ó §¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£ÌÈpz‰∑ לוי הּוא אּגדה ּובדברי ׁשּבּים. ּגדֹולים הּנקבה ּדגים את והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוגֹו, ּובן תן ««ƒƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּכתיב  הּתּנינם ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא וירּבּו יפרּו ׁשאם לבא, לעתיד לּצּדיקים ‰iÁ‰.ּומלחּה LÙ∑ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ∆∆««»
חּיּות  ּבּה ׁשּיׁש .נפׁש ִֵֶֶֶָ

È˙טז  ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰ ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰ ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»

:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

‡Ï‰¯‡יז  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

ÔÈaיח  ‡L¯Ù‡Ïe ‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏe¿ƒ¿«ƒ»»¿≈¿»¿«¿»»≈
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»«¬»¿»¬≈»

¯·È‡ÚÈ:יט  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÈÁ˙‡כ  ‡LÙ LÁ¯ ‡iÓ ÔeLÁ¯È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿¬«»¿≈«¿»«¿»
‡ÚÈ˜¯ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯‡ ÏÚ Á¯ÙÈ ‡ÙBÚÂ¿»¿»«««¿»««≈¿ƒ»

:‡iÓL„ƒ¿«»

LÙ‡כא  Ïk ˙ÈÂ ‡i·¯·¯ ‡iÈpz ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»«ƒ«»«¿¿«»¿»»«¿»
˙ÈÂ ÔB‰ÈÊÏ ‡iÓ eLÈÁ¯‡ Èc ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ«¿»¿»≈»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈¿»
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ Á¯Ù„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿»«ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).íéìBãbä úBøBànäaEzMd ©§©§¦©¨
'milFcBd zFxF`Od ipW'A gzFR¥©¦§¥©§©§¦
xF`Od'e 'ohTd xF`Od'A miIqnE§©¥§©¨©¨¨§©¨

mdipXW cOll ,'lFcBdmieWmlcbA ©¨§©¥¤§¥¤¨¦§¨§¨
e ,E`xapoMn xg`l wxdhrnzp ¦§¨§©§©©¦¥¦§©£¨

dpaNd,z`fe .dpHwzpelrmEWÎ ©§¨¨§¦§©§¨§Ÿ©
ipWl xWt` i`' dxn`e dbxhTW¤¦§§¨§¨§¨¦¤§¨¦§¥

'cg` xzkA EWOYWIW miklnKxC] §¨¦¤¦§©§§¤¤¤¨¤¤
Eidi zFxF`Od ipXW xWt`Îi` ,lWn̈¨¦¤§¨¤§¥©§¦§
iE`x `N` ,mxF` iEAixaE mlcbA mieẄ¦§¨§¨§¦¨¤¨¨

:[hrnzi mdn cg`W¤¤¨¥¤¦§©¥
.íéáëBkä úàå- iciÎlrdf cbpM §¥©¨¦©§¥§¤¤¤

hriOWd"awdz`xF`,dpaNd ¤¦¥¤©§¨¨
- di`av dAxdmiakFM Dl ozp ¦§¨§¨¤¨¨©¨¨¦
icM ,DOr EWOWIW- qitdlzFSxl ¤§©§¦¨§¥§¨¦§©

z` gipdlEDYrC(e"t x"a): §¨¦©¤©§¨
(k).äiç Lôðo`M dxEn`d 'dIg' ¤¤©¨©¨¨£¨¨

E`xap zFIgd ixdW ,'dIgd' oin Dpi ¥̀¨¦©©¨¤£¥©©¦§§
`id dpeEMd `N` ,iXiW mFiA wx©§¦¦¤¨©©¨¨¦

Wtp :zillM,zEIg DA `dIWxnFlM §¨¦¤¤¤§¥¨©§©
miIg gEx ilrA mixEvi(`"eb ,m"`x): §¦©£¥©©¦

.õøLon DFab Fpi`W ig xaC lM ¤¤¨¨¨©¤¥¨©¦
,ux`deilbx zrEpzA mipigan oi`e ¨¨¤§¥©§¦¦¦§©©§¨

lr xxbpe lgFfM d`xp `N` ,FkENidA§¦¤¨¦§¤§¥§¦§¨©
,rwxTd.'uxW' iExwWi EN` mivxWE ©©§©¨¤¤§¨¦¥¥

:mipin dOkA mbEQnAd oin- sFr ¦¨§©¨¦¦§¦¨
,miaEaf oFbMipiOn mivxW mdW §§¦¤¥§¨¦¦¦¥
;mittFrndAd oinmivwXmiUnxd) ©§§¦§¦©§¨¦¨§¨¦
(miPhTdmiWERige milnp oFbM - ©§©¦§§¨¦§¦¦

zFIxAaE ;mirlFzeÎ zFlFcBdoFbM §¨¦©§¦©§§

oke ;mda `vFIke hnFge xAkre clFg¤§©§¨§¤§©¥¨¤§¥
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lM z`ixA z` aEzMd llke ,'mivxW'§¨¦§¨©©¨¤§¦©¨
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m`xAW ,FbEf oaE ozield"awdxkf ¦§¨¨¤¤§¨¨¨¨
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mEXnWEAxie Exti m`mdl Eidie ¦¤¦¦§§¦§§¦§¨¤



ziy`xaעו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

xag Ll dpw§¥§¨¥

ההההּגּגּגּגדלים דלים דלים דלים  אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתּנּנּנּנינםינםינםינם אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ְְְְֱֱֱֱִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיבראבראבראברא ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ִִִִֹֹ
זּוגֹו ּובן לויתן רש"י)הּוא ובפירוש כא. (א, ְִֶָָ

החסידּות: ּדר ּפי על זה לפרׁש ְֲִִֵֵֶֶֶַַָיׁש
ּתֹורה" "לּקּוטי ב)ּבּספר יח, ּומרּמז (שמיני אלי", איׁשי יּלוה הּפעם ּכמֹו התחּברּות "לׁשֹון הּוא ׁשּלויתן הּזקן אדמּו"ר מבאר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ה'. לעבֹודת ּכּלֹו ּכל ׁשּמחּבר צּדיק ְֲִֶַַַַָָֻֻעל
אחד  ּכל צרי ה' ּבעבֹודת להצליח ׁשּבׁשביל חבר", ל "קנה הּוא ה' ּבעבֹודת ּגדֹול ׁשּכלל ׁשאף לחׁשב אפׁשר היה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּנה,
לאנׁשים  ּבנֹוגע רק ׁשּזהּו הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר הרי הּמכׁשֹולים, ּכל על להתּגּבר לרעהּו אחד ׁשּיעזרּו חבר, לֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ה'. ּבעבֹודת לבד להסּתּדר ויכֹולים ל"חבר", צריכים הם אין אּולי "לויתן", ּבדרּגת ׁשהם ּבאנׁשים ּכׁשּמדּבר אבל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻרגילים,
ּביֹותר, ּגבֹוּה ּבאפן היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו מי אצל ׁשּגם להראֹות זּוג", "ּבן ה' ּברא לֹו ׁשּגם מהּלויתן ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל

ה'. ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן ל"חבר" צרי הּוא ְֲִֵֶַַַָָּגם
"לויתן"). ׁשּבבחינת מאּלּו ּובקל־וחמר אחד, ּכל אצל ה' ּבעבֹודת זּוג ּובן חבר חׁשּוב היכן עד ראיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ(ּומּכאן

(áë)eàìîe eáøe eøt øîàì íéäìà íúà Cøáéå©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³
:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

i"yx£Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑הצרכּו החּיֹות ואף לברכה, הצרכּו אֹותם, ואֹוכלין מהם וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי «¿»∆…»ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּבּכלל  הּוא יהא ׁשּלא ּברכן, לא לכ לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני אּלא ּכלֹומר ∑e¯t.לברכה, ּפרי, לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ¿ְְְִַ

ּפרֹות  מֹוליד ∑e·¯e.עׂשּו ׁשאחד "ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד מֹוליד אחד היה "ּפרּו", אּלא אמר לא אם ֲֵ¿ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ
.הרּבה  ְֵַ

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

(ãë)dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå äîäa§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑,ראׁשֹון מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, להֹוציאם הּוא אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ∑ ≈»»∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ∆∆«»

eÏÓeכב  e‚Òe eLet ¯ÓÈÓÏ ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»¿≈»¿¿
:‡Ú¯‡a ÈbÒÈ ‡ÙBÚÂ ‡iÓÓÈa ‡iÓ ˙È»«»¿«¿«»¿»ƒ¿≈¿«¿»

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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- aizM 'mpiPYd',iEAixd c"Ei xqg ©©¦¦§¦£©¨¦

miIwzp `l ,mipW E`xaPW s`W cOll§©¥¤©¤¦§§§©¦Ÿ¦§©¥
cg` `N`(`"eb): ¤¨¤¨
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o`M dxEn`d 'dIgd Wtp' mB ,mcFTd©¥©¤¤©©¨¨£¨¨
`id dpeEMd `N` ,'dIgd' oin Dpi ¥̀¨¦©©¨¤¨©©¨¨¦

:zillM,zEIg DA WIW Wtpmde §¨¦¤¤¤¤¨©§¥
dlrnl mixEn`d mivxXd mzF`¨©§¨¦¨£¦§©§¨

(h"d`a):
(ak).íúBà CøáéåiEAix zMxA ©§¨¤¨¦§©¦

,zFtFrle mibCl dpYip zcgEinitl §¤¤¦§¨©¨¦§¨§¦
Wmc`dÎipAmixQgOmihrnnE ¤§¥¨¨¨§©§¦§©£¦

,mzF` oilkF`e mdn oicve ,mzF`¨§¨¦¥¤§§¦¨
oMÎlre .dkxal EkxvEdlW FYn`l ©¥§§¦§¨¨§©£¦¤
,xaCs`x`WEkxvEd zFIgd ¨¨©§¨©©§§

,dkxalmicFSip md mB ixdW ¦§¨¨¤£¥©¥¦¦
zrWA EkxAzp `l dOle ,mihrnznE¦§©£¦§¨¨Ÿ¦§¨§¦§©

?mz`ixAWgPd ipRn `N`mdipiAW §¦¨¨¤¨¦§¥©¨¨¤¥¥¤
dllwl cizrW,zrCd ur `hg lr ¤¨¦¦§¨¨©¥§¥©©©

Kkloiicr,okxa `licM`di `NW §¨£©¦Ÿ¥§¨§¥¤Ÿ§¥
`Ed(WgPd)llkAmikxFand ©¨¨¦§©©§¨¦

lEAOd xg`l ,mlE`e](fi ,g oldl) §¨§©©©©
xaM drW DzF`A iM ,md s` EkxAzp¦§¨§©¥¦§¨¨¨§¨
llkp `le ,lNEwn WgPd did̈¨©¨¨§¨§Ÿ¦§©

[mzkxaA(`"eb): §¦§¨¨
.eøtEUr' ,xnFlM .'ixR' oFWl §§§¦§©£

- 'zFxit:zFcle EcilFd ¥¦§¨

.eáøedid ,'ExR' `N` xn` `l m` §¦Ÿ¨©¤¨§¨¨
lMcilFn cg`wx,xzFi `le cg` ¨¤¨¦©¤¨§Ÿ¥

'ExR' zMxA zniIwzn dzid KkaE§¨¨§¨¦§©¤¤¦§©§
ziIUr' `N` DzErnWnA oi`W ,DCal§©¨¤¥§©§¨¨¤¨£¦©

.calA 'ixRedf lr`AipXd Dwlg §¦¦§¨§©¤¨¤§¨©¥¦
,dkxAd lW,'EaxE'EidIW siqFdl ¤©§¨¨§§¦¤¦§

,ux`d z` mi`NnnE 'miAxzn'W`di ¦§©¦§©§¦¤¨¨¤¤§¥
lMcilFn cg`zFcledAxd(m"`x): ¨¤¨¦§¨©§¥

(ck).õøàä àöBz'`vFY' oFWl ¥¨¨¤§¥
,ux`A mipEnh mi`xaPd EidW cOln§©¥¤¨©¦§¨¦§¦¨¨¤

e .DkFYn mzF` d`ivFd ux`de`Ed §¨¨¤¦¨¨¦¨§
xaCl di`xiYWxiRW(ci weqt lirl i"yx) §¨¨©¨¨¤¥©§¦

`xap lMdWxaM,oFW`x mFIn`le ¤©Ÿ¦§¨§¨¦¦§Ÿ
EkxvEdminId x`WAm`ivFdl `N` §§¦§¨©¨¦¤¨§¦¨

:mnFwn lr mcinrdlE§©£¦¨©§¨

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
חּיּות  ּבּה הּלּוכן ∑NÓ¯Â.ׁשּיׁש ׁשאין נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ורֹומׂשים נמּוכים ׁשהם ׁשרצים, הם ִֵֶָ»∆∆ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

קונמוברי"ש  ּבלׁשֹוננּו וׁשרץ רמׂש לׁשֹון ּכל .נּכר. ְְְִִֵֶֶֶֶָָ

(äë)-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤
eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£NÚiÂ∑ ּובקֹומתן ּבתּקּונן ּבצביֹונם, .ּתּקנם «««ְְְְְִִִָָָָָ

(åë)eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®
-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá ecøéå§¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe õøàä̈½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ∑ הּמלאכים ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: למדנּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּבפמליא  נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם. נמל לפיכ ּבֹו, ּבאחאב,ויתקּנאּו מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את "ראיתי מיכה: לֹו ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשאמר

ּפתּגמא  עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו אּלא לפניו? ּוׂשמאל ּובמאמר ימין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבפמליא  ּכאן אף ׁשאלּתא". ּכדמּותי קּדיׁשין אין אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבראׁשית  ּבמעׂשה קנאה יׁש הרי ‡„Ì.ּבּתחּתֹונים, ‰NÚ∑ מקֹום אףֿעלּֿפי ויׁש ּביצירתֹו סּיעּוהּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָ«¬∆»»ְְִִִִֵֶַַָָֹ
מן  רׁשּות ונֹוטל נמל הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ּדר מּללּמד הּכתּוב נמנע לא לרּדֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאּפיקֹורסים

ÈÚa¯‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ Ïk ˙ÈÂ dÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡¬≈»

ÓÏˆa‡כו  ‡LÈ‡ „È·Ú ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ≈»»¿«¿»»
‡ÙBÚ·e ‡nÈ Èea ÔeËÏLÈÂ ‡˙eÓ„kƒ¿»»¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡Ú¯‡ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»ƒ¬»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äiç Lôðo`M dxEn`d 'dIg' mBenk) ¤¤©¨©©¨¨£¨¨
(`k weqtaoin lr zaQEn Dpi`'dIgd' ¥¨¤¤©¦©©¨

Wtp lkl `id dpeEMd `N` ,calA¦§¨¤¨©©¨¨¦§¨¤¤
zEIg DA WIW:df wEqtA ExMfEdW ¤¤¨©¤§§§¨¤

.NîøåmddmikEnp mdW ,mivxW ¨¤¤¥©§¨¦¤¥§¦
miUnFxe(milgFf)mi`xpe ux`d lr §§¦£¦©¨¨¤§¦§¦

,mixxbp ENi`MmEXnokENd oi`W §¦¦§¨¦¦¤¥¦¨
(mdilbx zrEpY),xMipdf mWÎlr §©©§¥¤¦¨©¥¤

.'miUnx' md miiExwe'Unx' oFWl lM §¦¥§¨¦§¨§¤¤
'uxW'e`Ed:y"ixaenpew EppFWlA §¤¤¦§¥

(dk).Nòiåz` aEzMd WxiR xaM ©©©§¨¥©©¨¤
Wtp ux`d `vFY' :zFIgd zxivi§¦©©©¥¨¨¤¤¤
aEW xn`p dOle ,'ok idie ...dIg©¨©§¦¥§¨¨¤¡©
z` milWdW FWExiR `N` ?'UrIe'©©©¤¨¥¤¦§¦¤

,xnFlM ,mziIUr- mpFiavA mpTY £¦¨¨§©¦§¨§¦§¨
,mzEnC d`xn- opETzAzFpEkY ©§¥§¨§¦¨§

,mtEBaEDaFboznFw(`"eb): ¨§©¨¨
(ek).íãà äNòðd"awd xn` `l ©£¤¨¨Ÿ¨©

,miAx oFWlA `N` ,'mc` dUr`'¤¡¤¨¨¤¨¦§©¦
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עז ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

xag Ll dpw§¥§¨¥

ההההּגּגּגּגדלים דלים דלים דלים  אתאתאתאת־־־־ההההּתּתּתּתּנּנּנּנינםינםינםינם אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ְְְְֱֱֱֱִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיבראבראבראברא ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹ ִִִִֹֹ
זּוגֹו ּובן לויתן רש"י)הּוא ובפירוש כא. (א, ְִֶָָ

החסידּות: ּדר ּפי על זה לפרׁש ְֲִִֵֵֶֶֶַַָיׁש
ּתֹורה" "לּקּוטי ב)ּבּספר יח, ּומרּמז (שמיני אלי", איׁשי יּלוה הּפעם ּכמֹו התחּברּות "לׁשֹון הּוא ׁשּלויתן הּזקן אדמּו"ר מבאר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ה'. לעבֹודת ּכּלֹו ּכל ׁשּמחּבר צּדיק ְֲִֶַַַַָָֻֻעל
אחד  ּכל צרי ה' ּבעבֹודת להצליח ׁשּבׁשביל חבר", ל "קנה הּוא ה' ּבעבֹודת ּגדֹול ׁשּכלל ׁשאף לחׁשב אפׁשר היה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּנה,
לאנׁשים  ּבנֹוגע רק ׁשּזהּו הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר הרי הּמכׁשֹולים, ּכל על להתּגּבר לרעהּו אחד ׁשּיעזרּו חבר, לֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ה'. ּבעבֹודת לבד להסּתּדר ויכֹולים ל"חבר", צריכים הם אין אּולי "לויתן", ּבדרּגת ׁשהם ּבאנׁשים ּכׁשּמדּבר אבל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻרגילים,
ּביֹותר, ּגבֹוּה ּבאפן היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו מי אצל ׁשּגם להראֹות זּוג", "ּבן ה' ּברא לֹו ׁשּגם מהּלויתן ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל

ה'. ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן ל"חבר" צרי הּוא ְֲִֵֶַַַָָּגם
"לויתן"). ׁשּבבחינת מאּלּו ּובקל־וחמר אחד, ּכל אצל ה' ּבעבֹודת זּוג ּובן חבר חׁשּוב היכן עד ראיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ(ּומּכאן

(áë)eàìîe eáøe eøt øîàì íéäìà íúà Cøáéå©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³
:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

i"yx£Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑הצרכּו החּיֹות ואף לברכה, הצרכּו אֹותם, ואֹוכלין מהם וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי «¿»∆…»ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּבּכלל  הּוא יהא ׁשּלא ּברכן, לא לכ לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני אּלא ּכלֹומר ∑e¯t.לברכה, ּפרי, לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ¿ְְְִַ

ּפרֹות  מֹוליד ∑e·¯e.עׂשּו ׁשאחד "ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד מֹוליד אחד היה "ּפרּו", אּלא אמר לא אם ֲֵ¿ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ
.הרּבה  ְֵַ

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

(ãë)dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå äîäa§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑,ראׁשֹון מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, להֹוציאם הּוא אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ∑ ≈»»∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ∆∆«»

eÏÓeכב  e‚Òe eLet ¯ÓÈÓÏ ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»¿≈»¿¿
:‡Ú¯‡a ÈbÒÈ ‡ÙBÚÂ ‡iÓÓÈa ‡iÓ ˙È»«»¿«¿«»¿»ƒ¿≈¿«¿»

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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.eøtEUr' ,xnFlM .'ixR' oFWl §§§¦§©£
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'ExR' zMxA zniIwzn dzid KkaE§¨¨§¨¦§©¤¤¦§©§
ziIUr' `N` DzErnWnA oi`W ,DCal§©¨¤¥§©§¨¨¤¨£¦©

.calA 'ixRedf lr`AipXd Dwlg §¦¦§¨§©¤¨¤§¨©¥¦
,dkxAd lW,'EaxE'EidIW siqFdl ¤©§¨¨§§¦¤¦§

,ux`d z` mi`NnnE 'miAxzn'W`di ¦§©¦§©§¦¤¨¨¤¤§¥
lMcilFn cg`zFcledAxd(m"`x): ¨¤¨¦§¨©§¥

(ck).õøàä àöBz'`vFY' oFWl ¥¨¨¤§¥
,ux`A mipEnh mi`xaPd EidW cOln§©¥¤¨©¦§¨¦§¦¨¨¤

e .DkFYn mzF` d`ivFd ux`de`Ed §¨¨¤¦¨¨¦¨§
xaCl di`xiYWxiRW(ci weqt lirl i"yx) §¨¨©¨¨¤¥©§¦

`xap lMdWxaM,oFW`x mFIn`le ¤©Ÿ¦§¨§¨¦¦§Ÿ
EkxvEdminId x`WAm`ivFdl `N` §§¦§¨©¨¦¤¨§¦¨

:mnFwn lr mcinrdlE§©£¦¨©§¨

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
חּיּות  ּבּה הּלּוכן ∑NÓ¯Â.ׁשּיׁש ׁשאין נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ורֹומׂשים נמּוכים ׁשהם ׁשרצים, הם ִֵֶָ»∆∆ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

קונמוברי"ש  ּבלׁשֹוננּו וׁשרץ רמׂש לׁשֹון ּכל .נּכר. ְְְִִֵֶֶֶֶָָ

(äë)-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤
eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£NÚiÂ∑ ּובקֹומתן ּבתּקּונן ּבצביֹונם, .ּתּקנם «««ְְְְְִִִָָָָָ

(åë)eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®
-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá ecøéå§¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe õøàä̈½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ∑ הּמלאכים ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: למדנּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּבפמליא  נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם. נמל לפיכ ּבֹו, ּבאחאב,ויתקּנאּו מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את "ראיתי מיכה: לֹו ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשאמר

ּפתּגמא  עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו אּלא לפניו? ּוׂשמאל ּובמאמר ימין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבפמליא  ּכאן אף ׁשאלּתא". ּכדמּותי קּדיׁשין אין אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבראׁשית  ּבמעׂשה קנאה יׁש הרי ‡„Ì.ּבּתחּתֹונים, ‰NÚ∑ מקֹום אףֿעלּֿפי ויׁש ּביצירתֹו סּיעּוהּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָ«¬∆»»ְְִִִִֵֶַַָָֹ
מן  רׁשּות ונֹוטל נמל הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ּדר מּללּמד הּכתּוב נמנע לא לרּדֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאּפיקֹורסים

ÈÚa¯‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ Ïk ˙ÈÂ dÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡¬≈»

ÓÏˆa‡כו  ‡LÈ‡ „È·Ú ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ≈»»¿«¿»»
‡ÙBÚ·e ‡nÈ Èea ÔeËÏLÈÂ ‡˙eÓ„kƒ¿»»¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡Ú¯‡ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»ƒ¬»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»
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ziy`xaעח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ּותׁשּובתֹו עצמֹו, עם אּלא ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא אדם", "אעׂשה ּכתב ואם ּכתב הּקטן, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

'וּיבראּו' ּכתב ולא האדם" את אלהים "וּיברא ׁשּלנּו∑eÓÏˆa.ּבצּדֹו: ּולהׂשּכיל ∑e˙eÓ„k.ּבדפּוס .להבין ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָֹֹ¿«¿≈ְִֶָƒ¿≈ְְְִִַָ
Ìi‰ ˙‚„a ec¯ÈÂ∑ רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון נעׂשה יׁש זכה, לא ּובּבהמֹות. ּבחּיֹות רֹודה זכה, ירידה: ּולׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿««»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבֹו מֹוׁשלת והחּיה לפניהם .ירּוד ְְִֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכמבאר ׁשּלמעלה, ּודמּות ּבצלם ׁשהם יׂשראל, נׁשמֹות על קאי זה ּפסּוק הּנה ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו אדם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנעׂשה
ּכל  ּבתֹוכם וכֹוללים ּדגמא הם למּטה ּבהיֹותם ּגם יׂשראל ּדנׁשמֹות ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו אדם נעׂשה וזהּו ּודמּות, ּדצלם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻהענין

הראׁשֹון. הּׁשרׁש עד ׁשּלמעלה ְְְִִֶֶַַַַָָֹהּבחינֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבפמליאפמליאפמליאפמליא נמלנמלנמלנמל כו)ההההּוּוּוּואאאא א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
א)ּבּגמרא מא, אבל (זבחים אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים עצתֹו חבּורת ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ּבׂשפת ּתבה זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻּכאן
ּבירּוׁשלמי - כו'). עצתֹו חבּורת (ּכניסת ּפרטים להֹוסיף ׁשהצר מּׁשּום ּפרׁשּה ּבּגמרא ספ"ה)א פמיליי (סוטה א.איתא: ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ּפתּוחה). מ"ם ּדגּוׁשה, (פ"א ּפמליא ולא חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א פמיליא לבּטאּה יׁש זה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּולפי

(æë)íéäìà àøáiå|íéäìà íìöa Bîìöa íãàä-úà ©¦§¨¸¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−
:íúà àøa äá÷ðe øëæ Búà àøä¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«

i"yx£BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯·iÂ∑ ׁשּנאמר ּבידים, נברא והּוא ּבמאמר נברא ׁשהּכל ל ֹו, העׂשּוי ּבדפּוס «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קלט) וכן (תהלים ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, ידי על העׂשּויה ּכמטּבע ּבחֹותם נעׂשה ּכּפכה", עלי "וּתׁשת :ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

חֹותם" ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: ‡˙B.הּוא ‡¯a ÌÈ‰Ï‡ ÌÏˆa∑ צלם לֹו, הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש ְְִֵֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ»»…ְְֵֶֶֶֶֶַַָֻ
הּוא  יֹוצרֹו ‡˙Ì.ּדיֹוקן ‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ∑,אּגדה מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: הּוא ּולהּלן ְְַ»»¿≈»»»…»ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָֹ

‡ÔÈ‰Ïכז  ÌÏˆa dÓÏˆa Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»»»¿«¿≈¿≈«¡»ƒ
:ÔB‰˙È ‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc d˙È ‡¯a¿»»≈¿«¿¿»¿»»¿
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l"fgW ,dcB`ÎWxcnAdawPde xkGd §¦§©©¨¨¤©¨¨§©§¥¨

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ׁשניהם  ׁשנבראּו הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלק ֹו. ּכ ואחר ראׁשֹונה, ּבּבריאה ּפרצּופים ׁשני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנבראּו

אחר  ּבמקֹום ל ּופרׁש ּברּיתן, ּכיצד  ל ּפרׁש ולא .ּבּׁשּׁשי, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

(çë)eøt íéäìà íäì øîàiå íéäìà íúà Cøáéå©§¨¤́Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬
íiä úâãa eãøe äLáëå õøàä-úà eàìîe eáøe§²¦§¬¤¨−̈¤§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ
:õøàä-ìò úNîøä äiç-ìëáe íéîMä óBòáe§´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

i"yx£‰L·ÎÂ∑,וי"ו ׁשּדרּכֹוחסר ׁשהאיׁש ללּמד ועֹוד, יצאנית. ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ללּמד ¿ƒ¿À»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האּׁשה  ולא ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה .לכּבׁש, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹֻ

(èë)áNò-ìk-úà íëì ézúð äpä íéäìà øîàiå| ©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤
õòä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìò øLà òøæ òøæŸ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²
:äìëàì äéäé íëì òøæ òøæ õò-éøô Ba-øLà£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«

i"yx£ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑ּולאׁשּתֹו לאדם הרׁשה ולא למאכל וחּיֹות ּבהמֹות להם הׁשוה »∆ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ּברּיה  ׁשּנאמר:להמית ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו ּכּלם. יחד יאכלּו עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ּכל  את לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהּתרּתי עׂשב", "ּכירק וגֹו'", חי  הּוא אׁשר רמׂש .""ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(ì)ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe|NîBø §¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´
áNò ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàì§¨§¨®©«§¦¥«

(àì)áBè-äpäå äNò øLà-ìk-úà íéäìà àøiå©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå ãàî§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

i"yx£ÈMM‰ ÌBÈ∑ עליהם ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם ׁשהתנה לֹומר ּבראׁשית, מעׂשה ּבגמר ּבּׁשּׁשי, ה' הֹוסיף «ƒƒְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

e‚Òeכח  eLet ÈÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»«¬«¿¿»¿
Èea eËeÏLe dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe¿»«¿»¿¬«¿¿≈
‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ÏÎ·e ‡iÓL„ ‡ÙBÚ·e ‡nÈ«»¿»ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

aÒÚ‡כט  Ïk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»¿»ƒ¿»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ Èc Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈ƒ¿¿«ƒ««≈»«¿»¿»
dÚ¯Ê ¯·c ‡ÏÈ‡ È¯Èt d· Èc ‡ÏÈ‡ Ïk»ƒ»»ƒ≈≈≈ƒ»»¿««¿≈

:ÏÎÈÓÏ ‡‰È ÔBÎÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿»¿¿≈¿≈»

„iÓL‡ל  ‡ÙBÚ ÏÎÏe ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏe¿»≈««¿»¿»»ƒ¿«»
‡˙ÈÁ ‡LÙ d· Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ÏÎÏe¿…¿»≈««¿»ƒ≈«¿»«¿»

:ÔÎ ‰Â‰Â ÏÎÈÓÏ ‡aÒÚ ˜B¯È Ïk ˙È»»¿ƒ¿»¿≈»«¬»≈

ÁÏ„‡לא  ÔÈw˙ ‡‰Â „·Ú Èc Ïk ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»«ƒ«¬»
:È‡˙È˙L ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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LricFd o`MillM otF`A aEzMd ¨¦£©¨§¤§¨¦
A mdipW E`xaPWd mFIe ,iXXoiicr ¤¦§§§¥¤©©¦¦§£©¦
cviM Ll WxiR `lxcq did,oziIxA Ÿ¥©§¥©¨¨¥¤§¦¨¨

Ll WxitEdf xcq aEzMdmFwnA ¥©§©¨¥¤¤§¨
xg`:(oNdlC dWxRA) ©¥©¨¨¨¦§©¨
(gk).äLáëå,'dEWake' aYkp `l §¦§ª¨Ÿ¦§©§¦§¨

'dWake' `N`,,e"ie xqgmB FA WIW ¤¨§¦§ª¨¨¥¨¤¥©
dawPd WEAiM lW zErnWn©§¨¤¦©§¥¨

df fnx `aE ,('DWakE')LcOll §¨¨¨¤¤¤§©¤§
- xkGdWDzEripv lr xnFW Wi`d ¤©¨¨¨¦¥©§¦¨
,dX`d lWd `EdeWaFM(aMrn)z` ¤¨¦¨§©¥§©¥¤

zip`vi `dz `NW dawPddX`=] ©§¥¨¤Ÿ§¥©§¨¦¦¨

KxC Ff oi`e ,DziAn z`vl dAxOd©©§¨¨¥¦¥¨§¥¤¤
;[zEripvcFre'dWake' oFWl `A §¦§¨§§¦§ª¨
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xW` `Ed,dIaxE dIxR lr deEvn £¤§ª¤©§¦¨§¦¨
dX`d `lexfrl` iAx ixacM] §Ÿ¨¦¨§¦§¥©¦¤§¨¨

(ai ,g"t dax ziy`xa)o`Mn cnFNd©¥¦¨
[dIaxE dIxR zevOn dxEhR dX`dW¤¨¦¨§¨¦¦§©§¦¨§¦¨

(m"`x):
(lÎhk)úiç ìëìe äìëàì äéäé íëì̈¤¦§¤§¨§¨§¨©©
.õøàä- aEzMd mdl deWdKinqd ¨¨¤¦§¨¨¤©¨¦§¦

d l` mc`d z`e zFndAdl zFIgoipr ¤¨¨¨¤©§¥§©©§¦§©
- lk`nmlk`n EN`e EN`W xnFl ©£¨©¤¥§¥©£¨¨

,deWeW mEXn `EddWxd `ld"awd ¨¤§¦¤Ÿ¦§¨
zindl FYW`lE mc`llMdIxA §¨¨§¦§§¨¦¨§¦¨

miIgd ilrAnlFk`led z`K` ,xUA ¦©£¥©©¦§¤¡¤©¨¨©
- 'aUr wxi lM'gnFSd on milk`n ¨¤¤¥¤©£¨¦¦©¥©

mzF` ,calA- mNM cgi Elk`imB ¦§¨¨Ÿ§©©ª¨©

.zFIgde zFndAd mbe mc`dewx ¨¨¨§©©§¥§©©§©
,gp ipa E`AWMf` ,lEAOd xg`l §¤¨§¥Ÿ©§©©©©¨

mdl xiYdzlik`xUAilrAn ¦¦¨¤£¦©¨¨¦©£¥
,miIgdxn`PW:(b ,h oldl)Unx lM' ©©¦¤¤¡©¨¤¤

ig `Ed xW`wxiM dlk`l didi mkl £¤©¨¤¦§¤§¨§¨§¤¤
,xnFlM .'lM z` mkl iYzp aUrMFn ¥¤¨©¦¨¤¤Ÿ§©§

aUr wxiiYxYdWdlik`Amc`l ¤¤¥¤¤¦©§¦©£¦¨§¨¨
z` mkl iYzp ,oFW`xdd- lM ¨¦¨©¦¨¤¤©Ÿ
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(`l).éMMä íBé`l d`ixAd ini lkA ©¦¦§¨§¥©§¦¨Ÿ
xRqn lr dricid `"d zF` dtqFYp¦§¨¥©§¦¨©¦§©
mFi ;'ipXd' `le 'ipW' mFi] mFId©¥¦§Ÿ©¥¦
dnE ,['eke 'iWilXd' `le 'iWilW'§¦¦§Ÿ©§¦¦©
?`"d FA dtqFYPW ,'iXXd mFi' dPYWP¦§©¨©¦¦¤¦§¨¥

`N`siqFdzF`d z`A 'd'mFI ¤¨¦¤¨©
d,'iXX'`EdWdUrn xnbA ©¦¦¤¦§©©£¥

- mdOr dpzdW xnFl ,ziW`xa§¥¦©¤¦§¨¦¨¤
dUrn lkl i`pY d"awd cinrd¤¡¦§©§¨©£¥



עט ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ּותׁשּובתֹו עצמֹו, עם אּלא ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא אדם", "אעׂשה ּכתב ואם ּכתב הּקטן, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

'וּיבראּו' ּכתב ולא האדם" את אלהים "וּיברא ׁשּלנּו∑eÓÏˆa.ּבצּדֹו: ּולהׂשּכיל ∑e˙eÓ„k.ּבדפּוס .להבין ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָֹֹ¿«¿≈ְִֶָƒ¿≈ְְְִִַָ
Ìi‰ ˙‚„a ec¯ÈÂ∑ רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון נעׂשה יׁש זכה, לא ּובּבהמֹות. ּבחּיֹות רֹודה זכה, ירידה: ּולׁשֹון ¿ƒ¿ƒ¿««»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבֹו מֹוׁשלת והחּיה לפניהם .ירּוד ְְִֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכמבאר ׁשּלמעלה, ּודמּות ּבצלם ׁשהם יׂשראל, נׁשמֹות על קאי זה ּפסּוק הּנה ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו אדם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנעׂשה
ּכל  ּבתֹוכם וכֹוללים ּדגמא הם למּטה ּבהיֹותם ּגם יׂשראל ּדנׁשמֹות ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו אדם נעׂשה וזהּו ּודמּות, ּדצלם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻהענין

הראׁשֹון. הּׁשרׁש עד ׁשּלמעלה ְְְִִֶֶַַַַָָֹהּבחינֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבפמליאפמליאפמליאפמליא נמלנמלנמלנמל כו)ההההּוּוּוּואאאא א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
א)ּבּגמרא מא, אבל (זבחים אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים עצתֹו חבּורת ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ּבׂשפת ּתבה זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻּכאן
ּבירּוׁשלמי - כו'). עצתֹו חבּורת (ּכניסת ּפרטים להֹוסיף ׁשהצר מּׁשּום ּפרׁשּה ּבּגמרא ספ"ה)א פמיליי (סוטה א.איתא: ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ּפתּוחה). מ"ם ּדגּוׁשה, (פ"א ּפמליא ולא חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א פמיליא לבּטאּה יׁש זה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּולפי

(æë)íéäìà àøáiå|íéäìà íìöa Bîìöa íãàä-úà ©¦§¨¸¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−
:íúà àøa äá÷ðe øëæ Búà àøä¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«

i"yx£BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯·iÂ∑ ׁשּנאמר ּבידים, נברא והּוא ּבמאמר נברא ׁשהּכל ל ֹו, העׂשּוי ּבדפּוס «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קלט) וכן (תהלים ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, ידי על העׂשּויה ּכמטּבע ּבחֹותם נעׂשה ּכּפכה", עלי "וּתׁשת :ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

חֹותם" ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: ‡˙B.הּוא ‡¯a ÌÈ‰Ï‡ ÌÏˆa∑ צלם לֹו, הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש ְְִֵֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ»»…ְְֵֶֶֶֶֶַַָֻ
הּוא  יֹוצרֹו ‡˙Ì.ּדיֹוקן ‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ∑,אּגדה מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: הּוא ּולהּלן ְְַ»»¿≈»»»…»ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָֹ

‡ÔÈ‰Ïכז  ÌÏˆa dÓÏˆa Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»»»¿«¿≈¿≈«¡»ƒ
:ÔB‰˙È ‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc d˙È ‡¯a¿»»≈¿«¿¿»¿»»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

.Fl KixvEoFWl aFYkl KxvEd Kkl ¨¦§¨§©¦§§
oMW ,'dUrp' miAx' azM m`xn`Ie ©¦©£¤¤¥¦¨©©Ÿ¤

midl`Epcnl `l Î 'mc` dUr` ¡Ÿ¦¤¡¤¨¨Ÿ¨©§
'dxin`'d mvrnmr xAcn didW ¥¤¤¨£¦¨¤¨¨§©¥¦
`N` ,FpiCÎziAFWxtl oYip did ¥¦¤¨¨¨¦¨§¨§

xAcnM,Fnvr mr'dUrp' azM Kkitl ¦§©¥¦©§§¦¨¨©©£¤
Klnpe FpiCÎziA l` xAiCW EpcOll§©§¥¤¦¥¤¥¦§¦§©

.mdAez` ,mpn`zaEWYdxFYd ¨¤§¨§¨¤§©©¨
lW mzprhl- FCvA azM ,mipiOd §©£¨¨¤©¦¦¨©§¦

:Fl KEnQd wEqRAz` midl` `xaIe' ©¨©¨©¦§¨¡Ÿ¦¤
'mc`doFWlA '`xaIe' xn`PW KFYnE . ¨¨¨¦¤¤¡©©¦§¨¦§
,cigi'E`xaIe' azk `leoFWlA ¨¦§Ÿ¨©©¦§§¦§

d"awdW mipiOl daEWY o`Mn ,miAx©¦¦¨§¨©¦¦¤
:F`xA FCal§©§¨

.eðîìöalW Fnlv didIW FWExiR oi` §©§¥¥¥¤¦§¤©§¤
didYW `N` ,'EpNW mlSM' mc`d̈¨¨©¤¤¤¨¤¨¤¦§¤

Fzxivi- EpNW qEtCAzipaYd itl §¦¨©§¤¨§¦©©§¦
mc`d zxEv xEarA d"awd oikdW¤¥¦©£©¨¨¨
FkFzl miwvFIW ilM ,zipaY = qEtC]§©§¦§¦¤§¦§
zxEv z` FzEXwzdA lAwnd xnFg¤©§©¥§¦§©¤©

[ilMd(m"`x): ©§¦
.eðúeîãks`W ,mipFilrd zEncM ¦§¥¦§¨¤§¦¤©

drC FA Wi mc`d:liMUdlE oiadl ¨¨¨¥¥¨§¨¦§©§¦
.íiä úâãá ecøéådGd oFWNA Wi §¦§¦§©©¨¥©¨©¤

:zFiErnWn iYWiECix oFWl,'ECxi') §¥©§¨§¦¦§
,(mihlFWe micFx Eididcixi oFWlE ¦§¦§§¦§§¦¨

xaCde .(mzlrOn micxFi Eidi ,'Ecxi')¥§¦§§¦¦©£¨¨§©¨¨
:mc`d lW eizFiEkfA iElYdkfmc`d ¨¦§¨¤¨¨¨¨¨¨¨¨

`Ed ixd -dcFx(lWFn)zFIga £¥¤¥©©
zFndAaE;eiptl mirpkp mdedkf `l ©§¥§¥¦§¨¦§¨¨Ÿ¨¨

cExi dUrp -rpkpedIgde ,mdiptl ©£¤¨§¦§¨¦§¥¤§©©¨
:FA zlWFn¤¤

(fk)íãàä úà íéäìà àøáiå©¦§¨¡Ÿ¦¤¨¨¨
.BîìöaFl iEUrd qEtCAzipaYA Î §©§©§¤¨©©§¦

EpcOll aEzMd `aE .FxEar dpkEdW¤§¨£¨©¨§©§¥
x`W zOErl mc`d lW FzEaiWg o`M̈£¦¤¨¨¨§©§¨

,mi`ExAdxn`nA `xap lMdWeiR ©§¦¤©Ÿ¦§¨§©£©¦
,d"awd lWewx,`Ed,mc`d`xap ¤§©¨¨¨¦§¨

dIUr iciÎlrxn`PW ,miciAmildz) ©§¥£¦¨§¨¨¦¤¤¡©
(d ,hlwdkRM ilr zWYeilr YnU'] ©¨¤¨©©¤¨©§¨¨©

.[miciA mc`d `xaPW o`Mn ,'Lici z ¤̀¨¤¦¨¤¦§¨¨¨¨§¨©¦
W,dUrp,lFkiaMAiciÎlr d"awd ici ¤©£¨¦§¨¦¥©§¥

mzFg,mc`d zxEvl oikdW cgEin ¨§¨¤¥¦§©¨¨¨
- mWFx iciÎlr diEUrd rAhnM§©§¥©¨£¨©§¥¤

zFrAhnA zFxEv zwwFgd zipaY©§¦©¤¤§©§§
xnF` `Ed oke .u"ipew oixFTWKnq Î ¤¦§¥¥¤¤

zaWgp mc`d zxESW `xwOd on¦©¦§¨¤©¨¨¨¤§¤¤
:'mzFg'A diEUrMxnFgM KRdzY' ©£¨§¨¦§©¥§¤

'mzFg(ci ,gl aei`),mc`d zzinA] ¨§¦©¨¨¨
,[xnFgM zFidl aEWze KRdzY FzxEv¨¦§©¥§¨¦§§¤
mc`d zxEv z` aEzMd dPiMW ixd£¥¤¦¨©¨¤©¨¨¨

:'mzFg'¨
.BúBà àøa íéäìà íìöao`MWxiR §¤¤¡Ÿ¦¨¨¨¥©

Ll,xnF`e ,dGd mlSd Edn aEzMd §©¨©©¤¤©¤§¥
- Fl oTEznd mlv FzF`WqEtCd ¤¤¤©§¨©§

,dlrnl xMfPd`Ed FxvFi owEiC mlv ©¦§¨§©§¨¤¤§©§
-,lFkiaM `Ed `xFAd zEnc d`xnM§©§¥§©¥¦§¨

FzElBzdA FcFaM z` d`xn `EdW itM§¦¤©§¤¤§§¦§¨
mi`iaPd l`(g"y): ¤©§¦¦

.íúBà àøa äá÷ðe øëæoFWNn ¨¨§¥¨¨¨¨¦§
E`xap dawPde xkGdW rnWn aEzMd©¨©§©¤©¨¨§©§¥¨¦§§

,cg`MeENi`oNdl(`k ,a):xnF` `Ed §¤¨§¦§©¨¥
'Fbe eizFrlSn zg` gTIe,rnWn ©¦©©©¦©§¨§©§©

`xap dNigY `N` ,cg`M E`xap `NW¤Ÿ¦§§§¤¨¤¨§¦¨¦§¨
EWxC o`Mn ?dawPd eixg`e xkGd©¨¨§©£¨©§¥¨¦¨¨§

l"fgW ,dcB`ÎWxcnAdawPde xkGd §¦§©©¨¨¤©¨¨§©§¥¨

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ׁשניהם  ׁשנבראּו הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלק ֹו. ּכ ואחר ראׁשֹונה, ּבּבריאה ּפרצּופים ׁשני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנבראּו

אחר  ּבמקֹום ל ּופרׁש ּברּיתן, ּכיצד  ל ּפרׁש ולא .ּבּׁשּׁשי, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

(çë)eøt íéäìà íäì øîàiå íéäìà íúà Cøáéå©§¨¤́Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬
íiä úâãa eãøe äLáëå õøàä-úà eàìîe eáøe§²¦§¬¤¨−̈¤§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ
:õøàä-ìò úNîøä äiç-ìëáe íéîMä óBòáe§´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

i"yx£‰L·ÎÂ∑,וי"ו ׁשּדרּכֹוחסר ׁשהאיׁש ללּמד ועֹוד, יצאנית. ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ללּמד ¿ƒ¿À»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האּׁשה  ולא ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה .לכּבׁש, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹֻ

(èë)áNò-ìk-úà íëì ézúð äpä íéäìà øîàiå| ©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤
õòä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìò øLà òøæ òøæŸ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²
:äìëàì äéäé íëì òøæ òøæ õò-éøô Ba-øLà£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«

i"yx£ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑ּולאׁשּתֹו לאדם הרׁשה ולא למאכל וחּיֹות ּבהמֹות להם הׁשוה »∆ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ּברּיה  ׁשּנאמר:להמית ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו ּכּלם. יחד יאכלּו עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ּכל  את לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהּתרּתי עׂשב", "ּכירק וגֹו'", חי  הּוא אׁשר רמׂש .""ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(ì)ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe|NîBø §¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´
áNò ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàì§¨§¨®©«§¦¥«

(àì)áBè-äpäå äNò øLà-ìk-úà íéäìà àøiå©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå ãàî§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

i"yx£ÈMM‰ ÌBÈ∑ עליהם ׁשּיקּבלּו מנת על עּמהם ׁשהתנה לֹומר ּבראׁשית, מעׂשה ּבגמר ּבּׁשּׁשי, ה' הֹוסיף «ƒƒְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

e‚Òeכח  eLet ÈÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»«¬«¿¿»¿
Èea eËeÏLe dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe¿»«¿»¿¬«¿¿≈
‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ÏÎ·e ‡iÓL„ ‡ÙBÚ·e ‡nÈ«»¿»ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

aÒÚ‡כט  Ïk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»¿»ƒ¿»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ Èc Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈ƒ¿¿«ƒ««≈»«¿»¿»
dÚ¯Ê ¯·c ‡ÏÈ‡ È¯Èt d· Èc ‡ÏÈ‡ Ïk»ƒ»»ƒ≈≈≈ƒ»»¿««¿≈

:ÏÎÈÓÏ ‡‰È ÔBÎÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿»¿¿≈¿≈»

„iÓL‡ל  ‡ÙBÚ ÏÎÏe ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏe¿»≈««¿»¿»»ƒ¿«»
‡˙ÈÁ ‡LÙ d· Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ÏÎÏe¿…¿»≈««¿»ƒ≈«¿»«¿»

:ÔÎ ‰Â‰Â ÏÎÈÓÏ ‡aÒÚ ˜B¯È Ïk ˙È»»¿ƒ¿»¿≈»«¬»≈

ÁÏ„‡לא  ÔÈw˙ ‡‰Â „·Ú Èc Ïk ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»«ƒ«¬»
:È‡˙È˙L ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

E`xaplrA cg` sEbMmitEvxt ipW ¦§§§¤¨©©§¥©§¦
dpFW`x d`ixaA,mdNWKMÎxg`e ¦§¦¨¦¨¤¨¤§©©¨

owNgici lr ,mitEb ipWl `xFAd ¦§¨©¥¦§¥¦©§¥
eizFrlSn zg` cixtdWoldl i"yx d`x) ¤¦§¦©©¦©§¨

(`k ,aitl mpn`e .,`xwn lW FhEWt §¨§¨§¦§¤¦§¨
`N` ,miaEzMd oiA dxizq lM o`M oi ¥̀¨¨§¦¨¥©§¦¤¨

LricFd o`MillM otF`A aEzMd ¨¦£©¨§¤§¨¦
A mdipW E`xaPWd mFIe ,iXXoiicr ¤¦§§§¥¤©©¦¦§£©¦
cviM Ll WxiR `lxcq did,oziIxA Ÿ¥©§¥©¨¨¥¤§¦¨¨

Ll WxitEdf xcq aEzMdmFwnA ¥©§©¨¥¤¤§¨
xg`:(oNdlC dWxRA) ©¥©¨¨¨¦§©¨
(gk).äLáëå,'dEWake' aYkp `l §¦§ª¨Ÿ¦§©§¦§¨

'dWake' `N`,,e"ie xqgmB FA WIW ¤¨§¦§ª¨¨¥¨¤¥©
dawPd WEAiM lW zErnWn©§¨¤¦©§¥¨

df fnx `aE ,('DWakE')LcOll §¨¨¨¤¤¤§©¤§
- xkGdWDzEripv lr xnFW Wi`d ¤©¨¨¨¦¥©§¦¨
,dX`d lWd `EdeWaFM(aMrn)z` ¤¨¦¨§©¥§©¥¤

zip`vi `dz `NW dawPddX`=] ©§¥¨¤Ÿ§¥©§¨¦¦¨

KxC Ff oi`e ,DziAn z`vl dAxOd©©§¨¨¥¦¥¨§¥¤¤
;[zEripvcFre'dWake' oFWl `A §¦§¨§§¦§ª¨

W ,LcOllwx'WFAkl' FMxCW Wi`d §©¤§¤©¨¦¤©§¦§
-,zFvx` WFAkle zFnglnl z`vl̈¥§¦§¨§¦§£¨

xW` `Ed,dIaxE dIxR lr deEvn £¤§ª¤©§¦¨§¦¨
dX`d `lexfrl` iAx ixacM] §Ÿ¨¦¨§¦§¥©¦¤§¨¨

(ai ,g"t dax ziy`xa)o`Mn cnFNd©¥¦¨
[dIaxE dIxR zevOn dxEhR dX`dW¤¨¦¨§¨¦¦§©§¦¨§¦¨

(m"`x):
(lÎhk)úiç ìëìe äìëàì äéäé íëì̈¤¦§¤§¨§¨§¨©©
.õøàä- aEzMd mdl deWdKinqd ¨¨¤¦§¨¨¤©¨¦§¦

d l` mc`d z`e zFndAdl zFIgoipr ¤¨¨¨¤©§¥§©©§¦§©
- lk`nmlk`n EN`e EN`W xnFl ©£¨©¤¥§¥©£¨¨

,deWeW mEXn `EddWxd `ld"awd ¨¤§¦¤Ÿ¦§¨
zindl FYW`lE mc`llMdIxA §¨¨§¦§§¨¦¨§¦¨

miIgd ilrAnlFk`led z`K` ,xUA ¦©£¥©©¦§¤¡¤©¨¨©
- 'aUr wxi lM'gnFSd on milk`n ¨¤¤¥¤©£¨¦¦©¥©

mzF` ,calA- mNM cgi Elk`imB ¦§¨¨Ÿ§©©ª¨©

.zFIgde zFndAd mbe mc`dewx ¨¨¨§©©§¥§©©§©
,gp ipa E`AWMf` ,lEAOd xg`l §¤¨§¥Ÿ©§©©©©¨

mdl xiYdzlik`xUAilrAn ¦¦¨¤£¦©¨¨¦©£¥
,miIgdxn`PW:(b ,h oldl)Unx lM' ©©¦¤¤¡©¨¤¤

ig `Ed xW`wxiM dlk`l didi mkl £¤©¨¤¦§¤§¨§¨§¤¤
,xnFlM .'lM z` mkl iYzp aUrMFn ¥¤¨©¦¨¤¤Ÿ§©§

aUr wxiiYxYdWdlik`Amc`l ¤¤¥¤¤¦©§¦©£¦¨§¨¨
z` mkl iYzp ,oFW`xdd- lM ¨¦¨©¦¨¤¤©Ÿ
ig lM xUA zlik` zFAxl: §©£¦©§©¨©

(`l).éMMä íBé`l d`ixAd ini lkA ©¦¦§¨§¥©§¦¨Ÿ
xRqn lr dricid `"d zF` dtqFYp¦§¨¥©§¦¨©¦§©
mFi ;'ipXd' `le 'ipW' mFi] mFId©¥¦§Ÿ©¥¦
dnE ,['eke 'iWilXd' `le 'iWilW'§¦¦§Ÿ©§¦¦©
?`"d FA dtqFYPW ,'iXXd mFi' dPYWP¦§©¨©¦¦¤¦§¨¥

`N`siqFdzF`d z`A 'd'mFI ¤¨¦¤¨©
d,'iXX'`EdWdUrn xnbA ©¦¦¤¦§©©£¥

- mdOr dpzdW xnFl ,ziW`xa§¥¦©¤¦§¨¦¨¤
dUrn lkl i`pY d"awd cinrd¤¡¦§©§¨©£¥



ziy`xaפ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ה  "יֹום עד ועֹומדים ּתלּויים ּכּלם הּׁשּׁשי", "יֹום אחר: ּדבר ּתֹורה. חּמׁשי חמּׁשה ׁשּׁשי יׂשראל הּוא ּׁשּׁשי", ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

אֹותֹו(ּבסיון. ּבה"א, הּׁשּׁשי" "יֹום וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל נתחּזקּו הּתֹורה, יׂשראל ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ׁשּביֹום אחרים, ספרים ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבסיון  ו' ּתֹורה )יֹום למּתן .הּמּוכן ְְִַַַָָָ

á(à):íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéå©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«

(á)äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà ìëéå©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®
:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia úaLiå©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑:אֹומר ׁשמעֹון להֹוסיף רּבי צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ּבׂשרֿודם «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ע  ׁשּיֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּקדׁש, על ּורגעיו,מחל הּׂשערה ּתיו ּכחּוט ּבֹו ּבֹונכנס ּכּלה ּכאּלּו ונראה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּמלאכה  ונגמרה ּכלתה מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. חסר? העֹולם היה מה אחר: ּדבר .ּבּיֹום. ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשערהערהערהערה ּכּכּכּכחחחחּוּוּוּוטטטט ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו נכנסנכנסנכנסנכנס .... .... הקהקהקהקּבּבּבּב""""הההה ב)אבלאבלאבלאבל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהּוא  ּבׁשעה ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבבין רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיׁש
חּיּוב  יׁש סֹוף סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו יֹודע אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם יֹום. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוּדאי
הּדֹורׁש ׁשמעֹון, רּבי – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ׁשאלה לתרץ ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו חּיב הקּב"ה וגם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכזה,

ּדקרא א)טעמא קטו, הזה.(ב"מ הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּי לא החּיּוב ׁשּטעם ּומּכיון , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

(â)ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî úáL Bá³¨©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑,ּבּמן ּבּמּברכֹו וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ירד הּׁשבּוע ימי ן ׁשּכל «¿»∆«¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
העתיד  על ּכתב והּמקרא ּבׁשּבת, ּכלל ירד BNÚÏ˙.ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡∑ ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְְֶַָָָָָ

רּבה' ּב'בראׁשית ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה ּכפל ּבׁשּבת, .לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÔB‰ÈÏÈÁ:א  ÏÎÂ ‡Ú¯‡Â ‡iÓL eÏÏÎzL‡Â¿ƒ¿«¿»¿«»¿«¿»¿»≈≈

Ú·„ב  Èc dz„·Ú ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÈÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈¿»¿»¿ƒ»»¬ƒ¿≈ƒ¬»
:„·Ú Èc dz„·Ú ÏkÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÁÂ¿«¿»¿ƒ»»ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¬»

d˙Èג  LÈc˜Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒ»»¿«ƒ»≈
:„aÚÓÏ ÈÈ ‡¯· Èc dz„·Ú ÏkÓ Á d· È¯‡¬≈≈«ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»
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לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת:::: אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ג)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ּבּבּבּברארארארא (ב, ֱֱֱֱֲֲֲֲֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
אין  ועׂשה ּברא אׁשר לעׂשֹות, אלקים ּברא אׁשר ּדכתיב הּוא הדא עׂשּיה, צריכין ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹּכל

ּתּקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות, אּלא ּכאן ו)ּכתיב יא, פרשה רבה (בראשית ְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
עץ  ּבחטא ּכ ואחר נברא, מּלּואֹו ׁשעל לתרץ (ואין נברא" מליאתֹו על "עֹולם ז"ל למאמרם סֹותר זה מאמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָלכאֹורה

עצמּה). הּבריאה מּצד הּוא ּדהחּסרֹון ּברא" ּד"אׁשר הלׁשֹון מּפׁשט יקׁשה ּדעדין נתקלקל, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּדעת
הּׁשביעי, יֹום מּגיע ּכאׁשר א נברא, מּלּואֹו על ּבראׁשית, ימי ּבׁשׁשת ׁשּנברא ּכפי ׁשהעֹולם אמת הן ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָויׁש
ּכמֹו – העֹולם זֹו, ּדרּגא ּולגּבי החל. ימי מּבׁשׁשת יֹותר נעלית לדרּגא להתעּלֹות אפׁשר הּׁשּבת ּדיֹום העּלּוי מּצד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּנה

ּתּקּון. וצרי חסר – החל ימי ּבׁשׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנברא
מּצבֹו לגּבי ּכי יֹותר, נעלה ּבאפן ה' את לעבד מּמּנּו נדרׁש יֹותר, נעלית לדרּגא האדם מתעּלה ּכאׁשר ה': ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּוכמֹו

ׁשלמה). עבֹודתֹו היתה הּקֹודם מּצבֹו ׁשּלגּבי (הגם ּבׁשלמּות אינּה הּקֹודמת עבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעּתה,
יֹותר  להרּבֹות עליו רכּוׁשֹו, ּגדל ׁשּכאׁשר מּובן זה ּולפי רכּוׁשֹו. ּגדל לפי הּוא הּצדקה נתינת חּיּוב הּצדקה: מצות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובדגמת
הּצדקה  מצות קּים הּקֹודם ׁשּבמּצבֹו (אף־על־ּגב ּכמּקדם ּבנתינתֹו להסּתּפק יכֹול ואינֹו עּתה, מּצבֹו ּכפי ולתת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבצדקה

ְִֵּבׁשלמּות).
"ימי  - ּומּצבֹו מעמדֹו מּצד הּׁשלמּות ּבתכלית היה ּבראׁשית, ימי ּבׁששת ׁשּנברא ּכפי העֹולם ּדידן: ּבּנּדֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּדר־זה
נחׁשבת  החל ימי ּדׁשׁשת הּׁשלמּות לגּביו הּנה נעלית, קדּׁשה ּבעֹולם ונמׁשכת הּׁשּבת יֹום מּגיע ּכאׁשר א ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּמעׂשה",

ּתּקּון". ו"צרי ְְִִֶֶָּכ"חסר"

(ã)õøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíBéa íàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À
:íéîLå õøà íéäìà ýåýé úBNò£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦

i"yx£‰l‡∑ למעלה האמּורים.'‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙∑ ׁשּכּלם ללּמד ≈∆ְְֲִַָָ¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬ְְֶֶַָֻ
אּלּו אֹות ּיֹות ּבב' עֹולמים ", צּור ה' "ּבי ּה ׁשּנאמר: ּבראם, ּבה"א ּבהּבראם, אחר: ּדבר ּבראׁשֹון. ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָנבראּו

ּבה"א. נברא הּזה ׁשהעֹולם ּכאן, ולּמד עֹולמים, ׁשני יצר הּׁשם, למּטה,(ׁשל ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבאֹותּיֹות  קטּנה ׁשהיא י' ּכמֹו מּועטים זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּצּדיקים לֹומר ּביּו"ד, נברא הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם הרׁשעים )ּכ ׁשּירדּו רמז ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשם  ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה צדדיה מּכל ׁשּסתּומה זאת ּכה"א ׁשחת, לראֹות .למּטה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

‡˙e‡È¯aד  „k ‡Ú¯‡Â ‡iÓL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«¿«»¿«¿»«ƒ¿¿ƒ
:‡iÓLe ‡Ú¯‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¬«¿»¡…ƒ«¿»¿«»
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פי ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ה  "יֹום עד ועֹומדים ּתלּויים ּכּלם הּׁשּׁשי", "יֹום אחר: ּדבר ּתֹורה. חּמׁשי חמּׁשה ׁשּׁשי יׂשראל הּוא ּׁשּׁשי", ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

אֹותֹו(ּבסיון. ּבה"א, הּׁשּׁשי" "יֹום וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל נתחּזקּו הּתֹורה, יׂשראל ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ׁשּביֹום אחרים, ספרים ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבסיון  ו' ּתֹורה )יֹום למּתן .הּמּוכן ְְִַַַָָָ

á(à):íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéå©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«

(á)äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà ìëéå©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®
:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia úaLiå©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑:אֹומר ׁשמעֹון להֹוסיף רּבי צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ּבׂשרֿודם «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ע  ׁשּיֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּקדׁש, על ּורגעיו,מחל הּׂשערה ּתיו ּכחּוט ּבֹו ּבֹונכנס ּכּלה ּכאּלּו ונראה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּמלאכה  ונגמרה ּכלתה מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. חסר? העֹולם היה מה אחר: ּדבר .ּבּיֹום. ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשערהערהערהערה ּכּכּכּכחחחחּוּוּוּוטטטט ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו נכנסנכנסנכנסנכנס .... .... הקהקהקהקּבּבּבּב""""הההה ב)אבלאבלאבלאבל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהּוא  ּבׁשעה ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבבין רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיׁש
חּיּוב  יׁש סֹוף סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו יֹודע אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם יֹום. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוּדאי
הּדֹורׁש ׁשמעֹון, רּבי – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ׁשאלה לתרץ ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו חּיב הקּב"ה וגם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכזה,

ּדקרא א)טעמא קטו, הזה.(ב"מ הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּי לא החּיּוב ׁשּטעם ּומּכיון , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

(â)ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî úáL Bá³¨©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑,ּבּמן ּבּמּברכֹו וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ירד הּׁשבּוע ימי ן ׁשּכל «¿»∆«¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
העתיד  על ּכתב והּמקרא ּבׁשּבת, ּכלל ירד BNÚÏ˙.ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡∑ ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְְֶַָָָָָ

רּבה' ּב'בראׁשית ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה ּכפל ּבׁשּבת, .לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÔB‰ÈÏÈÁ:א  ÏÎÂ ‡Ú¯‡Â ‡iÓL eÏÏÎzL‡Â¿ƒ¿«¿»¿«»¿«¿»¿»≈≈

Ú·„ב  Èc dz„·Ú ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÈÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈¿»¿»¿ƒ»»¬ƒ¿≈ƒ¬»
:„·Ú Èc dz„·Ú ÏkÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÁÂ¿«¿»¿ƒ»»ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¬»

d˙Èג  LÈc˜Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒ»»¿«ƒ»≈
:„aÚÓÏ ÈÈ ‡¯· Èc dz„·Ú ÏkÓ Á d· È¯‡¬≈≈«ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 14 cenr dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d`ixAAW oFxQgde zEnlXd©§¥§©¦¨¤©§¦¨

לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתת:::: אלהיםאלהיםאלהיםאלהים ג)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ּבּבּבּברארארארא (ב, ֱֱֱֱֲֲֲֲֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
אין  ועׂשה ּברא אׁשר לעׂשֹות, אלקים ּברא אׁשר ּדכתיב הּוא הדא עׂשּיה, צריכין ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹּכל

ּתּקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות, אּלא ּכאן ו)ּכתיב יא, פרשה רבה (בראשית ְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
עץ  ּבחטא ּכ ואחר נברא, מּלּואֹו ׁשעל לתרץ (ואין נברא" מליאתֹו על "עֹולם ז"ל למאמרם סֹותר זה מאמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָלכאֹורה

עצמּה). הּבריאה מּצד הּוא ּדהחּסרֹון ּברא" ּד"אׁשר הלׁשֹון מּפׁשט יקׁשה ּדעדין נתקלקל, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּדעת
הּׁשביעי, יֹום מּגיע ּכאׁשר א נברא, מּלּואֹו על ּבראׁשית, ימי ּבׁשׁשת ׁשּנברא ּכפי ׁשהעֹולם אמת הן ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָויׁש
ּכמֹו – העֹולם זֹו, ּדרּגא ּולגּבי החל. ימי מּבׁשׁשת יֹותר נעלית לדרּגא להתעּלֹות אפׁשר הּׁשּבת ּדיֹום העּלּוי מּצד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּנה

ּתּקּון. וצרי חסר – החל ימי ּבׁשׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנברא
מּצבֹו לגּבי ּכי יֹותר, נעלה ּבאפן ה' את לעבד מּמּנּו נדרׁש יֹותר, נעלית לדרּגא האדם מתעּלה ּכאׁשר ה': ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּוכמֹו

ׁשלמה). עבֹודתֹו היתה הּקֹודם מּצבֹו ׁשּלגּבי (הגם ּבׁשלמּות אינּה הּקֹודמת עבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעּתה,
יֹותר  להרּבֹות עליו רכּוׁשֹו, ּגדל ׁשּכאׁשר מּובן זה ּולפי רכּוׁשֹו. ּגדל לפי הּוא הּצדקה נתינת חּיּוב הּצדקה: מצות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובדגמת
הּצדקה  מצות קּים הּקֹודם ׁשּבמּצבֹו (אף־על־ּגב ּכמּקדם ּבנתינתֹו להסּתּפק יכֹול ואינֹו עּתה, מּצבֹו ּכפי ולתת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבצדקה

ְִֵּבׁשלמּות).
"ימי  - ּומּצבֹו מעמדֹו מּצד הּׁשלמּות ּבתכלית היה ּבראׁשית, ימי ּבׁששת ׁשּנברא ּכפי העֹולם ּדידן: ּבּנּדֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּדר־זה
נחׁשבת  החל ימי ּדׁשׁשת הּׁשלמּות לגּביו הּנה נעלית, קדּׁשה ּבעֹולם ונמׁשכת הּׁשּבת יֹום מּגיע ּכאׁשר א ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּמעׂשה",

ּתּקּון". ו"צרי ְְִִֶֶָּכ"חסר"

(ã)õøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíBéa íàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À
:íéîLå õøà íéäìà ýåýé úBNò£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦

i"yx£‰l‡∑ למעלה האמּורים.'‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙∑ ׁשּכּלם ללּמד ≈∆ְְֲִַָָ¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬ְְֶֶַָֻ
אּלּו אֹות ּיֹות ּבב' עֹולמים ", צּור ה' "ּבי ּה ׁשּנאמר: ּבראם, ּבה"א ּבהּבראם, אחר: ּדבר ּבראׁשֹון. ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָנבראּו

ּבה"א. נברא הּזה ׁשהעֹולם ּכאן, ולּמד עֹולמים, ׁשני יצר הּׁשם, למּטה,(ׁשל ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבאֹותּיֹות  קטּנה ׁשהיא י' ּכמֹו מּועטים זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּצּדיקים לֹומר ּביּו"ד, נברא הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם הרׁשעים )ּכ ׁשּירדּו רמז ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשם  ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה צדדיה מּכל ׁשּסתּומה זאת ּכה"א ׁשחת, לראֹות .למּטה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

‡˙e‡È¯aד  „k ‡Ú¯‡Â ‡iÓL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«¿«»¿«¿»«ƒ¿¿ƒ
:‡iÓLe ‡Ú¯‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¬«¿»¡…ƒ«¿»¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,(xar oFWl) 'dUre midl` `xA xW`'£¤¨¨¡Ÿ¦§¨¨§¨¨
itl ,(cizr oFWl) 'zFUrl' `N ¤̀¨©£§¨¦§¦
iriaXd mFId mB ,mixaC lW mcFqiAW¤¦¨¤§¨¦©©©§¦¦
DzF`W `N` ,dk`ln ziIUrl crFp©©£¦©§¨¨¤¨¤¨

dzidW dk`lOdzFUrl diE`x ©§¨¨¤¨§¨§¨¥¨
,zAXAe d"awd DniCwdltMz` ©©¨¦§¦¨§¨©¤
FYk`lnD`UrexaMAd mFI,iXX §©§©£¨¨§¨©©¦¦

,zAWA dUrz `l dk`ln mEXW icM§¥¤§¨¨Ÿ¥¨¤§©¨
dAxÎziW`xaA WxFtOW FnM,m"`x) §¤§¨¦§¥¦©¨

(`"eb:
(c).älàdgizR Fpi` df wEqR ¥¤¨¤¥§¦¨

z` mzFg `N` ,miWcg mixacl¦§¨¦£¨¦¤¨¥¤
mixaCd,dlrnl mixEn`dlMW ©§¨¦¨£¦§©§¨¤¨

:ux`de minXd zFclFY md dN ¥̀¤¥§©¨©¦§¨¨¤
íàøaäa õøàäå íéîMä úBãìBú§©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨

.'ä úBNò íBéaxn`PW KFYn §£¦¤¤¡©

cFnll Wi ,'zFUr mFiA' 'm`xAdA'§¦¨§¨§£¥¦§
z` d"awd dUrW mFId FzF`AW¤§©¤¨¨¤
mdizFclFY mB E`xap ,ux`de minXd©¨©¦§¨¨¤¦§§©§¥¤

.mdOr (ziW`xa dUrn lM)LcOl ¨©£¥§¥¦¦¨¤¦¤§
,dfA aEzMda E`xap mNEMWmFI ©¨¨¤¤¨¦§§©

d,oFW`xmpTiY wx minId x`WaE ¨¦¦§¨©¨¦©¦§¨
dlrnl WxRzPW FnM] mnilWde,`) §¦§¦¨§¤¦§¨¥§©§¨

(ckÎci.[- xg` xaCWxtl zxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥
oFWlm`xAdA:FWxcn itl'dA' §§¦¨§¨§¦¦§¨§¥

- 'm`xAminXd z` `xA `"d zF`A §¨¨¨¥¨¨¤©¨©¦
FnM ,ux`dexn`PW(c ,ek diryi)'d DiA §¨¨¤§¤¤¡©§¨

,minlFr xEvEWxC 'DiA' zaiYnE ¨¦¦¥©§¨¨§
l"fg(:hk zegpn)iMElNd zFizF` 'aA ¦§¦©¨

mXd lW(`"de c"Ei)ipW xvi ¤©¥§¥¨©§¥
- minlFr,dGd mlFrd odn zg`A ¨¦§©©¥¤¨¨©¤

.`Ad mlFrd odn zg`aEE`xap Ffi`a §©©¥¤¨¨©¨§¥¦§¨

?df `xap Ffi`aE dfLcOlaEzMd ¤§¥¦§¨¤¦¤§©¨
o`M(m`xA 'dA)- dGd mlFrdW`Ed ¨§¥§¨¨¤¨¨©¤
xW`.`"dA `xap`EdefnxKxcl £¤¦§¨§¥§¤¤§¤¤

,mlFrA 'd zbdpdmirWxd EcxIW ©§¨©¨¨¤¥§¨§¨¦
- zgW zF`xl dHnlcnXdl §©¨¦§©©§¦¨¥

,ux`d on ca`dlEMd zxEv`"d §¥¨¥¦¨¨¤§©©¥
dW ,z`f`iddiccv lMn dnEzQ ©Ÿ¤¦§¨¦¨§¨¤¨

mW KxC zcxl - dHnl dgEztE§¨§©¨¨¤¤¤¤¨
:`"q)`"d zF`A dGd mlFrd z`ixA§¦©¨¨©¤¨¥

DA WiW FnM :fnxzxEv`"dd ¥¨¤¤§¤©©¥
gEzR mlFrd KM ,dHnl dgEzt§¨§©¨¨¨¨¨©

e ;daEWzA miaXld`Ad mlFr ©¨¦¦§¨§¨¨©¨
A `xapzF`W ,xnFl ,c"FidmiwiCS ¦§¨§©¤©©¦¦
FzF`AWd- onfEMfIW ,`Fal cizrl ¤§©§©¤¨¦¨¤¦§

,`Ad mlFrd iIglmihrEnmd'i FnM §©¥¨¨©¨¨¦¥§
`idWd(zFIzF`A dPhw(`"eb): ¤¦©§©¨¨¦



ziy`xaפב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ä)ìëå|áNò-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN §´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
íéäìà ýåýé øéèîä àì ék çîöé íøè äãOä©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãáòì ïéà íãàå õøàä-ìò©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
i"yx£ı¯‡· ‰È‰È Ì¯Ë∑,הטרים לֹומר נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ואינֹו הּוא, לא' 'עד לׁשֹון ׁשּבּמקרא טרם ּכל ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

אחר: ועֹוד מֹוכיח. וזה הקּדים, יאמר עדין ּכאׁשר ּתפרׁש: זה ואף ּתיראּון. לא עדין ּתיראּון", טרם "ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
אדם  ׁשּנברא קדם ּבּׁשּׁשי העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה ‰O„‰.לא ·NÚ ÏÎÂ∑,צמח לא עדין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ¿»≈∆«»∆ֲִַַָֹ

ולּמה? ו', יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על אּלא יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב  Ï‡.ּובּׁשליׁשי Èk ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹƒ…
¯ÈËÓ‰∑,ּגׁשמים ׁשל ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד אין ׁש"אדם לפי המטיר? לא ּטעם ּומה ƒ¿ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו, עליהם התּפּלל לעֹולם, צר ׁשהם וידע אדם ‡ÌÈ‰Ïּוכׁשּבא ה'∑‰' ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ¡…ƒ
ׁשמֹו. ּכל,הּוא על וׁשֹופט ׁשּליט ׁשהּוא אלהים אלהים, ׁשהּוא ה' ּפׁשּוטֹו: לפי מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש .וכן ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(å)éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìòé ãàå§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬
:äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£‰ÏÚÈ „‡Â∑ּברּיתֹו ּכגּבל לענין אדם, ונברא העפר, לׁשרֹות עננים והׁשקה הּתהֹום העלה אדם. ׁשל ¿≈«¬∆ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁש "וּייצר זה, ּכ ואחר "והׁשקה", ּכאן אף העּסה, את לׁש ּכ ואחר מים ."ּנֹותן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ÏÎÂה  ‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

Ïkו  ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).õøàá äéäé íøè'mxh' lM ¤¤¦§¤¨¨¤¨¤¤
xwOAW- `Ed '`l cr' oFWl ` ¤©¦§¨§©Ÿ

.'`l oiicr' FWExiR.'mcFw' oFWl Fpi`e ¥£©¦Ÿ§¥§¤
mxh ...ux`a didi mxh' aEzMd oFWlE§©¨¤¤¦§¤¨¨¤¤¤
...ux`A did `l oiicr' :FWExiR ,'gnvi¦§¨¥£©¦Ÿ¨¨¨¨¤
didW mcFw' :`le ,'gnv `l oiicr£©¦Ÿ¨©§Ÿ¤¤¨¨

.'gnSW mcFw ...ux`AedpFW mB okl ¨¨¤¤¤¨©§¨¥©¨
mlFrNW ,'mcFw' oFWNn 'mxh' oFWl§¤¤¦§¤¤§¨

- lrtp Fpi`oFWll Fktdl xWt` i` ¥¦§¨¦¤§¨§¨§¦§
oFkp oi`W ,(2 lrR'mixhd' xnFlF`] Ÿ©¤¥¨©¦§¦

,[dnFCke 'mxhEn' ,'mixhn'xW`M ©§¦§¨§©¤©£¤
- xn`ixnFl oFkPW KxcM'miCwd' Ÿ©§¤¤¤¨©¦§¦

.[dnFCke 'mcwEn' ,'miCwn' F`]©§¦§¨§©¤
,'mcFw'l dnFC 'mxh' did ENi` ,xnFlM§©¦¨¨¤¤¤§¤
oFWlM minrtl FA WOYWdl oFkp did̈¨¨§¦§©¥¦§¨¦¦§
xn`p KM 'miCwn' znbEckE ,dNErR§¨§§©©§¦¨¤¡©
`id FzErnWOW oeiM K` .'mixhn'©§¦©¥¨¤©§¨¦
df oFWl `Fai `l mlFrl ,'`l oiicr'£©¦Ÿ§¨Ÿ¨¨¤
,xg` lrtl dnCwdM m` iM ,lrtM§Ÿ©¦¦§©§¨¨§Ÿ©©¥

.Kke KM dUrp '`l oiicr'W¤£©¦Ÿ©£¨¨§¨
:ze`xwnd on eixac z` giken i"yx

E`xwndfmxh dcVd giU lke' ,FtEB ¦§¨¤§Ÿ¦©©¨¤¤¤
,'ebe 'ux`a didigikFnoi`W ,oM ¦§¤¨¨¤¦©¥¤¥

oi`W itl ,'ux`A didW mcFw' FWxtl§¨§¤¤¨¨¨¨¤§¦¤¥
giUl Fl did dn KlFde Wxtn aEzMd©¨§¨¥§¥¤¨¨§¦©

.Fzginvl mcFw dcVdcFreWi ©¨¤¤¦§¦¨§¥
mFwOn oM gikFdl,xg`xnF`WM §¦©¥¦¨©¥§¤¥

iYrci Licare dY`e' :drxtl dWniM ¤§©§Ÿ§©¨©£¨¤¨©§¦¦
oE`xiY mxh'midl` 'd ipRn,h zeny) ¤¤¦§¦§¥¡Ÿ¦

(l:FWExiR KgxM lre .`l oiicr' §©¨§¨¥£©¦Ÿ
,'oE`xiYmcFw' FWxtp m` oMW ¦§¤¥¦§¨§¤

mdl did dn Wxtl Fl did ,'oE`xiYW¤¦§¨¨§¨¥¤¨¨¨¤
.E`xIW iptle,KMW oeiks`z` ¦§¥¤¨§§¥¨¤¨©¤

d wEqRd:WxtY df'ux`a didi mxh' ©¨©¤§¨¥¤¤¦§¤¨¨¤
Î,ux`a did `l oiicrzpeEke £©¦Ÿ¨¨¨¨¤§©¨©

:`id KM aEzMdz`ixA dxnbPWM ©¨¨¦§¤¦§§¨§¦©
A mlFrdd mFI`xaPW mcFw iXX ¨¨©©¦¦¤¤¦§¨

e ,mc`f`mxh' dcUd aUr lk ¨¨§¨¨¥¤©¨¤¤¤
gnv `l oiicr - 'gnvi(m"`x). ¦§¨£©¦Ÿ¨©

:i"yx siqeneezNigYW iRÎlrÎs` §©©¦¤§¦©
dzid mzginvad mFIW ,iWilXFA §¦¨¨¨§¨©©§¦¦¤

'ux`d `vFYe' aEzM,,z`f mr ¨©¥¨¨¤¦Ÿ
oiicrE`vi `luEgn mignSd £©¦Ÿ¨§©§¨¦¦

,dnc`lgzR lr `N`ipR ¨£¨¨¤¨©¤©§¥
,Ecnr rwxTdgFnvNn miakErn ©©§©¨§¦¦§©

,cFrdOle .iXW mFi crdaMrzp ©¦¦§¨¨¦§©§¨
:aEzMd Wxtn ?mzginv`l iM' §¦¨¨§¨¥©¨¦Ÿ

xihnd'ux`d lr midl` 'ddnE ; ¦§¦¡Ÿ¦©¨¨¤©
?xihnd `l mrHaEzMd siqFn ©©Ÿ¦§¦¦©¨

:WxtnEz` carl oi` mc`W itl §¨¥§¦¤¨¨©¦©£Ÿ¤
dnc`doi`e ,W inmzaFhA xiMn ¨£¨¨§¥¦¤©¦§¨¨

mzEvigpaElWde .minWBwx ¦§¦¨¤©§¨¦§©
rcie mc` `AWMoiadeWminWBd §¤¨¨¨§¨©§¥¦¤©§¨¦

mdilr lNRzd ,mlFrl KxFv md¥¤¨¨¦§©¥£¥¤

Ecxie,ux`d lrzFpli`d Egnve §¨§©¨¨¤§¨§¨¦¨
:mi`WCde§©§¨¦
.íéäìà 'ä'd(d"ied mW)FnW `Ed ¡Ÿ¦¥£¨¨§

;d"awd lW invrd- midl`mW `Ed ¨©§¦¤¡Ÿ¦¥
FrnWnE ,'dl x`FYhtFW `EdW ©©©§¨¤¥

lr hiNWedWExiR oke .lMlW F §©¦©©Ÿ§¥¥¤
zFnW sExivmFwn lkA ,dfxn`PW ¥¥¤§¨¨¤¤¡©

,'midl` 'd' FA`EdW 'd :FhEWt itl ¡Ÿ¦§¦§¤
- midl`hiNXde htFXd `EdW 'd ¡Ÿ¦¤©¥§©©¦
lMd lr(m"`x): ©©Ÿ

(e).äìòé ãàåxn`PW iRÎlrÎs` §¥©£¤©©¦¤¤¡©
(mcewd weqta)lr minWB 'd xihnd `NW¤Ÿ¦§¦§¨¦©

W ixd ,ux`doiprl(KxFvl)Fz`ixA ¨¨¤£¥¤§¦§©§¤§¦¨
- mc` lWKxcA dnc`d z` dwWd ¤¨¨¦§¨¤¨£¨¨§¤¤
W ,zxg`z` dlrdinmFdYd ©¤¤¤¤¡¨¤¥©§

dwWdeA dnc`d z`mipprExvFPW §¦§¨¤¨£¨¨¨£¨¦¤§
icM ,mdnxtrd zFxWl,minAeon ¥¤§¥¦§¤¨¨§©¦§¦

miOA iExXd xtrdlAbM ;mc` `xap ¤¨¨©¨©©¦¦§¨¨¨§©¨
dfWEll FYk`lOW oOE` = lAB] ¤©¨¨¤§©§¨

oipal hih F` wval gnw aAxrlE§©§¥¤©§¨¥¦§¦§¨
[dnFCkemin ozFPW,xnFgd KFzl §©¤¤¥©¦§©¤

o`M s` ,dqird z` Wl KMÎxg`e§©©¨¨¤¨¦¨©¨
dNigY xn`p mc`d zxiviA'dwWde' ¦¦©¨¨¨¤¡©§¦¨§¦§¨

-,xtrd KFzl min ozPWKMÎxg`e ¤¨©©¦§¤¨¨§©©¨
'xviIe'Ff zaFxrY KFYn ,mc`d z` ©¦¤¤¨¨¨¦©£¤

(m"`x):

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(æ)äîãàä-ïî øôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

i"yx£¯ˆÈiÂ∑.הּמתים לתחּית ויצירה הּזה לעֹולם יצירה יצירֹות, לּדין,ׁשּתי עֹומדת ׁשאינּה ּבבהמה, אבל «ƒ∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
יּודי"ן  ׁשני ּביצירתּה נכּתב ‰‡„Ó‰.לא ÔÓ ¯ÙÚ∑ מקֹום ׁשּבכל רּוחֹות, מארּבע האדמה מּכל עפרֹו צבר ְְִִִִֵַָָֹ»»ƒ»¬»»ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָ

לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ׁשּנאמר מּמקֹום עפרֹו נטל אחר: ּדבר לקבּורה. קֹולטּתֹו ּתהא ׁשם ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּימּות,
לעמד  ויּוכל ּכּפרה לֹו ּתהיה הלואי ÂÈt‡a.אמר: ÁtiÂ∑ מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים מן עׂשאֹו ְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ«ƒ«¿«»ְְֲִִִִִֶַַָָ

לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים נבראּו ראׁשֹון ׁשּביֹום לפי העליֹונים. מן ּונׁשמה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּתחּתֹונים

לּתחּתֹונים. הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. מאֹורֹות ּברא ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּבּׁשליׁשי ,
רּבים  אּלּו ׁשּיהיּו ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש לאו, ואם ּוּבּתחּתֹונים, ּבעליֹונים ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהזקק

אחד  יֹום ּבבריאת אּלּו iÁ‰.על LÙ∑ חּיה – אדם ׁשל זֹו א חּיה", "נפׁש נקראּו: וחּיה ּבהמה אף ְִִֵֶַַָ∆∆«»ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ודּבּור  ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף .ׁשּבכּלן, ְְִִֵֶֶַָָֻ

(ç)íL íNiå íãwî ïãòa-ïb íéýìà ýåýé òhiå©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈
:øöé øLà íãàä-úà¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

i"yx£Ì„wÓ∑ראיתי ּבמזרחֹו וגֹו'"? האדם את וגֹו' "וּיברא ּכתיב: והרי ּתאמר, ואם הּגן. את נטע עדן ׁשל ƒ∆∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּכלל ּבבריתא מהן, אחת וזֹו ת, ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

‡„Ó˙‡ז  ÔÓ ‡¯ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL È‰Bt‡a ÁÙe¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ Áe¯Ï¿«¿«¿»

ÔÈÓ„˜lÓח  Ô„Ú· ‡˙Èb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ·Èˆe¿ƒ¿»¡…ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
:‡¯· Èc Ì„‡ ˙È Ôn˙ ÈÂL‡Â¿«¿≈«»»»»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).øöéiå,cg` c"EiA 'xvIe' xn`p `l ©¦¤Ÿ¤¡©©¦¤§¤¨
WIW cOll ,m"icEi ipWA 'xviIe' `N ¤̀¨©¦¤¦§¥¦§©¥¤¥

mc`d zxiviAdxivi :zFxivi iYW ¦¦©¨¨¨§¥§¦§¦¨
zg`dxivie ,dGd mlFrlztqFp ©©¨¨©¤¦¦¨¤¤

Fl dxEnXd,mizOd ziIgzlf` iM ©§¨¦§¦©©¥¦¦¨
.Wcgn xvFp mc`d didila` ¦§¤¨¨¨¨¥¨¨£¨

oicl zcnFr Dpi`W dndaAlr ¦§¥¨¤¥¨¤¤§¦©
DzFn xg`l cizr Dl oi`W ,diUrn©£¤¨¤¥¨¨¦§©©¨

,mizOd ziIgzA wlg Dl oi`e`l §¥¨¥¤¦§¦©©¥¦Ÿ
,o"icFi ipW DzxiviA aYkp`N` ¦§©¦¦¨¨§¥¦¤¨

'xvIe'(hi weqt oldl),zg` dxivi - ©¦¤§¦¨©©
calA dGd mlFrl(i"gp): ¨¨©¤¦§¨
.äîãàä ïî øôòxn`p xaMW xg` ¨¨¦¨£¨¨©©¤§¨¤¡©

on' xnFl aEzMd KxvEd `l ,'xtr'¨¨Ÿ§©©¨©¦
W cOll `N` ,'dnc`d- Fxtr xav ¨£¨¨¤¨§©¥¤¨©£¨

Fzxivi Îxtr sq`lMniwlgdnc`d ¨©£©§¦¨¦¨¤§¥¨£¨¨
zFgEx rAx`nicM ,mlFrdlkAW ¥©§©¨¨§¥¤§¨

zEnIW mFwn,Fxtr l` aEWie mc`d ¨¤¨¨¨¨§¨¤£¨
`dY mWdnc`d- FYhlFwdni`zn ¨§¥¨£¨¨©§©§¦¨

FtEB z` lAwl,dxEawl`Fai m`W §©¥¤¦§¨¤¦¨
`l ,dPOn xvFp `NW dnc`A xaTidl§¦¨¥©£¨¨¤Ÿ¨¦¤¨Ÿ
aEWle DOr cg`zdl sEBd lkEi©©§¦§©¥¦¨§¨

.dPOn wlg zFidl- xg` xaCKxC ¦§¥¤¦¤¨¨¨©¥¤¤
- 'dnc`d on' :xaCd z` Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥¤©¨¨¦¨£¨¨

W cOll ,`Ed dricid `"dAFxtr lhp §¥©§¦¨§©¥¤¨©£¨
nd FzF`gAfn' FA xn`PW mFwO ¥©¨¤¤¡©¦§©

'iN dUrY dnc`(`k ,k zeny),`Ede £¨¨©£¤¦§

mFwOn FzF` `xaE .WCwOd mFwn§©¦§¨¨¨¦§
W itl ,FzxRMxn`:d"awdi`eld' ©¨¨§¦¤¨©©§©

E mc`d dMfIWdnc` Fl `dY ¤¦§¤¨¨¨§¥£¨¨
('dnc`ÎgAfn')dxRMei`hg lr ¦§©£¨¨©¨¨©£¨¨

cFnrl lkEie'mlFrA miIwzdlE,`"eb) §©©£§¦§©¥¨¨
(yeal:

.åétàa çtiåsEB z` xvIW xg` ©¦©§©¨©©¤¨©¤
KkaE .dnWp FA ozp ,mc`dF`Ur ¨¨¨¨©§¨¨§¨£¨

aMxEn;mipFilrd onE mipFYgYd on §¨¦©©§¦¦¨¤§¦
sEBinWB- mipFYgYd onon ©§¦¦©©§¦¦

,dnc`ddnWpEzipgExon ¨£¨¨§¨¨¨¦¦
mipFilrdÎlr `xAdl mc`d KxvEde . ¨¤§¦§§©¨¨¨§¦¨¥©

,Ff daMxd iciW itlini zWW lkA §¥©§¨¨§¦¤§¨¥¤§¥
otF`A dxivid xcq xnWp ,dUrOd©©£¤¦§©¥¤©§¦¨§¤
,mipFYgYl mipFilrd oiA deẄ¤¥¨¤§¦©©§¦

:oNdlckEmFiAdE`xap oFW`x §¦§©¨§¨¦¦§§
- ux`e minWmipFYgze mipFilr ¨©¦¨¨¤¤§¦§©§¦

;cg`MAd mFIriwx `xA ipX §¤¨©©¥¦¨¨¨¦©
mipFilrl;(dlrnl ,xnFlM)AmFI ¨¤§¦§©§©§¨©

diWilXxn`p'dWAId d`xY' ©§¦¦¤¡©¥¨¤©©¨¨
mipFYgYl;(dHnl ,xnFlM)AmFI ©©§¦§©§©¨©

d;mipFilrl zFxF`n `xA iriax ¨§¦¦¨¨§¨¤§¦
Ad mFI'miOd EvxWi' iWing ©©£¦¦¦§§©©¦

mipFYgYlKkitl .A wwfEdd mFIiXX ©©§¦§¦¨§©©©¦¦
FA ze`xaloiAE mipFilrAoia ¦§Ÿ¥¨¤§¦¥

- e`l m`e ,mipFYgYadid ENi` ©©§¦§¦¨¦¨¨
on F` calA mipFilrd on xvFp mc`d̈¨¨¨¦¨¤§¦¦§¨¦

Î calA mipFYgYddUrnA d`pw Wi ©©§¦¦§¨¥¦§¨§©£¥
,ziW`xaWdHn i`ExA Eidi `N §¥¦¤Ÿ¦§§¥©¨

,df cbpM df milEwW dlrn i`ExaE§¥©§¨§¦¤§¤¤¤
`N`EN` lr miAx EN` EidI ¤¨¦§¥©¦©¥

cg` mFi z`ixaAdfl oYiPW oeiM - ¦§¦©¤¨¥¨¤¦©§¤
:dfl oYip xW`n xzFi cg` d`ixA mFi§¦¨¤¨¥¥£¤¦©§¤

.äiç LôðìdidW aEzMd WiBcd §¤¤©¨¦§¦©¨¤¨¨
Îlre .'dIg Wtp' mc`ds`mBW ¨¨¨¤¤©¨§©©¤©

de dndAd'dIg Wtp' E`xwp dIg ©§¥¨§©©¨¦§§¤¤©¨
(ck ,` lirl)K` ,WtplW Ffdmc``id ©¤¤¤¨¨¨¦

- oNEkAW 'dIg'dCin FWtpA Wi ©¨¤§¨¥§©§¦¨
,zEIg lW xzFi dAExnFA sqFYPW §¨¥¤©¤¦¥

,xEAce drClrp zFpEkYopi`W zF ¥¨§¦§©£¤¥¨
miIgd ilrA x`WA zFniIw(m"`x): ©¨¦§¨©£¥©©¦

(g).íãwî,'gxfn cSn' FWExiR ¦¤¤¥¦©¦§¨
WoBd z` rhp ocr lW FgxfnA,m"`x) ¤§¦§¨¤¥¤¨©¤©¨

(`"eb.
:i"yx siqenem`ee DnzY,xn`zdn §¦¦§©§Ÿ©©

dUrn lr zipW aEzMd xfg mrH©©¨©©¨¥¦©©£¥
e ,mc`d zxiviixdxaCd xTirxak §¦©¨¨¨©£¥¦©©¨¨§¨

xn`pdlrnl(fk ,`)z` `xaIe' ¤¡©§©§¨©¦§¨¤
'Fbe 'mc`d?`N``ziixaA izi`x ¨¨¨§¤¨¨¦¦§¨©§¨

iqFi 'x lW FpA xfril` 'x lW¤¡¦¤¤§¤¥
zFCn a"ln ,ililBdmipWE miWlW) ©§¦¦¦¦§¦§©¦

(miptF`zWxcp dxFYdW,odAFfe ¨¦¤©¨¦§¤¤¨¤§
:odn zg`xMfEOW `xwOA mFwn lM ©©¥¤¨¨©¦§¨¤§¨

FA- llMillM xaC,mihxt `lA §¨¨¨§¨¦§Ÿ§¨¦



פג ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ä)ìëå|áNò-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN §´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
íéäìà ýåýé øéèîä àì ék çîöé íøè äãOä©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãáòì ïéà íãàå õøàä-ìò©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
i"yx£ı¯‡· ‰È‰È Ì¯Ë∑,הטרים לֹומר נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ואינֹו הּוא, לא' 'עד לׁשֹון ׁשּבּמקרא טרם ּכל ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

אחר: ועֹוד מֹוכיח. וזה הקּדים, יאמר עדין ּכאׁשר ּתפרׁש: זה ואף ּתיראּון. לא עדין ּתיראּון", טרם "ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
אדם  ׁשּנברא קדם ּבּׁשּׁשי העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה ‰O„‰.לא ·NÚ ÏÎÂ∑,צמח לא עדין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ¿»≈∆«»∆ֲִַַָֹ

ולּמה? ו', יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על אּלא יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב  Ï‡.ּובּׁשליׁשי Èk ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹƒ…
¯ÈËÓ‰∑,ּגׁשמים ׁשל ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד אין ׁש"אדם לפי המטיר? לא ּטעם ּומה ƒ¿ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו, עליהם התּפּלל לעֹולם, צר ׁשהם וידע אדם ‡ÌÈ‰Ïּוכׁשּבא ה'∑‰' ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ¡…ƒ
ׁשמֹו. ּכל,הּוא על וׁשֹופט ׁשּליט ׁשהּוא אלהים אלהים, ׁשהּוא ה' ּפׁשּוטֹו: לפי מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש .וכן ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(å)éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìòé ãàå§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬
:äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£‰ÏÚÈ „‡Â∑ּברּיתֹו ּכגּבל לענין אדם, ונברא העפר, לׁשרֹות עננים והׁשקה הּתהֹום העלה אדם. ׁשל ¿≈«¬∆ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁש "וּייצר זה, ּכ ואחר "והׁשקה", ּכאן אף העּסה, את לׁש ּכ ואחר מים ."ּנֹותן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ÏÎÂה  ‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

Ïkו  ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).õøàá äéäé íøè'mxh' lM ¤¤¦§¤¨¨¤¨¤¤
xwOAW- `Ed '`l cr' oFWl ` ¤©¦§¨§©Ÿ

.'`l oiicr' FWExiR.'mcFw' oFWl Fpi`e ¥£©¦Ÿ§¥§¤
mxh ...ux`a didi mxh' aEzMd oFWlE§©¨¤¤¦§¤¨¨¤¤¤
...ux`A did `l oiicr' :FWExiR ,'gnvi¦§¨¥£©¦Ÿ¨¨¨¨¤
didW mcFw' :`le ,'gnv `l oiicr£©¦Ÿ¨©§Ÿ¤¤¨¨

.'gnSW mcFw ...ux`AedpFW mB okl ¨¨¤¤¤¨©§¨¥©¨
mlFrNW ,'mcFw' oFWNn 'mxh' oFWl§¤¤¦§¤¤§¨

- lrtp Fpi`oFWll Fktdl xWt` i` ¥¦§¨¦¤§¨§¨§¦§
oFkp oi`W ,(2 lrR'mixhd' xnFlF`] Ÿ©¤¥¨©¦§¦

,[dnFCke 'mxhEn' ,'mixhn'xW`M ©§¦§¨§©¤©£¤
- xn`ixnFl oFkPW KxcM'miCwd' Ÿ©§¤¤¤¨©¦§¦

.[dnFCke 'mcwEn' ,'miCwn' F`]©§¦§¨§©¤
,'mcFw'l dnFC 'mxh' did ENi` ,xnFlM§©¦¨¨¤¤¤§¤
oFWlM minrtl FA WOYWdl oFkp did̈¨¨§¦§©¥¦§¨¦¦§
xn`p KM 'miCwn' znbEckE ,dNErR§¨§§©©§¦¨¤¡©
`id FzErnWOW oeiM K` .'mixhn'©§¦©¥¨¤©§¨¦
df oFWl `Fai `l mlFrl ,'`l oiicr'£©¦Ÿ§¨Ÿ¨¨¤
,xg` lrtl dnCwdM m` iM ,lrtM§Ÿ©¦¦§©§¨¨§Ÿ©©¥

.Kke KM dUrp '`l oiicr'W¤£©¦Ÿ©£¨¨§¨
:ze`xwnd on eixac z` giken i"yx

E`xwndfmxh dcVd giU lke' ,FtEB ¦§¨¤§Ÿ¦©©¨¤¤¤
,'ebe 'ux`a didigikFnoi`W ,oM ¦§¤¨¨¤¦©¥¤¥

oi`W itl ,'ux`A didW mcFw' FWxtl§¨§¤¤¨¨¨¨¤§¦¤¥
giUl Fl did dn KlFde Wxtn aEzMd©¨§¨¥§¥¤¨¨§¦©

.Fzginvl mcFw dcVdcFreWi ©¨¤¤¦§¦¨§¥
mFwOn oM gikFdl,xg`xnF`WM §¦©¥¦¨©¥§¤¥

iYrci Licare dY`e' :drxtl dWniM ¤§©§Ÿ§©¨©£¨¤¨©§¦¦
oE`xiY mxh'midl` 'd ipRn,h zeny) ¤¤¦§¦§¥¡Ÿ¦

(l:FWExiR KgxM lre .`l oiicr' §©¨§¨¥£©¦Ÿ
,'oE`xiYmcFw' FWxtp m` oMW ¦§¤¥¦§¨§¤

mdl did dn Wxtl Fl did ,'oE`xiYW¤¦§¨¨§¨¥¤¨¨¨¤
.E`xIW iptle,KMW oeiks`z` ¦§¥¤¨§§¥¨¤¨©¤

d wEqRd:WxtY df'ux`a didi mxh' ©¨©¤§¨¥¤¤¦§¤¨¨¤
Î,ux`a did `l oiicrzpeEke £©¦Ÿ¨¨¨¨¤§©¨©

:`id KM aEzMdz`ixA dxnbPWM ©¨¨¦§¤¦§§¨§¦©
A mlFrdd mFI`xaPW mcFw iXX ¨¨©©¦¦¤¤¦§¨

e ,mc`f`mxh' dcUd aUr lk ¨¨§¨¨¥¤©¨¤¤¤
gnv `l oiicr - 'gnvi(m"`x). ¦§¨£©¦Ÿ¨©

:i"yx siqeneezNigYW iRÎlrÎs` §©©¦¤§¦©
dzid mzginvad mFIW ,iWilXFA §¦¨¨¨§¨©©§¦¦¤

'ux`d `vFYe' aEzM,,z`f mr ¨©¥¨¨¤¦Ÿ
oiicrE`vi `luEgn mignSd £©¦Ÿ¨§©§¨¦¦

,dnc`lgzR lr `N`ipR ¨£¨¨¤¨©¤©§¥
,Ecnr rwxTdgFnvNn miakErn ©©§©¨§¦¦§©

,cFrdOle .iXW mFi crdaMrzp ©¦¦§¨¨¦§©§¨
:aEzMd Wxtn ?mzginv`l iM' §¦¨¨§¨¥©¨¦Ÿ

xihnd'ux`d lr midl` 'ddnE ; ¦§¦¡Ÿ¦©¨¨¤©
?xihnd `l mrHaEzMd siqFn ©©Ÿ¦§¦¦©¨

:WxtnEz` carl oi` mc`W itl §¨¥§¦¤¨¨©¦©£Ÿ¤
dnc`doi`e ,W inmzaFhA xiMn ¨£¨¨§¥¦¤©¦§¨¨

mzEvigpaElWde .minWBwx ¦§¦¨¤©§¨¦§©
rcie mc` `AWMoiadeWminWBd §¤¨¨¨§¨©§¥¦¤©§¨¦

mdilr lNRzd ,mlFrl KxFv md¥¤¨¨¦§©¥£¥¤

Ecxie,ux`d lrzFpli`d Egnve §¨§©¨¨¤§¨§¨¦¨
:mi`WCde§©§¨¦
.íéäìà 'ä'd(d"ied mW)FnW `Ed ¡Ÿ¦¥£¨¨§

;d"awd lW invrd- midl`mW `Ed ¨©§¦¤¡Ÿ¦¥
FrnWnE ,'dl x`FYhtFW `EdW ©©©§¨¤¥

lr hiNWedWExiR oke .lMlW F §©¦©©Ÿ§¥¥¤
zFnW sExivmFwn lkA ,dfxn`PW ¥¥¤§¨¨¤¤¡©

,'midl` 'd' FA`EdW 'd :FhEWt itl ¡Ÿ¦§¦§¤
- midl`hiNXde htFXd `EdW 'd ¡Ÿ¦¤©¥§©©¦
lMd lr(m"`x): ©©Ÿ

(e).äìòé ãàåxn`PW iRÎlrÎs` §¥©£¤©©¦¤¤¡©
(mcewd weqta)lr minWB 'd xihnd `NW¤Ÿ¦§¦§¨¦©

W ixd ,ux`doiprl(KxFvl)Fz`ixA ¨¨¤£¥¤§¦§©§¤§¦¨
- mc` lWKxcA dnc`d z` dwWd ¤¨¨¦§¨¤¨£¨¨§¤¤
W ,zxg`z` dlrdinmFdYd ©¤¤¤¤¡¨¤¥©§

dwWdeA dnc`d z`mipprExvFPW §¦§¨¤¨£¨¨¨£¨¦¤§
icM ,mdnxtrd zFxWl,minAeon ¥¤§¥¦§¤¨¨§©¦§¦

miOA iExXd xtrdlAbM ;mc` `xap ¤¨¨©¨©©¦¦§¨¨¨§©¨
dfWEll FYk`lOW oOE` = lAB] ¤©¨¨¤§©§¨

oipal hih F` wval gnw aAxrlE§©§¥¤©§¨¥¦§¦§¨
[dnFCkemin ozFPW,xnFgd KFzl §©¤¤¥©¦§©¤

o`M s` ,dqird z` Wl KMÎxg`e§©©¨¨¤¨¦¨©¨
dNigY xn`p mc`d zxiviA'dwWde' ¦¦©¨¨¨¤¡©§¦¨§¦§¨

-,xtrd KFzl min ozPWKMÎxg`e ¤¨©©¦§¤¨¨§©©¨
'xviIe'Ff zaFxrY KFYn ,mc`d z` ©¦¤¤¨¨¨¦©£¤

(m"`x):

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(æ)äîãàä-ïî øôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

i"yx£¯ˆÈiÂ∑.הּמתים לתחּית ויצירה הּזה לעֹולם יצירה יצירֹות, לּדין,ׁשּתי עֹומדת ׁשאינּה ּבבהמה, אבל «ƒ∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
יּודי"ן  ׁשני ּביצירתּה נכּתב ‰‡„Ó‰.לא ÔÓ ¯ÙÚ∑ מקֹום ׁשּבכל רּוחֹות, מארּבע האדמה מּכל עפרֹו צבר ְְִִִִֵַָָֹ»»ƒ»¬»»ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָ

לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ׁשּנאמר מּמקֹום עפרֹו נטל אחר: ּדבר לקבּורה. קֹולטּתֹו ּתהא ׁשם ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּימּות,
לעמד  ויּוכל ּכּפרה לֹו ּתהיה הלואי ÂÈt‡a.אמר: ÁtiÂ∑ מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים מן עׂשאֹו ְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ«ƒ«¿«»ְְֲִִִִִֶַַָָ

לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים נבראּו ראׁשֹון ׁשּביֹום לפי העליֹונים. מן ּונׁשמה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּתחּתֹונים

לּתחּתֹונים. הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. מאֹורֹות ּברא ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּבּׁשליׁשי ,
רּבים  אּלּו ׁשּיהיּו ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש לאו, ואם ּוּבּתחּתֹונים, ּבעליֹונים ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהזקק

אחד  יֹום ּבבריאת אּלּו iÁ‰.על LÙ∑ חּיה – אדם ׁשל זֹו א חּיה", "נפׁש נקראּו: וחּיה ּבהמה אף ְִִֵֶַַָ∆∆«»ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ודּבּור  ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף .ׁשּבכּלן, ְְִִֵֶֶַָָֻ

(ç)íL íNiå íãwî ïãòa-ïb íéýìà ýåýé òhiå©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈
:øöé øLà íãàä-úà¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

i"yx£Ì„wÓ∑ראיתי ּבמזרחֹו וגֹו'"? האדם את וגֹו' "וּיברא ּכתיב: והרי ּתאמר, ואם הּגן. את נטע עדן ׁשל ƒ∆∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּכלל ּבבריתא מהן, אחת וזֹו ת, ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

‡„Ó˙‡ז  ÔÓ ‡¯ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL È‰Bt‡a ÁÙe¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ Áe¯Ï¿«¿«¿»

ÔÈÓ„˜lÓח  Ô„Ú· ‡˙Èb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ·Èˆe¿ƒ¿»¡…ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
:‡¯· Èc Ì„‡ ˙È Ôn˙ ÈÂL‡Â¿«¿≈«»»»»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).øöéiå,cg` c"EiA 'xvIe' xn`p `l ©¦¤Ÿ¤¡©©¦¤§¤¨
WIW cOll ,m"icEi ipWA 'xviIe' `N ¤̀¨©¦¤¦§¥¦§©¥¤¥

mc`d zxiviAdxivi :zFxivi iYW ¦¦©¨¨¨§¥§¦§¦¨
zg`dxivie ,dGd mlFrlztqFp ©©¨¨©¤¦¦¨¤¤

Fl dxEnXd,mizOd ziIgzlf` iM ©§¨¦§¦©©¥¦¦¨
.Wcgn xvFp mc`d didila` ¦§¤¨¨¨¨¥¨¨£¨

oicl zcnFr Dpi`W dndaAlr ¦§¥¨¤¥¨¤¤§¦©
DzFn xg`l cizr Dl oi`W ,diUrn©£¤¨¤¥¨¨¦§©©¨

,mizOd ziIgzA wlg Dl oi`e`l §¥¨¥¤¦§¦©©¥¦Ÿ
,o"icFi ipW DzxiviA aYkp`N` ¦§©¦¦¨¨§¥¦¤¨

'xvIe'(hi weqt oldl),zg` dxivi - ©¦¤§¦¨©©
calA dGd mlFrl(i"gp): ¨¨©¤¦§¨
.äîãàä ïî øôòxn`p xaMW xg` ¨¨¦¨£¨¨©©¤§¨¤¡©

on' xnFl aEzMd KxvEd `l ,'xtr'¨¨Ÿ§©©¨©¦
W cOll `N` ,'dnc`d- Fxtr xav ¨£¨¨¤¨§©¥¤¨©£¨

Fzxivi Îxtr sq`lMniwlgdnc`d ¨©£©§¦¨¦¨¤§¥¨£¨¨
zFgEx rAx`nicM ,mlFrdlkAW ¥©§©¨¨§¥¤§¨

zEnIW mFwn,Fxtr l` aEWie mc`d ¨¤¨¨¨¨§¨¤£¨
`dY mWdnc`d- FYhlFwdni`zn ¨§¥¨£¨¨©§©§¦¨

FtEB z` lAwl,dxEawl`Fai m`W §©¥¤¦§¨¤¦¨
`l ,dPOn xvFp `NW dnc`A xaTidl§¦¨¥©£¨¨¤Ÿ¨¦¤¨Ÿ
aEWle DOr cg`zdl sEBd lkEi©©§¦§©¥¦¨§¨

.dPOn wlg zFidl- xg` xaCKxC ¦§¥¤¦¤¨¨¨©¥¤¤
- 'dnc`d on' :xaCd z` Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥¤©¨¨¦¨£¨¨

W cOll ,`Ed dricid `"dAFxtr lhp §¥©§¦¨§©¥¤¨©£¨
nd FzF`gAfn' FA xn`PW mFwO ¥©¨¤¤¡©¦§©

'iN dUrY dnc`(`k ,k zeny),`Ede £¨¨©£¤¦§

mFwOn FzF` `xaE .WCwOd mFwn§©¦§¨¨¨¦§
W itl ,FzxRMxn`:d"awdi`eld' ©¨¨§¦¤¨©©§©

E mc`d dMfIWdnc` Fl `dY ¤¦§¤¨¨¨§¥£¨¨
('dnc`ÎgAfn')dxRMei`hg lr ¦§©£¨¨©¨¨©£¨¨

cFnrl lkEie'mlFrA miIwzdlE,`"eb) §©©£§¦§©¥¨¨
(yeal:

.åétàa çtiåsEB z` xvIW xg` ©¦©§©¨©©¤¨©¤
KkaE .dnWp FA ozp ,mc`dF`Ur ¨¨¨¨©§¨¨§¨£¨

aMxEn;mipFilrd onE mipFYgYd on §¨¦©©§¦¦¨¤§¦
sEBinWB- mipFYgYd onon ©§¦¦©©§¦¦

,dnc`ddnWpEzipgExon ¨£¨¨§¨¨¨¦¦
mipFilrdÎlr `xAdl mc`d KxvEde . ¨¤§¦§§©¨¨¨§¦¨¥©

,Ff daMxd iciW itlini zWW lkA §¥©§¨¨§¦¤§¨¥¤§¥
otF`A dxivid xcq xnWp ,dUrOd©©£¤¦§©¥¤©§¦¨§¤
,mipFYgYl mipFilrd oiA deẄ¤¥¨¤§¦©©§¦
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ziy`xaפד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
וסתם  מהיכן, ּבריאתֹו סתם ּכלל, זהּו האדם" את וגֹו' "וּיברא ראׁשֹון: ׁשל ּפרטֹו הּוא מעׂשה, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּלאחריו
הּׁשֹומע  ּתרּדמה. עליו וּיּפל עדן, ּבגן וּיּניחהּו עדן ּגן לֹו וּיצמח וגֹו'" אלהים ה' "וּייצר ּופרׁש חזר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹמעׂשיו.
מן  וגֹו' ה' "וּיצר וכתב: חזר הּבהמה, אצל וכן ראׁשֹון. ׁשל ּפרטֹו אּלא ואינֹו אחר, מעׂשה ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָסבּור
הרקק  מן ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּוללּמד ׁשם, לקרֹות האדם" אל "וּיבא לפרׁש ּכדי הּׂשדה" חּית ּכל .האדמה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(è)ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾

:òøå áBè úòcä©©−©¬¨¨«
i"yx£ÁÓˆiÂ∑ מדּבר הּכתּוב הּגן ‰Ôb.לענין CB˙a∑ הּגן .ּבאמצע ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

(é)ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½
:íéLàø äòaøàì äéäå§¨−̈§©§¨¨¬¨¦«

(àé)õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤
:áäfä íL-øLà äìéåçä©«£¦½̈£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑,ּפיׁשֹון נקרא הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפׁשּתים  עֹובדי "ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ׁשהּוא "ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". "ּופׁשּו ."ּכמֹו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ּפּפּפּפייייׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן נקראנקראנקראנקרא .... .... מתמתמתמתּבּבּבּברכיןרכיןרכיןרכין ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמימיוימיוימיוימיו ׁשׁשׁשׁשםםםם יא)ועלועלועלועל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּתֹורה  ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש לא (והרי הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹיׁש
הם  אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", וטֹוב למראה נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ּבׁשבחֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאריכה
וׁשבח  מעלה על מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ואבן . . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), הּנהרֹות לכל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּמקֹור

הּנהרֹות: ּבׁשאר וכן מתּברכין. מימיו והֹומה.ּגּגּגּגיחיחיחיחֹוֹוֹוֹוןןןן- הֹול וקּלין.חחחחּדּדּדּדקלקלקלקל– חּדין מימיו ּומברין ּפּפּפּפרתרתרתרת– ורבים ּפרים מימיו – ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
האדם. ֶָָָאת

‡ÔÏÈט  Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ·ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚b¯Ócƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

È˙י  ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ ‰Â‰ ‡¯‰Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰«¬ƒ

‡¯Úיא  Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

miaEzMdeeixg`NWmixRqndUrn §©§¦¤§©£¨§©§¦©£¤
`N` ,Wcg oipr df oi` ,hxFtn§¨¥¤¦§¨¨¨¤¨

dGd dUrOd- Fhxt `EdihxR ©©£¤©¤§¨§¨¥
`lOd xERiQdlWd oiprd.oFW`x ©¦©¨¥¤¨¦§¨¨¦

:o`M mB Wxtl Wi df iRÎlraEzMd ©¦¤¥§¨¥©¨©¨
dlrnl xnF`d- 'mc`d z` `xaIe' ¨¥§©§¨©¦§¨¤¨¨¨

,llM EdfW itlmzq`le aEzMd FA ¤§¨§¦¤¨©©¨§Ÿ
WxiRokidn Fz`ixA,dzUrP dOnE ¥©§¦¨¥¥¨¦©¤¤§¨
mzqeEid cviM WxiR `leeiUrnlW §¨©§Ÿ¥©¥©¨©£¨¤

Kkitl .FzF` F`xaA `xFAdxfg ©¥§¨§§¦¨¨©
o`M aEzMdWxitElM lr dUrOd z` ©¨¨¥©¤©©£¤©¨

:eihxRmidl` 'd xviIe'on xtr §¨¨©¦¤¡Ÿ¦¨¨¦
dnc`d,ocrA oB Fl gnvIe ,'Fbe ¨£¨¨§©©§©©§¥¤

,'dnCxY eilr lRIe ocr oba EdgiPIe©©¦¥§©¥¤©©¥¨¨©§¥¨
ihxR x`WE dX`d z`ixA xcq oke§¥¥¤§¦©¨¦¨§¨§¨¥

,ok`e .dUrOdrnFXdmixaCd z` ©©£¤§¨¥©¥©¤©§¨¦
xEaqzErhA,xg` dUrn `EdW ¨§¨¤©£¤©¥

mdW miWxtn mpi` miaEzMdW xg`n¥©©¤©§¦¥¨§¨§¦¤¥
,xaM xEn`d lr mixfFgelW FYn`l §¦©¨¨§¨§©£¦¤

,xaClW Fhxt `N` Fpi`oiprd ¨¨¥¤¨§¨¤¨¦§¨
doke .oFW`xWxtl Wilv`z`ixA ¨¦§¥¥§¨¥¥¤§¦©

,dndAddlrnl dxMfEd xaMW s`W ©§¥¨¤©¤§¨§§¨§©§¨
illM xacMzIg z` midl` UrIe' : §¨¨§¨¦©©©¡Ÿ¦¤©©

'Dpinl dndAd z`e Dpinl ux`d,`) ¨¨¤§¦¨§¤©§¥¨§¦¨
(dk-azke xfg(hi oldl)'Fbe 'd xvIe' ¨©§¨©©¦¤§

icM ,'dcUd zIg lM dnc`d on¦¨£¨¨¨©©©¨¤§¥
WxtlÎ dUrOd ihxR z`l` `aIe' §¨¥¤§¨¥©©£¤©¨¥¤

'mc`d(my)mW zFxwldIxA lkl ¨¨¨¦§¥§¨§¦¨
z`ixTW ,oFW`x oipr ihxRn `Ede]§¦§¨¥¦§¨¦¤§¦©
.[mz`ixA znlWdM zaWgp mzFnW§¨¤§¤¤§©§¨©§¦¨¨

eE siqFdl mW aEzMd `A cFrcOll §¨©¨¨§¦§©¥
- wwxd on E`xaPW ,zFtFrd lron ©¨¤¦§§¦¨§¨¦
dnc`de miOd zaFxrY ,uFAditk) ©©£¤©©¦§¨£¨¨

(my x`eaiy:
(h).çîöiållM zginvl dpeEMd oi` ©©§©¥©©¨¨¦§¦©§©

`N` ,mlFrA mivrdoBd oiprl ¨¥¦¨¨¤¨§¦§©©¨
,xAcn aEzMdur lM FA ginvdW ©¨§©¥¤¦§¦©¨¥

lk`nl aFhe d`xnl cngp(`"eb): ¤§¨§©§¤§§©£¨

.ïbä CBúa,xnFlM ,'KeYA' FnM FWExiR §©¨¥§©¨¤§©
mEgzA mixEfR Eid mivrd x`W lM̈§¨¨¥¦¨§¦¦§

cnFr did miIgd ur K` ,oBdrvn`A ©¨©¥©©¦¨¨¥§¤§©
(fMxnA)oBd(`"eb): §¤§©©¨

(`i).ïBLét`Edd,mixvn xdp qElip ¦©¦§©¦§©¦
e?oFWiR FnW `xwp dOlmW lr §¨¨¦§¨§¦©¥

z` oiwWnE oilFre oikxAzn einiOW¤¥¨¦§¨§¦§¦©§¦¤
ux`d(` ,`n oldl i"yx d`x)okl .`xwp ¨¨¤¨¥¦§¨

'oFWiR',iEAix oFWl `EdWFnMEp`W ¦¤§¦§¤¨
:`xwOA mi`vFneiWxR EWtE,` wewag) §¦©¦§¨¨¨¨¨

(g.[eiqEq iakFx EAxi]- xg` xaC ¦§§¥¨¨¨©¥
xdPd mW z` Wxtl zxg` KxC¤¤©¤¤§¨¥¤¥©¨¨

oFWiR:mWÎlr`EdWE dwWnlCbn ¦©¥¤©§¤§©¥
d zFcU z`oYWRitl .mixvnAW ¤§©¦§¨¤§¦§©¦§¦

FnM ,oYWt ilCbnM mirEci mixvOdW¤©¦§¦§¦¦§©§¥¦§¨§
mixvn lv` xn`PW(h ,hi diryi)EWFaE ¤¤¡©¥¤¦§©¦

miYWt icaFrlr zEprxER z`Eap] §¥¦§¦§©§¨©
EWFaie qEliPd xdp WAiizIW ,mixvn¦§©¦¤¦§©¥§©©¦§¥

:[xdPA miiElYd oYWRd irxFf§¥©¦§¨©§¦©¨¨

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(áé)ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe«£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤
:íäMä©«Ÿ©

(âé)õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−¨¤¬¤
:Lek«

i"yx£ÔBÁÈb∑ והֹומה והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: מאד, ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה הֹול .ׁשהיה ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(ãé)úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä-íLå§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´
:úøô àeä éòéáøä øäpäå øeMà©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«

i"yx£Ï˜cÁ∑ וקּלין חּדין האדם ∑t¯˙.ׁשּמימיו את ּומברין ורבין, ּפרין eM‡Â¯.ׁשּמימיו Lek∑ עדין ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ¿»ְְִִִֵֶֶַָָָָָָ¿«ֲִַ
העתיד  ׁשם על הּמקרא וכתב היּו, ‡eM¯.לא ˙Ó„˜∑אּׁשּור למזרחּה Ù¯˙.ׁשל ‡e‰∑,ּכּלם על החׁשּוב ְְִִֵֶַַַָָָָֹƒ¿««ְְִֶַָָ¿»ֶַָָֻ

יׂשראל הּנזּכר  ארץ ׁשם .על ְְִִֵֵֶֶַַָָ

(åè)ïãò-ïâá eäçpiå íãàä-úà íéäìà ýåýé çwiå©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤
ìe dãáòì:døîL §¨§−̈§¨§¨«

i"yx£ÁwiÂ∑ליּכנס.לקחֹו ּופּתהּו נאים רּבה ּבדברים .ּבראׁשית «ƒ«ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

(æè)ïbä-õò ìkî øîàì íãàä-ìò íéäìà ýåýé åöéå©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈
:ìëàz ìëà̈¬ŸŸ¥«

(æé)íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úòcä õòîe¥¥À©©¸©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²
:úeîz úBî epnî Eìëà£¨§¬¦¤−¬¨«

(çé)Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®
:Bcâðk øæò Bl-äNòà¤«¡¤¬¥−¤§¤§«

ÁÏ„a‡יב  Ônz ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»¿»¿»
:‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»

È˙יג  ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡È˙ ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»
:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»ƒ

Cl‰Óיד  ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
:˙¯Ù ‡e‰ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰Â ¯ez‡„ ‡ÁcÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»¿»

È‚a˙‡טו  d¯L‡Â Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯a„Â¿«»¿»¡…ƒ»»»¿«¿≈¿ƒ¿»
:d¯hÓÏe dÁÏÙÓÏ Ô„Ú„¿≈∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«

ÏkÓטז  ¯ÓÈÓÏ Ì„‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙe«ƒ¿»¡…ƒ«»»¿≈»ƒ…
:ÏeÎÈz ÏÎÈÓ ‡˙Èb ÔÏÈ‡ƒ«ƒ¿»≈«≈

Ë·יז  ÔÈa ÔÈÓÈkÁ È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Óe≈ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ«ƒƒ≈«
ÏeÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ dpÓ ÏeÎÈ˙ ‡Ï LÈ·Ï¿ƒ»≈ƒ≈¬≈¿»¿≈

:˙eÓz ˙ÓÈÓ dpÓƒ≈≈«¿

‡„Ìיח  ÈÂ‰ÓÏ ÔÈw˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»«ƒ¿∆¡≈»»
:dÏ·˜Ï CÓÒ dÏ „ÈaÚ‡ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ∆¿ƒ≈»≈¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).ïBçéb?oFgiB FnW `xwp dOl ¦¨¨¦§¨§¦
mWÎlr ,'dgibp' oFWlKlFd didW §§¦¨©¥¤¨¨¥

- dnFde,dvExnaE WrxA mxFf §¤¥§©©¦§¨
Fziinde(FlFw)cF`n dlFcbcr §¤§¨§¨§©

.miWrFBd eininA gBpnM d`xPWFnM ¤¦§¤¦§©¥©§¥¨©£¦§
'gBi ike'(gk ,`k zeny),xFWA xn`PW §¦¦©¤¤¡©§

- dnFde KlFde gBpOWgBpnE Wirxn ¤§©¥©§¥§¤©§¦§©¥©
:gkA§Ÿ©
(ci).ì÷cç?lwCg FnW `xwp dOl ¦¤¤¨¨¦§¨§¦¤¤

mWÎlroiCg einiOW,mitixg min Î ©¥¤¥¨©¦©¦£¦¦
,milElvE miMf xnFlMoiNwe,dIzWl §©©¦§¦§©¦¦§¦¨

sEBd lr miciAkn mpi`W,hp zekxa i"yx) ¤¥¨©§¦¦©©
(a:

.úøômWÎlr ?zxt FnW `xwp dOl §¨¨¨¦§¨§§¨©¥
oiaxe oixR einiOW`ll ,mdil`n ¤¥¨¨¦§¨¦¥¥¥¤§Ÿ

minWBA KxFv(a ,dp zexeka i"yx),oixanE ¤©§¨¦©§¦
-mi`Rxnmc`d z`mdA ugFxd §©§¦¤¨¨¨¨¥¨¤

(:fr zeaezk oiir):
.øeMàå LekElNd zFnXd lMoiicr §©¨©¥©¨£©¦

Eid `l,mini mzF`A`xwOd azke Ÿ¨§¨¨¦§¨©©¦§¨
mzFnW z`,cizrd mW lrKxFvl ¤§¨©¥¤¨¦§¤

:zFxdPd lW mnFwn zxMd©¨©§¨¤©§¨
.øeMà úîã÷gxfn FWExiR 'mcw' ¦§©©¤¤¥¦§¨

,xnFlkE:xEX` lW Dgxfnl §©§¦§¨¨¤©
.úøô àeäEpnPW zFxdPd lkA §¨§¨©§¨¤¦§

zxMfd mcFw '`Ed' xn`p `l ,dlrnl§©§¨Ÿ¤¡©¤©§¨©

'zxt `Ed' xn`p zxRA wx ,mnW§¨©©§¨¤¡©§¨
xdPdW KM lr dxFOd ,zEaiWg oFWl]§£¦©¤©¨¤©¨¨
rAx` oiAW mEXn ,[xMEnE rEcï©¨¦¤¥©§©

`Ed zxRd ,zFxdPdlr aEWgd ©§¨©§¨¤¨©
,mNEM`Ed iMÎux` mW lr xMfPd ¨¦©¦§¨©¥¤¤

- l`xUiux`d lW ipFtSd DlEabM ¦§¨¥¦§¨©§¦¤¨¨¤
xn`p oMW](gi ,eh oldl)z` iYzp Lrxfl' ¤¥¤¡©§©§£¨©¦¤

xdPd cr mixvn xdPn z`Gd ux`d̈¨¤©Ÿ¦§©¦§©¦©©¨¨
['zxR xdp lcBd(i"gp): ©¨Ÿ§©§¨

(eh).çwiåmiciA FlhPW dpeEMd oi` ©¦©¥©©¨¨¤§¨§¨©¦
`N` ,ocrÎobl FqipkdemixacA Fgwl §¦§¦§©¥¤¤¨§¨¦§¨¦

EdYtE ,mi`piESix ixacAqpMil ¨¦¦¨§¦§¥¦¦¨¥
eil`n mWl(x"a)(i"gp ,`"eb): §¨¥¥¨



פה ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
וסתם  מהיכן, ּבריאתֹו סתם ּכלל, זהּו האדם" את וגֹו' "וּיברא ראׁשֹון: ׁשל ּפרטֹו הּוא מעׂשה, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּלאחריו
הּׁשֹומע  ּתרּדמה. עליו וּיּפל עדן, ּבגן וּיּניחהּו עדן ּגן לֹו וּיצמח וגֹו'" אלהים ה' "וּייצר ּופרׁש חזר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹמעׂשיו.
מן  וגֹו' ה' "וּיצר וכתב: חזר הּבהמה, אצל וכן ראׁשֹון. ׁשל ּפרטֹו אּלא ואינֹו אחר, מעׂשה ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָסבּור
הרקק  מן ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּוללּמד ׁשם, לקרֹות האדם" אל "וּיבא לפרׁש ּכדי הּׂשדה" חּית ּכל .האדמה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(è)ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾

:òøå áBè úòcä©©−©¬¨¨«
i"yx£ÁÓˆiÂ∑ מדּבר הּכתּוב הּגן ‰Ôb.לענין CB˙a∑ הּגן .ּבאמצע ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

(é)ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½
:íéLàø äòaøàì äéäå§¨−̈§©§¨¨¬¨¦«

(àé)õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤
:áäfä íL-øLà äìéåçä©«£¦½̈£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑,ּפיׁשֹון נקרא הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפׁשּתים  עֹובדי "ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ׁשהּוא "ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". "ּופׁשּו ."ּכמֹו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ּפּפּפּפייייׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן נקראנקראנקראנקרא .... .... מתמתמתמתּבּבּבּברכיןרכיןרכיןרכין ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמימיוימיוימיוימיו ׁשׁשׁשׁשםםםם יא)ועלועלועלועל ב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּתֹורה  ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש לא (והרי הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹיׁש
הם  אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", וטֹוב למראה נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ּבׁשבחֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאריכה
וׁשבח  מעלה על מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ואבן . . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), הּנהרֹות לכל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּמקֹור

הּנהרֹות: ּבׁשאר וכן מתּברכין. מימיו והֹומה.ּגּגּגּגיחיחיחיחֹוֹוֹוֹוןןןן- הֹול וקּלין.חחחחּדּדּדּדקלקלקלקל– חּדין מימיו ּומברין ּפּפּפּפרתרתרתרת– ורבים ּפרים מימיו – ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
האדם. ֶָָָאת

‡ÔÏÈט  Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ·ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚b¯Ócƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

È˙י  ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ ‰Â‰ ‡¯‰Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰«¬ƒ

‡¯Úיא  Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

miaEzMdeeixg`NWmixRqndUrn §©§¦¤§©£¨§©§¦©£¤
`N` ,Wcg oipr df oi` ,hxFtn§¨¥¤¦§¨¨¨¤¨

dGd dUrOd- Fhxt `EdihxR ©©£¤©¤§¨§¨¥
`lOd xERiQdlWd oiprd.oFW`x ©¦©¨¥¤¨¦§¨¨¦

:o`M mB Wxtl Wi df iRÎlraEzMd ©¦¤¥§¨¥©¨©¨
dlrnl xnF`d- 'mc`d z` `xaIe' ¨¥§©§¨©¦§¨¤¨¨¨

,llM EdfW itlmzq`le aEzMd FA ¤§¨§¦¤¨©©¨§Ÿ
WxiRokidn Fz`ixA,dzUrP dOnE ¥©§¦¨¥¥¨¦©¤¤§¨
mzqeEid cviM WxiR `leeiUrnlW §¨©§Ÿ¥©¥©¨©£¨¤

Kkitl .FzF` F`xaA `xFAdxfg ©¥§¨§§¦¨¨©
o`M aEzMdWxitElM lr dUrOd z` ©¨¨¥©¤©©£¤©¨

:eihxRmidl` 'd xviIe'on xtr §¨¨©¦¤¡Ÿ¦¨¨¦
dnc`d,ocrA oB Fl gnvIe ,'Fbe ¨£¨¨§©©§©©§¥¤

,'dnCxY eilr lRIe ocr oba EdgiPIe©©¦¥§©¥¤©©¥¨¨©§¥¨
ihxR x`WE dX`d z`ixA xcq oke§¥¥¤§¦©¨¦¨§¨§¨¥

,ok`e .dUrOdrnFXdmixaCd z` ©©£¤§¨¥©¥©¤©§¨¦
xEaqzErhA,xg` dUrn `EdW ¨§¨¤©£¤©¥

mdW miWxtn mpi` miaEzMdW xg`n¥©©¤©§¦¥¨§¨§¦¤¥
,xaM xEn`d lr mixfFgelW FYn`l §¦©¨¨§¨§©£¦¤

,xaClW Fhxt `N` Fpi`oiprd ¨¨¥¤¨§¨¤¨¦§¨
doke .oFW`xWxtl Wilv`z`ixA ¨¦§¥¥§¨¥¥¤§¦©

,dndAddlrnl dxMfEd xaMW s`W ©§¥¨¤©¤§¨§§¨§©§¨
illM xacMzIg z` midl` UrIe' : §¨¨§¨¦©©©¡Ÿ¦¤©©

'Dpinl dndAd z`e Dpinl ux`d,`) ¨¨¤§¦¨§¤©§¥¨§¦¨
(dk-azke xfg(hi oldl)'Fbe 'd xvIe' ¨©§¨©©¦¤§

icM ,'dcUd zIg lM dnc`d on¦¨£¨¨¨©©©¨¤§¥
WxtlÎ dUrOd ihxR z`l` `aIe' §¨¥¤§¨¥©©£¤©¨¥¤

'mc`d(my)mW zFxwldIxA lkl ¨¨¨¦§¥§¨§¦¨
z`ixTW ,oFW`x oipr ihxRn `Ede]§¦§¨¥¦§¨¦¤§¦©
.[mz`ixA znlWdM zaWgp mzFnW§¨¤§¤¤§©§¨©§¦¨¨

eE siqFdl mW aEzMd `A cFrcOll §¨©¨¨§¦§©¥
- wwxd on E`xaPW ,zFtFrd lron ©¨¤¦§§¦¨§¨¦
dnc`de miOd zaFxrY ,uFAditk) ©©£¤©©¦§¨£¨¨

(my x`eaiy:
(h).çîöiållM zginvl dpeEMd oi` ©©§©¥©©¨¨¦§¦©§©

`N` ,mlFrA mivrdoBd oiprl ¨¥¦¨¨¤¨§¦§©©¨
,xAcn aEzMdur lM FA ginvdW ©¨§©¥¤¦§¦©¨¥

lk`nl aFhe d`xnl cngp(`"eb): ¤§¨§©§¤§§©£¨

.ïbä CBúa,xnFlM ,'KeYA' FnM FWExiR §©¨¥§©¨¤§©
mEgzA mixEfR Eid mivrd x`W lM̈§¨¨¥¦¨§¦¦§

cnFr did miIgd ur K` ,oBdrvn`A ©¨©¥©©¦¨¨¥§¤§©
(fMxnA)oBd(`"eb): §¤§©©¨

(`i).ïBLét`Edd,mixvn xdp qElip ¦©¦§©¦§©¦
e?oFWiR FnW `xwp dOlmW lr §¨¨¦§¨§¦©¥

z` oiwWnE oilFre oikxAzn einiOW¤¥¨¦§¨§¦§¦©§¦¤
ux`d(` ,`n oldl i"yx d`x)okl .`xwp ¨¨¤¨¥¦§¨

'oFWiR',iEAix oFWl `EdWFnMEp`W ¦¤§¦§¤¨
:`xwOA mi`vFneiWxR EWtE,` wewag) §¦©¦§¨¨¨¨¨

(g.[eiqEq iakFx EAxi]- xg` xaC ¦§§¥¨¨¨©¥
xdPd mW z` Wxtl zxg` KxC¤¤©¤¤§¨¥¤¥©¨¨

oFWiR:mWÎlr`EdWE dwWnlCbn ¦©¥¤©§¤§©¥
d zFcU z`oYWRitl .mixvnAW ¤§©¦§¨¤§¦§©¦§¦

FnM ,oYWt ilCbnM mirEci mixvOdW¤©¦§¦§¦¦§©§¥¦§¨§
mixvn lv` xn`PW(h ,hi diryi)EWFaE ¤¤¡©¥¤¦§©¦

miYWt icaFrlr zEprxER z`Eap] §¥¦§¦§©§¨©
EWFaie qEliPd xdp WAiizIW ,mixvn¦§©¦¤¦§©¥§©©¦§¥

:[xdPA miiElYd oYWRd irxFf§¥©¦§¨©§¦©¨¨

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(áé)ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe«£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤
:íäMä©«Ÿ©

(âé)õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−¨¤¬¤
:Lek«

i"yx£ÔBÁÈb∑ והֹומה והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: מאד, ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה הֹול .ׁשהיה ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(ãé)úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä-íLå§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´
:úøô àeä éòéáøä øäpäå øeMà©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«

i"yx£Ï˜cÁ∑ וקּלין חּדין האדם ∑t¯˙.ׁשּמימיו את ּומברין ורבין, ּפרין eM‡Â¯.ׁשּמימיו Lek∑ עדין ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ¿»ְְִִִֵֶֶַָָָָָָ¿«ֲִַ
העתיד  ׁשם על הּמקרא וכתב היּו, ‡eM¯.לא ˙Ó„˜∑אּׁשּור למזרחּה Ù¯˙.ׁשל ‡e‰∑,ּכּלם על החׁשּוב ְְִִֵֶַַַָָָָֹƒ¿««ְְִֶַָָ¿»ֶַָָֻ

יׂשראל הּנזּכר  ארץ ׁשם .על ְְִִֵֵֶֶַַָָ

(åè)ïãò-ïâá eäçpiå íãàä-úà íéäìà ýåýé çwiå©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤
ìe dãáòì:døîL §¨§−̈§¨§¨«

i"yx£ÁwiÂ∑ליּכנס.לקחֹו ּופּתהּו נאים רּבה ּבדברים .ּבראׁשית «ƒ«ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

(æè)ïbä-õò ìkî øîàì íãàä-ìò íéäìà ýåýé åöéå©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈
:ìëàz ìëà̈¬ŸŸ¥«

(æé)íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úòcä õòîe¥¥À©©¸©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²
:úeîz úBî epnî Eìëà£¨§¬¦¤−¬¨«

(çé)Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®
:Bcâðk øæò Bl-äNòà¤«¡¤¬¥−¤§¤§«

ÁÏ„a‡יב  Ônz ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»¿»¿»
:‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»

È˙יג  ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡È˙ ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»
:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»ƒ

Cl‰Óיד  ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
:˙¯Ù ‡e‰ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰Â ¯ez‡„ ‡ÁcÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»¿»

È‚a˙‡טו  d¯L‡Â Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯a„Â¿«»¿»¡…ƒ»»»¿«¿≈¿ƒ¿»
:d¯hÓÏe dÁÏÙÓÏ Ô„Ú„¿≈∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«

ÏkÓטז  ¯ÓÈÓÏ Ì„‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙe«ƒ¿»¡…ƒ«»»¿≈»ƒ…
:ÏeÎÈz ÏÎÈÓ ‡˙Èb ÔÏÈ‡ƒ«ƒ¿»≈«≈

Ë·יז  ÔÈa ÔÈÓÈkÁ È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Óe≈ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ«ƒƒ≈«
ÏeÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ dpÓ ÏeÎÈ˙ ‡Ï LÈ·Ï¿ƒ»≈ƒ≈¬≈¿»¿≈

:˙eÓz ˙ÓÈÓ dpÓƒ≈≈«¿

‡„Ìיח  ÈÂ‰ÓÏ ÔÈw˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»«ƒ¿∆¡≈»»
:dÏ·˜Ï CÓÒ dÏ „ÈaÚ‡ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ∆¿ƒ≈»≈¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).ïBçéb?oFgiB FnW `xwp dOl ¦¨¨¦§¨§¦
mWÎlr ,'dgibp' oFWlKlFd didW §§¦¨©¥¤¨¨¥

- dnFde,dvExnaE WrxA mxFf §¤¥§©©¦§¨
Fziinde(FlFw)cF`n dlFcbcr §¤§¨§¨§©

.miWrFBd eininA gBpnM d`xPWFnM ¤¦§¤¦§©¥©§¥¨©£¦§
'gBi ike'(gk ,`k zeny),xFWA xn`PW §¦¦©¤¤¡©§

- dnFde KlFde gBpOWgBpnE Wirxn ¤§©¥©§¥§¤©§¦§©¥©
:gkA§Ÿ©
(ci).ì÷cç?lwCg FnW `xwp dOl ¦¤¤¨¨¦§¨§¦¤¤

mWÎlroiCg einiOW,mitixg min Î ©¥¤¥¨©¦©¦£¦¦
,milElvE miMf xnFlMoiNwe,dIzWl §©©¦§¦§©¦¦§¦¨

sEBd lr miciAkn mpi`W,hp zekxa i"yx) ¤¥¨©§¦¦©©
(a:

.úøômWÎlr ?zxt FnW `xwp dOl §¨¨¨¦§¨§§¨©¥
oiaxe oixR einiOW`ll ,mdil`n ¤¥¨¨¦§¨¦¥¥¥¤§Ÿ

minWBA KxFv(a ,dp zexeka i"yx),oixanE ¤©§¨¦©§¦
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ziy`xaפו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï∑ וזה זּוג, לֹו ואין ּבעליֹונים יחיד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הן, רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

זּוג  לֹו ואין Bc‚k.ּבּתחּתֹונים ¯ÊÚ∑ להּלחם ּכנגּדֹו – זכה לא עזר, – .זכה ְְִֵַַ≈∆¿∆¿ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr d zegiy ihewl)

הןהןהןהן ררררׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי יאמריאמריאמריאמרּוּוּוּו יח)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ב, (רׁש"י ֶֶֶֶֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֻֻֻֻ

לא  לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבֹודד. לבד, להיֹות לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוקׁשה,
לכן  לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו לבּדֹו היֹותֹו ׁשעצם אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב "לא אּלא ְְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹנאמר,

הּתבֹות את הּמתחיל' ּב'דּבּור מעּתיק זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ב' יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב לא זה מּדּוע רׁש"י לא לא לא לא מפרׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹֹֻ ֹֹ
וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'''' היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת לפרּוׁשֹו.טטטטֹוֹוֹוֹובבבב וההכרח הּיסֹוד קּים אּלה ּבתבֹות ּכי לא), (ותּו ְְְְְְְְְְֱֱֱֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

(èé)äãOä úiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ
úBàøì íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk úàå§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−
äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå Bì-àø÷i-äî©¦§¨®§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈

:BîL àeä¬§«
i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ¯ˆiÂ∑,"'וגֹו הארץ חּית את אלהים "וּיעׂש למעלה: האמּורה עׂשּיה היא יצירה, היא «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

האדמה  מן אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן למעלה, ׁשאמר לפי הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ּבא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאּלא
אּגדה: ּולדברי ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו מּיד יצירתן ׁשּבׁשעת ּכאן, לּמד ועֹוד, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָנבראּו.

אדם  ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור "ּכי ּכמֹו: וכּבּוׁש, רּדּוי לׁשֹון זֹו, BÏ.יצירה ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ¿…¬∆ƒ¿»
'B‚Â ‰iÁ LÙ Ì„‡‰∑ לעֹולם ׁשמֹו הּוא ׁשם, האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ּופרׁשהּו: ."סרסהּו »»»∆∆«»¿ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

a¯‡יט  ˙ÂÁ Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒƒ«¿»»≈«»»
Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡iÓLc ‡ÙBÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿«»¿«¿≈¿«»»
dÏ È¯˜ ‰Â‰ Èc ÏÎÂ dÏ È¯˜È ‰Ó ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ¿≈≈¿…ƒ¬»»≈≈

:dÓL ‡e‰ ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ì„‡»»«¿»«¿»¿≈
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e ,mz`ixAo`k LcOl`NX dn §¦¨¨§¦¤§¨©¤Ÿ
,dlrnl WxRzpozxivi zrWAW ¦§¨¥§©§¨¤¦§©§¦¨¨

,miIgd ilrA lWmFIa FA cIn ¤©£¥©©¦¦¨©
m`iadd"awdzFxwl mc`d l` ¡¦¨¤¨¨¨¦§

mW mdl,EN` mihxR ztqFd mWlE . ¨¤¥§¥¨©§¨¦¥
zxivi dUrn lr zipW aEzMd xfg̈©©¨¥¦©©£¥§¦©

.miIgd ilrAdcB` ixacaEEx`iA ©£¥©©¦§¦§¥©¨¨¥£
W ,l"fgFf dxivi`id o`M dxEn`d ¤§¦¨¨£¨¨¦

iECix oFWl(dhilW)iM :FnM ,WEAke §¦§¦¨§¦§¦
xir l` xEvz(hi ,k mixac)dUrYWM] ¨¤¦§¤©£¤

dpeEMde ,[DA mgNdl xir lr xFvn̈©¦§¦¨¥¨§©©¨¨
`idoWAMWzFidl (miIgd ilrA z`) ¦¤¦§¨¤©£¥©©¦¦§

micArEWnmc` lW Fci zgY(x"a). §§¨¦©©¨¤¨¨
aEzMd xfg ,df oipr lr zFxFdl ickaE¦§¥§©¦§¨¤¨©©¨
xaM oziIUrW iRÎlrÎs` ,'xvIe' xn`e§¨©©¦¤©©¦¤£¦¨¨§¨

dxn`pdlrnl(yeal): ¤¤§¨§©§¨
äiç Lôð íãàä Bì àø÷é øLà ìëå§Ÿ£¤¦§¨¨¨¨¤¤©¨

.'Bâå,df `xwn oiadl ickA- Edqxq §¦§¥§¨¦¦§¨¤¨§¥
mixaCd xcq z` FA KFtdEdWxtE £¤¥¤©§¨¦¨§¥

:xn`p ENi`MxW` dIg Wtp lM §¦¤¡©¨¤¤©¨£¤
FnW `EdÎ mW mc`d Fl `xwi¦§¨¨¨¨¥§

.mlFrl`xTW ElNd zFnXd ,xnFlM §¨§©©¥©¨¤¨¨
Fnvrl `l ,dIge dIg lkl mc`d̈¨¨§¨©¨§©¨Ÿ§©§
Ektd dOd `N` ,oM m`xw calA¦§¨§¨¨¥¤¨¥¨¨§
mpi`W ,mirEaTd mdizFnW zFidl¦§§¥¤©§¦¤¥¨

zFPYWdl micizr(m"`x): £¦¦§¦§©

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ë)óBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¸̈¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
øæò àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

:Bcâðk§¤§«

(àë)íéäìà ýåýé ìtiå|ïLéiå íãàä-ìò äîcøz ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®
:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨

i"yx£¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑‰Óc¯z ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ. ּומי מין ּכל לפניו הביאן ּונקבה,ּכׁשהביאן, זכר ן ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְְְֱֱִִִִֵֶָָָָָָָָ
"וּיּפל" מּיד: זּוג, ּבן אין ולי זּוג, ּבן יׁש לכּלם זהּומּסטריו,∑ÂÈ˙ÚÏvÓ.אמר: הּמׁשּכן", "ּולצלע ּכמֹו: ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻƒ«¿…»ְְְְִִֶֶַַָָָ

נבראּו" ּפרצּופין "ׁשני החתbÒiÂ∑¯.ׁשאמרּו: ÁwiÂ.מקֹום ÔLÈiÂ∑ׁשּמּמּנּו הּבׂשר חתיכת יראה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַָ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹ
עליו  ותתּבּזה .נבראת, ְְְִִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiyn)

קצר, הּוא ׁשהּזמן לֹומר ּברצֹוני ְְִִֵֶַַַָָאין
קדם  זמן מׁש ּבאּו אנ"ׁש, אצל וכרגיל ללוֹותֹו, אנ"ׁש ּבאּו ּבוינא, אדמֹו"ר מֹורי־וחמי קדׁשת  ּכבֹוד ּכׁשהיה ּפעם ׁשּכן, -ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מינּוטע". "איינע יׁש ׁשעדין ואמר דיטׁש"), ("א אׁשּכנז מיהּודי אחד ׁשם עמד מעׂשה ּבׁשעת הרּכבת. ׁשל נסיעתּה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָזמן
ׁשזדֹונֹות  ועד ּתׁשּובה, לעׂשֹות אפׁשר חדא" ּוברגעא חדא "ּבׁשעּתא ׁשהרי רב, זמן הּוא אחד רגע אכן, ואמר: הרּבי ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָנענה

- ּכזכיֹות". לֹו ְֲִִַֻנעׂשים
הּוא ׁשהּזמן אני אמר ׂשמחה.יקר יקר יקר יקר אּלא ּבנּגּון - מלא ּבתכן זה זמן למלא יׁש ולכן, . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

לבריאּות  הּנֹוגע ענין זה הרי וׁשאלּוהּו: הּמעת־לעת. ּבמׁש אחדֹות ׁשעֹות ּביֹותר, מּועט זמן ליׁשן נהג מצאנז הּקדֹוׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהרב
רב, זמן אחר אצל ׁשּנמׁש ׁשּדבר - מהירה"? "ּתפיסה ּפרּוׁש מה מהירה". "ּתפיסה ּבעל ׁשהנני עלי אֹומרים וענה: ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּגּוף?

מהר... יׁשן הנני - הּׁשינה ּבענין ּגם ּובמילא, מּועט. זמן הּמהירה הּתפיסה ּבעל אצל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָנמׁש
על־ידי  ּולאחרי־זה העֹולמֹות, עלּית היא הּׁשנה ראׁש ּובליל הּׁשנה ראׁש ּבערב הדּורמיטא. ענין יׁשנֹו הּׁשנה ׁשּבראׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹידּוע,

עצרת. ּבׁשמיני הּוא והּקליטה ההמׁשכה ׁשּגמר עד וההמׁשכה, ההכּתרה יׁשנּה ׁשֹופר, ּותקיעת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתפיּלֹות
"מעלי  ׁשּבת, וליל ׁשּבת ערב ּבכל הּׁשבּוע: ימי ּבמׁש ּבפרטּיּות ּגם הּוא ּכן הּׁשנה, ימי ּבמׁש ּבכללּות, הּוא ׁשהענין ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכׁשם

ּו ּדּורמיטא, ענין ׁשהּוא העֹולמֹות, עלּית ישנּה ההמׁשכה.ׁשּבּתא", היא בׁשּבת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּיחּוד, ּולאחרי־זה הּנסירה, היתה ּולאחרי־זה האדם", על ּתרּדמה . . "ויּפל היה הּׁשּׁשי, ּביֹום הראׁשֹון אדם ּבבריאת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוכן

קדׁש. ּבּׁשּבת ְְְֶַַַָָָֹוההמׁשכה
אז  למעלה ּכי  ערב, לפנֹות הּׁשּׁשי  ּביֹום נרּדם היה הּזקן  ׁשאדמֹו"ר סּפר, נׁשמתֹו־עדן (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר קדׁשת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻּכבֹוד

ׁשּבת. ּבערב העֹולמֹות עלּית ענין ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ׁשינה. זמן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
ׁשּבסֹוף  עלמא", ּדקיימא ׁשנין אלפי ּב"ׁשית ּגם ּבכללּות יׁשנֹו ּכ הּׁשנה, וימי הּׁשבּוע ּבימי הדּורמיטא ענין ׁשיׁשנֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכׁשם
הגזירֹות  ּכל עם מׁשיח, חבלי נמׁשכים ׁשּמּזה וסּלּוק, העלּיה יׁשנּה דכללּות, ערב לפנֹות הּׁשּׁשי יֹום ׁשנין", אלפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ"ׁשית

הּמׁשיח. ּבביאת ההמׁשכה היא ּולאחרי־זה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָרחמנא־לצלן,

ÙBÚÏe‡כ  ‡¯ÈÚa ÏÎÏ Ô‰ÓL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»¿»»¿»¿ƒ»¿»
ÁkL‡ ‡Ï Ì„‡Ïe ‡¯a ˙ÂÁ ÏÎÏe ‡iÓL„ƒ¿«»¿…≈«»»¿»»»«¿«

:dÏ·˜Ï CÓÒ»≈¿ƒ¿≈

CÓ„eכא  Ì„‡ ÏÚ ‡˙L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó¯e¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡¯N· ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ·ÈÒÂ¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«
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פז ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï∑ וזה זּוג, לֹו ואין ּבעליֹונים יחיד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הן, רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

זּוג  לֹו ואין Bc‚k.ּבּתחּתֹונים ¯ÊÚ∑ להּלחם ּכנגּדֹו – זכה לא עזר, – .זכה ְְִֵַַ≈∆¿∆¿ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr d zegiy ihewl)

הןהןהןהן ררררׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי יאמריאמריאמריאמרּוּוּוּו יח)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ב, (רׁש"י ֶֶֶֶֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֻֻֻֻ

לא  לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבֹודד. לבד, להיֹות לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוקׁשה,
לכן  לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו לבּדֹו היֹותֹו ׁשעצם אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב "לא אּלא ְְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹנאמר,

הּתבֹות את הּמתחיל' ּב'דּבּור מעּתיק זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ב' יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב לא זה מּדּוע רׁש"י לא לא לא לא מפרׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹֹֻ ֹֹ
וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'''' היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת לפרּוׁשֹו.טטטטֹוֹוֹוֹובבבב וההכרח הּיסֹוד קּים אּלה ּבתבֹות ּכי לא), (ותּו ְְְְְְְְְְֱֱֱֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ

(èé)äãOä úiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ
úBàøì íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk úàå§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−
äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå Bì-àø÷i-äî©¦§¨®§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈

:BîL àeä¬§«
i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ¯ˆiÂ∑,"'וגֹו הארץ חּית את אלהים "וּיעׂש למעלה: האמּורה עׂשּיה היא יצירה, היא «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

האדמה  מן אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן למעלה, ׁשאמר לפי הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ּבא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאּלא
אּגדה: ּולדברי ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו מּיד יצירתן ׁשּבׁשעת ּכאן, לּמד ועֹוד, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָנבראּו.

אדם  ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור "ּכי ּכמֹו: וכּבּוׁש, רּדּוי לׁשֹון זֹו, BÏ.יצירה ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ¿…¬∆ƒ¿»
'B‚Â ‰iÁ LÙ Ì„‡‰∑ לעֹולם ׁשמֹו הּוא ׁשם, האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ּופרׁשהּו: ."סרסהּו »»»∆∆«»¿ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

a¯‡יט  ˙ÂÁ Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒƒ«¿»»≈«»»
Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡iÓLc ‡ÙBÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿«»¿«¿≈¿«»»
dÏ È¯˜ ‰Â‰ Èc ÏÎÂ dÏ È¯˜È ‰Ó ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ¿≈≈¿…ƒ¬»»≈≈

:dÓL ‡e‰ ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ì„‡»»«¿»«¿»¿≈
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(ë)óBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¸̈¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
øæò àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

:Bcâðk§¤§«

(àë)íéäìà ýåýé ìtiå|ïLéiå íãàä-ìò äîcøz ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®
:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨

i"yx£¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑‰Óc¯z ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ. ּומי מין ּכל לפניו הביאן ּונקבה,ּכׁשהביאן, זכר ן ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְְְֱֱִִִִֵֶָָָָָָָָ
"וּיּפל" מּיד: זּוג, ּבן אין ולי זּוג, ּבן יׁש לכּלם זהּומּסטריו,∑ÂÈ˙ÚÏvÓ.אמר: הּמׁשּכן", "ּולצלע ּכמֹו: ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻƒ«¿…»ְְְְִִֶֶַַָָָ

נבראּו" ּפרצּופין "ׁשני החתbÒiÂ∑¯.ׁשאמרּו: ÁwiÂ.מקֹום ÔLÈiÂ∑ׁשּמּמּנּו הּבׂשר חתיכת יראה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַָ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹ
עליו  ותתּבּזה .נבראת, ְְְִִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiyn)

קצר, הּוא ׁשהּזמן לֹומר ּברצֹוני ְְִִֵֶַַַָָאין
קדם  זמן מׁש ּבאּו אנ"ׁש, אצל וכרגיל ללוֹותֹו, אנ"ׁש ּבאּו ּבוינא, אדמֹו"ר מֹורי־וחמי קדׁשת  ּכבֹוד ּכׁשהיה ּפעם ׁשּכן, -ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מינּוטע". "איינע יׁש ׁשעדין ואמר דיטׁש"), ("א אׁשּכנז מיהּודי אחד ׁשם עמד מעׂשה ּבׁשעת הרּכבת. ׁשל נסיעתּה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָזמן
ׁשזדֹונֹות  ועד ּתׁשּובה, לעׂשֹות אפׁשר חדא" ּוברגעא חדא "ּבׁשעּתא ׁשהרי רב, זמן הּוא אחד רגע אכן, ואמר: הרּבי ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָנענה

- ּכזכיֹות". לֹו ְֲִִַֻנעׂשים
הּוא ׁשהּזמן אני אמר ׂשמחה.יקר יקר יקר יקר אּלא ּבנּגּון - מלא ּבתכן זה זמן למלא יׁש ולכן, . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

לבריאּות  הּנֹוגע ענין זה הרי וׁשאלּוהּו: הּמעת־לעת. ּבמׁש אחדֹות ׁשעֹות ּביֹותר, מּועט זמן ליׁשן נהג מצאנז הּקדֹוׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהרב
רב, זמן אחר אצל ׁשּנמׁש ׁשּדבר - מהירה"? "ּתפיסה ּפרּוׁש מה מהירה". "ּתפיסה ּבעל ׁשהנני עלי אֹומרים וענה: ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּגּוף?

מהר... יׁשן הנני - הּׁשינה ּבענין ּגם ּובמילא, מּועט. זמן הּמהירה הּתפיסה ּבעל אצל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָנמׁש
על־ידי  ּולאחרי־זה העֹולמֹות, עלּית היא הּׁשנה ראׁש ּובליל הּׁשנה ראׁש ּבערב הדּורמיטא. ענין יׁשנֹו הּׁשנה ׁשּבראׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹידּוע,

עצרת. ּבׁשמיני הּוא והּקליטה ההמׁשכה ׁשּגמר עד וההמׁשכה, ההכּתרה יׁשנּה ׁשֹופר, ּותקיעת הּׁשנה ראׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתפיּלֹות
"מעלי  ׁשּבת, וליל ׁשּבת ערב ּבכל הּׁשבּוע: ימי ּבמׁש ּבפרטּיּות ּגם הּוא ּכן הּׁשנה, ימי ּבמׁש ּבכללּות, הּוא ׁשהענין ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכׁשם

ּו ּדּורמיטא, ענין ׁשהּוא העֹולמֹות, עלּית ישנּה ההמׁשכה.ׁשּבּתא", היא בׁשּבת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּיחּוד, ּולאחרי־זה הּנסירה, היתה ּולאחרי־זה האדם", על ּתרּדמה . . "ויּפל היה הּׁשּׁשי, ּביֹום הראׁשֹון אדם ּבבריאת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָוכן

קדׁש. ּבּׁשּבת ְְְֶַַַָָָֹוההמׁשכה
אז  למעלה ּכי  ערב, לפנֹות הּׁשּׁשי  ּביֹום נרּדם היה הּזקן  ׁשאדמֹו"ר סּפר, נׁשמתֹו־עדן (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר קדׁשת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻּכבֹוד

ׁשּבת. ּבערב העֹולמֹות עלּית ענין ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ׁשינה. זמן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
ׁשּבסֹוף  עלמא", ּדקיימא ׁשנין אלפי ּב"ׁשית ּגם ּבכללּות יׁשנֹו ּכ הּׁשנה, וימי הּׁשבּוע ּבימי הדּורמיטא ענין ׁשיׁשנֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכׁשם
הגזירֹות  ּכל עם מׁשיח, חבלי נמׁשכים ׁשּמּזה וסּלּוק, העלּיה יׁשנּה דכללּות, ערב לפנֹות הּׁשּׁשי יֹום ׁשנין", אלפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ"ׁשית

הּמׁשיח. ּבביאת ההמׁשכה היא ּולאחרי־זה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָרחמנא־לצלן,

ÙBÚÏe‡כ  ‡¯ÈÚa ÏÎÏ Ô‰ÓL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»¿»»¿»¿ƒ»¿»
ÁkL‡ ‡Ï Ì„‡Ïe ‡¯a ˙ÂÁ ÏÎÏe ‡iÓL„ƒ¿«»¿…≈«»»¿»»»«¿«
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CÓ„eכא  Ì„‡ ÏÚ ‡˙L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó¯e¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡¯N· ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ·ÈÒÂ¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«
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ziy`xaפח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
לעניננּו: ְְְִֵֵַָּבנֹוגע

ּבסיּום  ּכבר ונמצאים ׁשמיני־עצרת; דׁשּבת; ההתחלה ערב, לפנֹות הּׁשּׁשי יֹום ּביחד: הענינים ג' ּכל נצטרפּו ׁשהּיֹום ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכיון
לקראת  נל ּתֹורה וׂשמחת עצרת מּׁשמיני ׁשּמּיד דהמׁשכֹות, הסדר ּכבר להתחיל צרי - מׁשיח קדם ׁשנין", אלפי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ"ׁשית

"ּבעגלא אּלא דידיּה", "ּבעגלא לא מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּתהיה והׁשלימה, האמּתית טפחים,ּדּדּדּדידן ידן ידן ידן הּגאּלה מעׂשרה למּטה ," ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

(áë)íéäìà ýåýé ïáiå|ç÷ì-øLà òìvä-úà ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

i"yx£Ô·iÂ∑ מּלמּטה רחב ׁשהּוא חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד, לקּבל מלמעלה, ּוקצרה מּלמּטה רחבה ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
קירֹותיו  על מּׂשאֹו יכּביד ׁשּלא מלמעלה, M‡Ï‰.וקצר 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ∑:ּכמֹו אּׁשה, להיֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ«ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְְִִָ

אפֹוד  להיֹות לאפֹוד", ּגדעֹון אֹותֹו ."וּיעׂש ְְְִִֵֵַַַ

(âë)øNáe éîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼Ÿ́©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

i"yx£ÌÚt‰ ˙‡Ê∑ חּוה על ׁשּבא עד ּדעּתֹו נתקררה ולא וחּיה, ּבהמה ּכל על אדם ׁשּבא ÊÏ‡˙.מלּמד …«««ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿…
'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡ ‡¯wÈ∑הּקדׁש ּבלׁשֹון העֹולם ׁשּנברא מּכאן לׁשֹון, על נֹופל .לׁשֹון ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

(ãë)÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæòé ïk-ìò©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´
:ãçà øNáì eéäå BzLàa§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«

i"yx£LÈ‡Œ·ÊÚÈ Ôk ÏÚ∑,ּכן אֹומרת הּקדׁש העריֹות רּוח את נח ּבני על ‡Á„.לאסר ¯N·Ï∑ נֹוצר הּולד «≈«¬»ƒְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ¿»»∆»ַָָָ
אחד  ּבׂשרם נעׂשה וׁשם ׁשניהם, ידי .על ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

‡„Ìכב  ÔÓ ·ÈÒc ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡·e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»

ÈÓ¯bÓכג  ‡Ó¯b ‡ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È¯‡ ‡˙z‡ È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·eƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡·ÈÒ ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

‡·È‰eכד  È·kLÓ ˙Èa ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈ƒ¿¿≈»ƒ
:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a ˜a„ÈÂ dn‡Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).ïáiådpAW cOln 'oaIe' oFWl ©¦¤§©¦¤§©¥¤¨¨
DzF`,oipaMzlrA D`Ur ,xnFlM ¨§¦§¨§©£¨¨©£©

,Dpiipr itl diE`xE zpTEzn dxEv¨§¤¤§¨§¦¦§¨¨
- dHnNn dagx,mgxd ziA llgA §¨¨¦§©¨©£©¥¨¤¤

dxvwE(dxv),dlrnNnicM- lAwl §¨¨¨¨¦§©§¨§¥§©¥
likdlz` xFnWleclEdonfA §¨¦§¦§¤©¨¨¦§©
,oFixddMznbEcmiHg lW xvF` ©¥¨§§©¨¤¦¦

[miHig zxinWl WOWnd mFwn=]¨©§©¥¦§¦©¦¦
`EdWiEpAxvwe dHnNn agx(xv) ¤¨¨¨¦§©¨§¨¨©

,dlrnNnmirREWn eizFxiTW otF`A ¦§©§¨§¤¤¦¨§¨¦
icM ,dnipRlr F`Un ciAki `NW §¦¨§¥¤Ÿ©§¦©¨©
- eizFxiw,oM EdEUri `l m`W ¦¨¤¦Ÿ©£¥

ÎziA zFxiw lr d`EaYd ciAkY©§¦©§¨©¦¥
diEpA oM .EhhFnzie ,miccSl xvF`d̈¨©§¨¦§¦§§¥§¨
dxve dHnNn dagx ,dX`d mB©¨¦¨§¨¨¦§©¨§¨¨
clEd z` likdl icM ,dlrnln¦§©§¨§¥§¨¦¤©¨¨

FxnWlE(my i"yxe a ,gi oiaexir): §¨§
.äMàì 'Bâå òìvä úà ïáiåzF` ©¦¤¤©¥¨§§¦¨

oi` ,'dX`l' zaizAW c"nNd©¨¤¤§¥©§¦¨¥
- dX`l rlSd z` dpAW DzErnWn©§¨¨¤¨¨¤©¥¨¨¦¨
`id dpeEMd `N` ,'dX`d liaWA'¦§¦¨¦¨¤¨©©¨¨¦

- 'dX` zFidl'z` gwl ,xnFlM ¦§¦¨§©¨©¤
.'dX`'l Dktde 'rlS'd- FnM`nbEC ©¥¨©£¨¨§¦¨§§¨

:df oaEnA WOWn c"nNd DAW `xwOA©¦§¨¤¨©¨¤§©¥§¨¤
'cFt`l oFrcb FzF` UrIe',g mihtey) ©©©¦§§¥

(fkzngln llXn adGd z` ,xnFlMÎ§©¤©¨¨¦§©¦§¤¤
oFrcB Ktd ,oicncFt` zFidl(m"`x): ¦§¨¨©¦§¦§¥

(bk).íòtä úàæaEzMd oFWNn Ÿ©©©¦§©¨
Elr `NW zFncFw minrR EidW rnWn©§©¤¨§¨¦§¤Ÿ¨
.FWTEan z` `vn mrRd wxe ,dtï¤§©©©©¨¨¤§¨

xaCdeW ,cOln,dEg d`xaPW mcFT §©¨¨§©¥¤¤¤¦§§¨©¨
dIge dndA lM lr mc` `AWTiaE ¨¨¨©¨§¥¨§©¨¦¥

,odOr beECfdl- dxxwzp `le`l §¦§©¥¦¨¤§Ÿ¦§¨§¨Ÿ
drBxp,mda FYrCEid `NW ¦§§¨©§¨¤¤Ÿ¨
i`zn,FWtplE Frahl zFn`AW cr ©§¦§¦§§©§©¤¨

dEg lrxUaE Fnvrn mvr' dzidW ©©¨¤¨§¨¤¤¥©§¨¨
iE`xd FbEEif z` `vn DA wxe ,'FxUAn¦§¨§©¨¨¨¤¦¨¨

(.bq zenai):
.'Bâå Léàî ék äMà àøwé úàæìz` §Ÿ¦¨¥¦¨¦¥¦§¤

mEXn 'dX`' mWA mc` `xw ,FbEfÎzA©¨¨¨¨§¥¦¨¦
`Ede ,'Wi`'n dgwlPWlr ltFp oFWl' ¤¦§§¨¥¦§¨¥©

'oFWlFf zFnFCd miNinA WEOiW=] ¨¦§¦¦©
odWM s` ,oWxWA F` ozpibpA Ffl̈¦§¦¨¨§¨§¨©§¤¥

.[ozErnWnA zFpFW§©§¨¨
:i"yx xirneo`MngikFdl Wi ¦¨¥§¦©

WcFTdÎoFWlA mlFrd `xaPWFfe ¤¦§¨¨¨¦§©¤§

wx ,oMW .mc` lW FztU dzid̈§¨§¨¤¨¨¤¥©
'dX`'d mW xfbp WcFTdÎoFWlA¦§©¤¦§¨¥¨¦¨
zFpFWNd x`WA la` ,'Wi`' oFWNn¦§¦£¨¦§¨©§
dX`de Wi`d zFnW EidIW Ep`vn `lŸ¨¨¤¦§§¨¦§¨¦¨
aEzMdW KFYnE .cg` oFWNn mixfbp¦§¨¦¦¨¤¨¦¤©¨
iM' mrHn 'dX`' Dl `xTW Wxtn§¨¥¤¨¨¨¦¨¦©©¦
iM micnl Epivnp ,'z`G dgwl Wi`n¥¦ª¢¨Ÿ¦§¥§¥¦¦
dzid WcFTdÎoFWl mc` lW FztU§¨¤¨¨§©¤¨§¨

(x"a)(`"eb ,m"`x):
(ck).Léà áæòé ïk ìòKWnd EN` oi` ©¥©£¨¦¥¥¤§¥

`N` ,mc` lW eixaCWcFTdÎgEx §¨¨¤¨¨¤¨©©¤
(dxFYd),oM zxnF`d`xaPW oeiMW ©¨¤¤¥¤¥¨¤¦§§¨

d`A oMÎlr ,mc`d xEarA dX ¦̀¨©£¨¨¨©¥¨¨
dxFYdgp ipA lr xFq`lz`zFixrd ©¨¤¡©§¥Ÿ©¤¨£¨

ipAn Fpi`W mc`l iEPiM = gp oA]¤Ÿ©¦§¨¨¤¥¦§¥
lr `N` dEEvn Fpi` xW`e ,l`xUi¦§¨¥©£¤¥§¤¤¨©

,[zFevn raW`N` mc` wAci `NW ¤©¦§¤Ÿ¦§©¨¨¤¨
Fl diE`xd dX`A(:fp oixcdpq)(m"`x): §¦¨¨§¨

.ãçà øNáìWi`d miUrp cviM §¨¨¤¨¥©©£¦¨¦
W itl ?cg` xUal dX`dexvFp clEd §¨¦¨§¨¨¤¨§¦¤©¨¨¨

- mWe ,mdipW iciÎlrlW FnEIwA ©§¥§¥¤§¨§¦¤
ENi`M miaWgp ,mdl sYEWnd clEd©¨¨©§¨¨¤¤¡¨¦§¦

mxUA dUrp(mtEB)cg`(.gp my)(`"eb): ©£¤§¨¨¨¤¨

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(äë)àìå BzLàå íãàä íéneøò íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
:eLLaúé¦§¨«

i"yx£eLLa˙È ‡ÏÂ∑ ּדעה ּבֹו ׁשּנּתנה ואףֿעלּֿפי לרע, טֹוב ּבין להבחין צניעּות, ּדר יֹודעים היּו ׁשּלא ¿…ƒ¿…»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לרע  טֹוב ּבין מה וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס העץ, מן אכלֹו עד הרע יצר ּבֹו נּתן לא ׁשמֹות, .לקרֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

â(à)øLà äãOä úiç ìkî íeøò äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬
øîà-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéäìà ýåýé äNò̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´

:ïbä õò ìkî eìëàú àì íéäìà¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«
i"yx£Ìe¯Ú ‰È‰ LÁp‰Â∑?"וּילּבׁשם עֹור ּכתנֹות ּולאׁשּתֹו לאדם "וּיעׂש :לסמ לֹו היה לכאן, זה ענין מה ¿«»»»»»ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לּהאּל ונתאּוה ּכל לעין ּבתׁשמיׁש ועֹוסקים ערּמים אֹותם ראה עליהם , הּנחׁש קפץ סּבה מאיזֹו ,ללּמד .א ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ÏkÓ Ìe¯Ú∑"מּכל "ארּור מּכל", "ערּום מּפלּתֹו: היתה ּוגדּלתֹו, ערמתֹו רבה)לפי B‚Â'.(בראשית ¯Ó‡ŒÈk Û‡∑ »ƒ…ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻ«ƒ»«¿
ּדברים ׁשּמא  עליה הרּבה ּפרֹות, מּׁשאר אֹוכלים אֹותם ׁשראה ואףֿעלּֿפי וגֹו", מּכל תאכלּו "לא לכם: אמר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

העץ  ּבאֹותֹו לדּבר ויבא ׁשּתׁשיבּנּו .ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr i zegiy ihewl)

ממממּפּפּפּפללללּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו היתההיתההיתההיתה ּוּוּוּוגדגדגדגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ערמתערמתערמתערמתֹוֹוֹוֹו א)לפילפילפילפי ג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ערמה  ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה. אל וּיאמר ּכּכתּוב אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹעל
הּכונה  אין ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב לא א הּדּבּור. ּכח - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ּתכּונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹוגם

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ואם מּפלּתֹו), היתה . . ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ּכׁשּלעצמֹו, היתה ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹולדּבּור ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור מדּגׁש ׁשּבזה ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֻמּפלּתֹו,

(á):ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«

d˙z‡Âכה  Ì„‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿≈
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÈא  „·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰ ‡ÈÂÁÂ¿ƒ¿»¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«¿»
ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»¬≈¬«¿»

:‡˙Èb ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ…ƒ«ƒ¿»

Èb˙‡ב  ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»
:ÏeÎÈ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk).eLLBaúé àìåKkA EWFA `l §Ÿ¦§¨Ÿ§¨
mEXn ,miOExr mdWmircFi Eid `NW ¤¥£¦¦¤Ÿ¨§¦

- rxl aFh oiA oigadl zEripv KxC¤¤§¦§©§¦¥§¨
d`p xaC oiA liCadl Epiad `lŸ¥¦§©§¦¥¨¨¨¤
zFidl mMxCW zFnFwOd oiaE ,dPEbnl¦§¤¥©§¤©§¨¦§
zFidl mMxCW EN` oial miiElB§¦§¥¥¤©§¨¦§

.mirEpvFa dpYPW iRÎlrÎs`e §¦§©©¦¤¦§¨
(mc`A)zFnW zFxwl drczFndAl ¨¨¨¥¨¦§¥©§¥

mpiipre mzpEkY itl zFIgleweqt lirl) §©©§¦§¨¨§¦§¨¨
(hi,oiicr ,dAx dnkg lr cirOd xaC̈¨©¥¦©¨§¨©¨£©¦

oial dexrd iENiB oiA lCad d`x `lŸ¨¨¤§¥¥¦¨¤§¨§¥
W oeiM ,dnFCke mipRd iENiBFA oYp `l ¦©¨¦§©¤¥¨¤Ÿ¦©

urd on Flk` cr ,rxdÎxviur) ¥¤¨¨©¨§¦¨¥¥
,(zrCdef`e ,rxdÎxvi FA qpkpÎlr ©©©§¨¦§©¥¤¨¨§©
df ici,rxl aFh oiA dn rciFtEbe §¥¤¨©©¥§¨§

dWEA xacl Fl dUrp mFxrd¤¨©£¨¦§©¨
oNdlcM](i Îf ,b)mdipW ipir dpgwRYe' §¦§©¨©¦¨©§¨¥¥§¥¤

mxir iM `xi`e ...md mOxir iM ErcIe©¥§¦¥ª¦¥¨¦¨¦¥Ÿ

['ikp`(x"a)(yeal ,m"`x): ¨Ÿ¦
â(`).íeøò äéä Lçpäåoipr dn §©¨¨¨¨¨¨¦§¨

xERiq?o`kl dfxcQd cSn ixde ¦¤§¨©£¥¦©©¥¤
Eid dEge mc`W xn`PW xg` ,iE`xd̈¨©©¤¤¡©¤¨¨§©¨¨

,miOExrKFnql Fl didKWnd z` £¦¨¨¦§¤¤§¥
oNdl xn`PW oiprd(`k weqt)...UrIe' ¨¦§¨¤¤¡©§©¨©©©

xFr zFpzM FYW`lE mc`l§¨¨§¦§¨§
'mWiAlIemdl EUrp xaM EN` zFpYM] ©©§¦¥ª¢¥§¨©£¨¤

ipRn mdilr obdl icM ,`hgd mcFw¤©¥§§¥§¨¥£¥¤¦§¥
mdA EQMzp `NW `N` ,mFgde dPiSd©¦¨§©¤¨¤Ÿ¦§©¨¤
wiqtd dOle .[KxFSd zrWA m` iM¦¦¦§©©¤§¨¨¦§¦
WgPd lr xRql oiprd rvn`A aEzMd©¨§¤§©¨¦§¨§©¥©©¨¨

?zrCd ur `hgeFfi`n LcOll `N` §¥§¥©©©¤¨§©¤§¥¥
dvr(dAiq)mdilr WgPd utw ¥¨¦¨¨©©¨¨£¥¤

W oeiMW ,`hgl mzFYtlmzF` d`x §©¨©£Ÿ¤¥¨¤¨¨¨
,lM oirl WinWzA miwEqre miOExr£¦©£¦§©§¦§¥Ÿ

,Dl dE`zpemliWkdl dvx oMÎlr §¦§©¨¨©¥¨¨§©§¦¨
(eh weqt oldl i"yx d`x)(i"gp):

.ìkî íeøò.zFIxAd lMn gTtE mkg ¨¦Ÿ¨¨¦¥©¦¨©§¦
iM cOll aEzMd z`f xiMfdeitl §¦§¦Ÿ©¨§©¥¦§¦

zCin- FzNEcbE FznxrKMdzid ¦©¨§¨§¨¨¨§¨
zCin;FzlRndid WgPdW df cbpM ¦©©¨¨§¤¤¤¤©¨¨¨¨

- lMn mExrzFidl F`hgA Wprp oM ¨¦Ÿ¥¤¡©§¤§¦§
xEx`lNEwnE,lMnFA xn`PW(ci ,b) ¨§¨¦Ÿ¤¤¡©

zIg lMnE dndAd lMn dY` xEx`'¨©¨¦¨©§¥¨¦Ÿ©©
'dcUd(x"a)(m"`x): ©¨¤

.'Bâå øîà ék óà,`Ed dl`W oFWl ©¦¨©§§§¥¨
mkl xn` `OWW midl`Elk`z `l ¤¨¨©¨¤¡Ÿ¦¤ŸŸ§

'Fbe lMnmzF` d`xW iRÎlrÎs`e ? ¦Ÿ§§©©¦¤¨¨¨
zFxiR x`Xn milkF`eil`n rcie §¦¦§¨¥§¨©¥¥¨

mr ,oBd ivr x`W lr ExdfEd `NW¤Ÿ§£©§¨£¥©¨¦
z`fmixac dilr dAxd,mPiglicM Ÿ¦§¨¨¤¨§¨¦§¦¨§¥

W`idEPaiWYFOr qpMize mdilr ¤¦§¦¤£¥¤§¦¨¥¦
,mixacAEKM KFzaA xAcl `aioipr ¦§¨¦§¨¨Ÿ§©¥§¦§©

urd FzF`dPziqie ,mdl xq`PW ¨¥¤¤¡©¨¤¦¦¤¨
EPOn lFk`l(m"`x): ¤¡¦¤



פט ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
לעניננּו: ְְְִֵֵַָּבנֹוגע

ּבסיּום  ּכבר ונמצאים ׁשמיני־עצרת; דׁשּבת; ההתחלה ערב, לפנֹות הּׁשּׁשי יֹום ּביחד: הענינים ג' ּכל נצטרפּו ׁשהּיֹום ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכיון
לקראת  נל ּתֹורה וׂשמחת עצרת מּׁשמיני ׁשּמּיד דהמׁשכֹות, הסדר ּכבר להתחיל צרי - מׁשיח קדם ׁשנין", אלפי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ"ׁשית

"ּבעגלא אּלא דידיּה", "ּבעגלא לא מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּתהיה והׁשלימה, האמּתית טפחים,ּדּדּדּדידן ידן ידן ידן הּגאּלה מעׂשרה למּטה ," ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

(áë)íéäìà ýåýé ïáiå|ç÷ì-øLà òìvä-úà ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

i"yx£Ô·iÂ∑ מּלמּטה רחב ׁשהּוא חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד, לקּבל מלמעלה, ּוקצרה מּלמּטה רחבה ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
קירֹותיו  על מּׂשאֹו יכּביד ׁשּלא מלמעלה, M‡Ï‰.וקצר 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ∑:ּכמֹו אּׁשה, להיֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ«ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְְִִָ

אפֹוד  להיֹות לאפֹוד", ּגדעֹון אֹותֹו ."וּיעׂש ְְְִִֵֵַַַ

(âë)øNáe éîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼Ÿ́©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

i"yx£ÌÚt‰ ˙‡Ê∑ חּוה על ׁשּבא עד ּדעּתֹו נתקררה ולא וחּיה, ּבהמה ּכל על אדם ׁשּבא ÊÏ‡˙.מלּמד …«««ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿…
'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡ ‡¯wÈ∑הּקדׁש ּבלׁשֹון העֹולם ׁשּנברא מּכאן לׁשֹון, על נֹופל .לׁשֹון ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

(ãë)÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæòé ïk-ìò©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´
:ãçà øNáì eéäå BzLàa§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«

i"yx£LÈ‡Œ·ÊÚÈ Ôk ÏÚ∑,ּכן אֹומרת הּקדׁש העריֹות רּוח את נח ּבני על ‡Á„.לאסר ¯N·Ï∑ נֹוצר הּולד «≈«¬»ƒְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ¿»»∆»ַָָָ
אחד  ּבׂשרם נעׂשה וׁשם ׁשניהם, ידי .על ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

‡„Ìכב  ÔÓ ·ÈÒc ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡·e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»

ÈÓ¯bÓכג  ‡Ó¯b ‡ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È¯‡ ‡˙z‡ È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·eƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡·ÈÒ ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

‡·È‰eכד  È·kLÓ ˙Èa ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈ƒ¿¿≈»ƒ
:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a ˜a„ÈÂ dn‡Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).ïáiådpAW cOln 'oaIe' oFWl ©¦¤§©¦¤§©¥¤¨¨
DzF`,oipaMzlrA D`Ur ,xnFlM ¨§¦§¨§©£¨¨©£©

,Dpiipr itl diE`xE zpTEzn dxEv¨§¤¤§¨§¦¦§¨¨
- dHnNn dagx,mgxd ziA llgA §¨¨¦§©¨©£©¥¨¤¤

dxvwE(dxv),dlrnNnicM- lAwl §¨¨¨¨¦§©§¨§¥§©¥
likdlz` xFnWleclEdonfA §¨¦§¦§¤©¨¨¦§©
,oFixddMznbEcmiHg lW xvF` ©¥¨§§©¨¤¦¦

[miHig zxinWl WOWnd mFwn=]¨©§©¥¦§¦©¦¦
`EdWiEpAxvwe dHnNn agx(xv) ¤¨¨¨¦§©¨§¨¨©

,dlrnNnmirREWn eizFxiTW otF`A ¦§©§¨§¤¤¦¨§¨¦
icM ,dnipRlr F`Un ciAki `NW §¦¨§¥¤Ÿ©§¦©¨©
- eizFxiw,oM EdEUri `l m`W ¦¨¤¦Ÿ©£¥

ÎziA zFxiw lr d`EaYd ciAkY©§¦©§¨©¦¥
diEpA oM .EhhFnzie ,miccSl xvF`d̈¨©§¨¦§¦§§¥§¨
dxve dHnNn dagx ,dX`d mB©¨¦¨§¨¨¦§©¨§¨¨
clEd z` likdl icM ,dlrnln¦§©§¨§¥§¨¦¤©¨¨

FxnWlE(my i"yxe a ,gi oiaexir): §¨§
.äMàì 'Bâå òìvä úà ïáiåzF` ©¦¤¤©¥¨§§¦¨

oi` ,'dX`l' zaizAW c"nNd©¨¤¤§¥©§¦¨¥
- dX`l rlSd z` dpAW DzErnWn©§¨¨¤¨¨¤©¥¨¨¦¨
`id dpeEMd `N` ,'dX`d liaWA'¦§¦¨¦¨¤¨©©¨¨¦

- 'dX` zFidl'z` gwl ,xnFlM ¦§¦¨§©¨©¤
.'dX`'l Dktde 'rlS'd- FnM`nbEC ©¥¨©£¨¨§¦¨§§¨

:df oaEnA WOWn c"nNd DAW `xwOA©¦§¨¤¨©¨¤§©¥§¨¤
'cFt`l oFrcb FzF` UrIe',g mihtey) ©©©¦§§¥

(fkzngln llXn adGd z` ,xnFlMÎ§©¤©¨¨¦§©¦§¤¤
oFrcB Ktd ,oicncFt` zFidl(m"`x): ¦§¨¨©¦§¦§¥

(bk).íòtä úàæaEzMd oFWNn Ÿ©©©¦§©¨
Elr `NW zFncFw minrR EidW rnWn©§©¤¨§¨¦§¤Ÿ¨
.FWTEan z` `vn mrRd wxe ,dtï¤§©©©©¨¨¤§¨

xaCdeW ,cOln,dEg d`xaPW mcFT §©¨¨§©¥¤¤¤¦§§¨©¨
dIge dndA lM lr mc` `AWTiaE ¨¨¨©¨§¥¨§©¨¦¥

,odOr beECfdl- dxxwzp `le`l §¦§©¥¦¨¤§Ÿ¦§¨§¨Ÿ
drBxp,mda FYrCEid `NW ¦§§¨©§¨¤¤Ÿ¨
i`zn,FWtplE Frahl zFn`AW cr ©§¦§¦§§©§©¤¨

dEg lrxUaE Fnvrn mvr' dzidW ©©¨¤¨§¨¤¤¥©§¨¨
iE`xd FbEEif z` `vn DA wxe ,'FxUAn¦§¨§©¨¨¨¤¦¨¨

(.bq zenai):
.'Bâå Léàî ék äMà àøwé úàæìz` §Ÿ¦¨¥¦¨¦¥¦§¤

mEXn 'dX`' mWA mc` `xw ,FbEfÎzA©¨¨¨¨§¥¦¨¦
`Ede ,'Wi`'n dgwlPWlr ltFp oFWl' ¤¦§§¨¥¦§¨¥©

'oFWlFf zFnFCd miNinA WEOiW=] ¨¦§¦¦©
odWM s` ,oWxWA F` ozpibpA Ffl̈¦§¦¨¨§¨§¨©§¤¥

.[ozErnWnA zFpFW§©§¨¨
:i"yx xirneo`MngikFdl Wi ¦¨¥§¦©

WcFTdÎoFWlA mlFrd `xaPWFfe ¤¦§¨¨¨¦§©¤§

wx ,oMW .mc` lW FztU dzid̈§¨§¨¤¨¨¤¥©
'dX`'d mW xfbp WcFTdÎoFWlA¦§©¤¦§¨¥¨¦¨
zFpFWNd x`WA la` ,'Wi`' oFWNn¦§¦£¨¦§¨©§
dX`de Wi`d zFnW EidIW Ep`vn `lŸ¨¨¤¦§§¨¦§¨¦¨
aEzMdW KFYnE .cg` oFWNn mixfbp¦§¨¦¦¨¤¨¦¤©¨
iM' mrHn 'dX`' Dl `xTW Wxtn§¨¥¤¨¨¨¦¨¦©©¦
iM micnl Epivnp ,'z`G dgwl Wi`n¥¦ª¢¨Ÿ¦§¥§¥¦¦
dzid WcFTdÎoFWl mc` lW FztU§¨¤¨¨§©¤¨§¨

(x"a)(`"eb ,m"`x):
(ck).Léà áæòé ïk ìòKWnd EN` oi` ©¥©£¨¦¥¥¤§¥

`N` ,mc` lW eixaCWcFTdÎgEx §¨¨¤¨¨¤¨©©¤
(dxFYd),oM zxnF`d`xaPW oeiMW ©¨¤¤¥¤¥¨¤¦§§¨

d`A oMÎlr ,mc`d xEarA dX ¦̀¨©£¨¨¨©¥¨¨
dxFYdgp ipA lr xFq`lz`zFixrd ©¨¤¡©§¥Ÿ©¤¨£¨

ipAn Fpi`W mc`l iEPiM = gp oA]¤Ÿ©¦§¨¨¤¥¦§¥
lr `N` dEEvn Fpi` xW`e ,l`xUi¦§¨¥©£¤¥§¤¤¨©

,[zFevn raW`N` mc` wAci `NW ¤©¦§¤Ÿ¦§©¨¨¤¨
Fl diE`xd dX`A(:fp oixcdpq)(m"`x): §¦¨¨§¨

.ãçà øNáìWi`d miUrp cviM §¨¨¤¨¥©©£¦¨¦
W itl ?cg` xUal dX`dexvFp clEd §¨¦¨§¨¨¤¨§¦¤©¨¨¨

- mWe ,mdipW iciÎlrlW FnEIwA ©§¥§¥¤§¨§¦¤
ENi`M miaWgp ,mdl sYEWnd clEd©¨¨©§¨¨¤¤¡¨¦§¦

mxUA dUrp(mtEB)cg`(.gp my)(`"eb): ©£¤§¨¨¨¤¨

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(äë)àìå BzLàå íãàä íéneøò íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
:eLLaúé¦§¨«

i"yx£eLLa˙È ‡ÏÂ∑ ּדעה ּבֹו ׁשּנּתנה ואףֿעלּֿפי לרע, טֹוב ּבין להבחין צניעּות, ּדר יֹודעים היּו ׁשּלא ¿…ƒ¿…»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לרע  טֹוב ּבין מה וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס העץ, מן אכלֹו עד הרע יצר ּבֹו נּתן לא ׁשמֹות, .לקרֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

â(à)øLà äãOä úiç ìkî íeøò äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬
øîà-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéäìà ýåýé äNò̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´

:ïbä õò ìkî eìëàú àì íéäìà¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«
i"yx£Ìe¯Ú ‰È‰ LÁp‰Â∑?"וּילּבׁשם עֹור ּכתנֹות ּולאׁשּתֹו לאדם "וּיעׂש :לסמ לֹו היה לכאן, זה ענין מה ¿«»»»»»ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לּהאּל ונתאּוה ּכל לעין ּבתׁשמיׁש ועֹוסקים ערּמים אֹותם ראה עליהם , הּנחׁש קפץ סּבה מאיזֹו ,ללּמד .א ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ÏkÓ Ìe¯Ú∑"מּכל "ארּור מּכל", "ערּום מּפלּתֹו: היתה ּוגדּלתֹו, ערמתֹו רבה)לפי B‚Â'.(בראשית ¯Ó‡ŒÈk Û‡∑ »ƒ…ְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֻ«ƒ»«¿
ּדברים ׁשּמא  עליה הרּבה ּפרֹות, מּׁשאר אֹוכלים אֹותם ׁשראה ואףֿעלּֿפי וגֹו", מּכל תאכלּו "לא לכם: אמר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

העץ  ּבאֹותֹו לדּבר ויבא ׁשּתׁשיבּנּו .ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr i zegiy ihewl)

ממממּפּפּפּפללללּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו היתההיתההיתההיתה ּוּוּוּוגדגדגדגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ערמתערמתערמתערמתֹוֹוֹוֹו א)לפילפילפילפי ג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ערמה  ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה. אל וּיאמר ּכּכתּוב אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹעל
הּכונה  אין ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב לא א הּדּבּור. ּכח - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ּתכּונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹוגם

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ואם מּפלּתֹו), היתה . . ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ּכׁשּלעצמֹו, היתה ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹולדּבּור ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור מדּגׁש ׁשּבזה ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֻמּפלּתֹו,

(á):ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«

d˙z‡Âכה  Ì„‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿≈
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÈא  „·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰ ‡ÈÂÁÂ¿ƒ¿»¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«¿»
ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»¬≈¬«¿»

:‡˙Èb ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ…ƒ«ƒ¿»

Èb˙‡ב  ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»
:ÏeÎÈ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk).eLLBaúé àìåKkA EWFA `l §Ÿ¦§¨Ÿ§¨
mEXn ,miOExr mdWmircFi Eid `NW ¤¥£¦¦¤Ÿ¨§¦

- rxl aFh oiA oigadl zEripv KxC¤¤§¦§©§¦¥§¨
d`p xaC oiA liCadl Epiad `lŸ¥¦§©§¦¥¨¨¨¤
zFidl mMxCW zFnFwOd oiaE ,dPEbnl¦§¤¥©§¤©§¨¦§
zFidl mMxCW EN` oial miiElB§¦§¥¥¤©§¨¦§

.mirEpvFa dpYPW iRÎlrÎs`e §¦§©©¦¤¦§¨
(mc`A)zFnW zFxwl drczFndAl ¨¨¨¥¨¦§¥©§¥

mpiipre mzpEkY itl zFIgleweqt lirl) §©©§¦§¨¨§¦§¨¨
(hi,oiicr ,dAx dnkg lr cirOd xaC̈¨©¥¦©¨§¨©¨£©¦

oial dexrd iENiB oiA lCad d`x `lŸ¨¨¤§¥¥¦¨¤§¨§¥
W oeiM ,dnFCke mipRd iENiBFA oYp `l ¦©¨¦§©¤¥¨¤Ÿ¦©

urd on Flk` cr ,rxdÎxviur) ¥¤¨¨©¨§¦¨¥¥
,(zrCdef`e ,rxdÎxvi FA qpkpÎlr ©©©§¨¦§©¥¤¨¨§©
df ici,rxl aFh oiA dn rciFtEbe §¥¤¨©©¥§¨§

dWEA xacl Fl dUrp mFxrd¤¨©£¨¦§©¨
oNdlcM](i Îf ,b)mdipW ipir dpgwRYe' §¦§©¨©¦¨©§¨¥¥§¥¤

mxir iM `xi`e ...md mOxir iM ErcIe©¥§¦¥ª¦¥¨¦¨¦¥Ÿ

['ikp`(x"a)(yeal ,m"`x): ¨Ÿ¦
â(`).íeøò äéä Lçpäåoipr dn §©¨¨¨¨¨¨¦§¨

xERiq?o`kl dfxcQd cSn ixde ¦¤§¨©£¥¦©©¥¤
Eid dEge mc`W xn`PW xg` ,iE`xd̈¨©©¤¤¡©¤¨¨§©¨¨

,miOExrKFnql Fl didKWnd z` £¦¨¨¦§¤¤§¥
oNdl xn`PW oiprd(`k weqt)...UrIe' ¨¦§¨¤¤¡©§©¨©©©

xFr zFpzM FYW`lE mc`l§¨¨§¦§¨§
'mWiAlIemdl EUrp xaM EN` zFpYM] ©©§¦¥ª¢¥§¨©£¨¤

ipRn mdilr obdl icM ,`hgd mcFw¤©¥§§¥§¨¥£¥¤¦§¥
mdA EQMzp `NW `N` ,mFgde dPiSd©¦¨§©¤¨¤Ÿ¦§©¨¤
wiqtd dOle .[KxFSd zrWA m` iM¦¦¦§©©¤§¨¨¦§¦
WgPd lr xRql oiprd rvn`A aEzMd©¨§¤§©¨¦§¨§©¥©©¨¨

?zrCd ur `hgeFfi`n LcOll `N` §¥§¥©©©¤¨§©¤§¥¥
dvr(dAiq)mdilr WgPd utw ¥¨¦¨¨©©¨¨£¥¤

W oeiMW ,`hgl mzFYtlmzF` d`x §©¨©£Ÿ¤¥¨¤¨¨¨
,lM oirl WinWzA miwEqre miOExr£¦©£¦§©§¦§¥Ÿ

,Dl dE`zpemliWkdl dvx oMÎlr §¦§©¨¨©¥¨¨§©§¦¨
(eh weqt oldl i"yx d`x)(i"gp):

.ìkî íeøò.zFIxAd lMn gTtE mkg ¨¦Ÿ¨¨¦¥©¦¨©§¦
iM cOll aEzMd z`f xiMfdeitl §¦§¦Ÿ©¨§©¥¦§¦

zCin- FzNEcbE FznxrKMdzid ¦©¨§¨§¨¨¨§¨
zCin;FzlRndid WgPdW df cbpM ¦©©¨¨§¤¤¤¤©¨¨¨¨

- lMn mExrzFidl F`hgA Wprp oM ¨¦Ÿ¥¤¡©§¤§¦§
xEx`lNEwnE,lMnFA xn`PW(ci ,b) ¨§¨¦Ÿ¤¤¡©

zIg lMnE dndAd lMn dY` xEx`'¨©¨¦¨©§¥¨¦Ÿ©©
'dcUd(x"a)(m"`x): ©¨¤

.'Bâå øîà ék óà,`Ed dl`W oFWl ©¦¨©§§§¥¨
mkl xn` `OWW midl`Elk`z `l ¤¨¨©¨¤¡Ÿ¦¤ŸŸ§

'Fbe lMnmzF` d`xW iRÎlrÎs`e ? ¦Ÿ§§©©¦¤¨¨¨
zFxiR x`Xn milkF`eil`n rcie §¦¦§¨¥§¨©¥¥¨

mr ,oBd ivr x`W lr ExdfEd `NW¤Ÿ§£©§¨£¥©¨¦
z`fmixac dilr dAxd,mPiglicM Ÿ¦§¨¨¤¨§¨¦§¦¨§¥

W`idEPaiWYFOr qpMize mdilr ¤¦§¦¤£¥¤§¦¨¥¦
,mixacAEKM KFzaA xAcl `aioipr ¦§¨¦§¨¨Ÿ§©¥§¦§©

urd FzF`dPziqie ,mdl xq`PW ¨¥¤¤¡©¨¤¦¦¤¨
EPOn lFk`l(m"`x): ¤¡¦¤



ziy`xaצ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(â)àì íéäìà øîà ïbä-CBúa øLà õòä éøtîe¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ
:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«

i"yx£Ba eÚb˙ ‡ÏÂ∑,הּצּוּוי על ׁשּנאמר:הֹוסיפה הּוא ּגרעֹון, לידי ּבאה ל)לפיכ על (משלי "אלּֿתֹוסף ¿…ƒ¿ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
.ּדבריו" ְָָ

(ã):ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
i"yx£Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑'ּבאכילה מיתה אין ּכ ּבנגיעה, מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ׁשּנגעה עד ּדחפּה …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

רבה) .(בראשית

(ä)eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå íëéðéò¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

i"yx£Ú„È Èk∑העֹולם את ּוברא אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן רבה)ּכל ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒ
עֹולמֹות  .יֹוצרי ְֵָ

(å)-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨
Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì àeä́¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−

:ìëàiå dnò dLéàì-íb ïzzå ìëàzå©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ ּדבריו והאמינּתּוראתה לּה והּנאּו נחׁש רבה)ׁשל ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ ּכאלהים .להיֹות «≈∆»ƒ»ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָƒ»≈ְִִֵֹ

ÌÈÈÚÏ ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ∑"עיניכם "ונפקחּו לּה: ׁשאמר ÏÈkN‰Ï.ּכמֹו „ÓÁÂ∑ יֹודעי" לּה ׁשאמר ּכמֹו ¿ƒ«¬»»≈«ƒְְְְִֵֵֶֶַָָ¿∆¿»¿«¿ƒְְֵֶַָָ
ורע" dLÈ‡Ï.טֹוב Ìb ÔzzÂ∑ הּוא ויחיה היא, ּתמּות אחרת ׁשּלא ּבהמה ∑Ìb.ויּׂשא .וחּיה לרּבֹות ָָ«ƒ≈«¿ƒ»ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ«ְְְֵַַָָ

ÈÈג  ¯Ó‡ ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓ· Èc ‡ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒƒ¿»¬«¿»
‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈¿»¿«¿≈ƒ¿»

:Ôe˙eÓz¿

Ôe˙eÓz:ד  ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È¯‡Âו  ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒe d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).Ba eòbú àìåo`MdtiqFddEg §Ÿ¦§¨¦¨©¨
Dnvr zrCn,iEEiSd lrixdW ¦©©©§¨©©¦¤£¥

z` `N` mdl xq` `l d"awdŸ¨©¨¤¤¨¤
z` mB dtiqFd `ide ,dlik`d̈£¦¨§¦¦¨©¤
lr xzi dtiqFdW oeike .dribPd©§¦¨§¥¨¤¦¨¨¥©

,dCiOd- oFrxb icil d`A Kkitl ©¦¨§¦¨¨¨¦¥¥¨
lr sFQal xFarYW Dl mxB df xaC̈¨¤¨©¨¤©£§©©

Fnvr xEQi`d(`ad weqta i"yx d`x).e`Ed ¨¦©§§
xn`PW(e ,l ilyn)DFl` zxn` lM' ¤¤¡©¨¦§©¡©
...dtExveixaC lr sqFY l`gikFi oR §¨©§§©§¨¨¤¦©

dtExv 'd zevnE li`Fd] 'Yafkpe LA§§¦§¨§¨¦¦§©§¨
l` oMÎlr ,wEICd zilkzA zwCwEcnE§§¤¤§©§¦©¦©¥©
iciÎlr `OW ,eixaC lr siqFY¦©§¨¨¤¨©§¥

LztqFd(3 [dxiar icil `FaY: ¨¨§¨¦¥£¥¨
(c).ïeúeîz úBî àìDl gikFd cviM Ÿ§¥©¦©¨

dEg dllMW oeiM ?zEnY `NW WgPd©¨¨¤Ÿ¨¥¨¤¨§¨©¨
dzOice ,xEQi`d llkA dribPd z ¤̀©§¦¨¦§©¨¦§¦§¨

,mdipWl cg` oiCW aFWglDtgC ©£¤¦¤¨¦§¥¤§¨¨
urd xarl WgPd,Fa drbPW croeike ©¨¨§¥¤¨¥©¤¨§¨§¥¨

,xaC Dl rxi` `NWDl xn`:WgPd ¤Ÿ¥©¨¨¨¨©¨©¨¨
W mWM'W zF`xl YgkFPdzin oi` §¥¤©§§¦§¤¥¦¨

dribpA,FAKMW i`xYdzin oi`s` ¦§¦¨¨¦§¦¤¥¦¨©
dlik`A'EPOn(x"a): ©£¦¨¦¤

(d).òãBé ék:WgPd Dl xn` KM ¦¥©¨¨©¨©¨¨
on lFk`l d"awd mkl xq`W mrHd©©©¤¨©¨¤¤¡¦
zinY dlik`dW mEXn Fpi` ,urd̈¥¥¦¤¨£¦¨¨¦
lW Fbdpn KMW mEXn `N` ,mkz ¤̀§¤¤¨¦¤¨¦§¨¤

W ,mlFr- oOE` lMdgnEOd ¨¤¨¨©§¤
,znIEqn dk`lnAipA z` `pFU ¦§¨¨§¤¤¥¤§¥

- FzEpOE`DzF`A mignEOd x`W z` ¨¤§¨©§¦§¨
EdFnM miAx EidIW utg Fpi`e ,dk`ln§¨¨§¥¨¥¤¦§©¦¨
mB KM ,FzqpxRn mirxbn mdW mEXn¦¤¥§¨§¦¦©§¨¨¨©

,d"awdurd ondGdE ,lk`gka ¦¨¥©¤¨©§Ÿ©
Ff dlik`,mlFrd z` `xaFpi`e £¦¨¨¨¤¨¨§¥

Eidze EPOn Elk`Y mY` s`W utg̈¥¤©©¤Ÿ§¦¤§¦§
EdFnM(x"a): ¨

.íéäìàk íúééäåzFidlixvFi ¦§¦¤¥Ÿ¦¦§§¥
zFnlFr:EdFnM ¨¨

(e).äMàä àøzådz`xW dpeEMd oi` ©¥¤¨¦¨¥©©¨¨¤¨£¨
`l oiicr ixdW ,urd lW Faih z ¤̀¦¤¨¥¤£¥£©¦Ÿ

`N` ,EPOn dlk`lW eixaC dz`x ¨§¨¦¤¤¨¨£¨§¨¨¤
WgpElAwzpe Dl E`xp WgPd ixaC Î ¨¨¦§¥©¨¨¦§¨§¦§©§

:l"fg oFWlA EpivOW FnM] DYrC lr©©§¨§¤¨¦¦§
xnFlM ,'ipFlR ixaC z` ip` d`Fx'¤£¦¤¦§¥§¦§©

[iYrC lr milAwzn eixaCDl E`pde §¨¨¦§©§¦©©§¦§¦§¨
-dipirA og E`vn eixaCEYpin`de §¨¨¨§¥§¥¤¨§¤¡¦©

(Fl dpin`d)(x"a)(`"eb ,m"`x): ¤¡¦¨
.õòä áBè ékaFh urdW Fl dpin`d ¦¨¥¤¡¦¨¤¨¥

,EPOn milkF`l lirFnEzFidlixvFi ¦¨§¦¦¤¦§§¥
zFnlFr:midl`M ¨¥Ÿ¦

.íéðéòì àeä äåàú éëådpin`d oM §¦©£¨¨¥©¦¥¤¡¦¨
mipird z` gFwtl `Ed aFHW Fl¤¦§©¤¨¥©¦

,dnkgADl xn`W FnM:WgPd ©¨§¨§¤¨©¨©¨¨
mkipir Egwtpe(d weqt): §¦§§¥¥¤

.ìékNäì õòä ãîçðåok FnM §¤§¨¨¥§©§¦§¥
Îlr EliMUIW ,WgPd ixacl dpin`d¤¡¦¨§¦§¥©¨¨¤©§¦©

,rxl aFh oiA oigadl df iciFnM §¥¤§©§¦¥¨¨§
rxe aFh ircFi :Dl xn`W(my): ¤¨©¨§¥¨¨

.dLéàì íb ïzzålFk`l dzvx `l ©¦¥©§¦¨Ÿ¨§¨¤¡
itl ,`Ed mB lk`i oM m` `N ¤̀¨¦¥Ÿ©©§¦
ixtA Wi z`f lkA m` ,DAlA dxn`W¤¨§¨§¦¨¦§¨Ÿ¥¦§¦
,mdipW EzEni ahEn ,zindl icM urd̈¥§¥§¨¦¨¨§¥¤

calaE`id zEnz `NWDCaledigi ¦§©¤Ÿ¨¦§©¨§¦§¤
`Vie ,`EddX`zxg`:diYgY §¦¨¦¨©¤¤©§¤¨

.íbzFAxl mFwn lkA d`A 'mB' zaiY ©¥©©¨¨§¨¨§©
o`M .WxFtnA aEzMd caNn sqFp xaC̈¨¨¦§©©¨¦§¨¨

Ff daiY d`A,dIge dndA zFAxl ¨¨¥¨§©§¥¨§©¨
mdl mB ,Dlral Dzpizp caNOW¤¦§©§¦¨¨§©§¨©¨¤

:urd ixRn lFk`l dX`d dpzp̈§¨¨¦¨¤¡¦§¦¨¥

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(æ)íä ínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Á˜tzÂ∑ מֹוכיח הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין ולא הּכתּוב ּדּבר החכמה Èk.לענין eÚ„iÂ «ƒ»«¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹ«≈¿ƒ
Ì‰ Ìn¯ÈÚ∑ ּבידם היתה אחת מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו מהּו אּלא ערם, ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף ≈Àƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

הימּנה רבה)ונתערטלּו ˙‡‰.(בראשית ‰ÏÚ∑נתקנּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר מּמּנּו, ׁשאכלּו העץ ע)הּוא ,(סנהדרין ְְְְִֵֶַָ¬≈¿≈»ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להֹונֹות  חפץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין העץ? נתּפרסם לא מה ּומּפני עליהם. מּלּטל מנעּום העצים ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹאבל

ויאמר  יכלימּוהּו ׁשּלא ידֹו'ּברּיה, על העֹולם ׁשּלקה 'זהּו תנחומא)ּו: רבי .(מדרש ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr ck zegiy ihewl)

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו העץהעץהעץהעץ ז)ההההּוּוּוּואאאא ג, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
זה  הרי חז"ל) מדרׁשי ּפי על (מה־ּׁשאין־ּכן מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ועל ּתאנים, ּבאכילת נאסרּו וחּוה ׁשאדם נמצא, זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלפי

עֹולם! ִָאּסּור

(ç)çeøì ïba Cläúî íéäìà ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©
íéäìà ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½

:ïbä õò CBúa§−¥¬©¨«
i"yx£eÚÓLiÂ∑,מדרׁשֹות ּובׁשאר רּבה' ּב'בראׁשית מכֹונם על רּבֹותינּו סּדרּום ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

אפניו  על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי המיּׁשבת ּולאּגדה מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא ∑eÚÓLiÂ.ואני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ«ƒ¿¿
ּבּגן  מתהּל ׁשהיה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, קֹול את ׁשמעּו ּׁשמעּו? ‰ÌBi.מה Áe¯Ï∑ׁשהּׁשמׁש רּוח לאֹותֹו ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ¿««ְֶֶֶַַ

והם  ּבּמערב, חּמה ערב ׁשּלפנֹות מערבית, היא וזֹו עּקר), כן ּכי ודֹו"ק לׁשם, אחרים: (ספרים מּׁשם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבאה
לח) ּבעׂשירית (שם .סרחּו ְֲִִָָ

‡¯Èז  eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ¯˙ ÈÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰Ï e„·ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

Cl‰Óח  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏ ‡˙È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

:‡˙È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).'Bâå äðç÷tzå,Ff mipir zgiwR ©¦¨©§¨§§¦©¥©¦
,aEzMd xAC dnkgd oiprlEgwtPW §¦§©©¨§¨¦¥©¨¤¦§§

mlrPW dn z` Epiade mlkU ipir¥¥¦§¨§¥¦¤©¤¤§©
.okl mcFw mzpadn`leaEzMd xAiC ¥£¨¨¨¤¨¥§Ÿ¦¥©¨

,WOn dI`x oiprlmdipir ixdW §¦§©§¦¨©¨¤£¥¥¥¤
zNigYn zFgEwR Eid zF`Fxd̈¨§¦§¦©

.mz`ixAgikFn `xwOd sFqe,oM §¦¨¨§©¦§¨¦©¥
mzrici icil d`iad mipird zgiwRW¤§¦©¨¥©¦¥¦¨¦¥§¦¨¨
Dpi` Ff drici ixde ,'md miOExr iM'¦£¦¥©£¥§¦¨¥¨
zrcA m` iM ,mipir d`xnA diElY§¨§©§¥¥©¦¦¦§©©

:dnkge§¨§¨
.íä íéneøéò ék eòãiå`nEQd s` ©¥§¦¥¦¥©©¨

,mExr `EdWM rcFiErci i`CeeaE ¥©§¤¨§©©¨§
oi`W ,dQEkn mxUA oi`W dNigYn¦§¦¨¤¥§¨¨§¤¤¥
,z`f zrcl icM lkUe zrcA KxFv¤§©©¨¥¤§¥¨©©Ÿ

?'md miOExir iM ErcIe' Edn `N ¤̀¨©©¥§¦¥¦¥
oMW ,zFevOd on md miOExr iM Epiad¥¦¦£¦¥¦©¦§¤¥

,mcia dzid zg` devn`NW ¦§¨©©¨§¨§¨¨¤Ÿ
,zrCd urn lFk`l- Elhxrzpe ¤¡¥¥©©©§¦§©§§

ExrpzddPnido`M dlEWn devOd] ¦§©£¥¤¨©¦§¨§¨¨
xaFrde ,WEAlnlhWFRW inM ,dilr §©§§¨¥¨¤¨§¦¤¥

[EPOn mFxr xzFpe FWEal z`(x"a) ¤§§¨¨¦¤
(m"`x):

.äðàú äìòEUr EPOOW dp`Yd ur £¥§¥¨¥©§¥¨¤¦¤¨

,zFxFbg mnvrlurd `Edur) §©§¨£¨¥¥
(zrCd,EPOn Elk`W`id KMW ©©©¤¨§¦¤¤¨¦

W ,dCiOd- FA ElwlwzPW xaCAÎlr ©¦¨¤©¨¨¤¦§©§§©
FciEpwzp(:r oixcdpq)x`W la` , ¨¦§§£¨§¨

- mErpn ,mivrdmc`l EgiPd `l ¨¥¦§¨Ÿ¦¦§¨¨
FYW`elFHiNnz`mdilrmilrd) §¦§¦¦¤£¥¤¨¨¦

.zFxFbgd ziIUr KxFvl (mdNW¤¨¤§¤£¦©©£
:i"yx siqenemqxRzp `l dn ipRnE¦§¥¨Ÿ¦§©§¥

lW FnW dxFYA?urdmEXnoi`W ©¨§¤¨¥¦¤¥
- zFpFdl utg `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¥§

mEWl xrv mFxbl,dIxAickE`NW ¦§©©§§¦¨§¥¤Ÿ
EdEnilkimi`ExAd lMExn`ie:eilr ©§¦¨©§¦§Ÿ§¨¨

Edf'urddwNWlM WprpemlFrd ¤¨¥¤¨¨§¤¡©¨¨¨
,'Fci lrz` aEzMd mqxR `l oMÎlr ©¨©¥Ÿ¦§¥©¨¤

A x`Fan KM .FnWiAx Wxcn §¨§¨§¦§©©¦
:`nEgpz©§¨

(g).eòîLiåz` oiivl micwn i"yx ©¦§§
z` yxtiy iptl ,dxezl eyexita ekxc

:oldlc ze`xwndWizF`xwOd xE`iaA ¥§¥©¦§¨
ElNdxakE ,miAx dcB`ÎiWxcn ©¨¦§§¥©¨¨©¦§¨

mpFkn lr EpizFAx mExCqEaYkp) ¦§©¥©§¨¦§§
E`aEde(oFkPd mnFwnAÎziW`xaA §§¦§¨©¨¦§¥¦

e ,zFWxcn x`WaE dAx,mlE`ip` ©¨¦§¨¦§¨§¨£¦
l `N` iz`a `lz` WxtlW FhEWR Ÿ¨¦¤¨§¨¥¤§¤

d oFWllE ,`xwnmB ,df cvl `iad §©¦§¨§¨¦§©¤©
iWxcnzaXiind dcB`z`ixaC ¦§§¥©¨¨©§©¤¤¤¦§¥

- eipt` lr xEaC xaC `xwOd©¦§¨¨¨¨©¨§¨
.oFkPd FcFqi lr xace xaC lM aXiil§©¥¨¨¨§¨¨©§©¨

oeyl yxtl wx `id i"yx zpeeke li`ed
epi` okÎlr ,eweic lr ecinrdle `xwnd
,miaxd l"fg iyxcn lk z` eyexita `ian
ixac aeyia miriiqnd el` z` `l`
e`eaa i"yx bdep jxcd ef lre .`xwnd
rpnpe ,oldlc ze`xwnd z` yxtl
miaxd dcb`d iyxcn x`y z` `iadln

:mda exn`py
.eòîLiåErnX dnoiicr ?dEge mc` ©¦§§©¨§¨¨§©¨£©¦

,d"awd lW FxEAiC lFw z` ErnW `lŸ¨§¤¦¤
W xnFl aEzMd zpeEM `N`z` ErnW ¤¨©¨©©¨©¤¨§¤

lFwlW FkENid,`EdÎKExAÎWFcTd ¦¤©¨¨
didWdrW DzF`A:oBA KNdzn ¤¨¨§¨¨¨¦§©¥©¨

.íBiä çeøìWnXd] WnXd cvl §©©§©©¤¤©¤¤
'mFi' z`xwp(e ,c mixiyd xiy i"yx d`x),[ ¦§¥

xnFlMlxargEx FzF`(cv)WzgixG §©§¥¤©©¤§¦©
mXn d`A WnXd,drW DzF`AFfe ©¤¤¨¨¦¨§¨¨¨§

ziaxrn `id,(axrn cv)zFptNW ¦©£¨¦©©£¨¤¦§
axrd z`vnpmde ,axrnA dOg ¤¤¦§¥©©¨§©£¨§¥

(dEge mc`)Egxq(E`hg)AdrW ¨¨§©¨¨§¨§§¨¨



צי ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(â)àì íéäìà øîà ïbä-CBúa øLà õòä éøtîe¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ
:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«

i"yx£Ba eÚb˙ ‡ÏÂ∑,הּצּוּוי על ׁשּנאמר:הֹוסיפה הּוא ּגרעֹון, לידי ּבאה ל)לפיכ על (משלי "אלּֿתֹוסף ¿…ƒ¿ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
.ּדבריו" ְָָ

(ã):ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
i"yx£Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑'ּבאכילה מיתה אין ּכ ּבנגיעה, מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ׁשּנגעה עד ּדחפּה …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

רבה) .(בראשית

(ä)eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå íëéðéò¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

i"yx£Ú„È Èk∑העֹולם את ּוברא אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן רבה)ּכל ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒ
עֹולמֹות  .יֹוצרי ְֵָ

(å)-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨
Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì àeä́¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−

:ìëàiå dnò dLéàì-íb ïzzå ìëàzå©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ ּדבריו והאמינּתּוראתה לּה והּנאּו נחׁש רבה)ׁשל ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ ּכאלהים .להיֹות «≈∆»ƒ»ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָƒ»≈ְִִֵֹ

ÌÈÈÚÏ ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ∑"עיניכם "ונפקחּו לּה: ׁשאמר ÏÈkN‰Ï.ּכמֹו „ÓÁÂ∑ יֹודעי" לּה ׁשאמר ּכמֹו ¿ƒ«¬»»≈«ƒְְְְִֵֵֶֶַָָ¿∆¿»¿«¿ƒְְֵֶַָָ
ורע" dLÈ‡Ï.טֹוב Ìb ÔzzÂ∑ הּוא ויחיה היא, ּתמּות אחרת ׁשּלא ּבהמה ∑Ìb.ויּׂשא .וחּיה לרּבֹות ָָ«ƒ≈«¿ƒ»ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ«ְְְֵַַָָ

ÈÈג  ¯Ó‡ ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓ· Èc ‡ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒƒ¿»¬«¿»
‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈¿»¿«¿≈ƒ¿»

:Ôe˙eÓz¿

Ôe˙eÓz:ד  ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È¯‡Âו  ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒe d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).Ba eòbú àìåo`MdtiqFddEg §Ÿ¦§¨¦¨©¨
Dnvr zrCn,iEEiSd lrixdW ¦©©©§¨©©¦¤£¥

z` `N` mdl xq` `l d"awdŸ¨©¨¤¤¨¤
z` mB dtiqFd `ide ,dlik`d̈£¦¨§¦¦¨©¤
lr xzi dtiqFdW oeike .dribPd©§¦¨§¥¨¤¦¨¨¥©

,dCiOd- oFrxb icil d`A Kkitl ©¦¨§¦¨¨¨¦¥¥¨
lr sFQal xFarYW Dl mxB df xaC̈¨¤¨©¨¤©£§©©

Fnvr xEQi`d(`ad weqta i"yx d`x).e`Ed ¨¦©§§
xn`PW(e ,l ilyn)DFl` zxn` lM' ¤¤¡©¨¦§©¡©
...dtExveixaC lr sqFY l`gikFi oR §¨©§§©§¨¨¤¦©

dtExv 'd zevnE li`Fd] 'Yafkpe LA§§¦§¨§¨¦¦§©§¨
l` oMÎlr ,wEICd zilkzA zwCwEcnE§§¤¤§©§¦©¦©¥©
iciÎlr `OW ,eixaC lr siqFY¦©§¨¨¤¨©§¥

LztqFd(3 [dxiar icil `FaY: ¨¨§¨¦¥£¥¨
(c).ïeúeîz úBî àìDl gikFd cviM Ÿ§¥©¦©¨

dEg dllMW oeiM ?zEnY `NW WgPd©¨¨¤Ÿ¨¥¨¤¨§¨©¨
dzOice ,xEQi`d llkA dribPd z ¤̀©§¦¨¦§©¨¦§¦§¨

,mdipWl cg` oiCW aFWglDtgC ©£¤¦¤¨¦§¥¤§¨¨
urd xarl WgPd,Fa drbPW croeike ©¨¨§¥¤¨¥©¤¨§¨§¥¨

,xaC Dl rxi` `NWDl xn`:WgPd ¤Ÿ¥©¨¨¨¨©¨©¨¨
W mWM'W zF`xl YgkFPdzin oi` §¥¤©§§¦§¤¥¦¨

dribpA,FAKMW i`xYdzin oi`s` ¦§¦¨¨¦§¦¤¥¦¨©
dlik`A'EPOn(x"a): ©£¦¨¦¤

(d).òãBé ék:WgPd Dl xn` KM ¦¥©¨¨©¨©¨¨
on lFk`l d"awd mkl xq`W mrHd©©©¤¨©¨¤¤¡¦
zinY dlik`dW mEXn Fpi` ,urd̈¥¥¦¤¨£¦¨¨¦
lW Fbdpn KMW mEXn `N` ,mkz ¤̀§¤¤¨¦¤¨¦§¨¤

W ,mlFr- oOE` lMdgnEOd ¨¤¨¨©§¤
,znIEqn dk`lnAipA z` `pFU ¦§¨¨§¤¤¥¤§¥

- FzEpOE`DzF`A mignEOd x`W z` ¨¤§¨©§¦§¨
EdFnM miAx EidIW utg Fpi`e ,dk`ln§¨¨§¥¨¥¤¦§©¦¨
mB KM ,FzqpxRn mirxbn mdW mEXn¦¤¥§¨§¦¦©§¨¨¨©

,d"awdurd ondGdE ,lk`gka ¦¨¥©¤¨©§Ÿ©
Ff dlik`,mlFrd z` `xaFpi`e £¦¨¨¨¤¨¨§¥

Eidze EPOn Elk`Y mY` s`W utg̈¥¤©©¤Ÿ§¦¤§¦§
EdFnM(x"a): ¨

.íéäìàk íúééäåzFidlixvFi ¦§¦¤¥Ÿ¦¦§§¥
zFnlFr:EdFnM ¨¨

(e).äMàä àøzådz`xW dpeEMd oi` ©¥¤¨¦¨¥©©¨¨¤¨£¨
`l oiicr ixdW ,urd lW Faih z ¤̀¦¤¨¥¤£¥£©¦Ÿ

`N` ,EPOn dlk`lW eixaC dz`x ¨§¨¦¤¤¨¨£¨§¨¨¤
WgpElAwzpe Dl E`xp WgPd ixaC Î ¨¨¦§¥©¨¨¦§¨§¦§©§

:l"fg oFWlA EpivOW FnM] DYrC lr©©§¨§¤¨¦¦§
xnFlM ,'ipFlR ixaC z` ip` d`Fx'¤£¦¤¦§¥§¦§©

[iYrC lr milAwzn eixaCDl E`pde §¨¨¦§©§¦©©§¦§¦§¨
-dipirA og E`vn eixaCEYpin`de §¨¨¨§¥§¥¤¨§¤¡¦©

(Fl dpin`d)(x"a)(`"eb ,m"`x): ¤¡¦¨
.õòä áBè ékaFh urdW Fl dpin`d ¦¨¥¤¡¦¨¤¨¥

,EPOn milkF`l lirFnEzFidlixvFi ¦¨§¦¦¤¦§§¥
zFnlFr:midl`M ¨¥Ÿ¦

.íéðéòì àeä äåàú éëådpin`d oM §¦©£¨¨¥©¦¥¤¡¦¨
mipird z` gFwtl `Ed aFHW Fl¤¦§©¤¨¥©¦

,dnkgADl xn`W FnM:WgPd ©¨§¨§¤¨©¨©¨¨
mkipir Egwtpe(d weqt): §¦§§¥¥¤

.ìékNäì õòä ãîçðåok FnM §¤§¨¨¥§©§¦§¥
Îlr EliMUIW ,WgPd ixacl dpin`d¤¡¦¨§¦§¥©¨¨¤©§¦©

,rxl aFh oiA oigadl df iciFnM §¥¤§©§¦¥¨¨§
rxe aFh ircFi :Dl xn`W(my): ¤¨©¨§¥¨¨

.dLéàì íb ïzzålFk`l dzvx `l ©¦¥©§¦¨Ÿ¨§¨¤¡
itl ,`Ed mB lk`i oM m` `N ¤̀¨¦¥Ÿ©©§¦
ixtA Wi z`f lkA m` ,DAlA dxn`W¤¨§¨§¦¨¦§¨Ÿ¥¦§¦
,mdipW EzEni ahEn ,zindl icM urd̈¥§¥§¨¦¨¨§¥¤

calaE`id zEnz `NWDCaledigi ¦§©¤Ÿ¨¦§©¨§¦§¤
`Vie ,`EddX`zxg`:diYgY §¦¨¦¨©¤¤©§¤¨

.íbzFAxl mFwn lkA d`A 'mB' zaiY ©¥©©¨¨§¨¨§©
o`M .WxFtnA aEzMd caNn sqFp xaC̈¨¨¦§©©¨¦§¨¨

Ff daiY d`A,dIge dndA zFAxl ¨¨¥¨§©§¥¨§©¨
mdl mB ,Dlral Dzpizp caNOW¤¦§©§¦¨¨§©§¨©¨¤

:urd ixRn lFk`l dX`d dpzp̈§¨¨¦¨¤¡¦§¦¨¥

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(æ)íä ínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Á˜tzÂ∑ מֹוכיח הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין ולא הּכתּוב ּדּבר החכמה Èk.לענין eÚ„iÂ «ƒ»«¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹ«≈¿ƒ
Ì‰ Ìn¯ÈÚ∑ ּבידם היתה אחת מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו מהּו אּלא ערם, ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף ≈Àƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

הימּנה רבה)ונתערטלּו ˙‡‰.(בראשית ‰ÏÚ∑נתקנּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר מּמּנּו, ׁשאכלּו העץ ע)הּוא ,(סנהדרין ְְְְִֵֶַָ¬≈¿≈»ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להֹונֹות  חפץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין העץ? נתּפרסם לא מה ּומּפני עליהם. מּלּטל מנעּום העצים ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹאבל

ויאמר  יכלימּוהּו ׁשּלא ידֹו'ּברּיה, על העֹולם ׁשּלקה 'זהּו תנחומא)ּו: רבי .(מדרש ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr ck zegiy ihewl)

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו העץהעץהעץהעץ ז)ההההּוּוּוּואאאא ג, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
זה  הרי חז"ל) מדרׁשי ּפי על (מה־ּׁשאין־ּכן מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ועל ּתאנים, ּבאכילת נאסרּו וחּוה ׁשאדם נמצא, זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלפי

עֹולם! ִָאּסּור

(ç)çeøì ïba Cläúî íéäìà ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©
íéäìà ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½

:ïbä õò CBúa§−¥¬©¨«
i"yx£eÚÓLiÂ∑,מדרׁשֹות ּובׁשאר רּבה' ּב'בראׁשית מכֹונם על רּבֹותינּו סּדרּום ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

אפניו  על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי המיּׁשבת ּולאּגדה מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא ∑eÚÓLiÂ.ואני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ«ƒ¿¿
ּבּגן  מתהּל ׁשהיה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, קֹול את ׁשמעּו ּׁשמעּו? ‰ÌBi.מה Áe¯Ï∑ׁשהּׁשמׁש רּוח לאֹותֹו ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ¿««ְֶֶֶַַ

והם  ּבּמערב, חּמה ערב ׁשּלפנֹות מערבית, היא וזֹו עּקר), כן ּכי ודֹו"ק לׁשם, אחרים: (ספרים מּׁשם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבאה
לח) ּבעׂשירית (שם .סרחּו ְֲִִָָ

‡¯Èז  eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ¯˙ ÈÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰Ï e„·ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

Cl‰Óח  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏ ‡˙È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

:‡˙È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).'Bâå äðç÷tzå,Ff mipir zgiwR ©¦¨©§¨§§¦©¥©¦
,aEzMd xAC dnkgd oiprlEgwtPW §¦§©©¨§¨¦¥©¨¤¦§§

mlrPW dn z` Epiade mlkU ipir¥¥¦§¨§¥¦¤©¤¤§©
.okl mcFw mzpadn`leaEzMd xAiC ¥£¨¨¨¤¨¥§Ÿ¦¥©¨

,WOn dI`x oiprlmdipir ixdW §¦§©§¦¨©¨¤£¥¥¥¤
zNigYn zFgEwR Eid zF`Fxd̈¨§¦§¦©

.mz`ixAgikFn `xwOd sFqe,oM §¦¨¨§©¦§¨¦©¥
mzrici icil d`iad mipird zgiwRW¤§¦©¨¥©¦¥¦¨¦¥§¦¨¨
Dpi` Ff drici ixde ,'md miOExr iM'¦£¦¥©£¥§¦¨¥¨
zrcA m` iM ,mipir d`xnA diElY§¨§©§¥¥©¦¦¦§©©

:dnkge§¨§¨
.íä íéneøéò ék eòãiå`nEQd s` ©¥§¦¥¦¥©©¨

,mExr `EdWM rcFiErci i`CeeaE ¥©§¤¨§©©¨§
oi`W ,dQEkn mxUA oi`W dNigYn¦§¦¨¤¥§¨¨§¤¤¥
,z`f zrcl icM lkUe zrcA KxFv¤§©©¨¥¤§¥¨©©Ÿ

?'md miOExir iM ErcIe' Edn `N ¤̀¨©©¥§¦¥¦¥
oMW ,zFevOd on md miOExr iM Epiad¥¦¦£¦¥¦©¦§¤¥

,mcia dzid zg` devn`NW ¦§¨©©¨§¨§¨¨¤Ÿ
,zrCd urn lFk`l- Elhxrzpe ¤¡¥¥©©©§¦§©§§

ExrpzddPnido`M dlEWn devOd] ¦§©£¥¤¨©¦§¨§¨¨
xaFrde ,WEAlnlhWFRW inM ,dilr §©§§¨¥¨¤¨§¦¤¥

[EPOn mFxr xzFpe FWEal z`(x"a) ¤§§¨¨¦¤
(m"`x):

.äðàú äìòEUr EPOOW dp`Yd ur £¥§¥¨¥©§¥¨¤¦¤¨

,zFxFbg mnvrlurd `Edur) §©§¨£¨¥¥
(zrCd,EPOn Elk`W`id KMW ©©©¤¨§¦¤¤¨¦

W ,dCiOd- FA ElwlwzPW xaCAÎlr ©¦¨¤©¨¨¤¦§©§§©
FciEpwzp(:r oixcdpq)x`W la` , ¨¦§§£¨§¨

- mErpn ,mivrdmc`l EgiPd `l ¨¥¦§¨Ÿ¦¦§¨¨
FYW`elFHiNnz`mdilrmilrd) §¦§¦¦¤£¥¤¨¨¦

.zFxFbgd ziIUr KxFvl (mdNW¤¨¤§¤£¦©©£
:i"yx siqenemqxRzp `l dn ipRnE¦§¥¨Ÿ¦§©§¥

lW FnW dxFYA?urdmEXnoi`W ©¨§¤¨¥¦¤¥
- zFpFdl utg `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¥§

mEWl xrv mFxbl,dIxAickE`NW ¦§©©§§¦¨§¥¤Ÿ
EdEnilkimi`ExAd lMExn`ie:eilr ©§¦¨©§¦§Ÿ§¨¨

Edf'urddwNWlM WprpemlFrd ¤¨¥¤¨¨§¤¡©¨¨¨
,'Fci lrz` aEzMd mqxR `l oMÎlr ©¨©¥Ÿ¦§¥©¨¤

A x`Fan KM .FnWiAx Wxcn §¨§¨§¦§©©¦
:`nEgpz©§¨

(g).eòîLiåz` oiivl micwn i"yx ©¦§§
z` yxtiy iptl ,dxezl eyexita ekxc

:oldlc ze`xwndWizF`xwOd xE`iaA ¥§¥©¦§¨
ElNdxakE ,miAx dcB`ÎiWxcn ©¨¦§§¥©¨¨©¦§¨

mpFkn lr EpizFAx mExCqEaYkp) ¦§©¥©§¨¦§§
E`aEde(oFkPd mnFwnAÎziW`xaA §§¦§¨©¨¦§¥¦

e ,zFWxcn x`WaE dAx,mlE`ip` ©¨¦§¨¦§¨§¨£¦
l `N` iz`a `lz` WxtlW FhEWR Ÿ¨¦¤¨§¨¥¤§¤

d oFWllE ,`xwnmB ,df cvl `iad §©¦§¨§¨¦§©¤©
iWxcnzaXiind dcB`z`ixaC ¦§§¥©¨¨©§©¤¤¤¦§¥

- eipt` lr xEaC xaC `xwOd©¦§¨¨¨¨©¨§¨
.oFkPd FcFqi lr xace xaC lM aXiil§©¥¨¨¨§¨¨©§©¨

oeyl yxtl wx `id i"yx zpeeke li`ed
epi` okÎlr ,eweic lr ecinrdle `xwnd
,miaxd l"fg iyxcn lk z` eyexita `ian
ixac aeyia miriiqnd el` z` `l`
e`eaa i"yx bdep jxcd ef lre .`xwnd
rpnpe ,oldlc ze`xwnd z` yxtl
miaxd dcb`d iyxcn x`y z` `iadln

:mda exn`py
.eòîLiåErnX dnoiicr ?dEge mc` ©¦§§©¨§¨¨§©¨£©¦

,d"awd lW FxEAiC lFw z` ErnW `lŸ¨§¤¦¤
W xnFl aEzMd zpeEM `N`z` ErnW ¤¨©¨©©¨©¤¨§¤

lFwlW FkENid,`EdÎKExAÎWFcTd ¦¤©¨¨
didWdrW DzF`A:oBA KNdzn ¤¨¨§¨¨¨¦§©¥©¨

.íBiä çeøìWnXd] WnXd cvl §©©§©©¤¤©¤¤
'mFi' z`xwp(e ,c mixiyd xiy i"yx d`x),[ ¦§¥

xnFlMlxargEx FzF`(cv)WzgixG §©§¥¤©©¤§¦©
mXn d`A WnXd,drW DzF`AFfe ©¤¤¨¨¦¨§¨¨¨§

ziaxrn `id,(axrn cv)zFptNW ¦©£¨¦©©£¨¤¦§
axrd z`vnpmde ,axrnA dOg ¤¤¦§¥©©¨§©£¨§¥

(dEge mc`)Egxq(E`hg)AdrW ¨¨§©¨¨§¨§§¨¨



ziy`xaצב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(è):äkià Bì øîàiå íãàä-ìà íéäìà ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨
i"yx£‰ki‡∑ּפתאם יֹו יעניׁשהּו אם להׁשיב נבהל יהא ׁשּלא ּבדברים, עּמֹו לּכנס אּלא הּוא, היכן היה דע «∆»ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

רבה) לֹו:(בראשית אמר ּבקין וכן ד). ּבבלעם:(בראשית וכן ?"אחי הבל כב)"אי עּמ"?(במדבר האּלה האנׁשים "מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבלאדן מרֹוד ּבׁשלּוחי ּבחזקּיהּו, וכן ּבדברים, עּמהם לט)לּכנס .(ישעיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

(é)íøéò-ék àøéàå ïba ézòîL Eì÷-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ
:àáçàå éëðà̈−Ÿ¦¨¥«¨¥«

(àé)õòä-ïîä äzà íøéò ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À
éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨

i"yx£EÏ „Èb‰ ÈÓ∑ ּבעֹומד יׁש ּבׁשת מה לדעת ל .ּבתמיהה ∑‰ıÚ‰ŒÔÓ.ערם?מאין ƒƒƒ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ¬ƒ»≈ְִִָ

(áé)àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²
:ìëàå õòä-ïî él-äðúð̈«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙ ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע"ז ּכפר .ּכאן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

(âé)úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא .""אל ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼
äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà̈³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®

ðçb-ìòéiç éîé-ìk ìëàz øôòå Cìú E:E ©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«

‡z:ט  Ô‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¡…ƒ¿»»«¬«≈»»¿

È‚a˙‡י  ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»«≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
:˙È¯nËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„e¿≈ƒ¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‰ÔÓיא  z‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈«¿ƒ«»¿¬ƒ
dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙc ‡ÏÈ‡ƒ»»ƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡¬«¿»

‰È‡יב  ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú·„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dzixiUrÎxg` zrW `idW ,mFIA ¨£¦¦©¤¦§©©©
dOgd zriwWl dkEnQd miixdSd©¨¢©¦©§¨¦§¦©©©¨

(:gl oixcdpq)(`"eb):
(h).äkiàdid rcFid"awdokid ©¤¨¥©¨¨¥¨

,`EdrECnE ,eiptl rEcie iElB lMd iM¦©Ÿ¨§¨©§¨¨©
?'dMI`' eil` `xw`N`eil` dpR ¨¨¥¨©¤¨¤¨¨¨¥¨

zpnÎlr Ff dl`WAFOr qpMil ¦§¥¨©§¨¦¨¥¦
,mixacAEPrAzi mxEAic icM KFze ¦§¨¦§§¥¦¨¦§§¤

icM ,eiUrn lrW,F`hg lr dCeezI ©©£¨§¥¤¦§©¤©¤§
eaiWdl ldap `di `NdaEWY §Ÿ§¥¦§¨§¨¦§¨

oMW ,diE`x Dpi`WEdWipri m` ¤¥¨§¨¤¥¦©£¦¥
- mF`zR,cIn F`hg lr EPrAzi m` ¦§¦¦§§¤©¤§¦¨

`dY `l ,Kkl Fnvr oikIW ilAn¦§¦¤¨¦©§§¨Ÿ§¥
lr zFcFdl eilr zaXEin FYrC©§§¤¤¨¨§©

zn`d(x"a)oke .dOkA mi`vFn Ep` ¨¡¤§¥¨§¦§©¨
mc`d l` dpFR d"awdW zFnFwn§¤¤¤¨¨¨
,Fl drEci DzaEWYW s` ,dl`WA¦§¥¨©¤§¨¨§¨

:mixacA FOr qpMidl zpnÎlroiwA ©§¨§¦¨¥¦¦§¨¦§©¦

zbixd lr FgikFdl d"awd `AWM]§¤¨§¦©£¦©
e gzR [ladLig` lad i` :Fl xn` ¤¤¨©§¨©¥¤¤¨¦

(h ,c oldl)mrlaA oke ,eil` E`AWM] §¥§¦§¨§¤¨¥¨
FxaC z` d"awd gzFR [wla igElW§¥¨¨¥©¤§¨

:eil`KOr dN`d miWp`d inxacna) ¥¨¦¨£¨¦¨¥¤¦¨
(h ,ak,xqFg KFYn El`Wp `l EN` lke§¨¥Ÿ¦§£¦¤

zpnÎlr `N` ,driciMilmdOr qp §¦¨¤¨©§¨¦¨¥¦¨¤
oke ;mixacAmi`vFn Ep`- EdIwfgA ¦§¨¦§¥¨§¦§¦§¦¨

oc`lA Kc`xn igElWAlaA Kln ¦§¥§Ÿ©©§£¨¤¤¨¤
FgikFdl `AW EdirWie ,eil` E`AW¤¨¥¨¦©§¨¤¨§¦
miWp`d Exn` dn' :dl`WA gzFR¥©¦§¥¨¨¨§¨£¨¦

'Lil` E`ai oi`nE dN`d,hl diryi d`x) ¨¥¤¥©¦¨Ÿ¥¤
(my i"yxae .bÎ`,d`Eap FciA dzidW s ©̀¤¨§¨§¨§¨

md in rcFi dide ,Kkl dxEWTd©§¨§¨§¨¨¥©¦¥
miWp`d(`"eb ,m"`x): ¨£¨¦

(`i).Eì ãébä éîdl`WA dpeEMd oi` ¦¦¦§¥©©¨¨¦§¥¨
,'mFxr LPidW Ll dNB in' xnFl Ff©¦¦¨§¤¦§¨
dQEkn m` Fnvrn rcFi mc`d ixdW¤£¥¨¨¨¥©¥©§¦§¤

`N` ,e`l F` `Ed- zrcl Ll oi`n ¨¤¨¥©¦§¨©©
oiadlA Wi zWFA dnmc`dW KM §¨¦©¤¥§¨¤¨¨¨

;mFxr cnFrdrici Ll dzNBzp cviM ¥¨¥©¦§©§¨§§¦¨
,Ffdm`urd on`NW Ll iYxdfdW £¦¦¨¥¤¦§©§¦§¤Ÿ

?Ylk` ,lFk`lAeKxcdInz(d`ilR) ¤¡¨©§¨§¤¤§¦¨§¦¨
izxdf` lr Yxar Ki` ,oM Fl`W§¨¥¥¨©§¨©©§¨¨¦

?EPOn Ylk`e(`"eb ,m"`x): §¨©§¨¦¤
(ai).éãnò äzúð øLà- o`M £¤¨©¨¦¨¦¨

EN` mixacAxtMmc`,daFHA ¦§¨¦¥¨©¨¨©¨
Fl ozp d"awdW KkA F`hg z` dlYW¤¨¨¤¤§§¨¤¨©
il dpzp dX`d' xn` `NW ,dX`d z ¤̀¨¦¨¤Ÿ¨©¨¦¨¨§¨¦
dYzp xW` dX`d' `N` 'urd on¦¨¥¤¨¨¦¨£¤¨©¨

n iN dpzp `id ,icOr'urd odxfÎdcear) ¦¨¦¦¨§¨¦¦¨¥
(:d:

(bi).éðàéMä:FWExiR- iprhdmxB ¦¦©¦¥¦§©¦¨©
.zFrhl ilFnM:`xwOA EpivOWl`' ¦¦§§¤¨¦©¦§¨©

'EdIwfg mkz` `iXi(eh ,al aÎminidÎixac) ©¦¤§¤¦§¦¨
[EdIwfg mkz` drhi l`](`"eb): ©©§¤¤§¤¦§¦¨

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ׁשל ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ׁשֹומעין? מי ּדברי  הּתלמיד, ודברי הרב ּדברי כט)להׁשיב: ‰O„‰.(סנהדרין ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑ אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ִ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו העמידּו ּכלֿׁשּכן? לא מחּיה נתקּלל, ח)מּבהמה עּבּורֹו(דף ׁשּימי ללּמד , ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשבע  נחׁש ˙CÏ.ׁשנים ׁשל EÁbŒÏÚ∑לֹו היּו .ונקצצּורגלים ִֶֶַָָָ«¿…¿≈≈ְְְְִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 13 cenr i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WgPd lW FxEAC¦¤©¨¨

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה חחחחּיּיּיּיתתתת ּוּוּוּוממממּכּכּכּכלללל ממממּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה אאאאּתּתּתּתהההה ארארארארּוּוּוּורררר ּזּזּזּזאתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ּכּכּכּכיייי אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁש |||| אלהיםאלהיםאלהיםאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה יד)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ג, ַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכח  להם אין עכׁשו ׁשהּנחׁשים ּומאחר וגֹו'. הּנחׁש" "וּיאמר ׁשּנאמר ּוכמֹו הּדּבּור, ּכח לּנחׁש היה החטא ּדקדם מצינּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּנה
וצרי חטאֹו. עבּור ּבזה ונתקּלל הּקדמֹוני, ּבּנחׁש ארע ׁשּזה לֹומר ּומסּתּבר זה. ּכח מהם ׁשּנּטל לֹומר צרי על־ּכן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹהּדּבּור,

ּבדּבּורֹו? ּגם הּנחׁש ׁשּנתקּלל ּבּכתּוב נתּפרׁש ּלא מה מּפני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלהבין
הּסּפּור  מהמׁש ּדהרי מיּתר, ּדלכאֹורה וגֹו')" מּכל אּתה (ארּור זאת עׂשית "ּכי לֹו ואמר ה' ּׁשהֹוסיף מה ּבהקּדים יּובן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻוהענין

זה. עבּור הּוא ׁשהענׁש מׁשמע ְְֲֶֶֶַַָָֹּכבר
החטא  ׁשעּקר ּומּכיון זאת". עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ּבבחינת הּוא ׁשּמקּבל ׁשהענׁש להּנחׁש מסּבירֹו ּדבזה לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹונראה
ּכנגד  ּבעּקר מכּון אּתה" ארּור זאת עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ׁשהענׁש הרי הּנחׁש, ׁשל והּׁשכנּוע הּדּבּור ּכח ידי על ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבא
קֹולֹות  להׁשמיע יּוכל ׁשּלא ועד ּבכלל, הּקֹול את ּגם אּלא ּכאדם, הּדּבּור ּכח את רק לא מאּתֹו לֹוקח ׁשהּקּב"ה הּדּבּור, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹּכח
מבחר  ׁשהיה ּתכּונֹות ּבאֹותן מהם ּפחֹות ׁשהּוא מּכל". אּתה "ארּור ּבזה) וכּיֹוצא נהימה (ׁשאגה, אחרֹות וחּיֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻּכבהמֹות

ֵֶמהם.
זאת" עׂשית "ּכי ּדהּנחׁש ההסתה ּבמעׂשה נכללּו ׁשּלא מּכיון וגֹו'" ּגחנ "על הּקללֹות, ׁשאר את ּגם ּומפרט מֹוסיף זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹועל

לפרטם. הּכתּוב הצר ְְְֵַַָָָָֻלכן

(åè)äáéàå|ðéa úéLàïéáe Eòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeä dòøæ©§¨®µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

i"yx£˙ÈL‡ ‰·È‡Â∑ ּבאת ולא חּוה, את וּתּׂשא ּתחּלה, הּוא ּכׁשּיאכל אדם, ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא אּתה ¿≈»»ƒְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

Caטו  ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e CÈa ÈÂL‡ e··„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰a ÔÈ·e≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ¯ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).úàf úéNò ékWgPd lW FpiC ¦¨¦¨Ÿ¦¤©¨¨
mc` z` :dEge mc` lW mpiCn dpFW¤¦¦¨¤¨¨§©¨¤¨¨
,E`hg rECn dNigY d"awd l`W dEge§©¨¨©§¦¨©©¨§
,mnvr lr zEkf cOll milFki Eide§¨§¦§©¥§©©§¨
`N` ,mElM l`W `l WgPd z` ENi`e§¦¤©¨¨Ÿ¨©§¤¨

.FpiC xfB cIno`MnÎlrÎs`W ,di`x ¦¨¨©¦¦¨§¨¨¤©©
KRdl Wi oiCÎziaA hRWPd lMW iR¦¤¨©¦§¨§¥¦¥§©¥
zEkf cEOil URglE lCYWdl] FzEkfA¦§§¦§©¥§©¥¦§
[oiCd xnFgn FzF` xFhtIW ,eilr̈¨¤¦§¥¤©¦

ixd ,FpiC z` Exfbi mxhAoi`W §¤¤¦§§¤¦£¥¤¥
- ziqn lW FzEkfA mikRdn,ziqOd §©§¦¦§¤¥¦©¥¦

i`Mf Fpi` ,`Fhgl mixg` dYtnd©§©¤£¥¦©£¥©©
mipzFp oi`e ,zEkf cv FxEarA EURgIW¤§©§©£©§§¥§¦
?`Ed KMW oiPnE .Fnvr wicvdl Fl§©§¦©§¦©¦¤¨
dprh dxF`kl Fl dzid WgPd ixdW¤£¥©¨¨¨§¨¦§¨©£¨

,zgSipFl`W ENi`Wd"awddOl' ¦©©¤¦§¨¨¨
,'z`f ziUrzEWx WgPl ozFp dide ¨¦¨Ÿ§¨¨¥©¨¨§

,aiWdlaxd ixaC' :aiWdl Fl did §¨¦¨¨§¨¦¦§¥¨©
'oirnFW in ixaC cinlYd ixace§¦§¥©©§¦¦§¥¦§¦
ixaC z` mixzFq cinlYd ixaCWM]§¤¦§¥©©§¦§¦¤¦§¥
oi` ,xnFlM ?bFdpl Wi in ixacM ,axd̈©§¦§¥¦¥¦§§©¥

z` xFYql `Ad ohTd ixacl swFY¤§¦§¥©¨¨©¨¦§¤
lFcBd ixaC(:bn oiyeciw d`x)oMÎm`e .[ ¦§¥©¨§¦¥

icM 'ip`iXd WgPd' dX`d zprhA oi ¥̀§©£©¨¦¨©¨¨¦¦©¦§¥
itl ,WgPd ixacA D`hg z` zFlzl¦§¤¤§¨§¦§¥©¨¨§¦
KFYnE .FlFwA rFnWl Dl did `NW¤Ÿ¨¨¨¦§©§¦
Epivnp ,oM aiWdl EdEgiPd `NW¤Ÿ¦¦§¨¦¥¦§¥
lW FzEkfA mikRdn oi`W micnl§¥¦¤¥§©§¦¦§¤

FpiC mixfFB cIn `N` ,ziqn(.hk oixcdpq) ¥¦¤¨¦¨§¦¦
(`"eb):

.äãNä úiç ìkîe äîäaä ìkî¦¨©§¥¨¦Ÿ©©©¨¤
FxEAir ini EidIW WgPd z` lNiw¦¥¤©¨¨¤¦§§¥¦
dndAd lMn dAExn (FpFixd onf KWn)¤¤§©¤§§¤¦¨©§¥¨
liRkdl KxvEd dOle .dIgd lMnE¦¨©©¨§¨¨§©§©§¦
`lde ,'dIgd lMn'E 'dndAd lMn'¦¨©§¥¨¦¨©©¨©£Ÿ
dndAd lW DxEAir inIW xg`n¥©©¤§¥¦¨¤©§¥¨
xn`IW EpiIC ,dIgd lXn miAExn§¦¦¤©©¨©¥¤Ÿ©
xEx` WgPd `vnpe 'dndAd lMn'¦¨©§¥¨§¦§¨©¨¨¨

W ,mNEMnm`xzFi,lNwzp dndAn ¦¨¤¦¥¦§¥¨¦§©¥
xzFi ixd?oMWÎlk `l dIgn`N` £¥¥¥©¨Ÿ¨¤¥¤¨

zkQnA df Wxcn EpizFAx Ecinrd¤¡¦©¥¦§¨¤§©¤¤
zFxFkA(.g sc)FxEAir inIW cOll : §§©¥¤§¥¦

- mipW raW Wgp lWztEwYW itl ¤¨¨¤©¨¦§¦¤§©
,'dIgd' ipinA xzFiA dxvTd xEAird̈¦©§¨¨§¥§¦¥©©¨
,[lEzgA] mini mipWE miXing `id¦£¦¦§©¦¨¦§¨
ipinA xzFiA dMEx`d xEAird ztEwzE§©¨¦¨£¨§¥§¦¥
miXW zF`n WlW `id ,'dndAd'©§¥¨¦§¥¦¦
dpW mdW ,[xFngA] mini dXnge©£¦¨¨¦©£¤¥¨¨
lEtM dndAd xEAirW `vnp .dninY§¦¨¦§¨¤¦©§¥¨¨
o`ke .dIgd xEAir cbpM minrR raW¤©§¨¦§¤¤¦©©¨§¨
FxEAir ztEwY `dYW ,WgPd lNwzp¦§©¥©¨¨¤§¥§©¦
dCiOd DzF`A dndAd lXn dAExn§¨¦¤©§¥¨§¨©¦¨
;dIgd lXn dAExn dndAd xEAirW¤¦©§¥¨§¤¦¤©©¨
raW iR dAExn dndAd xEAirW mWM§¥¤¦©§¥¨§¤¦¤©
dAExn WgPd lW FxEAir KM ,dIgd on¦©©¨¨¦¤©¨¨§¤
lW FxEAir `vnp ,dndAd on raW iR¦¤©¦©§¥¨¦§¨¦¤

:mipW raW Wgp̈¨¤©§©¦
ðBçb ìò.Cìú EdllwA yCgzP dn ©§§¥¥©¦§©¥¦§¨¨

oFncTd WgPd `N` ?Ff,Fl Eid milbx ¤¨©¨¨©©§©§©¦¨
EÎ FphA lr KNdzIW lNwzPXnEvvwp ¦¤¦§©¥¤¦§©¥©¦§¦§¨

eilbx(m"`x): ©§¨
(eh).úéLà äáéàåd"awd xnF` KM §¥¨¨¦¨¥

`ld :WgPd l`YpeEMzp `l dY` ¤©¨¨£Ÿ©¨Ÿ¦§©©§¨



צג ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(è):äkià Bì øîàiå íãàä-ìà íéäìà ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨
i"yx£‰ki‡∑ּפתאם יֹו יעניׁשהּו אם להׁשיב נבהל יהא ׁשּלא ּבדברים, עּמֹו לּכנס אּלא הּוא, היכן היה דע «∆»ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

רבה) לֹו:(בראשית אמר ּבקין וכן ד). ּבבלעם:(בראשית וכן ?"אחי הבל כב)"אי עּמ"?(במדבר האּלה האנׁשים "מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבלאדן מרֹוד ּבׁשלּוחי ּבחזקּיהּו, וכן ּבדברים, עּמהם לט)לּכנס .(ישעיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

(é)íøéò-ék àøéàå ïba ézòîL Eì÷-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ
:àáçàå éëðà̈−Ÿ¦¨¥«¨¥«

(àé)õòä-ïîä äzà íøéò ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À
éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨

i"yx£EÏ „Èb‰ ÈÓ∑ ּבעֹומד יׁש ּבׁשת מה לדעת ל .ּבתמיהה ∑‰ıÚ‰ŒÔÓ.ערם?מאין ƒƒƒ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ¬ƒ»≈ְִִָ

(áé)àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²
:ìëàå õòä-ïî él-äðúð̈«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙ ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע"ז ּכפר .ּכאן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

(âé)úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא .""אל ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼
äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà̈³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®

ðçb-ìòéiç éîé-ìk ìëàz øôòå Cìú E:E ©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«

‡z:ט  Ô‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¡…ƒ¿»»«¬«≈»»¿

È‚a˙‡י  ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»«≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
:˙È¯nËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„e¿≈ƒ¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‰ÔÓיא  z‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈«¿ƒ«»¿¬ƒ
dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙc ‡ÏÈ‡ƒ»»ƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡¬«¿»

‰È‡יב  ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú·„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

dzixiUrÎxg` zrW `idW ,mFIA ¨£¦¦©¤¦§©©©
dOgd zriwWl dkEnQd miixdSd©¨¢©¦©§¨¦§¦©©©¨

(:gl oixcdpq)(`"eb):
(h).äkiàdid rcFid"awdokid ©¤¨¥©¨¨¥¨

,`EdrECnE ,eiptl rEcie iElB lMd iM¦©Ÿ¨§¨©§¨¨©
?'dMI`' eil` `xw`N`eil` dpR ¨¨¥¨©¤¨¤¨¨¨¥¨

zpnÎlr Ff dl`WAFOr qpMil ¦§¥¨©§¨¦¨¥¦
,mixacAEPrAzi mxEAic icM KFze ¦§¨¦§§¥¦¨¦§§¤

icM ,eiUrn lrW,F`hg lr dCeezI ©©£¨§¥¤¦§©¤©¤§
eaiWdl ldap `di `NdaEWY §Ÿ§¥¦§¨§¨¦§¨

oMW ,diE`x Dpi`WEdWipri m` ¤¥¨§¨¤¥¦©£¦¥
- mF`zR,cIn F`hg lr EPrAzi m` ¦§¦¦§§¤©¤§¦¨

`dY `l ,Kkl Fnvr oikIW ilAn¦§¦¤¨¦©§§¨Ÿ§¥
lr zFcFdl eilr zaXEin FYrC©§§¤¤¨¨§©

zn`d(x"a)oke .dOkA mi`vFn Ep` ¨¡¤§¥¨§¦§©¨
mc`d l` dpFR d"awdW zFnFwn§¤¤¤¨¨¨
,Fl drEci DzaEWYW s` ,dl`WA¦§¥¨©¤§¨¨§¨

:mixacA FOr qpMidl zpnÎlroiwA ©§¨§¦¨¥¦¦§¨¦§©¦

zbixd lr FgikFdl d"awd `AWM]§¤¨§¦©£¦©
e gzR [ladLig` lad i` :Fl xn` ¤¤¨©§¨©¥¤¤¨¦

(h ,c oldl)mrlaA oke ,eil` E`AWM] §¥§¦§¨§¤¨¥¨
FxaC z` d"awd gzFR [wla igElW§¥¨¨¥©¤§¨

:eil`KOr dN`d miWp`d inxacna) ¥¨¦¨£¨¦¨¥¤¦¨
(h ,ak,xqFg KFYn El`Wp `l EN` lke§¨¥Ÿ¦§£¦¤
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ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ׁשל ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ׁשֹומעין? מי ּדברי  הּתלמיד, ודברי הרב ּדברי כט)להׁשיב: ‰O„‰.(סנהדרין ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑ אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ִ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו העמידּו ּכלֿׁשּכן? לא מחּיה נתקּלל, ח)מּבהמה עּבּורֹו(דף ׁשּימי ללּמד , ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשבע  נחׁש ˙CÏ.ׁשנים ׁשל EÁbŒÏÚ∑לֹו היּו .ונקצצּורגלים ִֶֶַָָָ«¿…¿≈≈ְְְְִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 13 cenr i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

WgPd lW FxEAC¦¤©¨¨

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה חחחחּיּיּיּיתתתת ּוּוּוּוממממּכּכּכּכלללל ממממּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה אאאאּתּתּתּתהההה ארארארארּוּוּוּורררר ּזּזּזּזאתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ּכּכּכּכיייי אלאלאלאל־־־־ההההּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁש |||| אלהיםאלהיםאלהיםאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה יד)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ג, ַַַַֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכח  להם אין עכׁשו ׁשהּנחׁשים ּומאחר וגֹו'. הּנחׁש" "וּיאמר ׁשּנאמר ּוכמֹו הּדּבּור, ּכח לּנחׁש היה החטא ּדקדם מצינּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּנה
וצרי חטאֹו. עבּור ּבזה ונתקּלל הּקדמֹוני, ּבּנחׁש ארע ׁשּזה לֹומר ּומסּתּבר זה. ּכח מהם ׁשּנּטל לֹומר צרי על־ּכן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹהּדּבּור,

ּבדּבּורֹו? ּגם הּנחׁש ׁשּנתקּלל ּבּכתּוב נתּפרׁש ּלא מה מּפני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלהבין
הּסּפּור  מהמׁש ּדהרי מיּתר, ּדלכאֹורה וגֹו')" מּכל אּתה (ארּור זאת עׂשית "ּכי לֹו ואמר ה' ּׁשהֹוסיף מה ּבהקּדים יּובן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻוהענין

זה. עבּור הּוא ׁשהענׁש מׁשמע ְְֲֶֶֶַַָָֹּכבר
החטא  ׁשעּקר ּומּכיון זאת". עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ּבבחינת הּוא ׁשּמקּבל ׁשהענׁש להּנחׁש מסּבירֹו ּדבזה לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹונראה
ּכנגד  ּבעּקר מכּון אּתה" ארּור זאת עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ׁשהענׁש הרי הּנחׁש, ׁשל והּׁשכנּוע הּדּבּור ּכח ידי על ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבא
קֹולֹות  להׁשמיע יּוכל ׁשּלא ועד ּבכלל, הּקֹול את ּגם אּלא ּכאדם, הּדּבּור ּכח את רק לא מאּתֹו לֹוקח ׁשהּקּב"ה הּדּבּור, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹּכח
מבחר  ׁשהיה ּתכּונֹות ּבאֹותן מהם ּפחֹות ׁשהּוא מּכל". אּתה "ארּור ּבזה) וכּיֹוצא נהימה (ׁשאגה, אחרֹות וחּיֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻּכבהמֹות

ֵֶמהם.
זאת" עׂשית "ּכי ּדהּנחׁש ההסתה ּבמעׂשה נכללּו ׁשּלא מּכיון וגֹו'" ּגחנ "על הּקללֹות, ׁשאר את ּגם ּומפרט מֹוסיף זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹועל

לפרטם. הּכתּוב הצר ְְְֵַַָָָָֻלכן

(åè)äáéàå|ðéa úéLàïéáe Eòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeä dòøæ©§¨®µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

i"yx£˙ÈL‡ ‰·È‡Â∑ ּבאת ולא חּוה, את וּתּׂשא ּתחּלה, הּוא ּכׁשּיאכל אדם, ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא אּתה ¿≈»»ƒְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

Caטו  ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e CÈa ÈÂL‡ e··„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰a ÔÈ·e≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ¯ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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ziy`xaצד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
:לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ויֹודעֹות להתּפּתֹות קּלֹות ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ּתחּלה, חּוה אל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלדּבר

אׁשית" ט)∑EÙeLÈ."ואיבה ּכמֹו:(סוטה ,ט)יכּתת יתּה'(דברים 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" z‡Â‰."ואּכת ְִֵָָ¿¿ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ¿«»
·˜Ú epÙeLz∑ קֹומה ל יהא ּכמֹו:לא 'ּתׁשּופּנּו', ּולׁשֹון ּתמיתּנּו. מּׁשם ואף ּבעקבֹו, מ)ותּׁשכּנּו "נׁשף (ישעיה ¿∆»≈ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשהּלׁשֹו ּולפי ׁשריקה. ּכמין נֹוׁשף הּוא לנׁש ּבא ּכׁשהּנחׁש הּלׁשֹון,ּבהם", על נֹופל נׁשיפה ן לׁשֹון ּכתב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
.ּבׁשניהם  ְִֵֶ

(æè)ðBávò äaøà äaøä øîà äMàä-ìàðøäå CC ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½
àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz áöòa§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−

:Ca-ìLîé¦§¨¨«
i"yx£CB·vÚ∑ ּבנים ּגּדּול צער העּבּור ∑C¯‰Â.זה צער ·ÌÈ.זה È„Ïz ·ˆÚa∑ הּלדה צער .זה ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ִֶַַָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ

C˙˜eLz CLÈ‡ŒÏ‡Â∑ הּכל ,"ימׁשלּֿב "הּוא אּלא ּבּפה, לתבעֹו מצח ל אין ואףֿעלּֿפיֿכן לתׁשמיׁש, ¿∆ƒ≈¿»≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ולא  ּכמֹו:∑C˙˜eLz.מּממּמּנּו ,כט)ּתאות ׁשֹוקקה (ישעיה .""ונפׁשֹו ְִִֵֶֹ¿»≈ְְְֲֵֵַַָָ

(æé)ìëàzå EzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õòä-ïîepnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

éîé ìk äpìëàz ïBávòa Eøeáòa äîãàä äøeøà£¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£E¯e·Úa ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡∑ּונמלים.ּת ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: ארּורים, ּדברים ל לּיֹוצא עלה מׁשל ¬»»¬»»«¬∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
מהם  ׁשּינק ׁשדים מקּללֹות והּברּיֹות רעה, .לתרּבּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ˆÈÎÈ¯Úטז  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ· È„Ïz ¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‡C˙zיז  ¯ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk dÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mPigl mliWkdl`N`zxYqp dpeEM §©§¦¨§¦¨¤¨©¨¨¦§¤¤
ziid xEaQW ,Ll dzidmc` zEnIW ¨§¨§¤¨¨¦¨¤¨¨¨

,FCalWMW Fl oYY FYW``Ed lk`I §©§¤¦§¦¥¤Ÿ©
,dNgzzOW dEg d`xY xW`ke §¦¨§©£¤¦§¤©¨¤¥

,lk`z `le WFxtY DlrAef``Uz ©§¨¦§§ŸŸ©§¨¦¨
dEg z`,DCal miIgA dxzFPW`le ¤©¨¤§¨©©¦§©¨§Ÿ
mPigl,dNgz dEg l` xAcl z`a §¦¨¨¨§©¥¤©¨§¦¨

zFYRzdl zFNw miWPdW itl `N ¤̀¨§¦¤©¨¦©§¦§©
-iEYiR ixacl rnXdl zFgFp§¦¨©§¦§¥¦

,lwpA `hgA lWMdlEzFrcFie §¦¨¥§¥§§¨¥§§
zFYtlmB.odilrA z`lMW xg`nE §©©¤©£¥¤¥©©¤¨

,dX`d zaxiwl dzid LzpeEMKkitl ©¨¨§¨§¨§¦§©¨¦¨§¦¨
ziW` dai`e' -dX`d oiaE LpiA §¥¨¨¦¥§¥¨¦¨

zgY dai`Î 'Drxf oiaE Lrxf oiaE¥©§£¥©§¨¥¨©©
daxiw(`"eb ,m"`x): ¦§¨
.EôeLéFWExiR- LzYkiuvFxi §§¥§©¤§§¥

LzF` ugnie'FzF` zFM`e' :FnM .mixac) §¦§©§§¨¤
(`k ,h`hg lr l`xUil dWn ixaCn]¦¦§¥¤§¦§¨¥©¥§

Fz` zM`e W`A Fz` sxU`e' :lbrd̈¥¤¨¤§ŸŸ¨¥¨¤ŸŸ
,['xtrl wC xW` cr ahid oFgḧ¥¥©£¤©§¨¨

FnEBxze:qFlwpE`A.'Dizi zitWe' §©§§§§§¨¦¨¥
oke ,'dzizM' `Ed 'dtiW'W ixd£¥¤¦¨§¦¨§¥

:'LzYki' `Ed 'LtEWi'§§§©¤§
.á÷ò epôeLz äzàåsqFp hxR Edf §©¨§¤¨¥¤§¨¨

:FzErnWnE ,WgPd zllwA`di `l §¦§©©¨¨©§¨Ÿ§¥

dnFw Ll,(DaFB)eKFWpl lkEY `l §¨©§Ÿ©¦§
`N` ,FtEB DaFbA mc`d z`EPkXz ¤¨¨¨§©¤¨¦§¤

wxe ,FawrAmlE`,EPzinY mXn s` ©©£¥§¨©¦¨§¦¤
.Lbxdl mc`d LtCxi KM lWaEoFWlE §¤¨¦§¨§¨¨¨§¨§§§

'EPtEWY'dnFC Fpi` ,WgPA xn`PW §¤¤¤¡©©¨¨¥¤
mc`d iAbl xn`PW 'LtEWi' oFWNl¦§§§¤¤¡©§©¥¨¨¨
Fpi` WgPd ixdW ,WgPd z` dMOd©©¤¤©¨¨¤£¥©¨¨¥
,mc` lW Fawr z` FzkiWpA 'ugFn'¥¦§¦¨¤£¥¤¨¨

FzErnWn `N`'mdA sWp' FnMdiryi) ¤¨©§¨§¨©¨¤
(ck ,n,oMW .[mdA FgEx gitd]¥¦¨¤¤¥

- sWFp `Ed KFWpl `A WgPdWM§¤©¨¨¨¦§¥
rinWnE eiRn gEx `ivFnoinM ¦©¦¦©§¦©§¦

,dwixW`xFw FztiWp mWÎlre §¦¨§©¥§¦¨¥
.'dtiWp' Dnvr dkiWPl mB aEzMd©¨©©§¦¨©§¨§¦¨

- oFWNd lr ltFp oFWNdW itlEoeiM §¦¤©¨¥©©¨¥¨
('dtiWp'E 'dtiW') zFaiYd iYXW¤§¥©¥¦¨§¦¨
KxC ,oWxWaE ozpibpA Ffl Ff zFnFC¨¦§¦¨¨§¨§¨¤¤
itFi cSn Ffl Ff okinqdl `xwOd©¦§¨§©§¦¨¨¦©¦
zFpFW odW s` oMÎlre ,oFWNd©¨§©¥©¤¥

Î ozErnWnAdtiWp oFWl aizM §©§¨¨§¦§§¦¨
;mdipWAlW zErnWnA - mc`A od ¦§¥¤¥¨¨¨§©§¨¤

lW zErnWnA - WgpA ode ,dzizM§¦¨§¥§¨¨§©§¨¤
dtiWp(`"eb ,m"`x): §¦¨

(fh)ðBávò.Cxrv dfA dX`dlECib ¦§¥¤©©¨¦¨§¦
dmipA(:w oiaexir): ©¨¦

ðBøäå.Cxrv dfiniA dX`d:xEAird §¥¥¤©©¨¦¨¦¥¨¦
.íéðá éãìz áöòaxrv dfdX`d §¤¤¥§¦¨¦¤©©¨¦¨

zrWA:dciNd ¦§©©¥¨
.Cú÷eLz CLéà ìàådX`dW §¤¦¥§¨¥¤¨¦¨

Wi`l zwwFYWnÎlrÎs`e .WinWzl ¦§¤¤¨¦§©§¦§©©
- gvn Kl oi` okÎiRfFre unF` ¦¥¥¨¥©¤§

,dtA FraFzlzWiIAzn dX`dW §§§¤¤¨¦¨¦§©¤¤
,WxFtnA DpFvx z` `Hal`Ed `N` §©¥¤§¨¦§¨¤¨

-Wi`dKA lWnizhlFW FYrce ¨¦¦§¨¨§©§¤¤
iElY xaCd oi`W .lMd zraFwe§©©©Ÿ¤¥©¨¨¨

`N` ,DYrcAlMd`A- EPOnFYrCn §©§¨¤¨©Ÿ¨¦¤¦©§
,FpFvxnE:KOn `le ¥§§Ÿ¦¥

.Cú÷eLzFWExiRFnM .Kze`YEp`W §¨¥¥©£¨¥§¤¨
:`xwOA mi`vFndwwFW FWtpediryi) §¦©¦§¨§©§¥¨

(g ,hk:[ziE`zn FWtp]©§¦§©¥
(fi).Eøeáòa äîãàä äøeøà£¨¨£¨¨©£¤

W ,LliaWA `id zlNEwndlrY §¤¤¦¦§¦§¤©£¤
(DAxTn `ivFY),mixEx` mixaC Ll ¦¦¦§¨§§¨¦£¦

,milnpE miWFrxR miaEaf oFbMmdW §§¦©§¦§¨¦¤¥
dCxhe laq minxFBd miIgÎilrA©£¥©¦©§¦¥¤§¦§¨
zllwA dlElM dnc`d zllwe .mc`l̈¨¨§¦§©¨£¨¨§¨§¦§©
dxEx` ...xn` mc`lE'] mc`d̈¨¨§¨¨¨©£¨

,xvFp dPOOW mEXn ,['dnc`dlWn ¨£¨¨¦¤¦¤¨¨¨¨
lW oazFIxAde ,drx zEAxzl `vFi §¥¤¥§©§¨¨§©§¦

- mdn wpIW micW zFlNwnmillwn §©§¨©¦¤¨©¥¤§©§¦

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(çé)áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤
:äãOä©¨¤«

i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ והן ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, קֹוץ ּתצמיח זרעים, מיני ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ידי  על לד)ּתּקּוןנאכלים ‰O„‰.(ביצה ·NÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â∑ הּנה" לֹו: נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ּקללה ּומה ְֱִִֵֶַָ¿»«¿»∆≈∆«»∆ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעּצבֹון  ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור מה אּלא וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את לכם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹנתּתי
ל ּתצמיח היא ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ּתצמיח ודרּדר "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּתאכלּנה",

ּתאכלם  ּכרח ועל הּׂשדה, עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים .קֹוצים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(èé)étà úòæaäîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî ék¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ּבֹו ׁשּתטריח .הרּבה לאחר ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

(ë)äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈
:éç-ìk íà¥¬¨¨«

i"yx£Ì„‡‰ ‡¯˜iÂ∑ ׁשעל ללּמד אּלא הפסיק ולא ׁשמֹות", האדם "וּיקרא הראׁשֹון: לענינֹו הּכתּוב חזר «ƒ¿»»»»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתרּדמה", "וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר מצא לא "ּולאדם ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ׁשמֹות קריאת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹידי

סמ  ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו ׁשּכתב: ידי ערּמים ועל אֹותם ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ּובמרמה  ּבמחׁשבה עליהם ּובא לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, עסּוקים אֹותם חּיה,∑eÁ‰.וראה לׁשֹון על נֹופל ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ«»ְֵַַָ

ולדֹותיה, את ּתאמרׁשּמחּיה כב)ּכאׁשר ב היה (קהלת ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה :. ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

È˙יח  ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט  „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

‰Â˙כ  ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L‡ Èa ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

FO` z` millwOW iciÎlr ,FzF`©§¥¤§©§¦¤¦
EYlCiBW(i"gp): ¤¦§©

(gi).Cì çéîöz øcøãå õB÷åoi` §§©§©©§¦©¨¥
'Ll ginvY dY`' mc`l xnFl FzpeEM©¨¨©¨¨¨©¨©§¦©§

:xnFlM `N` ,xCxce uFwux`d`id §©§©¤¨§©¨¨¤¦
dpeEMd oi`e .dN` lM Ll ginvYW¤©§¦©§¨¥¤§¥©©¨¨
uEgn milcBd mixCxce mivFwl§¦§©§©¦©§¥¦¦
,Lznc` `N` ,mirxfPd zFcVl©¨©¦§¨¦¤¨©§¨§

,mirxf ipin dPrxfYWMginvYLl §¤¦§¨¤¨¦¥§¨¦©§¦©§
,xCxce uFwode,zFIaMre qCpEw §©§©§¥§¨§©¨¦

,mixn zFwxi mdWmilk`p odewx ¤¥§¨¨¦§¥¤¡¨¦©
- oETiz iciÎlrKixv mc`dW ©§¥¦¤¨¨¨¨¦

EidIW cr ,mzpkde mlEXiaA gFxhl¦§©§¦¨©£¨¨¨©¤¦§
dlik`l miiE`x(m"`x): §¦©£¦¨

.äãNä áNò úà zìëàådllT dnE §¨©§¨¤¥¤©¨¤©§¨¨
Ff `id,dcVd aUr z` lk`IW ¦¤Ÿ©¤¥¤©¨¤

`ldemBAzxFzFl xn`p dkxa ©£Ÿ©§©§¨¨¤¡©
dGd oFWNM(hk ,` lirl)mkl iYzp dPd : ©¨©¤¦¥¨©¦¨¤

`N` ?'Fbe rxf rxFf aUr lM z ¤̀¨¥¤¥©¤©§¤¨
,oiprd itl xaCd WxRzn mFwn lkA§¨¨¦§¨¥©¨¨§¦¨¦§¨

cnlE `vW`xA o`M xEn` dn ¥§©¨¨¨§Ÿ
LxEarA dnc`d dxEx`' :oiprd̈¦§¨£¨¨£¨¨©£¤

- 'dPlk`Y oFaSrA,dllw idFf ixde §¦¨Ÿ£¤¨©£¥¦§¨¨
dnc`d z` cFarY dribie lnrAW, ¤§¨¨¦¦¨©£¤¨£¨¨

xg`ezllwoFaSrdaEzMd siqFn §©©¦§©¨¦¨¦©¨
xnF`e'Kl ginvY xCxce uFwe', §¥§§©§©©§¦©¨

zllwA miwqFr miaEzMdW oeike§¥¨¤©§¦§¦§¦§©
`l dcVd aUr zlik`W ixd ,dnc`d̈£¨¨£¥¤£¦©¥¤©¨¤Ÿ
:dllTl KWndM `N` dxn`p¤¤§¨¤¨§¤§¥©§¨¨

dPrxfYWM(dnc`d z`)F` ziphw §¤¦§¨¤¨¤¨£¨¨¦§¦
dPBÎzFwxiÎ miaFh miaUr mdW - ©§¦¨¤¥£¨¦¦

,mixCxce mivFw Ll ginvz `id¦©§¦©§¦§©§©¦
dcVd iaUr x`WEmiaFh mpi`W §¨¦§¥©¨¤¤¥¨¦

.dlik`le,Ll Egnvi dN` lMW oeik ©£¦¨§¥¨¤¨¥¤¦§§§
mlk`Y LgxMÎlr(`"eb): ©¨§£Ÿ§¥

(hi)étà úòæa.E,xnFlMxg`l §¥©©¤§©§©©
,dAxd FA gxhYWdrif cxYW cr ¤¦§©©§¥©¤¥¥¥¨

lk`Y f` ,dk`lOd iWFw KFYn LipRn¦¨¤¦¦©§¨¨¨Ÿ©
Lngl z`(`"eb ,m"`x): ¤©§§

(k).íãàä àø÷iåo`MaEzMd xfg ©¦§¨¨¨¨¨¨©©¨
oFW`xd Fpiprl.`hgd mcFw didW §¦§¨¨¦¤¨¨¤©¥§

dlrnl xn`PX dnl KWndkElirl) §¤§¥§©¤¤¡©§©§¨
(k ,azFnW mc`d `xwIe'lkl ©¦§¨¨¨¨¥§¨

zIg lklE minXd sFrlE dndAd©§¥¨§©¨©¦§Ÿ©©
mB mW `xwe mc`d siqFd ,'dcUd©¨¤¦¨¨¨§¨¨¥©

.dEg FYW`lwiqtd `leaEzMd §¦§©¨§Ÿ¦§¦©¨
zFnXd z`ixw lr xRqNn`N`icM ¦§©¥©§¦©©¥¤¨§¥

z`ixw iciÎlrW LcOlldzFnW §©¤§¤©§¥§¦©©¥

e d`xap ,miIgd ilralFl dbeECfp §©£¥©©¦¦§§¨§¦§©§¨
aEzMW FnM ,dEgwEqRd KWndA ©¨§¤¨§¤§¥©¨

(my)- FCbpM xfr `vn `l mc`lE :§¨¨Ÿ¨¨¥¤§¤§
dnCxY lRIe Kkitl,a lirl i"yx d`x) §¦¨©©¥©§¥¨

(`kÎkazMW iciÎlre .(dk weqt my) §©§¥¤¨©
Fl Knq ,miOExr mdipW EidIe©¦§§¥¤£¦¨©

aEzMdLricFdl ,WgPd zWxRFGW ©¨¨¨©©¨¨§¦£¤
,Kkl dnxBW dAiQdKFYOW ©¦¨¤¨§¨§¨¤¦

d`xWWgPdd`xe miOExr mzF` ¤¨¨©¨¨¨£¦§¨¨
dE`zp ,WinWzA miwEqr mzF`¨£¦§©§¦¦§©¨
dnxnaE daWgnA mdilr `aE Dl̈¨£¥¤§©£¨¨§¦§¨

(eh Îe ,` weqt lirl i"yx d`x).xg`lE§©©
dYr xfFg ,df oipr aEzMd miIQW¤¦¥©¨¦§¨¤¥©¨

:oFW`xd Fpiprl§¦§¨¨¦
.äeç'dEg' oFWl'dIg' oFWl lr ltFp ©¨§©¨¥©§©¨

-.oWxWA Ffl Ff zFnFC miNOd iYW§¥©¦¦¨§¨§¨
zclFId dX`dW mEXn ok d`xwpe§¦§§¨¥¦¤¨¦¨©¤¤

mWÎlr ,'dIg' diExwz` dIgOW §¨©¨©¥¤§©¨¤
dizFCle`ide (miIg mdl zpzFp) ©§¤¨¤¤¨¤©¦§¦

'dEg' Dl `xwe .'igÎlM m`' dzid̈§¨¥¨¨§¨¨¨©¨
d`A e"ie zF`dW itl ,'dIg' mFwnA¦§©¨§¦¤¨¨¨¨

,c"Ei mFwnA minrtlxn`Y xW`M ¦§¨¦¦§©£¤Ÿ©
:xnF` aEzMdW KxcMÎded dn' §¤¤¤©¨¥¤Ÿ¤

'mc`l(ak ,a zldw):'did' oFWln ¨¨¨¦§¨¨



צה ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
:לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ויֹודעֹות להתּפּתֹות קּלֹות ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ּתחּלה, חּוה אל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלדּבר

אׁשית" ט)∑EÙeLÈ."ואיבה ּכמֹו:(סוטה ,ט)יכּתת יתּה'(דברים 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" z‡Â‰."ואּכת ְִֵָָ¿¿ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ¿«»
·˜Ú epÙeLz∑ קֹומה ל יהא ּכמֹו:לא 'ּתׁשּופּנּו', ּולׁשֹון ּתמיתּנּו. מּׁשם ואף ּבעקבֹו, מ)ותּׁשכּנּו "נׁשף (ישעיה ¿∆»≈ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשהּלׁשֹו ּולפי ׁשריקה. ּכמין נֹוׁשף הּוא לנׁש ּבא ּכׁשהּנחׁש הּלׁשֹון,ּבהם", על נֹופל נׁשיפה ן לׁשֹון ּכתב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
.ּבׁשניהם  ְִֵֶ

(æè)ðBávò äaøà äaøä øîà äMàä-ìàðøäå CC ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½
àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz áöòa§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−

:Ca-ìLîé¦§¨¨«
i"yx£CB·vÚ∑ ּבנים ּגּדּול צער העּבּור ∑C¯‰Â.זה צער ·ÌÈ.זה È„Ïz ·ˆÚa∑ הּלדה צער .זה ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ִֶַַָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ

C˙˜eLz CLÈ‡ŒÏ‡Â∑ הּכל ,"ימׁשלּֿב "הּוא אּלא ּבּפה, לתבעֹו מצח ל אין ואףֿעלּֿפיֿכן לתׁשמיׁש, ¿∆ƒ≈¿»≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ולא  ּכמֹו:∑C˙˜eLz.מּממּמּנּו ,כט)ּתאות ׁשֹוקקה (ישעיה .""ונפׁשֹו ְִִֵֶֹ¿»≈ְְְֲֵֵַַָָ

(æé)ìëàzå EzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õòä-ïîepnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

éîé ìk äpìëàz ïBávòa Eøeáòa äîãàä äøeøà£¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£E¯e·Úa ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡∑ּונמלים.ּת ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: ארּורים, ּדברים ל לּיֹוצא עלה מׁשל ¬»»¬»»«¬∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
מהם  ׁשּינק ׁשדים מקּללֹות והּברּיֹות רעה, .לתרּבּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ˆÈÎÈ¯Úטז  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ· È„Ïz ¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‡C˙zיז  ¯ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk dÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mPigl mliWkdl`N`zxYqp dpeEM §©§¦¨§¦¨¤¨©¨¨¦§¤¤
ziid xEaQW ,Ll dzidmc` zEnIW ¨§¨§¤¨¨¦¨¤¨¨¨

,FCalWMW Fl oYY FYW``Ed lk`I §©§¤¦§¦¥¤Ÿ©
,dNgzzOW dEg d`xY xW`ke §¦¨§©£¤¦§¤©¨¤¥

,lk`z `le WFxtY DlrAef``Uz ©§¨¦§§ŸŸ©§¨¦¨
dEg z`,DCal miIgA dxzFPW`le ¤©¨¤§¨©©¦§©¨§Ÿ
mPigl,dNgz dEg l` xAcl z`a §¦¨¨¨§©¥¤©¨§¦¨

zFYRzdl zFNw miWPdW itl `N ¤̀¨§¦¤©¨¦©§¦§©
-iEYiR ixacl rnXdl zFgFp§¦¨©§¦§¥¦

,lwpA `hgA lWMdlEzFrcFie §¦¨¥§¥§§¨¥§§
zFYtlmB.odilrA z`lMW xg`nE §©©¤©£¥¤¥©©¤¨

,dX`d zaxiwl dzid LzpeEMKkitl ©¨¨§¨§¨§¦§©¨¦¨§¦¨
ziW` dai`e' -dX`d oiaE LpiA §¥¨¨¦¥§¥¨¦¨

zgY dai`Î 'Drxf oiaE Lrxf oiaE¥©§£¥©§¨¥¨©©
daxiw(`"eb ,m"`x): ¦§¨
.EôeLéFWExiR- LzYkiuvFxi §§¥§©¤§§¥

LzF` ugnie'FzF` zFM`e' :FnM .mixac) §¦§©§§¨¤
(`k ,h`hg lr l`xUil dWn ixaCn]¦¦§¥¤§¦§¨¥©¥§

Fz` zM`e W`A Fz` sxU`e' :lbrd̈¥¤¨¤§ŸŸ¨¥¨¤ŸŸ
,['xtrl wC xW` cr ahid oFgḧ¥¥©£¤©§¨¨

FnEBxze:qFlwpE`A.'Dizi zitWe' §©§§§§§¨¦¨¥
oke ,'dzizM' `Ed 'dtiW'W ixd£¥¤¦¨§¦¨§¥

:'LzYki' `Ed 'LtEWi'§§§©¤§
.á÷ò epôeLz äzàåsqFp hxR Edf §©¨§¤¨¥¤§¨¨

:FzErnWnE ,WgPd zllwA`di `l §¦§©©¨¨©§¨Ÿ§¥

dnFw Ll,(DaFB)eKFWpl lkEY `l §¨©§Ÿ©¦§
`N` ,FtEB DaFbA mc`d z`EPkXz ¤¨¨¨§©¤¨¦§¤

wxe ,FawrAmlE`,EPzinY mXn s` ©©£¥§¨©¦¨§¦¤
.Lbxdl mc`d LtCxi KM lWaEoFWlE §¤¨¦§¨§¨¨¨§¨§§§

'EPtEWY'dnFC Fpi` ,WgPA xn`PW §¤¤¤¡©©¨¨¥¤
mc`d iAbl xn`PW 'LtEWi' oFWNl¦§§§¤¤¡©§©¥¨¨¨
Fpi` WgPd ixdW ,WgPd z` dMOd©©¤¤©¨¨¤£¥©¨¨¥
,mc` lW Fawr z` FzkiWpA 'ugFn'¥¦§¦¨¤£¥¤¨¨

FzErnWn `N`'mdA sWp' FnMdiryi) ¤¨©§¨§¨©¨¤
(ck ,n,oMW .[mdA FgEx gitd]¥¦¨¤¤¥

- sWFp `Ed KFWpl `A WgPdWM§¤©¨¨¨¦§¥
rinWnE eiRn gEx `ivFnoinM ¦©¦¦©§¦©§¦

,dwixW`xFw FztiWp mWÎlre §¦¨§©¥§¦¨¥
.'dtiWp' Dnvr dkiWPl mB aEzMd©¨©©§¦¨©§¨§¦¨

- oFWNd lr ltFp oFWNdW itlEoeiM §¦¤©¨¥©©¨¥¨
('dtiWp'E 'dtiW') zFaiYd iYXW¤§¥©¥¦¨§¦¨
KxC ,oWxWaE ozpibpA Ffl Ff zFnFC¨¦§¦¨¨§¨§¨¤¤
itFi cSn Ffl Ff okinqdl `xwOd©¦§¨§©§¦¨¨¦©¦
zFpFW odW s` oMÎlre ,oFWNd©¨§©¥©¤¥

Î ozErnWnAdtiWp oFWl aizM §©§¨¨§¦§§¦¨
;mdipWAlW zErnWnA - mc`A od ¦§¥¤¥¨¨¨§©§¨¤

lW zErnWnA - WgpA ode ,dzizM§¦¨§¥§¨¨§©§¨¤
dtiWp(`"eb ,m"`x): §¦¨

(fh)ðBávò.Cxrv dfA dX`dlECib ¦§¥¤©©¨¦¨§¦
dmipA(:w oiaexir): ©¨¦

ðBøäå.Cxrv dfiniA dX`d:xEAird §¥¥¤©©¨¦¨¦¥¨¦
.íéðá éãìz áöòaxrv dfdX`d §¤¤¥§¦¨¦¤©©¨¦¨

zrWA:dciNd ¦§©©¥¨
.Cú÷eLz CLéà ìàådX`dW §¤¦¥§¨¥¤¨¦¨

Wi`l zwwFYWnÎlrÎs`e .WinWzl ¦§¤¤¨¦§©§¦§©©
- gvn Kl oi` okÎiRfFre unF` ¦¥¥¨¥©¤§

,dtA FraFzlzWiIAzn dX`dW §§§¤¤¨¦¨¦§©¤¤
,WxFtnA DpFvx z` `Hal`Ed `N` §©¥¤§¨¦§¨¤¨

-Wi`dKA lWnizhlFW FYrce ¨¦¦§¨¨§©§¤¤
iElY xaCd oi`W .lMd zraFwe§©©©Ÿ¤¥©¨¨¨

`N` ,DYrcAlMd`A- EPOnFYrCn §©§¨¤¨©Ÿ¨¦¤¦©§
,FpFvxnE:KOn `le ¥§§Ÿ¦¥

.Cú÷eLzFWExiRFnM .Kze`YEp`W §¨¥¥©£¨¥§¤¨
:`xwOA mi`vFndwwFW FWtpediryi) §¦©¦§¨§©§¥¨

(g ,hk:[ziE`zn FWtp]©§¦§©¥
(fi).Eøeáòa äîãàä äøeøà£¨¨£¨¨©£¤

W ,LliaWA `id zlNEwndlrY §¤¤¦¦§¦§¤©£¤
(DAxTn `ivFY),mixEx` mixaC Ll ¦¦¦§¨§§¨¦£¦

,milnpE miWFrxR miaEaf oFbMmdW §§¦©§¦§¨¦¤¥
dCxhe laq minxFBd miIgÎilrA©£¥©¦©§¦¥¤§¦§¨
zllwA dlElM dnc`d zllwe .mc`l̈¨¨§¦§©¨£¨¨§¨§¦§©
dxEx` ...xn` mc`lE'] mc`d̈¨¨§¨¨¨©£¨

,xvFp dPOOW mEXn ,['dnc`dlWn ¨£¨¨¦¤¦¤¨¨¨¨
lW oazFIxAde ,drx zEAxzl `vFi §¥¤¥§©§¨¨§©§¦

- mdn wpIW micW zFlNwnmillwn §©§¨©¦¤¨©¥¤§©§¦

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(çé)áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤
:äãOä©¨¤«

i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ והן ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, קֹוץ ּתצמיח זרעים, מיני ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ידי  על לד)ּתּקּוןנאכלים ‰O„‰.(ביצה ·NÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â∑ הּנה" לֹו: נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ּקללה ּומה ְֱִִֵֶַָ¿»«¿»∆≈∆«»∆ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבעּצבֹון  ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור מה אּלא וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את לכם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹנתּתי
ל ּתצמיח היא ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ּתצמיח ודרּדר "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּתאכלּנה",

ּתאכלם  ּכרח ועל הּׂשדה, עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים .קֹוצים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(èé)étà úòæaäîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî ék¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ּבֹו ׁשּתטריח .הרּבה לאחר ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

(ë)äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈
:éç-ìk íà¥¬¨¨«

i"yx£Ì„‡‰ ‡¯˜iÂ∑ ׁשעל ללּמד אּלא הפסיק ולא ׁשמֹות", האדם "וּיקרא הראׁשֹון: לענינֹו הּכתּוב חזר «ƒ¿»»»»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתרּדמה", "וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר מצא לא "ּולאדם ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ׁשמֹות קריאת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹידי

סמ  ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו ׁשּכתב: ידי ערּמים ועל אֹותם ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ּובמרמה  ּבמחׁשבה עליהם ּובא לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, עסּוקים אֹותם חּיה,∑eÁ‰.וראה לׁשֹון על נֹופל ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ«»ְֵַַָ

ולדֹותיה, את ּתאמרׁשּמחּיה כב)ּכאׁשר ב היה (קהלת ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה :. ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

È˙יח  ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט  „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

‰Â˙כ  ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L‡ Èa ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

FO` z` millwOW iciÎlr ,FzF`©§¥¤§©§¦¤¦
EYlCiBW(i"gp): ¤¦§©

(gi).Cì çéîöz øcøãå õB÷åoi` §§©§©©§¦©¨¥
'Ll ginvY dY`' mc`l xnFl FzpeEM©¨¨©¨¨¨©¨©§¦©§

:xnFlM `N` ,xCxce uFwux`d`id §©§©¤¨§©¨¨¤¦
dpeEMd oi`e .dN` lM Ll ginvYW¤©§¦©§¨¥¤§¥©©¨¨
uEgn milcBd mixCxce mivFwl§¦§©§©¦©§¥¦¦
,Lznc` `N` ,mirxfPd zFcVl©¨©¦§¨¦¤¨©§¨§

,mirxf ipin dPrxfYWMginvYLl §¤¦§¨¤¨¦¥§¨¦©§¦©§
,xCxce uFwode,zFIaMre qCpEw §©§©§¥§¨§©¨¦

,mixn zFwxi mdWmilk`p odewx ¤¥§¨¨¦§¥¤¡¨¦©
- oETiz iciÎlrKixv mc`dW ©§¥¦¤¨¨¨¨¦

EidIW cr ,mzpkde mlEXiaA gFxhl¦§©§¦¨©£¨¨¨©¤¦§
dlik`l miiE`x(m"`x): §¦©£¦¨

.äãNä áNò úà zìëàådllT dnE §¨©§¨¤¥¤©¨¤©§¨¨
Ff `id,dcVd aUr z` lk`IW ¦¤Ÿ©¤¥¤©¨¤

`ldemBAzxFzFl xn`p dkxa ©£Ÿ©§©§¨¨¤¡©
dGd oFWNM(hk ,` lirl)mkl iYzp dPd : ©¨©¤¦¥¨©¦¨¤

`N` ?'Fbe rxf rxFf aUr lM z ¤̀¨¥¤¥©¤©§¤¨
,oiprd itl xaCd WxRzn mFwn lkA§¨¨¦§¨¥©¨¨§¦¨¦§¨

cnlE `vW`xA o`M xEn` dn ¥§©¨¨¨§Ÿ
LxEarA dnc`d dxEx`' :oiprd̈¦§¨£¨¨£¨¨©£¤

- 'dPlk`Y oFaSrA,dllw idFf ixde §¦¨Ÿ£¤¨©£¥¦§¨¨
dnc`d z` cFarY dribie lnrAW, ¤§¨¨¦¦¨©£¤¨£¨¨

xg`ezllwoFaSrdaEzMd siqFn §©©¦§©¨¦¨¦©¨
xnF`e'Kl ginvY xCxce uFwe', §¥§§©§©©§¦©¨

zllwA miwqFr miaEzMdW oeike§¥¨¤©§¦§¦§¦§©
`l dcVd aUr zlik`W ixd ,dnc`d̈£¨¨£¥¤£¦©¥¤©¨¤Ÿ
:dllTl KWndM `N` dxn`p¤¤§¨¤¨§¤§¥©§¨¨

dPrxfYWM(dnc`d z`)F` ziphw §¤¦§¨¤¨¤¨£¨¨¦§¦
dPBÎzFwxiÎ miaFh miaUr mdW - ©§¦¨¤¥£¨¦¦

,mixCxce mivFw Ll ginvz `id¦©§¦©§¦§©§©¦
dcVd iaUr x`WEmiaFh mpi`W §¨¦§¥©¨¤¤¥¨¦

.dlik`le,Ll Egnvi dN` lMW oeik ©£¦¨§¥¨¤¨¥¤¦§§§
mlk`Y LgxMÎlr(`"eb): ©¨§£Ÿ§¥

(hi)étà úòæa.E,xnFlMxg`l §¥©©¤§©§©©
,dAxd FA gxhYWdrif cxYW cr ¤¦§©©§¥©¤¥¥¥¨

lk`Y f` ,dk`lOd iWFw KFYn LipRn¦¨¤¦¦©§¨¨¨Ÿ©
Lngl z`(`"eb ,m"`x): ¤©§§

(k).íãàä àø÷iåo`MaEzMd xfg ©¦§¨¨¨¨¨¨©©¨
oFW`xd Fpiprl.`hgd mcFw didW §¦§¨¨¦¤¨¨¤©¥§

dlrnl xn`PX dnl KWndkElirl) §¤§¥§©¤¤¡©§©§¨
(k ,azFnW mc`d `xwIe'lkl ©¦§¨¨¨¨¥§¨

zIg lklE minXd sFrlE dndAd©§¥¨§©¨©¦§Ÿ©©
mB mW `xwe mc`d siqFd ,'dcUd©¨¤¦¨¨¨§¨¨¥©

.dEg FYW`lwiqtd `leaEzMd §¦§©¨§Ÿ¦§¦©¨
zFnXd z`ixw lr xRqNn`N`icM ¦§©¥©§¦©©¥¤¨§¥

z`ixw iciÎlrW LcOlldzFnW §©¤§¤©§¥§¦©©¥

e d`xap ,miIgd ilralFl dbeECfp §©£¥©©¦¦§§¨§¦§©§¨
aEzMW FnM ,dEgwEqRd KWndA ©¨§¤¨§¤§¥©¨

(my)- FCbpM xfr `vn `l mc`lE :§¨¨Ÿ¨¨¥¤§¤§
dnCxY lRIe Kkitl,a lirl i"yx d`x) §¦¨©©¥©§¥¨

(`kÎkazMW iciÎlre .(dk weqt my) §©§¥¤¨©
Fl Knq ,miOExr mdipW EidIe©¦§§¥¤£¦¨©

aEzMdLricFdl ,WgPd zWxRFGW ©¨¨¨©©¨¨§¦£¤
,Kkl dnxBW dAiQdKFYOW ©¦¨¤¨§¨§¨¤¦

d`xWWgPdd`xe miOExr mzF` ¤¨¨©¨¨¨£¦§¨¨
dE`zp ,WinWzA miwEqr mzF`¨£¦§©§¦¦§©¨
dnxnaE daWgnA mdilr `aE Dl̈¨£¥¤§©£¨¨§¦§¨

(eh Îe ,` weqt lirl i"yx d`x).xg`lE§©©
dYr xfFg ,df oipr aEzMd miIQW¤¦¥©¨¦§¨¤¥©¨

:oFW`xd Fpiprl§¦§¨¨¦
.äeç'dEg' oFWl'dIg' oFWl lr ltFp ©¨§©¨¥©§©¨

-.oWxWA Ffl Ff zFnFC miNOd iYW§¥©¦¦¨§¨§¨
zclFId dX`dW mEXn ok d`xwpe§¦§§¨¥¦¤¨¦¨©¤¤

mWÎlr ,'dIg' diExwz` dIgOW §¨©¨©¥¤§©¨¤
dizFCle`ide (miIg mdl zpzFp) ©§¤¨¤¤¨¤©¦§¦

'dEg' Dl `xwe .'igÎlM m`' dzid̈§¨¥¨¨§¨¨¨©¨
d`A e"ie zF`dW itl ,'dIg' mFwnA¦§©¨§¦¤¨¨¨¨

,c"Ei mFwnA minrtlxn`Y xW`M ¦§¨¦¦§©£¤Ÿ©
:xnF` aEzMdW KxcMÎded dn' §¤¤¤©¨¥¤Ÿ¤

'mc`l(ak ,a zldw):'did' oFWln ¨¨¨¦§¨¨



ziy`xaצו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(àë)úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬
:íLaìiå øBò−©©§¦¥«

i"yx£¯BÚ ˙B˙k∑:אֹומרים אּגדה ּדברי הּבא יׁש ּדבר אֹומרים: ויׁש עֹורן. על מדּבקים היּו ּכצּפרן חלקים »¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּמּנּו ּכּתנֹות להם ועׂשה וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון העֹור, .מן ְְְְֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

(áë)øîàiå|ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´
äzòå òøå áBè úòãì epnî|ç÷ìå Bãé çìLé-ït ¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ

:íìòì éçå ìëàå íéiçä õòî íb©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
i"yx£epnÓ „Á‡k ‰È‰∑ לדעת" יחידתֹו? היא ּומה ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד הּוא הרי »»¿««ƒ∆ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

וחּיה  ּבבהמה מהּֿׁשאיןּֿכן ורע", B‚Â'.טֹוב B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ∑ קרֹוב הּוא הרי לעֹולם, ּומּׁשּיחיה ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְְֲִִֵֶֶָָ
ּפׁשּוטֹו על מיּׁשבין אין אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש אלֹוּה. הּוא אף ולֹומר אחריו, הּברּיֹות .להטעֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ

(âë)-úà ãáòì ïãò-ïbî íéäìà ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«

(ãë)-úà ïãò-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤
ì úëtäúnä áøçä èäì úàå íéáøkäøîL ©§ª¦À§¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ

:íéiçä õò Cøc-úà¤¤−¤¥¬©«©¦«
i"yx£Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑לּגן ּבמזרחֹו חּוץ עדן, ּגן חּבלה ∑‡˙ÌÈ·¯k‰Œ.ׁשל ‰Ît‰˙n˙.מלאכי ·¯Á‰∑ ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַַַָ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆«ƒ¿«∆∆
לּגולּה עֹוד מּלּכנס עליו לאּים לאמ"הלהט לע"ז ּובלׁשֹון ׁשננא, ׁשלף ּכמֹו ׁשנן, להט, ּתרּגּום ,(קלינגע)ן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

לפׁשּוטֹו אּלא ּבא איני  ואני  יׁש, אּגדה .ּומדרׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ÔÈLe·Ïכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

È„ÈÁÈכב  ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈ·e ·Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa¿«¿»ƒ≈¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ ·qÈÂ d„È ËÈLBÈƒ¿≈¿ƒ««≈ƒ««»¿≈

:ÌÏÚÏ ÈÁÈÂƒ≈¿»»

ÁÏÙÓÏכג  Ô„Ú„ ‡˙ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ È¯a˙È‡c ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï˙‡כד  ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡ ˙È CÈ¯˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡a¯Á ÔL ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).øBò úBðúkminkg Ewlgp ¨§¤§§£¨¦
:xFrd zFpzM lW mzEdnAÎixaC Wi §©¨¤¨§¨¥¦§¥

dcB`d,mixnF``id dpeEMdW ©¨¨¨§¦¤©©¨¨¦
miTCW ,xFrd l` micnvPd micbal¦§¨¦©¦§¨¦¤¨¤©¦

exFRvM miwlg,Eid oENi`M mi`xpe ©£¨¦§¦¤¨§¦§¦§¦
oxFr lr oiwAEcn.dEge mc` lWWie §¨¦©¨¤¨¨§©¨§¥

,mixnF`iEUrd cbal `id dpeEMdW §¦¤©©¨¨¦§¤¤¤¨
nxFrd on `Ad xaC,miIgÎilrA lW ¦¨¨©¨¦¨¤©£¥©¦

,mge Kx `EdW miapx`d xnv oFbM§¤¤¨©§¨¦¤©¨¨
,micbA ziIUrl iE`xemdl dUre §¨©£¦©§¨¦§¨¨¨¤

:EPOn zFpYMª¢¦¤
(ak).epnî ãçàk äéälk`W xg` ¨¨§©©¦¤©©¤¨©

FnM `Ed ixd ,zrCd urn mc`d̈¨¨¥¥©©©£¥§
dnFC dUrp xnFlM ,EpipiAW 'cg`d'¨¤¨¤¥¥§©©£¨¤

W ,d"awdlixddYrn- cigi `Ed §¤£¥¥©¨¨¦
Fl dnFC oi`e cgEinFnM ,mipFYgYA §¨§¥¤©©§¦§

,ip`W,d"awdcigiil dnFC oi`e ¤£¦¨¦§¥¤¦
- Fzcigi `id dnE ,mipFilrAEdn ¨¤§¦©¦§¦¨©

Fl WIW ?mc`d lW cgEind Fpiipr¦§¨©§¨¤¨¨¨¤¥
dpiAoM oi`W dn ;rxe aFh zrcl ¦¨¨©©¨¨©¤¥¥

,dIge dndaAzrC odA oi`W ¦§¥¨§©¨¤¥¨¤©©
rxl aFh oiA oigadl(`"eb): §©§¦¥¨¨
.Bãé çìLé ït äzòåurn lk`i `OW §©¨¤¦§©¨¤¨Ÿ©¥¥
.mlFrl digie miIgdnEKFYdigIX ©©¦§¦§¤§¨¦¤¦§¤

ixd ,mlFrl- aFxw `EdFYlFkiA Wi §¨£¥¨¥¦§
icM ,FA WIW zrCA drxl WOYWdl§¦§©¥§¨¨©©©¤¥§¥

xnFle eixg` zFIxAd zFrhdlWs` §©§©§¦©£¨§©¤©
DFl` `Edgvpl miIwe igd(i"gp). ¡©©©§©¨¨¤©

:i"yx xirnedcB`ÎiWxcn Wie§¥¦§§¥©¨¨
,zFtqFp mikxcA oiprd z` mix`and©§¨£¦¤¨¦§¨¦§¨¦¨

oi` la`mdixaCFhEWR lr oiaXEin £¨¥¦§¥¤§¨¦©§
:`xwn lW¤¦§¨

(ck).ïãò ïâì íãwîz` cinrd ¦¤¤§©¥¤¤¡¦¤
miaExMd,ocr oB lW FgxfnA`le ©§¦§¦§¨¤©¥¤§Ÿ

n mcinrd `N` ,oBd KFzAoBl uEg §©¨¤¨¤¡¦¨¦©¨
:oBl dqipMd lr xFnWl ,gxfn cvA§©¦§¨¦§©©§¦¨©¨

.íéáeøkä úàmd:dlAg ik`ln ¤©§¦¥©§£¥©¨¨
.úëtäúnä áøçäFWExiR oi` ©¤¤©¦§©¤¤¥¥

,'zkRdzn axg' lW 'hdl' cinrdW¤¤¡¦©©¤¤¤¦§©¤¤
`N` ,Fnvr iptA xaC Fpi` hdNdW¤©©©¥¨¨¦§¥©§¤¨

,axg mW cinrdDleWi (axgl) ¤¡¦¨¤¤§¨©¤¤¥
hdllW wixaOde cgd Fwlg ,adl=] ©©©©¤§©©§©©§¦¤

FnM .axgd(my i"yxae .`n ,al mixac)m`' ©¤¤§¦
adl z` cCg` m` ;'iAxg wxA izFPW©¦§©©§¦¦£©¥¤©©
mc`d crA xFvrl zpn lr ,[iAxg©§¦©§¨©§§©¨¨¨

E,eilr miI`l`xiizIWcFr qpMiNn §©¥¨¨¤¦§¨¥¦¦¨¥
.oBl`Ed okemEBxYzaiY'hdl': ©¨§¥©§¥©©©

FnM .'opW':iOx` oFWlA EpivOW §©§¤¨¦¦§£©¦
'`ppW slW'(.at oixcdpq)z` `ivFd] §©§¨¨¦¤

[gnxd lW adNd cFg,f"rl oFWlaE ©©©¤¨Ÿ©¦§©©
d"n`l(m"`x).:i"yx xirneÎiWxcnE¦§§¥

Wi dcB`oiprd z` mix`and ©¨¨¥©§¨£¦¤¨¦§¨
,zFtqFp mikxcA`N` `a ipi` ip`e ¦§¨¦¨©£¦¥¦¨¤¨

laXiiFhEWR:`xwn lW §©¥§¤¦§¨

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

ã(à)ãìzå øäzå BzLà äeç-úà òãé íãàäå§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤
:ýåýé-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ú„È Ì„‡‰Â∑ ׁשאם והּלדה, ההריֹון וכן עדן, מּגן ונטרד ׁשחטא קדם מעלה ׁשל הענין קדם ּכבר ¿»»»»«ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבנים  לֹו היּו ׁשּנטרד ׁשּלאחר נׁשמע אדם", "וּידע "קניתי"∑˜ÔÈ.ּכתּוב ׁשם ‰'.על ה',∑‡˙ עם ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ«ƒִִֵַָ∆ְִ

עּמֹו אנּו ׁשּתפים ּבזה, אבל ּבראנּו. לבּדֹו איׁשי, ואת אֹותי לא)ּכׁשּברא ‡˙Ï·‰Œ.(נדה ÂÈÁ‡Œ˙‡ ÔÈ˜Œ˙‡∑ ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻ∆«ƒ∆»ƒ∆»∆
נאמר לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, עם נֹולדה ׁשּתאֹומה מלּמד הם, רּבּויים אתים רבה)"וּתסף"ג' .(בראשית ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr g zegiy ihewl)

הםהםהםהם ררררּבּבּבּבּוּוּוּוייםייםייםיים אתיםאתיםאתיםאתים א)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה ד, (רׁש"י ְְְְֹֹ ִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את לפני ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, את את את את יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֻ
"את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר אבל יז). פסוק – חנֹו את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון זהּו ׁשהרי ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָקין,
ה', את איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר הם. רּבּויים ׁשּבּפסּוק אתים הּׁשלׁשה ׁשּכל מכריח זה הרי – לרּבֹות ּובא מיּתר ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשאחד

ּפרּוׁשםעםעםעםעםּופרּוׁשֹו אתים הּׁשלׁשה ׁשאר ׁשּגם מּובן נֹולדהעם עם עם עם ה', ּתאֹומה ׁשּתים.עםעםעםעם: נֹולדּו הבל ועם קין, ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(á)äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

i"yx£Ô‡ˆ ‰Ú¯∑מעבֹודתּה לֹו ּפרׁש האדמה ׁשּנתקּללה .לפי  …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(â)äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰Ó„‡‰ È¯tÓ∑,הּגרּוע אּגדה מן היה'.ויׁש ּפׁשּתן 'זרע ולא (ׁשאֹומרת: טֹוב לא לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: ּדבר ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

.)מבחר  ְָֻ

ÈÏÈÂ„˙א  ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È˜ ˙¯Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»

Â‰Â‰ב  Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú ÈÚ¯ Ï·‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג  ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ã(`).òãé íãàäåFf dWxRxaM §¨¨¨¨©¨¨¨§¨
dzid,dlrn lW oiprd mcFw ¨§¨¤¨¦§¨¤©§¨

,xnFlM`hgW mcFwmc`dcxhpe §©¤¤¨¨¨¨¨§¦§©
(WxFB)dciNde oFixdd oke ;ocr oBn ©¦©¥¤§¥©¥¨§©¥¨

iptl Erxi` md s` ,oNdl mixEn`d̈£¦§©¨©¥¥§¦§¥
oFWl aEzMd o`M hwp oMÎlre .`hgd©¥§§©¥¨©¨©¨§
xaM mc`dW FrnWOW ,'rci mc`de'§¨¨¨¨©¤©§¨¤¨¨¨§¨

,f`n dEg z` rciazM m`W`xwOd ¨©¤©¨¥¨¤¦¨©©¦§¨
FpFWl zElibxM,'mc` rcIe'did ¦§¦§©¥©¨¨¨¨

rnWp,xcQd itl `Ed dUrOdW ¦§©¤©©£¤§¦©¥¤
Wxtl mirFh EpiideWwxxg`N §¨¦¦§¨¥¤©§©©

cxhPWocrÎoBnmipa Fl Eid(m"`x): ¤¦§©¦©¥¤¨¨¦
.ïé÷mrh zpizp `Ed aEzMd KWnd ©¦¤§¥©¨§¦©©©

:'oiw' FnW z`ixwl'izipw' mW lr ¦§¦©§©¦©¥¨¦¦
:'ebe

.'ä úàFWExiR,'d mr :FnMzpeEke ¤¥§¦§©¨©
:dfA xnFl dEg`xAWM'dz`e izF` ©¨©¨¤§¤¨¨¦§¤

,iWi``N` ,m`e a`n EpclFp `l ixd ¦¦£¥Ÿ©§¥¨¨¥¤¨

dfA la` ;Ep`xA FCal `Ed- §©§¨¨£¨¨¤
,oiw z`ixaAFOr Ep` mitYEW ¦§¦©©¦¨¦¨¦

`xnBA x`FanM](.`l dcp)dWlW ©§¨©§¨¨§¨
[FO`e eia`e d"awd ,mc`A Wi oitYEW¨¦¥¨¨¨§¨¦§¦

(m"`x):
.ìáä úà åéçà úà ïé÷ úàzaiY ¤©¦¤¨¦¤¨¤¥©

sqFp xaC zFAxl mFwn lkA d`A 'z`'¤¨¨§¨¨§©¨¨¨
Exn`PW o`ke .WxFtnA aEzMd caNn¦§©©¨¦§¨§¨¤¤¤§

- 'miz`' 'bdWlW ixd.md miiEAx ¤¦£¥§¨¦¦¥
xaCdeW cOlndcli lade oiw caNn §©¨¨§©¥¤¦§©©¦§¤¤¨§¨

:zFpA WlW cFr dEgdnF`Yzg` ©¨¨¨§¨©©
oiw mr dclFp,[cg` 'z`' FA xn`PW] §¨¦©¦¤¤¡©¤¤¨

EclFp lad mrecFrmiYWFAW] §¦¤¤§§©¦¤
,['miz`' ipW Exn`peKklmBxn`p ¤¤§§¥¤¦§§¨©¤¡©

o`M'sqFYe'lr dxFOd oFWl ,zcll ¨©¤¨¤¤¨©¤©
zFtqFp zFcil(x"a)(m"`x): ¥¨

(a).ïàö äòBøon did mlk`n xTir ¥Ÿ¦©©£¨¨¨¨¦
mdl xYEd `l oiicr ixdW ,dnc`d̈£¨¨¤£¥£©¦Ÿ©¨¤

mlE` ,xUA,dnc`d dlNwzPW itl ¨¨¨§¦¤¦§©§¨¨£¨¨
Fl WxiRlad,DzcFarnxgaE ¥©¤¤¥£¨¨¨©

o`v ziIrxAm"`x)(: ¦§¦©Ÿ
(b).äîãàä éøtîrExBd on ¦§¦¨£¨¨¦©¨©

'd dvx `l okle ,dnc`d zFxitAW¤§¥¨£¨¨§¨¥Ÿ¨¨
.FzgpnAWiel"fg ixacAdcB` §¦§¨§¥§¦§¥©¨¨

zxnF`W,dgpnl oiw `iadW ixRdW ¤¤¤¤©§¦¤¥¦©¦§¦§¨
,did oYWR rxfrExBd oiOd `EdW ¤©¦§¨¨¨¤©¦©¨©

.lk`nl miiE`xd mirxGd oiAnxaC) ¦¥©§¨¦¨§¦§©£¨¨¨
- xg`z` Wxtl zxg` KxC ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

dzid oiw lW FzgpOW ,mixaCd©§¨¦¤¦§¨¤©¦¨§¨
cSn `N` ,ixRd oin cSn `l ,drExB§¨Ÿ¦©¦©§¦¤¨¦©
z` xFgal wCwC `NW ,FzEki ¥̀¤Ÿ¦§¥¦§¤
hwPW `Ede .mirxd on miaFHd©¦¦¨¨¦§¤¨©

oFWl aEzMd'ixRn'KFYn xnFlMÎ ©¨§¦§¦§©¦
,zFxiRdFcil `AW dfi`ngwl ©¥¥¥¤¤¨§¨¨©

W ,`iade`llr ciRwd`le aFhlr §¥¦¤Ÿ¦§¦©§Ÿ©
:(xgaEn§¨



צז ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(àë)úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬
:íLaìiå øBò−©©§¦¥«

i"yx£¯BÚ ˙B˙k∑:אֹומרים אּגדה ּדברי הּבא יׁש ּדבר אֹומרים: ויׁש עֹורן. על מדּבקים היּו ּכצּפרן חלקים »¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּמּנּו ּכּתנֹות להם ועׂשה וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון העֹור, .מן ְְְְֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

(áë)øîàiå|ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´
äzòå òøå áBè úòãì epnî|ç÷ìå Bãé çìLé-ït ¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ

:íìòì éçå ìëàå íéiçä õòî íb©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
i"yx£epnÓ „Á‡k ‰È‰∑ לדעת" יחידתֹו? היא ּומה ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד הּוא הרי »»¿««ƒ∆ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

וחּיה  ּבבהמה מהּֿׁשאיןּֿכן ורע", B‚Â'.טֹוב B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ∑ קרֹוב הּוא הרי לעֹולם, ּומּׁשּיחיה ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְְֲִִֵֶֶָָ
ּפׁשּוטֹו על מיּׁשבין אין אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש אלֹוּה. הּוא אף ולֹומר אחריו, הּברּיֹות .להטעֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ

(âë)-úà ãáòì ïãò-ïbî íéäìà ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«

(ãë)-úà ïãò-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤
ì úëtäúnä áøçä èäì úàå íéáøkäøîL ©§ª¦À§¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ

:íéiçä õò Cøc-úà¤¤−¤¥¬©«©¦«
i"yx£Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑לּגן ּבמזרחֹו חּוץ עדן, ּגן חּבלה ∑‡˙ÌÈ·¯k‰Œ.ׁשל ‰Ît‰˙n˙.מלאכי ·¯Á‰∑ ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַַַָ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆«ƒ¿«∆∆
לּגולּה עֹוד מּלּכנס עליו לאּים לאמ"הלהט לע"ז ּובלׁשֹון ׁשננא, ׁשלף ּכמֹו ׁשנן, להט, ּתרּגּום ,(קלינגע)ן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

לפׁשּוטֹו אּלא ּבא איני  ואני  יׁש, אּגדה .ּומדרׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ÔÈLe·Ïכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

È„ÈÁÈכב  ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈ·e ·Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa¿«¿»ƒ≈¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ ·qÈÂ d„È ËÈLBÈƒ¿≈¿ƒ««≈ƒ««»¿≈

:ÌÏÚÏ ÈÁÈÂƒ≈¿»»

ÁÏÙÓÏכג  Ô„Ú„ ‡˙ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ È¯a˙È‡c ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï˙‡כד  ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡ ˙È CÈ¯˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡a¯Á ÔL ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).øBò úBðúkminkg Ewlgp ¨§¤§§£¨¦
:xFrd zFpzM lW mzEdnAÎixaC Wi §©¨¤¨§¨¥¦§¥

dcB`d,mixnF``id dpeEMdW ©¨¨¨§¦¤©©¨¨¦
miTCW ,xFrd l` micnvPd micbal¦§¨¦©¦§¨¦¤¨¤©¦

exFRvM miwlg,Eid oENi`M mi`xpe ©£¨¦§¦¤¨§¦§¦§¦
oxFr lr oiwAEcn.dEge mc` lWWie §¨¦©¨¤¨¨§©¨§¥

,mixnF`iEUrd cbal `id dpeEMdW §¦¤©©¨¨¦§¤¤¤¨
nxFrd on `Ad xaC,miIgÎilrA lW ¦¨¨©¨¦¨¤©£¥©¦

,mge Kx `EdW miapx`d xnv oFbM§¤¤¨©§¨¦¤©¨¨
,micbA ziIUrl iE`xemdl dUre §¨©£¦©§¨¦§¨¨¨¤

:EPOn zFpYMª¢¦¤
(ak).epnî ãçàk äéälk`W xg` ¨¨§©©¦¤©©¤¨©

FnM `Ed ixd ,zrCd urn mc`d̈¨¨¥¥©©©£¥§
dnFC dUrp xnFlM ,EpipiAW 'cg`d'¨¤¨¤¥¥§©©£¨¤

W ,d"awdlixddYrn- cigi `Ed §¤£¥¥©¨¨¦
Fl dnFC oi`e cgEinFnM ,mipFYgYA §¨§¥¤©©§¦§

,ip`W,d"awdcigiil dnFC oi`e ¤£¦¨¦§¥¤¦
- Fzcigi `id dnE ,mipFilrAEdn ¨¤§¦©¦§¦¨©

Fl WIW ?mc`d lW cgEind Fpiipr¦§¨©§¨¤¨¨¨¤¥
dpiAoM oi`W dn ;rxe aFh zrcl ¦¨¨©©¨¨©¤¥¥

,dIge dndaAzrC odA oi`W ¦§¥¨§©¨¤¥¨¤©©
rxl aFh oiA oigadl(`"eb): §©§¦¥¨¨
.Bãé çìLé ït äzòåurn lk`i `OW §©¨¤¦§©¨¤¨Ÿ©¥¥
.mlFrl digie miIgdnEKFYdigIX ©©¦§¦§¤§¨¦¤¦§¤

ixd ,mlFrl- aFxw `EdFYlFkiA Wi §¨£¥¨¥¦§
icM ,FA WIW zrCA drxl WOYWdl§¦§©¥§¨¨©©©¤¥§¥

xnFle eixg` zFIxAd zFrhdlWs` §©§©§¦©£¨§©¤©
DFl` `Edgvpl miIwe igd(i"gp). ¡©©©§©¨¨¤©

:i"yx xirnedcB`ÎiWxcn Wie§¥¦§§¥©¨¨
,zFtqFp mikxcA oiprd z` mix`and©§¨£¦¤¨¦§¨¦§¨¦¨

oi` la`mdixaCFhEWR lr oiaXEin £¨¥¦§¥¤§¨¦©§
:`xwn lW¤¦§¨

(ck).ïãò ïâì íãwîz` cinrd ¦¤¤§©¥¤¤¡¦¤
miaExMd,ocr oB lW FgxfnA`le ©§¦§¦§¨¤©¥¤§Ÿ

n mcinrd `N` ,oBd KFzAoBl uEg §©¨¤¨¤¡¦¨¦©¨
:oBl dqipMd lr xFnWl ,gxfn cvA§©¦§¨¦§©©§¦¨©¨

.íéáeøkä úàmd:dlAg ik`ln ¤©§¦¥©§£¥©¨¨
.úëtäúnä áøçäFWExiR oi` ©¤¤©¦§©¤¤¥¥

,'zkRdzn axg' lW 'hdl' cinrdW¤¤¡¦©©¤¤¤¦§©¤¤
`N` ,Fnvr iptA xaC Fpi` hdNdW¤©©©¥¨¨¦§¥©§¤¨

,axg mW cinrdDleWi (axgl) ¤¡¦¨¤¤§¨©¤¤¥
hdllW wixaOde cgd Fwlg ,adl=] ©©©©¤§©©§©©§¦¤

FnM .axgd(my i"yxae .`n ,al mixac)m`' ©¤¤§¦
adl z` cCg` m` ;'iAxg wxA izFPW©¦§©©§¦¦£©¥¤©©
mc`d crA xFvrl zpn lr ,[iAxg©§¦©§¨©§§©¨¨¨

E,eilr miI`l`xiizIWcFr qpMiNn §©¥¨¨¤¦§¨¥¦¦¨¥
.oBl`Ed okemEBxYzaiY'hdl': ©¨§¥©§¥©©©

FnM .'opW':iOx` oFWlA EpivOW §©§¤¨¦¦§£©¦
'`ppW slW'(.at oixcdpq)z` `ivFd] §©§¨¨¦¤

[gnxd lW adNd cFg,f"rl oFWlaE ©©©¤¨Ÿ©¦§©©
d"n`l(m"`x).:i"yx xirneÎiWxcnE¦§§¥

Wi dcB`oiprd z` mix`and ©¨¨¥©§¨£¦¤¨¦§¨
,zFtqFp mikxcA`N` `a ipi` ip`e ¦§¨¦¨©£¦¥¦¨¤¨

laXiiFhEWR:`xwn lW §©¥§¤¦§¨

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

ã(à)ãìzå øäzå BzLà äeç-úà òãé íãàäå§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤
:ýåýé-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ú„È Ì„‡‰Â∑ ׁשאם והּלדה, ההריֹון וכן עדן, מּגן ונטרד ׁשחטא קדם מעלה ׁשל הענין קדם ּכבר ¿»»»»«ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבנים  לֹו היּו ׁשּנטרד ׁשּלאחר נׁשמע אדם", "וּידע "קניתי"∑˜ÔÈ.ּכתּוב ׁשם ‰'.על ה',∑‡˙ עם ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ«ƒִִֵַָ∆ְִ

עּמֹו אנּו ׁשּתפים ּבזה, אבל ּבראנּו. לבּדֹו איׁשי, ואת אֹותי לא)ּכׁשּברא ‡˙Ï·‰Œ.(נדה ÂÈÁ‡Œ˙‡ ÔÈ˜Œ˙‡∑ ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻ∆«ƒ∆»ƒ∆»∆
נאמר לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, עם נֹולדה ׁשּתאֹומה מלּמד הם, רּבּויים אתים רבה)"וּתסף"ג' .(בראשית ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr g zegiy ihewl)

הםהםהםהם ררררּבּבּבּבּוּוּוּוייםייםייםיים אתיםאתיםאתיםאתים א)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה ד, (רׁש"י ְְְְֹֹ ִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את לפני ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, את את את את יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֻ
"את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר אבל יז). פסוק – חנֹו את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון זהּו ׁשהרי ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָקין,
ה', את איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר הם. רּבּויים ׁשּבּפסּוק אתים הּׁשלׁשה ׁשּכל מכריח זה הרי – לרּבֹות ּובא מיּתר ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשאחד

ּפרּוׁשםעםעםעםעםּופרּוׁשֹו אתים הּׁשלׁשה ׁשאר ׁשּגם מּובן נֹולדהעם עם עם עם ה', ּתאֹומה ׁשּתים.עםעםעםעם: נֹולדּו הבל ועם קין, ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(á)äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

i"yx£Ô‡ˆ ‰Ú¯∑מעבֹודתּה לֹו ּפרׁש האדמה ׁשּנתקּללה .לפי  …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(â)äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰Ó„‡‰ È¯tÓ∑,הּגרּוע אּגדה מן היה'.ויׁש ּפׁשּתן 'זרע ולא (ׁשאֹומרת: טֹוב לא לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: ּדבר ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

.)מבחר  ְָֻ

ÈÏÈÂ„˙א  ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È˜ ˙¯Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»

Â‰Â‰ב  Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú ÈÚ¯ Ï·‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג  ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ã(`).òãé íãàäåFf dWxRxaM §¨¨¨¨©¨¨¨§¨
dzid,dlrn lW oiprd mcFw ¨§¨¤¨¦§¨¤©§¨

,xnFlM`hgW mcFwmc`dcxhpe §©¤¤¨¨¨¨¨§¦§©
(WxFB)dciNde oFixdd oke ;ocr oBn ©¦©¥¤§¥©¥¨§©¥¨

iptl Erxi` md s` ,oNdl mixEn`d̈£¦§©¨©¥¥§¦§¥
oFWl aEzMd o`M hwp oMÎlre .`hgd©¥§§©¥¨©¨©¨§
xaM mc`dW FrnWOW ,'rci mc`de'§¨¨¨¨©¤©§¨¤¨¨¨§¨

,f`n dEg z` rciazM m`W`xwOd ¨©¤©¨¥¨¤¦¨©©¦§¨
FpFWl zElibxM,'mc` rcIe'did ¦§¦§©¥©¨¨¨¨

rnWp,xcQd itl `Ed dUrOdW ¦§©¤©©£¤§¦©¥¤
Wxtl mirFh EpiideWwxxg`N §¨¦¦§¨¥¤©§©©

cxhPWocrÎoBnmipa Fl Eid(m"`x): ¤¦§©¦©¥¤¨¨¦
.ïé÷mrh zpizp `Ed aEzMd KWnd ©¦¤§¥©¨§¦©©©

:'oiw' FnW z`ixwl'izipw' mW lr ¦§¦©§©¦©¥¨¦¦
:'ebe

.'ä úàFWExiR,'d mr :FnMzpeEke ¤¥§¦§©¨©
:dfA xnFl dEg`xAWM'dz`e izF` ©¨©¨¤§¤¨¨¦§¤

,iWi``N` ,m`e a`n EpclFp `l ixd ¦¦£¥Ÿ©§¥¨¨¥¤¨

dfA la` ;Ep`xA FCal `Ed- §©§¨¨£¨¨¤
,oiw z`ixaAFOr Ep` mitYEW ¦§¦©©¦¨¦¨¦

`xnBA x`FanM](.`l dcp)dWlW ©§¨©§¨¨§¨
[FO`e eia`e d"awd ,mc`A Wi oitYEW¨¦¥¨¨¨§¨¦§¦

(m"`x):
.ìáä úà åéçà úà ïé÷ úàzaiY ¤©¦¤¨¦¤¨¤¥©

sqFp xaC zFAxl mFwn lkA d`A 'z`'¤¨¨§¨¨§©¨¨¨
Exn`PW o`ke .WxFtnA aEzMd caNn¦§©©¨¦§¨§¨¤¤¤§

- 'miz`' 'bdWlW ixd.md miiEAx ¤¦£¥§¨¦¦¥
xaCdeW cOlndcli lade oiw caNn §©¨¨§©¥¤¦§©©¦§¤¤¨§¨

:zFpA WlW cFr dEgdnF`Yzg` ©¨¨¨§¨©©
oiw mr dclFp,[cg` 'z`' FA xn`PW] §¨¦©¦¤¤¡©¤¤¨

EclFp lad mrecFrmiYWFAW] §¦¤¤§§©¦¤
,['miz`' ipW Exn`peKklmBxn`p ¤¤§§¥¤¦§§¨©¤¡©

o`M'sqFYe'lr dxFOd oFWl ,zcll ¨©¤¨¤¤¨©¤©
zFtqFp zFcil(x"a)(m"`x): ¥¨

(a).ïàö äòBøon did mlk`n xTir ¥Ÿ¦©©£¨¨¨¨¦
mdl xYEd `l oiicr ixdW ,dnc`d̈£¨¨¤£¥£©¦Ÿ©¨¤

mlE` ,xUA,dnc`d dlNwzPW itl ¨¨¨§¦¤¦§©§¨¨£¨¨
Fl WxiRlad,DzcFarnxgaE ¥©¤¤¥£¨¨¨©

o`v ziIrxAm"`x)(: ¦§¦©Ÿ
(b).äîãàä éøtîrExBd on ¦§¦¨£¨¨¦©¨©

'd dvx `l okle ,dnc`d zFxitAW¤§¥¨£¨¨§¨¥Ÿ¨¨
.FzgpnAWiel"fg ixacAdcB` §¦§¨§¥§¦§¥©¨¨

zxnF`W,dgpnl oiw `iadW ixRdW ¤¤¤¤©§¦¤¥¦©¦§¦§¨
,did oYWR rxfrExBd oiOd `EdW ¤©¦§¨¨¨¤©¦©¨©

.lk`nl miiE`xd mirxGd oiAnxaC) ¦¥©§¨¦¨§¦§©£¨¨¨
- xg`z` Wxtl zxg` KxC ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

dzid oiw lW FzgpOW ,mixaCd©§¨¦¤¦§¨¤©¦¨§¨
cSn `N` ,ixRd oin cSn `l ,drExB§¨Ÿ¦©¦©§¦¤¨¦©
z` xFgal wCwC `NW ,FzEki ¥̀¤Ÿ¦§¥¦§¤
hwPW `Ede .mirxd on miaFHd©¦¦¨¨¦§¤¨©

oFWl aEzMd'ixRn'KFYn xnFlMÎ ©¨§¦§¦§©¦
,zFxiRdFcil `AW dfi`ngwl ©¥¥¥¤¤¨§¨¨©

W ,`iade`llr ciRwd`le aFhlr §¥¦¤Ÿ¦§¦©§Ÿ©
:(xgaEn§¨



ziy`xaצח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 20 cenr eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

rExb F` gAEWn oiw lW FpAxẅ§¨¤©¦§¨¨©

ליהוהליהוהליהוהליהוה:::: מנחהמנחהמנחהמנחה האדמההאדמההאדמההאדמה ממממּפּפּפּפרירירירי קיןקיןקיןקין ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיבאבאבאבא ָָָָֹֹֽֽֽֽ
היה ּפׁשּתן זרע ׁשאֹומרת אּגדה ויׁש הּגרּוע, רש"י)מן ובפירוש ג. (ד, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּכתּובים? להבנת נֹוגע ּזה ּדמה היה", ּפׁשּתן "זרע קין ׁשל ׁשּקרּבנֹו האּגדה את רׁש"י הביא מּדּוע לעּין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָיׁש
ּביֹותר: ּתמּוּה ּדבר ּבאר ּדבזה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

ׁשהביא  לאחרי מּזֹו: ויתירה הּגרּוע"? "מן קרּבן הביא מּדּוע ּתמּוּה ּכן ואם ,יתּבר לפניו ותֹודה ּכּמנחה קרּבן הביא קין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהרי
לא  הּגרּוע" "מן יקריב ׁשאם חׁשׁש לא וכי פניו", וּיּפלּו מאד לקין "וּיחר ּכתּוב ּבּׁשמים, נתקּבל ׁשּלא וראה הּקרּבן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹאת

קרּבנֹו? ְְִֵַָָיתקּבל
ׁשאף  ׁשחׁשב היתה קין ׁשל ּדטעּותֹו מׁשּבח. מין הּוא ׁשּפׁשּתן ּפׁשּתן", "זרע ׁשהביא האּגדה את רׁש"י הביא זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל
ׁשחרה  הּטעם ּומּובן קרּבנֹו. יתקּבל הּצֹומח ׁשּבמין מהמבחר ׁשהביא מּכיון הרי "ּגרּוע", מין ׁשהּוא הּצֹומח מּסּוג רק ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשהביא

וק"ל. החי סּוג יֹותר, נעלה מּסּוג אּלא הּמׁשּבח מהּמין רק לא להביא ּדיׁש טעּותֹו, היתה וזֹו קרּבנֹו. נתקּבל ּכׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלֹו

(ã)ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

i"yx£ÚLiÂ∑:וכן יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן ּפנה. לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: יד)וּיפן, "ׁשעה (איוב «ƒ«ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
מעליו  ּפנה אׁש∑ÚLiÂ.מעליו", מנחתֹוירדה .ולחכה ְֵֵֵָָָָ«ƒ«ְְְֲִִֵָָָָ

(ä)ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ
:åéðt eìtiå©¦§−¨¨«

(å)eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬
éðô:E ¨¤«

(æ)çútì áéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©
éìàå õáø úàhç:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz E ©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

i"yx£·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפרּוׁשֹו ¯·ı.ּכתרּגּומֹו ˙‡hÁ Á˙tÏ∑ ׁשמּור חּטא קבר B˙˜eLz.לפתח EÈÏ‡Â∑ ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆««»…≈ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆¿»
להכׁשיל ּומתאּוה ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא חּטאת, BaŒÏLÓz.ׁשל ‰z‡Â∑ עליו ּתתּגּבר ּתרצה, .אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«»ƒ¿»ְְִִִֵֶַָָ

dÚד  È¯ÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï·‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:da¯e˜Ïe¿¿»≈

Û˜˙eה  ‡ÂÚ¯ ˙Â‰ ‡Ï da¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÓÏe‡ו  CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ƒ¿¿ƒ«»

Ì‡Âז  CÏ ˜·zLÈ C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
¯ÈË ˙‡ËÁ ‡Èc ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙z¿ƒ¿¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).òLiå:FWExiR- otIel` dpR ©¦©¥©¦¤¨¨¤
.oFvxA DlAwe dgpOdokexn`PX dn ©¦§¨§¦§¨§¨§¥©¤¤¡©

:oiwAdrW `l Fzgpn l`e-:FWExiR §©¦§¤¦§¨Ÿ¨¨¥
dpt `l;oFvxA DlAw `le dil`oke Ÿ¨¨¥¤¨§Ÿ¦§¨§¨§¥

:`xwOA Kkl zF`nbEC Epivnl`e' ¨¦§¨§¨©¦§¨§©
ErWi'xwW ixacA(h ,d zeny), ¦§§¦§¥¨¤

FnM FzErnWOW'Epti l`'`di `l] ¤©§¨§©¦§Ÿ§¥
.[xwW ixacA wFqrl dpFR mAl:oke ¦¨¤©£§¦§¥¤¤§¥

'eilrn drW'(e ,ci aei`),FzErnWOW §¥¥¨¨¤©§¨
FnM'eilrn dpR'Edafr ,EPOn dRxd] §§¥¥¨¨©¥¦¤¨§¥

:[FWtpl§©§
.òLiåwx dpFR d"awdW rcFp dOaE ©¦©©¤©¤¤©

W itl ?lad lW Fzgpn l`W` dcxi ¤¦§¨¤¤¤§¦¤¨§¨¥
minXd ondkglez` (dlk`) ¦©¨©¦§¦£¨¨§¨¤

FzgpnlW Fzgpn z` `le ,lad lW ¦§¨¤¤¤§Ÿ¤¦§¨¤
oiw(`"eb): ©¦
(f).áéèéz íà àBìäFnEBxzM £¦¥¦§©§

KM ,qFlwpE`A:FWExiRm` `ld' §§§¨¥£¨¦
aihiY m` ;'Kl waYWi KcaFr aihFY¦¨¨¦§§¥¨¦¥¦
Lz`Hg `V` - z`U Î LiUrn z ¤̀©£¤§¥¤¨©¨§

:Ll glq`e§¤§©§
.õáBø úàhç çútì`l m` K` ©¤©©¨¥©¦Ÿ

W ixd ,LiUrn z` aihiYLxaw gztl ¥¦¤©£¤£¥¤§¤©¦§§
-LzFn xg`NW oiCdÎmFilL`hg §©¦¤§©©§¤§£

- xEnWrxRdl icM ,LzaFgl xnWp ¨¦§¨§¨§§¥§¦¨©
LOn(yeal ,`"eb): ¦§
éìàå.Bú÷eLz Elr xAcn aEzMd §¥¤§¨©¨§©¥©

FzwEWY Lil` :xnF`e ,uaFxd z`Hgd©©¨¨¥§¥¥¤§¨
lWd,z`HgW`Edo`M WOWn ¤©©¨¤§©¥¨

l iEPikM,rxdÎxvixW`wwFW cinY §¦§¥¤¨¨£¤¨¦¥
(wwFYWn)LliWkdl dE`znE ¦§¥¦§©¤§©§¦¤
mi`HgA(`"eb): ©©¨¦

.Ba ìLîz äzàå`EdW iRÎlrÎs` §©¨¦§¨©©¦¤
iElY xaCd oi` ,LliWkdl dE`zn¦§©¤§©§¦§¥©¨¨¨

W ,LA `N`eilr xABzY dvxY m` ¤¨§¤¦¦§¤¦§©¥¨¨
(yeal):

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ç)äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå©¨¬̈©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

i"yx£ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂ∑,ּומּצה ריב ּבדברי עּמֹו זה נכנס א אּגדה, מדרׁשי ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מקרא  ׁשל .יּׁשּובֹו ְִִֶָ

(è)éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåàì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éëðà éçà øîLä ézòãé̈©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

i"yx£EÈÁ‡ Ï·‰ È‡∑'ל וחטאתי הרגּתיו 'אני ויאמר: יׁשּוב, אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו ÈzÚ„È.להּכנס ‡Ï∑ ≈∆∆»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ…»«¿ƒ
העליֹונה  ּדעת ּכגֹונב ‡ÈÁ.נעׂשה ¯ÓL‰∑ ּפּת"ח ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, ּתמּה .לׁשֹון ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

(é)éçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåéìà íé÷òö E ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
:äîãàä-ïî¦¨«£¨¨«

i"yx£EÈÁ‡ ÈÓc∑,הרּבה ּפצעים ּבֹו ׁשעׂשה אחר, ּדבר זרעּיֹותיו. ודם נפׁשֹוּדמֹו מהיכן יֹודע היה ׁשּלא ¿≈»ƒְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לז)יֹוצאה .(סנהדרין ְָ

(àé)äúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzòå§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà:Eãiî E ¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ∑,ּבעונּה ּכבר היא ּׁשּנתקּללה מּמה לחטא יֹותר הֹוסיפה ּבזֹו ‡˙ÈtŒ‰.וגם ‰˙ˆt ¯L‡ ƒ»¬»»ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆»¿»∆ƒ»
'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡ ˙Á˜Ï∑"ּתתּֿכחּה תסף "לא :אצל קללה לּה מֹוסיף אחד,(והנני ּדּבּור הּכל אחרים: ספרים »««∆¿≈»ƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ

ּכאן  עד האדמה" .)מ"מן ֲִִַָָָָ

ÔB‰ÈÂ‰Óaח  ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

Ï‡ט  ¯Ó‡Â CeÁ‡ Ï·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ ¯Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚ¯Ê Ìc Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»

dÓetיא  ˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏ ÔÚÎe¿«ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»«
:C„È ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).ìáä ìà ïé÷ øîàiåWxiR `l ©Ÿ¤©¦¤¤¤Ÿ¥©
oi`W mEXn ,Fl xn` dn aEzMd©¨¨¨©¦¤¥
zpeEM `N` ,mixaCd okFzl zEaiWg£¦§¤©§¨¦¤¨©¨©

W xnFl aEzMdaix ixacA FOr qpkp ©¨©¤¦§©¦§¦§¥¦
dSnEdpeEM KFYn wx (dhhw) ©¨§¨¨©¦©¨¨

- eilr llFrzdldAiqe dNir `Fvnl §¦§¥¨¨¦§¦¨§¦¨
idWlMFbxdl(m"`x).dfA Wie ¨§¤¦§¨§§¥¨¤

dcB`ÎiWxcnoiprd z` mix`and ¦§§¥©¨¨©§¨£¦¤¨¦§¨
,zFtqFp mikxcAK`xE`iAdf`Ed ¦§¨¦¨©¥¤

FaEXihEWRdlWd:`xwn ¦©¨¤©¦§¨
(h)éçà ìáä éà.Edid d"awdW s` ¥¤¤¨¦©¤¨¨

rEcie iElB lMd iM ,`Ed okid rcFi¥©¥¨¦©Ÿ¨§¨©
lad i`' dl`WA eil` dpR ,eiptl§¨¨¨¨¥¨¦§¥¨¥¤¤

zpnÎlr 'Lig`ixacA FOr qpMdl ¨¦©§¨§¦¨¥¦§¦§¥
,zgpKM KFYOWaEWi ilE`oiw ©©¤¦¨©¨©¦

F`hg lr dCeezieeiYbxd ip`' xn`ie §¦§©¤©¤§§Ÿ©£¦£©§¦
'Ll iz`hge(h ,b lirl i"yx d`x): §¨¨¦§

.ézòãé àìlFki `EdW aFWgl dOiC Ÿ¨©§¦¦¨©£¤¨
,d"awd ipRn eiUrn z` milrdl§©£¦¤©£¨¦§¥

e- dpFilrd zrC apFbM dUrp §©£¨§¥©©¨¤§¨
rcFi ipRn mixaC xiYqdl dQpnM¦§©¤§©§¦§¨¦¦§¥¥©

zFnElrY(m"`x): ©£
.éçà øîBLä`Ed DniY oFWl-ike £¥¨¦§¥©§¦

zrcl il WIW cr ,ip` ig` lW FxnFW§¤¨¦£¦©¤¥¦¨©©
!?`Ed okid zr lkAd `"d lM oked`A §¨¥¥¨§¥¨¥©¨¨
`ide ,daiY W`xAgYRÎshgA dcEwP §Ÿ¥¨§¦§¨©£©©¨

dxFnE ,dl`Xd `"d Ff ixd - (Îd)££¥¥©§¥¨¨
:ddinY oFWlA xn`p xaCdW¤©¨¨¤¡¨¦§§¦¨

(i)éçà éîc.E'Lig` mC' xn` `l §¥¨¦Ÿ¨©©¨¦
.(miAx oFWlA) 'Lig` inC' `N ¤̀¨§¥¨¦¦§©¦

,xnFlM- eizFIrxf mce FnClM §©¨§©©§¦¨¨
EPOn z`vl micizr EidW ei`v`v¤¡¨¨¤¨£¦¦¨¥¦¤

dnc`d on il` miwrFv(m"`x).xaC £¦¥©¦¨£¨¨¨¨
- xg`oFWl z` Wxtl zxg` KxC ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤§

,'Lig` inC' miAxdWoiw `A xW`M ¨©¦§¥¨¦¤©£¤¨©¦
,lad z` bFxdlmirvR FA dUr ©£¤¤¤¨¨§¨¦

dAxdmipFW zFnFwnA ,mC mi`ivFOd ©§¥©¦¦¨¦§¦
mEXn ,FtEbAokidn rcFi did `NW §¦¤Ÿ¨¨¥©¥¥¨

,d`vFi FWtp'Lig` inC' xn`p Kkl ©§§¨§¨¤¡©§¥¨¦
:miAx oFWlA¦§©¦

(`i).äîãàä ïîdY` xEx` ,xnFlM ¦¨£¨¨§©¨©¨
W ,zlNEwn dnc` DzF`ndOn xzFi ¥¨£¨¨§¤¤¤¥¦©

DpFrA xak `id dlNwzPXi"yx d`x) ¤¦§©§¨¦§¨©£¨
(`i ,` lirl,,Dzrxn dwqR `NW ixd£¥¤Ÿ¨§¨¥¨¨¨

- FfA mbelad zbixd dUrnA §©§§©£¥£¦©¤¤
:`Fhgl dtiqFdúà äúöt øLà ¦¨©££¤¨§¨¤

éçà éîc úà úç÷ì äét.'Bâå E ¦¨¨©©¤§¥¨¦§
DriIqe ,lad inC z` DkFzl dhlTW¤¨§¨§¨¤§¥¤¤§¦§¨
z` milrdlE Fxkf cA`l LciA§¨§§©¥¦§§©£¦¤

dAxzY oMÎlr ,Fzgivxzllw Llv` §¦¨©¥¦§©¤¤§§¦§©
,xzFiA dnc`dEdllTd caNn ¨£¨¨§¥¦§©©§¨¨

zrifaE oFaSrA dPlk`YW dpFW`xd̈¦¨¤Ÿ§¤¨§¦¨§¥©
,LR`dllw Dl siqFn ippddAExn ©¤¦§¦¦¨§¨¨§¨

,Llv`dnc`dWDgM zY sqFz `l ¤§§¤¨£¨¨Ÿ¥¥Ÿ¨
Kl(ai weqt).Lzribi xg`l s` ,xnFlM ¨§©©§©©§¦¨§

`N` Ll ginvY `l ,DzcFarA dAxd̈©¨©£¨¨Ÿ©§¦©§¤¨
zhrEnE dWEgM d`EaY(`"eb): §¨§¨¤¤



צט ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 20 cenr eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

rExb F` gAEWn oiw lW FpAxẅ§¨¤©¦§¨¨©

ליהוהליהוהליהוהליהוה:::: מנחהמנחהמנחהמנחה האדמההאדמההאדמההאדמה ממממּפּפּפּפרירירירי קיןקיןקיןקין ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיבאבאבאבא ָָָָֹֹֽֽֽֽ
היה ּפׁשּתן זרע ׁשאֹומרת אּגדה ויׁש הּגרּוע, רש"י)מן ובפירוש ג. (ד, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּכתּובים? להבנת נֹוגע ּזה ּדמה היה", ּפׁשּתן "זרע קין ׁשל ׁשּקרּבנֹו האּגדה את רׁש"י הביא מּדּוע לעּין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָיׁש
ּביֹותר: ּתמּוּה ּדבר ּבאר ּדבזה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

ׁשהביא  לאחרי מּזֹו: ויתירה הּגרּוע"? "מן קרּבן הביא מּדּוע ּתמּוּה ּכן ואם ,יתּבר לפניו ותֹודה ּכּמנחה קרּבן הביא קין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהרי
לא  הּגרּוע" "מן יקריב ׁשאם חׁשׁש לא וכי פניו", וּיּפלּו מאד לקין "וּיחר ּכתּוב ּבּׁשמים, נתקּבל ׁשּלא וראה הּקרּבן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹאת

קרּבנֹו? ְְִֵַָָיתקּבל
ׁשאף  ׁשחׁשב היתה קין ׁשל ּדטעּותֹו מׁשּבח. מין הּוא ׁשּפׁשּתן ּפׁשּתן", "זרע ׁשהביא האּגדה את רׁש"י הביא זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל
ׁשחרה  הּטעם ּומּובן קרּבנֹו. יתקּבל הּצֹומח ׁשּבמין מהמבחר ׁשהביא מּכיון הרי "ּגרּוע", מין ׁשהּוא הּצֹומח מּסּוג רק ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשהביא

וק"ל. החי סּוג יֹותר, נעלה מּסּוג אּלא הּמׁשּבח מהּמין רק לא להביא ּדיׁש טעּותֹו, היתה וזֹו קרּבנֹו. נתקּבל ּכׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלֹו

(ã)ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

i"yx£ÚLiÂ∑:וכן יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן ּפנה. לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: יד)וּיפן, "ׁשעה (איוב «ƒ«ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
מעליו  ּפנה אׁש∑ÚLiÂ.מעליו", מנחתֹוירדה .ולחכה ְֵֵֵָָָָ«ƒ«ְְְֲִִֵָָָָ

(ä)ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ
:åéðt eìtiå©¦§−¨¨«

(å)eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬
éðô:E ¨¤«

(æ)çútì áéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©
éìàå õáø úàhç:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz E ©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

i"yx£·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפרּוׁשֹו ¯·ı.ּכתרּגּומֹו ˙‡hÁ Á˙tÏ∑ ׁשמּור חּטא קבר B˙˜eLz.לפתח EÈÏ‡Â∑ ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆««»…≈ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆¿»
להכׁשיל ּומתאּוה ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא חּטאת, BaŒÏLÓz.ׁשל ‰z‡Â∑ עליו ּתתּגּבר ּתרצה, .אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«»ƒ¿»ְְִִִֵֶַָָ

dÚד  È¯ÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï·‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:da¯e˜Ïe¿¿»≈

Û˜˙eה  ‡ÂÚ¯ ˙Â‰ ‡Ï da¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÓÏe‡ו  CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ƒ¿¿ƒ«»

Ì‡Âז  CÏ ˜·zLÈ C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
¯ÈË ˙‡ËÁ ‡Èc ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙z¿ƒ¿¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).òLiå:FWExiR- otIel` dpR ©¦©¥©¦¤¨¨¤
.oFvxA DlAwe dgpOdokexn`PX dn ©¦§¨§¦§¨§¨§¥©¤¤¡©

:oiwAdrW `l Fzgpn l`e-:FWExiR §©¦§¤¦§¨Ÿ¨¨¥
dpt `l;oFvxA DlAw `le dil`oke Ÿ¨¨¥¤¨§Ÿ¦§¨§¨§¥

:`xwOA Kkl zF`nbEC Epivnl`e' ¨¦§¨§¨©¦§¨§©
ErWi'xwW ixacA(h ,d zeny), ¦§§¦§¥¨¤

FnM FzErnWOW'Epti l`'`di `l] ¤©§¨§©¦§Ÿ§¥
.[xwW ixacA wFqrl dpFR mAl:oke ¦¨¤©£§¦§¥¤¤§¥

'eilrn drW'(e ,ci aei`),FzErnWOW §¥¥¨¨¤©§¨
FnM'eilrn dpR'Edafr ,EPOn dRxd] §§¥¥¨¨©¥¦¤¨§¥

:[FWtpl§©§
.òLiåwx dpFR d"awdW rcFp dOaE ©¦©©¤©¤¤©

W itl ?lad lW Fzgpn l`W` dcxi ¤¦§¨¤¤¤§¦¤¨§¨¥
minXd ondkglez` (dlk`) ¦©¨©¦§¦£¨¨§¨¤

FzgpnlW Fzgpn z` `le ,lad lW ¦§¨¤¤¤§Ÿ¤¦§¨¤
oiw(`"eb): ©¦
(f).áéèéz íà àBìäFnEBxzM £¦¥¦§©§

KM ,qFlwpE`A:FWExiRm` `ld' §§§¨¥£¨¦
aihiY m` ;'Kl waYWi KcaFr aihFY¦¨¨¦§§¥¨¦¥¦
Lz`Hg `V` - z`U Î LiUrn z ¤̀©£¤§¥¤¨©¨§

:Ll glq`e§¤§©§
.õáBø úàhç çútì`l m` K` ©¤©©¨¥©¦Ÿ

W ixd ,LiUrn z` aihiYLxaw gztl ¥¦¤©£¤£¥¤§¤©¦§§
-LzFn xg`NW oiCdÎmFilL`hg §©¦¤§©©§¤§£

- xEnWrxRdl icM ,LzaFgl xnWp ¨¦§¨§¨§§¥§¦¨©
LOn(yeal ,`"eb): ¦§
éìàå.Bú÷eLz Elr xAcn aEzMd §¥¤§¨©¨§©¥©

FzwEWY Lil` :xnF`e ,uaFxd z`Hgd©©¨¨¥§¥¥¤§¨
lWd,z`HgW`Edo`M WOWn ¤©©¨¤§©¥¨

l iEPikM,rxdÎxvixW`wwFW cinY §¦§¥¤¨¨£¤¨¦¥
(wwFYWn)LliWkdl dE`znE ¦§¥¦§©¤§©§¦¤
mi`HgA(`"eb): ©©¨¦

.Ba ìLîz äzàå`EdW iRÎlrÎs` §©¨¦§¨©©¦¤
iElY xaCd oi` ,LliWkdl dE`zn¦§©¤§©§¦§¥©¨¨¨

W ,LA `N`eilr xABzY dvxY m` ¤¨§¤¦¦§¤¦§©¥¨¨
(yeal):

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ç)äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå©¨¬̈©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

i"yx£ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂ∑,ּומּצה ריב ּבדברי עּמֹו זה נכנס א אּגדה, מדרׁשי ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מקרא  ׁשל .יּׁשּובֹו ְִִֶָ

(è)éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåàì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éëðà éçà øîLä ézòãé̈©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

i"yx£EÈÁ‡ Ï·‰ È‡∑'ל וחטאתי הרגּתיו 'אני ויאמר: יׁשּוב, אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו ÈzÚ„È.להּכנס ‡Ï∑ ≈∆∆»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ…»«¿ƒ
העליֹונה  ּדעת ּכגֹונב ‡ÈÁ.נעׂשה ¯ÓL‰∑ ּפּת"ח ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, ּתמּה .לׁשֹון ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

(é)éçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåéìà íé÷òö E ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
:äîãàä-ïî¦¨«£¨¨«

i"yx£EÈÁ‡ ÈÓc∑,הרּבה ּפצעים ּבֹו ׁשעׂשה אחר, ּדבר זרעּיֹותיו. ודם נפׁשֹוּדמֹו מהיכן יֹודע היה ׁשּלא ¿≈»ƒְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לז)יֹוצאה .(סנהדרין ְָ

(àé)äúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzòå§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà:Eãiî E ¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ∑,ּבעונּה ּכבר היא ּׁשּנתקּללה מּמה לחטא יֹותר הֹוסיפה ּבזֹו ‡˙ÈtŒ‰.וגם ‰˙ˆt ¯L‡ ƒ»¬»»ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆»¿»∆ƒ»
'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡ ˙Á˜Ï∑"ּתתּֿכחּה תסף "לא :אצל קללה לּה מֹוסיף אחד,(והנני ּדּבּור הּכל אחרים: ספרים »««∆¿≈»ƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ

ּכאן  עד האדמה" .)מ"מן ֲִִַָָָָ

ÔB‰ÈÂ‰Óaח  ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

Ï‡ט  ¯Ó‡Â CeÁ‡ Ï·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ ¯Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚ¯Ê Ìc Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»

dÓetיא  ˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏ ÔÚÎe¿«ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»«
:C„È ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).ìáä ìà ïé÷ øîàiåWxiR `l ©Ÿ¤©¦¤¤¤Ÿ¥©
oi`W mEXn ,Fl xn` dn aEzMd©¨¨¨©¦¤¥
zpeEM `N` ,mixaCd okFzl zEaiWg£¦§¤©§¨¦¤¨©¨©

W xnFl aEzMdaix ixacA FOr qpkp ©¨©¤¦§©¦§¦§¥¦
dSnEdpeEM KFYn wx (dhhw) ©¨§¨¨©¦©¨¨

- eilr llFrzdldAiqe dNir `Fvnl §¦§¥¨¨¦§¦¨§¦¨
idWlMFbxdl(m"`x).dfA Wie ¨§¤¦§¨§§¥¨¤

dcB`ÎiWxcnoiprd z` mix`and ¦§§¥©¨¨©§¨£¦¤¨¦§¨
,zFtqFp mikxcAK`xE`iAdf`Ed ¦§¨¦¨©¥¤

FaEXihEWRdlWd:`xwn ¦©¨¤©¦§¨
(h)éçà ìáä éà.Edid d"awdW s` ¥¤¤¨¦©¤¨¨

rEcie iElB lMd iM ,`Ed okid rcFi¥©¥¨¦©Ÿ¨§¨©
lad i`' dl`WA eil` dpR ,eiptl§¨¨¨¨¥¨¦§¥¨¥¤¤

zpnÎlr 'Lig`ixacA FOr qpMdl ¨¦©§¨§¦¨¥¦§¦§¥
,zgpKM KFYOWaEWi ilE`oiw ©©¤¦¨©¨©¦

F`hg lr dCeezieeiYbxd ip`' xn`ie §¦§©¤©¤§§Ÿ©£¦£©§¦
'Ll iz`hge(h ,b lirl i"yx d`x): §¨¨¦§

.ézòãé àìlFki `EdW aFWgl dOiC Ÿ¨©§¦¦¨©£¤¨
,d"awd ipRn eiUrn z` milrdl§©£¦¤©£¨¦§¥

e- dpFilrd zrC apFbM dUrp §©£¨§¥©©¨¤§¨
rcFi ipRn mixaC xiYqdl dQpnM¦§©¤§©§¦§¨¦¦§¥¥©

zFnElrY(m"`x): ©£
.éçà øîBLä`Ed DniY oFWl-ike £¥¨¦§¥©§¦

zrcl il WIW cr ,ip` ig` lW FxnFW§¤¨¦£¦©¤¥¦¨©©
!?`Ed okid zr lkAd `"d lM oked`A §¨¥¥¨§¥¨¥©¨¨
`ide ,daiY W`xAgYRÎshgA dcEwP §Ÿ¥¨§¦§¨©£©©¨

dxFnE ,dl`Xd `"d Ff ixd - (Îd)££¥¥©§¥¨¨
:ddinY oFWlA xn`p xaCdW¤©¨¨¤¡¨¦§§¦¨

(i)éçà éîc.E'Lig` mC' xn` `l §¥¨¦Ÿ¨©©¨¦
.(miAx oFWlA) 'Lig` inC' `N ¤̀¨§¥¨¦¦§©¦

,xnFlM- eizFIrxf mce FnClM §©¨§©©§¦¨¨
EPOn z`vl micizr EidW ei`v`v¤¡¨¨¤¨£¦¦¨¥¦¤

dnc`d on il` miwrFv(m"`x).xaC £¦¥©¦¨£¨¨¨¨
- xg`oFWl z` Wxtl zxg` KxC ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤§

,'Lig` inC' miAxdWoiw `A xW`M ¨©¦§¥¨¦¤©£¤¨©¦
,lad z` bFxdlmirvR FA dUr ©£¤¤¤¨¨§¨¦

dAxdmipFW zFnFwnA ,mC mi`ivFOd ©§¥©¦¦¨¦§¦
mEXn ,FtEbAokidn rcFi did `NW §¦¤Ÿ¨¨¥©¥¥¨

,d`vFi FWtp'Lig` inC' xn`p Kkl ©§§¨§¨¤¡©§¥¨¦
:miAx oFWlA¦§©¦

(`i).äîãàä ïîdY` xEx` ,xnFlM ¦¨£¨¨§©¨©¨
W ,zlNEwn dnc` DzF`ndOn xzFi ¥¨£¨¨§¤¤¤¥¦©

DpFrA xak `id dlNwzPXi"yx d`x) ¤¦§©§¨¦§¨©£¨
(`i ,` lirl,,Dzrxn dwqR `NW ixd£¥¤Ÿ¨§¨¥¨¨¨

- FfA mbelad zbixd dUrnA §©§§©£¥£¦©¤¤
:`Fhgl dtiqFdúà äúöt øLà ¦¨©££¤¨§¨¤

éçà éîc úà úç÷ì äét.'Bâå E ¦¨¨©©¤§¥¨¦§
DriIqe ,lad inC z` DkFzl dhlTW¤¨§¨§¨¤§¥¤¤§¦§¨
z` milrdlE Fxkf cA`l LciA§¨§§©¥¦§§©£¦¤

dAxzY oMÎlr ,Fzgivxzllw Llv` §¦¨©¥¦§©¤¤§§¦§©
,xzFiA dnc`dEdllTd caNn ¨£¨¨§¥¦§©©§¨¨

zrifaE oFaSrA dPlk`YW dpFW`xd̈¦¨¤Ÿ§¤¨§¦¨§¥©
,LR`dllw Dl siqFn ippddAExn ©¤¦§¦¦¨§¨¨§¨

,Llv`dnc`dWDgM zY sqFz `l ¤§§¤¨£¨¨Ÿ¥¥Ÿ¨
Kl(ai weqt).Lzribi xg`l s` ,xnFlM ¨§©©§©©§¦¨§

`N` Ll ginvY `l ,DzcFarA dAxd̈©¨©£¨¨Ÿ©§¦©§¤¨
zhrEnE dWEgM d`EaY(`"eb): §¨§¨¤¤



ziy`xaק zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(áé)Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãáòú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
:õøàá äéäz ãðå òð̈¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£„Â Ú∑ אחד ּבמקֹום לדּור רׁשּות ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

(âé):àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
i"yx£‡BNpÓ ÈÂÚ ÏB„b∑,לטען?ּבתמיהה ל אפׁשר אי ועוני ותחּתֹונים, עליֹונים טֹוען .(ב"ר)אּתה »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(ãé)éðtîe äîãàä éðt ìòî íBiä éúà zLøb ïäE ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

(åè)íwé íéúòáL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈
:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

i"yx£ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk ÔÎÏ∑ורמזּו ּדבריהם, ׁשּקּצרּו הּמקראֹות מן אחד קין",זה ּכלֿהרג "לכן ּפרׁשּו: ולא »≈»…≈«ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ענׁשֹו ּפרׁש ולא ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו, יעׂשה ּכה ּגערה, ÌwÈ.לׁשֹון ÌÈ˙Ú·L∑ להּנק רֹוצה עכׁשו,איני מּקין ם ְְְְְְֵֵֶַָָָָָָָֹֹƒ¿»«ƒÀ»ְְִִִִֵֵֶַַָָ

"ׁשבעתים  ׁשאמר: הּמקרא וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ׁשּיעמד מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלסֹוף
הבל  נקמת והּוא וכּיֹוצא יּקם", מּזיקּתּו. ּברּיה ּתהא ׁשּלא היא ּגערה לׁשֹון הּמקרא ׁשּתחּלת למדנּו מּקין, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ה)ּבֹו ב ּברמז,(שמואל הּכתּוב ּדּבר אבל לֹו, ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי מּכה ּכל ּדוד "וּיאמר :ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אמרּו: אׁשר על יּכה, אֹותם וגם וגֹו'", העורים ואת וּיכּבׁשּנּו, הּׁשער אל וּיקרב ּבּצּנֹור וּיּגע יבּוסי מּכה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ"ּכל

ÔzÓÏיב  ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

aLÓlÓ˜:יג  È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ√»»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד  ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:ÈÈÏË˜È ÈpÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ
Ú·LÏ‡טו  ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»

ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙È ÔÈ¯„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ
:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).ãðå òðW :sqFp WpFr EdfLl oi` ¨¨¨¤¤¨¤¥§
xEcl zEWxzEriawA,cg` mFwnA §¨¦§¦§¨¤¨

mFwnl mFwOn cFCpze dlbY `N ¤̀¨¦§¤§¦§¦¨§¨
(`"eb ,m"`x):

(bi).àBNpî éðBò ìBãbAKxcdInz ¨£¦¦§§¤¤§¦¨
lFcB dM m`d ,oM Fl`W (d`ilR)§¦¨§¨¥©¦Ÿ¨
gFlqle Fz`Ul lkEY `NW cr ,ipFer£¦©¤Ÿ©§¥§¦§©

`lde ?il- orFh dY``UFp d"awd ¦©£Ÿ©¨¥¥
d lM z`e mipFilrde ,mipFYgzwx ik ¤¨¨¤§¦§©©§¦§¦©

z`xWt` i` ipFrLloFrhl ¤£¦¦¤§¨§¦§
?(z`Ul)(x"a): ¨¥

(eh).ïé÷ âøBä ìk ïëìzpeEM oi` ¨¥¨¥©¦¥©¨©
oiw z` bFxdIW iOW xnFl aEzMd©¨©¤¦¤©£¤©¦
'oiw bxFd lM okl' `N` ,mizraW mwPi¦¨¥¦§¨©¦¤¨¨¥¨¥©¦
'mTi mizraW'e ,Fnvr iptA xaC `Ed¨¨¦§¥©§§¦§¨©¦ª¨

`xwnE ,Fnvr iptA xaC `Eddf`Ed ¨¨¦§¥©§¦§¨¤
ExSTW zF`xwOd on cg`Amdixac ¤¨¦©¦§¨¤¦§§¦§¥¤

EWxt `le EfnxeFwlg ;mzpeEM §¨§§Ÿ¥§©¨¨¨¤§
Î wEqRd lW oFW`xdbxFd lM okl' ¨¦¤©¨¨¥¨¥

dxrB oFWl - 'oiwlMW .`Ed dxdf`e ©¦§§¨¨§©§¨¨¤¨
Î oiw z` bFxdIW inKM ,Fl dUri dM ¦¤©£¤©¦Ÿ¥¨¤¨

KkedidiWxit `le ,FWprEdnFWpr. §¨¦§¤¨§§Ÿ¥©©¨§
,dxEng dxdf` lW DMxcM ,xnFlM§©§©§¨¤©§¨¨£¨
WpFrd Edn Wxtl Kixv xidfOd oi`W¤¥©©§¦¨¦§¨¥©¨¤

fnFx `N` ,dilr xaFrd lr lHEIW¤©©¨¥¨¤¨¤¨¥
ilA '...mixaCd lr xaFrd lM' dxvwA¦§¨¨¨¨¥©©§¨¦§¦
rnFXl dfA ice ,Fl dUrI dn Wxtl§¨¥©¥¨¤§©¨¤©¥©
KxcA .WpFrd zxnEgn WFWgie oiaIW¤¨¦§©£¥§©¨¤§¤¤
`NW zFIxAd z` d"awd xidfn Ff©§¦¤©§¦¤Ÿ
z` bFxdIW in lM' iM ,oiwA rFBtl¦§©§©¦¦¨¦¤©£¤

:xzFi Wxtn Fpi`e '...oiw©¦§¥§¨¥¥
.íweé íéúòáLKWnd df oi` ,xEn`M ¦§¨©¦¨¨¨¥¤¤§¥

`N` ,'oiw bxFd lM' `xwOd zNigzl¦§¦©©¦§¨¨¥©¦¤¨
,Fnvr oiw lW FWprl aEzMd xfFg o`M̈¥©¨§¨§¤©¦©§

:lad z` Fzbixd lrdvFx ipi` ©£¦¨¤¤¤¥¦¤
,eiWkr oiTn mwPdl`N`sFql §¦¨¥¦©¦©§¨¤¨§

,EPOn iznwp mwFp ip` zFxFc draW¦§¨£¦¥¦§¨¦¦¤
iciÎlreipa ipAn Knl cFnrIW ©§¥¤©£¤¤¦§¥¨¨

.Edbxdie§©©§¥
;mipyl wlgzn `xwndy oipn giken i"yx
'mwei miizray'e ,cegl 'oiw bxed lk okl'

cegl:`xwOd sFqe,dGdxn`W §©¦§¨©¤¤¨©
'mTEi mizraW'e -Ff dnwp ixd`id ¦§¨©¦¨©£¥§¨¨¦

gxkdAoiTn lad znwpKnl iciA §¤§¥©¦§©¤¤¦©¦¦¥¤¤
Knl ixacM](ck weqt oldl)mizraW iM' §¦§¥¤¤¦¦§¨©¦

`Ed - ['draWe miraW Knle oiw mTiª©¨¦§¤¤¦§¦§¦§¨
xW`zNgYW EpcOld`xwnokl'] £¤¦§¨¤§¦©©¦§¨¨¥

['oiw bxFd lM,`id dxrB oFWl ¨¥©¦§§¨¨¦

Dnvr iptA dxdf`e`dY `NWmEW §©§¨¨¦§¥©§¨¤Ÿ§¥
EYwiGn dIxA`xwOd sFq ,xnFlM . §¦¨©¦©§©©¦§¨

migxkEOW KFYOW ,FzNigY lr cOln§©¥©§¦¨¤¦¤§¨¦
lW FWpr lr 'mTi mizraW' Wxtl Ep`̈§¨¥¦§¨©¦ª¨©¨§¤
bxFd lM okl' xn`OW ixd ,Fnvr oiw©¦©§£¥¤©£©¨¥¨¥
df oi` KgxM lre ,dnlWd Fl oi` 'oiw©¦¥©§¨¨§©¨§¨¥¤
z` zWxtn Dpi`W ,dxrB oFWl `N ¤̀¨§§¨¨¤¥¨§¨¤¤¤

.DWpreoFWl `xwOA mi`vFn Ep` cFr ¨§¨§¨§¦©¦§¨¨
,Fa `vFIkeixacA xSwn xAcndW ©¥¤©§©¥§©¥¦§¨¨

:Fl dUrI dn rnFXl Wxtn Fpi`e§¥§¨¥©¥©©¥¨¤
ceC xn`Ie'`Edd mFiAdMn lM ©Ÿ¤¨¦©©¨©¥

xFPSA rBie iqEaiz`e migqRd z`e §¦§¦©©¦§¤©¦§¦§¤
Exn`i oMÎlr ceC Wtp i`pU mixerd©¦§¦§ª¥¤¤¨¦©¥Ÿ§

'ziAd l` `Fai `l gQtE xEraÎl`eny) ¦¥¦¥©Ÿ¨¤©¨¦
(g ,d- Fl dUrI dn Wxit `le ,dn §Ÿ¥©©¥¨¤©

,z`f lM dUFrd lW FxkVxAC la` §¨¤¨¤¨Ÿ£¨¦¤
,fnxA aEzMd:FWxtl Wi KkelM' ©¨§¤¤§¨¥§¨§¨

- 'xFPSA rBie iqEai dMnin lM ©¥§¦§¦©©¦¨¦
'xFPiS'A rBtie ,miqEaid z` gSpIW¤§©¥©¤©§¦§¦§©©¦
EghA FAW xSEanE DFaB lCbn `EdW]¤¦§¨¨©§¨¤¨§

[miqEaid,EPWAkie xrXd l` axwie ©§¦§¦§©¤©©©§¦§§¤
- 'Fbe mixerd z`e',xnFlMmbe §¤©¦§¦§§©§©

- dMi mzF`xEr lW milqRd z` mB ¨©¤©¤©§¨¦¤¦¥
,cinWi mW EidW gQR lWexW` lr §¤¦¥¤¨¨©§¦©£¤

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ּובדברי  ּדבריו, קּצר ּכאן וׂשר, ראׁש אעׂשּנּו אני אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו אל יבא לא והּפּסח ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ'העּור

א' ו)הּימים ּולׂשר (יא לראׁש יהיה ‡B˙.ּפרׁש ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂ∑מּׁשמֹו אֹות לֹו אחרים:(ּבמצחֹו.חקק )ספרים ְְְִִֵֵֶַַָֹ«»∆¿«ƒְְְְֲִִִִֵַָָ

אחר  ואּמֹו,ּדבר אביו רק מהם, ׁשּיירא היּו לא עדין אדם ּבני אבל והחּיֹות, הּבהמֹות יהרגני", מֹוצאי "ּכל : ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
"ּומֹוראכם  ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל על ּפחּדתי היה עכׁשו עד אמר: אּלא ׁשּיהרגּוהּו, ירא היה לא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומהם
מֹוראֹו החזיר אֹות", לקין ה' "וּיׂשם מּיד: ויהרגּוני, החּיֹות מּמּני ייראּו לא זה עון ּבׁשביל ועכׁשו, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹוגֹו'",

הּכל  .על ַַֹ

(æè)-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©
:ïãò¥«¤

i"yx£ÔÈ˜ ‡ˆiÂ∑,ּבהכנעה העליֹונה יצא ּדעת B„.ּכגֹונב ı¯‡a∑ ׁשם נדים הּגֹולים ׁשּכל ˜„Ó˙.ּבארץ «≈≈«ƒְְְְֵֶַַַָָָָָָ¿∆∆ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«
Ô„Ú∑ מבֹוא ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", עדן לגן מּקדם "וּיׁשּכן ׁשּנאמר: עדן, מּגן ּכׁשּגרׁש אביו ּגלה ׁשם ≈∆ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מ  רּוח ּומצינּו ׁשם, אדם ׁשהיה ללמד ׁשּיׁש ׁשּנאמר:הּגן, הרֹוצחים, את מקֹום ּבכל קֹולטת ד)זרחית (דברים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
מזּדעזעת  הארץ היתה ׁשהל מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ אחר: ּדבר ׁשמׁש". מזרחה וגֹו' מׁשה יבּדיל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"אז

אחיו  את ׁשהרג זהּו מעליו, "סּורּו אֹומרים: והּברּיֹות ."ּתחּתיו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(æé)éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ
:CBðç Bða íLk øéòä íL àø÷iå øéò äðáŸ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

i"yx£È‰ÈÂ∑ עיר "ּבנה חנֹוקין ּבנֹו לזכר העיר" ׁשם .וּיקרא «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ÈÏbטז  ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ùe¿««ƒƒ√»¿»ƒƒ¿«¿»»≈
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„È·Ú ‰Â‰c ÏËÏhÓeƒ«¿«ƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙È‚c¿ƒ¿»¿≈∆

È˙יז  ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂƒ««ƒ»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»
‡z¯˜„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡z¯˜ Èa ‰Â‰Â CBÁ¬«¬»»≈«¿»¿»¿»¿«¿»

:CBÁ d¯a ÌeLk¿¿≈¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

Exn`W cFr lMW ,miqEaidxErd ¨§©§¦¤¨¤¨¦¥
gQRdemdilr mipibn'`ai `lceC §©¦¥©§¦¦£¥¤Ÿ¨Ÿ¨¦

'ziAd KFY l`mdil` `Fal lkEi `l] ¤©¨¦Ÿ©¨£¥¤
FzpeEke .cec ixaC o`M cr .[mWaklE§¨§¨©¨¦§¥¨¦§©¨¨

Î xnFlz` dMOdlMip` EN` ©©©¤¤¨¥£¦
,xUe W`x EPUr`W `N`xSw o`M ¤¡¤Ÿ§©¤¨¤¨¦¥
milWd `le `xwOdE ,eixaCzOErl ©¦§¨§Ÿ¦§¦§¨¨§©

z`fminIdÎixacA(e ,`i `)xfg FAW Ÿ§¦§¥©¨¦¤¨©
,df oipr lr zipW aEzMdWxiRz` ©¨¥¦©¦§¨¤¥©¤

lM cieC xn`Ie' :m`FlnA mixaCd©§¨¦¦§¨©Ÿ¤¨¦¨
dpFW`xA iqEai dMnW`xl didi ©¥§¦¨¦¨¦§¤§Ÿ

'xUlE(l"yxdn ,`"eb ,m"`x): §¨
.úBà ïé÷ì 'ä íNiåzF` Fl raw ©¨¤§©¦¨©

aEzMd WxiR `le ,eilr obIW (oniq)¦¨¤¨¥¨¨§Ÿ¥©©¨
l"fg EWxce .Fl oYiPW zF`d Edn©¨¤¦©§¨§

WFl wwgd"awdn 'zF`'zFIzF`d ¤¨©¥¨¦
AWFnW,WFcTdFgvnA,oiw lW ¤¦§©¨§¦§¤©¦

FA rFBtl oi`W 'd z`n oniqM(l"yxdn). §¦¨¥¥¤¥¦§©
- xg` xaC :`"q)Wxtl zxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥

oiw lW FWWg :mixaCd z`lM' ¤©§¨¦£¨¤©¦¨
'ipbxdi i`vFnon didzFndAd §¦©©§¥¦¨¨¦©§¥

zFIgdemdn wx iM ,Fbxdl ElkEIW §©©¤§§¨§¦©¥¤
,oiw `xiizd`l oiicr mc` ipA la` ¦§¨¥©¦£¨§¥¨¨£©¦Ÿ

EidmlFrAmdn `xiIW`OW ¨¨¨¤¦¨¥¤¤¨

ixdW ,EdEbxdiFO`e eia` wxf` Eid ©©§¤£¥©¨¦§¦¨¨
,mlFrA`xi did `l mdnE ¨¨¥¤Ÿ¨¨¨¥

eiWkr cr' :xn` `N` ,EdEbxdIW¤©©§¤¨¨©©©§¨
FnM ,zFIgd lM lr iCgt did̈¨©§¦©¨©©§

aEzMW(a ,h oldl)mk`xFnE'mkYge ¤¨©£¤§¦§¤
ux`d zIg lM lr didi'Fbe 'eiWkre , ¦§¤©¨©©¨¨¤§§©§¨

,df oFr liaWAaEWiPOn E`xii `l ¦§¦¨¤Ÿ¦§¦¤¦
'd mUIe' - cIn ;'ipEbxdie zFIgd©©§©©§¦¦¨©¨¤

'zF` oiwldf ici lre .F`xFn xifgd §©¦§©§¥¤¤¡¦¨
oiw lW:(lMd lr ¤©¦©©Ÿ

(fh).ïé÷ àöiå`vIW dpeEMd oi` ©¥¥©¦¥©©¨¨¤¨¨
,xnFlM `N` ,mIEqn mFwOn`vi ¦¨§¨¤¨§©¨¨

- drpkdAlW FYgkFYn Fnvr xhR §©§¨¨¨©©§¦©§¤
,rpkpM Fnvr dUrW ici lr ,d"awd©§¥¤¨¨©§§¦§¨

- dpFilrd zrC apFbMdQpOW inM §¥©©¨¤§¨§¦¤§©¤
rcFi ipRn FAl zFaWgn z` milrdl§©£¦¤©£¨¦¦§¥¥©

zFnElrY(`"eb): ©£
.ãBð õøàaxnFlM ,miccFPd ux`A §¤¤§¤¤©§¦§©

,mW micp milFBd lMW ux`Ä¨¤¤¨©¦¨¦¨
ocr zncwA dnFwnE(m"`x): §¨§¦§©¥¤

.ïãò úîã÷,ocrÎoB lW Fgxfnl ¦§©¥¤§¦§¨¤©¥¤
eia` dlB mW(oFW`xd mc`) ¨¨¨¨¦¨¨¨¦

oMWIe' xn`PW ,ocr oBn WxFBWM§¤©¦©¥¤¤¤¡©©©§¥
z` xFnWl 'Fbe 'ocr obl mcTn¦¤¤§©¥¤§¦§¤

oBd `Fan KxC zxinW,b lirl d`x) §¦©¤¤§©¨
(ckW ,KM KFYndidW cFnll WI ¤¦¨¥¦§¤¨¨

mc`ddFW- mWxW`e ,cv FzF`A ¨¨¤¨§©©£¤
.mW mixnFXd EaSEd oklEcaNn ¨¥§©§¦¨¦§©

z`f,EpivnWzigxfn gEx`id Ÿ¨¦¤©¦§¨¦¦
xW`z` mFwn lkA zhlFw £¤¤¤§¨¨¤

,migvFxdFnMxn`PWixr zWxtA ¨§¦§¤¤¡©§¨¨©¨¥
hlwOd(`n ,c mixac)dWn liCai f`' ©¦§¨¨©§¦Ÿ¤

WnW dgxfn 'Fbe'gvFx dOW qpl ... §¦§§¨¨¤¨ª¨¨¥©
,dbbWA migvFxl hlwn ixr WlW]¨¨¥¦§¨¨§¦¦§¨¨
mWkE .[l`xUi ux` lW DgxfnA§¦§¨¨¤¤¤¦§¨¥§¥
dlB KM ,gxfnl milFB migvFxd lMW¤¨¨§¦¦§¦§¨¨¨¨

.gxfn cvl ,ocr zncwl oiw mBxaC ©©¦§¦§©¥¤§©¦§¨¨¨
- xg`z` Wxtl zxg` KxC ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
:mixaCdcFp ux`A-Dnvr ux`d ©§¨¦§¤¤¨¨¤©§¨

W ,Fl zccFpzn dzidmFwn lM ¨§¨¦§¤¤¤¨¨
KlFd didW,mWux`d dzid ¤¨¨¥¨¨§¨¨¨¤
- zrfrCfnzcrFxe zccFpzn ¦§©§©©¦§¤¤§¤¤

zFIxAde ,eiYgY[zFndaE zFIg] ©§¨§©§¦©§¥
e EPOn miwgxzn- ExEq' mixnF` ¦§©£¦¦¤§§¦

EwNYqd,eilrnWz` bxdW Edf ¦§©§¥¨¨¤¤¤¨©¤
'eig`(m"`x ,`nEgpY): ¨¦©§¨

(fi)éäéåmW `xwIe ,xir dpFA oiw ©§¦©¦¤¦©¦§¨¥
xird,'KFpg':KFpg FpA xkfl ¨¦£§¥¤§£



קי ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(áé)Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãáòú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
:õøàá äéäz ãðå òð̈¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£„Â Ú∑ אחד ּבמקֹום לדּור רׁשּות ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

(âé):àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
i"yx£‡BNpÓ ÈÂÚ ÏB„b∑,לטען?ּבתמיהה ל אפׁשר אי ועוני ותחּתֹונים, עליֹונים טֹוען .(ב"ר)אּתה »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(ãé)éðtîe äîãàä éðt ìòî íBiä éúà zLøb ïäE ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

(åè)íwé íéúòáL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈
:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

i"yx£ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk ÔÎÏ∑ורמזּו ּדבריהם, ׁשּקּצרּו הּמקראֹות מן אחד קין",זה ּכלֿהרג "לכן ּפרׁשּו: ולא »≈»…≈«ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ענׁשֹו ּפרׁש ולא ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו, יעׂשה ּכה ּגערה, ÌwÈ.לׁשֹון ÌÈ˙Ú·L∑ להּנק רֹוצה עכׁשו,איני מּקין ם ְְְְְְֵֵֶַָָָָָָָֹֹƒ¿»«ƒÀ»ְְִִִִֵֵֶַַָָ

"ׁשבעתים  ׁשאמר: הּמקרא וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ׁשּיעמד מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלסֹוף
הבל  נקמת והּוא וכּיֹוצא יּקם", מּזיקּתּו. ּברּיה ּתהא ׁשּלא היא ּגערה לׁשֹון הּמקרא ׁשּתחּלת למדנּו מּקין, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ה)ּבֹו ב ּברמז,(שמואל הּכתּוב ּדּבר אבל לֹו, ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי מּכה ּכל ּדוד "וּיאמר :ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אמרּו: אׁשר על יּכה, אֹותם וגם וגֹו'", העורים ואת וּיכּבׁשּנּו, הּׁשער אל וּיקרב ּבּצּנֹור וּיּגע יבּוסי מּכה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ"ּכל

ÔzÓÏיב  ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

aLÓlÓ˜:יג  È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ√»»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד  ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:ÈÈÏË˜È ÈpÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ
Ú·LÏ‡טו  ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»

ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙È ÔÈ¯„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ
:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).ãðå òðW :sqFp WpFr EdfLl oi` ¨¨¨¤¤¨¤¥§
xEcl zEWxzEriawA,cg` mFwnA §¨¦§¦§¨¤¨

mFwnl mFwOn cFCpze dlbY `N ¤̀¨¦§¤§¦§¦¨§¨
(`"eb ,m"`x):

(bi).àBNpî éðBò ìBãbAKxcdInz ¨£¦¦§§¤¤§¦¨
lFcB dM m`d ,oM Fl`W (d`ilR)§¦¨§¨¥©¦Ÿ¨
gFlqle Fz`Ul lkEY `NW cr ,ipFer£¦©¤Ÿ©§¥§¦§©

`lde ?il- orFh dY``UFp d"awd ¦©£Ÿ©¨¥¥
d lM z`e mipFilrde ,mipFYgzwx ik ¤¨¨¤§¦§©©§¦§¦©

z`xWt` i` ipFrLloFrhl ¤£¦¦¤§¨§¦§
?(z`Ul)(x"a): ¨¥

(eh).ïé÷ âøBä ìk ïëìzpeEM oi` ¨¥¨¥©¦¥©¨©
oiw z` bFxdIW iOW xnFl aEzMd©¨©¤¦¤©£¤©¦
'oiw bxFd lM okl' `N` ,mizraW mwPi¦¨¥¦§¨©¦¤¨¨¥¨¥©¦
'mTi mizraW'e ,Fnvr iptA xaC `Ed¨¨¦§¥©§§¦§¨©¦ª¨

`xwnE ,Fnvr iptA xaC `Eddf`Ed ¨¨¦§¥©§¦§¨¤
ExSTW zF`xwOd on cg`Amdixac ¤¨¦©¦§¨¤¦§§¦§¥¤

EWxt `le EfnxeFwlg ;mzpeEM §¨§§Ÿ¥§©¨¨¨¤§
Î wEqRd lW oFW`xdbxFd lM okl' ¨¦¤©¨¨¥¨¥
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ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy
ּובדברי  ּדבריו, קּצר ּכאן וׂשר, ראׁש אעׂשּנּו אני אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו אל יבא לא והּפּסח ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ'העּור

א' ו)הּימים ּולׂשר (יא לראׁש יהיה ‡B˙.ּפרׁש ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂ∑מּׁשמֹו אֹות לֹו אחרים:(ּבמצחֹו.חקק )ספרים ְְְִִֵֵֶַַָֹ«»∆¿«ƒְְְְֲִִִִֵַָָ

אחר  ואּמֹו,ּדבר אביו רק מהם, ׁשּיירא היּו לא עדין אדם ּבני אבל והחּיֹות, הּבהמֹות יהרגני", מֹוצאי "ּכל : ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
"ּומֹוראכם  ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל על ּפחּדתי היה עכׁשו עד אמר: אּלא ׁשּיהרגּוהּו, ירא היה לא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומהם
מֹוראֹו החזיר אֹות", לקין ה' "וּיׂשם מּיד: ויהרגּוני, החּיֹות מּמּני ייראּו לא זה עון ּבׁשביל ועכׁשו, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹוגֹו'",

הּכל  .על ַַֹ

(æè)-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©
:ïãò¥«¤

i"yx£ÔÈ˜ ‡ˆiÂ∑,ּבהכנעה העליֹונה יצא ּדעת B„.ּכגֹונב ı¯‡a∑ ׁשם נדים הּגֹולים ׁשּכל ˜„Ó˙.ּבארץ «≈≈«ƒְְְְֵֶַַַָָָָָָ¿∆∆ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«
Ô„Ú∑ מבֹוא ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", עדן לגן מּקדם "וּיׁשּכן ׁשּנאמר: עדן, מּגן ּכׁשּגרׁש אביו ּגלה ׁשם ≈∆ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מ  רּוח ּומצינּו ׁשם, אדם ׁשהיה ללמד ׁשּיׁש ׁשּנאמר:הּגן, הרֹוצחים, את מקֹום ּבכל קֹולטת ד)זרחית (דברים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
מזּדעזעת  הארץ היתה ׁשהל מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ אחר: ּדבר ׁשמׁש". מזרחה וגֹו' מׁשה יבּדיל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"אז

אחיו  את ׁשהרג זהּו מעליו, "סּורּו אֹומרים: והּברּיֹות ."ּתחּתיו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(æé)éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ
:CBðç Bða íLk øéòä íL àø÷iå øéò äðáŸ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

i"yx£È‰ÈÂ∑ עיר "ּבנה חנֹוקין ּבנֹו לזכר העיר" ׁשם .וּיקרא «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ÈÏbטז  ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ùe¿««ƒƒ√»¿»ƒƒ¿«¿»»≈
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„È·Ú ‰Â‰c ÏËÏhÓeƒ«¿«ƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙È‚c¿ƒ¿»¿≈∆

È˙יז  ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂƒ««ƒ»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»
‡z¯˜„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡z¯˜ Èa ‰Â‰Â CBÁ¬«¬»»≈«¿»¿»¿»¿«¿»

:CBÁ d¯a ÌeLk¿¿≈¬
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(çé)ìàéeçî-úà ãìé ãøéòå ãøéò-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
-úà ãìé ìàLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìàéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤

:Cîì̈«¤
i"yx£„ÏÈ „¯ÈÚÂ∑ מׁשּמׁשת ׁשהּלדה 'ילד', אֹומר ׁשהּוא מקֹום ויׁש 'הֹוליד', ּבזכר אֹומר ׁשהּוא מקֹום יׁש ¿ƒ»»«ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אֹומר  ּכׁשהּוא ּבלע"ז. אינזינד"ר האיׁש, ּתֹולדֹות ּוזריעת ּבלע"ז, ניׁשטר"א האּׁשה, לדת לׁשֹונֹות: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשּתי
'ילד', אֹומר ּוכׁשהּוא ּבת. אֹו ּבן אׁשּתֹו, את הֹוליד ּפלֹוני האּׁשה: ּבלדת מדּבר הפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ'הֹוליד',

אניידרי"ר  ּבלע"ז והּוא האיׁש, ּבזריעת .מדּבר ְְְְִִִֵַַַַָ

(èé)íLå äãò úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬
:älö úéðMä©¥¦−¦¨«

i"yx£CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑,זה ּכל לפרׁש לֹו היה הבטחתֹולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּקּים הענין מּסֹוף למדנּו אּלא «ƒ«∆∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשאמר  זהּו קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ּבנים ׁשהֹוליד לאחר למ ועמד קין", יּקם "ׁשבעתים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשאמר:

וגֹו'" לפצעי הרגּתי איׁש ÌÈL."ּכי ÈzL∑(ב"ר) ואחת ּורבּיה לפרּיה אחת הּמּבּול: ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ ְְְְִִִִִַָ¿≈»ƒְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
עקרין ׁשל ּכֹוס מׁשקּה לּתׁשמיׁש ׁשהיא זֹו אינֹו(לתׁשמיׁש, אחרים ּככּל)ספרים ּומקּׁשטת ׁשּתעקר, ּכדי ּומאכילּה, ה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

אּיֹוב ׁשּפרׁש וזהּו ּכאלמנה. ואבלה נזּופה וחברּתּה כא)מעדּנים, לא (כד ואלמנה תלד, לא עקרה "רֹועה : ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
חלק' ּב'אּגדת ׁשּמפרׁש ּכמֹו מאצלֹו∑Ú„‰.ייטיב", ּומּוסרת עליו ׁשּמגּנה ׁשם על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל היא ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

מּמאכלֹו( אחרים: סּורה )ספרים ׁשל ּתרּגּום עדה ..‰lˆ∑ ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם על ּתׁשמיׁש, ׁשל היא ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָƒ»ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
רּבה' ּב'בראׁשית הם .אּגדה ְִִֵֵַַָָָ

È˙יח  „ÈÏB‡ „¯ÈÚÂ „¯ÈÚ ˙È CBÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»¿ƒ»ƒ»
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe Ï‡ÈeÁÓ¿»≈¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

Ú„‰יט  „Á ÌeL ÔÈL ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙Èz ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).ãìé ãøéòåwxW iRÎlrÎs` §¦¨¨©©©¦¤©
`xwOA Wi ,Wi`d `le zclFi dX`d̈¦¨¤¤§Ÿ¨¦¥©¦§¨
dciNd odAW ,oFWl zFxEv iYW§¥¨¤¨¤©¥¨

:Wi`d zNErtM zaWgpmFwn Wi ¤§¤¤¦§©¨¦¥¨
- 'cilFd' xkfA xnF` `EdW¤¥§¨¨¦

dX`l mxB Wi`dW FzErnWOW¤©§¨¤¨¦¨©¨¦¨
,clYWxnF` `EdW mFwn Wie ¤¥¥§¥¨¤¥
xkGdW- 'cli'Wi`dW FzErnWOW ¤©¨¨¨©¤©§¨¤¨¦

Wi`dW iRÎlrÎs`e .cli FnvrA§©§¨©§©©¦¤¨¦
ixd ,clFi Fpi` mlFrl'dciN'dW §¨¥¥£¥¤©¥¨

- zFpFWl iYW zWOWndNOd §©¤¤§¥§©¦¨
:zFiErnWn iYW Dl Wi 'dcil'¥¨¥¨§¥©§¨

Î `id zg`d zErnWOdzcil ©©§¨¨©©¦¥©
,f"rlA `"xhyip ,dX`dxnFlM ¨¦¨§©©§©

.mlFrd xie`l dX`dn wFpiYd z`ivi§¦©©¦¥¨¦¨©£¦¨¨
eÎ `id dIpXd zErnWOdzrixf §©©§¨©§¦¨¦§¦©

,f"rlA x"`xifpi` ,Wi`d zFclFY§¨¦§©©
znxFBd Wi`d zNErR xnFlM§©§©¨¦©¤¤
diExw Ff mB ,clze xArzY dX`dW¤¨¦¨¦§©¥§¥¥©§¨

,Kkitl .'dcil'xnF` `EdWMWi`dW ¥¨§¦¨§¤¥¤¨¦
(4 lirtd oFWlA ,'cilFd'mxBW] ¦¦§¦§¦¤¨©

`Ed ixd ,[zcll dX`lzcilA xAcn ¨¦¨¨¤¤£¥§©¥§¥©
on wFpiYd.dX`dmixnF`WM okle ©¦¦¨¦¨§¨¥§¤§¦

:`id dpeEMd ,'za F` oA cilFd ipFlR'§¦¦¥©©©¨¨¦
- 'FYW` z`' cilFd ipFlRmxB §¦¦¤¦§¨©

zcll FYW`l;za F` oAla` §¦§¨¤¤¥©£¨

xnF` `EdWMWi`dW- 'cli'oFWlA §¤¥¤¨¦¨©¦§
oi`W ixd ,cli Fnvr `EdW ,'lrR'¨©¤©§¨©£¥¤¥
xie`l clEd z`iviA xAcn aEzMd©¨§©¥¦¦©©¨¨©£¦
`N` ,xkGd zNErR Dpi` FGW ,mlFrd̈¨¤¥¨§©©¨¨¤¨

aEzMd,Wi`d zrixfA xAcn`idW ©¨§©¥¦§¦©¨¦¤¦
,Fnvr zNErRe.x"ixiip` f"rla `Ed §©©§§§©©

'cli cxire' `xwOd oFWl aEXi Edfe§¤¦§©¦§¨§¦¨¨©
:'ebe
(hi).Cîì Bì çwiåxcq zaizM mWl ©¦©¤¤§¥§¦©¥¤

aEzMd xn`IW iC did ,mzFclFY§¨¨¨©¤Ÿ©©¨
EpnPW KxcM ,'lai z` cli Knle'§¤¤¨©¤¨¨§¤¤¤¦§

e ,mincFTd zFxFCdWxtl Fl did `l ©©§¦§Ÿ¨¨§¨¥
- df lM,eiWp mr Knl dUrn lM ¨¤¨©£¥¤¤¦¨¨

`N`icM,oiprd sFQn EpcOll ¤¨§¥§©§¥¦¨¦§¨
Fzghad `Ed ÎKExAÎWFcTd miITW¤¦¥©¨¨©§¨¨

'oiw mTEi mizraW' xn`Wweqt oldl) ¤¨©¦§¨©¦¨©¦
(ck,mwp ok` zFxFc draW sFqNW¤§¦§¨¨¥¨©

xW`M ,EPOnKnl cnrFnvr `EdW] ¦¤©£¤¨©¤¤¤©§
Î [oiwl iXiW xFC didcilFdW xg`l ¨¨¦¦§©¦§©©¤¦

dUre mipAoiwl df ici lrxFC ¨¦§¨¨©§¥¤§©¦
.oiw z` bxde - iriaWexn`W Edf §¦¦§¨©¤©¦§¤¤¨©

:eiWpl Knlirvtl iYbxd Wi` iM ¤¤§¨¨¦¦¨©§¦§¦§¦
'Fbe(bk weqt oldl)-bxdPW oiw `Ed §©¦¤¤¡©

:FciÎlr©¨
.íéLð ézLoMxc did KMdrxdlW §¥¨¦¨¨¨©§¨¨¨¨¤

iWp`,lEAOd xFCiYW mi`UFp EidW ©§¥©©¤¨§¦§¥

,miWpzg`e ,dIaxE dIxtl zg` ¨¦©©¦§¦¨§¦¨§©©
lKxFvWinWz;calA`idW Ff §¤©§¦¦§¨¤¦

,WinWzlDlrA didqFM DwWn §©§¦¨¨©§¨©§¨
- oixTr lWdwWn zFYWl Dl ozFp ¤¦¨¦¥¨¦§©§¤

,dclFdd gM z` dPOn lHaOWicM ¤§©¥¦¤¨¤Ÿ©©¨¨§¥
- xwrYWcFnrze ,xArzY `NW ¤¥¨¥¤Ÿ¦§©¥§©£

,DitiADlik`nE dNkM zhXEwnE §¨§¨§¤¤§©¨©£¦¨
miPcrn,d`p `dYW icM- DYxage ©£©¦§¥¤§¥¨¨©£¤§¨

mNrzn Wi`d did ,mipal zcnFrW Ff¤¤¤§¨¦¨¨¨¦¦§©¥
`ide ,DcAkn Fpi`e dPOndtEfp ¦¤¨§¥§©§¨§¦§¨

(daElr)Edfe .dpnl`M dla`e £¨©£¥¨§©§¨¨§¤
aFI` WxiRW(`k ,ck aei`)dxwr drFx ¤¥©¦¤£¨¨

aihii `l dpnl`e clz `lz`] Ÿ¥¥§©§¨¨Ÿ§¥¦¤
,qpxtn `Ed clz `l mlFrNW dxwrd̈£¨¨¤§¨Ÿ¥¥§©§¥
giPn `Ed mipal zcnFrd z` ENi`e§¦¤¨¤¤§¨¦©¦©

.[DOr aihin Fpi`e ,dpnl`MFnM §©§¨¨§¥¥¦¦¨§
zcB`A WxFtOWwxtA l"fgwlg ¤§¨§©¨©§¤¤¥¤

(x"aae ,oixcdpq zkqna):
.äãò`iddX`d,dIaxE dIxR lW ¨¨¦¨¦¨¤§¦¨§¦¨

eok diExw `idW mW lr`iddPEbO §¦§¨¥©¥¤¦§¨
zxqEnE eilr(zwgxEn)Flv`n ¨¨¤¤§¤¤¥¤§

.(Flk`On :`"q)oFWNW'dcr'`Ed ¦©£¨¤§¨¨
- 'dxEq' lW mEbxY:dWEhpE daEfr ©§¤¨£¨§¨

.älö`iddX`d,WinWY lW`ide ¦¨¦¨¦¨¤©§¦§¦
'dNv' diExwcinY zaWFIW mW lr §¨¦¨©¥¤¤¤¨¦

- FNvA.FzaxwaE FCvldcB`ÎixaC §¦§¦§¦§¨¦§¥©¨¨

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ë)ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤
:äð÷îe¦§¤«

i"yx£‰˜Óe Ï‰‡ ·LÈ È·‡∑ ּבהמֹות לרֹועי  הראׁשֹון היה וחדׁשהּוא ּכאן חדׁש אהלים, ויֹוׁשב ּבּמדּבר ֹות, ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ
אּגדה: ּומדרׁש אחר. ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ּבמקֹום הּמרעה ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכאן

אמר ּדאּת ּכמה אלילים, לעבֹודת ּבּתים ג)ּבֹונה ח ּכּנֹור (יחזקאל "ּתפׂש אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אלילים  לעבֹודת לזּמר .ועּוגב" ְְֱֲִִֵַַַָ

(àë)øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
:áâeòå§¨«

(áë)Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

i"yx£ÔÈ˜ Ï·ez∑ זין ּכלי לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו והתקין ּתֹוּבל ּתבלין, לׁשֹון ּתּובל, קין. ׁשל אּמנּותֹו ּתֹוּבל ««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
ÏÊ¯·e.לרֹוצחים  ˙LÁ L¯ÁŒÏk LËÏ∑ּכמֹו ּוברזל, נחׁשת אּמנּות ט)מחּדד טז לי".(איוב עיניו "ילטׁש : ְְִ…≈»…≈¿…∆«¿∆ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

פעל לׁשֹון אינֹו ּפֹועל)ּבסגֹו"ל (חרׁש, לׁשֹון מחּדד )ּבצירי (אּלא ּכלֹומר למּטה, וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
אּמנּות  ּכלי ּכל ּוברזל נ ּומצחצח ׁשל ∑ÓÚ‰.חׁשת אׁשּתֹו רּבה היא ּבבראׁשית .נח, ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹֻ«¬»ְְִִִִֵֶַַָֹ

ÏÎcכ  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈkLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

ÏÎcכא  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·eÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡¯Bpk ¯ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï· Ìet ÏÚ ÔbÓcƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡·ea‡Â¿«»

¯ÔB‰aכב  ÔÈ˜ Ï·ez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿
d˙Á‡Â ‡ÏÊ¯Ùe ‡LÁ ˙„È·ÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈

:‰ÓÚ ÔÈ˜ Ï·e˙c¿««ƒ«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

:dAxÎziW`xaA md¥¦§¥¦©¨
(k).äð÷îe ìäà áLBé éáàoi` £¦¥Ÿ¤¦§¤¥

lW WOn 'mdia`' did `EdW dpeEMd©©¨¨¤¨¨£¦¤©¨¤
a`M `N` ,dpwnE ld` iaWFi lM̈§¥Ÿ¤¦§¤¤¨§¨

KM ,FYgRWnl oFW`x `EdWdid `Ed ¤¦§¦§©§¨¨¨
.zFxAcnA zFnda irFxl oFW`xd̈¦§¥§¥§¦§¨
,`Ed cg` oipr 'dpwnE ld`' zaiWie¦¦©Ÿ¤¦§¤¦§¨¤¨
`l ,o`v ziIrxA FwEQir zngn iM¦¥£©¦¦§¦©ŸŸ
oipaaE cg` mFwnA FzaiWi dzid̈§¨§¦¨§¨¤¨§¦§¨

mFwnl mFwOn xaFr `N` ,rawaWFie ¤©¤¨¥¦¨§¨§¥
Amild`,miIrx`WcFge o`M WcFg §Ÿ¨¦©§¦¦¤¨§¤

,o`MmiWcg zFnFwn zr lkA WTal ¨§©¥§¨¥§£¨¦
dlMWkE ,Fp`v drxn liaWA¦§¦¦§¥Ÿ§¤¨¨

,df mFwnA drxOddidrwFze KlFd ©¦§¤§¨¤¨¨¥§¥©
.xg` mFwnA Fld`lW FhEWR Edf ¨¢§¨©¥¤§¤

`xwn(`"eb ,m"`x).EadcB`ÎWxcn ¦§¨§¦§©©¨¨
'dpwnE ld` aWFi' oFWNW ,l"fg Ex`iA¥£¤§¥Ÿ¤¦§¤

didW fnFx,dxfÎdcFarl miYa dpFA ¥¤¨¨¤¨¦©£¨¨¨
,'dpwn' diExw milil`d zcFarW¤£©¨¡¦¦§¨©§¤

- xn` Y`c dnMaEzMdW KxcM §¨§©§¨¥§¤¤¤©¨
:xnF`dpwOd d`pTd lnq,g l`wfgi) ¥¥¤©¦§¨©©§¤

(bz` (qirkn) `ipwOd ,'d`pTd lqR']¤¤©¦§¨©©§¦©§¦¤
;['deig` okexn`p eilrW ,laEi §¥¨¦¨¤¨¨¤¡©

,'abEre xFPM UtFY'`N` df did `l ¥¦§¨Ÿ¨¨¤¤¨
icMxOflmdA:dxfÎdcFarl §¥§©¥¨¤©£¨¨¨

(ak).ïé÷ ìáezFnW `xwp dOl ©©¦¨¨¦§¨§
W mWÎlr ?oiwÎlaEYFzEpOE` lAiY ©©¦©¥¤¦¥¨

- oiw lWdgivxd zEpOE` z` xtIW ¤©¦¤¨¥¤¨¨§¦¨
;Fpwf oiw lW'laEY'`EdoFWl ¤©¦§¥©§

- 'oilaY'oTznE giAWOd oilazM §¨¦§©§¦©©§¦©§©¥
KM ,lk`Od mrh z`oiwzde 'lAiY' ¤©©©©£¨¨¦¥§¦§¦

llkWl milM,oiw lW FzEpOE`oiTW ¥¦§©§¥¨¤©¦¤©¦
cOle df `aE ,oiif ilM `lA bxd̈©§Ÿ§¥©¦¨¤§¦¥

migvFxl oiif ilM zFUrl(m"`x): ©£§¥©¦¨§¦
.ìæøáe úLçð Løç ìk LèBì¥¨Ÿ¥§Ÿ¤©§¤

:FWExiRcCgnd ilM z`zEpOE` ¥§©¥¤§¥¨¨
d ziIUrl miWOWnde zWFgpdlfxA ©§©§¦©£¦©©§¤§©©§¤

,'zWFxg' diExw zFkYOd ziIUr]£¦©©©¨§¨£¤
miiExw Kkl miWOWnd milMde§©¥¦©§©§¦§¨§¦
did ElNd milMd z`e .'miWxFg'§¦§¤©¥¦©¨¨¨

.[WhFl oiwÎlaEYFWExiR 'WEHil'e ©©¦¥§¦¥
,'cECig'FnM:`xwOA EpivOWWFhli' ¦§¤¨¦©¦§¨¦§

'il eipir(h ,fh aei`)z` ohVd cCgi] ¥¨¦§©¥©¨¨¤
.[dxizi dhAdA ilr hiAdl eipir¥¨§©¦¨©§©¨¨§¥¨

:i"yx siqene'lrR' oFWl Fpi` 'WxFg'¥¥§Ÿ¤
(5miUFr FAW utgd F` xaCd mW)¥©¨¨©¥¤¤¦

FcTpl iE`x didIW (dNErRd z ¤̀©§¨¤¦§¤¨§©§
'WxFg'`N` ,l"FBqA`EdoFWl ¤§¤¤¨§
'lrFR'xaCd ,deFd oFWlA dNErR) ¥§¨¦§¤©¨¨

FcTpl WIW (dNErRd z` dUFrd̈¤¤©§¨¤¥§©§
'WxFg'i"xivAFpi` 'WxFg' ,xnFlM . ¥§¥¥§©¥¥

FWExiR didIW ,dWixgd ilM mW¥§¦©£¦¨¤¦§¤¥
iEUrd Wxg'd z` WhFl didW¤¨¨¥¤©Ÿ¤¤¨
`Ed 'WxFg' `N` ,'lfxaE zWFgPn¦§¤©§¤¤¨¥

ici lr ziUrPd dNErRd,ilMd ©§¨©©£¥©§¥©§¦
z` WhFl didW ,`Ed aEzMd WExitE¥©¨¤¨¨¥¤
z`e zWFgPd z` WxFgd' ilMd©§¦©¥¤©§¤§¤

.'lfxAdEpiidC) ohw unw cEwp ixdW ©©§¤¤£¥¨¨©¨¨§©§
- Fnrhe (i"xivA`Ed d`ixTd mrh §¥¥§©§©©©§¦¨

dHnllr (daiYd sFqA ,rxNn) §©¨¦§©§©¥¨©
oFWlA mvr mW df did ENi`e ,W"ixd̈¥§¦¨¨¤¥¤¤¦§
d`ixTd mrhe l"FBq cEwp did ,'lrR'Ÿ¤¨¨¨¤§©©©§¦¨
.(daiYd W`xA ,lirNn) dlrnl did̈¨§©§¨¦§¥§Ÿ©¥¨
zWFgp WxFg lM WhFl' WxRzi Kke§¨¦§¨¥¥¨¥§¤

Î 'lfxaElM gvgvnE cCgn ,xnFlM ©§¤§©§©¥§©§¥©¨
ilMdzEpOE`d z` miWxFgdzWgp §¥¨¨©§¦¤©§Ÿ¤

edlfxA(oexkfd ,`"eb): §©©§¤
.äîòðW mEXn aEzMd DxiMfd`id ©£¨¦§¦¨©¨¦¤¦

gp lW FYW`(x"a)(`"eb): ¦§¤Ÿ©
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(çé)ìàéeçî-úà ãìé ãøéòå ãøéò-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
-úà ãìé ìàLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìàéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤

:Cîì̈«¤
i"yx£„ÏÈ „¯ÈÚÂ∑ מׁשּמׁשת ׁשהּלדה 'ילד', אֹומר ׁשהּוא מקֹום ויׁש 'הֹוליד', ּבזכר אֹומר ׁשהּוא מקֹום יׁש ¿ƒ»»«ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אֹומר  ּכׁשהּוא ּבלע"ז. אינזינד"ר האיׁש, ּתֹולדֹות ּוזריעת ּבלע"ז, ניׁשטר"א האּׁשה, לדת לׁשֹונֹות: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשּתי
'ילד', אֹומר ּוכׁשהּוא ּבת. אֹו ּבן אׁשּתֹו, את הֹוליד ּפלֹוני האּׁשה: ּבלדת מדּבר הפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ'הֹוליד',

אניידרי"ר  ּבלע"ז והּוא האיׁש, ּבזריעת .מדּבר ְְְְִִִֵַַַַָ

(èé)íLå äãò úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬
:älö úéðMä©¥¦−¦¨«

i"yx£CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑,זה ּכל לפרׁש לֹו היה הבטחתֹולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּקּים הענין מּסֹוף למדנּו אּלא «ƒ«∆∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשאמר  זהּו קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ּבנים ׁשהֹוליד לאחר למ ועמד קין", יּקם "ׁשבעתים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשאמר:

וגֹו'" לפצעי הרגּתי איׁש ÌÈL."ּכי ÈzL∑(ב"ר) ואחת ּורבּיה לפרּיה אחת הּמּבּול: ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ ְְְְִִִִִַָ¿≈»ƒְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
עקרין ׁשל ּכֹוס מׁשקּה לּתׁשמיׁש ׁשהיא זֹו אינֹו(לתׁשמיׁש, אחרים ּככּל)ספרים ּומקּׁשטת ׁשּתעקר, ּכדי ּומאכילּה, ה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

אּיֹוב ׁשּפרׁש וזהּו ּכאלמנה. ואבלה נזּופה וחברּתּה כא)מעדּנים, לא (כד ואלמנה תלד, לא עקרה "רֹועה : ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
חלק' ּב'אּגדת ׁשּמפרׁש ּכמֹו מאצלֹו∑Ú„‰.ייטיב", ּומּוסרת עליו ׁשּמגּנה ׁשם על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל היא ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

מּמאכלֹו( אחרים: סּורה )ספרים ׁשל ּתרּגּום עדה ..‰lˆ∑ ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם על ּתׁשמיׁש, ׁשל היא ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָƒ»ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
רּבה' ּב'בראׁשית הם .אּגדה ְִִֵֵַַָָָ

È˙יח  „ÈÏB‡ „¯ÈÚÂ „¯ÈÚ ˙È CBÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»¿ƒ»ƒ»
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe Ï‡ÈeÁÓ¿»≈¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

Ú„‰יט  „Á ÌeL ÔÈL ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙Èz ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»
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,Kkitl .'dcil'xnF` `EdWMWi`dW ¥¨§¦¨§¤¥¤¨¦
(4 lirtd oFWlA ,'cilFd'mxBW] ¦¦§¦§¦¤¨©

`Ed ixd ,[zcll dX`lzcilA xAcn ¨¦¨¨¤¤£¥§©¥§¥©
on wFpiYd.dX`dmixnF`WM okle ©¦¦¨¦¨§¨¥§¤§¦

:`id dpeEMd ,'za F` oA cilFd ipFlR'§¦¦¥©©©¨¨¦
- 'FYW` z`' cilFd ipFlRmxB §¦¦¤¦§¨©

zcll FYW`l;za F` oAla` §¦§¨¤¤¥©£¨

xnF` `EdWMWi`dW- 'cli'oFWlA §¤¥¤¨¦¨©¦§
oi`W ixd ,cli Fnvr `EdW ,'lrR'¨©¤©§¨©£¥¤¥
xie`l clEd z`iviA xAcn aEzMd©¨§©¥¦¦©©¨¨©£¦
`N` ,xkGd zNErR Dpi` FGW ,mlFrd̈¨¤¥¨§©©¨¨¤¨

aEzMd,Wi`d zrixfA xAcn`idW ©¨§©¥¦§¦©¨¦¤¦
,Fnvr zNErRe.x"ixiip` f"rla `Ed §©©§§§©©

'cli cxire' `xwOd oFWl aEXi Edfe§¤¦§©¦§¨§¦¨¨©
:'ebe
(hi).Cîì Bì çwiåxcq zaizM mWl ©¦©¤¤§¥§¦©¥¤

aEzMd xn`IW iC did ,mzFclFY§¨¨¨©¤Ÿ©©¨
EpnPW KxcM ,'lai z` cli Knle'§¤¤¨©¤¨¨§¤¤¤¦§

e ,mincFTd zFxFCdWxtl Fl did `l ©©§¦§Ÿ¨¨§¨¥
- df lM,eiWp mr Knl dUrn lM ¨¤¨©£¥¤¤¦¨¨

`N`icM,oiprd sFQn EpcOll ¤¨§¥§©§¥¦¨¦§¨
Fzghad `Ed ÎKExAÎWFcTd miITW¤¦¥©¨¨©§¨¨

'oiw mTEi mizraW' xn`Wweqt oldl) ¤¨©¦§¨©¦¨©¦
(ck,mwp ok` zFxFc draW sFqNW¤§¦§¨¨¥¨©

xW`M ,EPOnKnl cnrFnvr `EdW] ¦¤©£¤¨©¤¤¤©§
Î [oiwl iXiW xFC didcilFdW xg`l ¨¨¦¦§©¦§©©¤¦

dUre mipAoiwl df ici lrxFC ¨¦§¨¨©§¥¤§©¦
.oiw z` bxde - iriaWexn`W Edf §¦¦§¨©¤©¦§¤¤¨©

:eiWpl Knlirvtl iYbxd Wi` iM ¤¤§¨¨¦¦¨©§¦§¦§¦
'Fbe(bk weqt oldl)-bxdPW oiw `Ed §©¦¤¤¡©

:FciÎlr©¨
.íéLð ézLoMxc did KMdrxdlW §¥¨¦¨¨¨©§¨¨¨¨¤

iWp`,lEAOd xFCiYW mi`UFp EidW ©§¥©©¤¨§¦§¥

,miWpzg`e ,dIaxE dIxtl zg` ¨¦©©¦§¦¨§¦¨§©©
lKxFvWinWz;calA`idW Ff §¤©§¦¦§¨¤¦

,WinWzlDlrA didqFM DwWn §©§¦¨¨©§¨©§¨
- oixTr lWdwWn zFYWl Dl ozFp ¤¦¨¦¥¨¦§©§¤

,dclFdd gM z` dPOn lHaOWicM ¤§©¥¦¤¨¤Ÿ©©¨¨§¥
- xwrYWcFnrze ,xArzY `NW ¤¥¨¥¤Ÿ¦§©¥§©£

,DitiADlik`nE dNkM zhXEwnE §¨§¨§¤¤§©¨©£¦¨
miPcrn,d`p `dYW icM- DYxage ©£©¦§¥¤§¥¨¨©£¤§¨

mNrzn Wi`d did ,mipal zcnFrW Ff¤¤¤§¨¦¨¨¨¦¦§©¥
`ide ,DcAkn Fpi`e dPOndtEfp ¦¤¨§¥§©§¨§¦§¨

(daElr)Edfe .dpnl`M dla`e £¨©£¥¨§©§¨¨§¤
aFI` WxiRW(`k ,ck aei`)dxwr drFx ¤¥©¦¤£¨¨

aihii `l dpnl`e clz `lz`] Ÿ¥¥§©§¨¨Ÿ§¥¦¤
,qpxtn `Ed clz `l mlFrNW dxwrd̈£¨¨¤§¨Ÿ¥¥§©§¥
giPn `Ed mipal zcnFrd z` ENi`e§¦¤¨¤¤§¨¦©¦©

.[DOr aihin Fpi`e ,dpnl`MFnM §©§¨¨§¥¥¦¦¨§
zcB`A WxFtOWwxtA l"fgwlg ¤§¨§©¨©§¤¤¥¤

(x"aae ,oixcdpq zkqna):
.äãò`iddX`d,dIaxE dIxR lW ¨¨¦¨¦¨¤§¦¨§¦¨

eok diExw `idW mW lr`iddPEbO §¦§¨¥©¥¤¦§¨
zxqEnE eilr(zwgxEn)Flv`n ¨¨¤¤§¤¤¥¤§

.(Flk`On :`"q)oFWNW'dcr'`Ed ¦©£¨¤§¨¨
- 'dxEq' lW mEbxY:dWEhpE daEfr ©§¤¨£¨§¨

.älö`iddX`d,WinWY lW`ide ¦¨¦¨¦¨¤©§¦§¦
'dNv' diExwcinY zaWFIW mW lr §¨¦¨©¥¤¤¤¨¦

- FNvA.FzaxwaE FCvldcB`ÎixaC §¦§¦§¦§¨¦§¥©¨¨

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye (iyiy mei mlerd lka) iying meil inei xeriy

(ë)ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤
:äð÷îe¦§¤«

i"yx£‰˜Óe Ï‰‡ ·LÈ È·‡∑ ּבהמֹות לרֹועי  הראׁשֹון היה וחדׁשהּוא ּכאן חדׁש אהלים, ויֹוׁשב ּבּמדּבר ֹות, ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ
אּגדה: ּומדרׁש אחר. ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ּבמקֹום הּמרעה ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכאן

אמר ּדאּת ּכמה אלילים, לעבֹודת ּבּתים ג)ּבֹונה ח ּכּנֹור (יחזקאל "ּתפׂש אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אלילים  לעבֹודת לזּמר .ועּוגב" ְְֱֲִִֵַַַָ

(àë)øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
:áâeòå§¨«

(áë)Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

i"yx£ÔÈ˜ Ï·ez∑ זין ּכלי לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו והתקין ּתֹוּבל ּתבלין, לׁשֹון ּתּובל, קין. ׁשל אּמנּותֹו ּתֹוּבל ««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
ÏÊ¯·e.לרֹוצחים  ˙LÁ L¯ÁŒÏk LËÏ∑ּכמֹו ּוברזל, נחׁשת אּמנּות ט)מחּדד טז לי".(איוב עיניו "ילטׁש : ְְִ…≈»…≈¿…∆«¿∆ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

פעל לׁשֹון אינֹו ּפֹועל)ּבסגֹו"ל (חרׁש, לׁשֹון מחּדד )ּבצירי (אּלא ּכלֹומר למּטה, וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
אּמנּות  ּכלי ּכל ּוברזל נ ּומצחצח ׁשל ∑ÓÚ‰.חׁשת אׁשּתֹו רּבה היא ּבבראׁשית .נח, ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹֻ«¬»ְְִִִִֵֶַַָֹ

ÏÎcכ  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈkLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

ÏÎcכא  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·eÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡¯Bpk ¯ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï· Ìet ÏÚ ÔbÓcƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡·ea‡Â¿«»

¯ÔB‰aכב  ÔÈ˜ Ï·ez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿
d˙Á‡Â ‡ÏÊ¯Ùe ‡LÁ ˙„È·ÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈

:‰ÓÚ ÔÈ˜ Ï·e˙c¿««ƒ«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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;Fpwf oiw lW'laEY'`EdoFWl ¤©¦§¥©§

- 'oilaY'oTznE giAWOd oilazM §¨¦§©§¦©©§¦©§©¥
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llkWl milM,oiw lW FzEpOE`oiTW ¥¦§©§¥¨¤©¦¤©¦
cOle df `aE ,oiif ilM `lA bxd̈©§Ÿ§¥©¦¨¤§¦¥
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:FWExiRcCgnd ilM z`zEpOE` ¥§©¥¤§¥¨¨
d ziIUrl miWOWnde zWFgpdlfxA ©§©§¦©£¦©©§¤§©©§¤

,'zWFxg' diExw zFkYOd ziIUr]£¦©©©¨§¨£¤
miiExw Kkl miWOWnd milMde§©¥¦©§©§¦§¨§¦
did ElNd milMd z`e .'miWxFg'§¦§¤©¥¦©¨¨¨
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ß ixyz b"k iyiy mei ß

(âë)éLð éìB÷ ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´
ãìéå éòöôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤

:éúøaçì§©ª«¨¦«
i"yx£ÈÏB˜ ÔÚÓL∑למ ׁשהיה ּבנֹו, קין ּתּובל ואת קין את ׁשהרג לפי מּתׁשמיׁש, מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּידע  וכיון והרגֹו, ּבּקׁשת, למׁש לאביו ואמר ּכחּיה, לֹו ונדמה קין את וראה מֹוׁשכֹו, קין ותּובל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹסּומא
מפּיסן  והּוא מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו והיּו והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו את וספק ּכף אל ּכף הּכה זקנֹו, קין .ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ÈÏB˜ ÔÚÓL∑ ׁשּיהא מזיד, ּפצעּתיו אני וכי נהרג, הּוא לפצעי הרגּתי, אׁשר איׁש 'וכי לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ¿««ƒְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
אני  ׁשֹוגג והלא ּבתמיהה. חּברתי, ידי על ּכלֹומר נהרג? לחּברתי הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻהּפצע

חּברתי  זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ּבלע"ז ∑Úˆt.ולא מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, .מּכת ְְְִִִִֵֶֶַָֹֹֹֻ∆«ְֵֶֶַַַַ

(ãë):äòáLå íéòáL Cîìå ïé÷-íwé íéúòáL ék¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«

i"yx£ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk∑ ּכלֿׁשּכן לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני ּדֹורֹות, ׁשבעה עד לֹו נתלה מזיד, ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הרּבה? ׁשביעּיֹות לי Ú·LÂ‰.ׁשיּתלה ÌÈÚ·L∑ ּתנח רּבי ּדרׁש ּכ לֹו, אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי ּומדרׁשלׁשֹון ּומא. ְְִִִִֵֶֶַָƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְְְְִִִִִַַַַַָָָָ

לכּלֹות  ּגזרה ׁשּנגזרה לפי ּורבּיה, ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ּפֹורׁשֹות ונׁשיו ּכלּום, למ הרג לא רּבה: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבראׁשית
הּכל'. את וׁשֹוטף ּבא הּמּבּול למחר לּבהלה. יֹולדֹות אנּו 'מה אמרּו: ּדֹורֹות, ׁשבעה לאחר קין ׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹזרעֹו
ׁשּיהא  ּבׁשנים, וילד ּבקֹומה איׁש ׁשהיה הבל את הרגּתי אני וכי לפצעי", הרגּתי איׁש "וכי להן: אֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוהּוא

ÔÚÓLכג  ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BLÏ CÓÏ ¯Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡¯·‚ ‡Ï È¯ÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â È·BÁ ÏÈ·Ò ‡‡ dÏÈ„·c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚ¯Ê ÈˆÈzLÈ dÏÈ„·c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

‰Ï‡כד  ÔÈ˜Ï ÔÈÏ˙È‡ ÔÈ¯„ ‡Ú·LÏ È¯‡¬≈¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬»
:‡Ú·LÂ ÔÈÚ·L d¯a CÓÏÏ¿∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»
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ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyiy meil inei xeriy
לי  ׁשּיּתלּו ּכלֿׁשּכן לא הרגּתי, ׁשּלא אני ּדֹורֹות, ׁשבעה לֹו נתלה ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ּכלה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹזרעי
את  ּומקּים חֹובֹו את ּגֹובה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין ּכן, אם ׁשטּות. ׁשל קלֿוחמר וזהּו הרּבה? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשביעּיֹות

.ּדברֹו ְָ

(äë)àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà òãiå©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬
úçz øçà òøæ íéäìà éì-úL ék úL BîL-úà¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ¤©́©¥½©´©

:ïé÷ Bâøä ék ìáä¤½¤¦¬£¨−¨«¦
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ על לדקּדק  עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על וקבל הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

מקֹום? ׁשל ּפרׁשּתּגזרתֹו והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
זה  ללּמד,מאׁשּת עֹוד? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'יד על מיתה מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים מאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּתאוה  לֹו ּתאותֹוׁשּנּתֹוספה רבה)על .(בראשית ְֲֲִֶַַַָָָ

(åë)ìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æà́̈©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
אלהּות  ולקרֹותן אלילים .לעׂשֹותן ְְֱֱֲִִִַָָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑ רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿
ׁשּנברא, ׁשּביֹום .הֹוליד מּגיד ְְִִִֶֶַָ

a¯כה  ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ ˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂƒ«»»»ƒ¿≈ƒƒ««
¯a ÈÈ ÈÏ ·‰È ¯Ó‡ È¯‡ ˙L dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï·‰ ÛÏÁ Ô¯Á‡»√»¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ

dÓLכו  ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡L‡ È· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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ß ixyz b"k iyiy mei ß

(âë)éLð éìB÷ ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´
ãìéå éòöôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤

:éúøaçì§©ª«¨¦«
i"yx£ÈÏB˜ ÔÚÓL∑למ ׁשהיה ּבנֹו, קין ּתּובל ואת קין את ׁשהרג לפי מּתׁשמיׁש, מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּידע  וכיון והרגֹו, ּבּקׁשת, למׁש לאביו ואמר ּכחּיה, לֹו ונדמה קין את וראה מֹוׁשכֹו, קין ותּובל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹסּומא
מפּיסן  והּוא מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו והיּו והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו את וספק ּכף אל ּכף הּכה זקנֹו, קין .ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ÈÏB˜ ÔÚÓL∑ ׁשּיהא מזיד, ּפצעּתיו אני וכי נהרג, הּוא לפצעי הרגּתי, אׁשר איׁש 'וכי לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ¿««ƒְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
אני  ׁשֹוגג והלא ּבתמיהה. חּברתי, ידי על ּכלֹומר נהרג? לחּברתי הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻהּפצע

חּברתי  זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ּבלע"ז ∑Úˆt.ולא מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, .מּכת ְְְִִִִֵֶֶַָֹֹֹֻ∆«ְֵֶֶַַַַ

(ãë):äòáLå íéòáL Cîìå ïé÷-íwé íéúòáL ék¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«

i"yx£ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk∑ ּכלֿׁשּכן לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני ּדֹורֹות, ׁשבעה עד לֹו נתלה מזיד, ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הרּבה? ׁשביעּיֹות לי Ú·LÂ‰.ׁשיּתלה ÌÈÚ·L∑ ּתנח רּבי ּדרׁש ּכ לֹו, אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי ּומדרׁשלׁשֹון ּומא. ְְִִִִֵֶֶַָƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְְְְִִִִִַַַַַָָָָ

לכּלֹות  ּגזרה ׁשּנגזרה לפי ּורבּיה, ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ּפֹורׁשֹות ונׁשיו ּכלּום, למ הרג לא רּבה: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבראׁשית
הּכל'. את וׁשֹוטף ּבא הּמּבּול למחר לּבהלה. יֹולדֹות אנּו 'מה אמרּו: ּדֹורֹות, ׁשבעה לאחר קין ׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹזרעֹו
ׁשּיהא  ּבׁשנים, וילד ּבקֹומה איׁש ׁשהיה הבל את הרגּתי אני וכי לפצעי", הרגּתי איׁש "וכי להן: אֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוהּוא

ÔÚÓLכג  ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BLÏ CÓÏ ¯Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡¯·‚ ‡Ï È¯ÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â È·BÁ ÏÈ·Ò ‡‡ dÏÈ„·c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚ¯Ê ÈˆÈzLÈ dÏÈ„·c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

‰Ï‡כד  ÔÈ˜Ï ÔÈÏ˙È‡ ÔÈ¯„ ‡Ú·LÏ È¯‡¬≈¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬»
:‡Ú·LÂ ÔÈÚ·L d¯a CÓÏÏ¿∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyiy meil inei xeriy
לי  ׁשּיּתלּו ּכלֿׁשּכן לא הרגּתי, ׁשּלא אני ּדֹורֹות, ׁשבעה לֹו נתלה ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ּכלה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹזרעי
את  ּומקּים חֹובֹו את ּגֹובה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין ּכן, אם ׁשטּות. ׁשל קלֿוחמר וזהּו הרּבה? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשביעּיֹות

.ּדברֹו ְָ

(äë)àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà òãiå©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬
úçz øçà òøæ íéäìà éì-úL ék úL BîL-úà¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ¤©́©¥½©´©

:ïé÷ Bâøä ék ìáä¤½¤¦¬£¨−¨«¦
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ על לדקּדק  עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על וקבל הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

מקֹום? ׁשל ּפרׁשּתּגזרתֹו והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
זה  ללּמד,מאׁשּת עֹוד? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'יד על מיתה מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים מאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּתאוה  לֹו ּתאותֹוׁשּנּתֹוספה רבה)על .(בראשית ְֲֲִֶַַַָָָ

(åë)ìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æà́̈©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
אלהּות  ולקרֹותן אלילים .לעׂשֹותן ְְֱֱֲִִִַָָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑ רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿
ׁשּנברא, ׁשּביֹום .הֹוליד מּגיד ְְִִִֶֶַָ

a¯כה  ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ ˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂƒ«»»»ƒ¿≈ƒƒ««
¯a ÈÈ ÈÏ ·‰È ¯Ó‡ È¯‡ ˙L dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï·‰ ÛÏÁ Ô¯Á‡»√»¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ

dÓLכו  ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡L‡ È· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,xnFlM- lad z` iYbxd ip` ike §©§¦£¦¨©§¦¤¤¤
itl 'cli'e 'Wi`' F`xFw `EdedidW §§¦§¤¤§¦¤¨¨

dnFwA Wi`(Wi`M DFaB)clie ¦§¨¨©§¦§¤¤
(xirv)dlM irxf `dIW - mipWA ¨¦§¨¦¤§¥©§¦¨¤

oFr FzF`A`lde .iziUr ip` `NW §¨¤Ÿ£¦¨¦¦©£Ÿ
:xnFgeÎlw mixaCdoiT dnEdf `EdW ©§¨¦©¨¤©©¦¤¤

bxdWdxfbp F`hgaE ,lad z` ¤¨©¤¤¤§¤§¦§§¨
mFwn lMn ,dxifBdFl dlzpFWpr ©§¥¨¦¨¨¦§¨¨§

iYbxd `NW ip` ,zFxFc draW`le ¦§¨£¦¤Ÿ¨©§¦§Ÿ
iz`hg,llMW oMWÎlk `li`Mf ip` ¨¨¦§¨Ÿ¨¤¥¤£¦©©

e ,ilrn WpFrd dgCIWil ElYI ¤¦¨¤¨¤¥¨©§¦¨¦
e .dAxd zFIriaW,mlE`Îlw Edf §¦¦©§¥§¨¤©
,zEhW lW xnFgelAwi m` oMW ¨¤¤§¤¥¦§©¥

z` zFgcl siqFie Ff dprh d"awd©£¨§¦¦§¤
Wi mi`Ad zFxFCd mBW ixd ,FpiC¦£¥¤©©©¨¦¥
,oiCd on mnvr Exhtie ,oM oFrhl mdl̈¤¦§¥§¦§§©§¨¦©¦

eoM m`mlFrlÎKExA ÎWFcTd oi` §¦¥§¨¥©¨¨
FaFg z` daFB `Ed,oiw lWeFpi` ¤¤¤©¦§¥

FxaC z` miIwn:EPOn mwPdl §©¥¤§¨§¦¨¥¦¤
(dk).'Bâå íãà òãiåaEzMd Kinqd ©¥©¨¨§¦§¦©¨

dGW mEXn ,Knl dUrnl zW zcil¥©¥§©£¥¤¤¦¤¤
eiWp ErnW `NW oeiMW ,dfl mxB̈©¨¤¤¥¨¤Ÿ¨§¨¨

,eixaclmc` lv` Knl Fl `A ¦§¨¨¨¤¤¥¤¨¨
- lawe oFW`xdopFlzdeiWp lr ¨¦§¨©¦§¥©¨¨
.EPOn zFWxFRdmdl xn`iWpl mc` ©§¦¤¨©¨¤¨¨¦§¥

:KnlFzxifB lr wCwcl mkilr ike ¤¤§¦£¥¤§©§¥©§¥¨
mFwn lW?minW zFpFAWg aXglE ¤¨§©¥¤§¨©¦

`Ede mkzevn EUr mY`(d"awd) ©¤£¦§©§¤§
Fl Exn` !FNW z` dUriKnl iWp ©£¤¤¤¨§§¥¤¤

:mc`l- dNgY Lnvr hFWwcr §¨¨§©§§§¦¨©
xnFlM ,EpzF` 'hWwl' `A dY`W¤©¨¨©¥¨§©
Lnvr 'hFWw' ,EpUrn z` xXiil§©¥¤©£¥§©§§

,dNigY LiUrn z` xXiie`ldes` §©¥¤©£¤§¦¨©£Ÿ©
W ,LzeevnM dUFr Lpi` dY`YWxt ©¨¥§¤§¦§¨§¤¨©§¨

nn ,dpW miWlWE d`n df LYW`f` ¥¦§§¤¥¨§Ÿ¦¨¨¥¨
dzin dqpwPXmlFrlLci lrzngn ¤¦§§¨¦¨¨¨©¨¤¥£©
.zrCd ur `hgcInz` mc` lAiw ¥§¥©©©¦¨¦¥¨¨¤

,odixaC'Fbe mc` rcIeEdnE .df ¦§¥¤©¥©¨¨§©¤
mc` rcIe' xn`PWLcOll ?'cFr ¤¤¡©©¥©¨¨§©¤§

Fl dtqFYPWiEAix cFr,de`YsqFpA ¤¦§¨¦©£¨§¨

Fze`Y lrdpFW`xd(x"a): ©©£¨¨¦¨
(ek).ìçeä æàWi K` ,dlgzd oFWl ¨©§©§¨¨©¥

mB FrnWnA.'oiNEg' oFWl,xnFlM §©§¨©§¦§©
z` lNgl Eligzd xFCd FzF`A§©¦§¦§©¥¤
lFg xacM dUrpe ,mXd zXEcw§©©¥§©£¨¦§©

mdipirAmc`d zFnW z` `xwl §¥¥¤¦§Ÿ¤§¨¨¨
miAvrd zFnW z`e(milil`d) §¤§¨£©¦¨¡¦¦

,`EdÎKExAÎWFcTd lW FnWA¦§¤©¨¨
EligzdedxfÎdcFar ozFUrl §¦§¦©£¨£¨¨¨

zEdl` ozFxwle(`"eb): §¦§¨¡¨
ä(`).íãà úBãìBz øôñ äæ¤¥¤§¨¨

`N` ,WOn 'xtq' FWExiR oi ¥̀¥¥¤©¨¤¨
:xnFlM- zxitq `id FfxERiq §©¦§¦©¦

zFclFYdmc`(a"a)dcB`ÎiWxcnE . §¨¨¨¦§§¥©¨¨
mikxcA z`f mix`and miAx Wi¥©¦©§¨£¦Ÿ¦§¨¦

:zFxg £̀¥
.'Bâå àBøa íBéaciBn,aEzMd dfA §§§©¦¨¤©¨

,'`FxA mFiA' ligzd eizFclFY xtQW¤¥¤§¨¦§¦§§
micnl EpivnpWFA`xaPW mFIA ¦§¥§¥¦¤©¤¦§¨

xaM ,mc`cilFd:(lade oiw) mipA ¨¨§¨¦¨¦©¦§¤¤



ziy`xaקו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyiy meil inei xeriy

(á)íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨¤́ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ
:íàøaä íBéa íãà̈½̈§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl mgpn zxez)

אדםאדםאדםאדם ׁשׁשׁשׁשמםמםמםמם אתאתאתאת ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ב)ווווּיּיּיּיברברברבר (ה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםאדםאדםאדםהאדם מעלת הּמּדֹות.איאיאיאיׁשׁשׁשׁש– מעלת אֹוּגּגּגּגברברברבר– הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשמם  את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם למעלת להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּמּדֹות, ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָמעלת
חמד'אדםאדםאדםאדם מ'ּׂשדי להעיר ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, הּנעלה הּׁשם עו)– אות א מע' כללים הּוא (א אדם : ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ׁשאינֹו ּדעלמא לאיניׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּכּנּוי

(â)ìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−
:úL BîL-úà àø÷iå Bîìök§©§®©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰L ˙‡Óe ÌÈLÏL∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן .(ב"ר)עד ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

(ã)äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ä)äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈
ìLe:úîiå äðL íéL §¦−¨¨®©¨«Ÿ

(å)-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤
:LBðà¡«

(æ)íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©¨¦½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ç)òLúe äðL äøNò íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(è):ïðé÷-úà ãìBiå äðL íéòLz LBðà éçéå©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«

(é)äøNò Lîç ïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àé)úBàî òLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(áé):ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéòáL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«

È˙ב  ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

ÈÏB‡Â„ג  ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

ÈÓzד  ˙L ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰ה  ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB‡¡

ÈÓzז  LB‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

z¯˙Â‡ח  ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈¿«¿»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL È¯NÚ«¿≈¿ƒƒ

˜ÔÈ:ט  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚLz LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

ÈÓzי  ÔÈ˜ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»≈»«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיא  ‰‡Ó ÚLz LB‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¡¿«¿»«¬≈
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

È˙יב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b)ìL.äðL úàîe íéLÎ lad z`e oiw z` cilFde `xaPW oFW`xd mFId oOW- o`M crz`nE miWlW FzFidA ,dYr cr §Ÿ¦§©¨¨¤¦©¨¦¤¦§¨§¦¤©¦§¤¤¤©¨©©¨¦§§¦§©
Î dpWdX`d on WxiR(x"a)(m"`x): ¨¨¥©¦¨¦¨

ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyiy meil inei xeriy

(âé)íéòaøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)úBàî òLúe íéðL øNò ïðé÷ éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(åè)ãìBiå äðL íéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤
:ãøé-úà¤¨«¤

(æè)ìL ãøé-úà BãéìBä éøçà ìàììäî éçéåíéL ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æé)äðL íéòLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úîiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çé)ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:CBðç-úà¤£«

(èé)à BãéìBä éøçà ãøé-éçéåúBàî äðîL CBðç-ú ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(àë)-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç CBðç éçéå©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤
:çìLeúî§¨«©

(áë)BãéìBä éøçà íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úà:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(âë)ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéåL ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬
:äðL úBàî¥−¨¨«

(ãë)Búà ç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
:íéäìà¡Ÿ¦«

i"yx£CBÁ Cl‰˙iÂ∑(ב"ר)וקל היה וקּבל (צּדיק אחרים: מהר ּבדעּתֹו)ספרים ,לפיכ ּולהרׁשיע. לׁשּוב «ƒ¿«≈¬ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
למּלאֹות  ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו הּכתּוב ׁשּׁשּנה וזהּו זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

‡˙B.ׁשנֹותיו  Á˜Ï Èk∑:ּכמֹו זמּנֹו, כד)לפני עיני(יחזקאל מחמד את מּמ לֹוקח .""הנני ְָƒ»«…ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ÈÓzיג  Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»«¬«¿≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó¿»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיד  ¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz ÔÈ˜ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈»¿«¿»«¬«¿ƒ
:˙ÈÓeƒ

ÈÏB‡Â„טו  ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ
:„¯È ˙È»»∆

ÈÓzטז  „¯È ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈»«¿ƒ»∆∆«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰יז  ÈÓz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈLיח  ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒ
:CBÁ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»¬

ÈÓzיט  CBÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈzLÂכ  ‰‡Ó ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒƒ

È˙כא  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL CBÁ ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:ÁÏLe˙Ó¿»«

ÈÏB‡c„כב  ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈÏ‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכג  ‰‡Ó ˙Ïz CBÁ ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈL LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

‡¯Èכד  È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).CBðç CläúiåmEXn ike ©¦§©¥£§¦¦
aiIgzp midl`d ikxcA KNdzdW¤¦§©¥§©§¥¨¡Ÿ¦¦§©¥

`N` ?dzin- FYrcA lwe ,did wiCv ¦¨¤¨©¦¨¨§©§©§
FzwcvA cFnrl FYrcA ozi` did `lŸ¨¨¥¨§©§©£§¦§¨

`EdW WFWgl mFwn dide ,zr lkA§¨¥§¨¨¨©£¤
cizr- aEWlFzwcSn FA xFfgl ¨¦¨©£¦¦§¨



קז ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyiy meil inei xeriy

(á)íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨¤́ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ
:íàøaä íBéa íãà̈½̈§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl mgpn zxez)

אדםאדםאדםאדם ׁשׁשׁשׁשמםמםמםמם אתאתאתאת ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ב)ווווּיּיּיּיברברברבר (ה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםאדםאדםאדםהאדם מעלת הּמּדֹות.איאיאיאיׁשׁשׁשׁש– מעלת אֹוּגּגּגּגברברברבר– הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשמם  את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם למעלת להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּמּדֹות, ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָמעלת
חמד'אדםאדםאדםאדם מ'ּׂשדי להעיר ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, הּנעלה הּׁשם עו)– אות א מע' כללים הּוא (א אדם : ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ׁשאינֹו ּדעלמא לאיניׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּכּנּוי

(â)ìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−
:úL BîL-úà àø÷iå Bîìök§©§®©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰L ˙‡Óe ÌÈLÏL∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן .(ב"ר)עד ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

(ã)äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ä)äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈
ìLe:úîiå äðL íéL §¦−¨¨®©¨«Ÿ

(å)-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤
:LBðà¡«

(æ)íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©¨¦½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ç)òLúe äðL äøNò íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(è):ïðé÷-úà ãìBiå äðL íéòLz LBðà éçéå©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«

(é)äøNò Lîç ïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àé)úBàî òLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(áé):ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéòáL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«

È˙ב  ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

ÈÏB‡Â„ג  ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

ÈÓzד  ˙L ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰ה  ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB‡¡

ÈÓzז  LB‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

z¯˙Â‡ח  ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈¿«¿»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL È¯NÚ«¿≈¿ƒƒ

˜ÔÈ:ט  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚLz LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

ÈÓzי  ÔÈ˜ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»≈»«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיא  ‰‡Ó ÚLz LB‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¡¿«¿»«¬≈
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

È˙יב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b)ìL.äðL úàîe íéLÎ lad z`e oiw z` cilFde `xaPW oFW`xd mFId oOW- o`M crz`nE miWlW FzFidA ,dYr cr §Ÿ¦§©¨¨¤¦©¨¦¤¦§¨§¦¤©¦§¤¤¤©¨©©¨¦§§¦§©
Î dpWdX`d on WxiR(x"a)(m"`x): ¨¨¥©¦¨¦¨

ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyiy meil inei xeriy

(âé)íéòaøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)úBàî òLúe íéðL øNò ïðé÷ éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(åè)ãìBiå äðL íéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤
:ãøé-úà¤¨«¤

(æè)ìL ãøé-úà BãéìBä éøçà ìàììäî éçéåíéL ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æé)äðL íéòLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úîiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çé)ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:CBðç-úà¤£«

(èé)à BãéìBä éøçà ãøé-éçéåúBàî äðîL CBðç-ú ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(àë)-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç CBðç éçéå©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤
:çìLeúî§¨«©

(áë)BãéìBä éøçà íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úà:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(âë)ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéåL ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬
:äðL úBàî¥−¨¨«

(ãë)Búà ç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
:íéäìà¡Ÿ¦«

i"yx£CBÁ Cl‰˙iÂ∑(ב"ר)וקל היה וקּבל (צּדיק אחרים: מהר ּבדעּתֹו)ספרים ,לפיכ ּולהרׁשיע. לׁשּוב «ƒ¿«≈¬ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
למּלאֹות  ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו הּכתּוב ׁשּׁשּנה וזהּו זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

‡˙B.ׁשנֹותיו  Á˜Ï Èk∑:ּכמֹו זמּנֹו, כד)לפני עיני(יחזקאל מחמד את מּמ לֹוקח .""הנני ְָƒ»«…ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ÈÓzיג  Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»«¬«¿≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó¿»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיד  ¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz ÔÈ˜ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈»¿«¿»«¬«¿ƒ
:˙ÈÓeƒ

ÈÏB‡Â„טו  ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ
:„¯È ˙È»»∆

ÈÓzטז  „¯È ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈»«¿ƒ»∆∆«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰יז  ÈÓz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈLיח  ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒ
:CBÁ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»¬

ÈÓzיט  CBÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈzLÂכ  ‰‡Ó ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒƒ

È˙כא  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL CBÁ ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:ÁÏLe˙Ó¿»«

ÈÏB‡c„כב  ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈÏ‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכג  ‰‡Ó ˙Ïz CBÁ ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈL LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

‡¯Èכד  È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).CBðç CläúiåmEXn ike ©¦§©¥£§¦¦
aiIgzp midl`d ikxcA KNdzdW¤¦§©¥§©§¥¨¡Ÿ¦¦§©¥

`N` ?dzin- FYrcA lwe ,did wiCv ¦¨¤¨©¦¨¨§©§©§
FzwcvA cFnrl FYrcA ozi` did `lŸ¨¨¥¨§©§©£§¦§¨

`EdW WFWgl mFwn dide ,zr lkA§¨¥§¨¨¨©£¤
cizr- aEWlFzwcSn FA xFfgl ¨¦¨©£¦¦§¨



ziy`xaקח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

ß ixyz c"k ycew zay ß

(äë)äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:Cîì-úà ãìBiå©−¤¤¨«¤

(åë)íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æë)ðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk eéäiåòLúe ä ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çë)äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:ïa ãìBiå©−¤¥«

i"yx£Ôa „ÏBiÂ∑ נבנה .העֹולם ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

(èë)eðNònî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

i"yx£eÓÁÈ ‰Ê∑ הכין והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ׁשּלא עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
נחה, נח ּובימי הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים, ּכׁשּזֹורעים ודרּדרים קֹוצים מֹוציאה הארץ והיתה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹלהם,

,ּכ ּתפרׁשהּו לא ואם "ינחמנּו". מנחם וזהּו ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון טעם .אין ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

(ì)íéòLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå äðL̈½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àì)òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

ÔÈLכה  Ú·Le ÔÓ˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכז  ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈLכח  ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:¯a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁÈ‡כט  ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡„È ˙e‡lÓe ‡„·BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל  LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ·LÂלא  ‰‡Ó Ú·L CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

EÎWFcTd xdn Kkitl ,riWxdl§©§¦©§¦¨¦¥©¨
FwNiqe `EdÎKExAFcFrA mlFrd on ¨§¦§¦¨¨§

,xWie wiCv- FPnf mcFw Fzinde ©¦§¨¨¤¡¦¤§©
zFpW E`ln `l oiicrWM ,mini xESiwA§¦¨¦§¤£©¦Ÿ¨§§

.Fl miaEvTd eiIgEdfemrHddPiXW ©¨©§¦§¤©©©¤¦¨
aEzMdFpFWlFzzinA`le ,KFpg lW ©¨§§¦¨¤£§Ÿ

`N` ,mNEM zzinaM 'znIe' oFWl hwp̈©§©¨Ÿ¦§¦©¨¤¨
wCwC'EPpi`e' aFYklFpi` xnFlM - ¦§¥¦§§¥¤§©¥
`vnpmlFrA`vOdl Kixv did FAW ¦§¨¨¨¤¨¨¨¦§¦¨¥
icMeizFpW zF`Nnl(x"a)g"y)(: §¥§©§¨

.BúBà ç÷ì ékDzErnWn ,Ff dgiwl ¦¨©§¦¨©§¨¨
dzinFnM .FPnf iptldf oFWl EpivOW ¦¨¦§¥§©§¤¨¦¨¤

:`xwOAcngn z` LOn gwFl ippd ©¦§¨¦§¦¥©¦§¤©§©

Lipir(fh ,ck l`wfgi)z` zinn ippd] ¥¤¦§¦¥¦¤
:[DPnf mcFw ,LYW ¦̀§§¤§©¨

(gk).ïa ãìBiå'gp z` clFIe' xn`p `l ©¤¥Ÿ¤¡©©¤¤Ÿ©
`N` ,Ff dWxtAW zFclFYd x`WaM§¦§¨©¨¤§¨¨¨¤¨
cOll ,'oipA' lr fnFxd oFWl ,'oA clFIe'©¤¥¨¨¥©¦§¨§©¥

mlFrd dpap EPOOW(x"a)(`"eb ,m"`x): ¤¦¤¦§¨¨¨
(hk).eðîçðé äæ'dngp' oFWl df oi` ¤§©£¥¥¤§¤¨¨

'Epngpi' zaize ,'dgpd' oFWNn `N ¤̀¨¦§£¨¨§¥©§©£¥
xnFlM .EpnÎgpi :miYXn zaMxEn§¤¤¦§©¦§©¤§©

.Epici oFaSr z` 'EPOn gipi'itl ¨¦©¦¤¤¦§¨¥§¦
mlFrd z`ixAnW,gp `a `NW cr ¤¦§¦©¨¨©¤Ÿ¨Ÿ©

dWixgn ilM mdl did `lcFarl Ÿ¨¨¨¤§¥©£¥¨©£
,dnc`d z`mdl oikd `Edez` ¤¨£¨¨§¥¦¨¤¤

oFaSrd lr lwde ,ElNd milMd©¥¦©¨§¥¥©¨¦¨
.dnc`d zcFarAWe`NW cr iM ,cFr ¤©£©¨£¨¨§¦©¤Ÿ

,gp `amivFw d`ivFn ux`d dzid ¨Ÿ©¨§¨¨¨¤¦¨¦
n ,miHg mirxFGWM mixCxceipR §©§©¦§¤§¦¦¦¦§¥

oFW`xd mc` lW FzllTdnc`dW] ¦§¨¤¨¨¨¦¤¨£¨¨
ginvY xCxce uFwe' :FxEarA dlNwzp¦§©§¨©£§§©§©©§¦©

'Kl(my i"yx d`xe .gi ,b lirl),[- gp iniaE ¨¦¥Ÿ©
dgp,DzllTn ux`dEdfeFWExiR ¨¨¨¨¤¦¦§¨¨§¤¥
lW'Epngpi'.EPOn gipi -`l m`e ¤§©£¥¨¦©¦¤§¦Ÿ

,KM EdWxtzoFWl `EdW xn`ze §¨§¥¨§Ÿ©¤§
ixd ,'dngp'ltFp oFWNd mrh oi` ¤¨¨£¥¥©©©¨¥

(mi`zn)mXd lr,'gp'Kixv dY`e ©§¦©©¥Ÿ©§©¨¨¦
'mgpn' FnW zFxwl(yeal): ¦§§§©¥

ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

(áì)íL-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
:úôé-úàå íç-úà¤¨¬§¤¨«¤

i"yx£‰L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑?מאֹות לחמׁש וזה ׁשנה, לק' הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ּטעם מה יּודן: רּבי אמר ∆¬≈≈»»ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּב יאבדּו הם, רׁשעים 'אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: זהאמר לצּדיק ורע זה (ּמים צּדיק ׁשל  לזרע אחרים: צּדיקים )ספרים ואם , ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

לעׂשֹות  עליו אטריח יהא הם, ׁשּלא ּכדי ׁשנה, מאֹות חמׁש עד הֹוליד ולא מעינֹו את ּכבׁש הרּבה? ּתבֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
לענׁשין  ראּוי ׁשּבבניו, הּגדֹול הּמּבּוליפת, ּדכתיב:(ב"ר)לפני סב), ראּוי (ישעיה ימּות", ׁשנה מאה ּבן הּנער "ּכי ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּתֹורה  מּתן לפני וכן לעתיד, ÙÈŒ˙‡Â˙.לענׁש ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡∑,ּבּתחּלה אּלא הּוא?! הּגדֹול יפת והלא ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ∆≈∆»¿∆»∆ְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ּדֹורׁש וכּו'אּתה מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול ּכׁשהּוא ונֹולד צּדיק, ׁשהּוא רבה)את .(בבראשית ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

å(à)äîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®
:íäì eãlé úBðáe¨−ª§¬¨¤«

(á)úáè ék íãàä úBða-úà íéäìàä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ
:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ·∑ ׁשל ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים הּׂשרים הם האלהים, ּבני אחר: ּדבר והּׁשֹופטים. הּׂשרים ּבני ¿≈»¡…ƒְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
יֹוכיח: וזה מרּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא 'אלהים' ּכל ּבהם. מתערבים היּו הם אף ד)מקֹום, לֹו(שמות ּתהיה "ואּתה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

י)לאלהים", אלהים"(שם נתּתי ‰p‰."ראה ˙·Ë Èk∑ מיטיבין ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: רּבי אֹותּהאמר ְְֱִִִֵֵַֹֹƒ……≈»ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּתחּלה ּובֹועלּה נכנס ּגדֹול היה לחּפה, ליּכנס e¯Áa.(ב"ר)מקּׁשטת ¯L‡ ÏkÓ∑,ּבעל ּבעּולת הּזכר אף אף ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻƒ…¬∆»»ְַַַַַַָָ

.(ב"ר)והּבהמה ְְֵַָ

Áלב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó LÓÁ ¯a Á ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆

ÏÚא  ÈbÒÓÏ ‡L‡ È· e‡È¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙·e ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

‡¯Èב  ‡L‡ ˙a ˙È ‡i·¯·¯ È· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL ÔB‰Ï e·ÈÒe ÔÈp‡ Ô¯ÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).äðL úBàî Lîç ïaiAx xn` ¤£¥¥¨¨¨©©¦
mrH dn ,ocEizFxFCdn gp dPYWp ¨©©©¦§©¨Ÿ©¥©
W ,Fl mincFTdzFxFCd lMExMfEdW ©§¦¤¨©¤§§

o`M cr- dpW 'wl EcilFdxaM ©¨¦§¨¨§¨
,d`n ipA mzFidA mipA EcilFd- dfe ¦¨¦¦§¨§¥¥¨§¤

cr mipA cilFd `l ,gpzF`n Wngl Ÿ©Ÿ¦¨¦©©£¥¥
W itl `N` ?dpWÎKExAÎWFcTd xn` ¨¨¤¨§¦¤¨©©¨¨

:`Edlr `Fal lEAOd cizrW oeiM¥¨¤¨¦©©¨©
didI dn ,mirWxd z` cA`lE ux`d̈¨¤§©¥¤¨§¨¦©¦§¤

:gp ipA lW mpiC,md mirWx m` ¦¨¤§¥Ÿ©¦§¨¦¥
lEAOd on lvPdl miiE`x Eidi `le§Ÿ¦§§¦§¦¨¥¦©©

ixd ,mlFrd lr `Fal cizrdEca`i ¤¨¦¨©¨¨£¥Ÿ§
e ,miOadidi- df wiCvl rxgPW ©©¦§¦§¤©§©¦¤¤Ÿ©

.mdilr xrhvi mdia`miwiCv m`e £¦¤¦§©¥£¥¤§¦©¦¦
,md`vnp ,lvPdl miiE`x Eidie ¥§¦§§¦§¦¨¥¦§¨
W,dAxd zFaiY zFUrl eilr gixh` ¤©§¦©¨¨©£¥©§¥

Kkitl .eipA lklE FlFpiirn z` WaM §¨¨¨§¦¨¨©¤©§¨
-,gp lW FiEAix z` d"awd aMir¦¥¤¦¤Ÿ©

,(6 eipA xRqn z` hrin mB KkaE`le §¨©¦¥¤¦§©¨¨§Ÿ
ng oA didW cr cilFddpW zF`n W ¦©¤¨¨¤£¥¥¨¨

-,lEAOd iptl mipW d`On zFgR̈¦¥¨¨¦¦§¥©©
eiIgl zF`n WW zpWA didW,f oldl) ¤¨¨¦§©¥¥§©¨

(`i,,zti `di `NW icM`EdW §¥¤Ÿ§¥¤¤¤
oiWpFrl iE`x ,eipaAW lFcBdxaM ©¨¤§¨¨¨§§¦§¨

,lEAOd iptldidi ohw oiicr `N` ¦§¥©©¤¨£©¦¨¨¦§¤
didi m` ENit`W KM ,miWpFrn xEhtE¨¥¨¦¨¤£¦¦¦§¤

zEprxERd on lvPi rWx(x"a).itl ¨¨¦¨¥¦©§¨§¦
miMEx` Eid miIgdWM ,mini mzF`AW¤§¨¨¦§¤©©¦¨£¦
mc`d dUrp `l ,mipW zF`n dOM©¨¥¨¦Ÿ©£¨¨¨¨
.d`n oA FzFidA `N` miWpFrÎxA©¨¦¤¨¦§¤¥¨
miIgdWM ,`Fal cizrNW KxcM§¤¤¤¤¨¦¨§¤©©¦
riBd `NW in lM ,dAxd Ekx`zi¦§¨§©§¥¨¦¤Ÿ¦¦©
Fpi`W xrpM aWgp didi dpW d`nl§¥¨¨¨¦§¤¤§¨§©©¤¥

,miWpFrA aiIgaizkC(k ,dq diryi)iM ©¨§¨¦¦§¦¦
- zEni dpW d`n oA xrPdwx ©©©¤¥¨¨¨¨©

didi ,xnFlM ,'zEni' d`n oA FzFidA¦§¤¥¨¨§©¦§¤
.WpFrl iE`xdidi KMcizrl,`Fal ¨§¤¨¦§¤¤¨¦¨

oke'd zbdpd dziddxFY oYn iptl §¥¨§¨©§¨©¦§¥©©¨
lW oiCÎziA ,dxFY dpYiPW mFIn K`]©¦¤¦§¨¨¥¦¤

dpW mixUr oAn miWiprn dlrnoiir) ©§¨©£¦¦¦¤¤§¦¨¨
(.ht zay[(miyxtn):

.úôé úàå íç úà íL úàdOl ¤¥¤¨§¤¨¤¨¨
,oFW`x mW z` xiMfdzti `lde ¦§¦¤¥¦©£Ÿ¤¤

lFcBd `EdmdipiAn(`k ,i oldl i"yx d`x), ©¨¦¥¥¤
?oFW`x `Ed xMfEIW iE`x dide`N` §¨¨¨¤§©¦¤¨

- WxFc dY` dNgYAWi dpFW`x ©§¦¨©¨¥¦¨¥
aEzMd miCwdW ,WxtlmW z` §¨¥¤¦§¦©¨¤¥

mEXne ,wiCv `EdWdOM Fa Eid cFr ¦¤©¦§¨©¨

lr xzi zFlrnW ,eig``EdWM clFp ©£¨¥©¤¨¤©§¤
'Eke EPOn `vi mdxa`We ,lEdn̈§¤©§¨¨¨¨¦¤§

x`FanM,dAxÎziW`xaAKkitl ©§¨¦§¥¦©¨§¦¨
mNEkl oFW`x aEzMd FxiMfn(x"aa i"yx): ©§¦©¨¦§¨

å(a).íéäìàä éðáENit` ,xnFlM §¥¨¡Ÿ¦§©£¦
mihtFXde mixUd ipAmicwtEOd Î §¥©¨¦§©§¦©§¨¦

E`hg md s` ,hRWOde wcSd lr©©¤¤§©¦§¨©¥¨§
,midl` miiExw mihtFXde mixVd]©¨¦§©§¦§¦¡Ÿ¦

'midl`d l` eipc` FWiBde' :FnMzeny) §§¦¦£Ÿ¨¤¨¡Ÿ¦
(e ,`k.[- xg` xaCWxtl zxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥
oFWl'midl`d ipA'mixUd md - §§¥¨¡Ÿ¦¥©¨¦

(mik`lOd)lW FzEgilWA miklFdd ©©§¨¦©§¦¦§¦¤
md s` ,mFwne minXd on EcxiEid ¨©¥¨§¦©¨©¦§¨

- mdA miaxrznzFpA mr ExAgzpe ¦§¨§¦¨¤§¦§©§¦§
:llMd df .mc`d'midl`' lM ¨¨¨¤©§¨¨¡Ÿ¦

,`xwOAWlr `weeC WxRzn Fpi` ¤©¦§¨¥¦§¨¥©§¨©
`N` ,d"awd lW FzEdl`zExn oFWl ¡¨¤¤¨§¨

,`Ed (dxxUE oFhlW ,zEpc`)ewEqRd ©§¦§§¨¨§©¨
dgikFi df:oMFN didY dY`e ©¤¦©¥§©¨¦§¤

midl`l(fh ,c zeny)d"awd ixaCn] ¥Ÿ¦¦¦§¥
ax Lig` oxd`l didz dY` :dWnl§¤©¨¦§¤§©£Ÿ¨¦©

:oke ,[xUemidl` LiYzp d`x(` ,f my) §©§¥§¥§©¦¡Ÿ¦
LzF` iYnU :dWnl d"awd ixaCn]¦¦§¥§¤©§¦§
s` EN` znbEckE .[drxR lr htFWl§¥©©§Ÿ§§©¥©



קט ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

ß ixyz c"k ycew zay ß

(äë)äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:Cîì-úà ãìBiå©−¤¤¨«¤

(åë)íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æë)ðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk eéäiåòLúe ä ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çë)äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:ïa ãìBiå©−¤¥«

i"yx£Ôa „ÏBiÂ∑ נבנה .העֹולם ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

(èë)eðNònî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

i"yx£eÓÁÈ ‰Ê∑ הכין והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ׁשּלא עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
נחה, נח ּובימי הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים, ּכׁשּזֹורעים ודרּדרים קֹוצים מֹוציאה הארץ והיתה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹלהם,

,ּכ ּתפרׁשהּו לא ואם "ינחמנּו". מנחם וזהּו ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון טעם .אין ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

(ì)íéòLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå äðL̈½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àì)òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

ÔÈLכה  Ú·Le ÔÓ˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכז  ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈLכח  ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:¯a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁÈ‡כט  ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡„È ˙e‡lÓe ‡„·BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל  LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ·LÂלא  ‰‡Ó Ú·L CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

EÎWFcTd xdn Kkitl ,riWxdl§©§¦©§¦¨¦¥©¨
FwNiqe `EdÎKExAFcFrA mlFrd on ¨§¦§¦¨¨§

,xWie wiCv- FPnf mcFw Fzinde ©¦§¨¨¤¡¦¤§©
zFpW E`ln `l oiicrWM ,mini xESiwA§¦¨¦§¤£©¦Ÿ¨§§

.Fl miaEvTd eiIgEdfemrHddPiXW ©¨©§¦§¤©©©¤¦¨
aEzMdFpFWlFzzinA`le ,KFpg lW ©¨§§¦¨¤£§Ÿ

`N` ,mNEM zzinaM 'znIe' oFWl hwp̈©§©¨Ÿ¦§¦©¨¤¨
wCwC'EPpi`e' aFYklFpi` xnFlM - ¦§¥¦§§¥¤§©¥
`vnpmlFrA`vOdl Kixv did FAW ¦§¨¨¨¤¨¨¨¦§¦¨¥
icMeizFpW zF`Nnl(x"a)g"y)(: §¥§©§¨

.BúBà ç÷ì ékDzErnWn ,Ff dgiwl ¦¨©§¦¨©§¨¨
dzinFnM .FPnf iptldf oFWl EpivOW ¦¨¦§¥§©§¤¨¦¨¤

:`xwOAcngn z` LOn gwFl ippd ©¦§¨¦§¦¥©¦§¤©§©

Lipir(fh ,ck l`wfgi)z` zinn ippd] ¥¤¦§¦¥¦¤
:[DPnf mcFw ,LYW ¦̀§§¤§©¨

(gk).ïa ãìBiå'gp z` clFIe' xn`p `l ©¤¥Ÿ¤¡©©¤¤Ÿ©
`N` ,Ff dWxtAW zFclFYd x`WaM§¦§¨©¨¤§¨¨¨¤¨
cOll ,'oipA' lr fnFxd oFWl ,'oA clFIe'©¤¥¨¨¥©¦§¨§©¥

mlFrd dpap EPOOW(x"a)(`"eb ,m"`x): ¤¦¤¦§¨¨¨
(hk).eðîçðé äæ'dngp' oFWl df oi` ¤§©£¥¥¤§¤¨¨

'Epngpi' zaize ,'dgpd' oFWNn `N ¤̀¨¦§£¨¨§¥©§©£¥
xnFlM .EpnÎgpi :miYXn zaMxEn§¤¤¦§©¦§©¤§©

.Epici oFaSr z` 'EPOn gipi'itl ¨¦©¦¤¤¦§¨¥§¦
mlFrd z`ixAnW,gp `a `NW cr ¤¦§¦©¨¨©¤Ÿ¨Ÿ©

dWixgn ilM mdl did `lcFarl Ÿ¨¨¨¤§¥©£¥¨©£
,dnc`d z`mdl oikd `Edez` ¤¨£¨¨§¥¦¨¤¤

oFaSrd lr lwde ,ElNd milMd©¥¦©¨§¥¥©¨¦¨
.dnc`d zcFarAWe`NW cr iM ,cFr ¤©£©¨£¨¨§¦©¤Ÿ

,gp `amivFw d`ivFn ux`d dzid ¨Ÿ©¨§¨¨¨¤¦¨¦
n ,miHg mirxFGWM mixCxceipR §©§©¦§¤§¦¦¦¦§¥

oFW`xd mc` lW FzllTdnc`dW] ¦§¨¤¨¨¨¦¤¨£¨¨
ginvY xCxce uFwe' :FxEarA dlNwzp¦§©§¨©£§§©§©©§¦©

'Kl(my i"yx d`xe .gi ,b lirl),[- gp iniaE ¨¦¥Ÿ©
dgp,DzllTn ux`dEdfeFWExiR ¨¨¨¨¤¦¦§¨¨§¤¥
lW'Epngpi'.EPOn gipi -`l m`e ¤§©£¥¨¦©¦¤§¦Ÿ

,KM EdWxtzoFWl `EdW xn`ze §¨§¥¨§Ÿ©¤§
ixd ,'dngp'ltFp oFWNd mrh oi` ¤¨¨£¥¥©©©¨¥

(mi`zn)mXd lr,'gp'Kixv dY`e ©§¦©©¥Ÿ©§©¨¨¦
'mgpn' FnW zFxwl(yeal): ¦§§§©¥

ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

(áì)íL-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
:úôé-úàå íç-úà¤¨¬§¤¨«¤

i"yx£‰L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑?מאֹות לחמׁש וזה ׁשנה, לק' הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ּטעם מה יּודן: רּבי אמר ∆¬≈≈»»ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּב יאבדּו הם, רׁשעים 'אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: זהאמר לצּדיק ורע זה (ּמים צּדיק ׁשל  לזרע אחרים: צּדיקים )ספרים ואם , ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

לעׂשֹות  עליו אטריח יהא הם, ׁשּלא ּכדי ׁשנה, מאֹות חמׁש עד הֹוליד ולא מעינֹו את ּכבׁש הרּבה? ּתבֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
לענׁשין  ראּוי ׁשּבבניו, הּגדֹול הּמּבּוליפת, ּדכתיב:(ב"ר)לפני סב), ראּוי (ישעיה ימּות", ׁשנה מאה ּבן הּנער "ּכי ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּתֹורה  מּתן לפני וכן לעתיד, ÙÈŒ˙‡Â˙.לענׁש ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡∑,ּבּתחּלה אּלא הּוא?! הּגדֹול יפת והלא ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ∆≈∆»¿∆»∆ְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ּדֹורׁש וכּו'אּתה מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול ּכׁשהּוא ונֹולד צּדיק, ׁשהּוא רבה)את .(בבראשית ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

å(à)äîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®
:íäì eãlé úBðáe¨−ª§¬¨¤«

(á)úáè ék íãàä úBða-úà íéäìàä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ
:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ·∑ ׁשל ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים הּׂשרים הם האלהים, ּבני אחר: ּדבר והּׁשֹופטים. הּׂשרים ּבני ¿≈»¡…ƒְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
יֹוכיח: וזה מרּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא 'אלהים' ּכל ּבהם. מתערבים היּו הם אף ד)מקֹום, לֹו(שמות ּתהיה "ואּתה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

י)לאלהים", אלהים"(שם נתּתי ‰p‰."ראה ˙·Ë Èk∑ מיטיבין ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: רּבי אֹותּהאמר ְְֱִִִֵֵַֹֹƒ……≈»ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּתחּלה ּובֹועלּה נכנס ּגדֹול היה לחּפה, ליּכנס e¯Áa.(ב"ר)מקּׁשטת ¯L‡ ÏkÓ∑,ּבעל ּבעּולת הּזכר אף אף ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻƒ…¬∆»»ְַַַַַַָָ

.(ב"ר)והּבהמה ְְֵַָ

Áלב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó LÓÁ ¯a Á ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆

ÏÚא  ÈbÒÓÏ ‡L‡ È· e‡È¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙·e ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

‡¯Èב  ‡L‡ ˙a ˙È ‡i·¯·¯ È· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL ÔB‰Ï e·ÈÒe ÔÈp‡ Ô¯ÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).äðL úBàî Lîç ïaiAx xn` ¤£¥¥¨¨¨©©¦
mrH dn ,ocEizFxFCdn gp dPYWp ¨©©©¦§©¨Ÿ©¥©
W ,Fl mincFTdzFxFCd lMExMfEdW ©§¦¤¨©¤§§

o`M cr- dpW 'wl EcilFdxaM ©¨¦§¨¨§¨
,d`n ipA mzFidA mipA EcilFd- dfe ¦¨¦¦§¨§¥¥¨§¤

cr mipA cilFd `l ,gpzF`n Wngl Ÿ©Ÿ¦¨¦©©£¥¥
W itl `N` ?dpWÎKExAÎWFcTd xn` ¨¨¤¨§¦¤¨©©¨¨

:`Edlr `Fal lEAOd cizrW oeiM¥¨¤¨¦©©¨©
didI dn ,mirWxd z` cA`lE ux`d̈¨¤§©¥¤¨§¨¦©¦§¤

:gp ipA lW mpiC,md mirWx m` ¦¨¤§¥Ÿ©¦§¨¦¥
lEAOd on lvPdl miiE`x Eidi `le§Ÿ¦§§¦§¦¨¥¦©©

ixd ,mlFrd lr `Fal cizrdEca`i ¤¨¦¨©¨¨£¥Ÿ§
e ,miOadidi- df wiCvl rxgPW ©©¦§¦§¤©§©¦¤¤Ÿ©

.mdilr xrhvi mdia`miwiCv m`e £¦¤¦§©¥£¥¤§¦©¦¦
,md`vnp ,lvPdl miiE`x Eidie ¥§¦§§¦§¦¨¥¦§¨
W,dAxd zFaiY zFUrl eilr gixh` ¤©§¦©¨¨©£¥©§¥

Kkitl .eipA lklE FlFpiirn z` WaM §¨¨¨§¦¨¨©¤©§¨
-,gp lW FiEAix z` d"awd aMir¦¥¤¦¤Ÿ©

,(6 eipA xRqn z` hrin mB KkaE`le §¨©¦¥¤¦§©¨¨§Ÿ
ng oA didW cr cilFddpW zF`n W ¦©¤¨¨¤£¥¥¨¨

-,lEAOd iptl mipW d`On zFgR̈¦¥¨¨¦¦§¥©©
eiIgl zF`n WW zpWA didW,f oldl) ¤¨¨¦§©¥¥§©¨

(`i,,zti `di `NW icM`EdW §¥¤Ÿ§¥¤¤¤
oiWpFrl iE`x ,eipaAW lFcBdxaM ©¨¤§¨¨¨§§¦§¨

,lEAOd iptldidi ohw oiicr `N` ¦§¥©©¤¨£©¦¨¨¦§¤
didi m` ENit`W KM ,miWpFrn xEhtE¨¥¨¦¨¤£¦¦¦§¤

zEprxERd on lvPi rWx(x"a).itl ¨¨¦¨¥¦©§¨§¦
miMEx` Eid miIgdWM ,mini mzF`AW¤§¨¨¦§¤©©¦¨£¦
mc`d dUrp `l ,mipW zF`n dOM©¨¥¨¦Ÿ©£¨¨¨¨
.d`n oA FzFidA `N` miWpFrÎxA©¨¦¤¨¦§¤¥¨
miIgdWM ,`Fal cizrNW KxcM§¤¤¤¤¨¦¨§¤©©¦
riBd `NW in lM ,dAxd Ekx`zi¦§¨§©§¥¨¦¤Ÿ¦¦©
Fpi`W xrpM aWgp didi dpW d`nl§¥¨¨¨¦§¤¤§¨§©©¤¥

,miWpFrA aiIgaizkC(k ,dq diryi)iM ©¨§¨¦¦§¦¦
- zEni dpW d`n oA xrPdwx ©©©¤¥¨¨¨¨©

didi ,xnFlM ,'zEni' d`n oA FzFidA¦§¤¥¨¨§©¦§¤
.WpFrl iE`xdidi KMcizrl,`Fal ¨§¤¨¦§¤¤¨¦¨

oke'd zbdpd dziddxFY oYn iptl §¥¨§¨©§¨©¦§¥©©¨
lW oiCÎziA ,dxFY dpYiPW mFIn K`]©¦¤¦§¨¨¥¦¤

dpW mixUr oAn miWiprn dlrnoiir) ©§¨©£¦¦¦¤¤§¦¨¨
(.ht zay[(miyxtn):

.úôé úàå íç úà íL úàdOl ¤¥¤¨§¤¨¤¨¨
,oFW`x mW z` xiMfdzti `lde ¦§¦¤¥¦©£Ÿ¤¤

lFcBd `EdmdipiAn(`k ,i oldl i"yx d`x), ©¨¦¥¥¤
?oFW`x `Ed xMfEIW iE`x dide`N` §¨¨¨¤§©¦¤¨

- WxFc dY` dNgYAWi dpFW`x ©§¦¨©¨¥¦¨¥
aEzMd miCwdW ,WxtlmW z` §¨¥¤¦§¦©¨¤¥

mEXne ,wiCv `EdWdOM Fa Eid cFr ¦¤©¦§¨©¨

lr xzi zFlrnW ,eig``EdWM clFp ©£¨¥©¤¨¤©§¤
'Eke EPOn `vi mdxa`We ,lEdn̈§¤©§¨¨¨¨¦¤§

x`FanM,dAxÎziW`xaAKkitl ©§¨¦§¥¦©¨§¦¨
mNEkl oFW`x aEzMd FxiMfn(x"aa i"yx): ©§¦©¨¦§¨

å(a).íéäìàä éðáENit` ,xnFlM §¥¨¡Ÿ¦§©£¦
mihtFXde mixUd ipAmicwtEOd Î §¥©¨¦§©§¦©§¨¦

E`hg md s` ,hRWOde wcSd lr©©¤¤§©¦§¨©¥¨§
,midl` miiExw mihtFXde mixVd]©¨¦§©§¦§¦¡Ÿ¦

'midl`d l` eipc` FWiBde' :FnMzeny) §§¦¦£Ÿ¨¤¨¡Ÿ¦
(e ,`k.[- xg` xaCWxtl zxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥
oFWl'midl`d ipA'mixUd md - §§¥¨¡Ÿ¦¥©¨¦

(mik`lOd)lW FzEgilWA miklFdd ©©§¨¦©§¦¦§¦¤
md s` ,mFwne minXd on EcxiEid ¨©¥¨§¦©¨©¦§¨

- mdA miaxrznzFpA mr ExAgzpe ¦§¨§¦¨¤§¦§©§¦§
:llMd df .mc`d'midl`' lM ¨¨¨¤©§¨¨¡Ÿ¦

,`xwOAWlr `weeC WxRzn Fpi` ¤©¦§¨¥¦§¨¥©§¨©
`N` ,d"awd lW FzEdl`zExn oFWl ¡¨¤¤¨§¨

,`Ed (dxxUE oFhlW ,zEpc`)ewEqRd ©§¦§§¨¨§©¨
dgikFi df:oMFN didY dY`e ©¤¦©¥§©¨¦§¤

midl`l(fh ,c zeny)d"awd ixaCn] ¥Ÿ¦¦¦§¥
ax Lig` oxd`l didz dY` :dWnl§¤©¨¦§¤§©£Ÿ¨¦©

:oke ,[xUemidl` LiYzp d`x(` ,f my) §©§¥§¥§©¦¡Ÿ¦
LzF` iYnU :dWnl d"awd ixaCn]¦¦§¥§¤©§¦§
s` EN` znbEckE .[drxR lr htFWl§¥©©§Ÿ§§©¥©



ziy`xaקי zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

(â)íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈
:äðL íéøNòå äàî åéîé eéäå øNá àeä́¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«

i"yx£Ì„‡· ÈÁe¯ ÔB„ÈŒ‡Ï∑ ּבׁשביל עלי רּוחי ויריב יתרעם רּוחי ∑ÌÏÚÏ.האדם לא הּנה ימים, לאר …»ƒ»»»ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ¿…»ְִִִֵֶָֹ
לרחם, ואם להׁשחית אם ּבקרּבי ימים נדֹון לאר ּכלֹומר, לעֹולם, ּברּוחי זה מדֹון יהיה ‰e‡.לא ÌbLa ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ¿«»

¯N·∑ ּומה לפני, נכנע אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ּבׂשר ׁשהּוא ּבֹו, זאת ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, ּבסגֹו"ל, ּבׁשּגם ּכמֹו »»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, יהיה ה)אם מדּבר (שופטים "ׁשאּתה וכן ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי "עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבׁשּגם  ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו B‚Â'.עּמי", ÂÈÓÈ eÈ‰Â∑ לא ואם אּפי, להם אארי ׁשנה ק"כ עד ְְְְִִֶֶַַַַָָ¿»»»¿ְֲִִִֶַַַָָָֹ
ּומאחר  מקּדם אין ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת מּׁשּנֹולד ּתאמר ואם מּבּול. עליהם אביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻיׁשּובּו,

ו)ּבּתֹורה עֹולם.(פסחים ּבסדר מצינּו וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה עׂשרים ּגזּורה הּגזרה היתה ּכבר . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּפׁשּוטֹו צחצּוח הּוא זה אבל ידֹון", ּב"לא רּבים אּגדה מדרׁשי .ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ã)ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À
eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä éða eàáé øLà£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−
:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabä änä íäì̈¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑והּפילּו ׁשּנפלּו ׁשם הּוא על ענקים לׁשֹון עברית, ּובלׁשֹון העֹולם. ‰‰Ì.את ÌÈÓia∑(ב"ר) «¿ƒƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ«»ƒ»≈

˜„ÈÓג  ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»»≈√»«
‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Na Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈ƒ«»
Ì‡ ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È ‡Î¯‡«¿»¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

:Ôe·e˙È¿

Û‡Âד  Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡· BÂ‰ ‡i¯abƒ»«»¬¿«¿»¿«»»ƒ¿«
˙a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ Èa ÔÈÏÚ Èc Ôk ¯˙a»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«
‡ÓÏÚÓc ‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»ƒ≈»¿»

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ipA :FWExiR 'midl`d ipA' ,o`M̈§¥¨¡Ÿ¦¥§¥
:dxxVd ipA ,mipFc`d̈£¦§¥©§¨¨

.äpä úáè ék,ocEi iAx xn`zaiY ¦ŸŸ¥¨¨©©¦¨¥©
ENi`kE ,dxqg daYkp 'zFaFh''zah' ¦§§¨£¥¨§¦¨©

- aizMKkA .xERiWe dahd oFWl §¦§£¨¨§¦§¨
lMW ,mdiUrn rFx z` aEzMd fnFx¥©¨¤©©£¥¤¤¨

,`UPdl dcnrW dNMoiaihn EidWM ©¨¤¨§¨§¦¨¥§¤¨§¦¦
(mipikn)qpMil zhXEwn DzF` §¦¦¨§¤¤¦¨¥

- lFcb did ,dREglipA' mzF`n cg` ©¨¨¨¨¤¨¥¨§¥
'midl`ddNgY DlrFaE qpkp(x"a) ¨¡Ÿ¦¦§¨£¨§¦¨

(m"`x):
.eøça øLà ìkîaEzMd WiBcd ¦Ÿ£¤¨¨¦§¦©¨

zFAxlÎ 'miWp mdl EgwIe'zlErA s` ©¦§¨¤¨¦§©©§©
lrA'ExgA xW` lMn' ;(Wi` zW`) ¨©¥¤¦¦Ÿ£¤¨¨

zFAxlÎdndAde xkGd s`(x"a) §©©©¨¨§©§¥¨
(h"d`a):

(b).íãàá éçeø ïBãé àì`Ed 'oFci' Ÿ¨¦¨¨¨¨
,xnFlM .'mipcnE aix' oFWl`lgiP` §¦§¨¦§©Ÿ©¦©

W cFrliaWA ilr igEx aixie mrxzi ¤¦§©¥§¨¦¦¨©¦§¦
lW mirxd eiUrnmc`díìBòì ©£¨¨¨¦¤¨¨¨§¨

xnFlMÎmini KxF`lKke .(ax onfl) §©§¤¨¦¦§©©§¨
:Fnvrl lFkiaM d"awd xnF`dPd ¥¦§¨§©§¦¥

- iAxwA oFcp igExoc iziid dYr cr ¦¨§¦§¦©©¨¨¦¦¨
o`klE o`kl cCvn ,lwFWem` §¥§©¥§¨§¨¦

zigWdlmdiUrn lr mc`d ipA z` §©§¦¤§¥¨¨¨©©£¥¤
,mirxdmgxl m`egiPdlEK` .mdl ¨¨¦§¦§©¥§©¦©¨¤©

,KM lM mdiUrn z` ErxdW dYr`l ©¨¤¥¥¤©£¥¤¨¨Ÿ

,xnFlM ,mlFrl igExA df oFcn didi¦§¤¨¤§¦§¨§©
milEwW zFidl mixaCl giP` `lŸ©¦©©§¨¦¦§§¦

mirxkEn iYlaE,mini KxF`l`N` ¦§¦§¨¦§¤¨¦¤¨
eiWkr mpiC xFfb`(`"eb ,m"`x): ¤§¦¨©§¨

.øNá àeä íbLa,'mBWA' FnM §©¨¨¨§§¤¨
l"FBqA.['mB xW`A' xn`p ENi`M] §¤§¦¤¡©©£¤©

mBW liaWA ,xnFlMd drxdz`fWi §©¦§¦¤©¨¨¨©Ÿ¥
`EdW ,FA`N` Fpi`xUaFl oi`e ¤¥¤¨¨¨§¥

,zF`Bzdl dnAFpi` okÎiRÎlrÎs`e §©§¦§¨§©©¦¥¥
- iptl rpkpcalA Ff `l ,xnFlM ¦§¨§¨©§©Ÿ¦§¨

Fzee`bA oi`W `N` ,iptl rpkp Fpi`W¤¥¦§¨§¨©¤¨¤¥§©£¨
`N` Fpi` ixdW ,dwcvde mrh mEW©©§©§¨¨¤£¥¥¤¨

,xUAed`Bzn `Ed xUA `EdWM m` ¨¨§¦§¤¨¨¦§¨¤
,rpkp iYlaE KMÎlMdndidY dOke ¨¨¦§¦¦§¨¨§©¨¦§¤

Fzee`Bdidi m`n iEUrF` W`nxaC ©£¨¦¦§¤¨¥¥¦¨¨
dWwKx xac `EdW xUaM `NW] ¨¤¤Ÿ§¨¨¤¨¨©

`NW oMWÎlM f` iM ,[miIwzn Fpi`e§¥¦§©¥¦¨¨¤¥¤Ÿ
mi`vFn Ep` oke .rpkp didiFa `vFIM ¦§¤¦§¨§¥¨§¦©¥

-zFnFCd ,`xwOA zF`nbEC dOM©¨§¨©¦§¨©
Eid ENi`M ,df oaEnA 'mBWA' oFWNl¦§§©¨§¨¤§¦¨

:'ÎW' zFcEwpdxFaC iYnTW cr §¤©©©§¦§¨
(f ,d mihtey),FpaEOW:oke ;'iYnTW' FnM ¤¨§¤©§¦§¥

iOr xAcn dY`W(fi ,e my),FpaEOW ¨©¨§©¥¦¦¤¨
;'dY`W' FnMoznbEckEs`zaiY §¤©¨§§¨¨©¥©

'mBWA'DpaEn ,o`M dxEn`dFnM §©¨¨£¨¨¨¨§
:'mBWA'§¤¨

.'Bâå åéîé eéäåcro`Mn EtlgIW §¨¨¨§©¤©§§¦¨

Kli`eKix`` ,dpW mixUre d`n §¥¨¥¨§¤§¦¨¨©£¦
- iR` mdloiicre iqrM z` xFvr` ¨¤©¦¤¡¤©£¦©£©¦

Exfgi `OW dRv` `N` ,mWipr` `lŸ©£¦¥¤¨£©¤¤¨©§§
,daEWzAm`ef` crEaEWi `l ¦§¨§¦©¨Ÿ¨

,drxd mMxCn.lEAn mdilr `ia` ¦©§¨¨¨¨¨¦£¥¤©
:i"yx siqenem`ee DnzY,xn`YcviM §¦¦§©§Ÿ©¥©

o`Mn dpW mixUre d`n ExarW okYi¦¨¥¤¨§¥¨§¤§¦¨¨¦¨
xaM zti zcil `lde ,lEAOd cre§©©©©£Ÿ¥©¤¤§¨
,lEAOd zxifb iptl dlrnl dxMfEd§§¨§©§¨¦§¥§¥©©©

e`N` Fpi` lEAOd cr zti clFPXn §¦¤©¤¤©©©¥¤¨
dpW d`n(al ,d lirl i"yx d`x)`N` ? ¥¨¨¨¤¨

'dxFYA xgE`nE mCwEn oi`'(:e migqt) ¥§¨§¨©¨
,dxFYA mixMfEOd zFrxF`Od xcq]¥¤©§¨©§¨¦©¨
.[mzEWgxzd xcq itl `weeC Fpi ¥̀©§¨§¦¥¤¦§©£¨
dxFYA daEzM zti zciNW iRÎlrÎs`e§©©¦¤¥©¤¤§¨©¨
lW FYn`NW ixd ,lEAOd zxifb iptl¦§¥§¥©©©£¥¤©£¦¤

xaCdxEfb dxifBd dzid xaM ¨¨§¨¨§¨©§¥¨§¨
gp cilFdW mcFw dpW mixUr¤§¦¨¨¤¤¦Ÿ©

,zFclFYcr dxfbPW f`nE ¨¥¨¤¦§§¨©
mixUre d`n Etlg ok` ,dniIwzPW¤¦§©§¨¨¥¨§¥¨§¤§¦

.dpW.mlFrÎxcqA Epivn okesiqene ¨¨§¥¨¦§¥¤¨
:i"yxmiAx dcB`ÎiWxcn Wi¥¦§§¥©¨¨©¦

AaEzMd xE`ia'oFci `l'mikxcA §¥©¨Ÿ¨¦§¨¦
,zFxg`la`WExiRdfiYWxiRW £¥£¨¥¤¤¥©§¦

- gEvgv `EdwETife xExiAFhEWR ¦§©¥§¦§
:`xwn lW¤¦§¨

(c).íéìéôpäaEzMd mzF` dPiM dOl ©§¦¦¨¨¦¨¨©¨

ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy
קין  ּובני אנֹוׁש ּדֹור ‡ÔÎŒÈ¯Á.ּבימי Ì‚Â∑ והציף אֹוקינֹוס ׁשעלה אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ּבאבדן ׁשראּו אףֿעלּֿפי ְֱִִֵֵַ¿««¬≈≈ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מהם  ללמד הּמּבּול ּדֹור נכנע לא העֹולם, e‡·È.ׁשליׁש ¯L‡∑ ּכמֹותם ענקים יֹולדֹות  למרד ∑‰ÌÈ¯ab.הי ּו ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ¬∆»…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִֹ
‰ÌM.ּבּמקֹום  ÈL‡∑,אבדן ׁשם על ׁשּנּקבּו מתּוׁשאל מחּויאל, עירד, ּבׁשמֹות: ׁשּנּקבּו ׁשּנּמֹוחּואֹותם ַָ«¿≈«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

העֹולם  את ׁשּׁשּממּו ׁשּממֹון, אנׁשי אחר : ּדבר .והּותׁשּו. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ä)øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

(å)ávòúiå õøàa íãàä-úà äNò-ék ýåýé íçpiå©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
:Baì-ìà¤¦«

i"yx£‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑.ממרידן היה העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ּבּתחּתֹונים, ׁשּבראֹו לפניו היתה נחמה «ƒ»∆ƒ»»ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
רּבה  מקֹום.∑‡BaÏŒÏ.האדם ∑vÚ˙iÂ·.ּבבראׁשית ּתרּגּום ׁשל זה להעציבֹו, מקֹום ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ְִִֵַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָ

לפניו  ּבמחׁשבה עלה הּדין, למּדת רחמים מּמּדת מקֹום  ׁשל מחׁשבּתֹו נהפכה "וּיּנחם", אחר: ּדבר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאּונקלֹוס.
ּלעׂשֹות: מה נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, נחּום לׁשֹון ּכל וכן ּבארץ. ׁשעׂשה ּבאדם ּלעׂשֹות כג)מה "ּובןֿאדם (במדבר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

לב)ויתנחם", יתנחם",(דברים עבדיו לב)"ועל הרעה",(שמות על ה' טו)"וּיּנחם א ּכּלם (שמואל המלכּתי". ּכי "נחמּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הם  אחרת מח ׁשבה ‡BaÏŒÏ.לׁשֹון ·vÚ˙iÂ∑:ּכמֹו ידיו, מעׂשה אבדן על יט)נתאּבל ב הּמל(שמואל "נעצב ְֲֵֶֶַַָָ«ƒ¿«≈∆ƒְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

Ú¯‡a‡ה  ‡L‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
Ïk LÈa „BÁÏ daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈¿ƒ»

:‡ÓBÈ»

‡L‡ו  ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa ÈÈ ·˙Â¿»¿»¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»
ÔB‰t˜z ¯·zÓÏ d¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«»¿¿

:d˙eÚ¯kƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

?'militp' x`FYAEltPW mW lr ©©§¦¦©¥¤¨§
- EliRdeE`ihgde E`hgmlFrd z` §¦¦¨§§¤¡¦¤¨¨

.axgidl Fl Enxbe- zixar oFWlaE §¨§§¥¨¥¦§¦§¦
militp`Ed 'miwpr' oFWlmWe' :FnM] §¦¦§£¨¦§§¨

'wpr ipA militPd z` Epi`x,bi xacna) ¨¦¤©§¦¦§¥£¨
(bldnFw inxe gk ixFAB miWp` mde ,[§¥£¨¦¦¥Ÿ©§¨¥¨

:mipFncTd zFxFCA EigW¤¨©©©§¦
.íää íéîiaoiw ipaE WFp` xFc iniA ©¨¦¨¥¦¥¡§¥¨¦

-mi`hFge micxFn lW zFxFC EidW¤¨¤§¦§§¦
(x"a):

.ïë éøçà íâåoiicr ,oMn xg`l mB §©©£¥¥©§©©¦¥£©¦
miwprd) 'militPd' EwqR `lŸ¨§©§¦¦¨£¨¦

W .ux`A zFidNn (mi`hFgdÎlrÎs` ©§¦¦¦§¨¨¤¤©©
- oca`A E`xW iRFpFilke FpAxEgA ¦¤¨§¨§©§§¨§¦§

dlrW ,WFp` xFC lWdqEpiiwE`lr ¤¡¤¨¨¨§¨©
dWAId,mlFrd WilW sivdez`f mr ©©¨¨§¥¦§¦¨¨¦Ÿ

mdn cFnll lEAOd xFC rpkp `lŸ¦§©©©¦§¥¤
:mdiUrn oTzlE xqEn¨§©¥©£¥¤

.eàáé øLàE`AW xg`l ,xnFlMipA £¤¨Ÿ§©§©©¤¨§¥
,'ebe mc`d zFpA l` midl`dEid ¨¡Ÿ¦¤§¨¨¨¨

zFclFiod s`:mzFnM miwpr §©¥£¨¦§¨
.íéøBabäElhPW mWÎlr oM E`xwp ©¦¦¦§§¥©¥¤¨§

zEGre dxEaB mnvrlmFwOA cFxnl §©§¨§¨§©¦§©¨
(m"`x):

.íMä éLðà,xnFlMozF`miWp`d ©§¥©¥§©¨¨£¨¦
EaTPW(E`xwp)- zFnWaEN` ¤¦§¦§§§¥¥

:oFbM ,mdizFnW z` aEzMd xiMfdW¤¦§¦©¨¤§¥¤§
lr EaTPW ,l`WEzn l`iEgn cxir¦¨§¨¥§¨¥¤¦§©

- oca` mWmifnFx ElNd zFnXd lM ¥¨§¨¨©¥©¨§¦

KM lrEWYEde EgFOPW- 'l`iEgn'] ©¨¤¦§¨§¨¥
dWizp oFWl - 'l`WEzn' ;dIgn oFWl§§¦¨§¨¥§§¦¨

(f ,ek dax ziy`xa).[xg` xaCKxC Î ¨¨©¥¤¤
'mXd iWp`' oFWNd z` Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥¤©¨©§¥©¥

Î,oFnOW iWp`mWÎlrz` EnOXW ©§¥¦¨©¥¤¦§¤
- mlFrd,mnW mlFrd z` EUr ¨¨¨¤¨¨¨¥

z` aixgde lEAOd `A m`hgAW¤§¤§¨¨©©§¤¡¦¤
:mlFrd̈¨

(e)äNò ék 'ä íçpiåmc`d z` ©¦¨¤¦¨¨¤¨¨¨
oFWl FrnWnA Wi - 'mgPIe' .ux`Ä¨¤©¦¨¥¥§©§¨§
dUrW KkA d"awd mgpzd ;'dngp'¤¨¨¦§©¥§¨¤¨¨
zigWdW oeiMW .'ux`A' wx mc`d z ¤̀¨¨¨©¨¨¤¤¥¨¤¦§¦

W ixd ,FMxC mc`deiptl dzid dngp ¨¨¨©§£¥¤¤¨¨¨§¨§¨¨
did ENi`W ,mipFYgYA F`xAW¤§¨©©§¦¤¦¨¨

mc`d- ocixnn did mipFilrd on ¨¨¨¦¨¤§¦¨¨©§¦¨
cFxnl mipFilrd x`W lr riRWn did̈¨©§¦©©§¨¨¤§¦¦§
mi`ExAd z` cixndW KxcM ,mFwOA©¨§¤¤¤¦§¦¤©§¦

mipFYgYd(f weqt oldl i"yx d`x)(x"aa) ©©§¦
(`"eb):

ávòúiå- mc`dBaì ìà.mFwn lW ©¦§©¥¨¨¨¤¦¤¨
,xnFlMmFwn lW FYaWgnA dlr §©¨¨§©£©§¤¨

- Faivrdlz` xQiil d"awd WTiA §©£¦¦¥§©¥¤
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'mEgip' zFpFWl lM .[lE`W zklndn¥©§¨©¨¨§¦
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קיי ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy

(â)íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈
:äðL íéøNòå äàî åéîé eéäå øNá àeä́¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«

i"yx£Ì„‡· ÈÁe¯ ÔB„ÈŒ‡Ï∑ ּבׁשביל עלי רּוחי ויריב יתרעם רּוחי ∑ÌÏÚÏ.האדם לא הּנה ימים, לאר …»ƒ»»»ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ¿…»ְִִִֵֶָֹ
לרחם, ואם להׁשחית אם ּבקרּבי ימים נדֹון לאר ּכלֹומר, לעֹולם, ּברּוחי זה מדֹון יהיה ‰e‡.לא ÌbLa ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ¿«»

¯N·∑ ּומה לפני, נכנע אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ּבׂשר ׁשהּוא ּבֹו, זאת ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, ּבסגֹו"ל, ּבׁשּגם ּכמֹו »»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, יהיה ה)אם מדּבר (שופטים "ׁשאּתה וכן ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי "עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבׁשּגם  ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו B‚Â'.עּמי", ÂÈÓÈ eÈ‰Â∑ לא ואם אּפי, להם אארי ׁשנה ק"כ עד ְְְְִִֶֶַַַַָָ¿»»»¿ְֲִִִֶַַַָָָֹ
ּומאחר  מקּדם אין ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת מּׁשּנֹולד ּתאמר ואם מּבּול. עליהם אביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻיׁשּובּו,

ו)ּבּתֹורה עֹולם.(פסחים ּבסדר מצינּו וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה עׂשרים ּגזּורה הּגזרה היתה ּכבר . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּפׁשּוטֹו צחצּוח הּוא זה אבל ידֹון", ּב"לא רּבים אּגדה מדרׁשי .ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ã)ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À
eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä éða eàáé øLà£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−
:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabä änä íäì̈¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑והּפילּו ׁשּנפלּו ׁשם הּוא על ענקים לׁשֹון עברית, ּובלׁשֹון העֹולם. ‰‰Ì.את ÌÈÓia∑(ב"ר) «¿ƒƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ«»ƒ»≈

˜„ÈÓג  ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»»≈√»«
‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Na Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈ƒ«»
Ì‡ ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È ‡Î¯‡«¿»¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

:Ôe·e˙È¿

Û‡Âד  Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡· BÂ‰ ‡i¯abƒ»«»¬¿«¿»¿«»»ƒ¿«
˙a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ Èa ÔÈÏÚ Èc Ôk ¯˙a»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«
‡ÓÏÚÓc ‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»ƒ≈»¿»

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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,xnFlM .'mipcnE aix' oFWl`lgiP` §¦§¨¦§©Ÿ©¦©
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`NW oMWÎlM f` iM ,[miIwzn Fpi`e§¥¦§©¥¦¨¨¤¥¤Ÿ
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(f ,d mihtey),FpaEOW:oke ;'iYnTW' FnM ¤¨§¤©§¦§¥
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dpW d`n(al ,d lirl i"yx d`x)`N` ? ¥¨¨¨¤¨

'dxFYA xgE`nE mCwEn oi`'(:e migqt) ¥§¨§¨©¨
,dxFYA mixMfEOd zFrxF`Od xcq]¥¤©§¨©§¨¦©¨
.[mzEWgxzd xcq itl `weeC Fpi ¥̀©§¨§¦¥¤¦§©£¨
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xaCdxEfb dxifBd dzid xaM ¨¨§¨¨§¨©§¥¨§¨
gp cilFdW mcFw dpW mixUr¤§¦¨¨¤¤¦Ÿ©

,zFclFYcr dxfbPW f`nE ¨¥¨¤¦§§¨©
mixUre d`n Etlg ok` ,dniIwzPW¤¦§©§¨¨¥¨§¥¨§¤§¦

.dpW.mlFrÎxcqA Epivn okesiqene ¨¨§¥¨¦§¥¤¨
:i"yxmiAx dcB`ÎiWxcn Wi¥¦§§¥©¨¨©¦

AaEzMd xE`ia'oFci `l'mikxcA §¥©¨Ÿ¨¦§¨¦
,zFxg`la`WExiRdfiYWxiRW £¥£¨¥¤¤¥©§¦

- gEvgv `EdwETife xExiAFhEWR ¦§©¥§¦§
:`xwn lW¤¦§¨

(c).íéìéôpäaEzMd mzF` dPiM dOl ©§¦¦¨¨¦¨¨©¨

ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy
קין  ּובני אנֹוׁש ּדֹור ‡ÔÎŒÈ¯Á.ּבימי Ì‚Â∑ והציף אֹוקינֹוס ׁשעלה אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ּבאבדן ׁשראּו אףֿעלּֿפי ְֱִִֵֵַ¿««¬≈≈ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מהם  ללמד הּמּבּול ּדֹור נכנע לא העֹולם, e‡·È.ׁשליׁש ¯L‡∑ ּכמֹותם ענקים יֹולדֹות  למרד ∑‰ÌÈ¯ab.הי ּו ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ¬∆»…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִֹ
‰ÌM.ּבּמקֹום  ÈL‡∑,אבדן ׁשם על ׁשּנּקבּו מתּוׁשאל מחּויאל, עירד, ּבׁשמֹות: ׁשּנּקבּו ׁשּנּמֹוחּואֹותם ַָ«¿≈«≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

העֹולם  את ׁשּׁשּממּו ׁשּממֹון, אנׁשי אחר : ּדבר .והּותׁשּו. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ä)øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

(å)ávòúiå õøàa íãàä-úà äNò-ék ýåýé íçpiå©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
:Baì-ìà¤¦«

i"yx£‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑.ממרידן היה העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ּבּתחּתֹונים, ׁשּבראֹו לפניו היתה נחמה «ƒ»∆ƒ»»ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ
רּבה  מקֹום.∑‡BaÏŒÏ.האדם ∑vÚ˙iÂ·.ּבבראׁשית ּתרּגּום ׁשל זה להעציבֹו, מקֹום ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ְִִֵַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָ

לפניו  ּבמחׁשבה עלה הּדין, למּדת רחמים מּמּדת מקֹום  ׁשל מחׁשבּתֹו נהפכה "וּיּנחם", אחר: ּדבר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאּונקלֹוס.
ּלעׂשֹות: מה נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, נחּום לׁשֹון ּכל וכן ּבארץ. ׁשעׂשה ּבאדם ּלעׂשֹות כג)מה "ּובןֿאדם (במדבר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

לב)ויתנחם", יתנחם",(דברים עבדיו לב)"ועל הרעה",(שמות על ה' טו)"וּיּנחם א ּכּלם (שמואל המלכּתי". ּכי "נחמּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הם  אחרת מח ׁשבה ‡BaÏŒÏ.לׁשֹון ·vÚ˙iÂ∑:ּכמֹו ידיו, מעׂשה אבדן על יט)נתאּבל ב הּמל(שמואל "נעצב ְֲֵֶֶַַָָ«ƒ¿«≈∆ƒְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

Ú¯‡a‡ה  ‡L‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
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מֹודים  אּתם 'אין לֹו: אמר קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי את ׁשּׁשאל אחד אּפיקֹורֹוס לתׁשּובת ּכתבּתי וזה ּבנֹו", ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻעל
לֹו: אמר אלֿלּבֹו"?' "וּיתעּצב ּכתיב 'והא לֹו: אמר 'הן'. לֹו: אמר הּנֹולד'? את רֹואה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הּכ את וׂשּמחּתי 'ׂשמחּתי לֹו: אמר עׂשית'? 'ּומה לֹו: אמר 'הן', לֹו: אמר ?'מּימי זכר ּבן ל ל'.'נֹולד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אמר  אבלא'. – אבלא ּבׁשעת חדותא, – חדותא 'ּבׁשעת לֹו: אמר למּות'? ׁשּסֹופֹו יֹודע היית 'ולא לֹו: ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמר

מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, לחטא ׁשּסֹופן לפניו ׁשּגלּוי ּפי על אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מעׂשה ּכ' (ועיין לֹו: ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הּצּדיקים ברא"ם) מהם'ּבׁשביל לעמד .העתידים ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹ

(æ)éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ
Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä éðt ìòî¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤

:íúéNò ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãòå§©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ מחּוי לׁשֹון נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ואביא עפר, .הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָ

‰Ó‰aŒ„Ú Ì„‡Ó∑ּדרּכם הׁשחיתּו הם מה (ב"ר)אף ּכלה, ׁשהּוא וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר . ≈»»«¿≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבאּלּו? ּצר.Ì˙ÈNÚ Èk ÈzÓÁ Èk∑ עׂשיתים אׁשר על ּלעׂשֹות מה .חׁשב ּתי ְֵֶֹƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðå§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
cewp ãã ycew zegiyn ze(113 'nr gi mgpn zxez)

הההה'''' ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני חןחןחןחן מצאמצאמצאמצא ח)ונחונחונחונח (ו, ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
וכּמבאר  ּדוקא, הּזה ּבעֹולם יהיה והּגּלּוי ּדאתי. לעלמא נייחא הּזהר ּכמאמר לבֹוא, לעתיד ּתהיה החן מציאת ׁשלמּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּגּלּוי

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדוקא. הּתחּתֹון הּזה עֹולם אּלא העליֹונים העֹולמֹות אינּה הּכונה ׁשּתכלית א)ּבּתניא, לא, חן (ירמיה מצא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מים. אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּב'ּמדּבר', ּדוקא מתּגּלה ה'חן' – ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבּמדּבר

סימן. יחזקיהו אמציה, פסוקים, קמ"ו בראשית פפפ פרשת חסלת
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קיג ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k ycew zayl inei xeriy
מֹודים  אּתם 'אין לֹו: אמר קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי את ׁשּׁשאל אחד אּפיקֹורֹוס לתׁשּובת ּכתבּתי וזה ּבנֹו", ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻעל
לֹו: אמר אלֿלּבֹו"?' "וּיתעּצב ּכתיב 'והא לֹו: אמר 'הן'. לֹו: אמר הּנֹולד'? את רֹואה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הּכ את וׂשּמחּתי 'ׂשמחּתי לֹו: אמר עׂשית'? 'ּומה לֹו: אמר 'הן', לֹו: אמר ?'מּימי זכר ּבן ל ל'.'נֹולד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אמר  אבלא'. – אבלא ּבׁשעת חדותא, – חדותא 'ּבׁשעת לֹו: אמר למּות'? ׁשּסֹופֹו יֹודע היית 'ולא לֹו: ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמר

מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, לחטא ׁשּסֹופן לפניו ׁשּגלּוי ּפי על אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מעׂשה ּכ' (ועיין לֹו: ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הּצּדיקים ברא"ם) מהם'ּבׁשביל לעמד .העתידים ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹ

(æ)éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ
Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä éðt ìòî¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤

:íúéNò ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãòå§©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ מחּוי לׁשֹון נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ואביא עפר, .הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָ

‰Ó‰aŒ„Ú Ì„‡Ó∑ּדרּכם הׁשחיתּו הם מה (ב"ר)אף ּכלה, ׁשהּוא וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר . ≈»»«¿≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבאּלּו? ּצר.Ì˙ÈNÚ Èk ÈzÓÁ Èk∑ עׂשיתים אׁשר על ּלעׂשֹות מה .חׁשב ּתי ְֵֶֹƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðå§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
cewp ãã ycew zegiyn ze(113 'nr gi mgpn zxez)

הההה'''' ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני חןחןחןחן מצאמצאמצאמצא ח)ונחונחונחונח (ו, ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
וכּמבאר  ּדוקא, הּזה ּבעֹולם יהיה והּגּלּוי ּדאתי. לעלמא נייחא הּזהר ּכמאמר לבֹוא, לעתיד ּתהיה החן מציאת ׁשלמּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּגּלּוי

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדוקא. הּתחּתֹון הּזה עֹולם אּלא העליֹונים העֹולמֹות אינּה הּכונה ׁשּתכלית א)ּבּתניא, לא, חן (ירמיה מצא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מים. אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּב'ּמדּבר', ּדוקא מתּגּלה ה'חן' – ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבּמדּבר

סימן. יחזקיהו אמציה, פסוקים, קמ"ו בראשית פפפ פרשת חסלת
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לשבוע פרשת בראשית תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ח תשרי
פרק כ

מפרק פח
עד סוף פרק פט  

יום רביעי - כ"א תשרי
פרק כ

מפרק קד
עד סוף פרק קה 

יום שני - י"ט תשרי
פרק כ

מפרק צ
עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב תשרי
פרק כ

מפרק קו
עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' תשרי
פרק כ

מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג תשרי
פרק כ

מפרק קח
עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד תשרי
פרק כ, מפרק קיג עד סוף פרק קיח

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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תשרי  י"ט שני יום
,dlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùåøãà úàæ ãåòå,270 'nr cr:ð"åìî

,íëúìònî Løãà úàæ ãBòåxacn `edyk ,dligza - §Ÿ¤§Ÿ¦©£©§¤
xikfnk" oeyla owfd epax ynzyd ,mewnl mc` oiay mipipra
xacl ligzn `edyk ,zrk eli`e ,"zepey`xd lr xifgne

oeyla ynzyn `ed - exiagl mc` oia zece`dyixc,àlL¤Ÿ
éìLäì,íëéøçà éøác C §©§¦§¨©©£¥¤

,çéN ézëøò øLà£¤¨©§¦¦©
øLé Léà ìk úBéäì¦§¨¦¨¨
øLàk ,Bnúa CìBäå§¥§ª©£¤
úà íé÷ìàä äNò̈¨¨¡Ÿ¦¤

øLé íãàä32àìå , ¨¨¨¨¨§Ÿ
íéaø úBðBaLç Lwáì32, §©¥¤§©¦

øáb éãòöî úBìéìòî¥£¦¦§£¥¨¤
íãà úBáLçîe©§§¨¨

,åéúBìeaçúå`ly - §©§¨
ipy mc` zece` aeygl
eizepeayg od dn

,eizepeekeúëàìî Bæ ék¦§¤¤
úëàìî àìå àéä íéîL̈©¦¦§Ÿ§¤¤

.íãå-øNajexa yecwd - ¨¨¨¨
zelilr" ,lkd rcei `ed
zeaygn ,xab icrvn
ixvie ,eizeleagze mc`

itk - "yi` illrngqepd
.dpyd y`x zltza
äðeîàa ïéîàäìe§©£¦¤¡¨

ì"æç úåöîa äîìL33a çeø ìôL éåäå" :"íãà ìk éðô §¥¨§¦§©£©¤¡¥§©©¦§¥¨¨¨
,ììëallkd on `vei ila -34.ïéwúå àúlî àáévé ék ¦§¨¦©¦¨¦§¨§©¦

,Bøáçî ïwúî ãçà ìkL ,àîbútoekpe xacd zn` ,oky - ¦§¨¨¤¨¤¨§ª¨¥£¥
lr aeh xzei didp cg` lk ,exiagn "owezn" cg` lky iehiad
lre ,ipya dppi`y zcgeind ezlrn cg` lkl ,oky .exiag ici
dpyiy dlrnd cg` lkl ztqeezin cgi mlek ly zecg`d ici
z`f cere" o`k xne` owfd epaxy dn lr .ea dppi`e ipya
zg`a r"p v"iixedn x"enc` w"k xn` ,"mkzlrnn yexc`

zeyecwd eizegiyn35l` z`f azk owfd epaxy dpeekd oi`y ,
ipadilrmilnd yexite ,miciqg l` z`f azk owfd epax ,

epax xne` oldl .mkizelrn exxer ,`ed "mkzlrnn yexc`"
`ly" - "giy izkxr xy` mkixg` ixac jilydl `ly" :owfd
`ed "giy izkxr xy`" ,siwn `ed "mkixg` ixac jilydl
mbe siwn jxca mb miciqga lrt owfd epaxy ,xnelk) inipt
iede l"f epinkg zevna" :okn xg`l xne`y dne ,(zeinipta

`nbzt oiwze `zlin `aivi ik llka mc` lk ipta gex lty
owezn cg` lk" dtqeda dpeekd - "exiagn owezn cg` lky
.owezn envr mc`d dyrp zlefd ici lry ,`id "exiagn

:áéúëeaezke -36:,"íéøáç ãçà Léàk ìàøNé [Léà] ìk" §¦¨¦¦§¨¥§¦¤¨£¥¦
øaçî ãçà LéàL Bîk§¤¦¤¨§ª¨
,íéaø íéøáàî¥¥¨¦©¦

íãøtäáe,ipydn cg` - §¦¨§¨
epnî ék" ,ála òâBð¥©©¥¦¦¤

,"íéiç úBàöBzjk - §©¦
owfd epaxy itk ,mb
zxb`a hexhexta xiaqn
- `"l oniq ycewd
ipa oia melyeÎqg cexity
lekiak rbep l`xyi
ly "al"d `edy dpikya

.l`xyi ipaeðçðà ïk íà¦¥£©§
ãçà Léàk eðlk úBéä¡ª¨§¦¤¨
äãBáòä ïBkz ¯ Lnî©¨¦¨£¨

,áladltzd zcear - ©¥
- lirl xkfpk - `idy
dpipry ,"alay dcear"
mr dnypd z` xagl
lr ixd ,dpikya dxewn
md l`xyi ipay ici
`iand xac ,zecg`a
ly dneiwle dwefigl zecg`d `iaz - dpikyd mr zecg`l

,dltza alay dceard,'eë ïä ììkîeoeyld itk -37llkn" ¦§©¥
,melyeÎqg zecg`d dxqgy dryay ,"e`l rney dz` od

.dltza alay dcearda xqgïk ìòå,okle -øîàð38: §©¥¤¡©
Bãáòìe",`ed jexa yecwd z` -.à÷åc "ãçà íëL- §¨§§¤¤¨©§¨

- ?"ecarl" ly izin`d oiprd `ed izn ,dpeek dze`a ,xnelk
.zecg`a md mlekyk ,`wec "cg` mky" dfykïk ìòå- §©¥

,okle,éãéãé éáeäà,miciqgl owfd epax xne` -àðå àð £©§¦©¨§¨
úà Léàå" ,Baìa eäòø úáäà ò÷úì Lôðå áì ìëa çøèì¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤¦§Ÿ©©£©¥¥§¦§¦¤

áéúk "íëááìa eáLçz ìà eäòø úòø39ìò äìòú àìå , ¨©¥¥©©§§¦§©§¤§¦§Ÿ©£¤©
,íìBòì áìzeidl dleki ezernyny ,aeygl `ly wx `l - ¥§¨

,mrt s` ald lr dlri `ly mb m` ik ,ynn daygníàå§¦
äìòzeppi` ixd ,"ipepia" zbixcna `edy in mb ,mzq mc`y - ©£¤

dlri m` ixd - dfk xedxd ea dlri `ly envr lr ziadÎlra
,dfk xedxd eaúáLçî Bîëe ,ïLò ócðäk Balî äpôcäé¤§§¤¨¦¦§¦§Ÿ¨¨§©£¤¤
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ùã÷ä úøâà
àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå
ìë úåéäì çéù éúëøò øùà íëéøçà éøáã êéìùäì
úà 'é÷ìàä äùò øùàë åîåúá êìåäå øùé ùéà
úåìéìòî íéáø úåðåáùç ù÷áì àìå øùé íãàä
úëàìî åæ éë .åéúåìåáçúå íãà úåáùçîå øáâ éãòöî
äðåîàá ïéîàäìå .å"á úëàìî àìå àéä íéîù
íãà ìë éðôá çåø ìôù éåäå ì"æç úåöîá äîéìù
ï÷åúî à"ëù àîâúô ïé÷úå àúìî àáéöé éë ììëá
.íéøáç ãçà ùéàë ìàøùé [ùéà] ìë áéúëå .åøéáçî
òâåð íãøôäáå íéáø íéøáàî øáåçî 'à ùéàù åîë
åðìåë úåéä åðçðà ë"à .íééç úåàöåú åðîî éë áìá

'à ùéàë.'åë ïä ììëîå áìá äãåáòä ïåëéú ùîî
ééáåäà ë"òå .à÷åã ãçà íëù åãáòìå øîàð ë"òå
úáäà òå÷úì ùôðå áì ìëá çåøèì àðå àð ééãéãé
íëááìá åáùçú ìà åäòø úòø úà ùéàå .åáìá åäòø
äðôãäé äìòú íàå íìåòì áì ìò äìòú àìå áéúë
éë .ùîî æ"ò úáùçî åîëå ïùò óåãðäë åáìî
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כט.32. ז, קהלת - הכתוב מ"ו.33.ל' פ"ד בשינויים,34.אבות זה מארז"ל כן גם מובא פ"ל ‰¯·Èבתניא ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂ מדובר "בפ"ל :
לעבודה לפועל·ÂÓˆÚבנוגע שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע"ט היצר במלחמת ,Ó"Â„ÁÓ·ולכן˙ÈË¯ÙÂ ,Ï"ˆ דוקא ובהנהגה

להתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה  שייך זה ואין  וכו' ממנו הקל  (·Ó"ÂÙדפ' שיצטרף בנוגע מדובר באגה"ק ישראל ÏÎÏכו'; איש
כאיש כולנו -˘ÓÓ ש ‡' באווארענען שצריך אלא ,Ì‡או בפ' חסרון לו כדלקמן)·˜·Âˆ˙נדמה וכו' ע"ז יחשוב (אל ÔÈÓ‡Èאנשים
שיהי' באמונהÓÓ˘(ובכדי ופ'".˘ÓÈÏ‰צ"ל) פ' הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -.35.51 ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, 37.שופטים

יט. יא, עקב ט.38.ספרי ג, יז.39.צפני' ח, זכרי'



ixyzקטז 'k iyily mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ' שלישי יום
אגרת כג  ,270 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéøéò úøéæâá .âë,elw 'nr cr.òãî éðéáîì

Lnî äøæ äãBáò40drx daygn lk ezaygnn yxbi jk - . £¨¨¨©¨
.ipy icedi lräìBãb ékzxiar -ìãâðk òøä ïBL- ¦§¨¨¨¨§¤¤

,zexiard,íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ äãBáòitk - £¨¨¨§¦£¨§¦¨¦
`xnbdy41cbpk zepeer licbn rxd oeyl xtqnd lk" zxne`

zcear zexiar yly
zeixr ielibe miakek

,"minc zekityeíàå§¦
,'eë Ck øeaãaoeyly - §¦¨

dcear cbpk lewy rxd
zekitye zeixr ielib ,dxf
rxd oeyl ixd ,minc
oeyl aeygl - daygna
.daxda dfn rexb - rxdïBøúé áì íëç ìëì òãBð øáëe§¨©§¨£©¥¦§

,øeacä ìò äáLçnä øLëäytpd lr zlret daygndy - ¤§¥©©£¨¨©©¦
,xeaicd xy`n xzeiáèeîì ïäå áBèì ïä42mdy mixaca - . ¥§§¥§¨

,aehl rxd z` miktdnyk aeh zeidl mdilry `l` aeh `l
- zeaeh zeaygn - daygnl yi miaeh mipipra mb ,ixd
,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl xy`n xzei ytpa drtyd
xy`n xzei zipqxd drtyd odl yi zeaeh `l zeaygny
oky ,miaeh `l mixeaic
yeal `id daygn
xzei ytpd mr cge`nd
okly ,xeaic xy`n
myk cinz dpyi daygn
,cinz dpyi ytpdy
zr" ixd xeaic eli`e
zeygl zr"e "xacl

"xacln43enk ytpd mr jk lk cge`n epi` xeaic oky ,
.daygníëéìò íéNé ,íBìMá Bnò úà Cøáîä áBhä 'äå©©©§¨¥¤©©¨¨¦£¥¤

:Lôðå álî íLôð áäBà Lôðk ,íìBòä ãò íéiçå íBìL̈§©¦©¨¨§¤¤¥©§¨¦¥¨¤¤

.âëzeriaw zeyrl ,owfd epax xxern ,b"k oniq ,ef ycew zxb`a

"awri oir" cenilamiaxadyrnl dklda oke ,aixrnl dgpn oia

zelcbde d`ltdd xiaqn `ed jkl dncwd xezae ,jexr ogleya

micnel mdy drya l`xyi ipaa dxeyy dpikyd z`xyda zenevrd

zbixcn idef ,xeaiva dxez

ieliba dzlawy dpikyd

mlera wx mileki xky xeza

jxca j` ,`add`xyd`id ,

dxeylraejezl`xyi ipa

dxez micnely drya

.xeaiva

àîâút ïéøéò úøæâa"¦§¥©¦¦¦§¨¨
,"ïéLéc÷ øîàîe- ¥©©¦¦

mixn`p mik`lnd zxifba
xn`nae ,mixacd
mi`xwpd mik`lnd

weqtd oeyl edf .(miyecw) "oiyicw"1l"f epinkgy2owfd epaxe)
zxyd ik`lnk mdy minkg icinlz lr da miynzyn (o`k3,

,jk exn` mik`lnk mdy dpynd inkgyäðLnä éîëç©§¥©¦§¨
íúðLîa eðML ,íBìMä-íäéìò4ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò" : £¥¤©¨¤¨§¦§¨¨£¨¨¤§¦§§¦

,"íäéðéa äéeøL äðéëL ¯ äøBzaxy`n xzei deab oipr df - ©¨§¦¨§¨¥¥¤
" ly oiprdlk`"`ixy `zpiky dxyr ia5lr ,lkdxyr

dze` ,oky - dpiky dxey cg` mewna cgi mi`vnpd micedi
wx `id dpikyd z`xydmdilrxne`y itk ,siwn zpigaa ,

dxyryk j` ,`"i wxt seq "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga
dpikyd dxey - cgia dxez micnel micedi"mdipia",

,zeinipta.íãàä ìk äæ ékzekxaa zyxtn `xnbdy itk -6 ¦¤¨¨¨¨
weqtd z`7`l` `xap `l elek mlerd lk" :"mc`d lk df ik" :

,"df liayaúàæ íb óàå§©©Ÿ
íìBòa Búãéøé ìk äúéä̈§¨¨§¦¨¨¨

äfädnypd zcixi - ©¤
ddeabd dzbixcnn

mlerldfzilkz ixd -
`id ef dcixiäiìò Cøöì§Ÿ¤£¦¨

,Bæzilrzn dnypdy -
dxez cenil ici lr

,xeaivaäiìò ïéà øLà£¤¥£¦¨
.äpîéä äìòîì- §©§¨¥¤¨

dllbay dilrd ,xnelk
,dnypd zcixi dzid

rpwx `l ziyixg``l` ,sebd z` zafer dnypdyk ,dcixid
xyt` i` dpnn deaby dilr xak dpyi seba `id dnypd cera
ici lr icedia dyrpy - dpikyd z`xyd oipra llk zeidl

,miaxa dxezd cenil,íéîBøî éäáâa øLà Bfò úðéëL ék¦§¦©ª£¤§¨§¥§¦
ìcbúúå ïkLz ¯ dúîéà eìkìëé àì íéîMä éîLe íéîMäå§©¨©¦§¥©¨©¦Ÿ§©§§¥¨¨¦§Ÿ§¦§©¥

áeúkL Bîk ,ìàøNé éða CBúa8CBúa ïëBL 'ä éðà ék" : §§¥¦§¨¥§¤¨¦£¦¥§
,à÷åc äøNòa úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò ¯ "ìàøNé éða§¥¦§¨¥©§¥¥¤©¨§©¦§©£¨¨©§¨

,"xeaiv"e "dcr" md micedi dxyr -ì"æø eøîàL Bîk9: §¤¨§©©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êë øåáãá íàå .ã"ùå ò"âå æ"ò ãâðë ø"äì äìåãâ
ìò 'çîä øùëä ïåøúé áì íëç ìëì òãåð øáëå 'åë
úà êøáîä áåèä 'äå .áèåîì ïäå áåèì ïä øåáãä
ùôðë íìåòä ãò íééçå íåìù íëéìò íéùé íåìùá åîò

:ð"åìî ð"åà

úøéæâá âëïéùéã÷ øîàîå àîâúô ïéøéò
åðùù ä"ò äðùîä éîëç
äðéëù äøåúá ïé÷ñåòå ïéáùåéù äøùò íúðùîá
äúéä úàæ íâ óàå íãàä ìë äæ éë íäéðéá äéåøù
äéìò ïéà øùà åæ äéìò êøåöì æ"äåòá åúãéøé ìë
íéîåøî éäáâá øùà åæåò úðéëù éë äðîéä äìòîì
ïåëùú .äúîéà åìëìëé àì íéîùä éîùå íéîùäå
ïëåù 'ä éðà éë ù"îë ìàøùé éðá êåúá ìãâúúå
à÷åã äøùòá úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò é"ðá êåúá
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.40:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(א מ, (קדושין נענשין ע"ז מח' על דרק מחז"ל ע"פ בזה הדיוק י"ל ב.41."אולי טו, 42.ערכין

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(קרח (ס"פ בלקו"ת - "למוטב" ז.43."פי' ג, קהלת יד.1.ע"פ ד, ‡„ÂÓ"¯2.דניאל ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."א לג, ˘ËÈÏ"‡:3."פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עיי"ש שם, ו'.4."רש"י משנה פ"ג א.5.אבות לט, ב.6.סנהדרין ו,

יג.7. יב, לד.8.קהלת לה, ב.9.שלח כא, ברכות

ixyz `"k iriax mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"א רביעי יום
,elw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øëù úòéá÷ éë,272 'nr cr.éøîâì

."'eë CBz CBz àéúà","jez" "jez"n dey dxifb micnl - ¨§¨
izycwpe" aezkjeza"l`xyi ipa10dxyr eidy milbxnae ,

aezk11"jezn`ed dyecway xacy jkn micnl - "dcrd
zeyecwd eizegiyn zg`a .`wec micedi dxyra12w"k xirn

,r"p v"iixedn x"enc`
oipr recndf"ydcr"

ecnl ,dxyrl dpeekd
"dn l"f epizeaxjezly "

ly drxd dcrd
aezk mdilr ,milbxnd44

elcad"jeznddcr
xne` `ede ?"z`fd drxd
xidfd epax dyny ,my

lr "elcad"siwndly
did iniptd z` oky ,rxd
yi `lina ,owzl egeka

xnelk ,dyecw ly siwnl o`k dpeekd dyecwa mby xnel
lcaend dyecw ly siwn xe` sqeezin dxyr ly dcray

.dxyrn zegt lr dxeyd xe`dn ixnbläæ ìòålr - §©¤
zeevnde dxezd wqr ici lr zkynpd dyecw ly d`xydd

,dxyraøîàð13,"LBã÷ Eaø÷a" :" zpigay -yecwmvray " ¤¡©§¦§§¨
zkynp - lcaene yecw `id"jaxwa".l`xyi ipaa ,zeinipta ,

xaecn lirly ,dxen`d dyecwd dgiya yxtny itke
z` `ian `edyk dzre ,siwn ly dpigaa jynp xe`dyk

" weqtdjaxwajynp siwndy itk `id dpeekd "yecw
,zeinipta."äøNòî úBçôa äMãwaL øác ïéà"åitk - §¥¨¨¤¦§ª¨§¨¥£¨¨

didiy ick ,ixd ,lirl xkfpk ,zekxaa my zxne` `xnbdy
.dxyra dxezd cenil ici lr `wec df ixd "yecw jaxwa"

éøèöà ,éîð éëä íeMîe:àøwî óìéîì ì"æøì eäì C ¦¨¦¨¦¦§¨¦§§©©§¥©¦§¨
."'eë äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL ïépî"okle - ¦©¦¤£¦¤¨¤¥§¥©¨

ep` mircei okidn weqtn cenll l"f epinkg mb mikixv
,xky z"iyd el raew - dxeza wqere ayeiy cg` elit`y
z`f dcnl dpyndy itk

zea`a14weqtdn15ayi"
,"eilr lhp ik mecie cca
l"f epizeax mikixv

.jk lr cgein cenilóàå§©
Bì eàöî àì ,úàæ íb©ŸŸ¨§
àlà àø÷nä ïî Cîñ§¨¦©¦§¨¤¨
,ãáìa øëN úòéá÷ì¦§¦©¨¨¦§©
éôì Bkøò éôì ãéçéì§¨¦§¦¤§§¦

]:xg` gQpCøò [éôìe ª¨©¥§¦¤¤
,íéaøîäcigid m` - ©§ª¦
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êøò åì ïéà ä"á÷ä úùåã÷ úàøùä ïéðòì ìáà
øëù úåòéá÷ì äàøùä ïéáù ùøôääå ììë íäéìà

.òãî éðéáîì ïáåî

'ä øéàîù àåä øëù úòéá÷ éë
ùîî åùåáì äèòî àåäù åúøåú øåàá åðùøãú ùôðì

øîàðù øåà äøåúä úàø÷ð ïëìåäîìùë øåà äèåò
ïëì äéúåçë ìëá úéìëúå ìåáâ úìòá àéä ùôðäå
ùáìúîå íöîåöî éìåáâ àåä äá øéàîä 'ä øåà íâ
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לב.10. כב, כא.11.אמור טז, 12.29.קרח ע' תש"ד השיחות ו.13.ספר יב, ב'.14.ישעי' משנה ג' ח.15.פרק ג, ‰Ú¯˙16.איכה
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î(מ"ב) שם דבאבות בזה, הקושיא שכינהÔÈ‡Âשיושבין˘ÌÈ"ידועה ד"ת משנ"ת ˘¯ÈÂ'ביניהם ע"פ וי"ל ביניהם.

הבי' ע "פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סוף אבות במגן א. ו, ברכות תקמב. ע' עקב יש ˘Ìבאוה"ת - מהצ"צ ) לקוח (כנראה
.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא גם ראה הנ"ל". ב.17.לתרץ קד, ˘ËÈÏ"‡:18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ז מובא "בכ"מ



ixyzקיח `"k iriax mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dëBúa Laìúîe'd xe` z` zqtez ytpdy ,ytpd jeza - ¦§©¥§¨
,zeiniptaïk ìòåokle -,úòLa 'ä éLwáî áì ìòtúé §©¥¦§©¥¥§©§¥¦§©

ìâéå ,íaì çîNé Bá ék ,da àöBiëå älôzä,dielb dliba - ©§¦¨§©¥¨¦¦§©¦¨§¨¥
Îa z`haznd] 'ä íòða íLôð âpòúúå ,ïpøå úìéb óàgQp ©¦©§©¥§¦§©¥©§¨§Ÿ©ª¨

:xg`'ä ìòyecwd mr - ©¥©
envr `ed jexa,BøBàå [§

BúBìbäa'd xe`yk - §¦¨
dlbznBLeáì äèònî¦©£¥§

àöéå ,äøBzä àéäL¤¦©¨§¨¨
,Bvç ÷øaëdfk xe` - ©¨¨¦

yealn `vei ezlgzdy
wxa ly ugk dxezd

ytpl19.úòéá÷ àéä Bæå§¦§¦©
äòeáwä ,äøBzä øëN§©©¨©§¨
.da äìîò Lôða ãéîz̈¦§¤¤¨§¨¨
dxez ly xkydy ixd -

reawcinzwx `l ,ytpa
xky didiyk `ad mlera
`nlr i`da"y devnd

"`kil20ozip epi`y)
,cinz `l` ,(dfd mlera
,seba dnypd zeida mb

xky da reawdfly
xe`e xky df ,dxez
milekiy milaben
mb ytpa "qtzidl"
.seba zyaeln `idyk

yk mb ,mixne` oklcg`
el raew dxez cnele ayei
.xky `edÎjexaÎyecwd

äàøLää ìáàdpiky" mixne`y dn ,dpikyd z`xyd - £¨©©§¨¨
,"mdipia diexyda øéànä 'ä øBàî äîeöò äøàä àéä- ¦¤¨¨£¨¥©¥¦¨

ytpa m` ik ,milaben mdy ytpd zegeka `l ,dnvr ytpa
,dnvrLaìúäì ìBëé Bðéàå ,úéìëúå ìeáb éìa,zeinipta - §¦§§©§¦§¥¨§¦§©¥

úéìeáb Lôða,zlaben ytpa -íà ékxe` ly dpigaa - §¤¤§¦¦¦
éwîâø ãòå dLàøî äìòîlî äéìò ó,dìdbixcndn - ©¦¨¤¨¦§©§¨¥Ÿ¨§©©§¨

ytpd zegek lky ,dpezgzd dbixcnl cr ytpay dpeilrd
,laben izlad '"d xe`"a mitwenì"æç eøîàL Bîk5ìkà" : §¤¨§£©©¨

,"àéøL àzðéëL äøNò éadxey micedi dxyr lk lr - ¥£¨¨§¦§¨¨§¨
,dpiky,äìòîlî íäéìò øîBìkl"f epizeaxy jxcÎlr ixd - §©£¥¤¦§©§¨

lr dxeyd dpikyd z`xyd oipra mixne`lkmb ,l`xyi ipa
i`ce ixd my ,(oldl xiaqiy itk) dxez micnel md oi`yk

" oeyld itke ,siwn zpigaa d`xydl `id dpeekdy`" ,"lklr

ÎjxcÎlr ,dpikyd z`xyd dxi`n siwn zpigaa mdilry ,"lk
xwir ixd - miax ly dxez ici lry dpikyd z`xyda mb df
leabÎila zpigaay xe` df ,oky .siwn ote`a ok mb `ed xe`d

.siwn ly ote`a wx ytpa lawzdl lekiyáeúkL Bîk21: §¤¨
,eðéìò 'ä íòð éäéå"¦¦Ÿ©¨¥
äððBk eðéãé äNòîe©£¥¨¥§¨
íòð" ék ,øîBìk ,"eðéìò̈¥§©¦Ÿ©
òéôBä øLà "'ä£¤¦©

"eðéãé äNòî"a22÷ñòa , §©£¥¨¥§¥¤
,úBönäå äøBzä©¨§©¦§

éøa-àLã÷å àúéøBàc-C §©§¨§ª§¨§¦
ãç àlk àeädxezdy - ª¨©

md `edÎjexaÎyecwde
,ixnbl cg` xacïðBkúé¦§¥

,äìòîlî eðéìò äøLéå§¦§¤¨¥¦§©§¨
-"epilr",epilrn ,

,siwn zpigaaBúBéäì¦§
Bðéàå úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦§¥
eðLôða Laìúî¦§©¥§©§¥

ïk ìòå ,eðìëNå,okle - §¦§¥§©¥
eðìëNa íéâéOî eðà ïéà¥¨©¦¦§¦§¥
úeáøòäå úeîéòpä©§¦§¨£¥
äðéëMä åéæå "'ä íòp"î¦Ÿ©§¦©§¦¨

,`edy -ìeáb éìa§¦§
ïðBkúî øLà ,úéìëúå§©§¦£¤¦§¥

a eðéìò äøBLåäNòî" §¤¨¥§©£¥
äøBúa ,"eðéãé- ¨¥§¨

,zcnlpdúBöîe- ¦§
,zeyrpd.à÷åc íéaøa- ¨©¦©§¨

zeevnae dxeza `wecy
,leab ila `edy xe`n d`xyd dpyi ,miaxayeøîà äæ ìòå§©¤¨§

ì"æø20,"àkéì àîìò éàäa äåöî øëN" :devn xky - ©©§©¦§¨§©¨§¨¥¨
izlad zelbzdde xe`d lr aqen dfy .oi` - dfd mlera

mlera dppi` ef zelbzd - devn ici lr ze`ad ,zelabendfd,
mlera oi` okle - zlaben dxeva bdpzn ixd dfd mlerd ,oky

,laben izla xe` zelbzd dfd,BâéOäì íìBòì øLôà éà ék¦¦¤§¨¨¨§©¦
,leabÎila `edy xe`d z` -Lôpä úeèMtúäa íà ék¦¦§¦§©§©¤¤

.óebäîgeka ,sebd ony zelabdd ytpd lr oi`yk ,f` - ¥©
,leab ilay zelbzd biydl ytpdúàæ íb óàågekay - §©©Ÿ

df ixd - f` z`f biydl ytpd,ãñçä Cøc ìòcqg df ixd - ©¤¤©¤¤
,efk zelbzd "qetzl" ytpl gekd ozepy `edÎjexaÎyecwdn

áeúkL Bîk23Léàì ílLz äzà ék ,ãñç 'ä Eìe" : §¤¨§¨¤¦©¨§©¥§¦
"eäNòîk24cqg `ed mc`d iyrn itl xkyd melyzy - , §©£¥
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ùã÷ä úøâà
äìôúä úòùá 'ä éù÷áî áì ìòôúé ë"òå äëåúá
ïðøå úìéâ óà ìéâéå íáì çîùé åá éë äá àöåéëå

] 'ä íòåðá íùôð âðòúúåà"ðåúåìâäá åøåàå ['ä ìò
åæå åöç ÷øáë àöéå äøåúä àéäù åùåáì äèòîî
äìîò ùôðá ãéîú äòåá÷ä äøåúä øëù úòéá÷ àéä
'ä øåàî äîåöò äøàä àéä äàøùää ìáà .äá
ùáìúäì ìåëé åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá äá øéàîä

é÷î à"ë úéìåáâ ùôðáãòå äùàøî äìòîìî äéìò ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ì"æç åøîàù åîë äìâø
'ä íòåð éäéå ù"îë äìòîìî íäéìò øîåìë àéøù
'ä íòåð éë øîåìë åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò
úåöîäå äøåúä ÷ñòá åðéãé äùòîá òéôåä øùà
åðéìò äøùéå ïðåëúé ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
ùáìúî åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá åúåéäì äìòîìî
úåîéòðä åðìëùá íéâéùî åðà ïéà ë"òå åðìëùå åðùôðá
úéìëúå ìåáâ éìá äðéëùä åéæå 'ä íòåðî úåáéøòäå
äøåúá åðéãé äùòîá åðéìò äøåùå ïðåëúî øùà
éàäá äåöî øëù ì"æøà æ"òå .à÷åã íéáøá úåöîå
íà éë åâéùäì íìåòì øùôà éà éë àëéì àîìò
êøã ìò úàæ íâ óàå óåâäî ùôðä úåèùôúäá
ùéàì íìùú äúà éë ãñç 'ä êìå ù"îë ãñçä
íé÷éãöá çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàù åîëå åäùòîë
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מתגלים  "שלמה" שע"י כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'" ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב
שהוא מפני - מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים יתגלה˘ÓÏ‰כמה עה"פ ‰'שע"י הצ"צ ועיין .[

אור". ˘ËÈÏ"‡:19.עוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק ב.20."ראה לט, יז.21.קידושין צ, 22.תהלים

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' יג.23."צ"ע סב, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
לקבלו"."דלכא  שיכול שזהו אלא - החסד מהו - כמעשהו זהו באם ורה

ixyz a"k iying mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ב חמישי יום
,272 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá

,`ed jexa yecwdnì"æø eøîàL Bîëe25-Ceøa-LBãwäL , §¤¨§©©¤©¨¨
.'eë íé÷écva çk ïúBð àeä.`eal cizrl mxky z` lawl - ¥Ÿ©©©¦¦

zlaben `idy dnypdy icke ,laben izla ixd `ed xkyd ,oky
- sebd zelabd dilr oi`e sebdn zhytzn `idy ixg` mb -

`edy xky lawl lkez
yecwd jixv ,laben izla
gek dl wiprdl `ed jexa

.jk lrïk-ïéàM-äî©¤¥¥
íéëàìna26oi`y - , ©©§¨¦

zelbzd lawl mgeka
,zlaben izlaBîk§

,éúBaøî ézòîML- ¤¨©§¦¥©©
,yhixfnn cibnde aehÎmyÎlrad lr dpeekdàöîð elà ék¦¦¦§¨

Càìî27ãçà28,ãçéa ìàøNiî äøNò ãîòîa ãîBòixd - ©§¨¤¨¥§©£©£¨¨¦¦§¨¥§©©
dxyr ia lk`"y - cgi mi`vnp micedi dxyry dn wx df

,dpikyd my ixd dxey - "`ixy `zpikyíéøaãî íðéàL óà©¤¥¨§©§¦
,úéìëúå ìeáb éìa ãçôå äúîéà åéìò ìtz ¯ äøBz éøáãa§¦§¥¨¦Ÿ¨¨¥¨¨¨©©§¦§§©§¦

,eäéìò àéøLc àzðéëMî,mdilr dxeyd dpikydn -ãò ¦§¦§¨§¨§¨£©§©
.éøîâì Búeàéönî ìhaúî äéäLcgtde lehiad cvn - ¤¨¨¦§©¥¦§¦§©§¥

lr dxeyd dpikyd z`xyd eilr dxyn dzidy milecbd
dyrn zrya miwqer md oi`y zexnl cgi l`xyin dxyr

dxeza29c"yz zegiyd xtqa .30v"iixedn x"enc` w"k `ian
ixd ,dipyd mrta ef dyecw zxb` ez` cnl eia`yk ,r"p
zenypd zlrn zece` xacn owfd epaxy dnl ribdy drya
iaxd xaic - 'eke "izeaxn izrnyy enk" miiqne mik`ln iabl
lirly - "izeaxn izrnyy" oeyld zece` r"p (a"yxedn)

,"ixenn izrnyy" oeyld aezk (ddbda) d"l wxt "`ipz"a
lr xn` `ede ,"izeaxn izrnyy" oeyld xne` `ed o`k eli`e
axd zyecw ceak cedl oeekzn `ed "ixenn izrnyy" :jk
ÎmyÎlrad epxenl dpeekd "izeaxn izrnyy"e ,yhixfnn cibnd
cibnd axde aeh
,okn xg`l .yhixfnn
x"enc` w"k my xne`
ced xn` ,r"p v"iixden
x"en`` zyecw ceak
,(iaxe ixen ia` ipec`)
zeklddn od el`y
zece` ocrÎoba micnely
milhazn (mik`lnd) mdy itk ,mik`ln iabl zenypd zlrn
dxyr cnrna (dxey dpikydy) `ixy `zpikyy '"ied xe`"n
jiynn - `ede ,dxez ixaca mixacn md oi`y zexnl ,l`xyin
mixetiq dpeny il xtiq - xtql r"p v"iixden x"enc` w"k
"`ipz"a `ed df lke :miiqe ,ocr oba micnely zekldl rbepa
`edy ,"awri oir" cenll mei lka zeriaw zeyrl ,jkl dncwd
lr xtkn dfe ea mixzqen dxezd zeceq aexy jk lr xne`

oldl .mc`d zepeer31r"p (a"yxden) iaxdy ,my `ian `ed
mcenil wga zeriaw dzid miptln miciqgly ,f` mb el xn`
lr sqepy ,(xeari la wegk mei lk micnel eidy micenila)
`wqt micnel mb eid ,`ipze `xnb cenr ,zeipyna mixeriyd
ipy jexr ogley xeviwa zg` dkld mipt lk lre ,"awri oir"a

mitirq32didy dfk ote`a micnel eid lecb sirq df did m` ,
,mitirq ipya dwelg zg` dkld aex it lre ,zg` dkld df

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©
,ììëa LîMä,dceara e` wqra miwqery dl`a ,xnelk - ©¤¤¦§¨

zgzy mipipr mdy
dxez enk `l) ynyd
,"`yny on `lirl" `idy
ixd ,(ynyd on dlrnl
dn miyer mdyk mb
iptly ,oldl xne` `edy
,dltzd ixg` e` dltzd
,dxez micnel md oi`

,"ipira rx" df ixd - mivl ayen dyrp df `l`ïéa èøôáe¦§¨¥
'ä ìà íéLbpä éòøå éçà34"älôz Bæ ¯ äLbä" ,35xnelk - , ©©§¥©©¦¨¦¤©¨¨§¦¨

zceara miwqerd dl`
,dltzdälôzä øçàå§©©©§¦¨

áLBî" äNòð äéðôì Bà§¨¤¨©£¨©
,ïìvì-àðîçø "íéöì¥¦©£¨¨¦§¨

ì"æø eøîàL Bîk36: §¤¨§©©
ïéàå ïéáLBiL íéðL"§©¦¤§¦§¥
,"'eë äøBz éøác íäéðéa¥¥¤¦§¥¨
,"mivl ayen df ixd -
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éë éúåáøî éúòîùù åîë íéëàìîá ë"àùî .'åë
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
åéìò ìåôú äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ãçéá
àéøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò åäééìò

òø ë"òå
èøôáå ììëá ùîùä úçú äùòð øùà äùòîä éðéòá
øçàå äìôú åæ äùâä 'ä ìà íéùâðä ééòøå ééçà ïéá
ì"æøàù åîë ì"ø íéöì áùåî äùòð äéðôì åà äìôúä
áùåî äùòð íàå 'åë ú"ã íäéðéá ïéàå ïéáùåéù íéðù
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ב.25. ק, ˘ËÈÏ"‡:26.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הכח להם ניתן ˘ËÈÏ"‡:27."שלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מלאכים שהרי "צ"ע
דצבור". גם התפלות ˘ËÈÏ"‡:28.מעלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."?הכוונה - ˘ËÈÏ"‡:29."צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דהעשרה "והא

א]), ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל בחרדה צ"ל (דאז מזלייהו אפילו חזי דלא משום עכצ"ל כו' בפחד ואינם כו' בטלים אינם
להעבודה". (בהעלם) סיוע - שריא דשכינתא והתועלת דניאל. חברי ממצב כמובן הבחירה בטלה - לאו דאם כן להיות 30.ומוכרח

.97ֿ98 31.101.ע' ˘ËÈÏ"‡:32.ע' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם "צע"ג
ÌÈÂ¯Á‡‰- לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל' - סעיף כל רוב ע"פ (2 .ÛÂÒ·ומחוץ הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·

ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז מאז. בו שיעורים נקבעו ובטח אדהאמ"צ, ‡„ÂÓ"¯33.נשיאות ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."יז ב, קהלת - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:34."ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקנום קרבנות במקום ותפלות כב. יט, יתרו פרש"י "ראה

.35:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עה"פ פרש"י פמ"ט. ב'.36."ב"ר משנה ג' פרק אבות



קיט ixyz `"k iriax mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dëBúa Laìúîe'd xe` z` zqtez ytpdy ,ytpd jeza - ¦§©¥§¨
,zeiniptaïk ìòåokle -,úòLa 'ä éLwáî áì ìòtúé §©¥¦§©¥¥§©§¥¦§©

ìâéå ,íaì çîNé Bá ék ,da àöBiëå älôzä,dielb dliba - ©§¦¨§©¥¨¦¦§©¦¨§¨¥
Îa z`haznd] 'ä íòða íLôð âpòúúå ,ïpøå úìéb óàgQp ©¦©§©¥§¦§©¥©§¨§Ÿ©ª¨

:xg`'ä ìòyecwd mr - ©¥©
envr `ed jexa,BøBàå [§

BúBìbäa'd xe`yk - §¦¨
dlbznBLeáì äèònî¦©£¥§

àöéå ,äøBzä àéäL¤¦©¨§¨¨
,Bvç ÷øaëdfk xe` - ©¨¨¦

yealn `vei ezlgzdy
wxa ly ugk dxezd

ytpl19.úòéá÷ àéä Bæå§¦§¦©
äòeáwä ,äøBzä øëN§©©¨©§¨
.da äìîò Lôða ãéîz̈¦§¤¤¨§¨¨
dxez ly xkydy ixd -

reawcinzwx `l ,ytpa
xky didiyk `ad mlera
`nlr i`da"y devnd

"`kil20ozip epi`y)
,cinz `l` ,(dfd mlera
,seba dnypd zeida mb

xky da reawdfly
xe`e xky df ,dxez
milekiy milaben
mb ytpa "qtzidl"
.seba zyaeln `idyk

yk mb ,mixne` oklcg`
el raew dxez cnele ayei
.xky `edÎjexaÎyecwd

äàøLää ìáàdpiky" mixne`y dn ,dpikyd z`xyd - £¨©©§¨¨
,"mdipia diexyda øéànä 'ä øBàî äîeöò äøàä àéä- ¦¤¨¨£¨¥©¥¦¨

ytpa m` ik ,milaben mdy ytpd zegeka `l ,dnvr ytpa
,dnvrLaìúäì ìBëé Bðéàå ,úéìëúå ìeáb éìa,zeinipta - §¦§§©§¦§¥¨§¦§©¥

úéìeáb Lôða,zlaben ytpa -íà ékxe` ly dpigaa - §¤¤§¦¦¦
éwîâø ãòå dLàøî äìòîlî äéìò ó,dìdbixcndn - ©¦¨¤¨¦§©§¨¥Ÿ¨§©©§¨

ytpd zegek lky ,dpezgzd dbixcnl cr ytpay dpeilrd
,laben izlad '"d xe`"a mitwenì"æç eøîàL Bîk5ìkà" : §¤¨§£©©¨

,"àéøL àzðéëL äøNò éadxey micedi dxyr lk lr - ¥£¨¨§¦§¨¨§¨
,dpiky,äìòîlî íäéìò øîBìkl"f epizeaxy jxcÎlr ixd - §©£¥¤¦§©§¨

lr dxeyd dpikyd z`xyd oipra mixne`lkmb ,l`xyi ipa
i`ce ixd my ,(oldl xiaqiy itk) dxez micnel md oi`yk

" oeyld itke ,siwn zpigaa d`xydl `id dpeekdy`" ,"lklr

ÎjxcÎlr ,dpikyd z`xyd dxi`n siwn zpigaa mdilry ,"lk
xwir ixd - miax ly dxez ici lry dpikyd z`xyda mb df
leabÎila zpigaay xe` df ,oky .siwn ote`a ok mb `ed xe`d

.siwn ly ote`a wx ytpa lawzdl lekiyáeúkL Bîk21: §¤¨
,eðéìò 'ä íòð éäéå"¦¦Ÿ©¨¥
äððBk eðéãé äNòîe©£¥¨¥§¨
íòð" ék ,øîBìk ,"eðéìò̈¥§©¦Ÿ©
òéôBä øLà "'ä£¤¦©

"eðéãé äNòî"a22÷ñòa , §©£¥¨¥§¥¤
,úBönäå äøBzä©¨§©¦§

éøa-àLã÷å àúéøBàc-C §©§¨§ª§¨§¦
ãç àlk àeädxezdy - ª¨©

md `edÎjexaÎyecwde
,ixnbl cg` xacïðBkúé¦§¥

,äìòîlî eðéìò äøLéå§¦§¤¨¥¦§©§¨
-"epilr",epilrn ,

,siwn zpigaaBúBéäì¦§
Bðéàå úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦§¥
eðLôða Laìúî¦§©¥§©§¥

ïk ìòå ,eðìëNå,okle - §¦§¥§©¥
eðìëNa íéâéOî eðà ïéà¥¨©¦¦§¦§¥
úeáøòäå úeîéòpä©§¦§¨£¥
äðéëMä åéæå "'ä íòp"î¦Ÿ©§¦©§¦¨

,`edy -ìeáb éìa§¦§
ïðBkúî øLà ,úéìëúå§©§¦£¤¦§¥

a eðéìò äøBLåäNòî" §¤¨¥§©£¥
äøBúa ,"eðéãé- ¨¥§¨

,zcnlpdúBöîe- ¦§
,zeyrpd.à÷åc íéaøa- ¨©¦©§¨

zeevnae dxeza `wecy
,leab ila `edy xe`n d`xyd dpyi ,miaxayeøîà äæ ìòå§©¤¨§

ì"æø20,"àkéì àîìò éàäa äåöî øëN" :devn xky - ©©§©¦§¨§©¨§¨¥¨
izlad zelbzdde xe`d lr aqen dfy .oi` - dfd mlera

mlera dppi` ef zelbzd - devn ici lr ze`ad ,zelabendfd,
mlera oi` okle - zlaben dxeva bdpzn ixd dfd mlerd ,oky

,laben izla xe` zelbzd dfd,BâéOäì íìBòì øLôà éà ék¦¦¤§¨¨¨§©¦
,leabÎila `edy xe`d z` -Lôpä úeèMtúäa íà ék¦¦§¦§©§©¤¤

.óebäîgeka ,sebd ony zelabdd ytpd lr oi`yk ,f` - ¥©
,leab ilay zelbzd biydl ytpdúàæ íb óàågekay - §©©Ÿ

df ixd - f` z`f biydl ytpd,ãñçä Cøc ìòcqg df ixd - ©¤¤©¤¤
,efk zelbzd "qetzl" ytpl gekd ozepy `edÎjexaÎyecwdn

áeúkL Bîk23Léàì ílLz äzà ék ,ãñç 'ä Eìe" : §¤¨§¨¤¦©¨§©¥§¦
"eäNòîk24cqg `ed mc`d iyrn itl xkyd melyzy - , §©£¥
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ùã÷ä úøâà
äìôúä úòùá 'ä éù÷áî áì ìòôúé ë"òå äëåúá
ïðøå úìéâ óà ìéâéå íáì çîùé åá éë äá àöåéëå

] 'ä íòåðá íùôð âðòúúåà"ðåúåìâäá åøåàå ['ä ìò
åæå åöç ÷øáë àöéå äøåúä àéäù åùåáì äèòîî
äìîò ùôðá ãéîú äòåá÷ä äøåúä øëù úòéá÷ àéä
'ä øåàî äîåöò äøàä àéä äàøùää ìáà .äá
ùáìúäì ìåëé åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá äá øéàîä

é÷î à"ë úéìåáâ ùôðáãòå äùàøî äìòîìî äéìò ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ì"æç åøîàù åîë äìâø
'ä íòåð éäéå ù"îë äìòîìî íäéìò øîåìë àéøù
'ä íòåð éë øîåìë åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò
úåöîäå äøåúä ÷ñòá åðéãé äùòîá òéôåä øùà
åðéìò äøùéå ïðåëúé ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
ùáìúî åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá åúåéäì äìòîìî
úåîéòðä åðìëùá íéâéùî åðà ïéà ë"òå åðìëùå åðùôðá
úéìëúå ìåáâ éìá äðéëùä åéæå 'ä íòåðî úåáéøòäå
äøåúá åðéãé äùòîá åðéìò äøåùå ïðåëúî øùà
éàäá äåöî øëù ì"æøà æ"òå .à÷åã íéáøá úåöîå
íà éë åâéùäì íìåòì øùôà éà éë àëéì àîìò
êøã ìò úàæ íâ óàå óåâäî ùôðä úåèùôúäá
ùéàì íìùú äúà éë ãñç 'ä êìå ù"îë ãñçä
íé÷éãöá çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàù åîëå åäùòîë
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מתגלים  "שלמה" שע"י כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'" ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב
שהוא מפני - מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים יתגלה˘ÓÏ‰כמה עה"פ ‰'שע"י הצ"צ ועיין .[

אור". ˘ËÈÏ"‡:19.עוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק ב.20."ראה לט, יז.21.קידושין צ, 22.תהלים

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' יג.23."צ"ע סב, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
לקבלו"."דלכא  שיכול שזהו אלא - החסד מהו - כמעשהו זהו באם ורה

ixyz a"k iying mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ב חמישי יום
,272 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá

,`ed jexa yecwdnì"æø eøîàL Bîëe25-Ceøa-LBãwäL , §¤¨§©©¤©¨¨
.'eë íé÷écva çk ïúBð àeä.`eal cizrl mxky z` lawl - ¥Ÿ©©©¦¦

zlaben `idy dnypdy icke ,laben izla ixd `ed xkyd ,oky
- sebd zelabd dilr oi`e sebdn zhytzn `idy ixg` mb -

`edy xky lawl lkez
yecwd jixv ,laben izla
gek dl wiprdl `ed jexa

.jk lrïk-ïéàM-äî©¤¥¥
íéëàìna26oi`y - , ©©§¨¦

zelbzd lawl mgeka
,zlaben izlaBîk§

,éúBaøî ézòîML- ¤¨©§¦¥©©
,yhixfnn cibnde aehÎmyÎlrad lr dpeekdàöîð elà ék¦¦¦§¨

Càìî27ãçà28,ãçéa ìàøNiî äøNò ãîòîa ãîBòixd - ©§¨¤¨¥§©£©£¨¨¦¦§¨¥§©©
dxyr ia lk`"y - cgi mi`vnp micedi dxyry dn wx df

,dpikyd my ixd dxey - "`ixy `zpikyíéøaãî íðéàL óà©¤¥¨§©§¦
,úéìëúå ìeáb éìa ãçôå äúîéà åéìò ìtz ¯ äøBz éøáãa§¦§¥¨¦Ÿ¨¨¥¨¨¨©©§¦§§©§¦

,eäéìò àéøLc àzðéëMî,mdilr dxeyd dpikydn -ãò ¦§¦§¨§¨§¨£©§©
.éøîâì Búeàéönî ìhaúî äéäLcgtde lehiad cvn - ¤¨¨¦§©¥¦§¦§©§¥

lr dxeyd dpikyd z`xyd eilr dxyn dzidy milecbd
dyrn zrya miwqer md oi`y zexnl cgi l`xyin dxyr

dxeza29c"yz zegiyd xtqa .30v"iixedn x"enc` w"k `ian
ixd ,dipyd mrta ef dyecw zxb` ez` cnl eia`yk ,r"p
zenypd zlrn zece` xacn owfd epaxy dnl ribdy drya
iaxd xaic - 'eke "izeaxn izrnyy enk" miiqne mik`ln iabl
lirly - "izeaxn izrnyy" oeyld zece` r"p (a"yxedn)

,"ixenn izrnyy" oeyld aezk (ddbda) d"l wxt "`ipz"a
lr xn` `ede ,"izeaxn izrnyy" oeyld xne` `ed o`k eli`e
axd zyecw ceak cedl oeekzn `ed "ixenn izrnyy" :jk
ÎmyÎlrad epxenl dpeekd "izeaxn izrnyy"e ,yhixfnn cibnd
cibnd axde aeh
,okn xg`l .yhixfnn
x"enc` w"k my xne`
ced xn` ,r"p v"iixden
x"en`` zyecw ceak
,(iaxe ixen ia` ipec`)
zeklddn od el`y
zece` ocrÎoba micnely
milhazn (mik`lnd) mdy itk ,mik`ln iabl zenypd zlrn
dxyr cnrna (dxey dpikydy) `ixy `zpikyy '"ied xe`"n
jiynn - `ede ,dxez ixaca mixacn md oi`y zexnl ,l`xyin
mixetiq dpeny il xtiq - xtql r"p v"iixden x"enc` w"k
"`ipz"a `ed df lke :miiqe ,ocr oba micnely zekldl rbepa
`edy ,"awri oir" cenll mei lka zeriaw zeyrl ,jkl dncwd
lr xtkn dfe ea mixzqen dxezd zeceq aexy jk lr xne`

oldl .mc`d zepeer31r"p (a"yxden) iaxdy ,my `ian `ed
mcenil wga zeriaw dzid miptln miciqgly ,f` mb el xn`
lr sqepy ,(xeari la wegk mei lk micnel eidy micenila)
`wqt micnel mb eid ,`ipze `xnb cenr ,zeipyna mixeriyd
ipy jexr ogley xeviwa zg` dkld mipt lk lre ,"awri oir"a

mitirq32didy dfk ote`a micnel eid lecb sirq df did m` ,
,mitirq ipya dwelg zg` dkld aex it lre ,zg` dkld df

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©
,ììëa LîMä,dceara e` wqra miwqery dl`a ,xnelk - ©¤¤¦§¨

zgzy mipipr mdy
dxez enk `l) ynyd
,"`yny on `lirl" `idy
ixd ,(ynyd on dlrnl
dn miyer mdyk mb
iptly ,oldl xne` `edy
,dltzd ixg` e` dltzd
,dxez micnel md oi`

,"ipira rx" df ixd - mivl ayen dyrp df `l`ïéa èøôáe¦§¨¥
'ä ìà íéLbpä éòøå éçà34"älôz Bæ ¯ äLbä" ,35xnelk - , ©©§¥©©¦¨¦¤©¨¨§¦¨

zceara miwqerd dl`
,dltzdälôzä øçàå§©©©§¦¨

áLBî" äNòð äéðôì Bà§¨¤¨©£¨©
,ïìvì-àðîçø "íéöì¥¦©£¨¨¦§¨

ì"æø eøîàL Bîk36: §¤¨§©©
ïéàå ïéáLBiL íéðL"§©¦¤§¦§¥
,"'eë äøBz éøác íäéðéa¥¥¤¦§¥¨
,"mivl ayen df ixd -
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éë éúåáøî éúòîùù åîë íéëàìîá ë"àùî .'åë
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
åéìò ìåôú äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ãçéá
àéøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò åäééìò

òø ë"òå
èøôáå ììëá ùîùä úçú äùòð øùà äùòîä éðéòá
øçàå äìôú åæ äùâä 'ä ìà íéùâðä ééòøå ééçà ïéá
ì"æøàù åîë ì"ø íéöì áùåî äùòð äéðôì åà äìôúä
áùåî äùòð íàå 'åë ú"ã íäéðéá ïéàå ïéáùåéù íéðù
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ב.25. ק, ˘ËÈÏ"‡:26.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הכח להם ניתן ˘ËÈÏ"‡:27."שלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מלאכים שהרי "צ"ע
דצבור". גם התפלות ˘ËÈÏ"‡:28.מעלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."?הכוונה - ˘ËÈÏ"‡:29."צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דהעשרה "והא

א]), ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל בחרדה צ"ל (דאז מזלייהו אפילו חזי דלא משום עכצ"ל כו' בפחד ואינם כו' בטלים אינם
להעבודה". (בהעלם) סיוע - שריא דשכינתא והתועלת דניאל. חברי ממצב כמובן הבחירה בטלה - לאו דאם כן להיות 30.ומוכרח

.97ֿ98 31.101.ע' ˘ËÈÏ"‡:32.ע' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם "צע"ג
ÌÈÂ¯Á‡‰- לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל' - סעיף כל רוב ע"פ (2 .ÛÂÒ·ומחוץ הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·

ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז מאז. בו שיעורים נקבעו ובטח אדהאמ"צ, ‡„ÂÓ"¯33.נשיאות ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."יז ב, קהלת - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:34."ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקנום קרבנות במקום ותפלות כב. יט, יתרו פרש"י "ראה

.35:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עה"פ פרש"י פמ"ט. ב'.36."ב"ר משנה ג' פרק אבות



ixyzקכ b"k iyiy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ג שישי יום
pyl xeriy dxen,272 'nrn :dheyt d...ééáåäà ïë ìò,flw 'nr cr:ïåöø éäé

,äøNòa "íéöì áLBî" äNòð íàå,l`xyin -àzðéëLc §¦©£¨©¥¦©£¨¨¦§¦§¨
eäéìò àéøL,mdilr dxey dpikydy -àðBaìò Eì ïéà ¨§¨£©§¥§¤§¨

àzðéëLc àðì÷e,dpikyd oelwe oealr -äfî ìBãb §¨¨¦§¦§¨¨¦¤
íàå ,ïìvì-àðîçø©£¨¨¦§¨§¦

ì"æø eøîà37øáBòä ìò ¨§©©©¨¥
÷çBc"L øúqa äøáò£¥¨©¥¤¤¥
-ñç "äðéëMä éìâø©§¥©§¦¨©

,íBìLå,ixd -øáBòä §¨¨¥
÷çBc ¯ íéaøa äøáò£¥¨¨©¦¥
ìL äîB÷ øeòL ìk̈¦¨¤
úéLàøa øöBé¥§¥¦

ìBëéák38eøîàL Bîk , ¦§¨§¤¨§
ì"æø39àeäå éðà ïéà" : ©©¥£¦§

,"'eëåxecl oileki - §
dgec `edy ixd ,"mlera
oi`y ,ixnbl dpikyd z`

.my zexyl dleki `id'eë "íéèäøa øeñà Cìn"L àlà40. ¤¨¤¤¤¨¨§¨¦
`ly dpevx cbp dxeywk - "xeq`" ly ote`a `id dpikyd -

dpikyl oelwe oealr meyn jka yi ixd - dfk mewna zexyl
.'"eke xeq` jln" ly ote`a my z`vnpdïàîì éå" ìáà£¨©§©

ì ïé÷çãcéøa-àLã÷ dì íé÷Bé ãk àzðéëL,àeä-Cie - §¨£¦¦§¦§¨©¦¨ª§¨§¦
z` mixivny dl`l
Îyecwd xy`k ,dpikyd
,dze` miwi `edÎjexa

:dì àîééå:dl xn`ie - §¥¨¨
éîe÷ øôòî éøòðúä"¦§©£¦¥¨¨¦

"'Bâå41ïélî úìz ìòå , §§©§©¦¦
ìàøNé éákòúî¦§©§¥¦§¨¥

:àúeìâadyly lr - §¨¨
ipa miakrzn mixac

:zelba l`xyiìò©
ì ïé÷çãc,àzðéëL- §¨£¦¦§¦§¨

mixivn mdy lr
,dpikylïéãáòc ìòå§©§¨§¦

àzðéëLa àðì÷,dpikyl oelw minxeby lre -Bîk ,"'eëå §¨¨¦§¦§¨§§
LBãwä øäfa áeúkL42. ¤¨©Ÿ©©¨

,ïk ìò,okl -äòøä eòøz àð ìà ,éòøå éçà éáeäà ©¥£©©©§¥©©¨¨¥¨¨¨
,úàfä äìBãbä,dltzd ixg` e` dltzd iptl ,zeyrl - ©§¨©Ÿ

,olvilÎ`pngx mivl ayeníøèa íëéäìà 'äì ãBák eðúe§¨©¡Ÿ¥¤§¤¤
CLçé43ìçä úBîé ìk áéøòîì äçðî ïéa eðéäc ,44ãîìì , ©§¦§©§¥¦§¨§©£¦¨§©Ÿ¦§Ÿ

úeiîéðt äøNòa©£¨¨§¦¦
äãbà àéäL ,äøBzä©¨¤¦©¨¨
,"á÷òé ïéò" øôñaL¤§¥¤¥©£Ÿ
äøBzä úBãBñ áøL¤Ÿ©¨
úøtëîe ,da ïéæeðb§¦¨§©¤¤
,íãà ìL åéúBðBò£¨¤¨¨
éáúëa øàáîk©§Ÿ¨§¦§¥

ì"æéøàä45úBìâpäå , ¨£¦©§©¦§
daL,dxezd zeceq - ¤¨

,xn` ixdoifepbdcb`a
mixacde ,"awri oir"ay
micnel mzece` miielbd
,dcb`d ly dlbpd wlga
íäa CìiL 'ä éëøc ïä¥©§¥¤¥¥¨¤
úBöò úéLéå ,íãàä̈¨¨§¨¦¥

àiîLc élîa BLôða,zeevne dxez ipipra -,àîìòc élîáe §©§§¦¥¦§©¨§¦¥§©§¨

,mler ipipra -èòî ãîìì íâå .áì éîëç ìëì òeãiëåoia - §©¨©§¨©§¥¥§©¦§Ÿ§©
,aixrnl dgpnúBëéøvä úBëìä íéiç-çøà 'Ceøò ïçìL'a§ª§¨¨Ÿ©©¦£¨©§¦

,íãà ìëìuegp jexr ogleyay "miig gxe`" wlgd ixdy - §¨¨¨
,eizekld zrcl cg` lklì"æø eøîà äæ ìòå46äðBMä ìk" : §©¤¨§©©¨©¤

,"'eë íBé ìëa úBëìä- £¨§¨
mler oa `edy el ghaen

,"`adúBëìä ïäL¤¥£¨
äëìä úB÷eñôe úBøeøa§§£¨¨

,äNòîìji` zrcl - §©£¤
,lreta zeyrløàáîk©§Ÿ¨

íL ì"æ é"Lø Leøôa47. §¥©¦©¨
zpeekzn "zekld"ay -
,zexexa zekldl `xnbd
`ixhe `lwyd ila
itk ,xacay zwelgnde
dlibna yxtn i"yxy
dpeyd lk" xn`nd iptl
rbepa `l` ,"zekld
"zekld dpey" lr ctqdl
dcp 'qnae ,'eke `ixhe `lwyd ila onvr zekldd z` cnly
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àðåáìò êì ïéà åäééìò àéøù àúðéëùã äøùòá íéöì
åøîà íàå ïìöéì àðîçø äæî ìåãâ àúðéëùã àðì÷å
äðéëùä éìâø ÷çåãù øúñá äøéáò øáåòä ìò ì"æø
ìù äîå÷ øåòéù ìë ÷çåã íéáøá äøéáò øáåòä å"ç
'åëå àåäå éðà ïéà ì"æø ù"îë ìåëéáë úéùàøá øöåé
ïé÷çãã ïàîì éåå ìáà .'åë íéèäøá øåñà êìîù àìà
éøòðúä äì àîééå ä"á àùãå÷ äì íé÷åé ãë àúðéëùì
ìàøùé éáëòúî ïéìéî úìú ìòå 'åâå éîå÷ øôòî
àðì÷ ïéãáòã ìòå àúðéëùì ïé÷çãã ìò àúåìâá

.÷"äåæá ù"îë 'åëå àúðéëùá

ééçà ééáåäà ïë ìò
ãåáë åðúå úàæä äìåãâä äòøä åòøú àð ìà ééòøå
áéøòîì äçðî ïéá åðééäã êùçé íøèá íëéäìà 'äì
àéäù äøåúä úåéîéðô äøùòá ãåîìì ìåçä úåîé ìë
úøôëîå äá ïéæåðâ äøåúä úåãåñ áåøù é"ò 'ñáù äãâà
äáù úåìâðäå ì"æéøàäëá øàåáîë íãà ìù åéúåðåò
åùôðá úåöò úéùéå íãàä íäá êìéù 'ä éëøã ïä
áì éîëç ìëì òåãéëå àîìòã éìéîáå àéîùã éìéîá
ìëì úåëéøöä úåëìä ç"åà ò"åùá èòî ãåîìì íâå
ïäù 'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìë ì"æøà æ"òå íãà
øàåáîë äùòîì äëìä úå÷åñôå úåøåøá úåëìä
å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùáå íù ì"æ é"ùøôá
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א.37. לא, ˘ËÈÏ"‡:38.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך תקעג ע' אור יהל פ"ז. השמות ש' ע"ח א.39."ראה ה, 40.סוטה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ז מאגה"ת ב.41."להעיר נב, בישעי' ב.42.כמ"ש עה, טז.43.ח"ג יג, ירמי' - הכתוב ל' ע"פ
.44:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ס"ד (ספ"ט בשו"ע הוא מפורש דין הרי אז כי - שחרית הא', לתפלה בנוגע מתחיל דאינו הא "י"ל

ס"א)". (סקנ"ה לביהמ"ד מביהכנ"ס  דרבים, ת"ת צ "ל שלאחרי' וכן התפלה, קודם בצרכיו לעסוק  לאדמו"ר 45.דאסור ת"ת הלכות ראה 
השירים. לשיר הרמב"ן הקדמת קה"ת). (בהוצאת שם ובנסמן ה"ב פ"ב א.46.הזקן עג, נדה ב. כח, סרמ"ו 47.מגילה יו"ד ט"ז ראה

סק"ב.

ixyz b"k iyiy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lrzeziixa ,zeipyn od el`y ,i"yx yxtn envr df xn`n
,`xnbd ly `ixhe `lwyd ila od mby ,ipiqn dynl dklde
zeweqt zekldl dpeekd 'jexr ogley'l rbepa dfÎjxcÎlre

.dyrnl zerbepd zexexa¯ äçðnä úBìòa Lã÷ úaLáe§©¨Ÿ¤©£©¦§¨
,úaL úBëìäa e÷ñòé©©§§¦§©¨
àúaø àúëìä" ék¦¦§§¨©§¨

ì,"àúaL`id zay - §©§¨
daxd opyi ,dlecb dkld
rbepa ozrcl yiy zekld

,zaylíãàä ìBëé ì÷áe§©¨¨¨¨
,íBìLå-ñç da ìLkì¦¨¥¨©§¨
úøk øeqàa elôà£¦§¦¨¥
,äòéãé ïBøñçî ,äìé÷ñe§¦¨¥¤§§¦¨

,mipicd ly -úââL"å§¦§©
-ñç "ïBãæ äìBò ãeîìz©§¨¨©

,íBìLåmiyeryk - §¨
dfy zrcl ilan xeqi`
`ed dricid i`e ,xeqi`
aygp - cnl `ly iptn
z`f dyr eli`k xacd
itk ,melyeÎqg cifna
zxne` dpyndy

zea`a48elit`y ixd .
`lyk melyeÎqg lykidl mileki dliwqe zxk ly mixeqi`a

,zay zekld mirceiéøö ïéàå,íéøôBñ éøác éøeqàa øîBì C §¥¨¦©§¦¥¦§¥§¦
éçéëLc äö÷î éøeqàa èøôáe ,äìòîì eaø Bîk eaøL¤©§©§©§¨¦§¨§¦¥ª§¤¦§¦¥

,àáeè,c`n zeaexw mizrl mixewd -íéøôBñ éøác íéøeîçå ¨©£¦¦§¥§¦
,opaxcnc -äøBz éøácî øúBé49ì"æø eøîàL Bîk ,50ìkL , ¥¦¦§¥¨§¤¨§©©¤¨

,íäéøác ìL ì÷ øeqàa elôà íéîëç éøác ìò øáBòä- ¨¥©¦§¥£¨¦£¦§¦©¤¦§¥¤
,edexq` minkgdy÷ ìëBàä Bîkéàäëe úéáøò úlôz íã §¨¥Ÿ¤§¦©©§¦§©

àðåb,dnecke -äøBzaL úBøeîç ìò øáBòk äúéî áiç51. ©§¨©¨¦¨§¥©£¤©¨
,zay ipice zekld zrcle cenll c`n xacd rbep miptÎlkÎlr -

,zay ly dgpnd zelra zay zekld ecnli okl xy`ìëå§¨
øeavä ïî Bîöò Løôé ìà ãéçécnel xeaivdy drya - ¨¦©¦§Ÿ©§¦©¦

,dnecke jexr ogley ,"awri oir"a mixen`d micenildelôà£¦
,øçà ïéðò ãîìì,xeaivd on cigid yexti l` ok mb -íà ék ¦§Ÿ¦§¨©¥¦¦

sxhvi -éøö ïéàå ,Ba ïé÷eñò øeaväL øáãaàlL øîBì C §¨¨¤©¦£¦§¥¨¦©¤Ÿ
äöeçä àöécnel xeaivdy drya -äøNò eéäé àì íà ¥¥©¨¦Ÿ¦§£¨¨

åéìòå ,Bãòìaîin lr - ¦©§¨§¨¨
,dvegd `veiyéðà- £¦
,owfd epaxàøB÷¥

÷eñtä52'ä éáæòå" :- ©¨§Ÿ§¥
ly ezxez miafery dl`

,'dBîk ,"'eë eìëé¦§§
ì"æø eøîàL53ìk ìò ¤¨§©©©¨

ïéà ék ,äMã÷aL øác̈¨¤¦§ª¨¦¥
,äøBzä úMã÷k äMã÷§ª¨¦§ª©©¨
-àLã÷å àúéøBà"c§©§¨§ª§¨

éøa."ãç àlk àeä-C- §¦ª¨©
`edÎjexaÎyecwdedxezd
,okly ,cg` xac md
l"f epizeaxy zexnl
xac iabl wx z`f exn`
oiprd mday ,dyecway
(oipn) l`xyin dxyr ly

`edi`pzi` ecrlay
xac eze` xnel xyt`
ony i`pz df oi` ixd dxez cenila okÎoi`yÎdn ,dyecway
cgia md l`xyin dxyryk ielir wx df ,dxyr eidiy gxkdd
dxyryke ,dxezd zyecwk dyecw oi`y oeeik ,z`f lka -
,lirl xen`k mikiynn ixd md cgia dxez micnel l`xyin
`veiy in okl - dpikyd z`xyde dyecw ly ddeabd dpigad
Îlr `ed ,cenild zrya "xeaiv" x`yp `l jk llbae dvegd
xacd rxten eci lre dyecway xacn jledy in jxc

.dyecway,"'eë øeavä ïî LøBtä ìë"åze`xl dkef epi` - §¨©¥¦©¦
xeaivd zngpa54éì òîBLå ,,owfd epax xne` -,çèa ïBkLé §¥©¦¦§¤©

çèáì ïkLz íéìLeøéå ,äãeäé òLez eðéîéáe åéîéáe55ïîà , §¨¨§¨¥¦¨©§¨¦¨©¦¦§Ÿ¨¤©¨¥
:ïBöø éäé ïk¥§¦¨
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ùã÷ä úøâà
ìåëé ì÷áå àúáùì àúáø àúëìä éë úáù 'ìäá
äìé÷ñå úøë øåñéàá åìéôà å"ç äá ìùëéì íãàä
ì"öàå å"ç ïåãæ äìåò ãåîìú úââùå äòéãé ïåøñçî
èøôáå äìòîì åáø åîë åáøù íéøôåñ éøáã éøåñéàá
øúåé ñ"ã íéøåîçå àáåè éçéëùã äö÷åî éøåñéàá
åìéôà íéîëç éøáã ìò øáåòä ìëù ì"æø ù"îë ú"ãî
úìôú íãå÷ ìëåàä åîë íäéøáã ìù ì÷ øåñéàá
äøåúáù úåøåîç ìò øáåòë äúéî áééç â"äëå úéáøò
ãåîìì åìéôà øåáéöä ïî åîöò ùåøôé ìà ãéçé ìëå
àìù ì"öàå åá ïé÷åñò øåáéöäù øáãá à"ë øçà ïéðò
éðà åéìòå åãòìáî äøùò åéäé àì íà äöåçä àöé
ìë ìò ì"æøàùîë 'åë åìëé 'ä éáæåòå ÷åñôä àøå÷
äøåúä úùåã÷ë äùåã÷ ïéà éë .äùåã÷áù øáã
øåáéöä ïî ùøåôä ìëå .ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
äãåäé òùåú åðéîéáå åéîéáå çèá ïåëùé éì òîåùå 'åë
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י"ב.48. משנה ד' ה"ד.49.פרק פ"א ברכות ב.50.ירושלמי ד, ˘ËÈÏ"‡:51.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- קמ"ל מאי ÂË·‡"לכאורה
אנציק' בארוכה. - טו ח, השדה פאת .386 ע' כללים שד"ח ס"ה. סס"ג אדה"ז שו"ע וראה כוונתו. וגוזמא דלהפלגה כהדעות שלא קמ"ל

ואילך". תקצט ע' יד כח.52.תלמודית א, ה"ד.53.ישעי' פ"ד מגילה ירושלמי א. ח, שם54.ברכות אבל י. ב, שמחות ÈÎ¯„Óמסכת
ה"י.ÔÈÈÚÂציבור. פ"א אבל הלכות ˘ËÈÏ"‡:55.רמב"ם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ השי"- כאן דהמצער ‡ÈÏÂיכות א) (יא, תענית ע"פ -

בנחמת רואה הצבור עם רע"א".‰ˆ·Â¯עצמו ל, מברכות ולהעיר .



קכי ixyz b"k iyiy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ג שישי יום
pyl xeriy dxen,272 'nrn :dheyt d...ééáåäà ïë ìò,flw 'nr cr:ïåöø éäé

,äøNòa "íéöì áLBî" äNòð íàå,l`xyin -àzðéëLc §¦©£¨©¥¦©£¨¨¦§¦§¨
eäéìò àéøL,mdilr dxey dpikydy -àðBaìò Eì ïéà ¨§¨£©§¥§¤§¨

àzðéëLc àðì÷e,dpikyd oelwe oealr -äfî ìBãb §¨¨¦§¦§¨¨¦¤
íàå ,ïìvì-àðîçø©£¨¨¦§¨§¦

ì"æø eøîà37øáBòä ìò ¨§©©©¨¥
÷çBc"L øúqa äøáò£¥¨©¥¤¤¥
-ñç "äðéëMä éìâø©§¥©§¦¨©

,íBìLå,ixd -øáBòä §¨¨¥
÷çBc ¯ íéaøa äøáò£¥¨¨©¦¥
ìL äîB÷ øeòL ìk̈¦¨¤
úéLàøa øöBé¥§¥¦

ìBëéák38eøîàL Bîk , ¦§¨§¤¨§
ì"æø39àeäå éðà ïéà" : ©©¥£¦§

,"'eëåxecl oileki - §
dgec `edy ixd ,"mlera
oi`y ,ixnbl dpikyd z`

.my zexyl dleki `id'eë "íéèäøa øeñà Cìn"L àlà40. ¤¨¤¤¤¨¨§¨¦
`ly dpevx cbp dxeywk - "xeq`" ly ote`a `id dpikyd -

dpikyl oelwe oealr meyn jka yi ixd - dfk mewna zexyl
.'"eke xeq` jln" ly ote`a my z`vnpdïàîì éå" ìáà£¨©§©

ì ïé÷çãcéøa-àLã÷ dì íé÷Bé ãk àzðéëL,àeä-Cie - §¨£¦¦§¦§¨©¦¨ª§¨§¦
z` mixivny dl`l
Îyecwd xy`k ,dpikyd
,dze` miwi `edÎjexa

:dì àîééå:dl xn`ie - §¥¨¨
éîe÷ øôòî éøòðúä"¦§©£¦¥¨¨¦

"'Bâå41ïélî úìz ìòå , §§©§©¦¦
ìàøNé éákòúî¦§©§¥¦§¨¥

:àúeìâadyly lr - §¨¨
ipa miakrzn mixac

:zelba l`xyiìò©
ì ïé÷çãc,àzðéëL- §¨£¦¦§¦§¨

mixivn mdy lr
,dpikylïéãáòc ìòå§©§¨§¦

àzðéëLa àðì÷,dpikyl oelw minxeby lre -Bîk ,"'eëå §¨¨¦§¦§¨§§
LBãwä øäfa áeúkL42. ¤¨©Ÿ©©¨

,ïk ìò,okl -äòøä eòøz àð ìà ,éòøå éçà éáeäà ©¥£©©©§¥©©¨¨¥¨¨¨
,úàfä äìBãbä,dltzd ixg` e` dltzd iptl ,zeyrl - ©§¨©Ÿ

,olvilÎ`pngx mivl ayeníøèa íëéäìà 'äì ãBák eðúe§¨©¡Ÿ¥¤§¤¤
CLçé43ìçä úBîé ìk áéøòîì äçðî ïéa eðéäc ,44ãîìì , ©§¦§©§¥¦§¨§©£¦¨§©Ÿ¦§Ÿ

úeiîéðt äøNòa©£¨¨§¦¦
äãbà àéäL ,äøBzä©¨¤¦©¨¨
,"á÷òé ïéò" øôñaL¤§¥¤¥©£Ÿ
äøBzä úBãBñ áøL¤Ÿ©¨
úøtëîe ,da ïéæeðb§¦¨§©¤¤
,íãà ìL åéúBðBò£¨¤¨¨
éáúëa øàáîk©§Ÿ¨§¦§¥

ì"æéøàä45úBìâpäå , ¨£¦©§©¦§
daL,dxezd zeceq - ¤¨

,xn` ixdoifepbdcb`a
mixacde ,"awri oir"ay
micnel mzece` miielbd
,dcb`d ly dlbpd wlga
íäa CìiL 'ä éëøc ïä¥©§¥¤¥¥¨¤
úBöò úéLéå ,íãàä̈¨¨§¨¦¥

àiîLc élîa BLôða,zeevne dxez ipipra -,àîìòc élîáe §©§§¦¥¦§©¨§¦¥§©§¨

,mler ipipra -èòî ãîìì íâå .áì éîëç ìëì òeãiëåoia - §©¨©§¨©§¥¥§©¦§Ÿ§©
,aixrnl dgpnúBëéøvä úBëìä íéiç-çøà 'Ceøò ïçìL'a§ª§¨¨Ÿ©©¦£¨©§¦

,íãà ìëìuegp jexr ogleyay "miig gxe`" wlgd ixdy - §¨¨¨
,eizekld zrcl cg` lklì"æø eøîà äæ ìòå46äðBMä ìk" : §©¤¨§©©¨©¤

,"'eë íBé ìëa úBëìä- £¨§¨
mler oa `edy el ghaen

,"`adúBëìä ïäL¤¥£¨
äëìä úB÷eñôe úBøeøa§§£¨¨

,äNòîìji` zrcl - §©£¤
,lreta zeyrløàáîk©§Ÿ¨

íL ì"æ é"Lø Leøôa47. §¥©¦©¨
zpeekzn "zekld"ay -
,zexexa zekldl `xnbd
`ixhe `lwyd ila
itk ,xacay zwelgnde
dlibna yxtn i"yxy
dpeyd lk" xn`nd iptl
rbepa `l` ,"zekld
"zekld dpey" lr ctqdl
dcp 'qnae ,'eke `ixhe `lwyd ila onvr zekldd z` cnly
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àðåáìò êì ïéà åäééìò àéøù àúðéëùã äøùòá íéöì
åøîà íàå ïìöéì àðîçø äæî ìåãâ àúðéëùã àðì÷å
äðéëùä éìâø ÷çåãù øúñá äøéáò øáåòä ìò ì"æø
ìù äîå÷ øåòéù ìë ÷çåã íéáøá äøéáò øáåòä å"ç
'åëå àåäå éðà ïéà ì"æø ù"îë ìåëéáë úéùàøá øöåé
ïé÷çãã ïàîì éåå ìáà .'åë íéèäøá øåñà êìîù àìà
éøòðúä äì àîééå ä"á àùãå÷ äì íé÷åé ãë àúðéëùì
ìàøùé éáëòúî ïéìéî úìú ìòå 'åâå éîå÷ øôòî
àðì÷ ïéãáòã ìòå àúðéëùì ïé÷çãã ìò àúåìâá

.÷"äåæá ù"îë 'åëå àúðéëùá

ééçà ééáåäà ïë ìò
ãåáë åðúå úàæä äìåãâä äòøä åòøú àð ìà ééòøå
áéøòîì äçðî ïéá åðééäã êùçé íøèá íëéäìà 'äì
àéäù äøåúä úåéîéðô äøùòá ãåîìì ìåçä úåîé ìë
úøôëîå äá ïéæåðâ äøåúä úåãåñ áåøù é"ò 'ñáù äãâà
äáù úåìâðäå ì"æéøàäëá øàåáîë íãà ìù åéúåðåò
åùôðá úåöò úéùéå íãàä íäá êìéù 'ä éëøã ïä
áì éîëç ìëì òåãéëå àîìòã éìéîáå àéîùã éìéîá
ìëì úåëéøöä úåëìä ç"åà ò"åùá èòî ãåîìì íâå
ïäù 'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìë ì"æøà æ"òå íãà
øàåáîë äùòîì äëìä úå÷åñôå úåøåøá úåëìä
å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùáå íù ì"æ é"ùøôá
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א.37. לא, ˘ËÈÏ"‡:38.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך תקעג ע' אור יהל פ"ז. השמות ש' ע"ח א.39."ראה ה, 40.סוטה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ז מאגה"ת ב.41."להעיר נב, בישעי' ב.42.כמ"ש עה, טז.43.ח"ג יג, ירמי' - הכתוב ל' ע"פ
.44:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ס"ד (ספ"ט בשו"ע הוא מפורש דין הרי אז כי - שחרית הא', לתפלה בנוגע מתחיל דאינו הא "י"ל

ס"א)". (סקנ"ה לביהמ"ד מביהכנ"ס  דרבים, ת"ת צ "ל שלאחרי' וכן התפלה, קודם בצרכיו לעסוק  לאדמו"ר 45.דאסור ת"ת הלכות ראה 
השירים. לשיר הרמב"ן הקדמת קה"ת). (בהוצאת שם ובנסמן ה"ב פ"ב א.46.הזקן עג, נדה ב. כח, סרמ"ו 47.מגילה יו"ד ט"ז ראה

סק"ב.

ixyz b"k iyiy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lrzeziixa ,zeipyn od el`y ,i"yx yxtn envr df xn`n
,`xnbd ly `ixhe `lwyd ila od mby ,ipiqn dynl dklde
zeweqt zekldl dpeekd 'jexr ogley'l rbepa dfÎjxcÎlre

.dyrnl zerbepd zexexa¯ äçðnä úBìòa Lã÷ úaLáe§©¨Ÿ¤©£©¦§¨
,úaL úBëìäa e÷ñòé©©§§¦§©¨
àúaø àúëìä" ék¦¦§§¨©§¨

ì,"àúaL`id zay - §©§¨
daxd opyi ,dlecb dkld
rbepa ozrcl yiy zekld

,zaylíãàä ìBëé ì÷áe§©¨¨¨¨
,íBìLå-ñç da ìLkì¦¨¥¨©§¨
úøk øeqàa elôà£¦§¦¨¥
,äòéãé ïBøñçî ,äìé÷ñe§¦¨¥¤§§¦¨

,mipicd ly -úââL"å§¦§©
-ñç "ïBãæ äìBò ãeîìz©§¨¨©

,íBìLåmiyeryk - §¨
dfy zrcl ilan xeqi`
`ed dricid i`e ,xeqi`
aygp - cnl `ly iptn
z`f dyr eli`k xacd
itk ,melyeÎqg cifna
zxne` dpyndy

zea`a48elit`y ixd .
`lyk melyeÎqg lykidl mileki dliwqe zxk ly mixeqi`a

,zay zekld mirceiéøö ïéàå,íéøôBñ éøác éøeqàa øîBì C §¥¨¦©§¦¥¦§¥§¦
éçéëLc äö÷î éøeqàa èøôáe ,äìòîì eaø Bîk eaøL¤©§©§©§¨¦§¨§¦¥ª§¤¦§¦¥

,àáeè,c`n zeaexw mizrl mixewd -íéøôBñ éøác íéøeîçå ¨©£¦¦§¥§¦
,opaxcnc -äøBz éøácî øúBé49ì"æø eøîàL Bîk ,50ìkL , ¥¦¦§¥¨§¤¨§©©¤¨

,íäéøác ìL ì÷ øeqàa elôà íéîëç éøác ìò øáBòä- ¨¥©¦§¥£¨¦£¦§¦©¤¦§¥¤
,edexq` minkgdy÷ ìëBàä Bîkéàäëe úéáøò úlôz íã §¨¥Ÿ¤§¦©©§¦§©

àðåb,dnecke -äøBzaL úBøeîç ìò øáBòk äúéî áiç51. ©§¨©¨¦¨§¥©£¤©¨
,zay ipice zekld zrcle cenll c`n xacd rbep miptÎlkÎlr -

,zay ly dgpnd zelra zay zekld ecnli okl xy`ìëå§¨
øeavä ïî Bîöò Løôé ìà ãéçécnel xeaivdy drya - ¨¦©¦§Ÿ©§¦©¦

,dnecke jexr ogley ,"awri oir"a mixen`d micenildelôà£¦
,øçà ïéðò ãîìì,xeaivd on cigid yexti l` ok mb -íà ék ¦§Ÿ¦§¨©¥¦¦

sxhvi -éøö ïéàå ,Ba ïé÷eñò øeaväL øáãaàlL øîBì C §¨¨¤©¦£¦§¥¨¦©¤Ÿ
äöeçä àöécnel xeaivdy drya -äøNò eéäé àì íà ¥¥©¨¦Ÿ¦§£¨¨

åéìòå ,Bãòìaîin lr - ¦©§¨§¨¨
,dvegd `veiyéðà- £¦
,owfd epaxàøB÷¥

÷eñtä52'ä éáæòå" :- ©¨§Ÿ§¥
ly ezxez miafery dl`

,'dBîk ,"'eë eìëé¦§§
ì"æø eøîàL53ìk ìò ¤¨§©©©¨

ïéà ék ,äMã÷aL øác̈¨¤¦§ª¨¦¥
,äøBzä úMã÷k äMã÷§ª¨¦§ª©©¨
-àLã÷å àúéøBà"c§©§¨§ª§¨

éøa."ãç àlk àeä-C- §¦ª¨©
`edÎjexaÎyecwdedxezd
,okly ,cg` xac md
l"f epizeaxy zexnl
xac iabl wx z`f exn`
oiprd mday ,dyecway
(oipn) l`xyin dxyr ly

`edi`pzi` ecrlay
xac eze` xnel xyt`
ony i`pz df oi` ixd dxez cenila okÎoi`yÎdn ,dyecway
cgia md l`xyin dxyryk ielir wx df ,dxyr eidiy gxkdd
dxyryke ,dxezd zyecwk dyecw oi`y oeeik ,z`f lka -
,lirl xen`k mikiynn ixd md cgia dxez micnel l`xyin
`veiy in okl - dpikyd z`xyde dyecw ly ddeabd dpigad
Îlr `ed ,cenild zrya "xeaiv" x`yp `l jk llbae dvegd
xacd rxten eci lre dyecway xacn jledy in jxc

.dyecway,"'eë øeavä ïî LøBtä ìë"åze`xl dkef epi` - §¨©¥¦©¦
xeaivd zngpa54éì òîBLå ,,owfd epax xne` -,çèa ïBkLé §¥©¦¦§¤©

çèáì ïkLz íéìLeøéå ,äãeäé òLez eðéîéáe åéîéáe55ïîà , §¨¨§¨¥¦¨©§¨¦¨©¦¦§Ÿ¨¤©¨¥
:ïBöø éäé ïk¥§¦¨
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ùã÷ä úøâà
ìåëé ì÷áå àúáùì àúáø àúëìä éë úáù 'ìäá
äìé÷ñå úøë øåñéàá åìéôà å"ç äá ìùëéì íãàä
ì"öàå å"ç ïåãæ äìåò ãåîìú úââùå äòéãé ïåøñçî
èøôáå äìòîì åáø åîë åáøù íéøôåñ éøáã éøåñéàá
øúåé ñ"ã íéøåîçå àáåè éçéëùã äö÷åî éøåñéàá
åìéôà íéîëç éøáã ìò øáåòä ìëù ì"æø ù"îë ú"ãî
úìôú íãå÷ ìëåàä åîë íäéøáã ìù ì÷ øåñéàá
äøåúáù úåøåîç ìò øáåòë äúéî áééç â"äëå úéáøò
ãåîìì åìéôà øåáéöä ïî åîöò ùåøôé ìà ãéçé ìëå
àìù ì"öàå åá ïé÷åñò øåáéöäù øáãá à"ë øçà ïéðò
éðà åéìòå åãòìáî äøùò åéäé àì íà äöåçä àöé
ìë ìò ì"æøàùîë 'åë åìëé 'ä éáæåòå ÷åñôä àøå÷
äøåúä úùåã÷ë äùåã÷ ïéà éë .äùåã÷áù øáã
øåáéöä ïî ùøåôä ìëå .ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
äãåäé òùåú åðéîéáå åéîéáå çèá ïåëùé éì òîåùå 'åë

:ïåöø éäé ïë ïîà çèáì ïåëùú íéìùåøéå
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י"ב.48. משנה ד' ה"ד.49.פרק פ"א ברכות ב.50.ירושלמי ד, ˘ËÈÏ"‡:51.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- קמ"ל מאי ÂË·‡"לכאורה
אנציק' בארוכה. - טו ח, השדה פאת .386 ע' כללים שד"ח ס"ה. סס"ג אדה"ז שו"ע וראה כוונתו. וגוזמא דלהפלגה כהדעות שלא קמ"ל

ואילך". תקצט ע' יד כח.52.תלמודית א, ה"ד.53.ישעי' פ"ד מגילה ירושלמי א. ח, שם54.ברכות אבל י. ב, שמחות ÈÎ¯„Óמסכת
ה"י.ÔÈÈÚÂציבור. פ"א אבל הלכות ˘ËÈÏ"‡:55.רמב"ם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ השי"- כאן דהמצער ‡ÈÏÂיכות א) (יא, תענית ע"פ -

בנחמת רואה הצבור עם רע"א".‰ˆ·Â¯עצמו ל, מברכות ולהעיר .



ixyzקכב c"k ycew zay mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ד קודש שבת יום
אגרת כד  ,274 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ãë,glw 'nr cr:íúåáìá

.ckd`ltdd owfd epax xiaqd ,b"k oniq ,zncewd dyecwd zxb`a

e` cgia dxez micnel l`xyin dxyryk ,dpikyd z`xyda ,dlecbd

mby ,zexwl lekiy "dyrnd ipira rx" (xn`) okle ,miaxa devn miyer

,dltzd zceara miwqery ,"dltz ef dybd 'd l` miybp" xy` dl`

ixg` e` iptl z`f lkae

mivl ayen dyrp dltzd

okle ,dxez micnel `ly iptn

miaxa zeriaw zeyrl raz

ogleye "awri oir" cenll

dgpn oia dyrnl dkld jexr

.aixrnl

d`a ,dxen`d zxb`d xg`l

,c"k oniq dyecwd zxb`d

dxeva owfd epax raez da

dl`k mpyi recn dtixg

.dltzd zrya mixacny

,milha mixacl dpeekd oi`e

zece` xacn `ed ,"eikxva xetiq" ly okeza mixacnyk elit` `l`

zrya `ly) xg` onfa mda xacn did m`e ,el mikxvpd mixac

`ed ,oky ,`hg meyn dfa did `l (dltzdjixvmixac zece` xacl

`edy ,owfd epax xne` ,dltzd zrya mze` xacn `ed m` j` :dl`

ziwl`d zelbzdd z` ze`xle opeazdl dvex `ed oi`y jka d`xn

.dltzd zrya dlbzn `edÎjexaÎyecwdy

eceak llk jxcay dhnl jlna lynl enk ,jkl dnbec `ian owfd epax

mcia dlriy mipye mini mikgn miaxe ,mixcg ixcga mi`agen ezlecbe

ezklnn iagx lka fixkdl zeevl jlnd oevxa dlryke ,eze` ze`xl

zx`tz xwie ezekln ceak mdl d`xi `ede ,miieqn onfa etq`ziy

- jlnd z` ze`xl oiiprzn epi`e cvd on f` cnery in ixd ,ezlecb

n dnk cr,jlnl oeifa meyn jka yi mbe ,lkd ipira d`xp `ed yteh

eceaka zelkzqddn beprze zgp se`yl eipira aeyg jlnd oi`y

.el mivegpd mipipra f` xacle xtql xzei el aeyge ,ezlecb zx`tzae

itlk epeifae epealr eze`xda jlnl eytpa aiigzn `ed ,efn dxizi

.lk ipira jlnd

ipnf reawl deev miklnd ikln jlny ,dltzd oipra ,lynpa xacd jk

ezlecba mzeppeazd ici lr eny iyxec lkl dlbzn `ed mda dltzd

.`edÎjexaÎyecwd lyfixkdl jlnd deev eli`k df ixd o`k mbe

lkambe dlrnl mb oevx zr md dltzd ipnf oky ,ezklnn iagx

xtq ly oey`xd wlga a"i wxta xne` owfd epaxy itk ,dhnl

,dlrnl "zelcbc oigen" ly onf `id dltzd zryy ,"`ipz"d

iagx lka d`ixw ef ixd - mc` lkl "xyekd zry" `id dhnle

lkeiy envr oikdl wx mc`d lre .`edÎjexaÎyecwd ly ezekln

`edÎjexaÎyecwd zlecba ezeppeazd ici lr - ef zelbzd "lawl"

xn`nd z` dxvw dxeza yxit owfd epaxy itke ,dltzd zrya1

oigizt oieke" oeyln "oeeik" ,eala oelg gzt m` ,"`vi eal oeeik m`"

l`ipc ly ezltza aezkd "dil2eid zepelgy `id dpeekdy

o`k jk - elv` migezt

"eal oeeik m`"a dpeekd

eala oelg gzty ,`id

eala ekxc xi`dl lkeiy

lr gena dxi`nd zelbzdd

.'d zlecba zeppeazdd ici

f` xacn edyin xy`ke

mb dl` eidie ,`ed eipipra

`ed ,el mivegpd mixac

oi`y - lirl xen`k - d`xn

zelbzd ze`xl dvex `ed

,dltzd zrya dpyiy jlnd

ly epeifa edf ,efn dxizie

.lk ipir iptle jlnd

"dliha dgiy" mey xacl `ly dxifb zxifba owfd epax miiqn okl

ixg`y oexg`d yicwd seql cr dltza ligzn ofgdy drydn

dylyn ywaie rwxwd lr ayi cifna jk lr xeariy ine .dltzd

z`f dyer `edy drya wx df ,j` .dlrnly iecipd el xizdl miyp`

eilr lg `l f`y ,miln dnk eitn evxtzdy e` gky xy`k `l ,cifna

mixyile miaehl 'd daihd"a miiqn owfd epaxe ,iecipd oipr dligzkln

."mzeala

íéàeðNe íøöBéì íéáeäàä íéòø ,eòøz àð ìà ,éçà éáeäà£©©©©¨¨¥¥¦¨£¦§§¨§¦
,íøöéì(`xead) ade`dy dn zeyrl ixd mikixv - §¦§¨

,dvex (rxd xvid) `peydy dn `le ,dvexíãà äNòé ìàå§©©£¤¨¨
úçà äòL òLø Bîöò,dltz ly zcgeinde dcigid dryd - ©§¨¨¨¨©©

,íB÷nä éðôì,`ed jexa yecwd iptl -øLàjexa yecwd - ¦§¥©¨£¤
,`edãîòìå ìäwäì ,íBiä ìkî da øça3,Bæ äòLa åéðôì ¨©¨¦¨©§¦¨¥§©£Ÿ§¨¨§¨¨

,dltz ly -úò àéäLìà àBáì úBlbúäì ,åéðôì ïBöø ¤¦¥¨§¨¨§¦§©¨¤
,"èòî Lc÷n"äzia `xwpy itk ,ohwd "ycwnd zia" - ©¦§¨§©

milltzn micedi ea zqpkd4ì ã÷ôì ,ïëBMä ,BãBák úðéëL ¦§Ÿ¦§¦©§©¥
íúBàîè CBúa ízà5,- d`neh lye zelb ly avna mby - ¦¨§ª§¨

ly oevxd zrya ixd ,l`xyi ipa mr dpikyd z`f lka zpkey
zpkeyd dpikyd z` xwal `edÎjexaÎyecwd lekiak `a ,dltz

,mzi`.åéìçéîe åéLwáîe åéLøBãì àönäìeef oevx zrae - §¦¨¥§§¨§©§¨§©£¨
ixd ,dltzd zry `idyBîöòa äàøî ¯ åéëøöa øtñîäå§©§©¥¦§¨¨©§¤§©§

äNòðå ,Búeëìî ãBák éelâa úBàøìå ïðBaúäì õôç BðéàL¤¥¨¥§¦§¥§¦§§¦§©§§©£¨
äàîè äákøîdakxn enk lha dyrp -,ïBéìòä ìéñkì- ¤§¨¨§¥¨©§¦¨¤§
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ééáåäà ãëíéáåäàä íéòéø åòøú àð ìà ééçà
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øçá øùà íå÷îä éðôì úçà äòù òùø åîöò íãà
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åéëøöá øôñîäå åéìçééîå åéù÷áîå åéùøåãì àöîäìå
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קכג ixyz c"k ycew zay mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ד קודש שבת יום
אגרת כד  ,274 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ãë,glw 'nr cr:íúåáìá

.ckd`ltdd owfd epax xiaqd ,b"k oniq ,zncewd dyecwd zxb`a

e` cgia dxez micnel l`xyin dxyryk ,dpikyd z`xyda ,dlecbd

mby ,zexwl lekiy "dyrnd ipira rx" (xn`) okle ,miaxa devn miyer

,dltzd zceara miwqery ,"dltz ef dybd 'd l` miybp" xy` dl`

ixg` e` iptl z`f lkae

mivl ayen dyrp dltzd

okle ,dxez micnel `ly iptn

miaxa zeriaw zeyrl raz

ogleye "awri oir" cenll

dgpn oia dyrnl dkld jexr

.aixrnl

d`a ,dxen`d zxb`d xg`l

,c"k oniq dyecwd zxb`d

dxeva owfd epax raez da

dl`k mpyi recn dtixg

.dltzd zrya mixacny

,milha mixacl dpeekd oi`e

zece` xacn `ed ,"eikxva xetiq" ly okeza mixacnyk elit` `l`

zrya `ly) xg` onfa mda xacn did m`e ,el mikxvpd mixac

`ed ,oky ,`hg meyn dfa did `l (dltzdjixvmixac zece` xacl

`edy ,owfd epax xne` ,dltzd zrya mze` xacn `ed m` j` :dl`

ziwl`d zelbzdd z` ze`xle opeazdl dvex `ed oi`y jka d`xn

.dltzd zrya dlbzn `edÎjexaÎyecwdy

eceak llk jxcay dhnl jlna lynl enk ,jkl dnbec `ian owfd epax

mcia dlriy mipye mini mikgn miaxe ,mixcg ixcga mi`agen ezlecbe

ezklnn iagx lka fixkdl zeevl jlnd oevxa dlryke ,eze` ze`xl

zx`tz xwie ezekln ceak mdl d`xi `ede ,miieqn onfa etq`ziy

- jlnd z` ze`xl oiiprzn epi`e cvd on f` cnery in ixd ,ezlecb

n dnk cr,jlnl oeifa meyn jka yi mbe ,lkd ipira d`xp `ed yteh

eceaka zelkzqddn beprze zgp se`yl eipira aeyg jlnd oi`y

.el mivegpd mipipra f` xacle xtql xzei el aeyge ,ezlecb zx`tzae

itlk epeifae epealr eze`xda jlnl eytpa aiigzn `ed ,efn dxizi

.lk ipira jlnd

ipnf reawl deev miklnd ikln jlny ,dltzd oipra ,lynpa xacd jk

ezlecba mzeppeazd ici lr eny iyxec lkl dlbzn `ed mda dltzd

.`edÎjexaÎyecwd lyfixkdl jlnd deev eli`k df ixd o`k mbe

lkambe dlrnl mb oevx zr md dltzd ipnf oky ,ezklnn iagx

xtq ly oey`xd wlga a"i wxta xne` owfd epaxy itk ,dhnl

,dlrnl "zelcbc oigen" ly onf `id dltzd zryy ,"`ipz"d

iagx lka d`ixw ef ixd - mc` lkl "xyekd zry" `id dhnle

lkeiy envr oikdl wx mc`d lre .`edÎjexaÎyecwd ly ezekln

`edÎjexaÎyecwd zlecba ezeppeazd ici lr - ef zelbzd "lawl"

xn`nd z` dxvw dxeza yxit owfd epaxy itke ,dltzd zrya1

oigizt oieke" oeyln "oeeik" ,eala oelg gzt m` ,"`vi eal oeeik m`"

l`ipc ly ezltza aezkd "dil2eid zepelgy `id dpeekdy

o`k jk - elv` migezt

"eal oeeik m`"a dpeekd

eala oelg gzty ,`id

eala ekxc xi`dl lkeiy

lr gena dxi`nd zelbzdd

.'d zlecba zeppeazdd ici

f` xacn edyin xy`ke

mb dl` eidie ,`ed eipipra

`ed ,el mivegpd mixac

oi`y - lirl xen`k - d`xn

zelbzd ze`xl dvex `ed

,dltzd zrya dpyiy jlnd

ly epeifa edf ,efn dxizie

.lk ipir iptle jlnd

"dliha dgiy" mey xacl `ly dxifb zxifba owfd epax miiqn okl

ixg`y oexg`d yicwd seql cr dltza ligzn ofgdy drydn

dylyn ywaie rwxwd lr ayi cifna jk lr xeariy ine .dltzd

z`f dyer `edy drya wx df ,j` .dlrnly iecipd el xizdl miyp`

eilr lg `l f`y ,miln dnk eitn evxtzdy e` gky xy`k `l ,cifna

mixyile miaehl 'd daihd"a miiqn owfd epaxe ,iecipd oipr dligzkln

."mzeala

íéàeðNe íøöBéì íéáeäàä íéòø ,eòøz àð ìà ,éçà éáeäà£©©©©¨¨¥¥¦¨£¦§§¨§¦
,íøöéì(`xead) ade`dy dn zeyrl ixd mikixv - §¦§¨

,dvex (rxd xvid) `peydy dn `le ,dvexíãà äNòé ìàå§©©£¤¨¨
úçà äòL òLø Bîöò,dltz ly zcgeinde dcigid dryd - ©§¨¨¨¨©©

,íB÷nä éðôì,`ed jexa yecwd iptl -øLàjexa yecwd - ¦§¥©¨£¤
,`edãîòìå ìäwäì ,íBiä ìkî da øça3,Bæ äòLa åéðôì ¨©¨¦¨©§¦¨¥§©£Ÿ§¨¨§¨¨

,dltz ly -úò àéäLìà àBáì úBlbúäì ,åéðôì ïBöø ¤¦¥¨§¨¨§¦§©¨¤
,"èòî Lc÷n"äzia `xwpy itk ,ohwd "ycwnd zia" - ©¦§¨§©

milltzn micedi ea zqpkd4ì ã÷ôì ,ïëBMä ,BãBák úðéëL ¦§Ÿ¦§¦©§©¥
íúBàîè CBúa ízà5,- d`neh lye zelb ly avna mby - ¦¨§ª§¨

ly oevxd zrya ixd ,l`xyi ipa mr dpikyd z`f lka zpkey
zpkeyd dpikyd z` xwal `edÎjexaÎyecwd lekiak `a ,dltz

,mzi`.åéìçéîe åéLwáîe åéLøBãì àönäìeef oevx zrae - §¦¨¥§§¨§©§¨§©£¨
ixd ,dltzd zry `idyBîöòa äàøî ¯ åéëøöa øtñîäå§©§©¥¦§¨¨©§¤§©§

äNòðå ,Búeëìî ãBák éelâa úBàøìå ïðBaúäì õôç BðéàL¤¥¨¥§¦§¥§¦§§¦§©§§©£¨
äàîè äákøîdakxn enk lha dyrp -,ïBéìòä ìéñkì- ¤§¨¨§¥¨©§¦¨¤§
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ùã÷ä úøâà
ééáåäà ãëíéáåäàä íéòéø åòøú àð ìà ééçà

äùòé ìàå íøöéì íéàåðùå íøöåéì
øçá øùà íå÷îä éðôì úçà äòù òùø åîöò íãà
àéäù åæ äòùá åéðôì ãåîòìå ìä÷äì íåéä ìëî äá
èòî ùã÷îä ìà àåáì úåìâúäì åéðôì ïåöø úò
íúåàîåè êåúá íúà ïëåùä åãåáë úðéëùì ãå÷ôì
åéëøöá øôñîäå åéìçééîå åéù÷áîå åéùøåãì àöîäìå
éåìéâá úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åîöòá äàøî
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ixack `lye ,dzgcp `le dhigyd xg`l wx dycwedy meyn

.`ax
:iia`l `ax uxzníìBòì ,àìote`a zwqer `ziixadàöîpL Ÿ§¨¤¦§¨

oey`xdøçàdäèéçL[ipyd ly]øçà Ba øéîäåd,äèéçLzn`ae ©©§¦¨§¥¦©©§¦¨
,`ed heyt minly zxeza daixw dxenzdy df oicàø÷e§¨

àîìòa àzëîñàdyxc epi` jkl `ziixad d`iady weqtde ± ©§©§¨§¨§¨
.dxezd on xacl fnx wx `l` ,dxenb

:`xnbd zl`eyàúà éàîì àø÷ àlàd`a 'm`' zaiz dn ok m` ± ¤¨§¨§©£¨
:`xnbd daiyn .epcnllàéðúãkepcnll d`a 'm`' zaiz - ¦§©§¨

weqta xn`p ,da epipy jky ,`ziixaa diepyd dyxcd(my)m`'¦
zaiz ,'FpAxw z` aixwn `Ed aUM'áNk'd`a zxzein dxe`kly ¤¤©§¦¤¨§¨¤¤

äéìàì çñtä úà úBaøìgqtd ziil` z` aixwdl jixvy cnll ±. §©¤©¤©¨©§¨
eàeäLk[aezkd-],'áNk íà' øîBàzxzein dxe`kly 'm`' zaiz §¤¥¦¤¤

d`aBúðL äøáòL çñt úBaøì,jka lqtpe ezciln dpy dxary - §©¤©¤¨§¨§¨
åokçñt úîçî ïéàaä íéîìL,gqtd xzenn -íéîìL úåöî ìëì §§¨¦©¨¦¥£©¤©§¨¦§©§¨¦

,minlya zebdepd zevnd lk oiprl minly oic mdilr didiy ±
xnelkLoaxwdäëéîñ ïeòh,ey`x lr milrad ici lyíéëñðe- ¤¨§¦¨§¨¦

,onye zleqe oii z`adeúôeðúe[ztpde-]øîBà àeäLëe .÷BLå äæç §©¨¤¨§¤¥
(ai b `xwie)ïéðòä ÷éñôä ,'æò íàå'oia wiqtdl d`a 'm`e' zaiz - §¦¥¦§¦¨¦§¨

jkae ,fr ipicl yak ipicãnéìaezkdäðeòè ïéàL æòä ìòzaxwd ¦¥©¨¥¤¥§¨
däéìà.yaka enk ©§¨

ezxenz ote` dfi`a x`al ,`ax ixaca xg` oeyl d`ian `xnbd
:dnvra axwz ote` dfi`ae drxzàLéøà dì éðúîc àkéàyi ± ¦¨§©§¥¨©¥¨

e 'epy `l'] `ax ixac z` epyy,`aiwr iax ixac zligz lr ['ek
,xn`yL çñtäe xg` gqt enewna yixtde ca`àöîpoey`xd ©¤©¤¦§¨

,çñtä úèéçL íãB÷dgcp oey`xd ,ipyd z` egqtl hgye ¤§¦©©¤©
e envra axwdlnïëå ,íéîìL åéîãa àéáéå øënéå áàzñiL ãò äòøé¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¨§¨¦§¥

a oicdBúøeîzjk lre .oey`xd lyeðL àì ,àáø øîàmby §¨¨©¨¨Ÿ¨
,dnvra axwdln diegc dxenzdàlàote`aàöîpLoey`xd ¤¨¤¦§¨

íãB÷då äèéçLmbBa øéîä[oey`xa-]íãB÷d,äèéçLdf ote`ay ¤§¦¨§¥¦¤§¦¨
,ezxenz z` ode oey`xd z` od dgc ipyd z` hgy xy`k
`l mdipy okle ,jkl erawpe gqtl micnere miie`x eid mdipyy

,minly myl mnvra eaxwiìáày ote`aàöîðoey`xdíãB÷ £¨¦§¨¤
dBa øéîäå äèéçLløçàd,äèéçL,drex oey`xdy it lr s` §¦¨§¥¦©©§¦¨

äáéø÷ Búøeîzl dnvra,íéîìLzhigya dzgcp `l `idy meyn §¨§¥¨§¨¦
.ipydàîòè éàî,dzgcp `l dxenzdy xacd mrh edne -ék ©©£¨¦

äèéçL äòá÷aygiy ,'gqt' mya oaxw zraew dhigydy dn ± ¨§¨§¦¨
a `weec `ed ,dgcpe gqtl ie`x didydéì éæçc éãéîxaca ± ¦¦©£¦¥

la` ,gqt myl axwdl ie`xe yecw did dhigyd zryayéãéî¦¦
déì éæç àìc,dhigyd zrya jkl ie`x epi`e ycwed `ly xac ± §Ÿ£¦¥

,gqtd zxenz dzyrp `l oiicr dhigyd zryay ef dnda oebk
,gqt myl axwdl f` die`x dzid `l ok m`eäòá÷ àìdze` Ÿ¨§¨

zxg` dnda zhigya zigcp dpi` `ide ,'gqt' mya dhigyd
.gqtl

:`ziixan `ax ixac lr dywn iia`déáéúéà[dywd-]ééaà ¥¦¥©©¥
minly zyxta dxeza xn`p ,`ziixaa epipyy dnn `axl`xwie)

(f báNk íà':`ziixad zxxan ,'ebe 'aixwn `EdøîBì ãeîìz äî ¦¤¤©§¦©©§©
daiyn .zxzein dxe`kl `idy 'm`' zaiz epzcnln dn ±

d`a ef daiz :`ziixadçñtä øçà çñtä úøeîz úBaøìdnda - §©§©©¤©©©©¤©
,ipyd gqtd zhigy xg`l oey`xd gqta dxnedyäáéø÷L¤§¥¨

l dnvra.íéîìL§¨¦
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' ב



קכה היום יום . . .  ixyz c"k ycew zay mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,oexg`d yicwdäçðîe úéáøò úéøçL17äæ ìò øáBòäå .'eëå ©£¦©§¦¦§¨§§¨¥©¤
éecð Bì eøéziL íéLðà 'âî Lwáéå õøàä ìò áLé ¯ ïBãæa§¨¥¥©¨¨¤¦©¥¦£¨¦¤©¦¦

,äìòîlLinl ribny - ¤§©§¨
,exfby dxifb lr xaery

áLå",daeyz dyri - §¨
zrya xzei xacl `ly

,dltzdàìå ,"Bì àôøå§¨¨§Ÿ
éecð íeL åéìò ìç̈¨¨¦

,øwò ìk òøôîìef `l - §©§¥©¨¦¨
lr iecipdn `txiiy cala
ef daeyz `l` ,`adl
`l dligzklny znxeb

,iecip mey eilr didék¦
ìç àì Búlçzî- ¦§¦¨Ÿ¨

,iecipdíéLLBç íðéàL ,íéòLBtäå íéãøBnä ìò íà ék¦¦©©§¦§©§¦¤¥¨§¦
éìéìt ïBòä ìò úBiøaä ïîe íéîMä ïî äøtk Lwáì ììk§¨§©¥©¨¨¦©¨©¦¦©§¦©¤¨§¦¦

ìò àìå ,Lôð èàLa ïBãæa íéøaãnLk à÷åc íâå .äfä©¤§©©§¨§¤§©§¦§¨¦§¨¤¤§Ÿ©
BðéàL ,ïekúî àìa úBáz änk åétî e÷øæpL Bà çëBMä©¥©¤¦§§¦¦©¨¥§Ÿ¦§©¥¤¥

éøö,ììk äøzä C- ¨¦©¨¨§¨
ine ,iecipd z` el exiziy
xn`ie cifna xaciy
oiekzna `ly df didy
:xne` `ed eilr - 'eke
úBéìëe úBaì ïçBáe"¥¦§¨

"÷écö íé÷ìà18, ¡Ÿ¦©¦
íéáBhì 'ä äáéèä"- ¥¦¨©¦

aeh miyery dl`l
xacln mnvr mixneye

,llkíéøLéìå§¦¨¦
"íúBaìa19:`ly - §¦¨

`ly zeaiz dnk mditn ewxfp `l` ,xacl mala eayg
.aeh 'd dyri mdl mb - oiekzna
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ø÷éò ìë òøôîì éåãéð íåù åéìò ìç àìå åì àôøå
íðéàù íéòùåôäå íéãøåîä ìò à"ë ìç àì åúìçúî éë
úåéøáä ïîå íéîùä ïî äøôë ù÷áì ììë íéùùåç
ïåãæá íéøáãîùë à÷åã íâå .äæä éìéìô ïåòä ìò
äîë åéôî å÷øæðù åà çëåùä ìò àìå ùôð èàùá
úåáì ïçåáå ììë äøúä ö"àù ïéåëúî àìá úåáéú
:íúåáìá íéøùéìå íéáåèì 'ä äáéèä .÷éãö íé÷ìà úåéìëå
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למנחה  גם ששייכת דשחרית ק"ש בין בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך כל ג"כ עוה"פ), ק"ש אצ"ל (שלכן שחרית לתפלת

למנחה)". י.18.- ז, תהלים - הכתוב ד.19.ל' קכה, תהלים - הכתוב ל'
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xn`ie cifna xaciy
oiekzna `ly df didy
:xne` `ed eilr - 'eke
úBéìëe úBaì ïçBáe"¥¦§¨

"÷écö íé÷ìà18, ¡Ÿ¦©¦
íéáBhì 'ä äáéèä"- ¥¦¨©¦

aeh miyery dl`l
xacln mnvr mixneye
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"íúBaìa19:`ly - §¦¨

`ly zeaiz dnk mditn ewxfp `l` ,xacl mala eayg
.aeh 'd dyri mdl mb - oiekzna
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áùå äìòîìù éåãéð åì åøéúéù íéùðà 'âî ù÷áéå
ø÷éò ìë òøôîì éåãéð íåù åéìò ìç àìå åì àôøå
íðéàù íéòùåôäå íéãøåîä ìò à"ë ìç àì åúìçúî éë
úåéøáä ïîå íéîùä ïî äøôë ù÷áì ììë íéùùåç
ïåãæá íéøáãîùë à÷åã íâå .äæä éìéìô ïåòä ìò
äîë åéôî å÷øæðù åà çëåùä ìò àìå ùôð èàùá
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰)ו ערבית שחרית הסדר: לתרץ בדא"פ בהמשך ‡ÂÏÈÙ"נ"ל שבאה מנחה בתפלת אפילו היינו, מנחה, (
למנחה  גם ששייכת דשחרית ק"ש בין בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך כל ג"כ עוה"פ), ק"ש אצ"ל (שלכן שחרית לתפלת

למנחה)". י.18.- ז, תהלים - הכתוב ד.19.ל' קכה, תהלים - הכתוב ל'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc migqt(iyily meil)

:iia` xxanéîc éëéä,o`k xaecn dna ±àîéìéàxn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨
ote`a xaecnyLe ca`p gqtdàöîpløçàdäèéçL,ipyd ly ¤¦§¨©©§¦¨

Ba øéîäåzxg` dnda [oey`xa-]øçàdàèéLt ,äèéçLheyt ± §¥¦©©§¦¨§¦¨
`vnpy gqtd ixdy ,minlyl dnvra daixw ef dxenzy xacd
oky lke ,minlyl envra axw `edy 'gqtd xzen' `ed

e ,minlyl dnvra daixw ezxenzyänìjxvpàø÷ éìcnll ¨¨¦§¨
.z`fåàì àlàote`a xaecn i`ce `l` ±àöîpLoey`xdãB÷í ¤¨¨¤¦§¨¤

døçà Ba øéîäå ,äèéçLdäèéçLoey`xd xak f`y ipyd ly §¦¨§¥¦©©§¦¨
oey`xd did xindy dryay it lr s`y aezkd eprinyne ,iegc
,minlyl dnvra daixw ezxenz ,minlyl envra axwdln iegc
ixack `lye ,dzgcp `le dhigyd xg`l wx dycwedy meyn

.`ax
:iia`l `ax uxzníìBòì ,àìote`a zwqer `ziixadàöîpL Ÿ§¨¤¦§¨

oey`xdøçàdäèéçL[ipyd ly]øçà Ba øéîäåd,äèéçLzn`ae ©©§¦¨§¥¦©©§¦¨
,`ed heyt minly zxeza daixw dxenzdy df oicàø÷e§¨

àîìòa àzëîñàdyxc epi` jkl `ziixad d`iady weqtde ± ©§©§¨§¨§¨
.dxezd on xacl fnx wx `l` ,dxenb

:`xnbd zl`eyàúà éàîì àø÷ àlàd`a 'm`' zaiz dn ok m` ± ¤¨§¨§©£¨
:`xnbd daiyn .epcnllàéðúãkepcnll d`a 'm`' zaiz - ¦§©§¨

weqta xn`p ,da epipy jky ,`ziixaa diepyd dyxcd(my)m`'¦
zaiz ,'FpAxw z` aixwn `Ed aUM'áNk'd`a zxzein dxe`kly ¤¤©§¦¤¨§¨¤¤

äéìàì çñtä úà úBaøìgqtd ziil` z` aixwdl jixvy cnll ±. §©¤©¤©¨©§¨
eàeäLk[aezkd-],'áNk íà' øîBàzxzein dxe`kly 'm`' zaiz §¤¥¦¤¤

d`aBúðL äøáòL çñt úBaøì,jka lqtpe ezciln dpy dxary - §©¤©¤¨§¨§¨
åokçñt úîçî ïéàaä íéîìL,gqtd xzenn -íéîìL úåöî ìëì §§¨¦©¨¦¥£©¤©§¨¦§©§¨¦

,minlya zebdepd zevnd lk oiprl minly oic mdilr didiy ±
xnelkLoaxwdäëéîñ ïeòh,ey`x lr milrad ici lyíéëñðe- ¤¨§¦¨§¨¦

,onye zleqe oii z`adeúôeðúe[ztpde-]øîBà àeäLëe .÷BLå äæç §©¨¤¨§¤¥
(ai b `xwie)ïéðòä ÷éñôä ,'æò íàå'oia wiqtdl d`a 'm`e' zaiz - §¦¥¦§¦¨¦§¨

jkae ,fr ipicl yak ipicãnéìaezkdäðeòè ïéàL æòä ìòzaxwd ¦¥©¨¥¤¥§¨
däéìà.yaka enk ©§¨

ezxenz ote` dfi`a x`al ,`ax ixaca xg` oeyl d`ian `xnbd
:dnvra axwz ote` dfi`ae drxzàLéøà dì éðúîc àkéàyi ± ¦¨§©§¥¨©¥¨

e 'epy `l'] `ax ixac z` epyy,`aiwr iax ixac zligz lr ['ek
,xn`yL çñtäe xg` gqt enewna yixtde ca`àöîpoey`xd ©¤©¤¦§¨

,çñtä úèéçL íãB÷dgcp oey`xd ,ipyd z` egqtl hgye ¤§¦©©¤©
e envra axwdlnïëå ,íéîìL åéîãa àéáéå øënéå áàzñiL ãò äòøé¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¨§¨¦§¥

a oicdBúøeîzjk lre .oey`xd lyeðL àì ,àáø øîàmby §¨¨©¨¨Ÿ¨
,dnvra axwdln diegc dxenzdàlàote`aàöîpLoey`xd ¤¨¤¦§¨

íãB÷då äèéçLmbBa øéîä[oey`xa-]íãB÷d,äèéçLdf ote`ay ¤§¦¨§¥¦¤§¦¨
,ezxenz z` ode oey`xd z` od dgc ipyd z` hgy xy`k
`l mdipy okle ,jkl erawpe gqtl micnere miie`x eid mdipyy

,minly myl mnvra eaxwiìáày ote`aàöîðoey`xdíãB÷ £¨¦§¨¤
dBa øéîäå äèéçLløçàd,äèéçL,drex oey`xdy it lr s` §¦¨§¥¦©©§¦¨

äáéø÷ Búøeîzl dnvra,íéîìLzhigya dzgcp `l `idy meyn §¨§¥¨§¨¦
.ipydàîòè éàî,dzgcp `l dxenzdy xacd mrh edne -ék ©©£¨¦

äèéçL äòá÷aygiy ,'gqt' mya oaxw zraew dhigydy dn ± ¨§¨§¦¨
a `weec `ed ,dgcpe gqtl ie`x didydéì éæçc éãéîxaca ± ¦¦©£¦¥

la` ,gqt myl axwdl ie`xe yecw did dhigyd zryayéãéî¦¦
déì éæç àìc,dhigyd zrya jkl ie`x epi`e ycwed `ly xac ± §Ÿ£¦¥

,gqtd zxenz dzyrp `l oiicr dhigyd zryay ef dnda oebk
,gqt myl axwdl f` die`x dzid `l ok m`eäòá÷ àìdze` Ÿ¨§¨

zxg` dnda zhigya zigcp dpi` `ide ,'gqt' mya dhigyd
.gqtl

:`ziixan `ax ixac lr dywn iia`déáéúéà[dywd-]ééaà ¥¦¥©©¥
minly zyxta dxeza xn`p ,`ziixaa epipyy dnn `axl`xwie)

(f báNk íà':`ziixad zxxan ,'ebe 'aixwn `EdøîBì ãeîìz äî ¦¤¤©§¦©©§©
daiyn .zxzein dxe`kl `idy 'm`' zaiz epzcnln dn ±

d`a ef daiz :`ziixadçñtä øçà çñtä úøeîz úBaøìdnda - §©§©©¤©©©©¤©
,ipyd gqtd zhigy xg`l oey`xd gqta dxnedyäáéø÷L¤§¥¨
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ה'תש"דיח תשרי, ב דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: וההפרש . . . קלו עמלה בה.

ְעָנא"  ַבת "הֹוׁשַ ַעם ַאַחת. אֹוְמִרים ּתֵ א ּפַ יִפים ֶאּלָ יַע", ֲאָבל ֵאין ַמּקִ אֹוְמִרים "אֹום ֲאִני חֹוָמה" ְוַגם "ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
ַעם ַאַחת. ָאר - אֹוְמִרים ַרק ּפַ ַהּשְׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ אֹוְמָרם ַהּשְׁ אֹוָתם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּסֹוף - ּבְ ֹראׁש ְוֵהן ּבַ ֵהן ּבָ

קֹול ָרם ֵמאֹות "ס" אֹו "ע". ִמְנָהֵגנּו ְלַהְתִחיל ּבְ
אֹות "ת". ִליִמים ּבָ ֵלם, ּוַמׁשְ ף ׁשָ ִקים ַלֲעׂשֹות ֶהּקֵ ְמַדּיְ

ה'תש"דיט תשרי, ג דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אבל ההשראה . . . 272 לגמרי.

ְלטֹוָבה",  בּוָאָתּה  ּתְ ִמיֵני  ל  ּכָ "ְוֵאת  ֵרה  מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ּבִ ָאְמרֹו  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ְסָפִרים[,  ּבַ ]מּוָבא  ִאיָתא 
ֵמיָלא  ּבְ ְוָאז  ְלִקּדּוׁש –  ַיִין  ם  ּגַ "ל  ַהּנַ ַבד  ִמּלְ ר  ִנְזּכָ ֶאָחד  ָמקֹום  ּבְ ְוֶאְתרֹוג –  ה  ְלַמּצָ ים  ְלִחּטִ ן  ְלַכּוֵ ָצִריְך 

בּוָאה ְלטֹוָבה. ל ַהּתְ ְהֶיה ּכָ ּתִ

ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנִ ּבְ

ַעל ְיֵדי  מֹו ָהִעְנָין ׁשֶ הּו ּכְ ּזֶ ׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ׁשֶ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעלּות  ְך ִהְתּפַ ּכָ ְוָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר  ּדַ ַנְפׁשֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה  ּבְ ְתַמְרֵמר  ּמִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ַהּכֶֹבד רֹאׁש ׁשֶ

ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ַהּמִ

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ֲאדֹוִני  ַעם ַאַחת ִמְקָרא - ָהיּו ְיִחיִדים ׁשֶ ָרָכה" אֹוְמִרים ַרק ּפַ ה "ּבְ ָרׁשָ ם ּפָ ה ּגַ ְעָנא ַרּבָ ִתּקּון ֵליל הֹוׁשַ ּבְ
ים. ּוְבֶעֶרב  "י, ְוֵאיָנּה הֹוָרָאה ָלַרּבִ רּוׁש ַרׁשִ ה ִעם ּפֵ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ ם ְלָאְמָרּה ּבְ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ְמַחת ּתֹוָרה אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ ׂשִ

ַיַחד.  יִנים  ַהּמִ ג'  ִדים  ַאּגְ ַהּמְ ַהג'  ַרק  ָאִרים  ְוִנׁשְ ַהּלּוָלב,  ַעל  ׁשֶ ִריכֹות  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ְמִסיִרים  ל  ַהּלֵ ֹקֶדם 
ְמַחת  ְוׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת  ׁשְ ּבִ ְדַבׁש, ֲאָבל לֹא  ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא  ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ּתַ ֵערּוב 

ּתֹוָרה.
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היום יום . . . קכו

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ַכּלֹות  ִמיִני ֲעֶצֶרת. ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּכְ ֵליל ׁשְ ּיֹום. ַהָקפֹות ּבְ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ין ּבַ ה ּבֵ ּכָ ּסֻ ים ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּבַ ׁשִ ְמַקּדְ
ָרֵאל ַעּמֹו. - ּוְלִיׂשְ

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ָנה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ א ׁשֶ נֹות ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ ּוָ ה ִעְנְיֵני ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ּוִ ּתַ ָנה ִמׁשְ ָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְורֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ
ַהְכָנָעה  ַתֲחנּוִנים ּבְ ָנה ָהֲעבֹוָדה ּבְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ָכה. ּבְ ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ֵהם ּבְ ה ּוִבׁשְ ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ֵהם ּבְ

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ּוִבׁשְ

ה'תש"דכג תשרי, שמחת תורה ]בחו"ל[יום ששי
י ָהעֹוִלים ַלֲחַתן  ית ַעל ָראׁשֵ ֲחִרית. ֵאין נֹוֲהִגים ִלְפרֹוׂש ַטּלִ ׁשַ ִים ּבְ ּפַ ִאים ּכַ ְיָלה. נֹוׂשְ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֵאין קֹוְרִאים ּבַ

ק.  ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ית. ּגַ ֵראׁשִ ּתֹוָרה אֹו ַלֲחַתן ּבְ
חומש: ברכה, ששי ושביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: כד. אהוביי . . . קלח לעין כל.

ָגה  ַהּשָׂ ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ּה"  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ "ֵעץ  ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תק"מ  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ
ְדִאיָתא  ּכִ  – ר"  ָ "ְמֻאּשׁ ּתֹוָרה.  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ֲעבֹוָדה  ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ר"  ָ ְמֻאּשׁ "ְותֹוְמֶכיָה  ּתֹוָרה.  ַהּלֹוְמִדים 
יִכים ֵמרֹאׁשֹו, ַהְינּו  ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ַמְמׁשִ א 'ֵמרֹאׁשֹו', ּדְ ר' ֶאּלָ ָ ְקִרי 'ְמֻאּשׁ ּזַֹהר )ֵחֶלק ג' נג. ב(, ַאל ּתִ ּבַ

ְוָקא. ם ֶאת ָהרֹאׁש ּדַ רּוְך־הּוא, ּוְכַמֲעַלת ָהֶרֶגל ַהְמַקּיֵ ִניִמּיּות ָהֵאין־סֹוף ּבָ ִמּפְ

ה'תש"דכד תשרי, אסרו חג ]בחו"ל[שבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָון. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמרֶחׁשְ

יר. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - ְוַיְאּדִ
חומש: בראשית, כל הסדרה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: וע"כ קבעו . . . בלבותם.

ַאַחת  ִהיא  ְפָרט,  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ אֹו  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ְכָלל,  ּבִ ים  ַרּבִ ּבָ  – ֵרייְנגֶען  פַאְרּבְ  – ַהִהְתַוֲעדּות 
ָרֵאל. ַאֲהַבת ִיׂשְ ְצָוה ַהְיסֹוִדית ּדְ ַדְרֵכי ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות, ּוֶפַתח ּוָמבֹוא ַלּמִ ַהְיסֹודֹות ּבְ

ים  ַהְמֻסּבִ ֵמֵאת  ּתֹוְבִעים  ִרים  ַהְמַדּבְ י  ָראׁשֵ ֲהֵרי  ִהְתַוֲעדּות  ָכל  ּבְ ה  ִהּנֵ ַהִמְקִרים[,  ]ּברֹוב  א  ֻרּבָ ּדְ א  ֻרּבָ
ְמרּו  ׁשְ ּיִ ים ִלְלֹמד דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ְוׁשֶ עּו ִעּתִ ְקּבְ ּיִ ִטיבּו ַהְנָהגֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם, ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ְמֹבָאר  ַהּתֹוָכָחה  ְוֹאֶפן  ִעְנַין  ָללּות  ּכְ ה  ְוִהּנֵ  – ם.  ּוְלַקּיֵ ִלְלֹמד  ְמָנת  ַעל  ִיְהֶיה  ּמּוד  ַהּלִ ר  ַוֲאׁשֶ ִביעּות,  ַהּקְ
ֵמַאַנ"ׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָראּוי  ר  ֲאׁשֶ )ֻקְנְטֵרס למ"ד(,  ל"  ַהּמֹוׁשֵ רּוַח  "ְוִאם  ְתִחיל  ַהּמַ ִדּבּור  ּבְ ֵהיֵטב 
ָבִרים  ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ִהיא ַרק ַעל ּדְ יּה ]=ִעם ַעְצמֹו[ – ָאְמָנם הֹוָכָחה זֹו ּבְ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ְלָלְמדֹו ֵהיֵטב ַאּדַ
ר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ֶדם, ֲאׁשֶ ּוִמּקֶ ָהָיה ֵמָאז  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים ְולֹא ְכלּום,  ּפָ ַנת  ַהְלּבָ ּום  ֶהם ִמּשׁ ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְוִעְנָיִנים 

דֹוָלה. ה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ הֹוִכיחֹו ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  תשרי י"ח ראשון יום לנחת'? העשוי 'כלי מהו
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.úçðì éeOòä õò éìk§¦¥¤¨§©©
מהגמרא הוא זו הלכה ב)מקור כו, האומרת (חגיגה

'כלי  כי טומאה מקבל היה לא המקדש שבבית שהשולחן
טומאה. מקבל אינו בקביעות) במקומו (עומד לנחת' העשוי
הרגלים  לעולי להראות (כדי אותו מגביהים שהיו בגלל ורק

לנחת. העשוי ככלי אינו הפנים), לחם את
שבבית  מהשולחן ראיה להביא אין הראב"ד: ומשיג

היה שכן 'כלי `xeqהמקדש, נחשב ולכן ממקומו, לטלטלו
מחזיק  שאינו (אף טומאה מקבל ואינו לנחת' העשוי
שעשוי  אף בטלטול, המותר עץ כלי אבל סאה), ארבעים

סאה). ארבעים מחזיק אינו (אם טומאה מקבל לנחת
יש  איסור מה יודע "איני משנה': ה'כסף עליו והקשה
יהושע' ה'פני ומיישב המקדש]"? שולחן [של בטלטולו

א) פד, על (שבת אין כי מוקצה, מדין הוא הטלטול איסור :
כלי. תורת השולחן

נפתוח' ה'מי ל"ה)אך משנה (פרפר א. עליו: מקשה

היא א)מפורשת קמג, [השולחן](שבת הטבלא את מסלק
רש"י ופירש אלא)כולה", ד"ה א ב, כלי (ביצה תורת "שיש :

כך  משום האם בשבת, לטלטלו אסור אם אף ב. עליה".
הולכים  הרי החול? בימות גם לנחת העשוי עץ כלי ייחשב
אין  בטלטול, מותר החול שבימות וכיון תשמישו, רוב לפי

טומאה! יקבל בשבת ואף לנחת עשוי להחשיבו
בגמרא  כמובא הוא הראב"ד לדעת הטלטול איסור אלא

לחם (שם) השולחן על "ונתת נאמר המקדש בשולחן אשר
לפני על cinzפנים מונח להיות צריך הפנים שלחם וכיון ,"

ממקומו השולחן את לטלטל אסור השבוע, כל (מי השולחן

שם) .נפתוח
האחרונים שם)והביאו נפתוח מי ב. כו, חגיגה אבן ראיה (טורי

בגמרא מהמסופר הרמב"ם ב)לשיטת כו, כנסת (מגילה בית על
שחדרה  מת טומאת בגלל אליו להיכנס יכלו לא שהכהנים
הקודש  ארון את להגביה רבא ואמר סמוך, מחדר לתוכו
הטומאה, בפני שיחצוץ כדי החדר בפתח ולהניחו ממקומו
טומאה. מקבל שאינו לנחת העשוי עץ כלי הוא הארון כי

שאין  כלי שגם הרי בטלטול, מותר הקודש שארון וכיון
רגילים  שאין היינו לנחת, עשוי הוא אם לטלטלו, איסור

טומאה. מקבל אינו להזיזו,

ה'תשע"ד  תשרי י"ט שני יום רימון'? 'מוציא של שיעורו מה

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰àéöBîa éìkä á÷piMî¦¤¦¨¥©§¦§¦
,ïè÷ àìå ìBãâ àì ,éðBðéa Z eøîàL ïBnøäå .øBäè Z ïBnø¦¨§¨¦¤¨§¥¦Ÿ¨§Ÿ¨¨

ìL éìká eéäéå ,äàBøä úòã éôì.äæa äæ íéæeçà íéðBnø äL §¦©©¨¤§¦§©§¦§¨¦¦£¦¤¨¤
מ"ד)שנינו פי"ז זה (כלים אחוזין שלשה שאמרו "הרימונים :

שונים: באופנים המשנה את פירשו והראשונים בזה".
משערים " רימון בחד "לעולם המשנה).א. על הרא"ש (פי'

ומה  אחד. רימון של בגודל הוא שהנקב די כלומר,
הרימון  ענף על להורות הוא אחוזים" "שלשה שנאמר
רימון  וזהו ביחד" שלשה "שגדילים ענף להיות שצריך
שהם  יחד שנים או אחד שגדילין מאותן "ולא בינוני, בגודל
שהם  ביחד חמשה או ארבעה שגדילים מאותן ולא גדולים,

שיעורן)קטנים" ד"ה ב, ד, עירובין .(תוספות
אך  רימונים שלשה בו שיוצאים לנקב המשנה כוונת ב.

זה" אחר זה אלא ביחד, שיצאו שם)"לא "הנקב (תוס' כן ואם .
רימונים  לג' אפשר דאי – [אחד] רימון ממוציא מעט גדול

יוצא" ואחד נכנס אחד יהא שלא ביחד .(הרא"ש)הגדלים

הראשונים  ברוב שהובאו אלו פירושים שני לעומת ג.
כאן) ובראב"ד שם, תוס' שם, הר"ש(הרא"ש המשנה)כתב ונקט (על .." :

ארכו  דהיינו זה, אצל זה כשלשה תימא דלא  'אחוזים',
אחוזין, בשלשה אלא אחד, כרימון ורחבו רימונים כשלשה
זה, ולפי קנקן". רגלי כשלשה [=חצובה] כחציבא דהיינו

ברוחב להיות צריך רימונים.dylyהנקב
הזקן אדמו"ר כתב נדפס והנה, – ועשייתה' המקוה תקוני (ב'דיני

חיו"ד) סוף שהוא בשוע"ר מרובע, טפח על טפח הנקב "...ויהיה :
בשיעור  בקיאים אנו שאין לפי רימון, ממוציא מעט יותר
בזה)". זה אחוזים ג' שהם אומרים (שיש רימון מוציא

צדק' ה'צמח כך על ח"ג)וכותב קעו סי' יו"ד "ונראה (שו"ת :
רימון  ממוציא מעט יותר יהיה שהנקב פוסק, ז"ל שרבינו
יותר  להחמיר" "שהוא הנ"ל השני וכפירוש אחד", בינוני
[שצריך  הר"ש לפירוש חש "לא אבל הראשון. הפירוש מן
והרמב"ם  התוס' נגד הוא דיחידאה – רימונים] שלשה

והרא"ש". והראב"ד המשניות] [בפירוש

ה'תשע"ד  תשרי כ' שלישי יום הביטול  מעלת

:‡ ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰...úBëzî éìk ìk̈§¥©¨
éðtî .øBpväå ...ìeòðnäå øâpäå úìcä ïî õeç ,äàîè ïéìa÷î§©§¦ª§¨¦©¤¤§©¤¤§©©§§©¦¦§¥

ì Bà ò÷øwì ïééeOò elàL,äàîè ïéìa÷î ïðéà õòä úà LnL ¤¥£¦©©§©§©¥¤¨¥¥¨§©§¦ª§¨
.eòáwiL íã÷ elôàå©£¦Ÿ¤¤¦¨§

לקיר  הקבוע (מדף נחתומין' של 'דף בדין תנאים נחלקו

אינו  אליעזר רבי לדעת הלחם): את עליו עורך שהנחתום
אין  חכמים ולדעת לקרקע, שמחובר מאחר טומאה מקבל
טומאה. מקבל והוא כלי מתורת מבטלו לקרקע חיבורו

הכ"ד)והרמב"ם פי"א מתכות (להלן כלי "שכל כחכמים: פסק
ולכאורה  כשהיו". טומאה מקבלין בכותל או בקורה שקבעם
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ה'תשע"ד  תשרי י"ח ראשון יום לנחת'? העשוי 'כלי מהו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰,úçðì éeOòä õò éìk ìk̈§¦¥¤¨§©©
étî ...äàîè ìa÷î Bðéà Z èòeî øáã àlà ìa÷î Bðéà elôà£¦¥§©¥¤¨¨¨¨¥§©¥ª§¨¦¦
óà ,ï÷éøå àìî ìèìèúî àeäL Z ÷O äî :eãîì äòeîMä©§¨¨§©©¤¦§©§¥¨¥§¥¨©
àéöBäì ;ï÷éøå àìî ìèìhî äéä ïk íà àlà ànhé àì õò éìk§¦¥Ÿ¦©¨¤¨¦¥¨¨¦©§¥¨¥§¥¨§¦

.úçðì éeOòä õò éìk§¦¥¤¨§©©
מהגמרא הוא זו הלכה ב)מקור כו, האומרת (חגיגה

'כלי  כי טומאה מקבל היה לא המקדש שבבית שהשולחן
טומאה. מקבל אינו בקביעות) במקומו (עומד לנחת' העשוי
הרגלים  לעולי להראות (כדי אותו מגביהים שהיו בגלל ורק

לנחת. העשוי ככלי אינו הפנים), לחם את
שבבית  מהשולחן ראיה להביא אין הראב"ד: ומשיג

היה שכן 'כלי `xeqהמקדש, נחשב ולכן ממקומו, לטלטלו
מחזיק  שאינו (אף טומאה מקבל ואינו לנחת' העשוי
שעשוי  אף בטלטול, המותר עץ כלי אבל סאה), ארבעים

סאה). ארבעים מחזיק אינו (אם טומאה מקבל לנחת
יש  איסור מה יודע "איני משנה': ה'כסף עליו והקשה
יהושע' ה'פני ומיישב המקדש]"? שולחן [של בטלטולו

א) פד, על (שבת אין כי מוקצה, מדין הוא הטלטול איסור :
כלי. תורת השולחן

נפתוח' ה'מי ל"ה)אך משנה (פרפר א. עליו: מקשה

היא א)מפורשת קמג, [השולחן](שבת הטבלא את מסלק
רש"י ופירש אלא)כולה", ד"ה א ב, כלי (ביצה תורת "שיש :

כך  משום האם בשבת, לטלטלו אסור אם אף ב. עליה".
הולכים  הרי החול? בימות גם לנחת העשוי עץ כלי ייחשב
אין  בטלטול, מותר החול שבימות וכיון תשמישו, רוב לפי

טומאה! יקבל בשבת ואף לנחת עשוי להחשיבו
בגמרא  כמובא הוא הראב"ד לדעת הטלטול איסור אלא

לחם (שם) השולחן על "ונתת נאמר המקדש בשולחן אשר
לפני על cinzפנים מונח להיות צריך הפנים שלחם וכיון ,"

ממקומו השולחן את לטלטל אסור השבוע, כל (מי השולחן

שם) .נפתוח
האחרונים שם)והביאו נפתוח מי ב. כו, חגיגה אבן ראיה (טורי

בגמרא מהמסופר הרמב"ם ב)לשיטת כו, כנסת (מגילה בית על
שחדרה  מת טומאת בגלל אליו להיכנס יכלו לא שהכהנים
הקודש  ארון את להגביה רבא ואמר סמוך, מחדר לתוכו
הטומאה, בפני שיחצוץ כדי החדר בפתח ולהניחו ממקומו
טומאה. מקבל שאינו לנחת העשוי עץ כלי הוא הארון כי

שאין  כלי שגם הרי בטלטול, מותר הקודש שארון וכיון
רגילים  שאין היינו לנחת, עשוי הוא אם לטלטלו, איסור

טומאה. מקבל אינו להזיזו,

ה'תשע"ד  תשרי י"ט שני יום רימון'? 'מוציא של שיעורו מה

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰àéöBîa éìkä á÷piMî¦¤¦¨¥©§¦§¦
,ïè÷ àìå ìBãâ àì ,éðBðéa Z eøîàL ïBnøäå .øBäè Z ïBnø¦¨§¨¦¤¨§¥¦Ÿ¨§Ÿ¨¨

ìL éìká eéäéå ,äàBøä úòã éôì.äæa äæ íéæeçà íéðBnø äL §¦©©¨¤§¦§©§¦§¨¦¦£¦¤¨¤
מ"ד)שנינו פי"ז זה (כלים אחוזין שלשה שאמרו "הרימונים :

שונים: באופנים המשנה את פירשו והראשונים בזה".
משערים " רימון בחד "לעולם המשנה).א. על הרא"ש (פי'

ומה  אחד. רימון של בגודל הוא שהנקב די כלומר,
הרימון  ענף על להורות הוא אחוזים" "שלשה שנאמר
רימון  וזהו ביחד" שלשה "שגדילים ענף להיות שצריך
שהם  יחד שנים או אחד שגדילין מאותן "ולא בינוני, בגודל
שהם  ביחד חמשה או ארבעה שגדילים מאותן ולא גדולים,

שיעורן)קטנים" ד"ה ב, ד, עירובין .(תוספות
אך  רימונים שלשה בו שיוצאים לנקב המשנה כוונת ב.

זה" אחר זה אלא ביחד, שיצאו שם)"לא "הנקב (תוס' כן ואם .
רימונים  לג' אפשר דאי – [אחד] רימון ממוציא מעט גדול

יוצא" ואחד נכנס אחד יהא שלא ביחד .(הרא"ש)הגדלים

הראשונים  ברוב שהובאו אלו פירושים שני לעומת ג.
כאן) ובראב"ד שם, תוס' שם, הר"ש(הרא"ש המשנה)כתב ונקט (על .." :

ארכו  דהיינו זה, אצל זה כשלשה תימא דלא  'אחוזים',
אחוזין, בשלשה אלא אחד, כרימון ורחבו רימונים כשלשה
זה, ולפי קנקן". רגלי כשלשה [=חצובה] כחציבא דהיינו

ברוחב להיות צריך רימונים.dylyהנקב
הזקן אדמו"ר כתב נדפס והנה, – ועשייתה' המקוה תקוני (ב'דיני

חיו"ד) סוף שהוא בשוע"ר מרובע, טפח על טפח הנקב "...ויהיה :
בשיעור  בקיאים אנו שאין לפי רימון, ממוציא מעט יותר
בזה)". זה אחוזים ג' שהם אומרים (שיש רימון מוציא

צדק' ה'צמח כך על ח"ג)וכותב קעו סי' יו"ד "ונראה (שו"ת :
רימון  ממוציא מעט יותר יהיה שהנקב פוסק, ז"ל שרבינו
יותר  להחמיר" "שהוא הנ"ל השני וכפירוש אחד", בינוני
[שצריך  הר"ש לפירוש חש "לא אבל הראשון. הפירוש מן
והרמב"ם  התוס' נגד הוא דיחידאה – רימונים] שלשה

והרא"ש". והראב"ד המשניות] [בפירוש

ה'תשע"ד  תשרי כ' שלישי יום הביטול  מעלת

:‡ ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰...úBëzî éìk ìk̈§¥©¨
éðtî .øBpväå ...ìeòðnäå øâpäå úìcä ïî õeç ,äàîè ïéìa÷î§©§¦ª§¨¦©¤¤§©¤¤§©©§§©¦¦§¥

ì Bà ò÷øwì ïééeOò elàL,äàîè ïéìa÷î ïðéà õòä úà LnL ¤¥£¦©©§©§©¥¤¨¥¥¨§©§¦ª§¨
.eòáwiL íã÷ elôàå©£¦Ÿ¤¤¦¨§

לקיר  הקבוע (מדף נחתומין' של 'דף בדין תנאים נחלקו

אינו  אליעזר רבי לדעת הלחם): את עליו עורך שהנחתום
אין  חכמים ולדעת לקרקע, שמחובר מאחר טומאה מקבל
טומאה. מקבל והוא כלי מתורת מבטלו לקרקע חיבורו

הכ"ד)והרמב"ם פי"א מתכות (להלן כלי "שכל כחכמים: פסק
ולכאורה  כשהיו". טומאה מקבלין בכותל או בקורה שקבעם
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והנגר  שהדלת שלנו, להלכה גמור בניגוד עומדים הדברים
ואפילו  טומאה מקבלים אינן לקרקע להתחבר העשויים
הם  חיבורם לאחר שאפילו נפסק ושם שהתחברו, קודם

טומאה! מקבלים
והביאור:

העשויים כלים על מדובר שלנו `zבהלכה ynyl
rwxwd מחובר עצמו (שהוא לבית המתחברת דלת כמו ,

עצמאית  מציאות להם אין ולכן כקרקע), הוא והרי לקרקע
להלן  אך לקרקע, בטלים הם מלכתחילה אלא ככלי
את  משמשים אינם אך לקרקע המחוברים בכלים מדובר
לעריכת  הוא בו שהשימוש נחתום של מדף וכמו הקרקע,
היא  כקרקע להחשיבם והסברא הקרקע, לצורך ולא הלחם

וחכמים  אליעזר רבי נחלקו ובזה לקרקע, החיבור מצד רק
הנועד  דבר אך לא, או כלי מתורת מפקיע החיבור אם
קודם  ואפילו כקרקע נחשב הכל לדברי הקרקע לצורך

חיבורו.
לצורך  שנעשה כיון הצינור שאפילו מוסיף והרמב"ם
מקבל  אינו שבקרקע, לבור מים להוליך דהיינו הקרקע,
שיקבע  לאחר שרק וסוברים החולקים יש ובזה טומאה.

טומאה מקבל אינו לא)בקרקע כלל הרא"ש בשו"ת ,(מובא
גם  לתשמיש ראוי הוא המציאות ומצד מאחר כי וסברתם,
לצורך  בו להשתמש היא האדם שמחשבת ורק בתלוש,

לקרקע. כבטל להחשיבו כדי בכך די אין הקרקע,
(ar ,a oil`n l"`xd iyecig .hw 'iq `pipz c"ei dcedia rcep)

ה'תשע"ד  תשרי כ"א רביעי יום חדש  כלי ממנו ועשו שהותך כלי טהרת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰åéìò äfäå úîa àîèð¦§¨§¥§¦¨¨¨
éòéáMa åéìò äfäå øçà éìk eäàOòå Bëézä Ck øçàå éLéìMa©§¦¦§©©¨¦¦©£¨¨§¦©¥§¦¨¨¨©§¦¦
úôøèöî Cezä íãwL äéfä ïéàå ,àîè äæ éøä Z Bìéaèäå§¦§¦£¥¤¨¥§¥©¨¨¤Ÿ¤¦¦§¨¤¤
éLéìL åéìò äfiL ãò äøäè Bì ïéàå .Cezä øçàL äàfäì§©¨¨¤©©¦§¥¨¢¨©¤©¤¨¨§¦¦

." epëéziL øçà ìéaèéå ...éòéáLe§¦¦§©§¦©©¤©¦¤
אפר  מי הזאת צריך ולטהרתו מת טומאת שנטמא כלי
הלכה  - לטומאתו השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה

יהושע ז)כרבי יד, בשלישי (כלים עליו שהזה לאחר שאם
עליו  להזות צריך – חדש כלי ועשהו והתיכו הכלי נשבר

אליעזר כרבי ולא השביעי, ביום הכלי (שם)שנית נשבר שאם
השביעי  היום עד להמתין צריך לא בשלישי, הזאה לאחר
ועשייתו  התכתו לאחר מיד עליו מזה אלא השניה, להזאה

אחר. כלי
היתוך  שקודם הזאה "אין מזו: יתירה מלמדנו והרמב"ם
עליו  שיזה עד טהרה לו ואין היתוך, שאחר להזאה מצטרפת
עליו  יזה או שבירה קודם כלי כשהוא ושביעי שלישי

שיתיכנו". אחר ויטביל ושביעי שלישי
גם  יהושע רבי לדעת אמנם כך: על משיג והראב"ד

השביעי  היום עד להמתין צריך והתכתו הכלי שבירת לאחר
קודם  השלישי ביום הראשונה ההזאה אבל שנית, ולהזות
ההיתוך  לאחר השביעי ביום השניה וההזאה ההיתוך
הזיה  אין אומר, יהושע "רבי המשנה ומלשון מצטרפות,
יום  עד להמתין שצריך רק משמע ושביעי" משלישי פחות
ההיתוך  קודם שההזאה הרמב"ם למד ומנין השביעי,

מצטרפות? אינן ההיתוך שלאחר וההזאה
המשנה': ה'מרכבת ומבאר

רבא דברי את הרמב"ם הביא הקודמת טז,בהלכה (שבת

"שמא ב) לטומאתם חזרו והותכו שנשברו מתכות שכלי ,
ואם  ביום", בו אחר כלי ממנו ויעשה ויתיכנו כלי לו יטמא
נטהר  הכלי שבשבירה כשם כי יאמרו טהור שהוא נאמר

שמש. הערב צריך ואין מיד נטהר בטבילה גם מיד,
עליו  שהזו כלי אם ההזאות: לענין גם קיים דומה וחשש
ההתכה), (לאחר מחדש נטהר יהיה והותך ונשבר בשלישי
לו  אין ולכן אחת בהזאה ודי כעת נטמא שהכלי יאמרו

ויטביל. ושביעי שלישי עליו שיזה עד טהרה

ה'תשע"ד  תשרי כ"ב חמישי יום תנור  טומאת

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïáà ìL äøék Bà øepz©¦¨¤¤¤
øepz íeMî ïéøBäè Z úëzî ìLå .íìBòì ïéøBäè Z§¦§¨§¤©¤¤§¦¦©
ò÷øwì øaçîa àìå ïøéåàî ïéànèúî ïéà ?ãöék ...íéøéëå§¦©¦¥©¥¦§©§¦¥£¦¨§Ÿ¦§ª¨©©§©

.íéøéëå øepúk§©§¦©¦
וכיריים  "תנור בתורה: נאמר חרס, תנור טומאת לגבי
המחובר  לדבר מתייחסת 'יותץ' המילה הם". טמאין יותץ
תנור  שאפילו ללמדנו זו בלשון השתמשה והתורה לקרקע,
הרי  בקרקע שחברו כיון כי לומר מקום היה כי טמא, מחובר
עצמה  הקרקע כמו טומאה מקבל ואינו עצמה כקרקע הוא

ב) קכה, .(שבת
נטמא? כן למעשה ולמה

התוספות לדעת בדבר: ראשונים לא נחלקו ד"ה א סה, (ב"ב

שם) אחד לפירוש אינו מכר, לקרקע התנור שחיבורו מלמד הפסוק

וממכר  מקח דיני לגבי גם למדו ומכאן גמור. חיבור נחשב
דעה  לפי במכירה, נכלל מה פירט ולא בית לחברו שהמוכר
ומכל  לקרקע, המחוברים הבית כלי כל בה נכללים אחת
מדיני  כי לקרקע, המחובר תנור כוללת המכירה אין מקום
נחשב  אינו לקרקע תנור של שחיבור למדים אנו טומאה

גמור. חיבור
הרמב"ם יא)אך ה, כלים המשניות אחר:(בפירוש טעם כתב

וכיריים  תנור זולת טהורים, בארץ הבנויים שהכלים "לפי
הת  כלומר, הפסוק". ביארם נחשבים אשר אכן והכיריים נור

ולימד  הכלל מן אותם הוציא הכתוב אך לקרקע, מחובר
שמחוברים. אף שמטמאים

הרמב"ם  לדעת זו: הלכה לגבי השיטות בין מינה ונפקא
לשיטתו  כי נטמא, אינו לקרקע המחובר מתכת של תנור
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לימד  חרס של בתנור ורק חיבור נחשב כן תנור של חיבורו
לא  שבהם תנורים שאר אך שמחובר, אף שנטמא הכתוב

במחובר נטמאים אינם הכתוב שם)דיבר פיה"מ ואילו (ראה .

לקרקע  תנור של שחיבורו מלמד שהפסוק התוספות לדעת
אחר  לתנור חרס תנור בין הבדל אין גמור, חיבור נחשב אינו

טמאים t)ושניהם ,` xyei ixn`).

ה'תשע"ד  תשרי כ"ג שישי יום חוצץ? מתי – העריבה בסדקי בצק

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äáøòä é÷ãñaL ÷öä¥¤§¦§¥¨£¥¨
àìå ,õöBç ¯ áeLç Bøeqàå ìéàBä ,çñôa íà :õøL Ba òâpL¤¨©¤¤¦§¤©¦§¦¨¥§Ÿ
åéìò ãét÷î äéä íà :äðMä úBîé øàLa íàå ;äáøòä úàîèð¦§¨¨£¥¨§¦¦§¨§©¨¨¦¨¨©§¦¨¨
äáøòk àeä éøä ¯ Bîei÷a äöBø íàå ,äøBäè äáøòä ¯¨£¥¨§¨§¦¤§¦£¥¨£¥¨

.äáøòä úàîèðå§¦§¨¨£¥¨
במשנה הוא ההלכה א)מקור מה, חמץ (פסחים של בצק :

של  כזית יש אם בצק), בה שלשים (קערה העריבה שבסדקי
כזית  אין ואם הפסח לפני לבערו חייבים אחד במקום בצק
חייבים  ואין במיעוטו, בטל הוא הרי אחד במקום ממנו

הטומאה. לענין וכן לבערו.
בגמרא בפסח)ופירשו ד"ה רש"י לפי א. מו, השרץ (שם נגע שאם

הערבה שבסדקי חוצץ gqtaבבצק הבצק חשוב', ש'איסורו
אין  אם (גם לעריבה יורדת טומאה ואין והעריבה השרץ בין
וזאת, שם). לבטלו ובכוונתם הבצק על מקפידים הבעלים
בשיעור  בצק מחשיב חמץ איסור כי 'כזית', בבצק יש אם
השרץ  בין חוצץ והריהו העריבה, מן נפרד כדבר זה
לבטלו) הבעלים (ובכוונת 'כזית' בבצק אין אם אך לעריבה.

חוצץ. ואינו מהעריבה כחלק נחשב הוא הרי
dpyd zeni x`yae אם אלא הבצק, בשיעור תלוי הדבר אין

- להסירו ורוצים הבצק הימצאות על מקפידים הבעלים
זה  הרי בקיומו", רוצה "אם אך כזית, בו אין אפילו חוצץ

בעריבה. השרץ נגע כאילו

הצל"ח א)והקשה מו, שם :(פסחים
ואיסורו  הואיל ש"בפסח בסתם הרמב"ם כאן כתב מדוע
כזית  בין חילק ולא העריבה", נטמאת ולא חוצץ חשוב,
כן  הפסח לפני חמץ של בצק בביעור והרי מכזית? לפחות

וכתב הט"ו)חילק פ"ב חו"מ אם (הל' העריבה, שבסדקי "בצק :
בטל  לאו... ואם לבער, חייב - אחד במקום כזית יש
היא  הגמרא ומשמעות בקיומו)", רוצה (אם במיעוטו
(ובדעתו  כזית שיעור בבצק אין ואם שווים שדיניהם
ולענין  הפסח, קודם לבערו צריך אין – פסח לענין לבטלו),

העריבה? מן לחלק נחשב כי חוצץ אינו – טומאה
המלך' 'כתר שם)ובספר  חו"מ ה'מגן (הל' דברי פי על  ביאר

סק"ז)אברהם' תמב סי' פחות (או"ח העריבה בסדקי שבצק ,
הרמב"ם  לדעת וגם לבטלו. חייב מלבערו שפטור אף מכזית
ועוברים  התורה' מן אסור שיעור 'חצי כי לבטלו חייבים
חילק  לא בטומאה חציצה לענין ולכן – יראה' ב'בל עליו
איסורו  מ'כזית' פחות אף כי מ'כזית' לפחות 'כזית' בין

העריבה". נטמאית ולא ו"חוצץ חשוב
שיעור' 'חצי שעל הפוסקים כשיטת סובר רש"י אמנם,
התורה, מן לבטלו צריך שאין וכיון יראה, בבל עוברים אין
העריבה  מן חלק והוא חשוב איסורו אין מ'כזית' פחות בצק

חוצץ. ואינו לבטלו) דעתו (אם

ה'תשע"ד  תשרי כ"ד קודש שבת מדרס'? 'מגע טומאת אין מתי

Ë ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰:ìLìL ìò äLäL §¨©§¨
ïéàå ,ñøãnä ïî øäè Z ÷ìçð Ck øçàå ñøãîa àîèpL¤¦§¨§¦§¨§©©¨¤¡©¨©¦©¦§¨§¥

.ììk äàîè elà íéòø÷a¦§¨¦¥ª§¨§¨
כך  ואחר הזב במדרס שנטמא שלשה על שלשה בגד

במשנה קמא תנא לדעת חלקים, לשני ינחלק כז, וכפי (כלים
בגמרא ב)שמבואר עב, טומאת חולין המדרס", מן "טהור -

חלק  בכל אין כעת כי ממנו, בטלה הטומאה) (אב הזב מדרס
מדרס' 'מגע טמא אבל לטומאה, הראוי שיעור עצמו בפני
בחברו  חלק כל נגע נחלק שהבגד לפני כי לטומאה), (ראשון
אפילו  טמא אינו יוסי רבי לדעת ואילו מדרס. טמא שהיה
החלקים  חיבור מקום היה שנחלקו לפני כי מדרס', 'מגע
הטומאה  (נגיעת הסתרים' בית ו'טומאת הבגד עובי בתוך

מטמאה. אינה נראה) שאינו במקום
אלו  בקרעים ש"אין יוסי כרבי פסק הרמב"ם והנה,

טוב' יום ה'תוספות והקשה כלל", שם)טומאה בהלכה (כלים :
על (ה"ז)קודמת שלשה בו שארג "הבגד הרמב"ם כתב

מן  טהר מתחלתו, אחד חוט נטל במדרס... ונטמא שלשה
שנגע  ככלי ראשון הוא והרי מדרס, מגע טמא אבל המדרס

במשנה ומקורו מ"ז)במדרס". שם, טמא (שם שהבגד וכחכמים
במדרס  נגע הבגד כל כן לפני כי שנתמעט, אף מדרס' 'מגע

מדרס' מ'מגע אף לגמרי, טהור יוסי רבי לדעת (ראה אבל

שם) במשנה הרע"ב .פירוש
יוסי  כרבי פסק שכאן הרמב"ם בפסקי סתירה יש כן, ואם
ואילו  מדרס', 'מגע טומאת אפילו בו אין שנחלק שבגד
טמא  מתחילתו אחד חוט שנטל שבגד כחכמים פסק לעיל

מדרס'? 'מגע
ומבאר:

לא  מדרס' 'מגע טמא מתחילתו אחד חוט שניטל בגד
חוט  שנוטל שבשעה בגלל אלא למדרס, מחובר שהיה בגלל

בבגד, יגע שלא אפשר אי efמהבגד dribpae מגע' נטמא
כאן, ההלכה שבהמשך אצבעות שלש בקורע (כמו מדרס'
הגדול  הבגד מן פרישתו "שבעת משום מדרס טמא שהקרע
בו  אין שנחלק שלשה על שלשה בגד אבל במגע") נטמא
ומושך  קורע המחלק "אדרבה, שהרי הקריעה בשעת מגע

טהור. ולכן לכאן" וזה לכאן זה
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והנגר  שהדלת שלנו, להלכה גמור בניגוד עומדים הדברים
ואפילו  טומאה מקבלים אינן לקרקע להתחבר העשויים
הם  חיבורם לאחר שאפילו נפסק ושם שהתחברו, קודם

טומאה! מקבלים
והביאור:

העשויים כלים על מדובר שלנו `zבהלכה ynyl
rwxwd מחובר עצמו (שהוא לבית המתחברת דלת כמו ,

עצמאית  מציאות להם אין ולכן כקרקע), הוא והרי לקרקע
להלן  אך לקרקע, בטלים הם מלכתחילה אלא ככלי
את  משמשים אינם אך לקרקע המחוברים בכלים מדובר
לעריכת  הוא בו שהשימוש נחתום של מדף וכמו הקרקע,
היא  כקרקע להחשיבם והסברא הקרקע, לצורך ולא הלחם

וחכמים  אליעזר רבי נחלקו ובזה לקרקע, החיבור מצד רק
הנועד  דבר אך לא, או כלי מתורת מפקיע החיבור אם
קודם  ואפילו כקרקע נחשב הכל לדברי הקרקע לצורך

חיבורו.
לצורך  שנעשה כיון הצינור שאפילו מוסיף והרמב"ם
מקבל  אינו שבקרקע, לבור מים להוליך דהיינו הקרקע,
שיקבע  לאחר שרק וסוברים החולקים יש ובזה טומאה.

טומאה מקבל אינו לא)בקרקע כלל הרא"ש בשו"ת ,(מובא
גם  לתשמיש ראוי הוא המציאות ומצד מאחר כי וסברתם,
לצורך  בו להשתמש היא האדם שמחשבת ורק בתלוש,

לקרקע. כבטל להחשיבו כדי בכך די אין הקרקע,
(ar ,a oil`n l"`xd iyecig .hw 'iq `pipz c"ei dcedia rcep)

ה'תשע"ד  תשרי כ"א רביעי יום חדש  כלי ממנו ועשו שהותך כלי טהרת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰åéìò äfäå úîa àîèð¦§¨§¥§¦¨¨¨
éòéáMa åéìò äfäå øçà éìk eäàOòå Bëézä Ck øçàå éLéìMa©§¦¦§©©¨¦¦©£¨¨§¦©¥§¦¨¨¨©§¦¦
úôøèöî Cezä íãwL äéfä ïéàå ,àîè äæ éøä Z Bìéaèäå§¦§¦£¥¤¨¥§¥©¨¨¤Ÿ¤¦¦§¨¤¤
éLéìL åéìò äfiL ãò äøäè Bì ïéàå .Cezä øçàL äàfäì§©¨¨¤©©¦§¥¨¢¨©¤©¤¨¨§¦¦

." epëéziL øçà ìéaèéå ...éòéáLe§¦¦§©§¦©©¤©¦¤
אפר  מי הזאת צריך ולטהרתו מת טומאת שנטמא כלי
הלכה  - לטומאתו השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה

יהושע ז)כרבי יד, בשלישי (כלים עליו שהזה לאחר שאם
עליו  להזות צריך – חדש כלי ועשהו והתיכו הכלי נשבר

אליעזר כרבי ולא השביעי, ביום הכלי (שם)שנית נשבר שאם
השביעי  היום עד להמתין צריך לא בשלישי, הזאה לאחר
ועשייתו  התכתו לאחר מיד עליו מזה אלא השניה, להזאה

אחר. כלי
היתוך  שקודם הזאה "אין מזו: יתירה מלמדנו והרמב"ם
עליו  שיזה עד טהרה לו ואין היתוך, שאחר להזאה מצטרפת
עליו  יזה או שבירה קודם כלי כשהוא ושביעי שלישי

שיתיכנו". אחר ויטביל ושביעי שלישי
גם  יהושע רבי לדעת אמנם כך: על משיג והראב"ד

השביעי  היום עד להמתין צריך והתכתו הכלי שבירת לאחר
קודם  השלישי ביום הראשונה ההזאה אבל שנית, ולהזות
ההיתוך  לאחר השביעי ביום השניה וההזאה ההיתוך
הזיה  אין אומר, יהושע "רבי המשנה ומלשון מצטרפות,
יום  עד להמתין שצריך רק משמע ושביעי" משלישי פחות
ההיתוך  קודם שההזאה הרמב"ם למד ומנין השביעי,

מצטרפות? אינן ההיתוך שלאחר וההזאה
המשנה': ה'מרכבת ומבאר

רבא דברי את הרמב"ם הביא הקודמת טז,בהלכה (שבת

"שמא ב) לטומאתם חזרו והותכו שנשברו מתכות שכלי ,
ואם  ביום", בו אחר כלי ממנו ויעשה ויתיכנו כלי לו יטמא
נטהר  הכלי שבשבירה כשם כי יאמרו טהור שהוא נאמר

שמש. הערב צריך ואין מיד נטהר בטבילה גם מיד,
עליו  שהזו כלי אם ההזאות: לענין גם קיים דומה וחשש
ההתכה), (לאחר מחדש נטהר יהיה והותך ונשבר בשלישי
לו  אין ולכן אחת בהזאה ודי כעת נטמא שהכלי יאמרו

ויטביל. ושביעי שלישי עליו שיזה עד טהרה

ה'תשע"ד  תשרי כ"ב חמישי יום תנור  טומאת

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïáà ìL äøék Bà øepz©¦¨¤¤¤
øepz íeMî ïéøBäè Z úëzî ìLå .íìBòì ïéøBäè Z§¦§¨§¤©¤¤§¦¦©
ò÷øwì øaçîa àìå ïøéåàî ïéànèúî ïéà ?ãöék ...íéøéëå§¦©¦¥©¥¦§©§¦¥£¦¨§Ÿ¦§ª¨©©§©

.íéøéëå øepúk§©§¦©¦
וכיריים  "תנור בתורה: נאמר חרס, תנור טומאת לגבי
המחובר  לדבר מתייחסת 'יותץ' המילה הם". טמאין יותץ
תנור  שאפילו ללמדנו זו בלשון השתמשה והתורה לקרקע,
הרי  בקרקע שחברו כיון כי לומר מקום היה כי טמא, מחובר
עצמה  הקרקע כמו טומאה מקבל ואינו עצמה כקרקע הוא

ב) קכה, .(שבת
נטמא? כן למעשה ולמה

התוספות לדעת בדבר: ראשונים לא נחלקו ד"ה א סה, (ב"ב

שם) אחד לפירוש אינו מכר, לקרקע התנור שחיבורו מלמד הפסוק

וממכר  מקח דיני לגבי גם למדו ומכאן גמור. חיבור נחשב
דעה  לפי במכירה, נכלל מה פירט ולא בית לחברו שהמוכר
ומכל  לקרקע, המחוברים הבית כלי כל בה נכללים אחת
מדיני  כי לקרקע, המחובר תנור כוללת המכירה אין מקום
נחשב  אינו לקרקע תנור של שחיבור למדים אנו טומאה

גמור. חיבור
הרמב"ם יא)אך ה, כלים המשניות אחר:(בפירוש טעם כתב

וכיריים  תנור זולת טהורים, בארץ הבנויים שהכלים "לפי
הת  כלומר, הפסוק". ביארם נחשבים אשר אכן והכיריים נור

ולימד  הכלל מן אותם הוציא הכתוב אך לקרקע, מחובר
שמחוברים. אף שמטמאים

הרמב"ם  לדעת זו: הלכה לגבי השיטות בין מינה ונפקא
לשיטתו  כי נטמא, אינו לקרקע המחובר מתכת של תנור

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לימד  חרס של בתנור ורק חיבור נחשב כן תנור של חיבורו
לא  שבהם תנורים שאר אך שמחובר, אף שנטמא הכתוב

במחובר נטמאים אינם הכתוב שם)דיבר פיה"מ ואילו (ראה .

לקרקע  תנור של שחיבורו מלמד שהפסוק התוספות לדעת
אחר  לתנור חרס תנור בין הבדל אין גמור, חיבור נחשב אינו

טמאים t)ושניהם ,` xyei ixn`).

ה'תשע"ד  תשרי כ"ג שישי יום חוצץ? מתי – העריבה בסדקי בצק

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äáøòä é÷ãñaL ÷öä¥¤§¦§¥¨£¥¨
àìå ,õöBç ¯ áeLç Bøeqàå ìéàBä ,çñôa íà :õøL Ba òâpL¤¨©¤¤¦§¤©¦§¦¨¥§Ÿ
åéìò ãét÷î äéä íà :äðMä úBîé øàLa íàå ;äáøòä úàîèð¦§¨¨£¥¨§¦¦§¨§©¨¨¦¨¨©§¦¨¨
äáøòk àeä éøä ¯ Bîei÷a äöBø íàå ,äøBäè äáøòä ¯¨£¥¨§¨§¦¤§¦£¥¨£¥¨

.äáøòä úàîèðå§¦§¨¨£¥¨
במשנה הוא ההלכה א)מקור מה, חמץ (פסחים של בצק :

של  כזית יש אם בצק), בה שלשים (קערה העריבה שבסדקי
כזית  אין ואם הפסח לפני לבערו חייבים אחד במקום בצק
חייבים  ואין במיעוטו, בטל הוא הרי אחד במקום ממנו

הטומאה. לענין וכן לבערו.
בגמרא בפסח)ופירשו ד"ה רש"י לפי א. מו, השרץ (שם נגע שאם

הערבה שבסדקי חוצץ gqtaבבצק הבצק חשוב', ש'איסורו
אין  אם (גם לעריבה יורדת טומאה ואין והעריבה השרץ בין
וזאת, שם). לבטלו ובכוונתם הבצק על מקפידים הבעלים
בשיעור  בצק מחשיב חמץ איסור כי 'כזית', בבצק יש אם
השרץ  בין חוצץ והריהו העריבה, מן נפרד כדבר זה
לבטלו) הבעלים (ובכוונת 'כזית' בבצק אין אם אך לעריבה.

חוצץ. ואינו מהעריבה כחלק נחשב הוא הרי
dpyd zeni x`yae אם אלא הבצק, בשיעור תלוי הדבר אין

- להסירו ורוצים הבצק הימצאות על מקפידים הבעלים
זה  הרי בקיומו", רוצה "אם אך כזית, בו אין אפילו חוצץ

בעריבה. השרץ נגע כאילו

הצל"ח א)והקשה מו, שם :(פסחים
ואיסורו  הואיל ש"בפסח בסתם הרמב"ם כאן כתב מדוע
כזית  בין חילק ולא העריבה", נטמאת ולא חוצץ חשוב,
כן  הפסח לפני חמץ של בצק בביעור והרי מכזית? לפחות

וכתב הט"ו)חילק פ"ב חו"מ אם (הל' העריבה, שבסדקי "בצק :
בטל  לאו... ואם לבער, חייב - אחד במקום כזית יש
היא  הגמרא ומשמעות בקיומו)", רוצה (אם במיעוטו
(ובדעתו  כזית שיעור בבצק אין ואם שווים שדיניהם
ולענין  הפסח, קודם לבערו צריך אין – פסח לענין לבטלו),

העריבה? מן לחלק נחשב כי חוצץ אינו – טומאה
המלך' 'כתר שם)ובספר  חו"מ ה'מגן (הל' דברי פי על  ביאר

סק"ז)אברהם' תמב סי' פחות (או"ח העריבה בסדקי שבצק ,
הרמב"ם  לדעת וגם לבטלו. חייב מלבערו שפטור אף מכזית
ועוברים  התורה' מן אסור שיעור 'חצי כי לבטלו חייבים
חילק  לא בטומאה חציצה לענין ולכן – יראה' ב'בל עליו
איסורו  מ'כזית' פחות אף כי מ'כזית' לפחות 'כזית' בין

העריבה". נטמאית ולא ו"חוצץ חשוב
שיעור' 'חצי שעל הפוסקים כשיטת סובר רש"י אמנם,
התורה, מן לבטלו צריך שאין וכיון יראה, בבל עוברים אין
העריבה  מן חלק והוא חשוב איסורו אין מ'כזית' פחות בצק

חוצץ. ואינו לבטלו) דעתו (אם

ה'תשע"ד  תשרי כ"ד קודש שבת מדרס'? 'מגע טומאת אין מתי

Ë ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰:ìLìL ìò äLäL §¨©§¨
ïéàå ,ñøãnä ïî øäè Z ÷ìçð Ck øçàå ñøãîa àîèpL¤¦§¨§¦§¨§©©¨¤¡©¨©¦©¦§¨§¥

.ììk äàîè elà íéòø÷a¦§¨¦¥ª§¨§¨
כך  ואחר הזב במדרס שנטמא שלשה על שלשה בגד

במשנה קמא תנא לדעת חלקים, לשני ינחלק כז, וכפי (כלים
בגמרא ב)שמבואר עב, טומאת חולין המדרס", מן "טהור -

חלק  בכל אין כעת כי ממנו, בטלה הטומאה) (אב הזב מדרס
מדרס' 'מגע טמא אבל לטומאה, הראוי שיעור עצמו בפני
בחברו  חלק כל נגע נחלק שהבגד לפני כי לטומאה), (ראשון
אפילו  טמא אינו יוסי רבי לדעת ואילו מדרס. טמא שהיה
החלקים  חיבור מקום היה שנחלקו לפני כי מדרס', 'מגע
הטומאה  (נגיעת הסתרים' בית ו'טומאת הבגד עובי בתוך

מטמאה. אינה נראה) שאינו במקום
אלו  בקרעים ש"אין יוסי כרבי פסק הרמב"ם והנה,

טוב' יום ה'תוספות והקשה כלל", שם)טומאה בהלכה (כלים :
על (ה"ז)קודמת שלשה בו שארג "הבגד הרמב"ם כתב

מן  טהר מתחלתו, אחד חוט נטל במדרס... ונטמא שלשה
שנגע  ככלי ראשון הוא והרי מדרס, מגע טמא אבל המדרס

במשנה ומקורו מ"ז)במדרס". שם, טמא (שם שהבגד וכחכמים
במדרס  נגע הבגד כל כן לפני כי שנתמעט, אף מדרס' 'מגע

מדרס' מ'מגע אף לגמרי, טהור יוסי רבי לדעת (ראה אבל

שם) במשנה הרע"ב .פירוש
יוסי  כרבי פסק שכאן הרמב"ם בפסקי סתירה יש כן, ואם
ואילו  מדרס', 'מגע טומאת אפילו בו אין שנחלק שבגד
טמא  מתחילתו אחד חוט שנטל שבגד כחכמים פסק לעיל

מדרס'? 'מגע
ומבאר:

לא  מדרס' 'מגע טמא מתחילתו אחד חוט שניטל בגד
חוט  שנוטל שבשעה בגלל אלא למדרס, מחובר שהיה בגלל

בבגד, יגע שלא אפשר אי efמהבגד dribpae מגע' נטמא
כאן, ההלכה שבהמשך אצבעות שלש בקורע (כמו מדרס'
הגדול  הבגד מן פרישתו "שבעת משום מדרס טמא שהקרע
בו  אין שנחלק שלשה על שלשה בגד אבל במגע") נטמא
ומושך  קורע המחלק "אדרבה, שהרי הקריעה בשעת מגע

טהור. ולכן לכאן" וזה לכאן זה
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ג  ¤¤ּפרק
לנחתּכל ‡. העׂשּוי עץ במקומו]ּכלי אינֹו[לעמוד אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָ

מּדברי  לא טמאה, מקּבל אינֹו - מעט ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
עׂשּוי  ׁשהּוא עץ ּכלי וכל סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹתֹורה
סאה, מאה מחזיק היה אפּלּו - ּכׂשק וריקן מלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלהּטלטל

ׁשּולים לֹו ׁשּיׁש ּפי על עׂשּוי [תחתית]ואף ואינֹו הֹואיל - ְְִִִֵֵֶַַַָ
קּבּול. ּכלי ּכׁשאר ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלנחת,

סתם ׁשהּוא עץ ּכלי ינוד]וכל או יעמוד אם נקבע -[לא ְְְִֵֶָָ
יהא  ׁשּלא ּכדי הּקרקע על ּבהן ליׁשב ׁשּולים לֹו היּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
ׁשהם  ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה להתּגלּגל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָנֹוח
תֹורה  מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ּביבׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻּכֹורים
לנחת. עׂשּוי ׁשהּוא ׁשחזקתֹו מּפני סֹופרים; מּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹולא

קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו, רבינו]ּודברים ּומּפי [ממשה הן; ְְִִִִֵֵֵַָָָָֻ
אף  וריקן, מלא מּטלטל ׁשהּוא ּׂשק מה למדּו: ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
- וריקן מלא מּטלטל היה אם אּלא יּטּמא לא עץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכלי

לנחת. העׂשּוי עץ ּכלי ְְְִִֵֶַַָלהֹוציא
ׁשּדה·. ּכגֹון לנחת, עׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן [קרון הּכלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נשים] ּומגּדללהסעת וכּורת [ארון]ּתבה הּקׁש וכּורת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּובֹור ב-]הּקנים שתיה מתקן ּבאּלּו[- וכּיֹוצא גדֹולה ספינה ְְְְִִֵֵַַָָָ

ואּלּו טמאה. מקּבלין אין סאה, ארּבעים מחזיקין היּו אם -ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּדרּדּור  ּבמלֹואן: להּטלטל עׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהן

גדולה] הּמלכים [חבית וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻׁשּמּניחין
נייד] העּבדן[ארון וערבת עורות], מעבד ספינה [- ּובֹור , ְְֲִֵַַַָָָ

ּבאמצע  להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה והיא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקטּנה,
אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. הּגדֹול, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּים
אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאף
להּטלטל  אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא טמאה; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין
סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמלאין.
ּבמלֹואן, להּטלטל עׂשּויין ׁשאינן חזקתן - ׁשּולים להן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
העֹור  ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. מקּבלין אין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּולפיכ

ארּבעים אּלא המקּבלין טמאה, מקּבלין אין - ּבלח סאה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מלאין. ּכׁשהן להּטלטל מּתחּלתן נעׂשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

ּבמּדההּׁשּדה ‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל [-והּתבה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' ּפי מכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ

חמר  וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין
עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי

ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל אּמה ["תכולתו" ְְִִֵֶַָָ
ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום אּמה ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹעל
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין

אּלא  ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָּפחֹות
נמּדדין  אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, עבי ְְֲֳֳִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאבל

ִעּמֹו.
הּׁשּדה ‰. ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה

חּבּור  ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד  ּככלי הן והרי עּמּה, .נמּדדת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
(.Â)קמּור ּכּסּוי לּכלי כיפה]היה ׁשהּוא [כעין ּבזמן - ְְִִִֶַַָָָ

ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו קבּוע, אינֹו עּמֹו; נמּדד ְְִִִִֵֵַַָָָָָקבּוע,
הּמגּורֹות  ּבֹו היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות מּבפנים, ְְְְְִִִִִִַָָמגּורֹות

עּמֹו נמּדדֹות אינן .מּבחּוץ, ְִִִֵַָָ
.Ê אם ּכלי אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומקּבל  הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על הּטהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכן
טהֹור  מקֹום, מּכל סאה .ארּבעים ְְִִַָָָָָ

.Á אף הּׁשּדה - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעל

שעדיין]ועדין לנחת [- ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ְֶָּכׁשהיּו.

ד  ¤¤ּפרק
מּדֹות‡. חלוקות]ׁשלׁש עׂשּויין [- ׁשאינן עץ ּבכלי ְֲִִִֵֵֵֶָָֹ

ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלקּבלה:
רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻֻּכגֹון
הּכלים  לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי וכל לטמאה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻחכמים

והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון קטן]והאדם, שולחן והּמּטה [- ְְְְְְִַַַַָָָָָָֻ
אדם  לתׁשמיׁש ׁשהן ּומנין טמאה. מקּבלין - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֻותׁשמיׁש
עץ  ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלה, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי  מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעׂשּוי
מלאכה  ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם

ׁשהיא ּבלבד  עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום; טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
הּכלים  ּתחת ׁשּמּניחין וכן הדלקה, ּבׁשעת הּנר את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמׁשּמׁשת

והּדפּוסין מלאכה, מׁשּמׁש[מסגרות]ּבׁשעת היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
זה  הרי - מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה; ּוכגֹון [קופסא]מקּבל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵַַַָָֻֻ
מכחֹול  ותיק והּתער, והּמסּפרים והרמח והּסּכין הּסיף ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָֹּתיק

הּמכּתב ותיק הּכחל, ּוסקרטיה [חריטה]ּובית טבלה ותיק , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹֻ
אכילה] שולחן הּפגֹוזֹות[סוג ּובית החּצים [חיצים ּובית ִִֵֵַַָ

ּפי גדולים] על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילין. ותיק ,ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּכלי  ׁשהרי טמאה; מקּבלין ּכלים, מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי  אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי

גדולה]קמטרה טני[תיבה וכּסּוי ּתבה, וכּסּוי ,[סל], ְְְְִִִֵֶַָָ
חרׁש ׁשל נגר]והּמכ ּבׁש והּקמרֹון [- הּתבה, ׁשּתחת והּכּסא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
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כיסוי] והקלב[- דפוס]ׁשּלּה, הּספר,[- ּתיק עליו ׁשּבֹונין ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּנגר יתד]ּובית ותיק [- הּמזּוזה, ּובית הּמנעּול, ּובית , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל והּקלב ּכּנֹורֹות, ותיק [-נבלים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבֹו,צורה] ׁשּמׂשחקין זּמר ׁשל עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל

המקֹוננֹות הקשה]ּורביעית כלי ּוגננת[- של , ניידת סככה -] ְְְְִִֶַֹ
הּמּטה-] וסמֹוכֹות הסומכות]העני, קטנות ונקליטי [קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ

וילון]הּמּטה לפריסת הּמּטה[מוטות ׁשּתחת וחמֹור עץ , -] ֲִִֶַַַַַָָ
המיטה] את מּפני המחזיק טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל -ְְְִִֵֵֵֶַָָ

ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים מׁשּמׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהן
-]מלּבן·. מקרשי קרש ּבפּקה [- מלּבׁש היה אם - הּמּטה ְְְִִִֵַַָָָָָֻ

טבעת] הרי [- - הּמּטה עם ּבהן ׁשּמתחּבר רגלים לֹו ויׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
והרי  הּמּטה, ּבפני אֹותֹו נֹותנין ׁשהרי הּמּטה; עם מּטּמא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזה

לׁשֹונֹות ׁשּתי על נתנֹו מאבריה. ּכאחד בהם הּוא קרשים -] ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
המיטה] דפנות אף תחובות - הּמּטה על ּגבֹוּה הּוא והרי ,ֲִֵַַַַַָָ

טהֹור; רגלים, לֹו ואין הֹואיל - ּבחבלים מסרג ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעל
ּבׁשעת הּכלים מּמׁשּמׁשי ׁשהּוא ּכמלּבני מּפני ּבלבד, מלאכה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

[- של ּוכלי [קרשים ׁשּלהן הּכּנֹורֹות ּבהן ׁשּתֹולין לוי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבני
טהֹורין. ׁשהן ְִִֵֶַהּׁשיר,

אׁשּכף‚. ׁשל סנדלר]מכּבׁש את [-רצען, עליו מֹותח ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
החקּוק  ּבּמקֹום האבן את עליו ׁשּמּניח מּפני טהֹור, - ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעֹור
ּבׁשעת  הּכלים לׁשּמׁש עׂשּוי ונמצא עליה, ּומׁשּמׁש ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
עׂשּוי  ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, מּׁשּום מּטּמא ואינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה;

ּבאבן. ְְְִֶֶַֹלהתמּלאת
ציפויי]חּפּויי„. ּבין [- - החּפּויין ּכל וכן טהֹורין. הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ

מּתכת, ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו עץ ׁשל ֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהיּו
לחּפּויי  ּפרט ּבהם", מלאכה יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָטהֹורין,
ׁשּצּפה  קּבּול ּבית ּבהם ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי וכן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּכלים.
מאחר  טמאה; מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּבמּתכת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹותן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, עצמֹו והּצּפּוי ּבּטלן; אֹותן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּצּפה

אם ‰. - הּמּתכת מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוׂשה
היתה  ואם טמאה; מקּבל הּמּתכת, מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טהֹור  הּכל העץ, את מׁשּמׁשת ׁשל הּמּתכת מפּתח ּכיצד? . ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
זה  הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּתכת, ׁשל ׁשּלֹו והּׁשּנים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַעץ,
- עץ ׁשל והּׁשּנים מּתכת, ׁשל הּמפּתח היה טמאה; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמקּבל

טהֹור. ַָֹהּכל
.Âאלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת, ׁשל ים]טּבעת -[צמח ְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

טהֹורה. - מּתכת ׁשל וחֹותמּה אלמג, ׁשל היתה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹטמאה;
.Êמפתח]והּׁשן טמאה [- מקּבל - החֹותם אֹו מּתכת, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

והּמזרה  הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה לא אם עצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבפני
תבואה]והּמּגֹוב ניקוי כלי ׁשּנּטלה [- ראׁש ׁשל והּמסרק ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

מקּבלין  אּלּו הרי - מּתכת ׁשל ועׂשיּה מּׁשּניהם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאחת
ְָֻטמאה.

.Á אֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל
טמאה  מקּבל אינֹו אֹוכלת ּבֹו, הארץ ּתהיה ׁשּלא עׂשהּו ; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבל העץ, ְְֵֵֶַָָֻאת
.Ë מקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּטבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן

- לנֹואי עׂשין הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,
העץ  את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, מקּבל .אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

.È,לנֹואי ּבּדלת אֹו ּבּמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מניקּיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכן
הּכלים  מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן .טהֹורֹות. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

ה  ¤¤ּפרק
מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין אין - הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

הן  מאימתי עץ, והעריסה,ּוכלי הּמּטה טמאה? מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
הּדג ּבעֹור ּגמר[להחליקם]מּׁשּיׁשּופם ׁשּלא [בדעתו]; ְְִֵֶֶַַָָֹ

מּׁשּיחסם  - עץ ׁשל הּסּלים טמאה. מקּבלין אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻלׁשּוף,
והעצים [יקשור] הּׂשריגים עקצי ויכרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻׂשפתֹותיהן,

- ּתמרה ׁשל הּסּלים היּו הּסּלים. ּגב על הּיֹוצאין ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָהּקטּנים
טמאה; מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֻאף

הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ידיות]ׁשּכ עם מּׁשּיחסם [סל - ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
הּתלּויֹות ויגמר ההּוצין, ויכרת ידיות]ּפיה, הּכֹוסֹות [- ּבית . ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹ

הּלגינֹות -[קנקנים]ּובית מּבפנים ּכרת ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
הּקטּנים  הּקנֹונים אֹותן. מקּימין ׁשּכן טמאה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻמקּבלין

סלים]והּקלתֹות של סוגים ויכרת [- ׂשפתֹותיהן, מּׁשּיחסם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
הּגדֹולים והּסּוגים הּגדֹולים הּקנֹונים הּיֹוצאין. [-ההּוצין ְְְְְִִִִִִַַַַַַ

קופות] ּדּוריםסוגי ׁשני מּׁשּיעׂשה היקפים], ׁשּלהן.[- לרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
נפה בד]ים ּדּור [נפת מּׁשּיעׂשה - מאזנים ׁשל וכף ּוכברה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צפירֹות ׁשּתי מּׁשּיעׂשה הּקּפה, ׁשּלהן. לרחב [-אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
והערקעיגולים] ׁשּלּה. ארוכה]לרחב ּבֹו[קופה מּׁשּיעׂשה , ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין ּגּביהן, ּגמר ׁשּלא ּפי על אף אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻצפירה
נראּו ׁשהרי ראויים]- הּכלי [- צּורת והרי ּׁשּנעׂשּו, למה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

ל  ּדֹומה? זה למה -עליהן; הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג בגד ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּנסרים  ּכלי וכל מלאכּתּה. ּגמר הּוא וזה ההּוצין, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּׁשּיכרת
ּכלי  ּגלמי ׂשפתֹותיהן. ׁשּיתחּסמּו עד טמאה, מקּבלין אינן -ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
על  אף ּבצּורתֹו; עץ הּכלי מּׁשּנעׂשה טמאה מקּבלין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻעץ

ּבּׂשרד לתארֹו עתיד ׁשהּוא להׁשוֹותֹו[לשייפו]ּפי אֹו ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
ועדין  אּלּו, ּבמעׂשים וכּיֹוצא ּבּמעצד ליּפֹותֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָּבּמחּוגה
חפירתֹו, הׁשלים והרי חקיקה מחּסר ואינֹו הֹואיל ּגלם, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֻהּוא
טמאה, מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי וכל טמאה. מקּבל זה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻהרי

אׁשּכרֹוע מּׁשל ארז]חּוץ מין חׁשּוב [- מּמּנּו הּכלי ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ׁשּכלי ּבעיני וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּכלי,
ּכלי  צּורת עליו ׁשאין עץ ּכל טמאה. מק ּבלין ּגלמיהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻואין
ארּובֹות  טמאה. מקּבל אינֹו ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על אף -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֻ

טבלאות] ּכׁשהן [- החּלֹות עליהן ׁשּסֹודרין נחּתֹומין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשל
ּבעלי  וׁשל עליהן. הּכלי צּורת ׁשהרי מּטּמאֹות, - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבצק
אֹו ּבסקרא אֹותן צבע ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻּבּתים,
צּורת  להן נעׂשית ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבכרּכֹום

נחּתֹומין ׁשל סרֹוד -]ּכלי. הכלי היינו הּמים [ ּבֹו ׁשּנֹותנין ְְְְִִִִֶֶַַַ
ּבּת[מתיזין]ׁשּמקּטפין ּבעלי וׁשל טמא. ואם , טהֹור. ים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

אותו]ּגּפפֹו מרּוח [מסגר נפרץ מּטּמא. רּוחֹותיו, מארּבע ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ
עץ  ׁשל ּכלי מּטּמא. עליו, ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחת,
ּבּתים, ּבעלי וׁשל מּטּמא; הּסלת, עליו מרּקדין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהּסּלתים
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ג  ¤¤ּפרק
לנחתּכל ‡. העׂשּוי עץ במקומו]ּכלי אינֹו[לעמוד אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָ

מּדברי  לא טמאה, מקּבל אינֹו - מעט ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
עׂשּוי  ׁשהּוא עץ ּכלי וכל סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹתֹורה
סאה, מאה מחזיק היה אפּלּו - ּכׂשק וריקן מלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלהּטלטל

ׁשּולים לֹו ׁשּיׁש ּפי על עׂשּוי [תחתית]ואף ואינֹו הֹואיל - ְְִִִֵֵֶַַַָ
קּבּול. ּכלי ּכׁשאר ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלנחת,

סתם ׁשהּוא עץ ּכלי ינוד]וכל או יעמוד אם נקבע -[לא ְְְִֵֶָָ
יהא  ׁשּלא ּכדי הּקרקע על ּבהן ליׁשב ׁשּולים לֹו היּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
ׁשהם  ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה להתּגלּגל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָנֹוח
תֹורה  מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ּביבׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻּכֹורים
לנחת. עׂשּוי ׁשהּוא ׁשחזקתֹו מּפני סֹופרים; מּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹולא

קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו, רבינו]ּודברים ּומּפי [ממשה הן; ְְִִִִֵֵֵַָָָָֻ
אף  וריקן, מלא מּטלטל ׁשהּוא ּׂשק מה למדּו: ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
- וריקן מלא מּטלטל היה אם אּלא יּטּמא לא עץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכלי

לנחת. העׂשּוי עץ ּכלי ְְְִִֵֶַַָלהֹוציא
ׁשּדה·. ּכגֹון לנחת, עׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן [קרון הּכלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נשים] ּומגּדללהסעת וכּורת [ארון]ּתבה הּקׁש וכּורת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּובֹור ב-]הּקנים שתיה מתקן ּבאּלּו[- וכּיֹוצא גדֹולה ספינה ְְְְִִֵֵַַָָָ

ואּלּו טמאה. מקּבלין אין סאה, ארּבעים מחזיקין היּו אם -ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּדרּדּור  ּבמלֹואן: להּטלטל עׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהן

גדולה] הּמלכים [חבית וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻׁשּמּניחין
נייד] העּבדן[ארון וערבת עורות], מעבד ספינה [- ּובֹור , ְְֲִֵַַַָָָ

ּבאמצע  להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה והיא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקטּנה,
אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. הּגדֹול, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּים
אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאף
להּטלטל  אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא טמאה; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין
סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמלאין.
ּבמלֹואן, להּטלטל עׂשּויין ׁשאינן חזקתן - ׁשּולים להן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
העֹור  ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. מקּבלין אין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּולפיכ

ארּבעים אּלא המקּבלין טמאה, מקּבלין אין - ּבלח סאה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מלאין. ּכׁשהן להּטלטל מּתחּלתן נעׂשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

ּבמּדההּׁשּדה ‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל [-והּתבה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' ּפי מכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ

חמר  וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין
עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי

ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל אּמה ["תכולתו" ְְִִֵֶַָָ
ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום אּמה ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹעל
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין

אּלא  ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָּפחֹות
נמּדדין  אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, עבי ְְֲֳֳִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאבל

ִעּמֹו.
הּׁשּדה ‰. ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה

חּבּור  ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד  ּככלי הן והרי עּמּה, .נמּדדת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
(.Â)קמּור ּכּסּוי לּכלי כיפה]היה ׁשהּוא [כעין ּבזמן - ְְִִִֶַַָָָ

ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו קבּוע, אינֹו עּמֹו; נמּדד ְְִִִִֵֵַַָָָָָקבּוע,
הּמגּורֹות  ּבֹו היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות מּבפנים, ְְְְְִִִִִִַָָמגּורֹות

עּמֹו נמּדדֹות אינן .מּבחּוץ, ְִִִֵַָָ
.Ê אם ּכלי אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומקּבל  הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על הּטהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכן
טהֹור  מקֹום, מּכל סאה .ארּבעים ְְִִַָָָָָ

.Á אף הּׁשּדה - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעל

שעדיין]ועדין לנחת [- ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ְֶָּכׁשהיּו.

ד  ¤¤ּפרק
מּדֹות‡. חלוקות]ׁשלׁש עׂשּויין [- ׁשאינן עץ ּבכלי ְֲִִִֵֵֵֶָָֹ

ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלקּבלה:
רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻֻּכגֹון
הּכלים  לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי וכל לטמאה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻחכמים

והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון קטן]והאדם, שולחן והּמּטה [- ְְְְְְִַַַַָָָָָָֻ
אדם  לתׁשמיׁש ׁשהן ּומנין טמאה. מקּבלין - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֻותׁשמיׁש
עץ  ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלה, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי  מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעׂשּוי
מלאכה  ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם

ׁשהיא ּבלבד  עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום; טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
הּכלים  ּתחת ׁשּמּניחין וכן הדלקה, ּבׁשעת הּנר את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמׁשּמׁשת

והּדפּוסין מלאכה, מׁשּמׁש[מסגרות]ּבׁשעת היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
זה  הרי - מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה; ּוכגֹון [קופסא]מקּבל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵַַַָָֻֻ
מכחֹול  ותיק והּתער, והּמסּפרים והרמח והּסּכין הּסיף ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָֹּתיק

הּמכּתב ותיק הּכחל, ּוסקרטיה [חריטה]ּובית טבלה ותיק , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹֻ
אכילה] שולחן הּפגֹוזֹות[סוג ּובית החּצים [חיצים ּובית ִִֵֵַַָ

ּפי גדולים] על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילין. ותיק ,ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּכלי  ׁשהרי טמאה; מקּבלין ּכלים, מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי  אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי

גדולה]קמטרה טני[תיבה וכּסּוי ּתבה, וכּסּוי ,[סל], ְְְְִִִֵֶַָָ
חרׁש ׁשל נגר]והּמכ ּבׁש והּקמרֹון [- הּתבה, ׁשּתחת והּכּסא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
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כיסוי] והקלב[- דפוס]ׁשּלּה, הּספר,[- ּתיק עליו ׁשּבֹונין ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּנגר יתד]ּובית ותיק [- הּמזּוזה, ּובית הּמנעּול, ּובית , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל והּקלב ּכּנֹורֹות, ותיק [-נבלים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבֹו,צורה] ׁשּמׂשחקין זּמר ׁשל עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל

המקֹוננֹות הקשה]ּורביעית כלי ּוגננת[- של , ניידת סככה -] ְְְְִִֶַֹ
הּמּטה-] וסמֹוכֹות הסומכות]העני, קטנות ונקליטי [קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ

וילון]הּמּטה לפריסת הּמּטה[מוטות ׁשּתחת וחמֹור עץ , -] ֲִִֶַַַַַָָ
המיטה] את מּפני המחזיק טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל -ְְְִִֵֵֵֶַָָ

ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים מׁשּמׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהן
-]מלּבן·. מקרשי קרש ּבפּקה [- מלּבׁש היה אם - הּמּטה ְְְִִִֵַַָָָָָֻ

טבעת] הרי [- - הּמּטה עם ּבהן ׁשּמתחּבר רגלים לֹו ויׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
והרי  הּמּטה, ּבפני אֹותֹו נֹותנין ׁשהרי הּמּטה; עם מּטּמא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזה

לׁשֹונֹות ׁשּתי על נתנֹו מאבריה. ּכאחד בהם הּוא קרשים -] ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ
המיטה] דפנות אף תחובות - הּמּטה על ּגבֹוּה הּוא והרי ,ֲִֵַַַַַָָ

טהֹור; רגלים, לֹו ואין הֹואיל - ּבחבלים מסרג ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעל
ּבׁשעת הּכלים מּמׁשּמׁשי ׁשהּוא ּכמלּבני מּפני ּבלבד, מלאכה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

[- של ּוכלי [קרשים ׁשּלהן הּכּנֹורֹות ּבהן ׁשּתֹולין לוי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבני
טהֹורין. ׁשהן ְִִֵֶַהּׁשיר,

אׁשּכף‚. ׁשל סנדלר]מכּבׁש את [-רצען, עליו מֹותח ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
החקּוק  ּבּמקֹום האבן את עליו ׁשּמּניח מּפני טהֹור, - ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעֹור
ּבׁשעת  הּכלים לׁשּמׁש עׂשּוי ונמצא עליה, ּומׁשּמׁש ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
עׂשּוי  ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, מּׁשּום מּטּמא ואינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה;

ּבאבן. ְְְִֶֶַֹלהתמּלאת
ציפויי]חּפּויי„. ּבין [- - החּפּויין ּכל וכן טהֹורין. הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ

מּתכת, ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו עץ ׁשל ֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהיּו
לחּפּויי  ּפרט ּבהם", מלאכה יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָטהֹורין,
ׁשּצּפה  קּבּול ּבית ּבהם ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי וכן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּכלים.
מאחר  טמאה; מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּבמּתכת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹותן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, עצמֹו והּצּפּוי ּבּטלן; אֹותן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּצּפה

אם ‰. - הּמּתכת מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוׂשה
היתה  ואם טמאה; מקּבל הּמּתכת, מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טהֹור  הּכל העץ, את מׁשּמׁשת ׁשל הּמּתכת מפּתח ּכיצד? . ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
זה  הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּתכת, ׁשל ׁשּלֹו והּׁשּנים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַעץ,
- עץ ׁשל והּׁשּנים מּתכת, ׁשל הּמפּתח היה טמאה; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמקּבל

טהֹור. ַָֹהּכל
.Âאלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת, ׁשל ים]טּבעת -[צמח ְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

טהֹורה. - מּתכת ׁשל וחֹותמּה אלמג, ׁשל היתה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹטמאה;
.Êמפתח]והּׁשן טמאה [- מקּבל - החֹותם אֹו מּתכת, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

והּמזרה  הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה לא אם עצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבפני
תבואה]והּמּגֹוב ניקוי כלי ׁשּנּטלה [- ראׁש ׁשל והּמסרק ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

מקּבלין  אּלּו הרי - מּתכת ׁשל ועׂשיּה מּׁשּניהם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאחת
ְָֻטמאה.

.Á אֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל
טמאה  מקּבל אינֹו אֹוכלת ּבֹו, הארץ ּתהיה ׁשּלא עׂשהּו ; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבל העץ, ְְֵֵֶַָָֻאת
.Ë מקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּטבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן

- לנֹואי עׂשין הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,
העץ  את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, מקּבל .אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

.È,לנֹואי ּבּדלת אֹו ּבּמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מניקּיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכן
הּכלים  מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן .טהֹורֹות. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

ה  ¤¤ּפרק
מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין אין - הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

הן  מאימתי עץ, והעריסה,ּוכלי הּמּטה טמאה? מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
הּדג ּבעֹור ּגמר[להחליקם]מּׁשּיׁשּופם ׁשּלא [בדעתו]; ְְִֵֶֶַַָָֹ

מּׁשּיחסם  - עץ ׁשל הּסּלים טמאה. מקּבלין אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻלׁשּוף,
והעצים [יקשור] הּׂשריגים עקצי ויכרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻׂשפתֹותיהן,

- ּתמרה ׁשל הּסּלים היּו הּסּלים. ּגב על הּיֹוצאין ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָהּקטּנים
טמאה; מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֻאף

הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ידיות]ׁשּכ עם מּׁשּיחסם [סל - ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
הּתלּויֹות ויגמר ההּוצין, ויכרת ידיות]ּפיה, הּכֹוסֹות [- ּבית . ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹ

הּלגינֹות -[קנקנים]ּובית מּבפנים ּכרת ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
הּקטּנים  הּקנֹונים אֹותן. מקּימין ׁשּכן טמאה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻמקּבלין

סלים]והּקלתֹות של סוגים ויכרת [- ׂשפתֹותיהן, מּׁשּיחסם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
הּגדֹולים והּסּוגים הּגדֹולים הּקנֹונים הּיֹוצאין. [-ההּוצין ְְְְְִִִִִִַַַַַַ

קופות] ּדּוריםסוגי ׁשני מּׁשּיעׂשה היקפים], ׁשּלהן.[- לרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
נפה בד]ים ּדּור [נפת מּׁשּיעׂשה - מאזנים ׁשל וכף ּוכברה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צפירֹות ׁשּתי מּׁשּיעׂשה הּקּפה, ׁשּלהן. לרחב [-אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
והערקעיגולים] ׁשּלּה. ארוכה]לרחב ּבֹו[קופה מּׁשּיעׂשה , ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין ּגּביהן, ּגמר ׁשּלא ּפי על אף אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻצפירה
נראּו ׁשהרי ראויים]- הּכלי [- צּורת והרי ּׁשּנעׂשּו, למה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

ל  ּדֹומה? זה למה -עליהן; הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג בגד ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּנסרים  ּכלי וכל מלאכּתּה. ּגמר הּוא וזה ההּוצין, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּׁשּיכרת
ּכלי  ּגלמי ׂשפתֹותיהן. ׁשּיתחּסמּו עד טמאה, מקּבלין אינן -ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
על  אף ּבצּורתֹו; עץ הּכלי מּׁשּנעׂשה טמאה מקּבלין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻעץ

ּבּׂשרד לתארֹו עתיד ׁשהּוא להׁשוֹותֹו[לשייפו]ּפי אֹו ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
ועדין  אּלּו, ּבמעׂשים וכּיֹוצא ּבּמעצד ליּפֹותֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָּבּמחּוגה
חפירתֹו, הׁשלים והרי חקיקה מחּסר ואינֹו הֹואיל ּגלם, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֻהּוא
טמאה, מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי וכל טמאה. מקּבל זה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻהרי

אׁשּכרֹוע מּׁשל ארז]חּוץ מין חׁשּוב [- מּמּנּו הּכלי ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ׁשּכלי ּבעיני וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּכלי,
ּכלי  צּורת עליו ׁשאין עץ ּכל טמאה. מק ּבלין ּגלמיהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻואין
ארּובֹות  טמאה. מקּבל אינֹו ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על אף -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֻ

טבלאות] ּכׁשהן [- החּלֹות עליהן ׁשּסֹודרין נחּתֹומין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשל
ּבעלי  וׁשל עליהן. הּכלי צּורת ׁשהרי מּטּמאֹות, - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבצק
אֹו ּבסקרא אֹותן צבע ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻּבּתים,
צּורת  להן נעׂשית ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבכרּכֹום

נחּתֹומין ׁשל סרֹוד -]ּכלי. הכלי היינו הּמים [ ּבֹו ׁשּנֹותנין ְְְְִִִִֶֶַַַ
ּבּת[מתיזין]ׁשּמקּטפין ּבעלי וׁשל טמא. ואם , טהֹור. ים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

אותו]ּגּפפֹו מרּוח [מסגר נפרץ מּטּמא. רּוחֹותיו, מארּבע ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ
עץ  ׁשל ּכלי מּטּמא. עליו, ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחת,
ּבּתים, ּבעלי וׁשל מּטּמא; הּסלת, עליו מרּקדין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהּסּלתים
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רחת גדולה]טהֹור. תבואה]הּגרּוסֹות[כף ,[גרעיני ְַַַָ
וׁשל  מּטּמאה; ּגּתֹות, ׁשל טהֹורה. אֹוצרֹות, ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמּטּמאה;
טמאה; מקּבל לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגרנֹות,

טהֹור. ּבֹו, לכּנס ְְֵֶַָָוהעׂשּוי
הּתלֹויין·. יד]ּכל בתי מּתלֹויי[- חּוץ - ׁשל טהֹורין נפה ְְְִִִֵֶַָָָ

מּקל  ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ּכברה ּותלֹוי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָסּלתין,
מּטּמאין. מלאכה, ּבׁשעת מסּיעין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּלׁשין;

טהֹור. ּבלבד, הּכלי ּבֹו לתלֹות ְְְְִִִֶַַָָוהעׂשּוי
ּבהן נבלי ‚. ׁשּמזּמרין לוי ּבני ונבלי מּטּמאין; המׁשֹוררים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

והארּוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. נגינה ּבּמקּדׁש, כלי -] ְְְְְְְִִִֵַַַַָָ
מּטּמאין.שונים] ,ְִִַ

לפי „. טהֹורה, - עכּברים וׁשל מּטּמאה; החלּדה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת
ּכלי  צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה .ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קפיפההּוצין ‰. ּכמֹו מהן גדולה][ק ׁשאֹורגין ופה ְְְִִִֵֶֶָ
מהן  וׁשאֹורגין מּטּמאה; ּבהן, וכּיֹוצא הּתאנים ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּניחין
טהֹורה, - החיטין ּבּה ׁשאֹוצרין ּגדֹולה מגּורה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָּכתבנית

עליה. ּכלי ּתֹורת ְִֵֶֶַָָׁשאין
.Â סיג[קולעים]ׁשּמסרגיןעלין ּכמין גדר]אֹותן סביב [- ְְְְִִִִֶָָָָָ

נסרין ׁשל סיג עׂשּו ואם טהֹור; דקים]לּפרֹות, ,[גזרים ְְְִִֵֶַָָָָ
ִֵַמּטּמא.

.Ê הּוציןחֹותל דקל]ׁשל מסיבי הרטב [כלי ּבֹו ׁשּמּניחין ִִִֶֶֶַָָֹ
מּטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו נֹותן הּוא אם - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַוכּיֹוצא
עד  אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו מה לּטל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹואם
טהֹור. - ּולזרקֹו ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתירּנּו,
מקּבלת  אינּה ּומׁשליכּה, ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

טמאה. מקּבלת עליה, חׁשב ואם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻֻטמאה;
.Á,ּתׁשמיׁש,הּׁשֹופר קרן להיֹות חתכֹו טמאה; מקּבל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ
.Ë קערהּכדר היא אם - ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשהרי  ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקּבלתּה,
מּכלל  זֹו הרי - צּדּה על הּׁשּדה ׁשּמּטין עד מקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינּה

ּוטהֹורה  .הּׁשּדה, ְִַָָ
.È דגים]האקּון עופות]והרטב[מלכודת והּכלּוב [מלכודת ְְְְֲַָָֹ

טהֹורין. עץ, ְִֵֶׁשל
.‡È ציד]והּפלצּורהּמּדף כלי -[מיני סּכרין ּומצֹודת ְְְִַַַַַַָָ

עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמּטּמאין,
.·È על הּספסלין אף - תינֹוקֹות מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ

אּלּו הרי - הרגלים את ּבהם ּומכניסין נקּובין, ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפי
טמאה  מקּבלין ּבמסמר, רגלים ּבהם קבע זה טהֹורין; . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשּנּטל  וכל טהֹור. עּמֹו, נּטלֹות רגליו ואין ׁשּנּטל ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּכלל:
מקּבל  עצם, אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו אם - עּמֹו נּטלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻורגליו
טמאה. מקּבל אינֹו אבן, ׁשל מרגליו אחת היתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה;

ה'תשע"ד  תשרי י"ט שני יום

ו  ¤¤ּפרק
צּורתֹוּכל ‡. ונפסדה ׁשּנטמא, אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא, ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהם  ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו
טמאה  מקּבלין אינן ׁשבריהן .טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ

ּכלי ּכּמה ·. אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ויהיה ׁשעּור עצם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?

טהֹור  רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי -מּׁשּיּנקב ׁשאמרּו והרּמֹון ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹּבינֹוני,
ּבמֹוציא  הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹּבּכלי
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ּוסתמֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
ׁשהרי  טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲִִִֵֶֶַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים לֹו ֲֲִִַָָנעׂשּו
הּסל,ּכלים ‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, [מחצלת ׁשל ְְְְֲִִֶֶַַַָָ
רּבן.קנים] ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,אּפיפירֹות „. ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגּפים לּה עׂשה ּפי [מסגרת]טהֹורה. על אף - ׁשהן ּכל ְִִֵֶַַַַָָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻֻׁשהיא
הרבע,ּכל ‰. ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

והּקנֹונים הרבע, ּבמֹוציא [סלים]וחצי ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ
נגממּו לקּבל [נקרעו]זית. ּכדי ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

טמאין. ׁשהּוא, ְִֵֶָּכל
.Â ּפת הּסּלין ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, .ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָ
.Ê וׁשל קּפת טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבגבבא  ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבן ּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להסקה] .המשמש

.Á ּומקּבל קערֹות ּבית הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ
גדולות]הּתמחּויין ּבית [קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לצואה]הראי ּומקּבל [כלי הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טמאה. מקּבל זה הרי הראי, ְְְֲִֵֵֶֶַָָֻאת

.Ë טהֹור ּכל - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ׁשהן ּכלי ּפי על ואף , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכאלּפסין ּדפנֹותיהן על שטוח]מקּבלין גדול חּוץ [כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מּתחּלת  עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ׁשחצין עץ ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלים
ׁשני  נעׂשה הּוא ׁשּמּתחּלה הּכפּול הּׁשלחן ּכגֹון - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשּיתן
הּמזנֹון  ּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, נכּפל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָחלקים

תאים] עשויה ּבכל [קערה והרי קערֹות קערֹות ּכּלֹו ְְְֲֵֶַָָָֻׁשהּוא
וכל  הּכפּול, הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות מחלקיו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹחלק
עץ, ׁשל הּכֹוסֹות ּובית הּלגינין, ּבית וכן ּבאּלּו. ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַּכּיֹוצא

חּבּור [נחסר]ׁשּנפחת ואינֹו טהֹור, ׁשּנפחת זה - מהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
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חּבּור  ואינֹו טהֹור, זה הרי - הּׁשני נפחת הּבּתים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלׁשאר
ּכ טהֹור. ּכּלֹו ׁשלׁשּתן, נפחתּו אּלּו.לֹו. ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל ן ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹֻ

.È גדולה]מׁשּפלת וזוּיֹותיה [קופה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
מקּבלת  ׁשהיא מּפני טמאה, - אחד מּצד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹורדֹות,
והּדלּפקי  הּׁשלחן טהֹורה. הּׁשני, מּצד נפחתה הּׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּבּצד

כוסות] שולחן ׁשיחלקּו[- עד טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻׁשּנפחתּו
וכן  טהֹורין; מרגליהן, אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָויּבדל
חּׁשב  אם - הּׁשליׁשית הרגל נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָאם
אֹוכל  ּכמֹו זה ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ׁשּיאכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻֻעליהן
עליהן, חּׁשב לא ואם טמאה; מקּבלין אּלּו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבּטבלא,

ְִטהֹורין.
.‡È נׁשאר ואם טהֹורין. ׂשפתֹותיהן, ׁשּנׁשרּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי

טמאה  מקּבלין אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ׂשפתֹותיהן .מחסֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.·È ּותקעּהטבלה עצים, לעצים]ׁשּמּלאּה חיברה -]- ְְְִִֵֶַָָָָ

טמאה. מקּבלת ּבנסרים, חּפּה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻטהֹורה;
.‚È סרגֹוספסל טהֹור; אֹו[חיברו]ׁשּנתּפרק, ּבמׁשיחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָ

טמאה. מקּבל ְְֲִֵַַָָֻּבחבלים,
.„È ּוקׁשרן,הּסּלים חזר טהֹורין; ׁשהּתירן, ּגמּלים ׁשל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

עׂשרה  אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָֻמקּבלין
ּביֹום  .ּפעמים ְְִָ

.ÂË מקֹום הּׁשלחן ּבהן וׁשּיר ּבׁשיׁש, ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ
טהֹורין  - הּכל חּפה ואם טמאה. מקּבלין - הּכֹוסֹות ,הּנחת ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֻ

את  ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד, ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין
מסגרתו]לזּביביו ׁשהיּו[- ּבין לזּביביו, את חּפה ׁשּלא ּבין , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ׁשל  ׁשהיּו ּבין ּבֹו, וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע ּכגֹון חׁשּובין, עצים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין ּכּלן, וחּפן הֹואיל - עצים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻׁשאר

ז  ¤¤ּפרק
הּתרמלּכלי ‡. טמאה? מקּבלין מאימתי [ילקוט]עֹור, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻֻ

הּקֹופין ויכרת ׂשפתֹותיו, מּׁשּיחסם - ּבֹו [חתיכות וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ
את בולטות] ויעׂשה העֹור, ּגּבי על הּיֹוצאין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָהּקטּנים
רצועותיו]קיחֹותיו סקרטּיה[- עור]. מּׁשּיחסם [טבלת , ְְְִִִֶַָָֹֻ

ציציתּה ויעׂשּו מתכת]ויכרת טס קטבליה[- [-כיסוי . ְְְְְֲִִִַָָָֹֻ
ׂשפתֹותיהן מיטה] מּׁשּיחסם והּכסת, הּכר ויכרת. מּׁשּיחסם ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

הּקֹו הּתפּלין,ויכרת ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּיֹוצאין. פין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
את  ּבּה לּתן עתיד ׁשהּוא ּפי על אף הּקציצה; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּיגמר
עתיד  ׁשהּוא העריסה עֹור טמאה. מקּבלת זֹו הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻהרצּועה,

טּבּור לֹו העריסה]לעׂשֹות לרגלי חיזוק לֹו[- ׁשּיעׂשה עד , ֲֲִֶֶַַַ
מּׁשּיקמיע הּסנּדל, מּׁשּיּגֹוב[יעוצב]טּבּור. הּמנעל, .-] ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

האּמּוםיתייבש] הנעל]על הנחת לכרּכם [מקום עתיד ואם . ְְְִִִֵַַָָ
בכרכום] ׁשּיׂשרטט;[לצבוע ועד ׁשּיכרּכם עד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַּולׂשרטט,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְֵֵֶַֹוכן
לפיכ,עֹור ·. טמאה; מקּבל אינֹו ּכלי, צּורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאין

ׁשּלא  ּכדי ּכּפיהן, על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ּפׁשּוט  עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - הּקֹוץ ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻיּכם
הּבקר  ּגללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת עליו ,ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

את  ּבֹו ׁשּמׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ׁשחֹוסמין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָועֹור

את  ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ּבעת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַהּדבֹורים
טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין, הן הרי - החם מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֻהרּוח

האצּבעֹותּכל ‚. חּוץ [כפפות]ּבית טהֹורֹות; עֹור, ׁשל ְְֵֶֶָָָ
קּיצין פירות]מּׁשל ׁשהיא[קוטפי מּפני מקּבלת [עצמה], ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

האֹוג פרי]את רב [מין את מקּבלת אינּה אם - נקרעה ; ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
טהֹורה. ְָָהאֹוג,

הּקּטעיןהאבנט „. ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹור, רגל]ׁשל [קטועי ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ארּכּבֹותיהן -[יהלכו]על הּקרקע על ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ

העֹורֹות  וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻמקּבלין
האּמנין  אֹותן ׁשּמכניסין טּבעֹות ּכעין ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהעׂשּויֹות
ּבׁשעת  ידם מעל ּבגדיהם להגּביּה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבזרֹועֹותיהן,

הּפׁשּוטים. עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - ְְְְְְִִִִֵַַָָָמלאכה
זֹוריעֹור ‰. ׁשל ולּזרֹוע לּיד ּכּסּוי מּמּנּו מנקי]ׁשּתֹופרין -] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

מקּבל  - ּפׁשּתן עֹוׂשי וׁשל ּדרכים, הֹולכי וׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּגרנֹות,
מקּבל  אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה;
קֹוץ  יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה.
מּפני  והעׂשּוי טמאה; מקּבל - יפה יפה ׁשּיאחז ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּוכדי
- ידיו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק הּדבר יּפסד ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּזעה,

טמאה. מקּבל אינֹו זה ְְֲֵֵֵֶַָֻהרי
.Â החמת ויטהר? העֹור, ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּמה

ּפקעיֹות[נוד] ּבמֹוציא מּׁשּתּנקב ואם [כדורים], ׁשתי; ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ערב, ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ׁשל לקּבל יכֹולה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינּה

רּבּה. ׁשּתּנקב עד טמאה, ְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻמקּבלת
.Ê עדין [ילקוט]הּתרמֹול - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְֲִִִֶֶַַַַֻ

לֹו חּבּור ואינֹו טמאה, מקּבל .הּתרמֹול ְְְְִֵֵַַָֻֻ
.Á כיסים]ׁשהּביציםהחמת עּמּה[- מקּבלֹות ׁשּלּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הם] גם מתמלאים הנוד ׁשאינן [במילוי טהֹורֹות, - ונפחתּו ,ְְְֲִֵֶָ
ּכדרּכן. ְְְְַַָמקּבלֹות

.Ë ּוׁשנצֹותּכלי לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש סנּדל [רצועות]עֹור ּכגֹון , ְְְְִֵֶַָָָ
ׁשנצֹות ׁשל וכיס רצועות]עמקי עם ּפי [ארנק על אף - ְְְִִִִֶַַָ

מקּבלין  אּלּו הרי - ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻׁשּכׁשהן
להכניס  ּבמהרה יכֹול וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה
אם  וכן ּכׁשהיה. קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשנצֹות
הם  הרי - צּורתם ונפסדה מהן, הּׁשנצֹות והסיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטמאּו,

ּבאּמן. ׁשּלא להחזירם ׁשאפׁשר ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻטהֹורין,
.È טמאה,ּכיס מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ

וחזר נפׁשט, מקּבל. הּוא -[להיות]ׁשהרי ּפׁשּוט עֹור ְְְֲִֵֵֶַַַָָ
אף  טמאה, מקּבל - מּלמּטן הּמטלית את עליו טלה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.

ּכלי. צּורת עליו ׁשהרי ּפׁשּוט; ׁשהּוא ּפי ְֲִִֵֶֶַַָָָעל
.‡È טהֹור;עֹור ּפׁשטֹו, טמאה; מקּבל הּקמע, ּבֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּכר

עׂשרה  אפּלּו ּומּטהר, מּטּמא טמאה; מקּבל ּבֹו, וכר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻחזר
טהֹור  הּקמע, עליו ׁשּכתב ועֹור ּביֹום. ּכרת ּפעמים ואם ; ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ועׂשה טמאה.[מהקמיע]מּמּנּו, מקּבלת - לתכׁשיט חליה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻֻ
.·È ּבמת,ּתפּלין ׁשּנטמאת הרי ּכלים. ארּבעה ראׁש, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ותּקנּה הראׁשֹונה, קציצה חדשה]והּתיר היא [חיבר הרי - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ
וכן  ותּקנּה, הּׁשנּיה, הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאב
ותּקנּה הרביעית אף הּתיר ותּקנּה. הּׁשליׁשית אף הּתיר ְְְְְְִִִִִִִִִִִַַַָָָאם
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רחת גדולה]טהֹור. תבואה]הּגרּוסֹות[כף ,[גרעיני ְַַַָ
וׁשל  מּטּמאה; ּגּתֹות, ׁשל טהֹורה. אֹוצרֹות, ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמּטּמאה;
טמאה; מקּבל לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגרנֹות,

טהֹור. ּבֹו, לכּנס ְְֵֶַָָוהעׂשּוי
הּתלֹויין·. יד]ּכל בתי מּתלֹויי[- חּוץ - ׁשל טהֹורין נפה ְְְִִִֵֶַָָָ

מּקל  ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ּכברה ּותלֹוי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָסּלתין,
מּטּמאין. מלאכה, ּבׁשעת מסּיעין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּלׁשין;

טהֹור. ּבלבד, הּכלי ּבֹו לתלֹות ְְְְִִִֶַַָָוהעׂשּוי
ּבהן נבלי ‚. ׁשּמזּמרין לוי ּבני ונבלי מּטּמאין; המׁשֹוררים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

והארּוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. נגינה ּבּמקּדׁש, כלי -] ְְְְְְְִִִֵַַַַָָ
מּטּמאין.שונים] ,ְִִַ

לפי „. טהֹורה, - עכּברים וׁשל מּטּמאה; החלּדה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת
ּכלי  צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה .ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קפיפההּוצין ‰. ּכמֹו מהן גדולה][ק ׁשאֹורגין ופה ְְְִִִֵֶֶָ
מהן  וׁשאֹורגין מּטּמאה; ּבהן, וכּיֹוצא הּתאנים ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּניחין
טהֹורה, - החיטין ּבּה ׁשאֹוצרין ּגדֹולה מגּורה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָּכתבנית

עליה. ּכלי ּתֹורת ְִֵֶֶַָָׁשאין
.Â סיג[קולעים]ׁשּמסרגיןעלין ּכמין גדר]אֹותן סביב [- ְְְְִִִִֶָָָָָ

נסרין ׁשל סיג עׂשּו ואם טהֹור; דקים]לּפרֹות, ,[גזרים ְְְִִֵֶַָָָָ
ִֵַמּטּמא.

.Ê הּוציןחֹותל דקל]ׁשל מסיבי הרטב [כלי ּבֹו ׁשּמּניחין ִִִֶֶֶַָָֹ
מּטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו נֹותן הּוא אם - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַוכּיֹוצא
עד  אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו מה לּטל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹואם
טהֹור. - ּולזרקֹו ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתירּנּו,
מקּבלת  אינּה ּומׁשליכּה, ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

טמאה. מקּבלת עליה, חׁשב ואם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻֻטמאה;
.Á,ּתׁשמיׁש,הּׁשֹופר קרן להיֹות חתכֹו טמאה; מקּבל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ
.Ë קערהּכדר היא אם - ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשהרי  ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקּבלתּה,
מּכלל  זֹו הרי - צּדּה על הּׁשּדה ׁשּמּטין עד מקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינּה

ּוטהֹורה  .הּׁשּדה, ְִַָָ
.È דגים]האקּון עופות]והרטב[מלכודת והּכלּוב [מלכודת ְְְְֲַָָֹ

טהֹורין. עץ, ְִֵֶׁשל
.‡È ציד]והּפלצּורהּמּדף כלי -[מיני סּכרין ּומצֹודת ְְְִַַַַַַָָ

עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמּטּמאין,
.·È על הּספסלין אף - תינֹוקֹות מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ

אּלּו הרי - הרגלים את ּבהם ּומכניסין נקּובין, ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפי
טמאה  מקּבלין ּבמסמר, רגלים ּבהם קבע זה טהֹורין; . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשּנּטל  וכל טהֹור. עּמֹו, נּטלֹות רגליו ואין ׁשּנּטל ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּכלל:
מקּבל  עצם, אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו אם - עּמֹו נּטלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻורגליו
טמאה. מקּבל אינֹו אבן, ׁשל מרגליו אחת היתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה;

ה'תשע"ד  תשרי י"ט שני יום

ו  ¤¤ּפרק
צּורתֹוּכל ‡. ונפסדה ׁשּנטמא, אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא, ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּכׁשהם  ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו
טמאה  מקּבלין אינן ׁשבריהן .טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ

ּכלי ּכּמה ·. אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ויהיה ׁשעּור עצם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?

טהֹור  רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי -מּׁשּיּנקב ׁשאמרּו והרּמֹון ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹּבינֹוני,
ּבמֹוציא  הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹּבּכלי
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ּוסתמֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
ׁשהרי  טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲִִִֵֶֶַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים לֹו ֲֲִִַָָנעׂשּו
הּסל,ּכלים ‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, [מחצלת ׁשל ְְְְֲִִֶֶַַַָָ
רּבן.קנים] ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,אּפיפירֹות „. ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגּפים לּה עׂשה ּפי [מסגרת]טהֹורה. על אף - ׁשהן ּכל ְִִֵֶַַַַָָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻֻׁשהיא
הרבע,ּכל ‰. ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

והּקנֹונים הרבע, ּבמֹוציא [סלים]וחצי ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ
נגממּו לקּבל [נקרעו]זית. ּכדי ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

טמאין. ׁשהּוא, ְִֵֶָּכל
.Â ּפת הּסּלין ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, .ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָ
.Ê וׁשל קּפת טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבגבבא  ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבן ּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להסקה] .המשמש

.Á ּומקּבל קערֹות ּבית הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ
גדולות]הּתמחּויין ּבית [קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לצואה]הראי ּומקּבל [כלי הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טמאה. מקּבל זה הרי הראי, ְְְֲִֵֵֶֶַָָֻאת

.Ë טהֹור ּכל - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ׁשהן ּכלי ּפי על ואף , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכאלּפסין ּדפנֹותיהן על שטוח]מקּבלין גדול חּוץ [כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מּתחּלת  עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ׁשחצין עץ ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלים
ׁשני  נעׂשה הּוא ׁשּמּתחּלה הּכפּול הּׁשלחן ּכגֹון - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשּיתן
הּמזנֹון  ּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, נכּפל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָחלקים

תאים] עשויה ּבכל [קערה והרי קערֹות קערֹות ּכּלֹו ְְְֲֵֶַָָָֻׁשהּוא
וכל  הּכפּול, הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות מחלקיו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹחלק
עץ, ׁשל הּכֹוסֹות ּובית הּלגינין, ּבית וכן ּבאּלּו. ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַּכּיֹוצא

חּבּור [נחסר]ׁשּנפחת ואינֹו טהֹור, ׁשּנפחת זה - מהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
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חּבּור  ואינֹו טהֹור, זה הרי - הּׁשני נפחת הּבּתים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלׁשאר
ּכ טהֹור. ּכּלֹו ׁשלׁשּתן, נפחתּו אּלּו.לֹו. ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל ן ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹֻ

.È גדולה]מׁשּפלת וזוּיֹותיה [קופה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
מקּבלת  ׁשהיא מּפני טמאה, - אחד מּצד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹורדֹות,
והּדלּפקי  הּׁשלחן טהֹורה. הּׁשני, מּצד נפחתה הּׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּבּצד

כוסות] שולחן ׁשיחלקּו[- עד טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻׁשּנפחתּו
וכן  טהֹורין; מרגליהן, אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָויּבדל
חּׁשב  אם - הּׁשליׁשית הרגל נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָאם
אֹוכל  ּכמֹו זה ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ׁשּיאכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻֻעליהן
עליהן, חּׁשב לא ואם טמאה; מקּבלין אּלּו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבּטבלא,

ְִטהֹורין.
.‡È נׁשאר ואם טהֹורין. ׂשפתֹותיהן, ׁשּנׁשרּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי

טמאה  מקּבלין אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ׂשפתֹותיהן .מחסֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.·È ּותקעּהטבלה עצים, לעצים]ׁשּמּלאּה חיברה -]- ְְְִִֵֶַָָָָ

טמאה. מקּבלת ּבנסרים, חּפּה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻטהֹורה;
.‚È סרגֹוספסל טהֹור; אֹו[חיברו]ׁשּנתּפרק, ּבמׁשיחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָ

טמאה. מקּבל ְְֲִֵַַָָֻּבחבלים,
.„È ּוקׁשרן,הּסּלים חזר טהֹורין; ׁשהּתירן, ּגמּלים ׁשל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

עׂשרה  אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָֻמקּבלין
ּביֹום  .ּפעמים ְְִָ

.ÂË מקֹום הּׁשלחן ּבהן וׁשּיר ּבׁשיׁש, ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ
טהֹורין  - הּכל חּפה ואם טמאה. מקּבלין - הּכֹוסֹות ,הּנחת ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֻ

את  ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד, ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין
מסגרתו]לזּביביו ׁשהיּו[- ּבין לזּביביו, את חּפה ׁשּלא ּבין , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ׁשל  ׁשהיּו ּבין ּבֹו, וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע ּכגֹון חׁשּובין, עצים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין ּכּלן, וחּפן הֹואיל - עצים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻׁשאר

ז  ¤¤ּפרק
הּתרמלּכלי ‡. טמאה? מקּבלין מאימתי [ילקוט]עֹור, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻֻ

הּקֹופין ויכרת ׂשפתֹותיו, מּׁשּיחסם - ּבֹו [חתיכות וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ
את בולטות] ויעׂשה העֹור, ּגּבי על הּיֹוצאין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָהּקטּנים
רצועותיו]קיחֹותיו סקרטּיה[- עור]. מּׁשּיחסם [טבלת , ְְְִִִֶַָָֹֻ

ציציתּה ויעׂשּו מתכת]ויכרת טס קטבליה[- [-כיסוי . ְְְְְֲִִִַָָָֹֻ
ׂשפתֹותיהן מיטה] מּׁשּיחסם והּכסת, הּכר ויכרת. מּׁשּיחסם ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

הּקֹו הּתפּלין,ויכרת ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּיֹוצאין. פין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
את  ּבּה לּתן עתיד ׁשהּוא ּפי על אף הּקציצה; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּיגמר
עתיד  ׁשהּוא העריסה עֹור טמאה. מקּבלת זֹו הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻהרצּועה,

טּבּור לֹו העריסה]לעׂשֹות לרגלי חיזוק לֹו[- ׁשּיעׂשה עד , ֲֲִֶֶַַַ
מּׁשּיקמיע הּסנּדל, מּׁשּיּגֹוב[יעוצב]טּבּור. הּמנעל, .-] ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

האּמּוםיתייבש] הנעל]על הנחת לכרּכם [מקום עתיד ואם . ְְְִִִֵַַָָ
בכרכום] ׁשּיׂשרטט;[לצבוע ועד ׁשּיכרּכם עד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַּולׂשרטט,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְֵֵֶַֹוכן
לפיכ,עֹור ·. טמאה; מקּבל אינֹו ּכלי, צּורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאין

ׁשּלא  ּכדי ּכּפיהן, על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ּפׁשּוט  עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - הּקֹוץ ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻיּכם
הּבקר  ּגללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת עליו ,ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

את  ּבֹו ׁשּמׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ׁשחֹוסמין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָועֹור

את  ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ּבעת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַהּדבֹורים
טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין, הן הרי - החם מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֻהרּוח

האצּבעֹותּכל ‚. חּוץ [כפפות]ּבית טהֹורֹות; עֹור, ׁשל ְְֵֶֶָָָ
קּיצין פירות]מּׁשל ׁשהיא[קוטפי מּפני מקּבלת [עצמה], ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

האֹוג פרי]את רב [מין את מקּבלת אינּה אם - נקרעה ; ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
טהֹורה. ְָָהאֹוג,

הּקּטעיןהאבנט „. ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹור, רגל]ׁשל [קטועי ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ארּכּבֹותיהן -[יהלכו]על הּקרקע על ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ

העֹורֹות  וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻמקּבלין
האּמנין  אֹותן ׁשּמכניסין טּבעֹות ּכעין ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהעׂשּויֹות
ּבׁשעת  ידם מעל ּבגדיהם להגּביּה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבזרֹועֹותיהן,

הּפׁשּוטים. עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - ְְְְְְִִִִֵַַָָָמלאכה
זֹוריעֹור ‰. ׁשל ולּזרֹוע לּיד ּכּסּוי מּמּנּו מנקי]ׁשּתֹופרין -] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

מקּבל  - ּפׁשּתן עֹוׂשי וׁשל ּדרכים, הֹולכי וׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּגרנֹות,
מקּבל  אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה;
קֹוץ  יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה.
מּפני  והעׂשּוי טמאה; מקּבל - יפה יפה ׁשּיאחז ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּוכדי
- ידיו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק הּדבר יּפסד ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּזעה,

טמאה. מקּבל אינֹו זה ְְֲֵֵֵֶַָֻהרי
.Â החמת ויטהר? העֹור, ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּמה

ּפקעיֹות[נוד] ּבמֹוציא מּׁשּתּנקב ואם [כדורים], ׁשתי; ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ערב, ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ׁשל לקּבל יכֹולה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינּה

רּבּה. ׁשּתּנקב עד טמאה, ְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻמקּבלת
.Ê עדין [ילקוט]הּתרמֹול - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְֲִִִֶֶַַַַֻ

לֹו חּבּור ואינֹו טמאה, מקּבל .הּתרמֹול ְְְְִֵֵַַָֻֻ
.Á כיסים]ׁשהּביציםהחמת עּמּה[- מקּבלֹות ׁשּלּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הם] גם מתמלאים הנוד ׁשאינן [במילוי טהֹורֹות, - ונפחתּו ,ְְְֲִֵֶָ
ּכדרּכן. ְְְְַַָמקּבלֹות

.Ë ּוׁשנצֹותּכלי לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש סנּדל [רצועות]עֹור ּכגֹון , ְְְְִֵֶַָָָ
ׁשנצֹות ׁשל וכיס רצועות]עמקי עם ּפי [ארנק על אף - ְְְִִִִֶַַָ

מקּבלין  אּלּו הרי - ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻׁשּכׁשהן
להכניס  ּבמהרה יכֹול וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה
אם  וכן ּכׁשהיה. קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשנצֹות
הם  הרי - צּורתם ונפסדה מהן, הּׁשנצֹות והסיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטמאּו,

ּבאּמן. ׁשּלא להחזירם ׁשאפׁשר ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻטהֹורין,
.È טמאה,ּכיס מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ

וחזר נפׁשט, מקּבל. הּוא -[להיות]ׁשהרי ּפׁשּוט עֹור ְְְֲִֵֵֶַַַָָ
אף  טמאה, מקּבל - מּלמּטן הּמטלית את עליו טלה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.

ּכלי. צּורת עליו ׁשהרי ּפׁשּוט; ׁשהּוא ּפי ְֲִִֵֶֶַַָָָעל
.‡È טהֹור;עֹור ּפׁשטֹו, טמאה; מקּבל הּקמע, ּבֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּכר

עׂשרה  אפּלּו ּומּטהר, מּטּמא טמאה; מקּבל ּבֹו, וכר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻחזר
טהֹור  הּקמע, עליו ׁשּכתב ועֹור ּביֹום. ּכרת ּפעמים ואם ; ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ועׂשה טמאה.[מהקמיע]מּמּנּו, מקּבלת - לתכׁשיט חליה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻֻ
.·È ּבמת,ּתפּלין ׁשּנטמאת הרי ּכלים. ארּבעה ראׁש, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ותּקנּה הראׁשֹונה, קציצה חדשה]והּתיר היא [חיבר הרי - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ
וכן  ותּקנּה, הּׁשנּיה, הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאב
ותּקנּה הרביעית אף הּתיר ותּקנּה. הּׁשליׁשית אף הּתיר ְְְְְְִִִִִִִִִִִַַַָָָאם
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ואחת  אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ראׁשֹון ּכּלּה נעׂשית -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשּנגעּו אחרֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ּכּלּה, ותּקנּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻוחזר
ותּקנּה ׁשנּיה, ּפעם הראׁשֹונה את והּתיר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונֹות.
את  הּתיר אם וכן ׁשהיתה; ּכמֹות ראׁשֹון היא הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ
הרביעית, את אף והּתיר חזר הּׁשליׁשית. ואת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהּׁשנּיה,
מּפני  ּכלים, מטּמא הראׁשֹון ׁשאין טהֹורה; ּכּלּה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻותּקנּה
מדרס, טמא ׁשהּוא סנּדל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכׁשהיה. מדרס הּוא הרי – ותּקנּה מאזניו, אחת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָונפסקה
לֹו נעׂשּו ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹור - ותּקנּה ׁשנּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָנפסקה
לתּקן  הסּפיק לא מדרס. מּגע טמא אבל חדׁשים; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹאזנים
אֹו עקבֹו, ׁשּנפסק אֹו הּׁשנּיה, ׁשּנפסקה עד הראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

חטמֹו החוד]נּטל טהֹור.[- - לׁשנים נחלק אֹו , ְְֱִִִֶַַַָָ
.‚Èׁשּנפחת הרגל,[נחסר]מנעל רב מקּבל אינֹו אם - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ָטהֹור.
.„È מּׁשּיּתיר יד, ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלין

רּוחֹות, מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹאֹותּה
לחברּתּה קציצה .ּובין ְְֲִֵֶַָָ

.ÂË בד]והאמּוםהּכּדּור ממולא והּתפּלין [עור והּקמע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
ּובמה  טמא; ּבהם, הּנֹוגע - ׁשּנטמאּו אחר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנקרעּו

האּכּוף טהֹור. ּבמה [אוכף]ּׁשּבתֹוכן, הּנֹוגע - ׁשּנקרע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכגּוף  ּכּלֹו ונעׂשה מחּברֹו, ׁשהּתפר מּפני טמא; ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֻּׁשּבתֹוכֹו,

ֶָאחד.

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּתּגמר ּכל ‡. עד - טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

אבל  ּכלל; מעׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ּכּלּה, ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻמלאכּתן
מּתכֹות, ּכלי טמאה ּגלמי מקּבלֹות .אינן ְְְְְֵֵֵַַָָָָֻ

אֹו·. אֹותֹו, לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות: ּכלי ּגלמי הם ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
וליישר]לׁשּבץ לכרּכב[להסיר אֹו לגרד, אֹו אֹו[ללטוש], , ְְְְֵֵֵַַָ

ּבקרנס אגן[-פטיש]להּקיׁש אֹו אזן מחּסר ׁשהיה אֹו ,-] ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
וייּפהּו,שפה] ׁשּיתּקנהּו, עד טמאה, מקּבל אינֹו זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ׁשאינֹו הּסיף ּכגֹון ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו תּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּכל  וכן ׁשּיׁשחיזּנּה, עד והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד טמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻמקּבל
העׁשת  מן ּכלים העֹוׂשה ,לפיכ אּלּו. ּבמעׂשים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּיֹוצא

ּברז [גוש] החררהׁשל מן אֹו עוגה]ל, בצורת ׁשל [גוש ְֲִֶֶֶַַָָ
הּסֹובב ּומן מתכת]מּתכת, הּטּסין,[-חישוק ּומן ּגלּגל, ׁשל ְִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ּומּכּני הּצּפּויין, בסיסי]ּומן הּכלים,[- ּומאגני הּכלים, ְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
הּגרדת ּומן הּׁשחלת, ּומן הּכלים, שאריות ּומאזני מיני -] ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מתכת] ׁשּנעׂשּו,כלי אּלּו ׁשּכל מּפני טהֹורים; אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
מּתכֹות, ּכלי מּׁשברי ּכלי העֹוׂשה אבל הן. מּתכֹות ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּגלמי
ׁשּידּוע  הּמסמרֹות ּומן הּזמן, מרב ׁשּנׁשחקּו הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּומן
ׁשאינם  לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - הּכלים מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּנעׂשּו
אֹו הּכלים מן נעׂשּו אם ידּוע ׁשאין מסמרֹות אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּגלמים.
אינן  לכלי, אֹותן התקין אפּלּו טהֹורין; הן הרי - העׁשת ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָמן

טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין
טמאה;‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי

הּכלי  מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי .ׁשאין ְִִִֵֶַַָ

.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבּה, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
אם  אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת
מּתכֹות, ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה עתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה

טמאה  מקּבלת .ואינּה ְְְֵֶֶַָָֻ
וג ‰. טהֹורים, מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו ּכלי ּומאחר למי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עץ  ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי  טהֹור עץ, ּבכלי הּטמא נמצא - ּתֹורה ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים,

עץ  ּבכלי טהֹור מּתכֹות, ּבכלי והּטמא .מּתכֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
.Â והּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל

טמאה  מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ּתכׁשיטי והּמּגפים וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
עליהן  ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
מקּבלין  - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהן ׁשאין ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹותם
קטּנה  ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל, ּדינר אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻטמאה.
ּתכׁשיטי  ּככל מתטּמא מּתכת, ׁשל קמע וכן טמאה. מקּבל -ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ָָאדם.
.Ê ׁשעֹוׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין  ואינן טהֹורין, - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
עצמן  ּבפני מּזּוגטמאה חּוץ פעמון]; וכלים [- ּבהמה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

למכּתׁשת  זּוגין העֹוׂשה ּכיצד? לאדם. קֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשמיעים
בשמים] ולעריסה[לכתישת תינוק], ּולמטּפחֹות [של , ְְְְֲִִַָ

ומרעישים]ספרים שטופחים בי"ס, ּולמטּפחֹות [פעמוני , ְְְְִִָ
משחק]ּתינֹוקֹות להם [קשקשן עׂשה טהֹורים. הם הרי - ְֲִִֵֵֶָָָ
המקישות]ענּבֹולין לשוניות הֹואיל [- טמאה; מקּבלין , ְְְְִִִִַָֻ

אדם. ּכתכׁשיטי טמאים הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָונעׂשּו
ראּוי  הּוא ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻואפּלּו

החרׂש על .[חרס]להּקיׁשֹו ְִֶֶַַַ
.Á מקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָזּוג

נעׂשה  ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה
לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלגדֹול

.ענּבֹול  ְִ
.Ëהּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל [- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ

ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל  אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
ּכתפיו  ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת
מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל  ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, את ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּה

טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּתכת
.Èיֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים ּבמחׁשבה,[- לטמאה ְְְְֲִִֵַַָָָָֻ

מבּטל  והּמעׂשה מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואין
לא  מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמּיד
אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹמּיד
מקּבלת  זֹו הרי - אדם לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכלים
עׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמאה
על  אף - ּכׁשהיתה ּבהמה טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחזר
ׁשאין  טמאה; מקּבלת זֹו הרי האדם, ּבּה נתקּׁשט ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּפי

מעׂש ׁשּיעׂשה עד הּמחׁשבה, מּדי מבּטלת ּכגֹון הּמחׁשבה ה, ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּטּבעת  היתה ּבהמה. ׁשל ּכמעׂשה יתּקנּה אֹו אֹותּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיׁשּוף
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טמאה  מקּבלת היא עדין - לּבהמה עליה וחּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאדם,
עׂשה  ּבמחׁשבה. טמאתן מּדי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
טמאה; מקּבלת אינּה - לּבהמה וׁשּנּה מעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמעׂשה. מּיד מבּטל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהּמעׂשה
.‡È להם ואין מעׂשה להם יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחרׁש

אכלין.מחׁשבה  הכׁשר ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָ
.·Èמקּבלת [פעמון]זּוג לּבהמה, עליה ׁשחּׁשב ּדלת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל

ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו - ּדלת ׁשל ׁשּנעׂשה ּבהמה וׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה;
עד  ּכׁשהיה, טמאה מקּבל זה הרי - ּבמסמר קבעֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻואפּלּו

ּבגּופֹו. מעׂשה ּבֹו ְְֲֶֶֶַַׁשּיׁשּנה
.‚Èּומּניח עֹוׂשה ׁשהּוא [פעמונים]זּוגין[למכירה]אּמן ִִֶֶַַַֻ

- טמאה ׁשּמקּבל לדבר העׂשּוי רב אם - ולבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלדלתֹות
ׁשאינֹו לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טמאה, מקּבל הּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהרי
טמאה  מקּבל ׁשאינֹו לדבר העׂשּוי רב ואם טמאה; ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
המקּבל  לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַָָֹֻטמאה.
.„È מן חּוץ - טמאה מקּבלין מקֹום, ּבכל הּנמצאין ְְְְְְִִִִִַַָָָָֻוזּוגין

לּדלתֹות  ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, .הּנמצאים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
.ÂË ואחד לדלת אחד זּוגין, ׁשני לי 'עׂשה לאּמן: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאמר

ואחת  לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי 'עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',
לצּורֹות אחת סדינים, ׁשני לי 'עׂשה [מצויירת]לאהלין', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן הרי - לאהלין' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואחת
.'לכ וזה ,לכ 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

ה'תשע"ד  תשרי כ' שלישי יום

ט  ¤¤ּפרק
מקּבלין ּכל ‡. עצמן, ּבפני ׁשם להם ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

והּנגר הּדלת, מן חּוץ - הנעילה]טמאה והּמנעּול,[יתד , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֻ
קיבול]והּפֹותה הּציר[בית הדלת]ׁשּתחת ציר והּציר,[- , ְְִִֶַַַַַָ

לׁשּמׁש אֹו לּקרקע, עׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּקֹורה,
וכל  ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן - העץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאת

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות נוסף]ּכלי ּבפני [- מתטּמא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני לשונית]עצמֹו, -] ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּפרמּבּיה הּבהמה [רסן]ׁשל לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא. , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
עצמן; ּבפני טמאה מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּומּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻמּכאן

חּבּורן ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[לרסן]מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טמאה. מקּבלין ְְְִַַָֹֻהּכל

ּבׁשעת טּסין ·. האדם לחיי על  ׁשּמּניחין  ּברזל ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבפני  ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמלחמה
ּכלי  ּככל מתטּמאין מים, קּבּול ּבית ּבהן יׁש ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעצמן;

.קּבּול  ִ
מּלמעלן,נזם ‚. וכעדׁשה מּלמּטן ּכקדרה עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשהרי  עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת - ׁשּלֹו הּקדרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻונפרק
עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת והעדׁשה קּבּול; ּבית לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׁש

והּצנירה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש מחט]מּפני ׁשּלּה[- ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבפני  טמאה מקּבלת אינּה - ּבאף אֹו ּבאזן נכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהיא

עׂשּוי  הּנזם היה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשאין מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה,
אׁשּכֹול ּבית [ענבים]ּכמין ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור; - ונפרק , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ

אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגר לכל ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָקּבּול,
מּׁשּנפרק. לתכׁשיט ְְְִִִֶַַָראּוי

הּנקראת „. היא אחת, ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת
ּכלי  צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ'ּבירית';
ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים, טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן, הּבנֹות ׁשּמׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ּכתפיו. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבין
מּפני  טמאה; מקּבלֹות - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻוׁשלׁשלת

'ּכבלים' הּנקראין והן הּבנֹות, מּתכׁשיטי .ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבחּוט [שרשרת]קטלה ‰. והן מּתכת, ׁשל ׁשּלּה ׁשהחליֹות ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּבלֹות ׁשל  החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ׁשל אֹו צמר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה,
אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל והחליֹות מּתכת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
זה  הרי - קּים והחּוט החליֹות, ונׁשּברּו זכּוכית, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֻׁשל

קטלה, ׁשירי עצמֹו. ּבפני -]מתטּמא צּואר [שיעורה ּכמלא ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
ְַָקטּנה.

.Â טמאה,ּכל מקּבלין ואין טהֹורין, - מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּמחם  מּכּסּוי חּוץ עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[דוד]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

טני את [סל]ּומּכּסּוי ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני - רֹופאין ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ
קּבּול.[תחבושת]האסּפלֹונית ּכלי נעׂשה , ְְְֲִִִִֶַָ

.Ê זה הרי - מראה ועׂשהּו ולּטׁשֹו, ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכּסּוי
טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ

.Á מּתכת ּכל ׁשל והן הּמׁשקלֹות טמאה; מקּבלֹות , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשל  אנקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה 'אנקּיֹות'. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻהּנקראין
הּתלּויֹות  האנקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻּברזל
ּפׁשּתן  מֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּבֹו.
טמאה, מקּבל אינֹו - ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל צמר; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומֹוכרי

ּבֹו. קבּועֹות האנקּיֹות ׁשּיהיּו ְְְִִֶַָֻעד
.Ë ּבהן,לֹות מׁשק וׁשֹוקל ׁשהחזירן ּפי על אף - ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מהן יחד טמאה. מקּבלֹות -]אינן שבירתם חציי [אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֻ
מקּבלין  אּלּו הרי - ליטרין רביעי ליטרין, ׁשליׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַליטרין,

ְָֻטמאה.
.È מקּבלת סלע - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות והתקינּה ׁשּנפסלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

.טמאה  ְָֻ
.‡È ּכּתפים[מוט]אנקלי וׁשל [סבלים]ׁשל טהֹורה; , ְְְְִִֶֶַָָֻ

נקליטי ׁשל אנקלי מתטּמאה. וילון]רֹוכלים, הּמּטה,[קרשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻ
ּדרּגׁש ו ׁשל עור]טהֹורה; ׁשל [-מיטת אנקלי מתטּמאה. , ְְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ

ׁשּדה, וׁשל טהֹורה; הּדגים, ּבּה ׁשּצדין הּצּידים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּורת
ׁשלחן, וׁשל טהֹורה; העץ, מנֹורת ׁשל אנקלי ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמתטּמאה.
עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ּכלי ּכל הּכלל: זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתטּמאה.
ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ׁשל האנקלי הרי - הּתֹורה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמן
ּפׁשּוטי  ּכגֹון - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּוכלי טמאה. ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֻֻמקּבלֹות
ׁשל  אנקלי - ּבהן וכּיֹוצא ּבמּדה, הּבאים עץ ּוכלי עץ, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכלי
אחת  - וכּלן טמאה. מקּבלין אינן ׁשּלֹו והּׁשל ׁשלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻמּתכת
ּכלי  הּׁשלׁשלת אֹו האנקלי ׁשאין טהֹורה; עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחת
אנקלי  ואפּלּו ּכלי. ּכמקצת הן הרי אּלא עצמֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּבפני

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



קלה milk zekld - dxdh xtq - ixyz h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואחת  אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ראׁשֹון ּכּלּה נעׂשית -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשּנגעּו אחרֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ּכּלּה, ותּקנּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻוחזר
ותּקנּה ׁשנּיה, ּפעם הראׁשֹונה את והּתיר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונֹות.
את  הּתיר אם וכן ׁשהיתה; ּכמֹות ראׁשֹון היא הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ
הרביעית, את אף והּתיר חזר הּׁשליׁשית. ואת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהּׁשנּיה,
מּפני  ּכלים, מטּמא הראׁשֹון ׁשאין טהֹורה; ּכּלּה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻותּקנּה
מדרס, טמא ׁשהּוא סנּדל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכׁשהיה. מדרס הּוא הרי – ותּקנּה מאזניו, אחת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָונפסקה
לֹו נעׂשּו ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹור - ותּקנּה ׁשנּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָנפסקה
לתּקן  הסּפיק לא מדרס. מּגע טמא אבל חדׁשים; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹאזנים
אֹו עקבֹו, ׁשּנפסק אֹו הּׁשנּיה, ׁשּנפסקה עד הראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

חטמֹו החוד]נּטל טהֹור.[- - לׁשנים נחלק אֹו , ְְֱִִִֶַַַָָ
.‚Èׁשּנפחת הרגל,[נחסר]מנעל רב מקּבל אינֹו אם - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ָטהֹור.
.„È מּׁשּיּתיר יד, ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלין

רּוחֹות, מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹאֹותּה
לחברּתּה קציצה .ּובין ְְֲִֵֶַָָ

.ÂË בד]והאמּוםהּכּדּור ממולא והּתפּלין [עור והּקמע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
ּובמה  טמא; ּבהם, הּנֹוגע - ׁשּנטמאּו אחר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנקרעּו

האּכּוף טהֹור. ּבמה [אוכף]ּׁשּבתֹוכן, הּנֹוגע - ׁשּנקרע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכגּוף  ּכּלֹו ונעׂשה מחּברֹו, ׁשהּתפר מּפני טמא; ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֻּׁשּבתֹוכֹו,

ֶָאחד.

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּתּגמר ּכל ‡. עד - טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

אבל  ּכלל; מעׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ּכּלּה, ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻמלאכּתן
מּתכֹות, ּכלי טמאה ּגלמי מקּבלֹות .אינן ְְְְְֵֵֵַַָָָָֻ

אֹו·. אֹותֹו, לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות: ּכלי ּגלמי הם ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
וליישר]לׁשּבץ לכרּכב[להסיר אֹו לגרד, אֹו אֹו[ללטוש], , ְְְְֵֵֵַַָ

ּבקרנס אגן[-פטיש]להּקיׁש אֹו אזן מחּסר ׁשהיה אֹו ,-] ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
וייּפהּו,שפה] ׁשּיתּקנהּו, עד טמאה, מקּבל אינֹו זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ׁשאינֹו הּסיף ּכגֹון ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו תּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּכל  וכן ׁשּיׁשחיזּנּה, עד והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד טמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻמקּבל
העׁשת  מן ּכלים העֹוׂשה ,לפיכ אּלּו. ּבמעׂשים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּיֹוצא

ּברז [גוש] החררהׁשל מן אֹו עוגה]ל, בצורת ׁשל [גוש ְֲִֶֶֶַַָָ
הּסֹובב ּומן מתכת]מּתכת, הּטּסין,[-חישוק ּומן ּגלּגל, ׁשל ְִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ּומּכּני הּצּפּויין, בסיסי]ּומן הּכלים,[- ּומאגני הּכלים, ְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
הּגרדת ּומן הּׁשחלת, ּומן הּכלים, שאריות ּומאזני מיני -] ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מתכת] ׁשּנעׂשּו,כלי אּלּו ׁשּכל מּפני טהֹורים; אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
מּתכֹות, ּכלי מּׁשברי ּכלי העֹוׂשה אבל הן. מּתכֹות ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּגלמי
ׁשּידּוע  הּמסמרֹות ּומן הּזמן, מרב ׁשּנׁשחקּו הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּומן
ׁשאינם  לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - הּכלים מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּנעׂשּו
אֹו הּכלים מן נעׂשּו אם ידּוע ׁשאין מסמרֹות אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּגלמים.
אינן  לכלי, אֹותן התקין אפּלּו טהֹורין; הן הרי - העׁשת ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָמן

טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין
טמאה;‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי

הּכלי  מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי .ׁשאין ְִִִֵֶַַָ

.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבּה, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
אם  אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת
מּתכֹות, ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה עתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה

טמאה  מקּבלת .ואינּה ְְְֵֶֶַָָֻ
וג ‰. טהֹורים, מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו ּכלי ּומאחר למי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עץ  ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי  טהֹור עץ, ּבכלי הּטמא נמצא - ּתֹורה ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים,

עץ  ּבכלי טהֹור מּתכֹות, ּבכלי והּטמא .מּתכֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
.Â והּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל

טמאה  מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ּתכׁשיטי והּמּגפים וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
עליהן  ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
מקּבלין  - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהן ׁשאין ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹותם
קטּנה  ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל, ּדינר אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻטמאה.
ּתכׁשיטי  ּככל מתטּמא מּתכת, ׁשל קמע וכן טמאה. מקּבל -ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ָָאדם.
.Ê ׁשעֹוׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין  ואינן טהֹורין, - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
עצמן  ּבפני מּזּוגטמאה חּוץ פעמון]; וכלים [- ּבהמה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

למכּתׁשת  זּוגין העֹוׂשה ּכיצד? לאדם. קֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשמיעים
בשמים] ולעריסה[לכתישת תינוק], ּולמטּפחֹות [של , ְְְְֲִִַָ

ומרעישים]ספרים שטופחים בי"ס, ּולמטּפחֹות [פעמוני , ְְְְִִָ
משחק]ּתינֹוקֹות להם [קשקשן עׂשה טהֹורים. הם הרי - ְֲִִֵֵֶָָָ
המקישות]ענּבֹולין לשוניות הֹואיל [- טמאה; מקּבלין , ְְְְִִִִַָֻ

אדם. ּכתכׁשיטי טמאים הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָונעׂשּו
ראּוי  הּוא ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻואפּלּו

החרׂש על .[חרס]להּקיׁשֹו ְִֶֶַַַ
.Á מקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָזּוג

נעׂשה  ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה
לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלגדֹול

.ענּבֹול  ְִ
.Ëהּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל [- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ

ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל  אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
ּכתפיו  ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת
מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל  ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, את ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּה

טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּתכת
.Èיֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים ּבמחׁשבה,[- לטמאה ְְְְֲִִֵַַָָָָֻ

מבּטל  והּמעׂשה מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואין
לא  מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמּיד
אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹמּיד
מקּבלת  זֹו הרי - אדם לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכלים
עׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמאה
על  אף - ּכׁשהיתה ּבהמה טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחזר
ׁשאין  טמאה; מקּבלת זֹו הרי האדם, ּבּה נתקּׁשט ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּפי

מעׂש ׁשּיעׂשה עד הּמחׁשבה, מּדי מבּטלת ּכגֹון הּמחׁשבה ה, ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּטּבעת  היתה ּבהמה. ׁשל ּכמעׂשה יתּקנּה אֹו אֹותּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיׁשּוף
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טמאה  מקּבלת היא עדין - לּבהמה עליה וחּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאדם,
עׂשה  ּבמחׁשבה. טמאתן מּדי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
טמאה; מקּבלת אינּה - לּבהמה וׁשּנּה מעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמעׂשה. מּיד מבּטל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהּמעׂשה
.‡È להם ואין מעׂשה להם יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחרׁש

אכלין.מחׁשבה  הכׁשר ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָ
.·Èמקּבלת [פעמון]זּוג לּבהמה, עליה ׁשחּׁשב ּדלת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל

ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו - ּדלת ׁשל ׁשּנעׂשה ּבהמה וׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה;
עד  ּכׁשהיה, טמאה מקּבל זה הרי - ּבמסמר קבעֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻואפּלּו

ּבגּופֹו. מעׂשה ּבֹו ְְֲֶֶֶַַׁשּיׁשּנה
.‚Èּומּניח עֹוׂשה ׁשהּוא [פעמונים]זּוגין[למכירה]אּמן ִִֶֶַַַֻ

- טמאה ׁשּמקּבל לדבר העׂשּוי רב אם - ולבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלדלתֹות
ׁשאינֹו לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טמאה, מקּבל הּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהרי
טמאה  מקּבל ׁשאינֹו לדבר העׂשּוי רב ואם טמאה; ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
המקּבל  לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַָָֹֻטמאה.
.„È מן חּוץ - טמאה מקּבלין מקֹום, ּבכל הּנמצאין ְְְְְְִִִִִַַָָָָֻוזּוגין

לּדלתֹות  ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, .הּנמצאים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
.ÂË ואחד לדלת אחד זּוגין, ׁשני לי 'עׂשה לאּמן: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאמר

ואחת  לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי 'עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',
לצּורֹות אחת סדינים, ׁשני לי 'עׂשה [מצויירת]לאהלין', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן הרי - לאהלין' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואחת
.'לכ וזה ,לכ 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

ה'תשע"ד  תשרי כ' שלישי יום

ט  ¤¤ּפרק
מקּבלין ּכל ‡. עצמן, ּבפני ׁשם להם ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

והּנגר הּדלת, מן חּוץ - הנעילה]טמאה והּמנעּול,[יתד , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֻ
קיבול]והּפֹותה הּציר[בית הדלת]ׁשּתחת ציר והּציר,[- , ְְִִֶַַַַַָ

לׁשּמׁש אֹו לּקרקע, עׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּקֹורה,
וכל  ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן - העץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאת

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות נוסף]ּכלי ּבפני [- מתטּמא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני לשונית]עצמֹו, -] ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּפרמּבּיה הּבהמה [רסן]ׁשל לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא. , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
עצמן; ּבפני טמאה מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּומּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻמּכאן

חּבּורן ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[לרסן]מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טמאה. מקּבלין ְְְִַַָֹֻהּכל

ּבׁשעת טּסין ·. האדם לחיי על  ׁשּמּניחין  ּברזל ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבפני  ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמלחמה
ּכלי  ּככל מתטּמאין מים, קּבּול ּבית ּבהן יׁש ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעצמן;

.קּבּול  ִ
מּלמעלן,נזם ‚. וכעדׁשה מּלמּטן ּכקדרה עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשהרי  עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת - ׁשּלֹו הּקדרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻונפרק
עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת והעדׁשה קּבּול; ּבית לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׁש

והּצנירה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש מחט]מּפני ׁשּלּה[- ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבפני  טמאה מקּבלת אינּה - ּבאף אֹו ּבאזן נכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהיא

עׂשּוי  הּנזם היה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשאין מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה,
אׁשּכֹול ּבית [ענבים]ּכמין ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור; - ונפרק , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ

אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגר לכל ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָקּבּול,
מּׁשּנפרק. לתכׁשיט ְְְִִִֶַַָראּוי

הּנקראת „. היא אחת, ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת
ּכלי  צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ'ּבירית';
ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים, טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן, הּבנֹות ׁשּמׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ּכתפיו. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבין
מּפני  טמאה; מקּבלֹות - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻוׁשלׁשלת

'ּכבלים' הּנקראין והן הּבנֹות, מּתכׁשיטי .ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבחּוט [שרשרת]קטלה ‰. והן מּתכת, ׁשל ׁשּלּה ׁשהחליֹות ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּבלֹות ׁשל  החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ׁשל אֹו צמר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה,
אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל והחליֹות מּתכת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
זה  הרי - קּים והחּוט החליֹות, ונׁשּברּו זכּוכית, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֻׁשל

קטלה, ׁשירי עצמֹו. ּבפני -]מתטּמא צּואר [שיעורה ּכמלא ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
ְַָקטּנה.

.Â טמאה,ּכל מקּבלין ואין טהֹורין, - מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּמחם  מּכּסּוי חּוץ עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[דוד]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

טני את [סל]ּומּכּסּוי ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני - רֹופאין ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ
קּבּול.[תחבושת]האסּפלֹונית ּכלי נעׂשה , ְְְֲִִִִֶַָ

.Ê זה הרי - מראה ועׂשהּו ולּטׁשֹו, ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכּסּוי
טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ

.Á מּתכת ּכל ׁשל והן הּמׁשקלֹות טמאה; מקּבלֹות , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשל  אנקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה 'אנקּיֹות'. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻהּנקראין
הּתלּויֹות  האנקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻּברזל
ּפׁשּתן  מֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּבֹו.
טמאה, מקּבל אינֹו - ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל צמר; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומֹוכרי

ּבֹו. קבּועֹות האנקּיֹות ׁשּיהיּו ְְְִִֶַָֻעד
.Ë ּבהן,לֹות מׁשק וׁשֹוקל ׁשהחזירן ּפי על אף - ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מהן יחד טמאה. מקּבלֹות -]אינן שבירתם חציי [אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֻ
מקּבלין  אּלּו הרי - ליטרין רביעי ליטרין, ׁשליׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַליטרין,

ְָֻטמאה.
.È מקּבלת סלע - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות והתקינּה ׁשּנפסלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

.טמאה  ְָֻ
.‡È ּכּתפים[מוט]אנקלי וׁשל [סבלים]ׁשל טהֹורה; , ְְְְִִֶֶַָָֻ

נקליטי ׁשל אנקלי מתטּמאה. וילון]רֹוכלים, הּמּטה,[קרשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻ
ּדרּגׁש ו ׁשל עור]טהֹורה; ׁשל [-מיטת אנקלי מתטּמאה. , ְְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ

ׁשּדה, וׁשל טהֹורה; הּדגים, ּבּה ׁשּצדין הּצּידים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּורת
ׁשלחן, וׁשל טהֹורה; העץ, מנֹורת ׁשל אנקלי ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמתטּמאה.
עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ּכלי ּכל הּכלל: זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתטּמאה.
ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ׁשל האנקלי הרי - הּתֹורה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמן
ּפׁשּוטי  ּכגֹון - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּוכלי טמאה. ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֻֻמקּבלֹות
ׁשל  אנקלי - ּבהן וכּיֹוצא ּבמּדה, הּבאים עץ ּוכלי עץ, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכלי
אחת  - וכּלן טמאה. מקּבלין אינן ׁשּלֹו והּׁשל ׁשלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻמּתכת
ּכלי  הּׁשלׁשלת אֹו האנקלי ׁשאין טהֹורה; עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחת
אנקלי  ואפּלּו ּכלי. ּכמקצת הן הרי אּלא עצמֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּבפני
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ּבהן, וכּיֹוצא והּבגדים הּכלים ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּכתלים
ְָטהֹורה.

.·È והעׂשּויה ׁשלׁשלת מתטּמאה; נעילה, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
חיות]לכתיפה קשירת טהֹורה.[- , ְְִִָָ

.‚È סיטֹונֹותׁשלׁשלת חנויות]ׁשל מּפני [- מתטּמאה, - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; ּבּה נֹועלין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהן

לנֹואי. אּלא ְֵֶֶָָׁשאינּה
.„È מֹוׁשחיׁשלׁשלת ׁשּלהן [מודדי]ׁשל והיתדֹות קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

טמאה. מקּבלין ׁשּמֹוׁשחין, ּבׁשעה - ּבּקרקע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּתֹוקעין
ׁשהיא  לפי טהֹורה, - עצים מקֹוׁשׁשי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָוׁשלׁשלת

העץ. את ְֵֶֶֶַָמׁשּמׁשת
.ÂË ׁשלׁשלתסמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - ּגדֹול ּדלי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

והּׁשאר  הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי עם מתטּמא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּדלי,
קטן, ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהֹור,

טפחים  .עׂשרה ְֲִָָָ
.ÊË והּקנטרהּכּדּור והּסּדן, מּתכת ּבּנאי,[גרזן]ׁשל ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

וחמֹור[יתד]והּדקר חרׁש, לעבודתו]ׁשל מיוחד ׁשל [מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ
והּמׁשקלת והּמטלטלת יושר נּפח, לבדיקת כלים -] ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻ

ּבהן הכתלים] ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכידים ּבנין, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
והאפרּכס לטחינה]הּזיתים, התבואה עוברת דרכו ׁשל [- ְְֲִֵֵֶַַָ

ׁשל מּתכת  הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין והאֹולר , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֻ
והּכן מּתכת, ׁשל והּקלמֹוס והּכּנה[לוח]קנה, [סרגל], ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

הּסֹופרים ּבהן הקלף]ׁשּמׂשרטטין מקּבלין [על אּלּו ּכל - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכל  וכן עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻטמאה;

ּבאּלּו. ֵֵַָּכּיֹוצא

י  ¤¤ּפרק
אֹותן מסמרֹות ‡. לתקע העׂשּויין הּתקרה ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין אינן ׁשּתֹוקעין ּבעצים, הּמסמרֹות וכן ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
להיֹותֹו הּמסמר התקין ואם ּבהן. לתלֹות ּבּכתלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותן
ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. מקּבל עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֻּכלי
הּפתילה, את ּבֹו מֹוציא להיֹות אֹו ּבֹו, ונֹועל ּפֹותח ְְְְִִִִֵֵֶַַָלהיֹות
מקּבל  זה הרי - חמֹור ׁשל אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹו
עד  טהֹור, - החבית את ּבֹו ּפֹותח להיֹות התקינֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻטמאה.

כך]ׁשּיצרפּנּו לשם .[יעצבו ְְִֶֶ
הּפתחמסמר ·. לׁשמירת סימן ּכמֹו עׂשּוי [לידע ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

בו] עברו ׁשלחני אם ׁשל מסמר וכן טמאה; מקּבל אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻֻ
טהֹור  והּכיס, הּמאזנים את ּבֹו ּתֹולה ּתלֹויי ׁשהּוא וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

הגוף]הּמגרדֹות[ווי] שמגרדות על [מתכות אף - טהֹורֹות , ְְֵַַַַ
מסמרֹות  מּׁשאר ּבצּורתן, מׁשּנין אּלּו ׁשּמסמרין ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּפי

ְִַָהּתקיעה.
חובש]הּגרעמסמר ‚. -]- הּדם ּבֹו ׁשמּקיזין הּכלי והּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

הּׁשעֹות אבן ׁשל ּומסמר טמאה. שמש]מקּבל שעון -], ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ָטהֹור.

הּגרּדי„. האורג]מסמר ּכעין [- האר הּמסמר והּוא , ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ולֹופף  העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ּבֹו ׁשּמכניס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפּוד

טמאה. מקּבל - החּוטין ְְִֵֶַַָָָֻעליה

העלאּלּו‰. ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות [המוט ּכלי ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הבהמות] לבין מהעגלה והּקטרבהנמשך מּתכת, [העץ ׁשל ְְֵֶֶֶַַַ

הבהמות] והּכנפיםשעל מתכות], המקּבלֹות [טסי ְְְְִַַַַָ
ּבהמה,[בחוריהם] צּוארי ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָאת

העגלה]והּסֹומ שבקצה יתד והּמחּגר[- שבקצה , [יתד ְְְֵֵַַַ
והּתמחּיֹותהעול] אבנים], להנחת בעגלה והענּבֹול [מקום , ְְְְִַַָֻ

הפעמון] לשון והּצנירה[- ּכּלן[וו], את המחּבר ּומסמר ,-] ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ
העגלה] חלקי עץ כל ׁשל העל ּבעגלה: טהֹורין ואּלּו .ְְֲִֵֵֶָָָָֹ

והּׁשפֹופרֹות [במתכת]המצּפה לנֹואי, העׂשּויין והּכנפים , ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֻ
והאבר הּקֹול, את צּוארי [עופרת]הּמׁשמיעֹות ׁשּבצד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

והּסֹובב מתכת]ּבהמה, חישוק והּטּסין[- ּגלּגל, [לוחות ׁשל ְְְְִֵֵֶַַַַַָ
אּלּומתכת] ּכל - ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ּוׁשאר והּצּפּויין, ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ְִטהֹורין.
.Â הּבדעקרב המוסקת]ּבית שבקורה טמאה.[ברזל מקּבל , ְְְֵֵַַַַָָֻ

ּגרֹוסֹות ׁשל גריסים]ארֹון מוכרי ׁשהּוא [- ּפי על אף - ִֶֶַַָָ
מקּבלת  זֹו הרי מּתכת, ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם - ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָטהֹור

ְָֻטמאה.
.Ê ּכלים:רחים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּכברה  ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי .[נפה]מּׁשּום ְְְִִִִִִַָָָ
.Á ׁשּבּמגּדלהּדלת מּתכת ּבּתים,[ארון]ׁשל ּבעלי ׁשל - ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

טמאה, מקּבלת רֹופאים, וׁשל טמאה; מקּבלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאינּה
האסּפלֹונית את ּבּה את [תחבושת]ׁשּמּניחים ּבּה ותֹולה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִִַַָהּמסּפרים.
.Ë צבת]טּסין כעין את [- ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

טהֹורין. ּבּכירה, והּקבּועין טמאה; מקּבלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻהּקדרה,
.È הּפתילה[צבת]הּמלקחים את ּבהן [שנשרפה]ׁשּממע, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והּצּנֹורֹות טמאה. ברזלים]מקּבלין הרחים [- את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
לחּזק. אּלא עׂשּויֹות ׁשאינן טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלן

.‡È היתה [קורה]קלסטרה אם - הּדלת את ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻ
מּתכת, ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; מּתכת, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ְָטהֹורה.
.·È מנעול]והּפרנההּפין חלקי טמאים.[שני , ְְְִִֵַַָֻ
.‚È הפלך]ּפּקה שבראש לפי [כדור טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְִִֶֶֶַָָ

העץ. את מׁשּמׁשת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהיא
.„Èוהעימה[פלך]הּכֹוׁש עליו], כרוכים שהחוטים ,[העץ ְִַָָ

וסימּפֹוניה נגינה]והּמּקל, -[כלי מּתכת ׁשל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
חּוץ  טהֹורין; מּתכת, ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין

ּכנפים קּבּול ּבית בּה היה ׁשאם - הּסימּפֹוניה [לוחות מן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
דקות] טמאה.מתכת מצּפה, ׁשהיא ּפי על אף -ְְִִֵֶַַָָֻ

.ÂË אין החצֹוצרת אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֻֻֻ
ּכׁשהיא  טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא להחזירּה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻיֹודע
מקּבלת  אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין ואם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמחּברת;

.טמאה  ְָֻ
.ÊËהחצוצרה]הּקצה של הּפה [העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ

האחר  והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת
התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ

עצמן  ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת

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

milk zekld - dxdh xtq - ixyz 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני [בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.
.ÊÈ ׁשהיאקֹורת -]החּצים לׁשֹונֹות [לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּברגלי  אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל
והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל [שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ

מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסו ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
הפתח] כלפי ושיניו המשקוף ׁשּמׁשּתּמׁשלתוך ּפי על אף -ְִִֵֶַַַ

לחֹור  עׂשיּה מּׁשּנטמאת ואם טמאה; מקּבלת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּה,
הפכּה ּבמסמר. ׁשּיקּבעּנה עד ּבטמאתּה, זֹו הרי - [-הּדלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

המשקוף] לכיוון שהשיניים ּבין באופן מּלמעלן, ּבין -ְְִֵֵַָ
טהֹורה. - הּצדדין מן ּבין ְְְִִִֵַַָָָמּלמּטן,

יא  ¤¤ּפרק
יקּבל ּכּמה ‡. ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּׁשהּוא  מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר אֹו לפי טמאה, -] ְְְְִִִֶַַַָָֹֻֻ
.עניינו]

הּוא ּכל ·. עדין - מלאכּתֹו מעין לעׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשלם  ּככלי וחׁשּוב ׁשּנׁשּבר,ּכלי, מּתכת ׁשל ּדלי ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאת יכֹול הּוא ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוהרי
סלעים לקּבל ּכדי הּמחם, חּמין. ּבֹו לחם ּכדי [-הּקּומקּום, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

הּלפסמטבעות] למים]. גדול קיתֹונֹות [כלי לקּבל ּכדי , ְְִֵֵֶֶַַ
הּיין,[כדים] מּדֹות ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי הּקיתֹון, מּתכת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשל

הּׁשמן. ּבהן למד ּכדי הּׁשמן, ּומּדֹות הּיין. ּבהן למד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
זה  מּלמּטה, נקבים ׁשלׁשה בּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמסננת

זה אחד]לתֹו במקום ׁשא [- לפי טהֹורה, מׁשּמׁשת - ינּה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
מגרפה מלאכּתּה. לבחישה]מעין אף [כלי - ּכּפּה ׁשּנּטל ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מלאכּתּה מעין עֹוׂשה ׁשאינּה טהֹורה; ּכקרנס, ׁשהיא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעל
וכן  ּכקרנס. ּבּה לתקע נעׂשית לא והיא הּקרנס, מעין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשלׁשמסרק ‚. ּבֹו נׁשּתּיר אם - ׁשּניו ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

- הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן; ּבֹו לסרק יכֹול ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹטהֹור,

לּסריקה היא]מֹועלת רחבה מעין [כי עֹוׂשה ׁשאינֹו וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּתים, הּמסרק מן נּטלּו טהֹור. - מּתכֹות ּבכלי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָמלאכּתֹו

למלקטת מלקחיים]ועׂשאן והתקינּה[- אחת, טמאֹות. - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ללּפף אֹו לכרוך]לנר, מקּבלת [- - לרּקּום החּוט עליה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלא  ּפי על אף - ּוגדֹולה עבה הּׁשן היתה ואם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטמאה;
עצמּה. ּבפני מתטּמאה זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהתקינּה,

-מסרק „. ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו, ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
טהֹור  אחת, ּבֹו נׁשּתּיר .טמא; ְִֵֵַַַָָ

מהבור]הּכדּומים‰. כלים להעלאת ׁשּנׁשּתּברּו,[מקלות ְְְִִֶַַ
ׁשּלהן שבראשיהם]ואנקלי וו ׁשהרי [- טמאין; - קּימת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר, מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
.Â משור]מגרה מּב[- אחת ׁשּנּה כל ינתיםׁשּנּטלה בין -] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

שן] נשברה שיניים הּסיטשני מלא ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. ,-] ְְְִִֵַַָָֹ

אגודלין] לגּור ארבעה אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָּבמקֹום
ְִַָּבּנׁשאר.

.Êוהּמפסלת[גרזן]הּמעצד חדה]והאזמל והּמקּדח [סכין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
חּסּומן נּטל טמאה; מקּבלין עדין שלהן]ׁשּנפגמּו, החוד -], ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻ

הּמקּדח, מן חּוץ - טמאין לׁשנים, ׁשּנחלקּו וכּלן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻטהֹורין.
והרנקי ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו נגרים]ׁשהרי עצמּה[כלי ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֻ

ּכלי. מּקצת ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
.Á ּומּגל והרמח, מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָֹֹהּסיף,
ביתי]יד לשימוש ׁשל [- קטּנים מסּפרים וזּוג קציר, ּומּגל , ְְְִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים מסּפרים ׁשל וזּוג ּבּתים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבעלי
מעין  עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל מהם חלק ּכל -ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ְְַמלאכּתֹו.
.Ë מעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרת

ּבדחק  אּלא הּׂשער .את ְֵֶֶַַָָֹ
.È מגן]ׁשריֹון אם [- - לרחּבֹו טהֹור; לארּכֹו, ׁשּנחלק ְְְְְֱִִֶֶַָָָ

טהרת  מאימתי טמא. ראׁשֹונה, מלאכּתֹו מעין ֹו?מׁשּמׁש ְְְֳִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
יחליד]מּׁשּיבלה ּבלה [- מלאכּתֹו. מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּלמעלה אם - רּבֹו ּבֹו העליון]ונׁשּתּיר ואם [החלק טמא; , ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ
הרי  - לתכׁשיט חליה ועׂשה מּמּנּו, קּצץ טהֹור. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּלמּטה,

טמאה. מקּבלת ְְֶֶַָֻזֹו
.‡Èזהבים[מפוח]ׁשפֹופרת וׁשל [צורפים]ׁשל זּגגין, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָ

טהֹורה. לארּכּה, ׁשּנחלקה - זכּוכית עֹוׂשי וׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנּפחים,
טמאה; ראׁשֹונה, מלאכּתּה מעין מׁשּמׁשת אם - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרחּבּה

טהֹורה. לאו, ְְִָָואם
.·È איחסון]ּכלבא כלי וׁשל [- רֹופאים, וׁשל סּפרים, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָ

- נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ׁשּנחלקה זכ ּוכית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשי
הּגחלים. את ּבּה חֹותה ּבתחּלה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

.‚È ׁשּנּטׁשטׁשה מראה אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת אינּהׁשל אם - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עדין  הּפנים, רב מראה היתה טהֹורה; הּפנים, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא
.„È עקצּהמחט אֹו הּנקּוב, קצתּה ראשה]ׁשּנּטל -]- ְְִֶַַַַָָָָֻ

ּבּה, לרקם החּוט את עליה ללּפף התקינּה ואם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטהֹורה;
ׂשּקין ׁשל מחט אבל עבה]טמאה. קצתּה[שהוא ׁשּנּטל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - חורט]הּנקּוב הּׁשני [- .ּבּקצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
.ÂË ּבהן,הּמחט וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבין  ׁשּלּה, הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין - עֹוׂשין ׁשהרֹוקמין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
הּתפירה  מלאכּתּה ׁשאין טמאה, - עקצּה .ׁשּנּטל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.ÊË הּתפירה,מחט את מעּכבת אם - חלּודה ׁשהעלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
טמאה  לאו, ואם .טהֹורה; ְְְִֵָָָ

.ÊÈ ׁשפןהּסיף טהֹורין; חלּודה, ׁשהעל ּו [שייפם]והּסּכין ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
צנירה וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו הטוויה]והׁשחיזן, [ברזל ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֻ

לטמאתּה[מעקמימותה]ׁשּפׁשטּה חזרה ּכפפּה, טהֹורה; , ְְְְְְֶָָָָָָָָָֻ
ְַָָהיׁשנה.

.ÁÈ ארכּבתֹו,מפּתח מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻ
ּגם ּכמין העׂשּוי מפּתח וכן יוונית]טהֹור; ׁשּנׁשּבר [ג' ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

אינן  והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי - טהֹור ּגּמֹו, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּתֹו

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



קלז milk zekld - dxdh xtq - ixyz 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבהן, וכּיֹוצא והּבגדים הּכלים ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּכתלים
ְָטהֹורה.

.·È והעׂשּויה ׁשלׁשלת מתטּמאה; נעילה, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
חיות]לכתיפה קשירת טהֹורה.[- , ְְִִָָ

.‚È סיטֹונֹותׁשלׁשלת חנויות]ׁשל מּפני [- מתטּמאה, - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; ּבּה נֹועלין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהן

לנֹואי. אּלא ְֵֶֶָָׁשאינּה
.„È מֹוׁשחיׁשלׁשלת ׁשּלהן [מודדי]ׁשל והיתדֹות קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

טמאה. מקּבלין ׁשּמֹוׁשחין, ּבׁשעה - ּבּקרקע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּתֹוקעין
ׁשהיא  לפי טהֹורה, - עצים מקֹוׁשׁשי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָוׁשלׁשלת

העץ. את ְֵֶֶֶַָמׁשּמׁשת
.ÂË ׁשלׁשלתסמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - ּגדֹול ּדלי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

והּׁשאר  הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי עם מתטּמא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּדלי,
קטן, ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהֹור,

טפחים  .עׂשרה ְֲִָָָ
.ÊË והּקנטרהּכּדּור והּסּדן, מּתכת ּבּנאי,[גרזן]ׁשל ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

וחמֹור[יתד]והּדקר חרׁש, לעבודתו]ׁשל מיוחד ׁשל [מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ
והּמׁשקלת והּמטלטלת יושר נּפח, לבדיקת כלים -] ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻ

ּבהן הכתלים] ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכידים ּבנין, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
והאפרּכס לטחינה]הּזיתים, התבואה עוברת דרכו ׁשל [- ְְֲִֵֵֶַַָ

ׁשל מּתכת  הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין והאֹולר , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֻ
והּכן מּתכת, ׁשל והּקלמֹוס והּכּנה[לוח]קנה, [סרגל], ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

הּסֹופרים ּבהן הקלף]ׁשּמׂשרטטין מקּבלין [על אּלּו ּכל - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכל  וכן עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻטמאה;

ּבאּלּו. ֵֵַָּכּיֹוצא

י  ¤¤ּפרק
אֹותן מסמרֹות ‡. לתקע העׂשּויין הּתקרה ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין אינן ׁשּתֹוקעין ּבעצים, הּמסמרֹות וכן ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
להיֹותֹו הּמסמר התקין ואם ּבהן. לתלֹות ּבּכתלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותן
ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. מקּבל עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֻּכלי
הּפתילה, את ּבֹו מֹוציא להיֹות אֹו ּבֹו, ונֹועל ּפֹותח ְְְְִִִִֵֵֶַַָלהיֹות
מקּבל  זה הרי - חמֹור ׁשל אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹו
עד  טהֹור, - החבית את ּבֹו ּפֹותח להיֹות התקינֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻטמאה.

כך]ׁשּיצרפּנּו לשם .[יעצבו ְְִֶֶ
הּפתחמסמר ·. לׁשמירת סימן ּכמֹו עׂשּוי [לידע ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

בו] עברו ׁשלחני אם ׁשל מסמר וכן טמאה; מקּבל אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻֻ
טהֹור  והּכיס, הּמאזנים את ּבֹו ּתֹולה ּתלֹויי ׁשהּוא וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

הגוף]הּמגרדֹות[ווי] שמגרדות על [מתכות אף - טהֹורֹות , ְְֵַַַַ
מסמרֹות  מּׁשאר ּבצּורתן, מׁשּנין אּלּו ׁשּמסמרין ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּפי

ְִַָהּתקיעה.
חובש]הּגרעמסמר ‚. -]- הּדם ּבֹו ׁשמּקיזין הּכלי והּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

הּׁשעֹות אבן ׁשל ּומסמר טמאה. שמש]מקּבל שעון -], ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ָטהֹור.

הּגרּדי„. האורג]מסמר ּכעין [- האר הּמסמר והּוא , ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ולֹופף  העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ּבֹו ׁשּמכניס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפּוד

טמאה. מקּבל - החּוטין ְְִֵֶַַָָָֻעליה

העלאּלּו‰. ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות [המוט ּכלי ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הבהמות] לבין מהעגלה והּקטרבהנמשך מּתכת, [העץ ׁשל ְְֵֶֶֶַַַ

הבהמות] והּכנפיםשעל מתכות], המקּבלֹות [טסי ְְְְִַַַַָ
ּבהמה,[בחוריהם] צּוארי ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָאת

העגלה]והּסֹומ שבקצה יתד והּמחּגר[- שבקצה , [יתד ְְְֵֵַַַ
והּתמחּיֹותהעול] אבנים], להנחת בעגלה והענּבֹול [מקום , ְְְְִַַָֻ

הפעמון] לשון והּצנירה[- ּכּלן[וו], את המחּבר ּומסמר ,-] ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ
העגלה] חלקי עץ כל ׁשל העל ּבעגלה: טהֹורין ואּלּו .ְְֲִֵֵֶָָָָֹ

והּׁשפֹופרֹות [במתכת]המצּפה לנֹואי, העׂשּויין והּכנפים , ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֻ
והאבר הּקֹול, את צּוארי [עופרת]הּמׁשמיעֹות ׁשּבצד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

והּסֹובב מתכת]ּבהמה, חישוק והּטּסין[- ּגלּגל, [לוחות ׁשל ְְְְִֵֵֶַַַַַָ
אּלּומתכת] ּכל - ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ּוׁשאר והּצּפּויין, ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ְִטהֹורין.
.Â הּבדעקרב המוסקת]ּבית שבקורה טמאה.[ברזל מקּבל , ְְְֵֵַַַַָָֻ

ּגרֹוסֹות ׁשל גריסים]ארֹון מוכרי ׁשהּוא [- ּפי על אף - ִֶֶַַָָ
מקּבלת  זֹו הרי מּתכת, ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם - ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָטהֹור

ְָֻטמאה.
.Ê ּכלים:רחים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּכברה  ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי .[נפה]מּׁשּום ְְְִִִִִִַָָָ
.Á ׁשּבּמגּדלהּדלת מּתכת ּבּתים,[ארון]ׁשל ּבעלי ׁשל - ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

טמאה, מקּבלת רֹופאים, וׁשל טמאה; מקּבלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאינּה
האסּפלֹונית את ּבּה את [תחבושת]ׁשּמּניחים ּבּה ותֹולה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִִַַָהּמסּפרים.
.Ë צבת]טּסין כעין את [- ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

טהֹורין. ּבּכירה, והּקבּועין טמאה; מקּבלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻהּקדרה,
.È הּפתילה[צבת]הּמלקחים את ּבהן [שנשרפה]ׁשּממע, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והּצּנֹורֹות טמאה. ברזלים]מקּבלין הרחים [- את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
לחּזק. אּלא עׂשּויֹות ׁשאינן טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלן

.‡È היתה [קורה]קלסטרה אם - הּדלת את ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻ
מּתכת, ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; מּתכת, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ְָטהֹורה.
.·È מנעול]והּפרנההּפין חלקי טמאים.[שני , ְְְִִֵַַָֻ
.‚È הפלך]ּפּקה שבראש לפי [כדור טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְִִֶֶֶַָָ

העץ. את מׁשּמׁשת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהיא
.„Èוהעימה[פלך]הּכֹוׁש עליו], כרוכים שהחוטים ,[העץ ְִַָָ

וסימּפֹוניה נגינה]והּמּקל, -[כלי מּתכת ׁשל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
חּוץ  טהֹורין; מּתכת, ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין

ּכנפים קּבּול ּבית בּה היה ׁשאם - הּסימּפֹוניה [לוחות מן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
דקות] טמאה.מתכת מצּפה, ׁשהיא ּפי על אף -ְְִִֵֶַַָָֻ

.ÂË אין החצֹוצרת אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֻֻֻ
ּכׁשהיא  טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא להחזירּה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻיֹודע
מקּבלת  אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין ואם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמחּברת;

.טמאה  ְָֻ
.ÊËהחצוצרה]הּקצה של הּפה [העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ

האחר  והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת
התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ

עצמן  ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת
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לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני [בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.
.ÊÈ ׁשהיאקֹורת -]החּצים לׁשֹונֹות [לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּברגלי  אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל
והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל [שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ

מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסו ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
הפתח] כלפי ושיניו המשקוף ׁשּמׁשּתּמׁשלתוך ּפי על אף -ְִִֵֶַַַ

לחֹור  עׂשיּה מּׁשּנטמאת ואם טמאה; מקּבלת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּה,
הפכּה ּבמסמר. ׁשּיקּבעּנה עד ּבטמאתּה, זֹו הרי - [-הּדלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

המשקוף] לכיוון שהשיניים ּבין באופן מּלמעלן, ּבין -ְְִֵֵַָ
טהֹורה. - הּצדדין מן ּבין ְְְִִִֵַַָָָמּלמּטן,

יא  ¤¤ּפרק
יקּבל ּכּמה ‡. ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּׁשהּוא  מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר אֹו לפי טמאה, -] ְְְְִִִֶַַַָָֹֻֻ
.עניינו]

הּוא ּכל ·. עדין - מלאכּתֹו מעין לעׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשלם  ּככלי וחׁשּוב ׁשּנׁשּבר,ּכלי, מּתכת ׁשל ּדלי ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאת יכֹול הּוא ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוהרי
סלעים לקּבל ּכדי הּמחם, חּמין. ּבֹו לחם ּכדי [-הּקּומקּום, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

הּלפסמטבעות] למים]. גדול קיתֹונֹות [כלי לקּבל ּכדי , ְְִֵֵֶֶַַ
הּיין,[כדים] מּדֹות ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי הּקיתֹון, מּתכת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשל

הּׁשמן. ּבהן למד ּכדי הּׁשמן, ּומּדֹות הּיין. ּבהן למד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
זה  מּלמּטה, נקבים ׁשלׁשה בּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמסננת

זה אחד]לתֹו במקום ׁשא [- לפי טהֹורה, מׁשּמׁשת - ינּה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
מגרפה מלאכּתּה. לבחישה]מעין אף [כלי - ּכּפּה ׁשּנּטל ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מלאכּתּה מעין עֹוׂשה ׁשאינּה טהֹורה; ּכקרנס, ׁשהיא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעל
וכן  ּכקרנס. ּבּה לתקע נעׂשית לא והיא הּקרנס, מעין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשלׁשמסרק ‚. ּבֹו נׁשּתּיר אם - ׁשּניו ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

- הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן; ּבֹו לסרק יכֹול ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹטהֹור,

לּסריקה היא]מֹועלת רחבה מעין [כי עֹוׂשה ׁשאינֹו וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּתים, הּמסרק מן נּטלּו טהֹור. - מּתכֹות ּבכלי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָמלאכּתֹו

למלקטת מלקחיים]ועׂשאן והתקינּה[- אחת, טמאֹות. - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ללּפף אֹו לכרוך]לנר, מקּבלת [- - לרּקּום החּוט עליה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלא  ּפי על אף - ּוגדֹולה עבה הּׁשן היתה ואם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטמאה;
עצמּה. ּבפני מתטּמאה זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהתקינּה,

-מסרק „. ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו, ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
טהֹור  אחת, ּבֹו נׁשּתּיר .טמא; ְִֵֵַַַָָ

מהבור]הּכדּומים‰. כלים להעלאת ׁשּנׁשּתּברּו,[מקלות ְְְִִֶַַ
ׁשּלהן שבראשיהם]ואנקלי וו ׁשהרי [- טמאין; - קּימת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר, מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
.Â משור]מגרה מּב[- אחת ׁשּנּה כל ינתיםׁשּנּטלה בין -] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

שן] נשברה שיניים הּסיטשני מלא ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. ,-] ְְְִִֵַַָָֹ

אגודלין] לגּור ארבעה אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָּבמקֹום
ְִַָּבּנׁשאר.

.Êוהּמפסלת[גרזן]הּמעצד חדה]והאזמל והּמקּדח [סכין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
חּסּומן נּטל טמאה; מקּבלין עדין שלהן]ׁשּנפגמּו, החוד -], ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻ

הּמקּדח, מן חּוץ - טמאין לׁשנים, ׁשּנחלקּו וכּלן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻטהֹורין.
והרנקי ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו נגרים]ׁשהרי עצמּה[כלי ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֻ

ּכלי. מּקצת ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
.Á ּומּגל והרמח, מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָֹֹהּסיף,
ביתי]יד לשימוש ׁשל [- קטּנים מסּפרים וזּוג קציר, ּומּגל , ְְְִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים מסּפרים ׁשל וזּוג ּבּתים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבעלי
מעין  עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל מהם חלק ּכל -ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ְְַמלאכּתֹו.
.Ë מעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרת

ּבדחק  אּלא הּׂשער .את ְֵֶֶַַָָֹ
.È מגן]ׁשריֹון אם [- - לרחּבֹו טהֹור; לארּכֹו, ׁשּנחלק ְְְְְֱִִֶֶַָָָ

טהרת  מאימתי טמא. ראׁשֹונה, מלאכּתֹו מעין ֹו?מׁשּמׁש ְְְֳִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
יחליד]מּׁשּיבלה ּבלה [- מלאכּתֹו. מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּלמעלה אם - רּבֹו ּבֹו העליון]ונׁשּתּיר ואם [החלק טמא; , ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ
הרי  - לתכׁשיט חליה ועׂשה מּמּנּו, קּצץ טהֹור. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּלמּטה,

טמאה. מקּבלת ְְֶֶַָֻזֹו
.‡Èזהבים[מפוח]ׁשפֹופרת וׁשל [צורפים]ׁשל זּגגין, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָ

טהֹורה. לארּכּה, ׁשּנחלקה - זכּוכית עֹוׂשי וׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנּפחים,
טמאה; ראׁשֹונה, מלאכּתּה מעין מׁשּמׁשת אם - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרחּבּה

טהֹורה. לאו, ְְִָָואם
.·È איחסון]ּכלבא כלי וׁשל [- רֹופאים, וׁשל סּפרים, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָ

- נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ׁשּנחלקה זכ ּוכית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשי
הּגחלים. את ּבּה חֹותה ּבתחּלה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

.‚È ׁשּנּטׁשטׁשה מראה אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת אינּהׁשל אם - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עדין  הּפנים, רב מראה היתה טהֹורה; הּפנים, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא
.„È עקצּהמחט אֹו הּנקּוב, קצתּה ראשה]ׁשּנּטל -]- ְְִֶַַַַָָָָֻ

ּבּה, לרקם החּוט את עליה ללּפף התקינּה ואם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטהֹורה;
ׂשּקין ׁשל מחט אבל עבה]טמאה. קצתּה[שהוא ׁשּנּטל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - חורט]הּנקּוב הּׁשני [- .ּבּקצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
.ÂË ּבהן,הּמחט וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבין  ׁשּלּה, הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין - עֹוׂשין ׁשהרֹוקמין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
הּתפירה  מלאכּתּה ׁשאין טמאה, - עקצּה .ׁשּנּטל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.ÊË הּתפירה,מחט את מעּכבת אם - חלּודה ׁשהעלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
טמאה  לאו, ואם .טהֹורה; ְְְִֵָָָ

.ÊÈ ׁשפןהּסיף טהֹורין; חלּודה, ׁשהעל ּו [שייפם]והּסּכין ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
צנירה וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו הטוויה]והׁשחיזן, [ברזל ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֻ

לטמאתּה[מעקמימותה]ׁשּפׁשטּה חזרה ּכפפּה, טהֹורה; , ְְְְְְֶָָָָָָָָָֻ
ְַָָהיׁשנה.

.ÁÈ ארכּבתֹו,מפּתח מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻ
ּגם ּכמין העׂשּוי מפּתח וכן יוונית]טהֹור; ׁשּנׁשּבר [ג' ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

אינן  והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי - טהֹור ּגּמֹו, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּתֹו
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טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבֹו היּו מלאכּתן. מעין  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמׁשּמׁשין
הּנקבים; מּפני טמא, - הּׁשּנים נּטלּו הּוא. מפּתח ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשעדין
ונסּתמּו הּׁשּנים, נּטלּו הּׁשּנים. מּפני טמא, - הּנקבים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָנסּתמּו

טהֹור. - זה לתֹו זה הּנקבים ׁשּנפרצּו אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּנקבים
.ËÈ ּובראׁשֹוּכלי הּדׁשן, ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני  טמא כּפֹו, נּטלה - הּבׂשר ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּׁשני
ׁשּנּטלה  מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו נּטלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּניו;

הּכחל ּבּה ׁשּגֹורפין הּזכר[הצבע]כּפֹו מּפני טמא [היינו - ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
[- הּכף.החלק מּפני טמא, - הּזכר נּטל העין; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּכֹוחלין

.Î ּכסבכהּכלי ּכף אחד רשת]ׁשּבראׁשֹו עליו,[- לצלֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
מעל  אֹו הּקדרה מן הּבׂשר ּבהן להֹוציא ׁשּנים הּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובּקצה
טמא  - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה - ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאׁש
האחד, ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל עט וכן ּכּפֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל - הּׁשני ּבראׁשֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּומֹוחקין
ּבאּלּו; ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכֹותב. מּפני טמא - הּמֹוחק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנּטל
ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעׂשֹות יכֹול הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּוא,
מארּכֹו נׁשאר אם - הּכֹותב ונׁשאר ׁשּלֹו, הּמֹוחק ׁשּנּטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
ׁשּיאחז  אפׁשר ׁשהרי טמא, - אצּבעֹותיו לקׁשרי ׁשּיּגיע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
מארּכֹו נׁשאר אם - הּמֹוחק ונׁשאר הּכֹותב, נּטל ויכּתב; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹּבֹו
נׁשאר  ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי טמא, - ידֹו ּפס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. מּזה, ְִֵֵֶֶַָָָֹּפחֹות
.‡Î מחודדים]קרּדם קצותיו עׁשּפֹו[ששני [הקצה ׁשּנּטל ְְִֶַָֹֻ

ּבית הרחב] מּפני טמא - ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]ּבּקּועֹו עׁשּפֹו.[הקצה מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מּקֹופֹו קיבולו]נׁשּבר בית טהֹור.[- , ְִַַָ
.·Î במחרישה]חרחֹור חד ברזל הּוא [- עדין - ׁשּנפּגם ְְֲִִֶַַַ

מּקֹופֹו נׁשּבר רּבֹו; ׁשּיּנטל עד הרחב]ּכלי, טהֹור.[חלקו , ְְִִִֵֶַַַָָֻ
.‚Îהּמלמד והּוא הבהמה הּמרּדע, מכוונים [בו ְְְֵַַַַַָ

ּתקּוע בחרישה] חד מסמר ּוכמֹו עבה; אר עץ הּוא -ְְֵֵֶַַַָָָֹ
הּׁשני  ּובּקצה 'ּדרבן'. נקרא הּברזל וזה מּלמעלה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבקצתֹו
הּברזל  וזה ּבֹו; נכנס והעץ רמח, ּכמֹו ּברזל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּלמּטה

'חרחֹור'. ְְִַָנקרא
.„Î יין]מניקית שאיבת ּכמֹו[כלי ׁשהיא מּתכת ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַ

ּבדלת, אֹו ּבמּקל אֹותּה מּׁשּיקּבע - ׁשּנטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשפֹופרת,
ּבּמּקל  ּוקבעּה נטמאה, לא ּתטהר. - העץ עם אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויחּבר
ּכלי  ׁשּכל ּבמקֹומּה; טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻאֹו
ּכׁשהיּו, טמאה מקּבלין - ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתכֹות

מעׂשיהם. ׁשּיׁשּנה ְֲֵֶֶֶַַַעד
.‰Î,נחּתֹומיןלפיכ ׁשל הבצק]ּדף עורכים ׁשל [עליו ְְִִֶֶַַָ

מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּתכת
- מקּבליהן ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּכלי

ּכׁשהיּו. טמאה ְְְְִֶַָָֻמקּבלין

ה'תשע"ד  תשרי כ"א רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
מּטמאתן.‡. טהרּו ׁשּנׁשּברּו, עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי

ועׂשה  ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהן, ּכלי ועׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא  הּטהֹורין הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן

ּולהּבא  מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ּכלי נטמאּו וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ועׂשה  וחזר הּתיכן, טהרּו. ׁשּנטמאּו, אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות
לכלי  ואין היׁשנה; לטמאתן חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמהן
ּכׁשהם  ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד ּגמּורה, טהרה ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתכֹות

ׁשבּורים. יּׁשארּו אֹו ְְֲִִִֵָׁשלמים,
סֹופרים.·. מּדברי היׁשנה, לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת

היׁשנה? לּטמאה ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על ּגזרּו מה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּומּפני
אחר  ּכלי מּמּנּו ויעׂשה ויּתיכֹו ּכלי, לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגזרה,
יבֹוא  ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא ּתאמר ואם ּבּיֹום; ְְִִֶַַָָָֹּבֹו
ׁשאם  ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת, 'הּׁשבירה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויאמר:
ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ּכלי מּמּנּו ועׂשה והּתיכֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָנׁשּבר
הרי  ּכׁשהיה, ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ּכ - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּיֹום
צריכין  הּכלים ׁשאין לֹומר, ויבֹואּו ּבּיֹום'. ּבֹו טהֹור ְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ׁשמׁש טבילתן]הערב אחר החמה זה,[שקיעת חׁשׁש מּפני ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַָ
טמאה. עליהן ְְֲֵֶָָֻּגזרּו

אם ‚. - הּטמאֹות ּבׁשאר אֹו ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
ׁשּיטּבל  עד היׁשנה, לטמאתֹו חזר - ּבמת,הּתיכֹו נטמא . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּכך  ואחר ּבּׁשליׁשי, עליו אחר,והּזה ּכלי ועׂשהּו הּתיכֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הזיה  ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ּבּׁשביעי, עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָוהּזה
טהרה, לֹו ואין ;הּת ׁשאחר להּזיה מצטרפת הּת ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּקדם
קדם  ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ׁשּיּזה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעד
ׁשּיּתיכֹו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו יּזה אֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבירה,

טהֹור„. ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא לכלי ּברזל התיכם -] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
הּטהֹור,אחד] מן רב ואם טמא; הּטמא, מן רב אם -ְִִִִֵֵַַָָָֹֹ

ּבגללים, ׁשּבללֹו טיט וכן טמא. למחצה, מחצה ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָטהֹור;
הרי  - הּטיט מן רב אם - ּכלי ועׂשהּו ּבּכבׁשן, הּכל ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹוצרף
מן  רב ואם חרׂש; ּכלי ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻזה

טמאה. מקּבל אינֹו ְְְִֵֵַַָָֻהּגללים,
.‰ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות במתכת]ּכלי ציפם -] ְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

הרי  הּטמא, האנ מן ּכלים העֹוׂשה אבל טמאין; ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
טהֹורין. ְִֵהן

.Âעּפיׁשֹו ועׂשה הּטהֹור, הּברזל מן ׁשעׂשהּו [קצהו]קרּדם ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטהֹור, מן עּפיׁשֹו עׂשה טמא; זה הרי - הּטמא ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
אחר  הֹול ׁשהּכל טהֹור; זה הרי - הּטמא מן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוהּקרּדם

מלאכה. ְֶָָָהעֹוׂשה
.Êׁשחסמֹו טהֹור טהֹור.[ציפהו]קרּדם טמא, ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
.Áגדולה]קיתֹון וׁשּוליו [כוס הּטמא, מן ׁשעׂשהּו ְִִֵֶַָָָָ

וׁשּוליו [תחתיתו] הּטהֹור, מן עׂשהּו טהֹור; - הּטהֹור ְִִַַָָָָָָמן
והעֹוׂשה  המקּבל, אחר הֹול הּכל טמא; - הּטמא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמן

ְָָמלאכה.
.Ë,סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכלי

והּתיכֹו ונׁשּבר, ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ׁשּנטמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
חזר  אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ועׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר  לא אֹו היׁשנה, .לטמאתֹו ְְְַַָָָָֹֻ
.È.הּכלים ּככל טהרּו ונׁשּברּו, ׁשּנטמאּו הּזכּוכית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכלי
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חֹוזרין  אינן - אחר ּכלי מהן ועׂשה והּתיכן, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפּלּו
טמאתן ׁשעּקר לפי יׁשנה; זכוכית]לטמאה כלי [של ְְְְְִִֶַָָָָָֻֻ

ּבטמאה  עליהן ּגזרּו לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו סֹופרים, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻמּדברי
ׁשּׁשבריהן  ּפי על אף - ׁשּנׁשּברּו זכּוכית ּכלי וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיׁשנה.
אינן  ּכלים, ׁשירי והן הֹואיל לתׁשמיׁש, ּוראּויין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָּכלים
ּכיצד? חרׂש. לכלי ּדֹומין ׁשאינן לפי טמאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמקּבלין

ׁשּוליה והתקין ׁשּנׁשּברה, זכּוכית ׁשל [תחתיתה]קערה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָ
ׁשהן  ּפי על אף טמאה, מקּבלין הּׁשּולים אין - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻלתׁשמיׁש

וׁשפֹו הּׁשבר, ראׁש את קרסם ואם ּבׁשֹופין [שייפו]ּכּקערה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. מקּבל זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

.‡Èׁש[בקבוק]צלֹוחית אחת, ּביד הּנּטלת ּפיה קטּנה ּנּטל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא  לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּפיה  ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני טהֹורה, -ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית וכן ּפי [בושם]לתֹוכּה. על אף - ְְְְִִֵֶַַַָָ
ׁשחֹובלת  מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם - קטּנה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיא

מּתֹוכּה. הּבׂשם ׁשּמֹוציא ּבׁשעה ְְְִִֶֶֶַָָָָֹּבאצּבעֹו
.·Èּכלים,[כדים]לגינים הם עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַ

לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא ירקות]מּפני .[לכבישת ְְְִִִֵֶַַָָ
.‚È ּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס

טהֹור  - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. .ּגבהֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
- מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

ְִטהֹורין.
.„Èגדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

את  לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;
טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

ÂËהחתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים על [שאינם אף - ֲִַַַַ
טמא  מקּבלין הּפה, את סֹורטין ׁשּׂשפתֹותיהן ה.ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

.ÊËּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

.ÊÈ ּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כלי ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּכׁשּמּניחֹוכדורי] ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשל
מקּבל על זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ הּׁשלחן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ

ְָֻטמאה.
.ÁÈ ואם ּתמחּוי טמאה; מקּבל מראה, ׁשעׂשהּו זכּוכית ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבֹו ׁשּמּניחין ּדברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה, עׂשהּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּתחּלה
טהֹור  זה הרי - מאחֹוריו אין נראין - זכּוכית ּכלי וכל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

הּכלים. ּככל מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבלין

יג  ¤¤ּפרק
מתטּמא ּבארנּוּכבר ‡. חרׂש ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּובהּסט מאוירֹו, הזזת]אּלא הּכלים [- ּכל ּוׁשאר הּזב. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לאוירן  טמאה נכנסה ואם נטמאּו; הּטמאה, ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻׁשּנגעה

נמצא טהֹורין. הן הרי - ּבהן נגעה -]ולא הּטמא [כלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ה  ּבכל טהֹור חרׂש, טהֹור ּבכלי הּכלים, ּבכל והּטמא ּכלים; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאוירֹו? אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין ּומּנין חרׂש. ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבכלי

מּתֹוכֹו - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
מאחֹוריו. מּטּמא ואינֹו מּטּמא, ְֲִִֵֵֵֵַַָהּוא

ּומׁשקין ּוכׁשם ·. אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּומׁשקין מאוירֹו אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא, חרׂש ּכלי ּכיצד? . ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

טמאין, אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו
הּכלים  ׁשאר אבל יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין, אכלין מטּמאין אינן - ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטמאין

ּבין אין ‚. חרׂש ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבתֹוכֹו, ּכלים ׁשהיּו ּגדֹול חרׂש ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאר
טהֹורין. הּכלים וכל טמא, הּוא - ּבאוירֹו טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻונכנסה
מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים מׁשקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהיּו

זה והרי הּכלים; את ּומטּמאין שבתוכו]וחֹוזרין הכלי -] ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
כביכול:]אֹומר: טּמאתני'.[- ואּתה טּמאּוני, לא מטּמאי' ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

נטמאּוּכלי „. ּבלבד, ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרׂש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכלים  ּכל ּכׁשאר ּבׁשהיה אחֹוריו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

- טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ,ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו ְְְְֲִִִֵֵַָָלֹו
אחֹוריו  אין חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; זה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָהרי
חרׂש ּכלי ּבאחֹורי מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָמּטּמאין
הּכלים  ּכל ואחד חרׂש ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּטמא,
מׁשקין  אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדבר

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָּבהן,
על אחד ‰. ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו, טמאה ׁשּנכנסה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

עליה  אהל ונעׂשה הארץ על הּמּונחת ׁשהרי הּטמאה - ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. רבינו]הּטמאה ׁשּזה [ממשה למדּו, ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

האהלים. את לרּבֹות ּתֹוכֹו", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
.Âּכלי [גומא]ּגּומה וכפה ּבתֹוכּה, מּונח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶַָָָָָָָ

עד  ּתֹוכֹו", "אל ׁשּנאמר: נטמא, לא - הּגּומה על ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹחרׂש
הּנמצא  הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. טמאה ׁשל עצמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּתּכנס

מּנחׁשּתֹו -]למּטה שבתחתית בעפר ׁשהיא [- ּתּנּור, ׁשל ְְְִִֶֶַַָֻ
ועכׁשו  נפל, 'חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָקרקעיתֹו
למּטה  טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו'. ּגּומה ּתֹו ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָמת
הּנמצאים  הּכלים ׁשּכל ּפי על אף - ּתּנּור ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻמּנחׁשּתֹו
'ׁשם  אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים

על  נבנה והּתּנּור הּתּנּור, ּבא ׁשּלא עד נפלּוהיּו ולא יהן, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּבמה  לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ּבּדׁשן נמצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָלתֹוכֹו'.

ּתּנּור, ׁשל ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ש-]ּיתלה. אבל [באופן נראין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָֻ
ּבהן  נֹוגע והּוא הּבצק, את אֹופה אם - לאוירֹו יֹוצאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינן

הגומות] לתוך נכנס ּבתֹו[הבצק היּו ּכאּלּו הּתּנּור, נטמא -ְְְִִַַָָ
מּנחׁשּתֹו. למּטה הן ּכאּלּו טהֹור, הּתּנּור - לאו ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֻאוירֹו;
ולא  ּביֹותר ר ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבּבצק אמרּו? ּבצק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבאיזה

ֶָקׁשה.
.Ê ּבעיןהּׁשרץ אויר]ׁשּנמצא בפתח ׁשל [- ּבעין ּתּנּור, ׁשל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפנימית  הּׂשפה מן נמצא אם - ּכּפח ׁשל ּבעין ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֻּכירה,
לא  ׁשהרי טהֹור; העין, ּבאויר נמצא אם וכן טהֹור. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולחּוץ,
עבי  ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו הּכירה אֹו הּתּנּור לאויר ְֲֳִִִִֶַַַַַַַָָָָֻנכנס
- הּמת מן ּכזית ׁשם היה ואפּלּו ּתלּוי. הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּדפנֹותיהן
ׁשהרי  טפח; ּפֹותח העין ּבעבי היה ּכן אם אּלא ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורין,
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טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבֹו היּו מלאכּתן. מעין  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמׁשּמׁשין
הּנקבים; מּפני טמא, - הּׁשּנים נּטלּו הּוא. מפּתח ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשעדין
ונסּתמּו הּׁשּנים, נּטלּו הּׁשּנים. מּפני טמא, - הּנקבים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָנסּתמּו

טהֹור. - זה לתֹו זה הּנקבים ׁשּנפרצּו אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּנקבים
.ËÈ ּובראׁשֹוּכלי הּדׁשן, ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני  טמא כּפֹו, נּטלה - הּבׂשר ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּׁשני
ׁשּנּטלה  מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו נּטלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּניו;

הּכחל ּבּה ׁשּגֹורפין הּזכר[הצבע]כּפֹו מּפני טמא [היינו - ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
[- הּכף.החלק מּפני טמא, - הּזכר נּטל העין; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּכֹוחלין

.Î ּכסבכהּכלי ּכף אחד רשת]ׁשּבראׁשֹו עליו,[- לצלֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
מעל  אֹו הּקדרה מן הּבׂשר ּבהן להֹוציא ׁשּנים הּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובּקצה
טמא  - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה - ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאׁש
האחד, ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל עט וכן ּכּפֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל - הּׁשני ּבראׁשֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּומֹוחקין
ּבאּלּו; ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכֹותב. מּפני טמא - הּמֹוחק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנּטל
ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעׂשֹות יכֹול הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּוא,
מארּכֹו נׁשאר אם - הּכֹותב ונׁשאר ׁשּלֹו, הּמֹוחק ׁשּנּטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
ׁשּיאחז  אפׁשר ׁשהרי טמא, - אצּבעֹותיו לקׁשרי ׁשּיּגיע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
מארּכֹו נׁשאר אם - הּמֹוחק ונׁשאר הּכֹותב, נּטל ויכּתב; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹּבֹו
נׁשאר  ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי טמא, - ידֹו ּפס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. מּזה, ְִֵֵֶֶַָָָֹּפחֹות
.‡Î מחודדים]קרּדם קצותיו עׁשּפֹו[ששני [הקצה ׁשּנּטל ְְִֶַָֹֻ

ּבית הרחב] מּפני טמא - ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]ּבּקּועֹו עׁשּפֹו.[הקצה מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מּקֹופֹו קיבולו]נׁשּבר בית טהֹור.[- , ְִַַָ
.·Î במחרישה]חרחֹור חד ברזל הּוא [- עדין - ׁשּנפּגם ְְֲִִֶַַַ

מּקֹופֹו נׁשּבר רּבֹו; ׁשּיּנטל עד הרחב]ּכלי, טהֹור.[חלקו , ְְִִִֵֶַַַָָֻ
.‚Îהּמלמד והּוא הבהמה הּמרּדע, מכוונים [בו ְְְֵַַַַַָ

ּתקּוע בחרישה] חד מסמר ּוכמֹו עבה; אר עץ הּוא -ְְֵֵֶַַַָָָֹ
הּׁשני  ּובּקצה 'ּדרבן'. נקרא הּברזל וזה מּלמעלה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבקצתֹו
הּברזל  וזה ּבֹו; נכנס והעץ רמח, ּכמֹו ּברזל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּלמּטה

'חרחֹור'. ְְִַָנקרא
.„Î יין]מניקית שאיבת ּכמֹו[כלי ׁשהיא מּתכת ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַ

ּבדלת, אֹו ּבמּקל אֹותּה מּׁשּיקּבע - ׁשּנטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשפֹופרת,
ּבּמּקל  ּוקבעּה נטמאה, לא ּתטהר. - העץ עם אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויחּבר
ּכלי  ׁשּכל ּבמקֹומּה; טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻאֹו
ּכׁשהיּו, טמאה מקּבלין - ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתכֹות

מעׂשיהם. ׁשּיׁשּנה ְֲֵֶֶֶַַַעד
.‰Î,נחּתֹומיןלפיכ ׁשל הבצק]ּדף עורכים ׁשל [עליו ְְִִֶֶַַָ

מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּתכת
- מקּבליהן ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּכלי

ּכׁשהיּו. טמאה ְְְְִֶַָָֻמקּבלין

ה'תשע"ד  תשרי כ"א רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
מּטמאתן.‡. טהרּו ׁשּנׁשּברּו, עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי

ועׂשה  ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהן, ּכלי ועׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא  הּטהֹורין הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן

ּולהּבא  מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ּכלי נטמאּו וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ועׂשה  וחזר הּתיכן, טהרּו. ׁשּנטמאּו, אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות
לכלי  ואין היׁשנה; לטמאתן חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמהן
ּכׁשהם  ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד ּגמּורה, טהרה ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתכֹות

ׁשבּורים. יּׁשארּו אֹו ְְֲִִִֵָׁשלמים,
סֹופרים.·. מּדברי היׁשנה, לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת

היׁשנה? לּטמאה ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על ּגזרּו מה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּומּפני
אחר  ּכלי מּמּנּו ויעׂשה ויּתיכֹו ּכלי, לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגזרה,
יבֹוא  ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא ּתאמר ואם ּבּיֹום; ְְִִֶַַָָָֹּבֹו
ׁשאם  ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת, 'הּׁשבירה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויאמר:
ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ּכלי מּמּנּו ועׂשה והּתיכֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָנׁשּבר
הרי  ּכׁשהיה, ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ּכ - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּיֹום
צריכין  הּכלים ׁשאין לֹומר, ויבֹואּו ּבּיֹום'. ּבֹו טהֹור ְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ׁשמׁש טבילתן]הערב אחר החמה זה,[שקיעת חׁשׁש מּפני ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַָ
טמאה. עליהן ְְֲֵֶָָֻּגזרּו

אם ‚. - הּטמאֹות ּבׁשאר אֹו ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
ׁשּיטּבל  עד היׁשנה, לטמאתֹו חזר - ּבמת,הּתיכֹו נטמא . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּכך  ואחר ּבּׁשליׁשי, עליו אחר,והּזה ּכלי ועׂשהּו הּתיכֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הזיה  ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ּבּׁשביעי, עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָוהּזה
טהרה, לֹו ואין ;הּת ׁשאחר להּזיה מצטרפת הּת ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּקדם
קדם  ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ׁשּיּזה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעד
ׁשּיּתיכֹו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו יּזה אֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבירה,

טהֹור„. ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא לכלי ּברזל התיכם -] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
הּטהֹור,אחד] מן רב ואם טמא; הּטמא, מן רב אם -ְִִִִֵֵַַָָָֹֹ

ּבגללים, ׁשּבללֹו טיט וכן טמא. למחצה, מחצה ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָטהֹור;
הרי  - הּטיט מן רב אם - ּכלי ועׂשהּו ּבּכבׁשן, הּכל ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹוצרף
מן  רב ואם חרׂש; ּכלי ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻזה

טמאה. מקּבל אינֹו ְְְִֵֵַַָָֻהּגללים,
.‰ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות במתכת]ּכלי ציפם -] ְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

הרי  הּטמא, האנ מן ּכלים העֹוׂשה אבל טמאין; ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
טהֹורין. ְִֵהן

.Âעּפיׁשֹו ועׂשה הּטהֹור, הּברזל מן ׁשעׂשהּו [קצהו]קרּדם ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטהֹור, מן עּפיׁשֹו עׂשה טמא; זה הרי - הּטמא ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
אחר  הֹול ׁשהּכל טהֹור; זה הרי - הּטמא מן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוהּקרּדם

מלאכה. ְֶָָָהעֹוׂשה
.Êׁשחסמֹו טהֹור טהֹור.[ציפהו]קרּדם טמא, ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
.Áגדולה]קיתֹון וׁשּוליו [כוס הּטמא, מן ׁשעׂשהּו ְִִֵֶַָָָָ

וׁשּוליו [תחתיתו] הּטהֹור, מן עׂשהּו טהֹור; - הּטהֹור ְִִַַָָָָָָמן
והעֹוׂשה  המקּבל, אחר הֹול הּכל טמא; - הּטמא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמן

ְָָמלאכה.
.Ë,סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכלי

והּתיכֹו ונׁשּבר, ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ׁשּנטמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
חזר  אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ועׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר  לא אֹו היׁשנה, .לטמאתֹו ְְְַַָָָָֹֻ
.È.הּכלים ּככל טהרּו ונׁשּברּו, ׁשּנטמאּו הּזכּוכית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכלי

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

milk zekld - dxdh xtq - ixyz `"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חֹוזרין  אינן - אחר ּכלי מהן ועׂשה והּתיכן, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפּלּו
טמאתן ׁשעּקר לפי יׁשנה; זכוכית]לטמאה כלי [של ְְְְְִִֶַָָָָָֻֻ

ּבטמאה  עליהן ּגזרּו לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו סֹופרים, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻמּדברי
ׁשּׁשבריהן  ּפי על אף - ׁשּנׁשּברּו זכּוכית ּכלי וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיׁשנה.
אינן  ּכלים, ׁשירי והן הֹואיל לתׁשמיׁש, ּוראּויין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָּכלים
ּכיצד? חרׂש. לכלי ּדֹומין ׁשאינן לפי טמאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמקּבלין

ׁשּוליה והתקין ׁשּנׁשּברה, זכּוכית ׁשל [תחתיתה]קערה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָ
ׁשהן  ּפי על אף טמאה, מקּבלין הּׁשּולים אין - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻלתׁשמיׁש

וׁשפֹו הּׁשבר, ראׁש את קרסם ואם ּבׁשֹופין [שייפו]ּכּקערה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. מקּבל זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

.‡Èׁש[בקבוק]צלֹוחית אחת, ּביד הּנּטלת ּפיה קטּנה ּנּטל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא  לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּפיה  ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני טהֹורה, -ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית וכן ּפי [בושם]לתֹוכּה. על אף - ְְְְִִֵֶַַַָָ
ׁשחֹובלת  מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם - קטּנה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיא

מּתֹוכּה. הּבׂשם ׁשּמֹוציא ּבׁשעה ְְְִִֶֶֶַָָָָֹּבאצּבעֹו
.·Èּכלים,[כדים]לגינים הם עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַ

לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא ירקות]מּפני .[לכבישת ְְְִִִֵֶַַָָ
.‚È ּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס

טהֹור  - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. .ּגבהֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
- מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

ְִטהֹורין.
.„Èגדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

את  לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;
טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

ÂËהחתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים על [שאינם אף - ֲִַַַַ
טמא  מקּבלין הּפה, את סֹורטין ׁשּׂשפתֹותיהן ה.ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

.ÊËּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

.ÊÈ ּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כלי ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּכׁשּמּניחֹוכדורי] ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשל
מקּבל על זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ הּׁשלחן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ

ְָֻטמאה.
.ÁÈ ואם ּתמחּוי טמאה; מקּבל מראה, ׁשעׂשהּו זכּוכית ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבֹו ׁשּמּניחין ּדברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה, עׂשהּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּתחּלה
טהֹור  זה הרי - מאחֹוריו אין נראין - זכּוכית ּכלי וכל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

הּכלים. ּככל מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבלין

יג  ¤¤ּפרק
מתטּמא ּבארנּוּכבר ‡. חרׂש ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּובהּסט מאוירֹו, הזזת]אּלא הּכלים [- ּכל ּוׁשאר הּזב. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לאוירן  טמאה נכנסה ואם נטמאּו; הּטמאה, ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻׁשּנגעה

נמצא טהֹורין. הן הרי - ּבהן נגעה -]ולא הּטמא [כלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ה  ּבכל טהֹור חרׂש, טהֹור ּבכלי הּכלים, ּבכל והּטמא ּכלים; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאוירֹו? אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין ּומּנין חרׂש. ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבכלי

מּתֹוכֹו - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
מאחֹוריו. מּטּמא ואינֹו מּטּמא, ְֲִִֵֵֵֵַַָהּוא

ּומׁשקין ּוכׁשם ·. אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּומׁשקין מאוירֹו אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא, חרׂש ּכלי ּכיצד? . ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

טמאין, אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו
הּכלים  ׁשאר אבל יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין, אכלין מטּמאין אינן - ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטמאין

ּבין אין ‚. חרׂש ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבתֹוכֹו, ּכלים ׁשהיּו ּגדֹול חרׂש ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאר
טהֹורין. הּכלים וכל טמא, הּוא - ּבאוירֹו טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻונכנסה
מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים מׁשקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהיּו

זה והרי הּכלים; את ּומטּמאין שבתוכו]וחֹוזרין הכלי -] ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
כביכול:]אֹומר: טּמאתני'.[- ואּתה טּמאּוני, לא מטּמאי' ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

נטמאּוּכלי „. ּבלבד, ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרׂש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכלים  ּכל ּכׁשאר ּבׁשהיה אחֹוריו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

- טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ,ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו ְְְְֲִִִֵֵַָָלֹו
אחֹוריו  אין חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; זה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָהרי
חרׂש ּכלי ּבאחֹורי מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָמּטּמאין
הּכלים  ּכל ואחד חרׂש ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּטמא,
מׁשקין  אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדבר

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָּבהן,
על אחד ‰. ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו, טמאה ׁשּנכנסה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

עליה  אהל ונעׂשה הארץ על הּמּונחת ׁשהרי הּטמאה - ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. רבינו]הּטמאה ׁשּזה [ממשה למדּו, ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

האהלים. את לרּבֹות ּתֹוכֹו", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
.Âּכלי [גומא]ּגּומה וכפה ּבתֹוכּה, מּונח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶַָָָָָָָ

עד  ּתֹוכֹו", "אל ׁשּנאמר: נטמא, לא - הּגּומה על ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹחרׂש
הּנמצא  הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. טמאה ׁשל עצמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּתּכנס

מּנחׁשּתֹו -]למּטה שבתחתית בעפר ׁשהיא [- ּתּנּור, ׁשל ְְְִִֶֶַַָֻ
ועכׁשו  נפל, 'חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָקרקעיתֹו
למּטה  טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו'. ּגּומה ּתֹו ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָמת
הּנמצאים  הּכלים ׁשּכל ּפי על אף - ּתּנּור ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻמּנחׁשּתֹו
'ׁשם  אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים

על  נבנה והּתּנּור הּתּנּור, ּבא ׁשּלא עד נפלּוהיּו ולא יהן, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּבמה  לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ּבּדׁשן נמצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָלתֹוכֹו'.

ּתּנּור, ׁשל ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ש-]ּיתלה. אבל [באופן נראין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָֻ
ּבהן  נֹוגע והּוא הּבצק, את אֹופה אם - לאוירֹו יֹוצאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינן

הגומות] לתוך נכנס ּבתֹו[הבצק היּו ּכאּלּו הּתּנּור, נטמא -ְְְִִַַָָ
מּנחׁשּתֹו. למּטה הן ּכאּלּו טהֹור, הּתּנּור - לאו ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֻאוירֹו;
ולא  ּביֹותר ר ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבּבצק אמרּו? ּבצק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבאיזה

ֶָקׁשה.
.Ê ּבעיןהּׁשרץ אויר]ׁשּנמצא בפתח ׁשל [- ּבעין ּתּנּור, ׁשל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפנימית  הּׂשפה מן נמצא אם - ּכּפח ׁשל ּבעין ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֻּכירה,
לא  ׁשהרי טהֹור; העין, ּבאויר נמצא אם וכן טהֹור. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולחּוץ,
עבי  ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו הּכירה אֹו הּתּנּור לאויר ְֲֳִִִִֶַַַַַַַָָָָֻנכנס
- הּמת מן ּכזית ׁשם היה ואפּלּו ּתלּוי. הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּדפנֹותיהן
ׁשהרי  טפח; ּפֹותח העין ּבעבי היה ּכן אם אּלא ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורין,
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ּבענין  ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּתּנּור, לאויר הּטמאה את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמביא
מת. ְֵַֻטמאת

.Á הּׂשפה נמצא מן העצים, הנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ולחּוץ ְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּפנימית
הּכל  - זיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום הּצּבע, יׁשיבת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֹּבמקֹום

.טהֹור  ָ
.Ë היקֹודהּתאין מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא [-ּנּור ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ

הּסתימה האש] מן הּטמאה נמצאת אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻמּטּמאין,
ְְִִולפנים.

.È ּכמֹוּכלי ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרׂש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מסרק  ּכמֹו הרׁשת מן מּלמעלה ּוׂשפתֹו חרׂש, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת

הּטמאה [לנוי] נכנסה אם - 'צרצּור' הּנקרא הּוא וזה ,ְְְְְְִִִֶַַַָָָֻ
הּוא  ׁשּזה ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת מן למעלה הּמסרק ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלאויר

זה. ּכלי ׁשל ְִֶֶּתֹוכֹו
.‡È ׂשפיֹותּכלי ׁשלׁש לֹו ׁשהיה לפנים [דפנות]חרׂש זֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָֹ

לאויר  טמאה ונכנסה עֹודפת, הּפנימית היתה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמּזֹו,
הּׂשפה  ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין האכלין ּכל - ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפנימית
ׁשּבין  והּמׁשקין והאכלין האמצעית, ּובין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפנימית
האמצעית  היתה טהֹורין. החיצֹונה, ּובין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאמצעית
ּומּמּנה  טמא; ולפנים, מּמּנה - אוירּה ונטמא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָעֹודפת,
- אוירּה ונטמא עֹודפת, החיצֹונה היתה טהֹור. ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָולחּוץ,
והּׁשאר  טמאה; אוירּה, ׁשּנטמא ּכל - ׁשוֹות היּו טמא. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהּכל

ָטהֹור.
.·È גדולות]לפסין ׁשוֹות,[קערות וׂשפתֹותיהן זֹו, ּבתֹו זֹו ְְְְִִֵֶָָ

הּׁשרץ, ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה אֹו ּבעלי ֹונה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּׁשרץ
ׁשּבהן. האכלין וכל הן טהֹורין, - הּלפסין ּוׁשאר ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה;

מׁשקה ּבכֹונס נקּובה מהן לפס ּכל נכנס היה משקה -] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבהם דרכו] והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה והּׁשרץ ,ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכּלן, ּבאויר הּטמאה ׁשהרי טמאין, הּלפסין ׁשּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻטמאין,
היה  ׁשּיתּבאר. וכּלן ּכמֹו טמאה, היא - ּבּתחּתֹונה הּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ואין  העליֹונֹות, לאויר הּׁשרץ נכנס לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹטהֹורֹות;
לטּמא ּכדי עֹודפת, הּתחּתֹונה והּמׁשקין ׂשפת האכלין ּכל ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּתחּתֹונה  ׂשפת והיתה ּבעליֹונה, הּׁשרץ היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבתֹוכּה.
הּתחּתֹונה  וכן ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹודפת
הּלפסין  ּוׁשאר ּבאוירּה. הּׁשרץ הרי עֹודפת, ׁשּׂשפתּה מּפני -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכלים  מטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין, - הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבתֹו

טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם את ׁשּבתֹוכֹו. שמרטיב -] ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
בו] הנוגעת טמאה;האצבע טֹופח, מׁשקה ּבּה ׁשּיׁש ּכל -ְְֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומטּמא  וחֹוזר העֹודפת, הּתחּתֹונה מאויר מּטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּמׁשקה
הּכלים. ִֵֶַאת

.‚È ּבתחּלת ּבּה ּדבּוקין קערֹות ׁשהיּו חרׂש ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה
- הּקערֹות מן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשיה,

עֹודף ּדפן לּטבלה היה ואם ּכּלן. נטמאּו [מסגרת לא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
-גבוהה] מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, הּקערֹות ּכל ׁשּנמצאּו ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

וקלמרין  חרׂש, ׁשל הּתבלין ּבבית הּדין וכן ּכּלן. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמאּו
ּבֹו, ּכּיֹוצא ְִֵַַַהּמתאימֹות.

.„È- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבית

ּכל  ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו נטמא ּבמׁשקין, ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי .ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

אּלּו הרי ּבמסמר, קבּועין ּבּתיו לטמאה היּו לזה זה חּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
טהרה]ּולהּזיה חּבּור [הזאת אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו . ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

- ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם להּזיה. חּבּור ואינן ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֻלטמאה,
להּזיה. ולא לטמאה לא חּבּור ְְְְִֵַָָָָֹֹֻאינן

יד  ¤¤ּפרק
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ּבּמת  הּציל אם חרׂש; ּכלי ּבאויר ּפתיל ּבצמיד  ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמּציל
מּציל  ׁשאינֹו וכל הּקל. חרׂש ּבכלי ׁשּיּציל הּוא ּדין ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּור,

חרׂש. ּכלי ּבאויר מּציל אינֹו הּמת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבאהל
הּמת ּוכׁשם ·. ּבאהל לטמאה ּפתיל צמיד אינו ׁשאין -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

מלצאת] הטומאה ּבאויר מונע לטמאה ּפתיל צמיד אין ּכ ,ְְֲִִִֵַָָָָֻ
ּומׁשקין, אכלין מלאה ׁשהיתה קדרה ּכיצד? חרׂש. ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלי
הּקדרה  הרי - הּטמא ּבּתּנּור ּונתּונה ּפתיל, צמיד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּומּקפת
טמאין  מׁשקין אֹו הּׁשרץ היה טהֹורין. ּׁשּבתֹוכּה מה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכל
נטמא  - הּתּנּור ּבאויר ּונתּונה ּפתיל, צמיד ּומּקפת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻּבתֹוכּה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָֹהּתּנּור.
מחט טּבעת ‚. אֹו הּלבנה, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה טמאה ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו העץ, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה
אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי על אף נטמא; -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מאוירֹו חרׂש ּכלי מטּמאין הן הרי טהֹור, - זֹו .ּבלבנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
הּתּנּור ּתרנגֹול „. לאויר ונפל מת, ּבׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּתּנּור; נטמא הּתרנגֹול, ׁשם מת ואם טהֹור. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּמּצילין  ּכדר חרׂש, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהּבלּועין

הּמת  .ּבאהל ְֵֶַֹ
הּקמטין ּדברים ‰. ּבתֹו אֹו הּפה ּכבלּועין.ׁשּבתֹו אינן , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ראׁשֹו והכניס ּפיו, ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
ּומׁשקין  אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרׂש ּכלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
אכלין  נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלתֹו
והכניסֹו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּבפיו.
ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָֻלאויר

ֶֶַהּקמט.
.Â נגּוב ספֹוג ׁשהּוא ּפי על אף - טמאין מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּסֹוף [יבש] טּמאהּו, - חרׂש ּכלי לאויר נפל אם - ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמ ּבחּוץ
חרׂשים  ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן לצאת. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמׁשקה
ּכלי  לאויר ונפלּו ונּגבּו, טמאין, מׁשקין ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּתּמׁש
ׁשּסֹוף  נטמא, - והּסק לּתּנּור, נפלּו טּמאּוהּו. לא - ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻחרׂש
אבל  קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ּבּמה לצאת. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּומימי  הּנּדה ּדם ּכגֹון חמּורין, מׁשקין ּבהן נבלעּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאם
הרי  - ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת, יכֹולין היּו אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָרגליה
מקּפיד  אין ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור, מטּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻזה

הּמׁשקה  ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא, אינֹו - ּבגפת עליו וכן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
זיתים] ּבּה[פסולת ׁשהּסק טמאין, מּמׁשקין הּבאה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻחדׁשה

טהֹור. ּביׁשנה, אבל לצאת; מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּתּנּור
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ׁשּיֹוצא  ידּוע ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר יׁשנה? היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיזֹו
ׁשנים, ׁשלׁש לאחר אפּלּו - הּסק ּבׁשעת מׁשקה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנה

ּכׁשּיּסק. הּתּנּור ְְִֶַַַָֻנטמא
.Ê ונכנסה ּכלי קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחּצה ׁשחּלקֹו חרׂש ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

לפי  ּכּלֹו; הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין  ּכדר חרׂש ּכלי לחלק אדם ּבני ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְֲֳִִִִִִֶַָָָָָהאהלים.

טמא  הּכל - אחד ּבמקֹום הּׁשרץ .ונמצא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
.Á ּכלי ּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻ

ּפי  על אף - חרׂש לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרׂש,
טהֹור  זה הרי חרׂש, ּכלי ּבתֹו מכּונת ׁשּנאמר:ׁשהּטמאה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

ּתֹוכֹו. לתֹו לא ּתֹוכֹו", אל מהם יּפל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"אׁשר
.Ë אחר וכן ּכלי לאוירֹו והכניס טמא, חרׂש ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לּכלי  חּוץ האחר הּכלי ּוׂשפת ּומׁשקין, אכלין ּבֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
ּכלי  ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על אף - ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻחרׂש

טהֹורין  אּלּו הרי הּטמא, ּבתֹוכֹוחרׂש אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתֹוכֹו. ׁשּבתֹו לא קדרה יטמא", אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

חמת וׁשלׁשל [נוד]אֹו ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן וכ ּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשהּׁשרץ  ּפי על אף - הּתּנּור לאויר אֹו החבית לאויר ֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהּקּפה
החמת  אֹו הּקּפה ּוׂשפת הֹואיל - החבית אויר ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻֻמכּון
ואם  טהֹורין. אּלּו הרי הּתּנּור, אֹו החבית מּׂשפת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלמעלה
אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו החמת ּבתֹו ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
- הּטמאין החבית אֹו הּתּנּור לאויר אֹותן וׁשלׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשקין,

הּקּפה אֹו הּכּורת היתה טהֹורין. הן וכּיֹוצא הרי החמת אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן נקּובין, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר אֹותן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשלׁשל
חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, מׁשקין אֹו ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָאכלין
ׁשטף  ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה נטמאּו. - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּטמא

במקווה] זיתים[שנטהרים ּבמֹוציא לצאת , יכולה זית -] ְִִֵ
ׁשעּורֹודרכו] לאכלין, העׂשּוי - חרׂש ּבכלי היה ואם .ְְֳִִִִִֶֶֶָָָָָ

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקין, והעׂשּוי [משקה ּבזיתים; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
דרכו] לחמרֹו,נכנס אֹותֹו מטילין ,ּולכ לכ והעׂשּוי ;ְְְְְְִִֶָָָֻ

ּכלי  מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ּבכֹונס זה חרׂש ּכלי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומּׁשּיּנקב
ֶֶחרׂש.

.Èּבזפת חרׂש ּכלי נקב זה,סתם ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מּציל  הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו

ׁשּבא  ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ּבכל על היה אם אבל זה ירנּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הן  הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין, אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת  ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרׂש ּכלי מּיד מּציל אינֹו ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶַַַ
.‡È צדדיה]ּפחּותהּכּורת הּפחת [משני ׁשּסתם ּפי על אף - ְְִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרׂש, ּכלי מּיד מּצלת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבקׁש
.·È אף [נוד]החמת - רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ

ּכלי  מּיד מּצילין אּלּו הרי ּכלים, מּתֹורת ׁשּבטלּו ּפי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
חרׂש ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ׁשּיהיה - והּוא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָחרׂש;

ויהיה -]מּבחּוץ, שיהיה מׁשלׁשל [-אף ׁשּלהן קּבּול ּבית ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ
חרׂש. ּכלי ְְִֶֶלתֹו

.‚È חרׂש,עֹור ּכלי לאויר ׁשֹוקע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפׁשּוט
טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור, לאויר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹו
העֹור  ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין ּבּתּנּור, הּׁשרץ היה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָואם
להן  ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרׂש ּכלי מּיד מּציל ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָטמאין;

והחמת  והּקּפה הּסל ּכגֹון ,ּתֹו. ְְְֵֶַַַַָֻ
.„È טהֹור ּכלי חרׂש ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרׂש ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּדבּוקה  ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי על  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן  ׁשאויר ּפי על אף - הּטהֹור הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה  לא ׁשהרי ּבטהרתֹו; והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב,
חבית  ,לפיכ הּטהֹור. חרׂש ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה

טה  מׁשקין מלאה מּנחׁשּתֹוׁשהיתה למּטה ּונתּונה [-ֹורין, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
החבית קרקעיתו] הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ּתּנּור, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

אויר  עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף טהֹורין, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָֹוהּמׁשקין
ּופיה  הּתּנּור, ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם וכן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהחבית.

טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - הּתּנּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאויר

ה'תשע"ד  תשרי כ"ב חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
מלאכּתן.אין ‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין חרׂש ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מּׁשּיצרפן מלאכּתן? ּגמר הּוא ּבּכבׁשן.[יבעירם]ּומאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּכירה, ספּגנין. ּבֹו לאפֹות ּכדי מּׁשּיּסיקּנּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהּתּנּור,
טרּופה  הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּיּסיקּנה

הּכּפח ּבאילּפס. קטנה]ּונתּונה לאפּיה,[כירה עׂשהּו אם - ְְֲִִִַַָָָָָָָֻ
ּככירה. ׁשעּורֹו לבּׁשּול, עׂשהּו ּכתּנּור; ְְְִִִִַָָָׁשעּורֹו

ּבֹוּתּנּור ·. מּׁשּיתחיל - ּגדֹול היה אם - לבנֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
היה [גובה] ואם טמאה; מקּבל ויּסיקּנּו, טפחים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻארּבעה

ויּסיקּנּו. טפח, ּבֹו מּׁשּיתחיל - ּבּהקטן מּׁשּיתחיל - הּכירה ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הרי  לאפּיה, עׂשהּו אם - הּכּפח ויּסיקּנה. אצּבעֹות, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש

ּככירה. הּוא הרי עליו, לבּׁשל עׂשהּו ואם ּכתּנּור; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּוא
האּמןּתּנּור ‚. מּבית ׁשהּסק אֹו מאחֹוריו, [שלא ׁשהּסק ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

אפיה] מּכל לצורך והּסק הֹואיל - לדעת ׁשּלא ׁשהּסק אֹו ,ְְִִֶֶַַַַָֹֻֻ
ּבתּנּור  ּדלקה ׁשּנפלה מעׂשה טמאה. מקּבל זה הרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,
ואמרּו: ּדין, ּבית לפני מעׂשה ּובא הּכפרים; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכפר

טמאה'. ְְְִַָֻ'מקּבלין
טמאה;ּתּנּור „. מקּבל זה הרי ּבֹו, צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אּונין ּבֹו מלּבן להיֹות טהֹור,[אגודות]הּסיקֹו - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִִִֵֶַָָ
ּתּנּור. ׁשל ּבגּופֹו מלאכה עֹוׂשה זה ְְֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ונטמא ּתּנּור ‰. מחלקיו, אחד והּסק לׁשנים, ׁשחצצֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
וכּיֹוצא  ּבׁשרץ נטמא טהֹור; וחברֹו טמא, הּוא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמׁשקין
ׁשּביניהן, החצץ ועבי טמא. הּכל ּתֹורה, ׁשל מּטמאֹות ְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו
- ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן, הּסקּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻטמא.
טהֹור. ּולטהֹור, טמא; לטמא, המׁשּמׁש עביֹו: את ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָחֹולקין
אבל  הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה
ּבמׁשקין  אפּלּו מהן, אחד ונטמא חצצֹו, ּכ ואחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּסיקֹו

הּכל  נטמא -. ְִַָֹ
.Â מּתכת,ּתּנּור וׁשל לעֹולם. טהֹורין אבן, ׁשל ּכירה  אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
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קמי milk zekld - dxdh xtq - ixyz `"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבענין  ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּתּנּור, לאויר הּטמאה את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמביא
מת. ְֵַֻטמאת

.Á הּׂשפה נמצא מן העצים, הנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ולחּוץ ְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּפנימית
הּכל  - זיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום הּצּבע, יׁשיבת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֹּבמקֹום

.טהֹור  ָ
.Ë היקֹודהּתאין מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא [-ּנּור ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ

הּסתימה האש] מן הּטמאה נמצאת אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻמּטּמאין,
ְְִִולפנים.

.È ּכמֹוּכלי ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרׂש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מסרק  ּכמֹו הרׁשת מן מּלמעלה ּוׂשפתֹו חרׂש, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת

הּטמאה [לנוי] נכנסה אם - 'צרצּור' הּנקרא הּוא וזה ,ְְְְְְִִִֶַַַָָָֻ
הּוא  ׁשּזה ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת מן למעלה הּמסרק ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלאויר

זה. ּכלי ׁשל ְִֶֶּתֹוכֹו
.‡È ׂשפיֹותּכלי ׁשלׁש לֹו ׁשהיה לפנים [דפנות]חרׂש זֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָֹ

לאויר  טמאה ונכנסה עֹודפת, הּפנימית היתה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמּזֹו,
הּׂשפה  ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין האכלין ּכל - ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפנימית
ׁשּבין  והּמׁשקין והאכלין האמצעית, ּובין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפנימית
האמצעית  היתה טהֹורין. החיצֹונה, ּובין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאמצעית
ּומּמּנה  טמא; ולפנים, מּמּנה - אוירּה ונטמא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָעֹודפת,
- אוירּה ונטמא עֹודפת, החיצֹונה היתה טהֹור. ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָולחּוץ,
והּׁשאר  טמאה; אוירּה, ׁשּנטמא ּכל - ׁשוֹות היּו טמא. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהּכל

ָטהֹור.
.·È גדולות]לפסין ׁשוֹות,[קערות וׂשפתֹותיהן זֹו, ּבתֹו זֹו ְְְְִִֵֶָָ

הּׁשרץ, ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה אֹו ּבעלי ֹונה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּׁשרץ
ׁשּבהן. האכלין וכל הן טהֹורין, - הּלפסין ּוׁשאר ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה;

מׁשקה ּבכֹונס נקּובה מהן לפס ּכל נכנס היה משקה -] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבהם דרכו] והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה והּׁשרץ ,ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכּלן, ּבאויר הּטמאה ׁשהרי טמאין, הּלפסין ׁשּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻטמאין,
היה  ׁשּיתּבאר. וכּלן ּכמֹו טמאה, היא - ּבּתחּתֹונה הּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ואין  העליֹונֹות, לאויר הּׁשרץ נכנס לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹטהֹורֹות;
לטּמא ּכדי עֹודפת, הּתחּתֹונה והּמׁשקין ׂשפת האכלין ּכל ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּתחּתֹונה  ׂשפת והיתה ּבעליֹונה, הּׁשרץ היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבתֹוכּה.
הּתחּתֹונה  וכן ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹודפת
הּלפסין  ּוׁשאר ּבאוירּה. הּׁשרץ הרי עֹודפת, ׁשּׂשפתּה מּפני -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכלים  מטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין, - הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבתֹו

טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם את ׁשּבתֹוכֹו. שמרטיב -] ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
בו] הנוגעת טמאה;האצבע טֹופח, מׁשקה ּבּה ׁשּיׁש ּכל -ְְֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומטּמא  וחֹוזר העֹודפת, הּתחּתֹונה מאויר מּטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּמׁשקה
הּכלים. ִֵֶַאת

.‚È ּבתחּלת ּבּה ּדבּוקין קערֹות ׁשהיּו חרׂש ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה
- הּקערֹות מן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשיה,

עֹודף ּדפן לּטבלה היה ואם ּכּלן. נטמאּו [מסגרת לא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
-גבוהה] מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, הּקערֹות ּכל ׁשּנמצאּו ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

וקלמרין  חרׂש, ׁשל הּתבלין ּבבית הּדין וכן ּכּלן. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמאּו
ּבֹו, ּכּיֹוצא ְִֵַַַהּמתאימֹות.

.„È- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבית

ּכל  ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו נטמא ּבמׁשקין, ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי .ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

אּלּו הרי ּבמסמר, קבּועין ּבּתיו לטמאה היּו לזה זה חּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
טהרה]ּולהּזיה חּבּור [הזאת אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו . ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

- ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם להּזיה. חּבּור ואינן ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֻלטמאה,
להּזיה. ולא לטמאה לא חּבּור ְְְְִֵַָָָָֹֹֻאינן

יד  ¤¤ּפרק
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ּבּמת  הּציל אם חרׂש; ּכלי ּבאויר ּפתיל ּבצמיד  ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמּציל
מּציל  ׁשאינֹו וכל הּקל. חרׂש ּבכלי ׁשּיּציל הּוא ּדין ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּור,

חרׂש. ּכלי ּבאויר מּציל אינֹו הּמת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבאהל
הּמת ּוכׁשם ·. ּבאהל לטמאה ּפתיל צמיד אינו ׁשאין -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

מלצאת] הטומאה ּבאויר מונע לטמאה ּפתיל צמיד אין ּכ ,ְְֲִִִֵַָָָָֻ
ּומׁשקין, אכלין מלאה ׁשהיתה קדרה ּכיצד? חרׂש. ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלי
הּקדרה  הרי - הּטמא ּבּתּנּור ּונתּונה ּפתיל, צמיד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּומּקפת
טמאין  מׁשקין אֹו הּׁשרץ היה טהֹורין. ּׁשּבתֹוכּה מה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכל
נטמא  - הּתּנּור ּבאויר ּונתּונה ּפתיל, צמיד ּומּקפת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻּבתֹוכּה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָֹהּתּנּור.
מחט טּבעת ‚. אֹו הּלבנה, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה טמאה ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו העץ, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה
אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי על אף נטמא; -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מאוירֹו חרׂש ּכלי מטּמאין הן הרי טהֹור, - זֹו .ּבלבנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
הּתּנּור ּתרנגֹול „. לאויר ונפל מת, ּבׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּתּנּור; נטמא הּתרנגֹול, ׁשם מת ואם טהֹור. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּמּצילין  ּכדר חרׂש, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהּבלּועין

הּמת  .ּבאהל ְֵֶַֹ
הּקמטין ּדברים ‰. ּבתֹו אֹו הּפה ּכבלּועין.ׁשּבתֹו אינן , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ראׁשֹו והכניס ּפיו, ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
ּומׁשקין  אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרׂש ּכלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
אכלין  נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלתֹו
והכניסֹו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּבפיו.
ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָֻלאויר

ֶֶַהּקמט.
.Â נגּוב ספֹוג ׁשהּוא ּפי על אף - טמאין מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּסֹוף [יבש] טּמאהּו, - חרׂש ּכלי לאויר נפל אם - ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמ ּבחּוץ
חרׂשים  ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן לצאת. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמׁשקה
ּכלי  לאויר ונפלּו ונּגבּו, טמאין, מׁשקין ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּתּמׁש
ׁשּסֹוף  נטמא, - והּסק לּתּנּור, נפלּו טּמאּוהּו. לא - ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻחרׂש
אבל  קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ּבּמה לצאת. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּומימי  הּנּדה ּדם ּכגֹון חמּורין, מׁשקין ּבהן נבלעּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאם
הרי  - ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת, יכֹולין היּו אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָרגליה
מקּפיד  אין ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור, מטּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻזה

הּמׁשקה  ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא, אינֹו - ּבגפת עליו וכן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
זיתים] ּבּה[פסולת ׁשהּסק טמאין, מּמׁשקין הּבאה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻחדׁשה

טהֹור. ּביׁשנה, אבל לצאת; מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּתּנּור
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ׁשּיֹוצא  ידּוע ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר יׁשנה? היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיזֹו
ׁשנים, ׁשלׁש לאחר אפּלּו - הּסק ּבׁשעת מׁשקה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנה

ּכׁשּיּסק. הּתּנּור ְְִֶַַַָֻנטמא
.Ê ונכנסה ּכלי קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחּצה ׁשחּלקֹו חרׂש ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

לפי  ּכּלֹו; הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין  ּכדר חרׂש ּכלי לחלק אדם ּבני ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְֲֳִִִִִִֶַָָָָָהאהלים.

טמא  הּכל - אחד ּבמקֹום הּׁשרץ .ונמצא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
.Á ּכלי ּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻ

ּפי  על אף - חרׂש לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרׂש,
טהֹור  זה הרי חרׂש, ּכלי ּבתֹו מכּונת ׁשּנאמר:ׁשהּטמאה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

ּתֹוכֹו. לתֹו לא ּתֹוכֹו", אל מהם יּפל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"אׁשר
.Ë אחר וכן ּכלי לאוירֹו והכניס טמא, חרׂש ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לּכלי  חּוץ האחר הּכלי ּוׂשפת ּומׁשקין, אכלין ּבֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
ּכלי  ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על אף - ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻחרׂש

טהֹורין  אּלּו הרי הּטמא, ּבתֹוכֹוחרׂש אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתֹוכֹו. ׁשּבתֹו לא קדרה יטמא", אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

חמת וׁשלׁשל [נוד]אֹו ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן וכ ּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשהּׁשרץ  ּפי על אף - הּתּנּור לאויר אֹו החבית לאויר ֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהּקּפה
החמת  אֹו הּקּפה ּוׂשפת הֹואיל - החבית אויר ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻֻמכּון
ואם  טהֹורין. אּלּו הרי הּתּנּור, אֹו החבית מּׂשפת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלמעלה
אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו החמת ּבתֹו ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
- הּטמאין החבית אֹו הּתּנּור לאויר אֹותן וׁשלׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשקין,

הּקּפה אֹו הּכּורת היתה טהֹורין. הן וכּיֹוצא הרי החמת אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן נקּובין, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר אֹותן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשלׁשל
חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, מׁשקין אֹו ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָאכלין
ׁשטף  ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה נטמאּו. - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּטמא

במקווה] זיתים[שנטהרים ּבמֹוציא לצאת , יכולה זית -] ְִִֵ
ׁשעּורֹודרכו] לאכלין, העׂשּוי - חרׂש ּבכלי היה ואם .ְְֳִִִִִֶֶֶָָָָָ

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקין, והעׂשּוי [משקה ּבזיתים; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
דרכו] לחמרֹו,נכנס אֹותֹו מטילין ,ּולכ לכ והעׂשּוי ;ְְְְְְִִֶָָָֻ

ּכלי  מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ּבכֹונס זה חרׂש ּכלי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומּׁשּיּנקב
ֶֶחרׂש.

.Èּבזפת חרׂש ּכלי נקב זה,סתם ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מּציל  הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו

ׁשּבא  ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ּבכל על היה אם אבל זה ירנּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הן  הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין, אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת  ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרׂש ּכלי מּיד מּציל אינֹו ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶַַַ
.‡È צדדיה]ּפחּותהּכּורת הּפחת [משני ׁשּסתם ּפי על אף - ְְִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרׂש, ּכלי מּיד מּצלת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבקׁש
.·È אף [נוד]החמת - רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ

ּכלי  מּיד מּצילין אּלּו הרי ּכלים, מּתֹורת ׁשּבטלּו ּפי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
חרׂש ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ׁשּיהיה - והּוא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָחרׂש;

ויהיה -]מּבחּוץ, שיהיה מׁשלׁשל [-אף ׁשּלהן קּבּול ּבית ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ
חרׂש. ּכלי ְְִֶֶלתֹו

.‚È חרׂש,עֹור ּכלי לאויר ׁשֹוקע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפׁשּוט
טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור, לאויר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹו
העֹור  ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין ּבּתּנּור, הּׁשרץ היה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָואם
להן  ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרׂש ּכלי מּיד מּציל ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָטמאין;

והחמת  והּקּפה הּסל ּכגֹון ,ּתֹו. ְְְֵֶַַַַָֻ
.„È טהֹור ּכלי חרׂש ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרׂש ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּדבּוקה  ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי על  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן  ׁשאויר ּפי על אף - הּטהֹור הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה  לא ׁשהרי ּבטהרתֹו; והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב,
חבית  ,לפיכ הּטהֹור. חרׂש ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה

טה  מׁשקין מלאה מּנחׁשּתֹוׁשהיתה למּטה ּונתּונה [-ֹורין, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
החבית קרקעיתו] הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ּתּנּור, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

אויר  עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף טהֹורין, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָֹוהּמׁשקין
ּופיה  הּתּנּור, ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם וכן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהחבית.

טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - הּתּנּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאויר

ה'תשע"ד  תשרי כ"ב חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
מלאכּתן.אין ‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין חרׂש ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מּׁשּיצרפן מלאכּתן? ּגמר הּוא ּבּכבׁשן.[יבעירם]ּומאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּכירה, ספּגנין. ּבֹו לאפֹות ּכדי מּׁשּיּסיקּנּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהּתּנּור,
טרּופה  הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּיּסיקּנה

הּכּפח ּבאילּפס. קטנה]ּונתּונה לאפּיה,[כירה עׂשהּו אם - ְְֲִִִַַָָָָָָָֻ
ּככירה. ׁשעּורֹו לבּׁשּול, עׂשהּו ּכתּנּור; ְְְִִִִַָָָׁשעּורֹו

ּבֹוּתּנּור ·. מּׁשּיתחיל - ּגדֹול היה אם - לבנֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
היה [גובה] ואם טמאה; מקּבל ויּסיקּנּו, טפחים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻארּבעה

ויּסיקּנּו. טפח, ּבֹו מּׁשּיתחיל - ּבּהקטן מּׁשּיתחיל - הּכירה ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הרי  לאפּיה, עׂשהּו אם - הּכּפח ויּסיקּנה. אצּבעֹות, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש

ּככירה. הּוא הרי עליו, לבּׁשל עׂשהּו ואם ּכתּנּור; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּוא
האּמןּתּנּור ‚. מּבית ׁשהּסק אֹו מאחֹוריו, [שלא ׁשהּסק ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

אפיה] מּכל לצורך והּסק הֹואיל - לדעת ׁשּלא ׁשהּסק אֹו ,ְְִִֶֶַַַַָֹֻֻ
ּבתּנּור  ּדלקה ׁשּנפלה מעׂשה טמאה. מקּבל זה הרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,
ואמרּו: ּדין, ּבית לפני מעׂשה ּובא הּכפרים; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכפר

טמאה'. ְְְִַָֻ'מקּבלין
טמאה;ּתּנּור „. מקּבל זה הרי ּבֹו, צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אּונין ּבֹו מלּבן להיֹות טהֹור,[אגודות]הּסיקֹו - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִִִֵֶַָָ
ּתּנּור. ׁשל ּבגּופֹו מלאכה עֹוׂשה זה ְְֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ונטמא ּתּנּור ‰. מחלקיו, אחד והּסק לׁשנים, ׁשחצצֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
וכּיֹוצא  ּבׁשרץ נטמא טהֹור; וחברֹו טמא, הּוא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמׁשקין
ׁשּביניהן, החצץ ועבי טמא. הּכל ּתֹורה, ׁשל מּטמאֹות ְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו
- ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן, הּסקּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻטמא.
טהֹור. ּולטהֹור, טמא; לטמא, המׁשּמׁש עביֹו: את ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָחֹולקין
אבל  הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה
ּבמׁשקין  אפּלּו מהן, אחד ונטמא חצצֹו, ּכ ואחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּסיקֹו

הּכל  נטמא -. ְִַָֹ
.Â מּתכת,ּתּנּור וׁשל לעֹולם. טהֹורין אבן, ׁשל ּכירה  אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
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"יּתץ" ׁשּנאמר: - וכירים ּתּנּור מּׁשּום לֹוטהֹורין ׁשּיׁש את , ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ
מּתכֹות  ּכלי מּׁשּום ּוטמאין מּטּמאין נתיצה; אין ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ

ּבהן  נגעה ואם וכירים. ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן,
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מּטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
מּתכֹות. ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעׂשין ּבמת, נטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻואם

ּבמקוה. טהרה להן ְְְֳִֵֶֶָָָויׁש
.Ê,ּבטיט ּוסתמֹו נסּדק, אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור

טפלה לֹו ׁשעׂשה טיט [שיכבה]אֹו ׁשל מּוסף אֹו טיט, ׁשל ְִִֵֶֶֶָָָָ
התנור] כל יהיה [על וכּמה ּתּנּור. מּׁשּום מּטּמא זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

לכירה  עׂשה ואם ּבכירה. וכן האֹור. ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?
טיט[בליטות]ּפטּפּוטין הקדירה]ׁשל עליהם ,[להעמיד ְִִִֶ

ּבין  מּבפנים ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה; מּׁשּום ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָמּטּמאה
טמאה. מקּבלת אינּה עדין - ְְֲִִֵֶֶַַַָָֻמּבחּוץ

.Á הּגמל ּתּנּור ּבצּואר הּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הם" "טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור, מּׁשּום טמא זה הרי מּכל - , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ָמקֹום.
.Ë ׁשפיתה [בור]ּכּור ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי ְְִֵֵֵֶֶַָָׁשל

קדירה] להנחת זכּוכית [מקום עֹוׂשי ׁשל וכן ּכּכירה. מּטּמא ,ְְִִִֵֵֵֶַַָ
טמאה. מקּבל ׁשפיתה, ּבית ּבֹו יׁש אם -ְְְִִֵֵֵַָָֻ

.È יֹוצ ּכבׁשן וׁשל זּגגין וׁשל סּידין הּפרנה ׁשל טהֹורין. רין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
מצידו] שפתחו מּטּמאה.[תנור ּדפן, לּה יׁש אם -ְִִֵֶַָָֹ

.‡È לֹואבנים עׂשה אם - ּתּנּור ועׂשאן לזֹו, זֹו ׁשחּברן ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָ
טיט]טפלה לכל [שכבת ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מּטּמא  - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם מאוירֹו; ּומּטּמא ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדבר,
חּברן  ולא לּתּנּור, אבנים חּבר ּבאויר. מּטּמא ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבמּגע,
חּברן  ולא לזֹו, זֹו חּברן הּתּנּור; עם מּטּמאֹות - לזֹו ְְְְִִִִַַַָָָָֹזֹו

ּכטירה הן הרי - הפת]לּתּנּור רדיית ּבארץ,[מקום חפר . ְֲִֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. הּכירה, וטירת טהֹורה; - טירה ְְְְִִִַַָָָָָָועׂשה

.·Èלפסין ׁשני חבּיֹות, גדולות]ׁשּתי ׁשעׂשאן [קערות , ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
חבּיֹות  ׁשל ותֹוכן ּובמּגע, ּבאויר מּטּמא ּביניהן - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכירה
הּכירה, המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין החבּיֹות, ועבי ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָטהֹור.

טהֹור. החבּיֹות, ּתֹו את והמׁשּמׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָטמא;
.‚È ּפטּפּוטיןהעֹוׂשה ּבטיט [רגליות]ׁשלׁשה וחּברן ּבארץ, ְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹ

ׁשֹופת טמאה [מניח]להיֹות זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשֹופת  להיֹות ּבארץ מסמרין ׁשלׁשה קבע ּכירה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמּׁשּום
ּבטיט  מקֹום ּבראׁשן ׁשעׂשה ּפי על אף - הּקדרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעליהן

ּככירה טהֹורה זֹו הרי עליו, יֹוׁשבת הּקדרה ׁשל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
עליהן  ׁשֹופת ׁשהּוא ּבּטיט מרחן ׁשּלא אבנים וכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּתכת.

אבן. ׁשל ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן -ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ
.„È וחּברןהעֹוׂשה ּכירה, אבנים -[לקרקע]ׁשּתי ּבטיט ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט, האחת חּבר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמּטּמאין;
טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת

.ÂË ועל האבן עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
טמאה  - הּכּפח ועל עליה עליההּכירה, עליה . הּכתל, ועל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבלת אינּה - הּסלע ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻועל
.ÊËוכּלן ּכירת אבן, ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּכּלן  נטמאּו לא מהן, אחת נטמאת - ּבטיט .מחּברין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻ

.ÊÈּבין ׁשלׁש ּכירֹות, ׁשּתי ועׂשאן ּבטיט, ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ולא  ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין ּבּקרקע, חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן

לזֹו זֹו האמצעית חּברן האבן - מהן אחת נטמאת אם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּמּנה  והמׁשּמׁש טמא; הּטמאה, לּכירה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשּמׁש
ּכירה  ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּכירה
האבן  נּטלה לטמאה; ּכּלּה האמצעית החלטה ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻהּטהֹורה,
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה הּטמאה, ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה

האמצע  היתה אם - הּכירֹות ׁשּתי נֹותן נטמאּו - ּגדֹולה ית ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
מטמא] זֹו[- ּולכירה מּכאן, ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה ְְְְִִִִִֵֶָָָָָמּמּנה

הּכל  קטּנה, היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ׁשפיתה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹּכדי
ׁשּתים  על לׁשּפֹות יכֹול אם - האמצעית נּטלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָטמא.
מרחקין  היּו ואם טמאה; היא הרי ּגדֹולה, יֹורה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֻחיצֹונֹות
טהֹור  הּכל הרי האמצעית, את החזיר טהֹורה. מּזה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיתר
ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין - ּבטיט מרחּה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּכׁשהיה.
את  עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת לכל ׁשּיּסיקּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּוא,

ֵַָהּביצה.
.ÁÈ זֹוׁשּתי לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה, ׁשעׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חצי  הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה
האבן  וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשּתי אבן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ׁשל  הּׁשּתים חזרּו ,ׁשּסמ הּטהֹורֹות הּׁשּתים נּטלּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָטהֹור.

לטמאתן  .ּכירה ְְִָָָֻ
.ËÈ התנור]ּדּוכן ליד שמונח ּבית [חלול לֹו ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ֵֵֶֶֶֶָ

והרמץ קדרֹות, וגחלים]קּבּול טהֹור [אפר - ּבתֹוכֹו נתּון ְְְִֵֶֶָָָ
היה  אם ,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה, ְְְִִִִִִִֵָָָָָמּׁשּום
מקּבל  אינֹו - נּקב ואם הּכלים. ּכׁשאר טהֹור ּבארץ, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמחּבר
- ׁשּלֹו הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה ק ּבּול; ּככלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻטמאה,

ּכירה. מּׁשּום טמא אינֹו ּבהן, -]הּנֹוגע ׁשּלֹו[חלק הרחב ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לכירה] מּטּמא,[שמחובר - ּתבׁשיל ּבׁשעת עליו ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוׁשבין

ּגּביו  על ּכירה ּובנה הּסל, את הּכֹופה וכן הּדּוכן. נטמא ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאם
,לפיכ ּכירה; מּׁשּום לא עץ, ּכלי מּׁשּום טמאה זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹ

ּכּכירה. מאוירּה טמאה מקּבלת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻאינּה

טז  ¤¤ּפרק
רּבֹו.ּתּנּור ‡. ׁשיריו והּקטן, טפחים; ארּבעה ׁשיריו ּגדֹול, ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻ

- רּבֹו ּובּקטן טפחים, ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
אם  וכן טמאה. מקּבל אינֹו מּכאן, ּפחֹות טמאה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמקּבל
ּבּגדֹול, טפחים מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּׁשּיר עד ּונתצֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,
רב  אֹו ארּבעה, ּבֹו נׁשאר טהֹור; - הּקטן מרב ּפחֹות ְְִֵַַַָָָָָָֹֹאֹו

ּבטמאתֹו הּוא עדין - ׁשלׁשהּקטן ׁשיריה והּכירה, . ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּכּפח קטנה]אצּבעֹות. ׁשעּורּו[כירה  לאפּיה, עׂשהּו אם ְֲִִִֶַַָָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַַַָּכּתּנּור;
לכּתתֹוׁשּנטמא ּתּנּור ·. רצה ולא ּכיצד [לשברו], - ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הּטפלה  את וגֹורד חלקים, לׁשלׁשה חֹולקֹו אֹותֹו? ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹמטהרין
טיט] מהן [שיכבת חרׂש ּכל ׁשּנמצא עד החרׂשים, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעל

אחד  לׁשנים, חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעֹומד
לׁשנים  חּלקֹו טהֹור. והּקטן טמא, הּגדֹול - קטן ואחד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּגדֹול
אבל  לכּון. אפׁשר ׁשאין לפי טמא, מהן אחד ּכל - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשוה
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טהֹורה; לׁשנים, ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטבלה
טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָואם

הּגדֹול ּתּנּור ‚. - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה, ׁשּנחלק ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
טהֹורין  הּקטּנים והּׁשנים אם טמא, - לרחּבֹו חליֹות חתכֹו . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻ

טהֹור. טפחים, מארּבעה ּפחֹות וחליה חליה ּכל ּגבּה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
ּבטיט, עליהן ּומרח זֹו, ּגּבי על זֹו החליֹות את וסּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻחזר
אחר, ּתּנּור ׁשעׂשה ּכמי זה הרי - ּכׁשהיה ּתּנּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזירֹו
ּכדי  ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא; מּכאן אּלא טמאה מקּבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואינֹו
הּטפלה  את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. אחר ספּגנין, ּבֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלאפֹות

לתנור] הידקה לא החליֹות [- ּבין צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן ,ְְְֵַַָֻ
הּוא  וזה לעֹולם; טמאה מקּבל אינֹו - הּטפלה ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָֻּובין

והּוא [חכמים:]ׁשאמרּו: ּבֹו, אֹופֹות והּטהֹורה 'הּנּדה ְְְְִֶַַָָָ
- טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת חליה ּבֹו היתה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻטהֹור'.
ּכל  ּוׁשאר ּבאויר; מּטּמאה ואין ּבמּגע, מּטּמאה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהיא

טהֹורֹות. ְְַֻהחליֹות,
סּמּוכין ּתּנּור „. לֹו ועׂשה האּמן, מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִִֵֶַָָָָָָֻֻ

והּוא [חישוקים] עליו ּונתנן ּכאחד, להיֹות אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּמקּבצין
ואפּלּו יטהר; אֹותֹו, הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר - ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטהֹור,
להּבא; טמאה מקּבל ּבטיט, מרחֹו טהֹור. הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻהחזירן,

הּסק. ׁשּכבר להּסיקֹו, צרי ְְְִִֵֶַַָָֻואינֹו
וטח ּתּנּור ‰. לחליה, חליה ּבין חֹול ונתן חליֹות, ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻ

טמאה  מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על .ּבטיט ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻ
.Â אם יֹורת - ּבטיט וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

לאו, ואם טמאה; מקּבל עצמֹו, ּבפני לעמד הּטיט ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻיכֹול
.ֹור טה  ָ

.Ê ּתּנּור,הּמביא ועׂשין ּבזה זה ודּבקן חרׂש, ּכלי ׁשברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מקּבל  זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ, מּבפנים טפלה לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָועׂשה

ּכּׁשעּור  מהם חרׂש ּבכל ׁשאין ּפי על אף .טמאה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
.Á גדולה]ּפיטס חרס ותחתיתו]ׁשּקרזלֹו[חבית גגו ,[חתך ְְִִֶָ

ׁשּמקּבל  ּפי על אף - מחּוץ טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָועׂשהּו
ּכּׁשעּור[משקים] ּדפנֹותיו משקים]על קיבול בית של -], ְִַַָָ

לעֹולם, טמאה לֹו אין ׁשּטהר, חרׂש ׁשּכלי טהֹור; זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהרי
ּומּבחּוץ. מּבפנים טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, עׂשהּו ּכן אם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Ë סדקיןּתּנּור חרס]ׁשל מחתיכות בנוי טפלה [- ׁשעׂשה , ְְִֵֶֶַָָָָ
אינֹו זה הרי - מגּלה הּסדקין ּומקֹום ואחד, אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻלכל

ּגבסין אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. ּגּבי [גבס]מקּבל על ְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ
זפת  אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא; זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּסדקין,
הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ּוׁשמרים ׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית
הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, מּמּנּו עֹוׂשין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבר

.È זויתסדק ּכלּפי ׁשּנתנֹו לקיר]ּתּנּור ּבטיט [צמוד ּומרח , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּצדדין לקיר]מן התנור טהֹור.[חיבר - ְִִַָָ

.‡È ּבּזויתּדף ׁשּנתנֹו ּתּנּור לקיר]ׁשל אֹופה [צמוד להיֹות , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מקּבל ּתּנּור, רב ּבֹו יׁש ואם טהֹור; - ְְְִֵֵַַָָֹֻּבֹו

·È,ּבלבד מאוירֹו נטמא אם - חציֹו עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ונגעה  ּבמּגע, נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מּטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאינֹו

ּולמּטה  מעפר אף ּכּלֹו, נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו .טמאה ְְְִִֵַַָָָָָֻֻ
.‚È ׁשפיתת ּכבר מקֹום - ׁשהּכירה ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

אחת  קדרה ׁשפיתת מקֹום - והּכּפח קדרֹות; לפיכ,ׁשּתי . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
מקּבלת  עדין ּולרחּבּה, טהֹורה; לארּכּה, ׁשּנחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכירה

טהֹור. - לרחּבֹו ּבין לארּכֹו ּבין ׁשּנחלק, ּכּפח ְְְְְֱֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה.
.„È הכירה]הּקּלתּות ׁשּנפחתה [בסיס ּבּתים ּבעלי ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת עמק היה אם - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעיתּה
ּתתּבּׁשל  מּלמּטה, ּבּפחת יּסק ׁשאם טמאה; מקּבל זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהרי

היה  מּלמעלה. אינּההּקדרה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק הּפחת ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ
ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה האׁש ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
היא  עדין הּפחת, ּפי על צרֹור אֹו אבן נתן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבׁשלה.
הּכירה, קרקע האבן נעׂשית - ּבטיט מרחֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבטהרתּה;

ּולהּבא. מּכאן טמאה ְְְִֶֶַַָָָֻמקּבלת

יז  ¤¤ּפרק
הּכליםּכל ‡. ומשמשין ידֹות לכלי המחוברים [דברים ְִֵַָ

ידֹואותו] נטמאת הּכלי, נטמא ואם ּככלים. הן הרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכמֹו טהֹור, - לֹו צרי וׁשאין ּבתׁשמיׁשֹו; לֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָהּצרי
ּומן  טפח, הּתּנּור מן הּיֹוצאת האבן ,לפיכ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר.
והּכירה, הּתּנּור נטמא ואם חּבּור; - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּכירה
ּבאבנים  הּנֹוגעין ּומׁשקין ואכלין האּלּו. האבנים ְְְְֲֲֳִִִִִִֵַַַָָָָָָנטמאּו
חּוץ  אֹו ּתּנּור, ׁשל לטפח ּבחּוץ נגעּו ואם נטמאּו; ְְְְְְִִֵֶֶַַָאּלּו,

טהֹורין. - ּכירה ׁשל אצּבעֹות ְְְִִֶֶָָָֹלׁשלׁש
קטנה]הּכּפח ·. ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו - ֲִִַַַַָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַָָָעׂשהּו
הּתּנּור‚. התנור]מּוסף בפתח טיט ּבעלי [תוספת ׁשל ֲֵֶַַַַ

מּפני  הּתּנּור, ּבטמאת טמא - נחּתֹומין וׁשל טהֹור; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבּתים,
ׁשל  יֹורה מּוסף ּבֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו סֹומ ֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

טהֹור. צּבעים, וׁשל טמא; זיתים, ְְִִֵֵֵֶַָָָׁשֹולקי
הרותחת]הּכירהעטרת „. הקדירה הנחת טהֹורה.[מקום , ְֲִֶֶַָָ

את  ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו הּבנּוי הּמקֹום והּוא הּתּנּור, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוטירת
ׁשה  ּבזמן - רדּיתּה ּבעת טפחים,הּפת ארּבעה ּגבֹוהה יא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לפי  טהֹורה, - מּכאן ּפחּותה הּתּנּור; ּבטמאת ְְְְְְִִֵַַַָָָָֻטמאה
על אפּלּו לּתּנּור, חּברּה ואם לֹו. חּבּור ׁשלׁש[גבי]ׁשאינּה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

טמאה. - ְֲִֵָָאבנים
השמן]הּפּבית ‰. הנחת הּתבלין[מקום [מקום ּובית ְִֵֵַַַָ

התבלינים] הּכירה הנחת  נטמאת אם - ׁשּבּכירה הּנר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָּובית
לפי  נטמאּו, לא ּבאויר, נטמאת ואם ּכּלן; נטמאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻּבמּגע,
להן  עׂשּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה חּבּור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינן
ּכל  וכן וקדׁשים. ּתרּומה עליהן יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹהּכר
מּטּמא  ואינֹו ּבמּגע מּטּמא ׁשהּוא זה ּבענין אֹומרין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאנּו
זה  הּכר לֹו ועׂשּו סֹופרים, מּדברי אּלא חּבּור אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבאויר

ּתֹוליןּכדי אּלא קדׁשים עליו יׂשרפּו ולא ׁשּלא אוכלים [לא ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ
.שורפים]

.Âהרי חצר אצּבעֹות, ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבמּגע  ּבין ׁשּלּה, החצר אֹו הּכירה נטמאת ואם חּבּור; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָזֹו

הּׁשנּיה נטמאת - ּבאויר הכירה]ּבין או היתה [החצר, . ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
נטמאת  - ּבמּגע מהן אחת ונטמאת מּכאן, ּפחּותה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחצר
אין  - ּבלבד מאוירּה מהן אחת נטמאת אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשנּיה;
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"יּתץ" ׁשּנאמר: - וכירים ּתּנּור מּׁשּום לֹוטהֹורין ׁשּיׁש את , ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ
מּתכֹות  ּכלי מּׁשּום ּוטמאין מּטּמאין נתיצה; אין ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ

ּבהן  נגעה ואם וכירים. ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן,
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מּטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
מּתכֹות. ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעׂשין ּבמת, נטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻואם

ּבמקוה. טהרה להן ְְְֳִֵֶֶָָָויׁש
.Ê,ּבטיט ּוסתמֹו נסּדק, אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור

טפלה לֹו ׁשעׂשה טיט [שיכבה]אֹו ׁשל מּוסף אֹו טיט, ׁשל ְִִֵֶֶֶָָָָ
התנור] כל יהיה [על וכּמה ּתּנּור. מּׁשּום מּטּמא זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

לכירה  עׂשה ואם ּבכירה. וכן האֹור. ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?
טיט[בליטות]ּפטּפּוטין הקדירה]ׁשל עליהם ,[להעמיד ְִִִֶ

ּבין  מּבפנים ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה; מּׁשּום ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָמּטּמאה
טמאה. מקּבלת אינּה עדין - ְְֲִִֵֶֶַַַָָֻמּבחּוץ

.Á הּגמל ּתּנּור ּבצּואר הּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הם" "טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור, מּׁשּום טמא זה הרי מּכל - , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ָמקֹום.
.Ë ׁשפיתה [בור]ּכּור ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי ְְִֵֵֵֶֶַָָׁשל

קדירה] להנחת זכּוכית [מקום עֹוׂשי ׁשל וכן ּכּכירה. מּטּמא ,ְְִִִֵֵֵֶַַָ
טמאה. מקּבל ׁשפיתה, ּבית ּבֹו יׁש אם -ְְְִִֵֵֵַָָֻ

.È יֹוצ ּכבׁשן וׁשל זּגגין וׁשל סּידין הּפרנה ׁשל טהֹורין. רין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
מצידו] שפתחו מּטּמאה.[תנור ּדפן, לּה יׁש אם -ְִִֵֶַָָֹ

.‡È לֹואבנים עׂשה אם - ּתּנּור ועׂשאן לזֹו, זֹו ׁשחּברן ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָ
טיט]טפלה לכל [שכבת ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מּטּמא  - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם מאוירֹו; ּומּטּמא ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדבר,
חּברן  ולא לּתּנּור, אבנים חּבר ּבאויר. מּטּמא ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבמּגע,
חּברן  ולא לזֹו, זֹו חּברן הּתּנּור; עם מּטּמאֹות - לזֹו ְְְְִִִִַַַָָָָֹזֹו

ּכטירה הן הרי - הפת]לּתּנּור רדיית ּבארץ,[מקום חפר . ְֲִֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. הּכירה, וטירת טהֹורה; - טירה ְְְְִִִַַָָָָָָועׂשה

.·Èלפסין ׁשני חבּיֹות, גדולות]ׁשּתי ׁשעׂשאן [קערות , ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
חבּיֹות  ׁשל ותֹוכן ּובמּגע, ּבאויר מּטּמא ּביניהן - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכירה
הּכירה, המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין החבּיֹות, ועבי ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָטהֹור.

טהֹור. החבּיֹות, ּתֹו את והמׁשּמׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָטמא;
.‚È ּפטּפּוטיןהעֹוׂשה ּבטיט [רגליות]ׁשלׁשה וחּברן ּבארץ, ְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹ

ׁשֹופת טמאה [מניח]להיֹות זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשֹופת  להיֹות ּבארץ מסמרין ׁשלׁשה קבע ּכירה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמּׁשּום
ּבטיט  מקֹום ּבראׁשן ׁשעׂשה ּפי על אף - הּקדרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעליהן

ּככירה טהֹורה זֹו הרי עליו, יֹוׁשבת הּקדרה ׁשל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
עליהן  ׁשֹופת ׁשהּוא ּבּטיט מרחן ׁשּלא אבנים וכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּתכת.

אבן. ׁשל ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן -ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ
.„È וחּברןהעֹוׂשה ּכירה, אבנים -[לקרקע]ׁשּתי ּבטיט ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט, האחת חּבר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמּטּמאין;
טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת

.ÂË ועל האבן עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
טמאה  - הּכּפח ועל עליה עליההּכירה, עליה . הּכתל, ועל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבלת אינּה - הּסלע ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻועל
.ÊËוכּלן ּכירת אבן, ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּכּלן  נטמאּו לא מהן, אחת נטמאת - ּבטיט .מחּברין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻ

.ÊÈּבין ׁשלׁש ּכירֹות, ׁשּתי ועׂשאן ּבטיט, ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ולא  ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין ּבּקרקע, חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן

לזֹו זֹו האמצעית חּברן האבן - מהן אחת נטמאת אם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מּמּנה  והמׁשּמׁש טמא; הּטמאה, לּכירה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשּמׁש
ּכירה  ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּכירה
האבן  נּטלה לטמאה; ּכּלּה האמצעית החלטה ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻהּטהֹורה,
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה הּטמאה, ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה

האמצע  היתה אם - הּכירֹות ׁשּתי נֹותן נטמאּו - ּגדֹולה ית ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
מטמא] זֹו[- ּולכירה מּכאן, ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה ְְְְִִִִִֵֶָָָָָמּמּנה

הּכל  קטּנה, היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ׁשפיתה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹּכדי
ׁשּתים  על לׁשּפֹות יכֹול אם - האמצעית נּטלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָטמא.
מרחקין  היּו ואם טמאה; היא הרי ּגדֹולה, יֹורה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֻחיצֹונֹות
טהֹור  הּכל הרי האמצעית, את החזיר טהֹורה. מּזה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיתר
ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין - ּבטיט מרחּה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּכׁשהיה.
את  עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת לכל ׁשּיּסיקּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּוא,

ֵַָהּביצה.
.ÁÈ זֹוׁשּתי לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה, ׁשעׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חצי  הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה
האבן  וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשּתי אבן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ׁשל  הּׁשּתים חזרּו ,ׁשּסמ הּטהֹורֹות הּׁשּתים נּטלּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָטהֹור.

לטמאתן  .ּכירה ְְִָָָֻ
.ËÈ התנור]ּדּוכן ליד שמונח ּבית [חלול לֹו ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ֵֵֶֶֶֶָ

והרמץ קדרֹות, וגחלים]קּבּול טהֹור [אפר - ּבתֹוכֹו נתּון ְְְִֵֶֶָָָ
היה  אם ,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה, ְְְִִִִִִִֵָָָָָמּׁשּום
מקּבל  אינֹו - נּקב ואם הּכלים. ּכׁשאר טהֹור ּבארץ, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמחּבר
- ׁשּלֹו הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה ק ּבּול; ּככלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻטמאה,

ּכירה. מּׁשּום טמא אינֹו ּבהן, -]הּנֹוגע ׁשּלֹו[חלק הרחב ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לכירה] מּטּמא,[שמחובר - ּתבׁשיל ּבׁשעת עליו ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוׁשבין

ּגּביו  על ּכירה ּובנה הּסל, את הּכֹופה וכן הּדּוכן. נטמא ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאם
,לפיכ ּכירה; מּׁשּום לא עץ, ּכלי מּׁשּום טמאה זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹ

ּכּכירה. מאוירּה טמאה מקּבלת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻאינּה

טז  ¤¤ּפרק
רּבֹו.ּתּנּור ‡. ׁשיריו והּקטן, טפחים; ארּבעה ׁשיריו ּגדֹול, ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻ

- רּבֹו ּובּקטן טפחים, ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
אם  וכן טמאה. מקּבל אינֹו מּכאן, ּפחֹות טמאה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמקּבל
ּבּגדֹול, טפחים מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּׁשּיר עד ּונתצֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,
רב  אֹו ארּבעה, ּבֹו נׁשאר טהֹור; - הּקטן מרב ּפחֹות ְְִֵַַַָָָָָָֹֹאֹו

ּבטמאתֹו הּוא עדין - ׁשלׁשהּקטן ׁשיריה והּכירה, . ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּכּפח קטנה]אצּבעֹות. ׁשעּורּו[כירה  לאפּיה, עׂשהּו אם ְֲִִִֶַַָָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַַַָּכּתּנּור;
לכּתתֹוׁשּנטמא ּתּנּור ·. רצה ולא ּכיצד [לשברו], - ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הּטפלה  את וגֹורד חלקים, לׁשלׁשה חֹולקֹו אֹותֹו? ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹמטהרין
טיט] מהן [שיכבת חרׂש ּכל ׁשּנמצא עד החרׂשים, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעל

אחד  לׁשנים, חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעֹומד
לׁשנים  חּלקֹו טהֹור. והּקטן טמא, הּגדֹול - קטן ואחד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּגדֹול
אבל  לכּון. אפׁשר ׁשאין לפי טמא, מהן אחד ּכל - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשוה
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טהֹורה; לׁשנים, ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטבלה
טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָואם

הּגדֹול ּתּנּור ‚. - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה, ׁשּנחלק ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
טהֹורין  הּקטּנים והּׁשנים אם טמא, - לרחּבֹו חליֹות חתכֹו . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻ

טהֹור. טפחים, מארּבעה ּפחֹות וחליה חליה ּכל ּגבּה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
ּבטיט, עליהן ּומרח זֹו, ּגּבי על זֹו החליֹות את וסּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻחזר
אחר, ּתּנּור ׁשעׂשה ּכמי זה הרי - ּכׁשהיה ּתּנּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזירֹו
ּכדי  ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא; מּכאן אּלא טמאה מקּבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואינֹו
הּטפלה  את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. אחר ספּגנין, ּבֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלאפֹות

לתנור] הידקה לא החליֹות [- ּבין צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן ,ְְְֵַַָֻ
הּוא  וזה לעֹולם; טמאה מקּבל אינֹו - הּטפלה ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָֻּובין

והּוא [חכמים:]ׁשאמרּו: ּבֹו, אֹופֹות והּטהֹורה 'הּנּדה ְְְְִֶַַָָָ
- טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת חליה ּבֹו היתה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻטהֹור'.
ּכל  ּוׁשאר ּבאויר; מּטּמאה ואין ּבמּגע, מּטּמאה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהיא

טהֹורֹות. ְְַֻהחליֹות,
סּמּוכין ּתּנּור „. לֹו ועׂשה האּמן, מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִִֵֶַָָָָָָֻֻ

והּוא [חישוקים] עליו ּונתנן ּכאחד, להיֹות אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּמקּבצין
ואפּלּו יטהר; אֹותֹו, הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר - ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטהֹור,
להּבא; טמאה מקּבל ּבטיט, מרחֹו טהֹור. הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻהחזירן,

הּסק. ׁשּכבר להּסיקֹו, צרי ְְְִִֵֶַַָָֻואינֹו
וטח ּתּנּור ‰. לחליה, חליה ּבין חֹול ונתן חליֹות, ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻ

טמאה  מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על .ּבטיט ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻ
.Â אם יֹורת - ּבטיט וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

לאו, ואם טמאה; מקּבל עצמֹו, ּבפני לעמד הּטיט ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻיכֹול
.ֹור טה  ָ

.Ê ּתּנּור,הּמביא ועׂשין ּבזה זה ודּבקן חרׂש, ּכלי ׁשברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מקּבל  זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ, מּבפנים טפלה לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָועׂשה

ּכּׁשעּור  מהם חרׂש ּבכל ׁשאין ּפי על אף .טמאה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
.Á גדולה]ּפיטס חרס ותחתיתו]ׁשּקרזלֹו[חבית גגו ,[חתך ְְִִֶָ

ׁשּמקּבל  ּפי על אף - מחּוץ טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָועׂשהּו
ּכּׁשעּור[משקים] ּדפנֹותיו משקים]על קיבול בית של -], ְִַַָָ

לעֹולם, טמאה לֹו אין ׁשּטהר, חרׂש ׁשּכלי טהֹור; זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהרי
ּומּבחּוץ. מּבפנים טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, עׂשהּו ּכן אם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Ë סדקיןּתּנּור חרס]ׁשל מחתיכות בנוי טפלה [- ׁשעׂשה , ְְִֵֶֶַָָָָ
אינֹו זה הרי - מגּלה הּסדקין ּומקֹום ואחד, אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻלכל

ּגבסין אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. ּגּבי [גבס]מקּבל על ְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ
זפת  אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא; זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּסדקין,
הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ּוׁשמרים ׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית
הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, מּמּנּו עֹוׂשין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבר

.È זויתסדק ּכלּפי ׁשּנתנֹו לקיר]ּתּנּור ּבטיט [צמוד ּומרח , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּצדדין לקיר]מן התנור טהֹור.[חיבר - ְִִַָָ

.‡È ּבּזויתּדף ׁשּנתנֹו ּתּנּור לקיר]ׁשל אֹופה [צמוד להיֹות , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מקּבל ּתּנּור, רב ּבֹו יׁש ואם טהֹור; - ְְְִֵֵַַָָֹֻּבֹו

·È,ּבלבד מאוירֹו נטמא אם - חציֹו עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ונגעה  ּבמּגע, נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מּטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאינֹו

ּולמּטה  מעפר אף ּכּלֹו, נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו .טמאה ְְְִִֵַַָָָָָֻֻ
.‚È ׁשפיתת ּכבר מקֹום - ׁשהּכירה ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

אחת  קדרה ׁשפיתת מקֹום - והּכּפח קדרֹות; לפיכ,ׁשּתי . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
מקּבלת  עדין ּולרחּבּה, טהֹורה; לארּכּה, ׁשּנחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכירה

טהֹור. - לרחּבֹו ּבין לארּכֹו ּבין ׁשּנחלק, ּכּפח ְְְְְֱֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה.
.„È הכירה]הּקּלתּות ׁשּנפחתה [בסיס ּבּתים ּבעלי ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת עמק היה אם - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעיתּה
ּתתּבּׁשל  מּלמּטה, ּבּפחת יּסק ׁשאם טמאה; מקּבל זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהרי

היה  מּלמעלה. אינּההּקדרה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק הּפחת ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ
ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה האׁש ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
היא  עדין הּפחת, ּפי על צרֹור אֹו אבן נתן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבׁשלה.
הּכירה, קרקע האבן נעׂשית - ּבטיט מרחֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבטהרתּה;

ּולהּבא. מּכאן טמאה ְְְִֶֶַַָָָֻמקּבלת

יז  ¤¤ּפרק
הּכליםּכל ‡. ומשמשין ידֹות לכלי המחוברים [דברים ְִֵַָ

ידֹואותו] נטמאת הּכלי, נטמא ואם ּככלים. הן הרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכמֹו טהֹור, - לֹו צרי וׁשאין ּבתׁשמיׁשֹו; לֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָהּצרי
ּומן  טפח, הּתּנּור מן הּיֹוצאת האבן ,לפיכ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר.
והּכירה, הּתּנּור נטמא ואם חּבּור; - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּכירה
ּבאבנים  הּנֹוגעין ּומׁשקין ואכלין האּלּו. האבנים ְְְְֲֲֳִִִִִִֵַַַָָָָָָנטמאּו
חּוץ  אֹו ּתּנּור, ׁשל לטפח ּבחּוץ נגעּו ואם נטמאּו; ְְְְְְִִֵֶֶַַָאּלּו,

טהֹורין. - ּכירה ׁשל אצּבעֹות ְְְִִֶֶָָָֹלׁשלׁש
קטנה]הּכּפח ·. ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו - ֲִִַַַַָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַָָָעׂשהּו
הּתּנּור‚. התנור]מּוסף בפתח טיט ּבעלי [תוספת ׁשל ֲֵֶַַַַ

מּפני  הּתּנּור, ּבטמאת טמא - נחּתֹומין וׁשל טהֹור; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבּתים,
ׁשל  יֹורה מּוסף ּבֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו סֹומ ֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

טהֹור. צּבעים, וׁשל טמא; זיתים, ְְִִֵֵֵֶַָָָׁשֹולקי
הרותחת]הּכירהעטרת „. הקדירה הנחת טהֹורה.[מקום , ְֲִֶֶַָָ

את  ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו הּבנּוי הּמקֹום והּוא הּתּנּור, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוטירת
ׁשה  ּבזמן - רדּיתּה ּבעת טפחים,הּפת ארּבעה ּגבֹוהה יא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לפי  טהֹורה, - מּכאן ּפחּותה הּתּנּור; ּבטמאת ְְְְְְִִֵַַַָָָָֻטמאה
על אפּלּו לּתּנּור, חּברּה ואם לֹו. חּבּור ׁשלׁש[גבי]ׁשאינּה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

טמאה. - ְֲִֵָָאבנים
השמן]הּפּבית ‰. הנחת הּתבלין[מקום [מקום ּובית ְִֵֵַַַָ

התבלינים] הּכירה הנחת  נטמאת אם - ׁשּבּכירה הּנר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָּובית
לפי  נטמאּו, לא ּבאויר, נטמאת ואם ּכּלן; נטמאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻּבמּגע,
להן  עׂשּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה חּבּור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינן
ּכל  וכן וקדׁשים. ּתרּומה עליהן יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹהּכר
מּטּמא  ואינֹו ּבמּגע מּטּמא ׁשהּוא זה ּבענין אֹומרין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאנּו
זה  הּכר לֹו ועׂשּו סֹופרים, מּדברי אּלא חּבּור אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבאויר

ּתֹוליןּכדי אּלא קדׁשים עליו יׂשרפּו ולא ׁשּלא אוכלים [לא ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ
.שורפים]

.Âהרי חצר אצּבעֹות, ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבמּגע  ּבין ׁשּלּה, החצר אֹו הּכירה נטמאת ואם חּבּור; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָזֹו

הּׁשנּיה נטמאת - ּבאויר הכירה]ּבין או היתה [החצר, . ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
נטמאת  - ּבמּגע מהן אחת ונטמאת מּכאן, ּפחּותה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחצר
אין  - ּבלבד מאוירּה מהן אחת נטמאת אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשנּיה;
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סֹופרים. מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה לפי טמאה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחברּתּה
ּגבֹוהה  ׁשהיא ּבזמן - הּכירה מן מפרׁשת הּכירה חצר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה
ּבין  מּגע לטמאת ּבין לּה, חּבּור זֹו הרי - אצּבעֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻׁשלׁש
חלקה  חצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ּפחּותה היתה אויר. ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָֻלטמאת
ּבין  הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור אינּה - ׂשפה לּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָואין

אם  וכן טהֹורה; החצר - ּבמּגע ּבין החצר,מאוירּה נטמאת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
טהֹורה. ְִַָָהּכירה

.Ê הקדירה]ּכירהּפטּפּוטי להנחת היה [בליטות ׁשלׁשה: , ְְִִֵָָָָֹ
נטמאת  אם - ּפחֹות אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּגבּה
היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו ּבאויר, ּבין ּבמּגע ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָהּכירה
נטמאּו ּבמּגע, הּכירה נטמאת אם - מהן אחד נּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה.
נטמאּו לא ּבאויר, נטמאת ואם ׁשּנׁשארּו; הּפטּפּוטין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹׁשני

לּה עׂשה אם [רק]עּמּה. - זה ּכנגד זה ּפטּפּוטין ׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
לא  ּבאויר, נטמאת ואם נטמאּו; ּבמּגע, הּכירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹנטמאת
מּׁשלׁש - אצּבעֹות מּׁשלׁש ּגבֹוהין הּפטּפּוטין היּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹנטמאּו.
ּבין  ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין הּכירה, עם מּטּמאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּולמּטה
נטמאת  אם הּכירה, עם מּטּמאין ּולמעלה ּומּׁשלׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּבאויר.
אין  ּבלבד, מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּכירה

הּׂשפה מן מׁשּוכין הּפטּפּוטין היּו עּמּה. [כלפי מּטּמאין ְְְִִִִִִִַַַָָָָ
[- ׁשּנטמאת חוץ ּבין עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבתֹו

עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ ּבאויר. ּבין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבמּגע
מּטּמאין  אין ּבלבד, ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע. נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָאם
מּדברי  ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעּמּה.

הן. ְִֵסֹופרים

ה'תשע"ד  תשרי כ"ג שישי יום
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ועׂשּוי ּכלי ‡. מקּבל, ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

מקּבל  ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית ּבֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
מּדברי  לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - לקּבלה נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻולא
והּמּטה  והּספסל הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּתֹורה
ׁשאין  מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא וכל חרׂש, ׁשל והּמנֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּׁשלחן
ׁשהּמים  הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן  - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהן
ׁשהן  ּפי על ואף ּכפּופין, ׁשהן ּפי על ואף - ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהּלכין
אּלא  לקּבלה נעׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקּבלין
וחבית  ׁשּיטין, ׁשל חבית וכן הּמים. מהן ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי

דופן]הּדפּונה משמשת הּמחץ[- ולו ּבׁשּולי גדול חרס [כלי ְְֵַַַַָ
יד] הּמחץ,בתי ּבּה ׁשּנֹוׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעׂשית הֹואיל -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה נעׂשית ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולא
ֶָּבהן.

ּבֹו,ּפנס ·. וׁשאין טמאה; מקּבל ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
הּיֹוצרין מגּופת וכן כלים]טהֹור. מייצרים עליה ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַָ

טמאה. ,ּתֹו ְֵָָלּה
.‚מּטּמא,מׁשּפ רֹוכלין, וׁשל טהֹור; ּבּתים, ּבעלי ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

צּדֹו על מּטהּו ׁשהּוא שמן]מּפני טיפה בו ּומריח [וממלא , ְִִִֵֵֵֶַַַ
לּלֹוקח. ֵַַּבֹו

טהֹורֹות,ּכּסּוי „. - החבּיֹות וכּסּויי ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה; נעׂשּו בהם]ׁשּלא לקבל -], ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

.מּטּמאין  ְִִַ
גדולה]הּלפסּכּסּוי ‰. ויׁש[קערה נקּוב, ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִֵֶֶֶַַָ

חּדּוד חּדּוד [בליטה]לֹו לֹו ואין נקּוב, אינֹו ואם טהֹור; - ְְִִִֵֵָָ
זה  הּירק. את לתֹוכֹו מצּננת ׁשהאּׁשה מּפני מּטּמא, -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

טהֹור. ּכפּוי, ּכׁשהּוא חרׂש ּבכלי המׁשּמׁש ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכלל:
.Â מחורר]טיטרֹוס השקיה נקּוב [כלי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶַַָ

ּפרּוטֹות מתּכּנסין [טיפות]ּומֹוציא הּמים ׁשהרי מּטּמא; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ
לקּבלה. עׂשּויין והן ְְְֲִִֵַַָָָּבּצדדין,

.Ê והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרׂש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד
ּתחת  ׁשּמּניחין ּכלי ּכל וכן מּטּמא. - ּדֹולק והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבתֹוכֹו,

מּטּמא  הּׁשמן, לקּבל .הּנרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַ
.Áאחרים]ּגסטרה כלים טפטופי לקבלת ׁשּמּניחין [כלי ְְִִִֶַָ

מקּבלת  הּכלי, מן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל הּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַּתחת
ְָֻטמאה.

.Ëאינּה מקּבלת, ׁשהיא ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
האמּורין  הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת

ּבין ּבּתֹור  ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל ּבין חרׂש ׁשל ׁשהיתה ּבין - ה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.קטּנה  ְַָ

.È ׁשבריהן ּכל אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ראּויין  הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין

הראּוי לתׁשמיׁש חרׂש היה ׁשאם - חרׂש ּכלי מּׁשברי חּוץ ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
חרׂש"; ּכלי "וכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻלקּבל
ּכלי  ׁשברי לרּבֹות אּלא ּבא, לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּפי
לקּבל  ּתֹו זה לחרׂש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחרׂש.

סמּו לא יֹוׁשב החרׂש ּכׁשּיהיה הּמׁשקין משהו]ּבֹו ;[על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אינֹו אֹותֹו, סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.‡Èאזנֹוהחרׂש מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול [אוזן ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

חּדּודהכלי] ּבֹו ׁשהיה אֹו לצד [בליטה], מכריעֹו והחּדּוד ְְְִִִֶַַַָָ
נׁשּבר  אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על אף טהֹור; זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
אחת, ׁשעה ׁשּטהר חרׂש ּכלי ׁשּכל טהֹור; זה הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחּדּוד

לעֹולם. טמאה לֹו ְְֵָָֻאין
.·È ׁשּׁשּוליהןּכלי ּכמזרקֹות,[תחתיתן]חרׂש חּדין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

מקּבלין  ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנׁשּברּו,
הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם ששמו אּלא [ממקום ְְְְִִִֵֵֶַָֻ

ׁשּלכקורפו] טמאה; מקּבלין אּלּו הרי הּכֹוסֹות, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻוׁשּולי
ׁשּיהיּו מּתחּלתן, ּבאחיזה.נעׂשּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָ

.‚È הּכלי ּכּמה היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהן  חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
- ּבחרׂשים ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָמקּבלֹות
מקּבל  ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין מּקרקעיתיהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבין

טמאה  מקּבל זה הרי - רביעית יֹוׁשב .ּכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֻ
.„È הּמכילה היה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ּכדי  הּנׁשאר ּבחרׂש היה אם - ונׁשּברה יתר, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָסאתים
מחבית  הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי לג, חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלקּבל
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ּבחרׂש אם - ונׁשּברּו ּגדֹולים, חצבים עד סאתים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמכילה
היּו טמאה. מקּבל זה הרי לג, המקּבל חרׂש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּנׁשאר
מקּבלין  אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָהחרׂשים

.טמאה  ְָֻ
.ÂË ונׁשאר ּכלי ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

חד  והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
ואם  טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּביֹותר
לפי  טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש מּדפנֹותיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנׁשאר

הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכלים הם ׁשּדפנֹות [כאילו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּתֹוישרים] להן ואין קיבול], בית ונמצאּו[- הּנּכר; ְְְְִִֵֶַָָ

חרׂש. ּכלי ְְִֵֵֶֶּכפׁשּוטי
.ÊË מן חזקת חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

לּכלים  הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים
אחרים] כלים טפטופי טמאה [מקבלים מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַָָֻ

ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי על ְִִִִִֵֵֶַַאף

יט  ¤¤ּפרק
מּטמאתֹו,ּכּמה ‡. ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי  טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין,
הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ּבמכניס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָמּׁשּיּנקב

הּנקב  מן לּכלי הּמׁשקה מּטילין יּכנס ,ּולכ לכ העׂשּוי . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבמֹוציא  ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי לחמרֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻאֹותֹו

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ולא לקבלת זית. [כלי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
אחרים] כלים לקּבל דליפת עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְֲִִִֵֶַַָּבלבד,

הרי  מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן הּנֹוזלים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָהּמׁשקין
ּתׁשמיׁשּה. ְִֵַָָּבטל

טהר חמׁש·. - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרׂש: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו לקּדׁש חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ּגסטרה, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהּטּמא
מי  ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבמׁשקין  הּזרעים ּבֹו להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים  אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
ּבּכלי; ׁשאינן ּכמי הן והרי הּזרעים, את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו

זיתים, ּבֹו לקּבל הּוא ּכלי נּקב ועדין טמאה. ּומקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֻ
אבנים  ּוכלי ּגללים ּככלי הּוא והרי טהר, - זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבמֹוציא
ּבצמיד  להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה; מקּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשאין

מהודק]ּפתיל ׁשּבארנּו[כיסוי ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיפחת עד , ְְְִִֵֶֶַַַָֻ
מת. ְְֵַֻּבטמאת

הּלפסהחבית,‚. ּבאגֹוזין. גדולה]ׁשעּורּה [קדירה ֱִִִֶֶֶֶַָָ
ׁשעּורּה חרׂש, ׁשל ערבה וכן ּבזיתים. ׁשעּורן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּקדרה,
ּבלח, סאה ארּבעים ּומחזקת ּגדֹולה היתה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזיתים;
צּדּה על מּטּה ׁשהּוא ּפי על אף - זיתים ּבמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָונפחתה

נעׂשית. לכ לא ׁשּמּתחּלתּה, טהֹורה; ּבּה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולׁש
.„טיפין]והּטניהּפ טיפין שמוציא ּבׁשמן.[כלי ׁשעּורן , ְְְִִֶֶַַַָ

מים]והּצרצּור שתית ּבמים.[כלי ׁשעּורּו , ְְְִִַַַ
ּפיו‰. ׁשּנּטל הפתילה]נר אדמה [מקום וׁשל טהֹור; , ְֲִִֵֶֶַָָָ

ּבפתילה ּפיו בכבשן]ׁשהּסק טמאה,[ולא מקּבל אינֹו , ְְְִִִֵֵֶַַָָֻֻ
חרׂש. ּככלי ּבּכבׁשן ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרׂש, ּכלי ּבכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻֻואינֹו

.Â ּדפנּה[נחסרה]ׁשּנפחתהחבית על אֹותּה ּוכׁשּמּטין , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
היא  עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ׁשּנחלקה אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָמקּבלת,

טמאה  נתרעעהמקּבלת רעועה]. נהייתה יכֹולה [- ואינּה , ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי ְְְְְֲִִֵַַַָלהּטלטל

.Ê היאחבית הרי - אזניה דינה]ׁשּנּטלּו [כלי ּכגסטרה[- ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אחרים] כלים דליפת נסּדקה המקבל אחת; אזן אפּלּו ,ְְֲִִֶַַָֹ

ואם  ּכגסטרה. היא קּימֹות, אזניה אפּלּו - מאזניה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלמּטה
ּכחבית. נּדֹונת ּבאזנים, ׁשּלא עׂשאּה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹמּתחּלה

.Á ּגסטרּיֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצאת ּבּכבׁשן, ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית
ּכל  טמאה מקּבלת נסּדקה, מלאכּתּה מּׁשּנגמרה אם -ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
ואחר  נסּדקה, מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם ואם מהן; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגסטרה

טהֹורה  - ּבּכבׁשן נׂשרפה אם ּכ זה? ּדבר יּודע והיא . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשוין ׁשבריה חלק]היּו השבר מקום עד [- - מאּדים ותֹוכּה , ְְְִִֶַַָָָָָ

ואין  ׁשוין, ׁשבריה אין נסּדקה; מלאכּתּה נגמרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
נׁשּברה, מלאכּתּה ׁשּנגמרה ׁשאחר ּבידּוע - מאּדים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּתֹוכּה
לתׁשמיׁש. הראּויין חרׂש ּכלי ׁשברי ּכׁשאר טמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּומקּבלת

.Ë ּפי ּגסטרה על אף - מׁשקין מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לקּבל  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; אכלין, ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמקּבלת

הּדֹולפין  אין מׁשקין ּדֹולפת, היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגס  ׁשּנחלקה עֹוׂשין אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרה וכן לגסטרה. טרה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

מּטּמאין, ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּתים,
ׁשּמּטּמאין. הן ּבלבד חרׂש ּכלי ׁשירי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא

.È חּדּודיןּגסטרה ּבין [בליטות]ׁשהיּו מּמּנה, יֹוצאין ְְְִִִִִֵֶֶָָָ
המקּבל  ּכל - צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיתה

זיתים החּדּודין זיתים]מן שמקבלים החידודים כל -] ִִִִֵַ
מּטּמא  ּוכנגּדֹו ּבמּגע, מּטּמא - זיתים הּגסטרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתמּלא
ואין  ּבמּגע, מּטּמא - ּבּזיתים עּמּה מקּבל ׁשאין וכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבאויר;

ּבאויר. מּטּמא ְְֲִִֵֶַָּכנגּדֹו
.‡È ׁשאם ּכיצד ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע, מּטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

נכנסה  החּדּוד; מּטּמא מּתֹוכּה, ּבּגסטרה הּטמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻנגעה
לא  החּדּוד, ּכנגד היתה אפּלּו - הּגסטרה ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

החּדּוד. ְִִַָנטמא
.·È הּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוכיצד

הּגסטרה. עם החּדּוד נטמא החּדּוד, ּכנגד הּגסטרה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבאויר
ּובתּנּור  חרׂש ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל היא זֹו, ּדר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועל
מּטּמא  'אין אֹו ּבאויר', ּוכנגּדֹו ּבמּגע 'מּטּמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובכירים,
טמאת  ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל וכן ּבאויר'. ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכנגּדֹו
ּבהם  הּטמאה ׁשּתּגע הּוא וכירים, ּתּנּור אֹו חרׂש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻּכלי
ּבהן  הּטמאה ּתּגע ׁשּלא הּוא אויר, טמאת וכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתֹוכם;

ּבל  לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל, .בד מּתֹוכן ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
.‚È ּוטפלּהחבית על [תיקנה]ׁשּנתרעעה, אף - ּבגללים ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

זֹו הרי - נֹופלים והחרׂשים הּגללים, את נֹוטל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּפי
נׁשּברה, מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ׁשּלא מּפני טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
מּמקֹום  חרׂשים ׁשהביא אֹו ׁשּפרׁשּו, אחר חרׂשיה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודּבק
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סֹופרים. מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה לפי טמאה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחברּתּה
ּגבֹוהה  ׁשהיא ּבזמן - הּכירה מן מפרׁשת הּכירה חצר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה
ּבין  מּגע לטמאת ּבין לּה, חּבּור זֹו הרי - אצּבעֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻׁשלׁש
חלקה  חצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ּפחּותה היתה אויר. ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָֻלטמאת
ּבין  הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור אינּה - ׂשפה לּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָואין

אם  וכן טהֹורה; החצר - ּבמּגע ּבין החצר,מאוירּה נטמאת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
טהֹורה. ְִַָָהּכירה

.Ê הקדירה]ּכירהּפטּפּוטי להנחת היה [בליטות ׁשלׁשה: , ְְִִֵָָָָֹ
נטמאת  אם - ּפחֹות אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּגבּה
היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו ּבאויר, ּבין ּבמּגע ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָהּכירה
נטמאּו ּבמּגע, הּכירה נטמאת אם - מהן אחד נּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה.
נטמאּו לא ּבאויר, נטמאת ואם ׁשּנׁשארּו; הּפטּפּוטין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹׁשני

לּה עׂשה אם [רק]עּמּה. - זה ּכנגד זה ּפטּפּוטין ׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
לא  ּבאויר, נטמאת ואם נטמאּו; ּבמּגע, הּכירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹנטמאת
מּׁשלׁש - אצּבעֹות מּׁשלׁש ּגבֹוהין הּפטּפּוטין היּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹנטמאּו.
ּבין  ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין הּכירה, עם מּטּמאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּולמּטה
נטמאת  אם הּכירה, עם מּטּמאין ּולמעלה ּומּׁשלׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּבאויר.
אין  ּבלבד, מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּכירה

הּׂשפה מן מׁשּוכין הּפטּפּוטין היּו עּמּה. [כלפי מּטּמאין ְְְִִִִִִִַַַָָָָ
[- ׁשּנטמאת חוץ ּבין עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבתֹו

עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ ּבאויר. ּבין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבמּגע
מּטּמאין  אין ּבלבד, ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע. נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָאם
מּדברי  ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעּמּה.

הן. ְִֵסֹופרים

ה'תשע"ד  תשרי כ"ג שישי יום

יח  ¤¤ּפרק
ועׂשּוי ּכלי ‡. מקּבל, ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

מקּבל  ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית ּבֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
מּדברי  לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - לקּבלה נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻולא
והּמּטה  והּספסל הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּתֹורה
ׁשאין  מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא וכל חרׂש, ׁשל והּמנֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּׁשלחן
ׁשהּמים  הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן  - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהן
ׁשהן  ּפי על ואף ּכפּופין, ׁשהן ּפי על ואף - ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהּלכין
אּלא  לקּבלה נעׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקּבלין
וחבית  ׁשּיטין, ׁשל חבית וכן הּמים. מהן ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי

דופן]הּדפּונה משמשת הּמחץ[- ולו ּבׁשּולי גדול חרס [כלי ְְֵַַַַָ
יד] הּמחץ,בתי ּבּה ׁשּנֹוׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעׂשית הֹואיל -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה נעׂשית ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולא
ֶָּבהן.

ּבֹו,ּפנס ·. וׁשאין טמאה; מקּבל ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
הּיֹוצרין מגּופת וכן כלים]טהֹור. מייצרים עליה ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַָ

טמאה. ,ּתֹו ְֵָָלּה
.‚מּטּמא,מׁשּפ רֹוכלין, וׁשל טהֹור; ּבּתים, ּבעלי ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

צּדֹו על מּטהּו ׁשהּוא שמן]מּפני טיפה בו ּומריח [וממלא , ְִִִֵֵֵֶַַַ
לּלֹוקח. ֵַַּבֹו

טהֹורֹות,ּכּסּוי „. - החבּיֹות וכּסּויי ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה; נעׂשּו בהם]ׁשּלא לקבל -], ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

.מּטּמאין  ְִִַ
גדולה]הּלפסּכּסּוי ‰. ויׁש[קערה נקּוב, ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִֵֶֶֶַַָ

חּדּוד חּדּוד [בליטה]לֹו לֹו ואין נקּוב, אינֹו ואם טהֹור; - ְְִִִֵֵָָ
זה  הּירק. את לתֹוכֹו מצּננת ׁשהאּׁשה מּפני מּטּמא, -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

טהֹור. ּכפּוי, ּכׁשהּוא חרׂש ּבכלי המׁשּמׁש ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכלל:
.Â מחורר]טיטרֹוס השקיה נקּוב [כלי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶַַָ

ּפרּוטֹות מתּכּנסין [טיפות]ּומֹוציא הּמים ׁשהרי מּטּמא; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ
לקּבלה. עׂשּויין והן ְְְֲִִֵַַָָָּבּצדדין,

.Ê והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרׂש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד
ּתחת  ׁשּמּניחין ּכלי ּכל וכן מּטּמא. - ּדֹולק והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבתֹוכֹו,

מּטּמא  הּׁשמן, לקּבל .הּנרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַ
.Áאחרים]ּגסטרה כלים טפטופי לקבלת ׁשּמּניחין [כלי ְְִִִֶַָ

מקּבלת  הּכלי, מן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל הּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַּתחת
ְָֻטמאה.

.Ëאינּה מקּבלת, ׁשהיא ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
האמּורין  הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת

ּבין ּבּתֹור  ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל ּבין חרׂש ׁשל ׁשהיתה ּבין - ה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.קטּנה  ְַָ

.È ׁשבריהן ּכל אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ראּויין  הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין

הראּוי לתׁשמיׁש חרׂש היה ׁשאם - חרׂש ּכלי מּׁשברי חּוץ ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
חרׂש"; ּכלי "וכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻלקּבל
ּכלי  ׁשברי לרּבֹות אּלא ּבא, לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּפי
לקּבל  ּתֹו זה לחרׂש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחרׂש.

סמּו לא יֹוׁשב החרׂש ּכׁשּיהיה הּמׁשקין משהו]ּבֹו ;[על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אינֹו אֹותֹו, סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.‡Èאזנֹוהחרׂש מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול [אוזן ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

חּדּודהכלי] ּבֹו ׁשהיה אֹו לצד [בליטה], מכריעֹו והחּדּוד ְְְִִִֶַַַָָ
נׁשּבר  אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על אף טהֹור; זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
אחת, ׁשעה ׁשּטהר חרׂש ּכלי ׁשּכל טהֹור; זה הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחּדּוד

לעֹולם. טמאה לֹו ְְֵָָֻאין
.·È ׁשּׁשּוליהןּכלי ּכמזרקֹות,[תחתיתן]חרׂש חּדין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

מקּבלין  ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנׁשּברּו,
הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם ששמו אּלא [ממקום ְְְְִִִֵֵֶַָֻ

ׁשּלכקורפו] טמאה; מקּבלין אּלּו הרי הּכֹוסֹות, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻוׁשּולי
ׁשּיהיּו מּתחּלתן, ּבאחיזה.נעׂשּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָ

.‚È הּכלי ּכּמה היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהן  חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
- ּבחרׂשים ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָמקּבלֹות
מקּבל  ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין מּקרקעיתיהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבין

טמאה  מקּבל זה הרי - רביעית יֹוׁשב .ּכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֻ
.„È הּמכילה היה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ּכדי  הּנׁשאר ּבחרׂש היה אם - ונׁשּברה יתר, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָסאתים
מחבית  הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי לג, חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלקּבל
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ּבחרׂש אם - ונׁשּברּו ּגדֹולים, חצבים עד סאתים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמכילה
היּו טמאה. מקּבל זה הרי לג, המקּבל חרׂש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּנׁשאר
מקּבלין  אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָהחרׂשים

.טמאה  ְָֻ
.ÂË ונׁשאר ּכלי ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

חד  והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
ואם  טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּביֹותר
לפי  טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש מּדפנֹותיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנׁשאר

הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכלים הם ׁשּדפנֹות [כאילו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּתֹוישרים] להן ואין קיבול], בית ונמצאּו[- הּנּכר; ְְְְִִֵֶַָָ

חרׂש. ּכלי ְְִֵֵֶֶּכפׁשּוטי
.ÊË מן חזקת חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

לּכלים  הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים
אחרים] כלים טפטופי טמאה [מקבלים מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַָָֻ

ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי על ְִִִִִֵֵֶַַאף

יט  ¤¤ּפרק
מּטמאתֹו,ּכּמה ‡. ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי  טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין,
הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ּבמכניס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָמּׁשּיּנקב

הּנקב  מן לּכלי הּמׁשקה מּטילין יּכנס ,ּולכ לכ העׂשּוי . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבמֹוציא  ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי לחמרֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻאֹותֹו

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ולא לקבלת זית. [כלי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
אחרים] כלים לקּבל דליפת עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְֲִִִֵֶַַָּבלבד,

הרי  מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן הּנֹוזלים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָהּמׁשקין
ּתׁשמיׁשּה. ְִֵַָָּבטל

טהר חמׁש·. - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרׂש: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו לקּדׁש חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ּגסטרה, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהּטּמא
מי  ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבמׁשקין  הּזרעים ּבֹו להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים  אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
ּבּכלי; ׁשאינן ּכמי הן והרי הּזרעים, את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו

זיתים, ּבֹו לקּבל הּוא ּכלי נּקב ועדין טמאה. ּומקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֻ
אבנים  ּוכלי ּגללים ּככלי הּוא והרי טהר, - זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבמֹוציא
ּבצמיד  להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה; מקּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשאין

מהודק]ּפתיל ׁשּבארנּו[כיסוי ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיפחת עד , ְְְִִֵֶֶַַַָֻ
מת. ְְֵַֻּבטמאת

הּלפסהחבית,‚. ּבאגֹוזין. גדולה]ׁשעּורּה [קדירה ֱִִִֶֶֶֶַָָ
ׁשעּורּה חרׂש, ׁשל ערבה וכן ּבזיתים. ׁשעּורן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּקדרה,
ּבלח, סאה ארּבעים ּומחזקת ּגדֹולה היתה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזיתים;
צּדּה על מּטּה ׁשהּוא ּפי על אף - זיתים ּבמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָונפחתה

נעׂשית. לכ לא ׁשּמּתחּלתּה, טהֹורה; ּבּה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולׁש
.„טיפין]והּטניהּפ טיפין שמוציא ּבׁשמן.[כלי ׁשעּורן , ְְְִִֶֶַַַָ

מים]והּצרצּור שתית ּבמים.[כלי ׁשעּורּו , ְְְִִַַַ
ּפיו‰. ׁשּנּטל הפתילה]נר אדמה [מקום וׁשל טהֹור; , ְֲִִֵֶֶַָָָ

ּבפתילה ּפיו בכבשן]ׁשהּסק טמאה,[ולא מקּבל אינֹו , ְְְִִִֵֵֶַַָָֻֻ
חרׂש. ּככלי ּבּכבׁשן ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרׂש, ּכלי ּבכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻֻואינֹו

.Â ּדפנּה[נחסרה]ׁשּנפחתהחבית על אֹותּה ּוכׁשּמּטין , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
היא  עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ׁשּנחלקה אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָמקּבלת,

טמאה  נתרעעהמקּבלת רעועה]. נהייתה יכֹולה [- ואינּה , ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי ְְְְְֲִִֵַַַָלהּטלטל

.Ê היאחבית הרי - אזניה דינה]ׁשּנּטלּו [כלי ּכגסטרה[- ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אחרים] כלים דליפת נסּדקה המקבל אחת; אזן אפּלּו ,ְְֲִִֶַַָֹ

ואם  ּכגסטרה. היא קּימֹות, אזניה אפּלּו - מאזניה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלמּטה
ּכחבית. נּדֹונת ּבאזנים, ׁשּלא עׂשאּה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹמּתחּלה

.Á ּגסטרּיֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצאת ּבּכבׁשן, ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית
ּכל  טמאה מקּבלת נסּדקה, מלאכּתּה מּׁשּנגמרה אם -ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
ואחר  נסּדקה, מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם ואם מהן; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגסטרה

טהֹורה  - ּבּכבׁשן נׂשרפה אם ּכ זה? ּדבר יּודע והיא . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשוין ׁשבריה חלק]היּו השבר מקום עד [- - מאּדים ותֹוכּה , ְְְִִֶַַָָָָָ

ואין  ׁשוין, ׁשבריה אין נסּדקה; מלאכּתּה נגמרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
נׁשּברה, מלאכּתּה ׁשּנגמרה ׁשאחר ּבידּוע - מאּדים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּתֹוכּה
לתׁשמיׁש. הראּויין חרׂש ּכלי ׁשברי ּכׁשאר טמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּומקּבלת

.Ë ּפי ּגסטרה על אף - מׁשקין מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לקּבל  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; אכלין, ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמקּבלת

הּדֹולפין  אין מׁשקין ּדֹולפת, היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגס  ׁשּנחלקה עֹוׂשין אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרה וכן לגסטרה. טרה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

מּטּמאין, ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּתים,
ׁשּמּטּמאין. הן ּבלבד חרׂש ּכלי ׁשירי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא

.È חּדּודיןּגסטרה ּבין [בליטות]ׁשהיּו מּמּנה, יֹוצאין ְְְִִִִִֵֶֶָָָ
המקּבל  ּכל - צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיתה

זיתים החּדּודין זיתים]מן שמקבלים החידודים כל -] ִִִִֵַ
מּטּמא  ּוכנגּדֹו ּבמּגע, מּטּמא - זיתים הּגסטרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתמּלא
ואין  ּבמּגע, מּטּמא - ּבּזיתים עּמּה מקּבל ׁשאין וכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבאויר;

ּבאויר. מּטּמא ְְֲִִֵֶַָּכנגּדֹו
.‡È ׁשאם ּכיצד ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע, מּטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

נכנסה  החּדּוד; מּטּמא מּתֹוכּה, ּבּגסטרה הּטמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻנגעה
לא  החּדּוד, ּכנגד היתה אפּלּו - הּגסטרה ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

החּדּוד. ְִִַָנטמא
.·È הּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוכיצד

הּגסטרה. עם החּדּוד נטמא החּדּוד, ּכנגד הּגסטרה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבאויר
ּובתּנּור  חרׂש ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל היא זֹו, ּדר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועל
מּטּמא  'אין אֹו ּבאויר', ּוכנגּדֹו ּבמּגע 'מּטּמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובכירים,
טמאת  ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל וכן ּבאויר'. ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכנגּדֹו
ּבהם  הּטמאה ׁשּתּגע הּוא וכירים, ּתּנּור אֹו חרׂש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻּכלי
ּבהן  הּטמאה ּתּגע ׁשּלא הּוא אויר, טמאת וכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתֹוכם;

ּבל  לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל, .בד מּתֹוכן ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
.‚È ּוטפלּהחבית על [תיקנה]ׁשּנתרעעה, אף - ּבגללים ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

זֹו הרי - נֹופלים והחרׂשים הּגללים, את נֹוטל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּפי
נׁשּברה, מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ׁשּלא מּפני טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
מּמקֹום  חרׂשים ׁשהביא אֹו ׁשּפרׁשּו, אחר חרׂשיה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודּבק
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wfg zxecdn jezn

את  נֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף - ּבגללים ּוטפלם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאחר,
ׁשּבטל  מּפני טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין וחרׂשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּגללים,

ּבהן היה מעליה. ּכלי שהוסיף]ׁשם החרסים בין חרׂש[- ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבאויר, מּטּמא ּבלבד החרׂש אֹותֹו ּכנגד - רביעית ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמחזיק
מּטּמא  אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ּבפני ּכלי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּפני
ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, הּטמאה ּבּה ׁשּתּגע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעד

.„Èּכ ואחר ּבזפת, הּנקב את וסתם ׁשּנּקבה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית
להחזיק  ּכדי ּבּזפת הּסתּום ּבחרׂש יׁש אם - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנׁשּברה
מּׁשברי  ׁשהּוא מּפני טמאה; מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻרביעית,
ׁשּנּקב  חרׂש אבל החבית. מעל ּכלי ׁשם ּבטל ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחבית,
ּפי  על אף - ּבזפת הּנקב וסתם הּכלי, מן ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאחר
ׁשם  ּבטל ׁשּנּקב, ׁשהחרׂש טהֹור; רביעית, מחזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

וטהר  ׁשעליו אין ּכלי אחת, ׁשעה חרׂש ּבכלי ׁשּטהר וכל ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לעֹולם. טמאה ְְָָֻלֹו

.ÂË ועׂשהּוקמקּומֹוס טהֹור,[תיקנו]ׁשּנּקב, - ּבזפת ְְְִֶֶֶַָָָֻ
הּזפת  ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין את לקּבל יכֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאינֹו

הּכלים  ּבכלל ואינן טהֹורין, - ּבהן וכּיֹוצא .והּׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
.ÊËׁשּפקקֹומׁשּפ חרׂש מקּבל [סתמו]ׁשל אינֹו - ּבזפת ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי אֹותֹו מׂשים הּזפת ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
ּומתטּמא. קּבּול, ּכלי זה הרי - ׁשּסתמֹו עץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשל

כ  ¤¤ּפרק
הּכליםּבארנּוּכבר ‡. ידֹות ׁשּכל המחוברים , [דברים ְְְִֵֵֶַַָָ

אותם] ומשמשים ּתׁשמיׁשֹו,אליהם ּבׁשעת לּה צרי ְְְִִִִֶַַַָָׁשהּכלי
,לפיכ ּולטּמא. להּטּמא ּכלי ׁשל ּכגּופֹו חׁשּובה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָהרי

הּבריא[ממרח]הּטֹופל חרׂש חזק]ּכלי הּכלי,[- נטמא אם - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
הּכלי  ׁשאין טהֹורין; ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהרי
הרי  הרעּוע, חרׂש ּכלי הּטֹופל אבל זֹו. לטפלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָצרי

המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף חׁשּובה מחזק]הּטפלה את [- ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותּה חּפה אם - הּמים את ּבּה ׁשּדֹולין חרׂש ׁשל ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּקדרה
הן  הרי רעּועה, היתה אם - ּבהן וכּיֹוצא ּבקלף אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּבעֹור

ְָּכגּופּה.
חרׂשהּטֹופל ·. טפל ּכלי חּבּור; אינֹו ּבֹו, מבּׁשל להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבהן זֹופת להיֹות כלים ּכלים לזפת זפת בהם [-מכין ְִִֵֵֶָ
חּבּור.אחרים] ,ִ

ּבסיד ‚. ּובגפרית ּבזפת ּבעבץ ועׂשאּה ׁשּנּקבה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָחבית
חּבּור.[גבס]ּובגבסים הּדברים, ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָ

הּמׁשּוכיןּדברים „. סמיכים]הּלחין ּבהן [- ׁשּטֹופלין , ְְְִִִִֶֶַַַָָ
גדול]הּפיטסין חרס -[כלי הּכלי ידלף ׁשּלא ּכדי מים ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

אכלין  מאוירֹו, הּכלי נטמא אפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
הרי  ּתּנּור, ׁשל טפלֹו וכן טמאין. ּבּטפלה הּנֹוגעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּומׁשקין
ׁשהּוא  טפח, עד הּטפלה ּבעבי ׁשּיהיה - והּוא ּכחרׂשֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על יתר אבל ּתּנּור; ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹצרּכֹו
הּכירה, ּוטפלת טהֹורין. מעביֹו טפח על בּיתר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּנֹוגעין

אצּבעֹות. ׁשלׁש ְְֶָָָֹעביֹו
הּנֹוגע חבית‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

טהֹור  מּצרּכּה, ּובּיתר טמא; על ּבצרּכּה, ׁשּנטפה זפת . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
טהֹור. ּבּה הּנֹוגע ִֵֶַַָָָהחבית,

.Â,ּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּבחרסית, אֹו ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם
מתחּבר  החרסית ׁשאין טהֹור, - ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָטמא;

.לּכלי  ְִַ
.Êהחבית ][מכסה מגּופת ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לא  ּבחבית, טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה. חּבּור אינּה -ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
אחֹורי  נטמאּו לא ּבּמגּופה, נגעּו ואם הּמגּופה; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹנטמאת

ִֶָהחבית.
.Á הּזפת ליין, ואם חּבּור; הּזפת אין ׁשּזפתם, נחׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלי

הּכלי  ּכגּוף .חּבּור ְְִִַ
.Ë- ּבּפסח אם - ׁשרץ ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבצק

חֹוצץ חׁשּוב, ואּסּורֹו עצמו]הֹואיל בפני כדבר ולא [נחשב ְְִִֵָֹ
מקּפיד  היה אם - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ואם הערבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָנטמאת
הּוא  הרי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ואם טהֹורה; הערבה ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָעליו,

הערבה. ונטמאת ְְֲֲִֵֵֵָָָָּכערבה,
.Èחבלים]הּמׁשיחֹות הּספרים [- ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְִִִֶַַָָ

אינן  ּוקׁשּורֹות, חּבּור; ּתפּורֹות, - הּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִֵֶַָוׁשּבמטּפחֹות
ּכלי  ׁשּבאזני אבל וׁשּבּקּפה; וׁשּבּׂשק ׁשּבּמעּדר וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻחּבּור.
חרׂש. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן ּתפּורֹות אפּלּו - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחרׂש

.‡Èקרּדם גרזן]יד מאחֹוריו[- אגרופו הּיֹוצא [מאחורי ְֲֵֵַַָֹֻ
ׁשלׁש,כשמחזיקו] על והּיתר חּבּור; אצּבעֹות, ׁשלׁש -ְְִֵֶַַָָָָֹֹ

מּלפניו הּקרּדם יד טהֹור. ּבֹו לברזל]הּנֹוגע ידו כף בין -]- ְְִֵַַַַָָָֹֻ
הּנֹוג  ּכן, על יתר חּבּור; לּברזל, הּסמּו טהֹור.טפח ּבֹו ע ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

.·Èהּפרּגל מחוגה]ׁשירי מּקבת[- ויד טפח. ׁשל [פטיש], ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קרנס[מסתתי]מפּתחי יד טפח. קטן]אבנים, ׁשל [פטיש ְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

חרׁשים וׁשל טפחים. ׁשירי [נגרים]זהבים, טפחים. ׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
החרישה]מלמד של ההכוונה טפחים [מוט ארּבעה הּבקר, ְְְִַַַַָָָָָ

לּדרבן החרישה]סמּו ברזל ּבֹו[- ׁשחֹופרין קרּדם יד . ְְְִֶַַָָָֹֻ
מים ׁשל האילנות]ּבדידין ויד [סביב טפחים. ארּבעה , ְְְְִִִִֶַַַָָָ

נּכׁש ׁשל ּפּטיׁש[-ניכוש]קרּדם ּבן ויד חמּׁשה. קטן], ,[פטיש ְְֲִִֶֶַַַָָֹֻ
ּבּקּוע  ׁשל הּקרּדם יד וכן ׁשּׁשה. ּפּטיׁש, וׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻחמּׁשה;

עדיר[עצים] חרישה]וׁשל טרום מּקבת [עידור יד ׁשּׁשה. , ְִִֶֶֶַַָָ
הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. סּתתין, של ׁשל ההכוונה [דורבן ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּבראׁשהמחרשה] מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו [בקצה - ְְֶֶֶֶַַַַָֹ
ּבּתים,של] ּבעלי ׁשל מגרפה יד טפחים. ׁשבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמרּדע,

- זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. סּידין, וׁשל טפחים; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשמֹונה
האּור מׁשּמׁשי ּכל ויד טמא. ּבקּיּומֹו, רצה [כלים אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

לאש] והאסּכלאֹותשנכנסים הּׁשּפּודין ּכגֹון צליה], [ברזלי ְְְְִַַַָָ
טמאין. ׁשהן, ּכל ארּכין אפּלּו -ְֲֲִִִֵֵֶָֻ

.‚È ּבׁשעת לטמאה חּבּור זה הרי לקרּדם, יד ׁשעׂשהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻמּקל
מבּקע  אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלאכה.

הּמּקל  נטמא ּבּקרּדם, נגעה ואם הּקרּדם; נטמא וכן ּבֹו, . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ

מס להיֹות אֹותן מחּבר כ'מסכת',והּמסמר [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ
האריגה] של מלאכה.השתי ּבׁשעת חּבּור הן הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָעליהן
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זה הרי - ּבּקֹורה הּדיּוסטר מתבטל קבע לא הדיוסטר, - ] ְְֲֵֶַַַָָָ
ו] לֹולקורה חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, [אינה מקּבל ְְְִֵֵַַָָֻ

לדיוסטר] טומאה הּקֹורהמעבירה מקצת עׂשה מה-]. [חלק ְִַָָָָ
חּבּור  הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹּדיּוסטר
הּקֹורה  ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ּבׁשאר והּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָלּדיּוסטר;

ִחּבּור.
.„Èחרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצא ׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ

הבהמות] שתי לבין על ּובּקטרבמהעגלה המונח [עץ ְֵַַ
המושכות] הבהמה]ּובעיןהבהמות צוואר שסביב [טבעת ִַָ

לעגלה]ּובעבֹות המחרישה בין המחברת אפּלּו[קורה ֲֲִָ
ּבחרב והּנֹוגע טהֹור; מלאכה, החורש]ּבׁשעת שאוחז [העץ ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

עקום]ּובּבר המחרישה]ּובּיצּול[עץ [טבעת]ּובעין[הגה ִֶַַַָָֹ
ּובּלחיים מּתכת בעול]ׁשל התחובין עצים ּובעיראין [שני ְִִִֶֶֶַַַָָָ

מצידיה] למחרישה המסייעים מגרה [עצים וכן טמא. ,ְְֵֵֵָָ
ּומּכאן[משור] מּכאן ּבידּה הּנֹוגע - ידותיו ׁשּנטמאת [בשני ְְִִִֵֵֶַַָָָָ

קצותיו] ּובּמׁשיחהשבשתי ּבחּוט והּנֹוגע טמא. [חבל], ְְִֵֵַַַַָָ
המסור]ּובאּמה של הברזל]ּובּסניפין[עץ את [המותחין ְִִַַָָ

ּבּמלּבן  הּנֹוגע אבל לּה. חּבּור אּלּו ׁשאין טהֹור, - ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלּה
עץ] טמא.[מסגרת הּגדֹול, מּסר ֵֶַַָָָׁשל

.ÂËהרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל הּנֹוגע [ברזל]מכּבׁש - ׁשּבֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהיא  ּבּקׁשטנית הּנֹוגע - ׁשּנטמא מקּדח טהֹור. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּמכּבׁש,
מתּוחה, ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, - עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפּופה

ּבּיתר הּנֹוגע - החץ ונטמא עּמּה, מׁשּו החבל והחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיא המתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. החץ [מין ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
וכן  מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלּה

נסּוכה האריגה]מּסכת חוטי עליהם שכרוכים אריגה [כלי ְֶֶַָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג ּבׁשעת [של העליֹון[חלק]ׁשּנטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

האריגה] ּובּניריםכלי הּתחּתֹון, ּובּכבד הארוגים , [החוטים ְִִֶַַַַֹ
הקנים] ּובּקרֹוסעל ּגּבי [מסרק], על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ֱִֵֵֶֶַַַַ

האריגה]ארּגמן בעת ּובעירה[לשומרו היוצאים , [חוטים ְִַָָָָ
הבגד] להחזירּהמשפת עתיד להשתמש ׁשאינֹו עתיד [אינו ְֲִִֵֶַָָ

הּנֹוגע בהן] אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו ׁשּכל טהֹור; -ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּמּסכת הודקו]ּבנפׁש ולא לשתי שהוכנסו הערב ,[חוטי ְֶֶֶֶַַ
העֹומד לתחתון]ּובּׁשתי העליון ּובּכפּול[בין כפול], [חוט ְִֵַַָָ

ּובעירה ארּגמן, ּגּבי על בשפת ׁשהעבירֹו היוצאים [חוטים ְֱִִֵֶֶַַַָָָָ
חּבּורין הבגד] אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה עתיד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

ֶֶַלּבגד.
.ÊËּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטות הּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר , ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו טמא;שכורכים ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְֵֵֶַָָֹ

טהֹור. ְִֵֶָָמּׁשּפרעּה,
.ÊÈׁשהּׁשילֹו מּׁשני [השחילו]החּוט קׁשּור אפּלּו - למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ

מלצאת]צדדין המחט את הכניסֹו[ומונעין חּבּור. אינֹו , ְְִִִִֵָ
ואין  לּבגד. חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַלּבגד
הּתפירה  לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהחּוט
ׁשּפרׁש החּוט חּבּור. אינֹו הּתפירה, לצר ׁשאינֹו וכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחּבּור;

נפרם] חבל [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֻמן
ּבחרם חרס]ׁשּקׁשּור קׁשר [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו , ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ולחּוץ, הּקׁשר מן חּבּור; ולפנים, הּקׁשר מן - אחר חבל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַּבֹו
אּלא  חּבּור, אינֹו - ּבּקּפה קׁשּור ׁשהּוא החבל חּבּור. ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאינֹו

ּתפר. ִַָאם

ה'תשע"ד  תשרי כ"ד קודש שבת יום

כא  ¤¤ּפרק
והחּוטין -][שאריות ‡. האריג, מן הּיֹוצאין ְְִִִִִַַַָָהחּוטין

ּכּמה  - 'נימין' הּנקראין והן וׁשּבסֹופּה, היריעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבתחּלת
מהבגד]ׁשעּורן כחלק סּודרין [להיחשב וׁשל סדין, ׁשל ? ְִִִֶֶָָָ

גדולות] סעיף[מטפחות וׁשל ּפליֹון[צעיף], וׁשל [כובע], ְְְִִֶֶָ
מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא חלּוק וׁשל אצּבעֹות. ׁשׁש - ראׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

סֹופֹו לאורכו]ועד מקּבצין [פתוח אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר , ְְְְְִִֶַַַַ
הּסגֹוס אצּבעֹות. עׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות [בגד אֹותֹו ְְִֶֶֶַָָָָ

דק]והרדידעבה] וכל [צעיף אצּבעֹות. ׁשלׁש והּטּלית, ְְְְְִִֶַַָָָָֹ
ּפי  על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו הּׁשעּורין על ִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּיֹותר

ּבמדרס טמא צרי[הזב]ׁשהּבגד ואין טמאֹות; ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
טהֹור. ׁשהּבגד ּבּיתר, טמאה נגעה ׁשאם ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלֹומר,

ראׁשנימי ·. ׁשל ׁשּמּניחין אשה][של הּכּפח והּמסוה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
והּקלקין ּפניהם, על צמר]הערבּיים מן [חגורות הּׁשזּורין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

והּפנדה ּבׂשרֹו,[גופיה]הּׂשער, על האדם ׁשּלֹובׁש ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻ
- ּפרכת ּכמֹו הּפתחים על ׁשּמּניחין והּפרּגֹוד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוהּׂשמלה,

ׁשהן. ּכל ִֵֵֶֶָנימיהן
הכתלים]מׁשקלת ‚. יושר לבדיקת המשמש [חוט ְִֶֹ

לּה; חּבּור ׁשּלּה החּוט מן טפח עׂשר ׁשנים הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמאת,
ׁשל  ּומׁשקלת טהֹור. טפח, עׂשר לּׁשנים ּבחּוץ הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל

חמּׁשים [נגרים]חרׁשים ּבּנאין, וׁשל טפח; עׂשר ׁשמֹונה , ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ
רֹוצה  ׁשהּוא ּפי על אף - אּלּו מּדֹות על והּיתר ְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמה.

טהֹור. ְִָּבקּיּומֹו,
ׁשהן,ּומׁשקלת „. ּכל ארּכין אפּלּו - צּירין וׁשל צּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

.טמאין  ְִֵ
זהבים‰ ׁשל מאזנים זהב]חּוט וׁשל [מוכרי ּפלס, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ

הּמאזנים  ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ארּגמן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוקלי
ׁשהן. ּכל - ׁשּלּה וחּוטין ׁשּלּה קנה אצּבעֹות. ׁשלׁש - ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמּידֹו

עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל מאזנים מּתכֹות [גושים]חּוט ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלּה, וחּוטין ׁשּלּה קנה טפחים; ׁשלׁשה ּבהן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבּתים  ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים חּוט טפח. עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
חּוט  טפחים. ׁשּׁשה ׁשּלּה, והחּוטין הּמאזנים קנה טפח; -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

צּמרים ׁשל צמר]מאזנים -[מוכרי זכּוכית ׁשֹוקלי וׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
טפחים. ּתׁשעה ׁשּלּה, והחּוטין מאזנים קנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹטפחים;

חּבּור. אינֹו האּלּו, הּׁשעּורין על ְִִִֵֵֵַַַָָוהּיתר
.Â הּוא [קושרים]ׁשּמסרגיןהחבל מאימתי הּמּטֹות, ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו מּׁשּיסרג לּמּטה? ריבועים]חּבּור -]. ְְִִִִֵֶַָָָָֹ
ולחּוץ  הּקׁשר מן טמא; ולפנים, הּקׁשר מן ּבחבל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוהּנֹוגע
הרי  קׁשר, ׁשל צרּכֹו ׁשהן מּפני - טמא אצּבעֹות, ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעד
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קמז milk zekld - dxdh xtq - ixyz b"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

את  נֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף - ּבגללים ּוטפלם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאחר,
ׁשּבטל  מּפני טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין וחרׂשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּגללים,

ּבהן היה מעליה. ּכלי שהוסיף]ׁשם החרסים בין חרׂש[- ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבאויר, מּטּמא ּבלבד החרׂש אֹותֹו ּכנגד - רביעית ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמחזיק
מּטּמא  אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ּבפני ּכלי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּפני
ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, הּטמאה ּבּה ׁשּתּגע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעד

.„Èּכ ואחר ּבזפת, הּנקב את וסתם ׁשּנּקבה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית
להחזיק  ּכדי ּבּזפת הּסתּום ּבחרׂש יׁש אם - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנׁשּברה
מּׁשברי  ׁשהּוא מּפני טמאה; מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻרביעית,
ׁשּנּקב  חרׂש אבל החבית. מעל ּכלי ׁשם ּבטל ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחבית,
ּפי  על אף - ּבזפת הּנקב וסתם הּכלי, מן ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאחר
ׁשם  ּבטל ׁשּנּקב, ׁשהחרׂש טהֹור; רביעית, מחזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

וטהר  ׁשעליו אין ּכלי אחת, ׁשעה חרׂש ּבכלי ׁשּטהר וכל ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לעֹולם. טמאה ְְָָֻלֹו

.ÂË ועׂשהּוקמקּומֹוס טהֹור,[תיקנו]ׁשּנּקב, - ּבזפת ְְְִֶֶֶַָָָֻ
הּזפת  ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין את לקּבל יכֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאינֹו

הּכלים  ּבכלל ואינן טהֹורין, - ּבהן וכּיֹוצא .והּׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
.ÊËׁשּפקקֹומׁשּפ חרׂש מקּבל [סתמו]ׁשל אינֹו - ּבזפת ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי אֹותֹו מׂשים הּזפת ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
ּומתטּמא. קּבּול, ּכלי זה הרי - ׁשּסתמֹו עץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשל

כ  ¤¤ּפרק
הּכליםּבארנּוּכבר ‡. ידֹות ׁשּכל המחוברים , [דברים ְְְִֵֵֶַַָָ

אותם] ומשמשים ּתׁשמיׁשֹו,אליהם ּבׁשעת לּה צרי ְְְִִִִֶַַַָָׁשהּכלי
,לפיכ ּולטּמא. להּטּמא ּכלי ׁשל ּכגּופֹו חׁשּובה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָהרי

הּבריא[ממרח]הּטֹופל חרׂש חזק]ּכלי הּכלי,[- נטמא אם - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
הּכלי  ׁשאין טהֹורין; ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהרי
הרי  הרעּוע, חרׂש ּכלי הּטֹופל אבל זֹו. לטפלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָצרי

המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף חׁשּובה מחזק]הּטפלה את [- ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותּה חּפה אם - הּמים את ּבּה ׁשּדֹולין חרׂש ׁשל ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּקדרה
הן  הרי רעּועה, היתה אם - ּבהן וכּיֹוצא ּבקלף אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּבעֹור

ְָּכגּופּה.
חרׂשהּטֹופל ·. טפל ּכלי חּבּור; אינֹו ּבֹו, מבּׁשל להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבהן זֹופת להיֹות כלים ּכלים לזפת זפת בהם [-מכין ְִִֵֵֶָ
חּבּור.אחרים] ,ִ

ּבסיד ‚. ּובגפרית ּבזפת ּבעבץ ועׂשאּה ׁשּנּקבה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָחבית
חּבּור.[גבס]ּובגבסים הּדברים, ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָ

הּמׁשּוכיןּדברים „. סמיכים]הּלחין ּבהן [- ׁשּטֹופלין , ְְְִִִִֶֶַַַָָ
גדול]הּפיטסין חרס -[כלי הּכלי ידלף ׁשּלא ּכדי מים ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

אכלין  מאוירֹו, הּכלי נטמא אפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
הרי  ּתּנּור, ׁשל טפלֹו וכן טמאין. ּבּטפלה הּנֹוגעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּומׁשקין
ׁשהּוא  טפח, עד הּטפלה ּבעבי ׁשּיהיה - והּוא ּכחרׂשֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על יתר אבל ּתּנּור; ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹצרּכֹו
הּכירה, ּוטפלת טהֹורין. מעביֹו טפח על בּיתר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּנֹוגעין

אצּבעֹות. ׁשלׁש ְְֶָָָֹעביֹו
הּנֹוגע חבית‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

טהֹור  מּצרּכּה, ּובּיתר טמא; על ּבצרּכּה, ׁשּנטפה זפת . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
טהֹור. ּבּה הּנֹוגע ִֵֶַַָָָהחבית,

.Â,ּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּבחרסית, אֹו ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם
מתחּבר  החרסית ׁשאין טהֹור, - ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָטמא;

.לּכלי  ְִַ
.Êהחבית ][מכסה מגּופת ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לא  ּבחבית, טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה. חּבּור אינּה -ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
אחֹורי  נטמאּו לא ּבּמגּופה, נגעּו ואם הּמגּופה; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹנטמאת

ִֶָהחבית.
.Á הּזפת ליין, ואם חּבּור; הּזפת אין ׁשּזפתם, נחׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלי

הּכלי  ּכגּוף .חּבּור ְְִִַ
.Ë- ּבּפסח אם - ׁשרץ ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבצק

חֹוצץ חׁשּוב, ואּסּורֹו עצמו]הֹואיל בפני כדבר ולא [נחשב ְְִִֵָֹ
מקּפיד  היה אם - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ואם הערבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָנטמאת
הּוא  הרי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ואם טהֹורה; הערבה ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָעליו,

הערבה. ונטמאת ְְֲֲִֵֵֵָָָָּכערבה,
.Èחבלים]הּמׁשיחֹות הּספרים [- ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְִִִֶַַָָ

אינן  ּוקׁשּורֹות, חּבּור; ּתפּורֹות, - הּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִֵֶַָוׁשּבמטּפחֹות
ּכלי  ׁשּבאזני אבל וׁשּבּקּפה; וׁשּבּׂשק ׁשּבּמעּדר וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻחּבּור.
חרׂש. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן ּתפּורֹות אפּלּו - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחרׂש

.‡Èקרּדם גרזן]יד מאחֹוריו[- אגרופו הּיֹוצא [מאחורי ְֲֵֵַַָֹֻ
ׁשלׁש,כשמחזיקו] על והּיתר חּבּור; אצּבעֹות, ׁשלׁש -ְְִֵֶַַָָָָֹֹ

מּלפניו הּקרּדם יד טהֹור. ּבֹו לברזל]הּנֹוגע ידו כף בין -]- ְְִֵַַַַָָָֹֻ
הּנֹוג  ּכן, על יתר חּבּור; לּברזל, הּסמּו טהֹור.טפח ּבֹו ע ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

.·Èהּפרּגל מחוגה]ׁשירי מּקבת[- ויד טפח. ׁשל [פטיש], ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קרנס[מסתתי]מפּתחי יד טפח. קטן]אבנים, ׁשל [פטיש ְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

חרׁשים וׁשל טפחים. ׁשירי [נגרים]זהבים, טפחים. ׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
החרישה]מלמד של ההכוונה טפחים [מוט ארּבעה הּבקר, ְְְִַַַַָָָָָ

לּדרבן החרישה]סמּו ברזל ּבֹו[- ׁשחֹופרין קרּדם יד . ְְְִֶַַָָָֹֻ
מים ׁשל האילנות]ּבדידין ויד [סביב טפחים. ארּבעה , ְְְְִִִִֶַַַָָָ

נּכׁש ׁשל ּפּטיׁש[-ניכוש]קרּדם ּבן ויד חמּׁשה. קטן], ,[פטיש ְְֲִִֶֶַַַָָֹֻ
ּבּקּוע  ׁשל הּקרּדם יד וכן ׁשּׁשה. ּפּטיׁש, וׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻחמּׁשה;

עדיר[עצים] חרישה]וׁשל טרום מּקבת [עידור יד ׁשּׁשה. , ְִִֶֶֶַַָָ
הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. סּתתין, של ׁשל ההכוונה [דורבן ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּבראׁשהמחרשה] מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו [בקצה - ְְֶֶֶֶַַַַָֹ
ּבּתים,של] ּבעלי ׁשל מגרפה יד טפחים. ׁשבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמרּדע,

- זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. סּידין, וׁשל טפחים; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשמֹונה
האּור מׁשּמׁשי ּכל ויד טמא. ּבקּיּומֹו, רצה [כלים אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

לאש] והאסּכלאֹותשנכנסים הּׁשּפּודין ּכגֹון צליה], [ברזלי ְְְְִַַַָָ
טמאין. ׁשהן, ּכל ארּכין אפּלּו -ְֲֲִִִֵֵֶָֻ

.‚È ּבׁשעת לטמאה חּבּור זה הרי לקרּדם, יד ׁשעׂשהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻמּקל
מבּקע  אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלאכה.

הּמּקל  נטמא ּבּקרּדם, נגעה ואם הּקרּדם; נטמא וכן ּבֹו, . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ

מס להיֹות אֹותן מחּבר כ'מסכת',והּמסמר [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ
האריגה] של מלאכה.השתי ּבׁשעת חּבּור הן הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָעליהן
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זה הרי - ּבּקֹורה הּדיּוסטר מתבטל קבע לא הדיוסטר, - ] ְְֲֵֶַַַָָָ
ו] לֹולקורה חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, [אינה מקּבל ְְְִֵֵַַָָֻ

לדיוסטר] טומאה הּקֹורהמעבירה מקצת עׂשה מה-]. [חלק ְִַָָָָ
חּבּור  הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹּדיּוסטר
הּקֹורה  ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ּבׁשאר והּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָלּדיּוסטר;

ִחּבּור.
.„Èחרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצא ׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ

הבהמות] שתי לבין על ּובּקטרבמהעגלה המונח [עץ ְֵַַ
המושכות] הבהמה]ּובעיןהבהמות צוואר שסביב [טבעת ִַָ

לעגלה]ּובעבֹות המחרישה בין המחברת אפּלּו[קורה ֲֲִָ
ּבחרב והּנֹוגע טהֹור; מלאכה, החורש]ּבׁשעת שאוחז [העץ ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

עקום]ּובּבר המחרישה]ּובּיצּול[עץ [טבעת]ּובעין[הגה ִֶַַַָָֹ
ּובּלחיים מּתכת בעול]ׁשל התחובין עצים ּובעיראין [שני ְִִִֶֶֶַַַָָָ

מצידיה] למחרישה המסייעים מגרה [עצים וכן טמא. ,ְְֵֵֵָָ
ּומּכאן[משור] מּכאן ּבידּה הּנֹוגע - ידותיו ׁשּנטמאת [בשני ְְִִִֵֵֶַַָָָָ

קצותיו] ּובּמׁשיחהשבשתי ּבחּוט והּנֹוגע טמא. [חבל], ְְִֵֵַַַַָָ
המסור]ּובאּמה של הברזל]ּובּסניפין[עץ את [המותחין ְִִַַָָ

ּבּמלּבן  הּנֹוגע אבל לּה. חּבּור אּלּו ׁשאין טהֹור, - ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלּה
עץ] טמא.[מסגרת הּגדֹול, מּסר ֵֶַַָָָׁשל

.ÂËהרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל הּנֹוגע [ברזל]מכּבׁש - ׁשּבֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהיא  ּבּקׁשטנית הּנֹוגע - ׁשּנטמא מקּדח טהֹור. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּמכּבׁש,
מתּוחה, ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, - עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפּופה

ּבּיתר הּנֹוגע - החץ ונטמא עּמּה, מׁשּו החבל והחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיא המתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. החץ [מין ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
וכן  מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלּה

נסּוכה האריגה]מּסכת חוטי עליהם שכרוכים אריגה [כלי ְֶֶַָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג ּבׁשעת [של העליֹון[חלק]ׁשּנטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

האריגה] ּובּניריםכלי הּתחּתֹון, ּובּכבד הארוגים , [החוטים ְִִֶַַַַֹ
הקנים] ּובּקרֹוסעל ּגּבי [מסרק], על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ֱִֵֵֶֶַַַַ

האריגה]ארּגמן בעת ּובעירה[לשומרו היוצאים , [חוטים ְִַָָָָ
הבגד] להחזירּהמשפת עתיד להשתמש ׁשאינֹו עתיד [אינו ְֲִִֵֶַָָ

הּנֹוגע בהן] אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו ׁשּכל טהֹור; -ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּמּסכת הודקו]ּבנפׁש ולא לשתי שהוכנסו הערב ,[חוטי ְֶֶֶֶַַ
העֹומד לתחתון]ּובּׁשתי העליון ּובּכפּול[בין כפול], [חוט ְִֵַַָָ

ּובעירה ארּגמן, ּגּבי על בשפת ׁשהעבירֹו היוצאים [חוטים ְֱִִֵֶֶַַַָָָָ
חּבּורין הבגד] אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה עתיד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

ֶֶַלּבגד.
.ÊËּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטות הּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר , ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו טמא;שכורכים ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְֵֵֶַָָֹ

טהֹור. ְִֵֶָָמּׁשּפרעּה,
.ÊÈׁשהּׁשילֹו מּׁשני [השחילו]החּוט קׁשּור אפּלּו - למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ

מלצאת]צדדין המחט את הכניסֹו[ומונעין חּבּור. אינֹו , ְְִִִִֵָ
ואין  לּבגד. חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַלּבגד
הּתפירה  לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהחּוט
ׁשּפרׁש החּוט חּבּור. אינֹו הּתפירה, לצר ׁשאינֹו וכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחּבּור;

נפרם] חבל [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֻמן
ּבחרם חרס]ׁשּקׁשּור קׁשר [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו , ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ולחּוץ, הּקׁשר מן חּבּור; ולפנים, הּקׁשר מן - אחר חבל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַּבֹו
אּלא  חּבּור, אינֹו - ּבּקּפה קׁשּור ׁשהּוא החבל חּבּור. ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאינֹו

ּתפר. ִַָאם

ה'תשע"ד  תשרי כ"ד קודש שבת יום

כא  ¤¤ּפרק
והחּוטין -][שאריות ‡. האריג, מן הּיֹוצאין ְְִִִִִַַַָָהחּוטין

ּכּמה  - 'נימין' הּנקראין והן וׁשּבסֹופּה, היריעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבתחּלת
מהבגד]ׁשעּורן כחלק סּודרין [להיחשב וׁשל סדין, ׁשל ? ְִִִֶֶָָָ

גדולות] סעיף[מטפחות וׁשל ּפליֹון[צעיף], וׁשל [כובע], ְְְִִֶֶָ
מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא חלּוק וׁשל אצּבעֹות. ׁשׁש - ראׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

סֹופֹו לאורכו]ועד מקּבצין [פתוח אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר , ְְְְְִִֶַַַַ
הּסגֹוס אצּבעֹות. עׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות [בגד אֹותֹו ְְִֶֶֶַָָָָ

דק]והרדידעבה] וכל [צעיף אצּבעֹות. ׁשלׁש והּטּלית, ְְְְְִִֶַַָָָָֹ
ּפי  על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו הּׁשעּורין על ִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּיֹותר

ּבמדרס טמא צרי[הזב]ׁשהּבגד ואין טמאֹות; ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
טהֹור. ׁשהּבגד ּבּיתר, טמאה נגעה ׁשאם ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלֹומר,

ראׁשנימי ·. ׁשל ׁשּמּניחין אשה][של הּכּפח והּמסוה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
והּקלקין ּפניהם, על צמר]הערבּיים מן [חגורות הּׁשזּורין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

והּפנדה ּבׂשרֹו,[גופיה]הּׂשער, על האדם ׁשּלֹובׁש ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻ
- ּפרכת ּכמֹו הּפתחים על ׁשּמּניחין והּפרּגֹוד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוהּׂשמלה,

ׁשהן. ּכל ִֵֵֶֶָנימיהן
הכתלים]מׁשקלת ‚. יושר לבדיקת המשמש [חוט ְִֶֹ

לּה; חּבּור ׁשּלּה החּוט מן טפח עׂשר ׁשנים הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמאת,
ׁשל  ּומׁשקלת טהֹור. טפח, עׂשר לּׁשנים ּבחּוץ הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל

חמּׁשים [נגרים]חרׁשים ּבּנאין, וׁשל טפח; עׂשר ׁשמֹונה , ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ
רֹוצה  ׁשהּוא ּפי על אף - אּלּו מּדֹות על והּיתר ְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמה.

טהֹור. ְִָּבקּיּומֹו,
ׁשהן,ּומׁשקלת „. ּכל ארּכין אפּלּו - צּירין וׁשל צּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

.טמאין  ְִֵ
זהבים‰ ׁשל מאזנים זהב]חּוט וׁשל [מוכרי ּפלס, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ

הּמאזנים  ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ארּגמן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוקלי
ׁשהן. ּכל - ׁשּלּה וחּוטין ׁשּלּה קנה אצּבעֹות. ׁשלׁש - ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמּידֹו

עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל מאזנים מּתכֹות [גושים]חּוט ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלּה, וחּוטין ׁשּלּה קנה טפחים; ׁשלׁשה ּבהן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבּתים  ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים חּוט טפח. עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
חּוט  טפחים. ׁשּׁשה ׁשּלּה, והחּוטין הּמאזנים קנה טפח; -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

צּמרים ׁשל צמר]מאזנים -[מוכרי זכּוכית ׁשֹוקלי וׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
טפחים. ּתׁשעה ׁשּלּה, והחּוטין מאזנים קנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹטפחים;

חּבּור. אינֹו האּלּו, הּׁשעּורין על ְִִִֵֵֵַַַָָוהּיתר
.Â הּוא [קושרים]ׁשּמסרגיןהחבל מאימתי הּמּטֹות, ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו מּׁשּיסרג לּמּטה? ריבועים]חּבּור -]. ְְִִִִֵֶַָָָָֹ
ולחּוץ  הּקׁשר מן טמא; ולפנים, הּקׁשר מן ּבחבל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוהּנֹוגע
הרי  קׁשר, ׁשל צרּכֹו ׁשהן מּפני - טמא אצּבעֹות, ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעד
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ׁשאינֹו - טהֹור אצּבעֹות, לׁשלׁש וחּוץ הּמּטה. מּכלל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהן
נּתר. הּקׁשר אין ּפסקֹו, ׁשאפּלּו הּכלי; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמּצר

.Ê ארּבעה חבל סֹוף עד - טמאה ׁשהיא הּמּטה מן הּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאינֹו לפי הּמּטה, מּצרכי ׁשאינֹו טהֹור; ּבֹו הּנֹוגע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטפחים,
מּפני  טמא, - עׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת לכלּום. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָראּוי
מּפני  טהֹור, - ולחּוץ מעׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּתֹולין

הּמּטה  צר על יתר .ׁשהּוא ִֵֶֶַַָָֹ
.Á לקּבץ אבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ׁשּמּקיפין אריג ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

חלקיה]אבריה קצתֹו[להדק ׁשהיתה 'מזרן', הּנקרא והּוא , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
מּצרכי  הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד - הּמּטה מן ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָיֹוצאה
- ׁשּבלה ּומזרן הּמּטה. מּצרכי אינֹו ּכן, על יתר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמּטה;
חבק  מּמּנּו לעׂשֹות ּכדי טפחים ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאם

המרדעת] על טמאה.[שמניחין מקּבל זה הרי ְְֲֲֵֵֶַַָֻלחמֹור,
.Ë מדרסׁשמּטה טמאה מּמּנה [מזב]היתה יֹוצא ּומזרן , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

והּכל  ּכּמּטה, טמאה אב הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד -ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹֻ
הּזב  ּדרס מדרס. ּכמּגע הּוא הרי ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָמדרס;
ּכּלּה הּמּטה הרי ולפנים, מעׂשרה - הּיֹוצא הּמזרן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעל
אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמדרס;
ּכּלֹו אּמה, מאה אפּלּו - טמאֹות לׁשאר אבל ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֻֻלמדרס;
קצתֹו והכניס הּמּטה, על ּכרּו ׁשהיה מזרן ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָחּבּור.
מׁשקין  ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו, ׁשרץ ׁשּנגע אֹו הּמת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלאהל

הּמּטה, נטמאת - קצתֹו על הּקצה טמאין היה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אּמה. מאה הּמּטה מן יֹוצא ְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנטמא

.Èמזרןמּטה לּה וכר מדרס, טמאה [רצועת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
מדרס הידוק] הּמּטה - הפריׁשֹו מדרס; טמא הּכל -ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

ׁשבעה, טמאת טמאה היתה מדרס. מּגע והּמזרן ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה,
- הפריׁשֹו ׁשבעה; טמאת טמאה ּכּלּה - מזרן לּה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻוכר
טמאת  טמא והּמזרן ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהיא
טמא  הּכל - מזרן לּה וכר ערב, טמאת טמאה היתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻערב.
ּכׁשהיתה, ערב טמאת טמאה היא - הפריׁשֹו ערב; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻטמאת

טהֹור. ְְִַָָוהּמזרן
.‡È טמא מּטה הּכל - הּמת ּבהן ונגע מזרן, לּה ׁשּכר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשרץ  ּבהן נגע ׁשבעה. טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ׁשבעה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻטמאת
ערב  טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ערב; טמאת טמאין ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻֻ

.·È המיטה]ּכרע רגל וחּברּה[- מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
מדרס  טמאה הּכרע - ּפרׁשּה מדרס; ּכּלּה הּמּטה - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלּמּטה
טמאה  הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע והּמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשהיתה,
טמאת  טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ׁשבעה, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻֻטמאת

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת נגע ּכאּלּו מחובר]ׁשבעה, ואם [כשהוא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קדם  ּפרׁשּה ואם ּבכללּה. הּכרע טהרה הּמּטה, על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּזה
והּמּטה  ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה הּכרע - ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּזיה
ערב, טמאת טמאה הּכרע היתה ערב. טמאת ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
היא  - ּפרׁשּה ערב. טמאת טמא הּכל - לּמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוחּברּה
טמאת  הּטמא ׁשאין טהֹורה; והּמּטה ערב, טמאת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
ולד, ׁשהּוא מּפני - ּכלים ולא אדם, מטּמא הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹערב
ואחר  ּבמת ׁשּנטמא מעּדר ׁשל ּבׁשן הּדין וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכמֹו

לּמעּדר. חּברֹו ְְִֵַַָּכ

כב  ¤¤ּפרק
ׁשלׁשה ּכּמה ‡. על טפחים ׁשלׁשה להּטּמא? הּבגד ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס הזב]טפחים ׁשלׁש[טומאת על אצּבעֹות וׁשלׁש , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ
לׁשאר  אֹו הּמת לטמאת הּמלל עם מכּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻאצּבעֹות
אבל  ּופׁשּתים. צמר ּבבגדי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֻטמאֹות.
הּטמאֹות, מּכל טמאה מקּבלין אין מינין, ׁשאר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּבגדים
אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן היה אם ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא

בגד  "אֹו ׁשּנאמר: ׁשּבא יתר, למדּו, הּׁשמּועה מּפי - " ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאר  טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה לרּבֹות ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹהּכתּוב
הּבגדים. מן הּבאים ּבקרעים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָּבגדים.
ׁשאר  מקּבל זה הרי ׁשהּוא, ּכל עצמֹו ּבפני ּבגד האֹורג ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
אּלא  אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת חּוץ - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטמאֹות

למדרס. ְְִָָָהראּוי
הּקׁשין,הּבגדים ·. והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מצרים  ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה  עד טמאה, מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבׂשר
ּבין  למדרס, ּבין טפחים, ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּקרע

טמאֹות  .לׁשאר ְְִָֻ
הּקֹולע ּכל ‚. אחד - ּכבגדים טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּפיף אֹותן ועׂשה צרה]חּוטין אֹותן [חגורה האֹורג אֹו , ְִִֵָָָָָ
אבנט אֹותן רחבה]ועׂשה מּקליעה [חגורה חּוץ ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵַַָָָָ

הּצּמרין אֹותן צמר]ׁשעֹוׂשין הּצמר,[מוכרי ּבּה לקׁשר ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּקלע טהֹורה. אבנים]ׁשהיא ירית אבן [כלי קּבּול ׁשּבית ְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. מקּבלת עֹור, אֹו אריג ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבּה
האצבע] הנחת ׁשּלּה[מקום הּפקיע ּבית נפסק טהֹורה; ,ְְְִִֵֶַַַָָ

השניה]ּבלבד היד אחיזת ּבטמאתּה.[מקום היא עדין , ְְְֲִִִַַָָֻ
מק [מלכודות]הּמכמֹוראֹות והחרם והרׁשתֹות, טמאה. ּבלין ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
לצידת הּזּוטידגים][רשת מּפני לדגים]מקּבל, מזון ,[כיס ְְִִֵֵַַ

הּׂשבכה אֹותּה ׁשעיני החוטים]מּפני שבין הרווח ּדּקין [- ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
מן  טהֹור; החרם, מן ּבגד העֹוׂשה ּכּבגד. הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּביֹותר,

מּטּמא. ִִֵַַהּזּוטי,
הּמׁשמרת„. מן חלּוק ׁשלׁשה [מסננת]עׂשה ּבֹו יׁש אם - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

טמאה. מקּבל ׁשלׁשה, ְְְֵַַָָֹֻעל
ׁשּבלת‰. יין ׁשל בלתה]מׁשמרת מעין [- מׁשּמׁשת אם - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ראׁשֹונה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכּתּה
.Â,טמאה מקּבלֹות אינן - המצּירֹות הּספרים ְְְְְְְִִֵַַַָָָָֻֻמטּפחֹות

עליהן, מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשי ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפני
טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן נעׂשּו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּלספר

לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, מּטמאת לזב חּוץ [כביכול, ְְְְִִִִֵֶַָֻ
מלאכּתנּו'שעליה:] ונעׂשה למלאכה 'עמד, מיועדת היא -] ְְְֲֲֵֶַַֹ

ּומֹוׁשב.אחרת] מׁשּכב ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָ
.Ê,הּמֹוט מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוכסת

מ  אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרס. ּבמדרס מּטּמאה .ּטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.Áלצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל [לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּבית  ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;
לחּפֹות מטּפחֹות ועּמּודים,[לכסות]ׁשעׂשה ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

טמאה. מקּבלֹות ְְְֵַָָֻאינן
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.Ëּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא ּבֹו[כרשת]חלּוק לׂשחק ּכדי ְְְִֵֵֶַָָָָ
ׁשכר שתיינים]לׁשֹותי של דרכם היה מקּבל [כך אינֹו , ְְֵֵֵֵַָ

ְָֻטמאה.
.Èנשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו ,[כיסה ְֵֶֶַַָָֻ

ּובׁשאר  ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת מּלקּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻטהר
ְֻטמאֹות.

.‡Èאסּפלֹונית על [תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
להן  עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור

מתאנים]מלגמא מקּבל [תחבושת אינֹו - הּבגד על - ְְְֵֵֶֶַַַָֻ
מקּבל  - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻטמאה,

למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻטמאה,
.·Èׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻמאימתי

על  אצּבעֹות אצּבעֹות ּבמחט,ׁשלׁש הּנארגין הּכלים וכל . ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ואנּפליא ּכיס נעל]ּכגֹון עד [סוג טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ

מלאכּתן. ְְִֵֶַָָׁשּתּגמר
.‚È ּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל

טמאה  מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן .ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
.„È לעׂשֹות התחיל אם - ּבראׁשיהן הּבנֹות ׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׂשבכה

מּפיה משפתה]אֹותּה ׁשּיגמר [- עד טמאה, מקּבלת אינּה - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
מקּבלת  אינּה - מּקרקעיתּה ּבּה התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרקעיתּה;

ׁשּלּה וׁשביס ּפיה. את ׁשּיגמר עד שעל טמאה, [בד ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ
חּבּור השבכה] ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻמקּבל

ּולטּמא. ְְִֵֵַַלהּטּמא
.ÂË ׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה

טהֹורה  .ראׁש, ְָֹ
.ÊË מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק

ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ּגמר הצוואר]הּוא -[מקום ְְְְִִִֶֶַַַ
החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, לפי  ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהּגדֹול
מעין  מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
הּוא  עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֻמלאכּתֹו
טהֹור  ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. מּלמּטה, רּבֹו .ּבטמאתֹו; ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻֻ

.ÊÈ,ּבגד ׁשל מּצּדֹו חגֹור -]העֹוׂשה -[או סדין ׁשל ּומּצּדֹו ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
ׁשּימלל עד טמאה, מקּבל עׂשהּו[יתפור]אינֹו ׂשפתֹותיו; ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

עד  טמאה, מקּבל אינֹו - הּסדין ּומאמצע הּבגד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמאמצע
-]ׁשּימלל הּׁשני.[גם מּצּדֹו ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו .חגֹור ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ

.ËÈ מתניו את ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׂשפה
ּכאבנט  ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ

.Îעני ׁשל -טּלית קּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על זֹו[חזק]אף הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ׁשלׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻעל

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן טמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻמקּבלת
.‡Î,טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמטלּיֹות

והכינן עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלֹות [לשימוש]אינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשּכל  ׁשלׁש; על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּיהיּו עד טמאה, מקּבלֹות -ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

מקּב אינֹו אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ל ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל, ְְְִִֵֶַַָָֻטמאה

.·Î[בגד] טפחים ׁשלׁשה על טפחים מּׁשלׁשה ְְְְִִִַָָָָָֹֹּפחֹות
את ּבֹו לפקק שבקיר]ׁשהתקינֹו ּולנער [החור הּמרחץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּולקּנח[לערבב] הּקדרה, את הרחים,[לנקות]ּבֹו את ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבל אינֹו ּבאׁשּפה, הׁשליכֹו אם - ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ּבבגדֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּתלהּו
טמאֹות  ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ּבגדיו, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבתֹו
טפחים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻחּוץ

.‚Îמׁשל ׁשהיה טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
ּגס, מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ּבריא היה אם - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּבאׁשּפה
מּטּמא. אינֹו לאו, ואם ּבמדרס; מּטּמא זה הרי - יּקרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא, היה אם - ּבּבית היה אם ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
הרי  - ּבריא היה ולא מלח, צֹורר ׁשהיה אֹו מלח, ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלצרר

מדרס  טמא .זה ְִֵֶָָ
.„Î אם - הּקרעים הבּדלּו ולא ׁשּנקרע, ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹֻׁשלׁשה

זה  הרי - ּבּכּסא ּבׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו
ּבמדרס  מּטּמא זה הרי יּגע, לא ואם .טהֹור; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

.‰Îׁשּנמהה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות [נחלש]ׁשלׁש ְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ
חּוטין  ׁשני אֹו קׁשר, ּבֹו ׁשּנמצא אֹו אחד, חּוט אפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָמּמּנּו

וערב]מתאימין שתי ואינם טהֹורה.[- זֹו הרי - ְְֲִִֵַָ
.ÂÎ על ׁשהׁשליכּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש

לעֹולם  טמאה. מקּבלת החזירּה, טהֹורה; ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֻהאׁשּפה,
ארּגמן  מּׁשל חּוץ מטּמאתּה; והחזרתּה מטהרתּה, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשלכתּה
היא  הרי - האׁשּפה על היתה ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוׁשל

חׁשּובה  ׁשהיא מּפני טמאה, .מקּבלת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֻ
.ÊÎאֹו ּבּכּדּור, ׁשּנתנּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁש

טפחים  ׁשלׁשה אבל טהֹורה; - עצמּה ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי - ּבּכּדּור ׁשּנתנֹו טפחים ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מּטּמא  אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור עׂשהּו ּבמדרס. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּטּמא

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו הּתפר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמדרס,

כג  ¤¤ּפרק
החבלים הּמּפץ ‡. מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא - ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
-]ּומן והּגמא[קנה עשב]הּסּוף ואין [מין ּבהן. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

כן  ּפי על ואף ּבּתֹורה, האמּורין הּכלים ּבכלל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּפץ
רּבה ׁשהרי - ּתֹורה ּדין ּבמדרס הּוא "ּכל מּטּמא הּכתּוב ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבמת  מּטּמא וכן לֹו. ועׂשּוי למׁשּכב ראּוי וזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמׁשּכב",
ּכמֹו עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּככל מּדבריהם, טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֻּובׁשאר
מּטּמא  - ּבמדרס הּמּטּמא ׁשּכל ּגדֹול, ּכלל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו;

טמאֹות. ְְִָֻּבׁשאר
ּבׁשאר ּבארנּוּכבר ·. ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מּטּמא ׁשהּבגד , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס. טפחים ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֻטמאֹות,
טפחים;הּׂשק,‚. ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורּו ְְְְִִִַַַַַָָָָָָ

ּבין  - ׁשּׁשה על ׁשּׁשה הּמּפץ, חמּׁשה; על חמּׁשה ֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהעֹור,
האּלּו, הּׁשעּורין מּכל ּופחֹות טמאֹות. לׁשאר ּבין ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלמדרס,
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ׁשאינֹו - טהֹור אצּבעֹות, לׁשלׁש וחּוץ הּמּטה. מּכלל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהן
נּתר. הּקׁשר אין ּפסקֹו, ׁשאפּלּו הּכלי; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמּצר

.Ê ארּבעה חבל סֹוף עד - טמאה ׁשהיא הּמּטה מן הּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאינֹו לפי הּמּטה, מּצרכי ׁשאינֹו טהֹור; ּבֹו הּנֹוגע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטפחים,
מּפני  טמא, - עׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת לכלּום. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָראּוי
מּפני  טהֹור, - ולחּוץ מעׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּתֹולין

הּמּטה  צר על יתר .ׁשהּוא ִֵֶֶַַָָֹ
.Á לקּבץ אבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ׁשּמּקיפין אריג ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

חלקיה]אבריה קצתֹו[להדק ׁשהיתה 'מזרן', הּנקרא והּוא , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
מּצרכי  הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד - הּמּטה מן ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָיֹוצאה
- ׁשּבלה ּומזרן הּמּטה. מּצרכי אינֹו ּכן, על יתר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמּטה;
חבק  מּמּנּו לעׂשֹות ּכדי טפחים ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאם

המרדעת] על טמאה.[שמניחין מקּבל זה הרי ְְֲֲֵֵֶַַָֻלחמֹור,
.Ë מדרסׁשמּטה טמאה מּמּנה [מזב]היתה יֹוצא ּומזרן , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

והּכל  ּכּמּטה, טמאה אב הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד -ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹֻ
הּזב  ּדרס מדרס. ּכמּגע הּוא הרי ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָמדרס;
ּכּלּה הּמּטה הרי ולפנים, מעׂשרה - הּיֹוצא הּמזרן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעל
אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמדרס;
ּכּלֹו אּמה, מאה אפּלּו - טמאֹות לׁשאר אבל ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֻֻלמדרס;
קצתֹו והכניס הּמּטה, על ּכרּו ׁשהיה מזרן ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָחּבּור.
מׁשקין  ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו, ׁשרץ ׁשּנגע אֹו הּמת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלאהל

הּמּטה, נטמאת - קצתֹו על הּקצה טמאין היה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אּמה. מאה הּמּטה מן יֹוצא ְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנטמא

.Èמזרןמּטה לּה וכר מדרס, טמאה [רצועת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
מדרס הידוק] הּמּטה - הפריׁשֹו מדרס; טמא הּכל -ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

ׁשבעה, טמאת טמאה היתה מדרס. מּגע והּמזרן ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה,
- הפריׁשֹו ׁשבעה; טמאת טמאה ּכּלּה - מזרן לּה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻוכר
טמאת  טמא והּמזרן ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהיא
טמא  הּכל - מזרן לּה וכר ערב, טמאת טמאה היתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻערב.
ּכׁשהיתה, ערב טמאת טמאה היא - הפריׁשֹו ערב; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻטמאת

טהֹור. ְְִַָָוהּמזרן
.‡È טמא מּטה הּכל - הּמת ּבהן ונגע מזרן, לּה ׁשּכר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשרץ  ּבהן נגע ׁשבעה. טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ׁשבעה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻטמאת
ערב  טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ערב; טמאת טמאין ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻֻ

.·È המיטה]ּכרע רגל וחּברּה[- מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
מדרס  טמאה הּכרע - ּפרׁשּה מדרס; ּכּלּה הּמּטה - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלּמּטה
טמאה  הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע והּמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשהיתה,
טמאת  טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ׁשבעה, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻֻטמאת

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת נגע ּכאּלּו מחובר]ׁשבעה, ואם [כשהוא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קדם  ּפרׁשּה ואם ּבכללּה. הּכרע טהרה הּמּטה, על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּזה
והּמּטה  ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה הּכרע - ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּזיה
ערב, טמאת טמאה הּכרע היתה ערב. טמאת ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
היא  - ּפרׁשּה ערב. טמאת טמא הּכל - לּמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוחּברּה
טמאת  הּטמא ׁשאין טהֹורה; והּמּטה ערב, טמאת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
ולד, ׁשהּוא מּפני - ּכלים ולא אדם, מטּמא הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹערב
ואחר  ּבמת ׁשּנטמא מעּדר ׁשל ּבׁשן הּדין וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכמֹו

לּמעּדר. חּברֹו ְְִֵַַָּכ

כב  ¤¤ּפרק
ׁשלׁשה ּכּמה ‡. על טפחים ׁשלׁשה להּטּמא? הּבגד ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס הזב]טפחים ׁשלׁש[טומאת על אצּבעֹות וׁשלׁש , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ
לׁשאר  אֹו הּמת לטמאת הּמלל עם מכּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻאצּבעֹות
אבל  ּופׁשּתים. צמר ּבבגדי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֻטמאֹות.
הּטמאֹות, מּכל טמאה מקּבלין אין מינין, ׁשאר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּבגדים
אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן היה אם ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא

בגד  "אֹו ׁשּנאמר: ׁשּבא יתר, למדּו, הּׁשמּועה מּפי - " ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאר  טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה לרּבֹות ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹהּכתּוב
הּבגדים. מן הּבאים ּבקרעים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָּבגדים.
ׁשאר  מקּבל זה הרי ׁשהּוא, ּכל עצמֹו ּבפני ּבגד האֹורג ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
אּלא  אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת חּוץ - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטמאֹות

למדרס. ְְִָָָהראּוי
הּקׁשין,הּבגדים ·. והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מצרים  ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה  עד טמאה, מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבׂשר
ּבין  למדרס, ּבין טפחים, ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּקרע

טמאֹות  .לׁשאר ְְִָֻ
הּקֹולע ּכל ‚. אחד - ּכבגדים טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּפיף אֹותן ועׂשה צרה]חּוטין אֹותן [חגורה האֹורג אֹו , ְִִֵָָָָָ
אבנט אֹותן רחבה]ועׂשה מּקליעה [חגורה חּוץ ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵַַָָָָ

הּצּמרין אֹותן צמר]ׁשעֹוׂשין הּצמר,[מוכרי ּבּה לקׁשר ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּקלע טהֹורה. אבנים]ׁשהיא ירית אבן [כלי קּבּול ׁשּבית ְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. מקּבלת עֹור, אֹו אריג ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבּה
האצבע] הנחת ׁשּלּה[מקום הּפקיע ּבית נפסק טהֹורה; ,ְְְִִֵֶַַַָָ

השניה]ּבלבד היד אחיזת ּבטמאתּה.[מקום היא עדין , ְְְֲִִִַַָָֻ
מק [מלכודות]הּמכמֹוראֹות והחרם והרׁשתֹות, טמאה. ּבלין ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
לצידת הּזּוטידגים][רשת מּפני לדגים]מקּבל, מזון ,[כיס ְְִִֵֵַַ

הּׂשבכה אֹותּה ׁשעיני החוטים]מּפני שבין הרווח ּדּקין [- ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
מן  טהֹור; החרם, מן ּבגד העֹוׂשה ּכּבגד. הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּביֹותר,

מּטּמא. ִִֵַַהּזּוטי,
הּמׁשמרת„. מן חלּוק ׁשלׁשה [מסננת]עׂשה ּבֹו יׁש אם - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

טמאה. מקּבל ׁשלׁשה, ְְְֵַַָָֹֻעל
ׁשּבלת‰. יין ׁשל בלתה]מׁשמרת מעין [- מׁשּמׁשת אם - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ראׁשֹונה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכּתּה
.Â,טמאה מקּבלֹות אינן - המצּירֹות הּספרים ְְְְְְְִִֵַַַָָָָֻֻמטּפחֹות

עליהן, מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשי ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפני
טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן נעׂשּו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּלספר

לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, מּטמאת לזב חּוץ [כביכול, ְְְְִִִִֵֶַָֻ
מלאכּתנּו'שעליה:] ונעׂשה למלאכה 'עמד, מיועדת היא -] ְְְֲֲֵֶַַֹ

ּומֹוׁשב.אחרת] מׁשּכב ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָ
.Ê,הּמֹוט מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוכסת

מ  אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרס. ּבמדרס מּטּמאה .ּטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.Áלצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל [לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּבית  ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;
לחּפֹות מטּפחֹות ועּמּודים,[לכסות]ׁשעׂשה ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

טמאה. מקּבלֹות ְְְֵַָָֻאינן
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.Ëּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא ּבֹו[כרשת]חלּוק לׂשחק ּכדי ְְְִֵֵֶַָָָָ
ׁשכר שתיינים]לׁשֹותי של דרכם היה מקּבל [כך אינֹו , ְְֵֵֵֵַָ

ְָֻטמאה.
.Èנשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו ,[כיסה ְֵֶֶַַָָֻ

ּובׁשאר  ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת מּלקּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻטהר
ְֻטמאֹות.

.‡Èאסּפלֹונית על [תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
להן  עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור

מתאנים]מלגמא מקּבל [תחבושת אינֹו - הּבגד על - ְְְֵֵֶֶַַַָֻ
מקּבל  - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻטמאה,

למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻטמאה,
.·Èׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻמאימתי

על  אצּבעֹות אצּבעֹות ּבמחט,ׁשלׁש הּנארגין הּכלים וכל . ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ואנּפליא ּכיס נעל]ּכגֹון עד [סוג טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ

מלאכּתן. ְְִֵֶַָָׁשּתּגמר
.‚È ּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל

טמאה  מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן .ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
.„È לעׂשֹות התחיל אם - ּבראׁשיהן הּבנֹות ׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׂשבכה

מּפיה משפתה]אֹותּה ׁשּיגמר [- עד טמאה, מקּבלת אינּה - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
מקּבלת  אינּה - מּקרקעיתּה ּבּה התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרקעיתּה;

ׁשּלּה וׁשביס ּפיה. את ׁשּיגמר עד שעל טמאה, [בד ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ
חּבּור השבכה] ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻמקּבל

ּולטּמא. ְְִֵֵַַלהּטּמא
.ÂË ׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה

טהֹורה  .ראׁש, ְָֹ
.ÊË מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק

ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ּגמר הצוואר]הּוא -[מקום ְְְְִִִֶֶַַַ
החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, לפי  ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהּגדֹול
מעין  מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
הּוא  עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֻמלאכּתֹו
טהֹור  ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. מּלמּטה, רּבֹו .ּבטמאתֹו; ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻֻ

.ÊÈ,ּבגד ׁשל מּצּדֹו חגֹור -]העֹוׂשה -[או סדין ׁשל ּומּצּדֹו ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
ׁשּימלל עד טמאה, מקּבל עׂשהּו[יתפור]אינֹו ׂשפתֹותיו; ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

עד  טמאה, מקּבל אינֹו - הּסדין ּומאמצע הּבגד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמאמצע
-]ׁשּימלל הּׁשני.[גם מּצּדֹו ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו .חגֹור ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ

.ËÈ מתניו את ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׂשפה
ּכאבנט  ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ

.Îעני ׁשל -טּלית קּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על זֹו[חזק]אף הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ׁשלׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻעל

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן טמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻמקּבלת
.‡Î,טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמטלּיֹות

והכינן עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלֹות [לשימוש]אינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשּכל  ׁשלׁש; על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּיהיּו עד טמאה, מקּבלֹות -ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

מקּב אינֹו אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ל ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל, ְְְִִֵֶַַָָֻטמאה

.·Î[בגד] טפחים ׁשלׁשה על טפחים מּׁשלׁשה ְְְְִִִַָָָָָֹֹּפחֹות
את ּבֹו לפקק שבקיר]ׁשהתקינֹו ּולנער [החור הּמרחץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּולקּנח[לערבב] הּקדרה, את הרחים,[לנקות]ּבֹו את ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבל אינֹו ּבאׁשּפה, הׁשליכֹו אם - ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ּבבגדֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּתלהּו
טמאֹות  ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ּבגדיו, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבתֹו
טפחים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻחּוץ

.‚Îמׁשל ׁשהיה טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
ּגס, מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ּבריא היה אם - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּבאׁשּפה
מּטּמא. אינֹו לאו, ואם ּבמדרס; מּטּמא זה הרי - יּקרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא, היה אם - ּבּבית היה אם ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
הרי  - ּבריא היה ולא מלח, צֹורר ׁשהיה אֹו מלח, ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלצרר

מדרס  טמא .זה ְִֵֶָָ
.„Î אם - הּקרעים הבּדלּו ולא ׁשּנקרע, ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹֻׁשלׁשה

זה  הרי - ּבּכּסא ּבׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו
ּבמדרס  מּטּמא זה הרי יּגע, לא ואם .טהֹור; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

.‰Îׁשּנמהה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות [נחלש]ׁשלׁש ְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ
חּוטין  ׁשני אֹו קׁשר, ּבֹו ׁשּנמצא אֹו אחד, חּוט אפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָמּמּנּו

וערב]מתאימין שתי ואינם טהֹורה.[- זֹו הרי - ְְֲִִֵַָ
.ÂÎ על ׁשהׁשליכּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש

לעֹולם  טמאה. מקּבלת החזירּה, טהֹורה; ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֻהאׁשּפה,
ארּגמן  מּׁשל חּוץ מטּמאתּה; והחזרתּה מטהרתּה, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשלכתּה
היא  הרי - האׁשּפה על היתה ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוׁשל

חׁשּובה  ׁשהיא מּפני טמאה, .מקּבלת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֻ
.ÊÎאֹו ּבּכּדּור, ׁשּנתנּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁש

טפחים  ׁשלׁשה אבל טהֹורה; - עצמּה ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי - ּבּכּדּור ׁשּנתנֹו טפחים ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מּטּמא  אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור עׂשהּו ּבמדרס. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּטּמא

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו הּתפר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמדרס,

כג  ¤¤ּפרק
החבלים הּמּפץ ‡. מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא - ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
-]ּומן והּגמא[קנה עשב]הּסּוף ואין [מין ּבהן. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

כן  ּפי על ואף ּבּתֹורה, האמּורין הּכלים ּבכלל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּפץ
רּבה ׁשהרי - ּתֹורה ּדין ּבמדרס הּוא "ּכל מּטּמא הּכתּוב ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבמת  מּטּמא וכן לֹו. ועׂשּוי למׁשּכב ראּוי וזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמׁשּכב",
ּכמֹו עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּככל מּדבריהם, טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֻּובׁשאר
מּטּמא  - ּבמדרס הּמּטּמא ׁשּכל ּגדֹול, ּכלל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו;

טמאֹות. ְְִָֻּבׁשאר
ּבׁשאר ּבארנּוּכבר ·. ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מּטּמא ׁשהּבגד , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס. טפחים ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֻטמאֹות,
טפחים;הּׂשק,‚. ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורּו ְְְְִִִַַַַַָָָָָָ

ּבין  - ׁשּׁשה על ׁשּׁשה הּמּפץ, חמּׁשה; על חמּׁשה ֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהעֹור,
האּלּו, הּׁשעּורין מּכל ּופחֹות טמאֹות. לׁשאר ּבין ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלמדרס,
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מהם  אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה מּכלּום. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָטהֹורין
ּכּונה  ּבלא טפח ׁשּנקרע אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

טפחים  ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אֹו למֹוׁשב, טפח ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
על  הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, מּטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמׁשּכב
עֹור  אֹו ׂשק אֹו ּבגד ׁשלׁשה, על הּׁשלׁשה אֹו ׁשהקציע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

לאחיזה מהם מאחד המקּצע וכן מּפץ. כפפה]אֹו ּכדי [- ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
יּזקּו ׁשּלא ּתאנים קֹוצצי ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻׁשּיאחז
יהיה  ׁשּלא והּוא, ׁשהּוא; ּבכל טמא זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹאצּבעֹותיהן
מּכלּום. טהֹור מּׁשלׁש, ּפחֹות ׁשּכל - אצּבעֹות מּׁשלׁש ְְִִִֶֶָָָָָָָֹֹּפחֹות

ׁשלׁשה המחּבר „. הּׂשק, מן וטפח הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּׂשק  הּמּפץ מן מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

טפחים  חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס; מן טהֹור זה הרי -ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מן  ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמן
טמא  זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׂשק,
טמא; מּמּנּו, ּבחמּור ׁשעּורּו ׁשהׁשלים ּכל הּכלל: זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמדרס.

טהֹור  הּקל, מן .הׁשלימֹו ְִִִַַָ
ואין ּבלֹויי ‰. טהֹורין; ליׁשיבה, ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיקּצע עד טמאה הרשת אֹותם[יסיר]מקּבלין [את ְְְְִֶַַַַָָֻ
ּכמּפץ.ממסגרתה] יהיּו ּכ ואחר ,ְְְִַַַָָ

.Â ּבֹוחלּוק ׁשּיהיה עד ּבמדרס, מּטּמא אינֹו קטן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכפּול  ונמּדד טפחים; ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹּכׁשעּור

תשמישו]ּכברּיתֹו בעת שהוא ּכפּולין:[כמו נמּדדין ואּלּו . ְְְְִִִִִֵָָ
ואת  הּׁשֹוקים, ועל הרגלים, על ּבהן ׁשּמלּביׁשין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבגדים

ּפנּדה ׁשל וכיס והּכֹובע, והּמכנסים, .[חגורה]הראׁש, ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ
ׁשּטליּה הּׂשפה[תפרה]ּומטלית הבגד]על שפת אם [- - ְְִִֶַַַָָָָ

ּכפּולה. נמּדדת ּכפּולה, ואם ּפׁשּוטה; נמּדדת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָּפׁשּוטה,
.Ê ּבמדרס,הּבגד ונטמא ׁשלׁשה, על ׁשלׁשה ּבֹו ׁשארג ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ נּטל ואחר מדרס; ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו אחד בתחילה]חּוט שנטמא ממה מן [- טהֹור , ְִִִֶָָָ

ּככלי  ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע טמא אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמדרס,
הׁשלים  ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט נטל ּבמדרס. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּנגע
ׁשארג  ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא הּבגד ּכל - הּבגד ּכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
הׁשלים  ּכ ואחר ּבמת, ונטמא ׁשלׁש, על אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבֹו
אחד  חּוט נּטל מת; טמא ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעליו
מת. טמא מּגע טמא אבל מת, מּטמא טהֹור  - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמּתחּלתֹו

הּבגד  ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנטל
ׁשלׁש ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ולּמה טהֹור. הּכל -ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשלׁש אבל [אצבעות]על מּכלּום. טהֹורה ׁשּנתמעטה, ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
ׁשלׁשה על ּפי [טפחים]ׁשלׁשה על אף - ׁשּנתמעטה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹ

הּטמאֹות. ּבכל טמאה היא הרי הּמדרס, מן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּטהרה
.Áּוטלאּהמטלית מדרס, טלאי]ׁשהיא הּקּפה [עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָָֻ

הפריׁש[סל] לטמאה; ראׁשֹון הּכל נעׂשה - העֹור על ְְְֲִִִַַַָָָֹֻאֹו
ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור אֹו הּקּפה הרי - הּמטלית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאת
והפריׁשּה, ׁשּטליּה ׁשּכיון - טהֹורה והּמטלית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּמדרס.
מדרס, הּכל נעׂשה - הּׂשק על אֹו הּבגד על טליּה ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטלה.
הּׂשק  אֹו הּבגד הרי - הפריׁשּה טמאה. אב הּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהרי
ּכׁשהיתה, טמאה אב והּמטלית ּבּמדרס; נגע ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻראׁשֹון,
- הּבגד על הּמטלית ּתפר האריג. על ּבטלה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאינּה

ּגם ּכמין רּוחֹות מּׁשּתי אֹו אחת מרּוח יוונית]ּכׁשּטליּה ג' -] ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
א  ּבלבד;- מדרס מּגע אּלא אב הּכל נעׂשה ולא חּבּור, ינּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

ונעׂשה  חּבּור, היא הרי - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתפרּה
אב. ַָֹהּכל

.Ë ׁשלׁשה- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הן  והרי ּכלל, טמאה אּלּו ּבקרעים ואין הּמדרס; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻטהר

ׁשּנטמא  ּכלי מּמּנּוּכׁשברי וקרע ּבמדרס, ׁשּנטמא ּבגד אבל . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מן  טהר הּקרע אֹותֹו - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשלׁש
הּבגד  מן ּפריׁשתֹו ׁשּבעת מדרס; ּבמּגע טמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרס,

ּבמּגעֹו. נטמא ְְִַַָָָהּגדֹול,
.È מן סדין טהר - ּפרכת עׂשהּו ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו היא ּומאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.
הּפרֹוכֹות  ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא .הּלּולאֹות ְְִִֶֶַַָָָָָ

.‡Èׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס, ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית
ׁשּוב  רּבּה, ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהתחיל

ּכּלּה וטהרה חּבּור ּכדי אינּה ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
קטן]מעּפרת סודר והֹולך [- נקרע הּוא ׁשהרי נקרע, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

כולו] ליקרע יֹום [סופו ּבטבּולת אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֶַַָ
היום] עליה[שהוטבלה חס ׁשּלא ּכיון תתקלקל]; [שמא ֵֶֶָָָָֹ

טהרה  ּולפיכ ּכּלּה, את לקרע יחּוס לא ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹֹֻלהטּבילּה,
ָֻּכּלּה.
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יג  ¤¤ּפרק
יּפטרּו‡. ׁשּבארנּו, הּדרכים אּלּו מּכל אחד חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד

אחד  ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוׂשים? ויתחּיבּו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבית
מּתר  הּקבה ׁשחלב להם הּׁשבטים אנׁשי מן אֹותֹו ואכלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשאכל  מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהן על ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמקֹומן
ּדין  ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵַַָָָמביא

יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, הּלב ׁשּדם [מופלא הּגדֹול ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
להיֹות שבסנהדרין] ראּוי אינֹו מהן אחד ׁשהיה אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעּמהן,

ׁשּלא  זקן אֹו ממזר אֹו ּגר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻממּנה
ּבנים ּפיהם,[ערירי]ראה על העם ועׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מביא  ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואכלּו
אּלא  מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּטאת
יׁשּגּו יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבבית
ׁשּנאמר: להֹוריה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻוגֹו'".
הּוא  ּולהּלן ּכעינים; להם ׁשּיהיּו עד העדה", מעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ"ואם
ּבדיני  האמּורה העדה מה - העדה" "וׁשפטּו ְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָָָאֹומר:
זֹו, ּבׁשגגה האמּורה עדה אף להֹוריה, ראּויין ּכּלן ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֻנפׁשֹות,
אחד  וידע הֹורּו, אם וכן להֹוריה. ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻעד
עליו  ורּבּו אּתם', 'טֹועים להן: ואמר ׁשּטעּו, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהן
ׁשעׂשה  מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - והּתירּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָהּמּתירים,
ׁשּנאמר: ׁשגגתֹו, על קבּועה חּטאת להביא חּיב ּפיהם ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָעל
הּסנהדרין. ּכל ׁשּיׁשּגּו עד יׁשּגּו", יׂשראל עדת ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ"ואם
וׁשתקּו הּמּתירין, ׁשּטעּו מעּוטן אֹו הּסנהדרין מן אחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָידע
ּברב  ההֹוריה ּופׁשטה חֹולק, ׁשם היה ולא והֹורּו הֹואיל -ְְְְִֵַָָָָָָָֹֹ
ּפיהם  על ׁשעׂשה וכל קרּבן, חּיבין ּדין ּבית הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקהל
הרי  - ׁשהֹורּו אּלּו ּפי על עׂשּו אם - ׁשּׁשתקּו ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָּפטּור;
ונתנּו נׂשאּו אם וכן ּדין. ּבבית ּתלּו ׁשּלא מּפני חּיבין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאּלּו
ולא  לעם, הֹורּו ולא הּוא', מּתר זה 'ּדבר ואמרּו: ְְְְֶַָָָָָָָָֹֹֻּבּדבר,

'מּתר  להם: מהם אמרּו הּׁשֹומע וׁשמע לעׂשֹות', אּתם ין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
- ּׁשּׁשמע מה ּכפי ועׂשה והל מּתר, ׁשהּדבר ׁשּגמרּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבעת
ּפטּורין; ּדין ּובית קבּועה, חּטאת חּיב העֹוׂשה ּכל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהרי
ועׂשּו הֹורּו, אם וכן לעׂשֹות. ּבפרּוׁש להם הֹורּו לא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהרי
ּדין  ּבית הרי - הּׁשגגה ונֹודעה ּפיהם, על הּקהל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמעּוט
מביא  ואחד אחד וכל חּיבין, ׁשעׂשּו הּמעּוט ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפטּורין;

ַָחּטאתֹו.
לרב ·. מצטרפין אינן ּבהֹוריתן, ׁשעׂשּו עצמן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּסנהדרין

רב  עׂשּו הּסנהדרין. מן חּוץ ׁשעׂשּו, הרב ׁשּיהיּו עד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקהל;
העֹוׂשים  ׁשאּלּו ּפי על אף ּפיהם, על יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי
ׁשהם  ּפי על אף הּׁשבטים, רב עׂשּו אם וכן אחד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשבט

ּפטּורין  והעֹוׂשין חּיבים, ּדין ּבית - הּקהל היּומעּוט ּכיצד? . ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
העֹוׂשין  והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש יׂשראל ארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָיֹוׁשבי
ּבני  ּכּלם והרי ואחד, אלף מאֹות ׁשלׁש ּדין  ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבהֹורית
ּכּלם, ׁשבטים ׁשבעה ּבני העֹוׂשים ׁשהיּו אֹו ּבלבד, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻיהּודה
וכל  חּיבין, ּדין ּבית הרי - אלף מאה ּבהם ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאף
חּוצה  יֹוׁשבי על מׁשּגיחין ואין ּפטּורין. ּפיהם על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהעֹוׂשים
מנּׁשה  וׁשבט יׂשראל; ארץ ּבני אּלא קהל קרּוי ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָלארץ,
אּלא  הּזה, לענין ׁשבטים ּכׁשני חׁשּובים אינם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואפרים

אחד. ׁשבט ְֵֵֶֶֶָׁשניהם
ּבׁשעת ‚. ּומעטין החטא, ּבׁשעת מרּבין העֹוׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻֻהיּו

הידיעה  ּבׁשעת ּומרּבין החטא, ּבׁשעת מעטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻהידיעה,
הּמעׂשה  ׁשעת אחר הֹול הּכל -. ְֲֵֶַַַַַַֹ

ואכל „. מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו
ּבהם  וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט

דין] מּתרת,[בית ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ואחר ,ְְֲִֶֶֶַַָָָָֻ
ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָועבד
על  אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו לעֹובדים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹהאֹוכלים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה להם ׁשהיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּפי
ּדין  ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ּבית הּמֹורה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשהיה
מצטרפין  אּלּו אין - והֹורה אחר ועמד ּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהֹורה

ֵָלאּלּו.
וחלב ‰. חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר ּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאפּלּו

ודם  ּדם ההֹוראה אֹו ּפי על ׁשֹוגגין העֹוׂשים היּו לא אם וכן . ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹ
הֹורּו ּכיצד? חּיבין. העֹוׂשים וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי -ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
עֹולה  ׁשהיה הֹוראתם, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוׁשחלב
טֹועים  ׁשהם ּפי על אף ּדין, מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ּדעּתן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעל
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין - ּפטּור זה הרי הארץ, עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּור
חלב  ואכל ׁשּמן, לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי  - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה

מּפ חּיב; ההֹוראה;זה מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
"לכל  ׁשּנאמר: - ּפיהם על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואינֹו
ּתלה  אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד ּבׁשגגה", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם
מּפני  לא להּתירֹו, ׁשהֹורּו הּקבה חלב ואכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו,
חּיב  זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהֹוראתם,
ּדין, ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה עצמֹו. ּבפני קבּועה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
החּיב  וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּפטּור

הּׁשֹוגגים. לרב מצטרף אינֹו עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹּבפני
.Â הּקהל ועׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַָָָָָָָָהֹורּו

ׁשהם  מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ּפיהם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
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מהם  אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה מּכלּום. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָטהֹורין
ּכּונה  ּבלא טפח ׁשּנקרע אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

טפחים  ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אֹו למֹוׁשב, טפח ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
על  הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, מּטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמׁשּכב
עֹור  אֹו ׂשק אֹו ּבגד ׁשלׁשה, על הּׁשלׁשה אֹו ׁשהקציע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

לאחיזה מהם מאחד המקּצע וכן מּפץ. כפפה]אֹו ּכדי [- ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
יּזקּו ׁשּלא ּתאנים קֹוצצי ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻׁשּיאחז
יהיה  ׁשּלא והּוא, ׁשהּוא; ּבכל טמא זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹאצּבעֹותיהן
מּכלּום. טהֹור מּׁשלׁש, ּפחֹות ׁשּכל - אצּבעֹות מּׁשלׁש ְְִִִֶֶָָָָָָָֹֹּפחֹות

ׁשלׁשה המחּבר „. הּׂשק, מן וטפח הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּׂשק  הּמּפץ מן מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

טפחים  חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס; מן טהֹור זה הרי -ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מן  ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמן
טמא  זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׂשק,
טמא; מּמּנּו, ּבחמּור ׁשעּורּו ׁשהׁשלים ּכל הּכלל: זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמדרס.

טהֹור  הּקל, מן .הׁשלימֹו ְִִִַַָ
ואין ּבלֹויי ‰. טהֹורין; ליׁשיבה, ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיקּצע עד טמאה הרשת אֹותם[יסיר]מקּבלין [את ְְְְִֶַַַַָָֻ
ּכמּפץ.ממסגרתה] יהיּו ּכ ואחר ,ְְְִַַַָָ

.Â ּבֹוחלּוק ׁשּיהיה עד ּבמדרס, מּטּמא אינֹו קטן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכפּול  ונמּדד טפחים; ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹּכׁשעּור

תשמישו]ּכברּיתֹו בעת שהוא ּכפּולין:[כמו נמּדדין ואּלּו . ְְְְִִִִִֵָָ
ואת  הּׁשֹוקים, ועל הרגלים, על ּבהן ׁשּמלּביׁשין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבגדים

ּפנּדה ׁשל וכיס והּכֹובע, והּמכנסים, .[חגורה]הראׁש, ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ
ׁשּטליּה הּׂשפה[תפרה]ּומטלית הבגד]על שפת אם [- - ְְִִֶַַַָָָָ

ּכפּולה. נמּדדת ּכפּולה, ואם ּפׁשּוטה; נמּדדת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָּפׁשּוטה,
.Ê ּבמדרס,הּבגד ונטמא ׁשלׁשה, על ׁשלׁשה ּבֹו ׁשארג ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ נּטל ואחר מדרס; ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו אחד בתחילה]חּוט שנטמא ממה מן [- טהֹור , ְִִִֶָָָ

ּככלי  ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע טמא אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמדרס,
הׁשלים  ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט נטל ּבמדרס. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּנגע
ׁשארג  ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא הּבגד ּכל - הּבגד ּכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
הׁשלים  ּכ ואחר ּבמת, ונטמא ׁשלׁש, על אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבֹו
אחד  חּוט נּטל מת; טמא ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעליו
מת. טמא מּגע טמא אבל מת, מּטמא טהֹור  - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמּתחּלתֹו

הּבגד  ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנטל
ׁשלׁש ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ולּמה טהֹור. הּכל -ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשלׁש אבל [אצבעות]על מּכלּום. טהֹורה ׁשּנתמעטה, ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
ׁשלׁשה על ּפי [טפחים]ׁשלׁשה על אף - ׁשּנתמעטה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹ

הּטמאֹות. ּבכל טמאה היא הרי הּמדרס, מן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּטהרה
.Áּוטלאּהמטלית מדרס, טלאי]ׁשהיא הּקּפה [עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָָֻ

הפריׁש[סל] לטמאה; ראׁשֹון הּכל נעׂשה - העֹור על ְְְֲִִִַַַָָָֹֻאֹו
ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור אֹו הּקּפה הרי - הּמטלית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאת
והפריׁשּה, ׁשּטליּה ׁשּכיון - טהֹורה והּמטלית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּמדרס.
מדרס, הּכל נעׂשה - הּׂשק על אֹו הּבגד על טליּה ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטלה.
הּׂשק  אֹו הּבגד הרי - הפריׁשּה טמאה. אב הּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהרי
ּכׁשהיתה, טמאה אב והּמטלית ּבּמדרס; נגע ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻראׁשֹון,
- הּבגד על הּמטלית ּתפר האריג. על ּבטלה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאינּה

ּגם ּכמין רּוחֹות מּׁשּתי אֹו אחת מרּוח יוונית]ּכׁשּטליּה ג' -] ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
א  ּבלבד;- מדרס מּגע אּלא אב הּכל נעׂשה ולא חּבּור, ינּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

ונעׂשה  חּבּור, היא הרי - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתפרּה
אב. ַָֹהּכל

.Ë ׁשלׁשה- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הן  והרי ּכלל, טמאה אּלּו ּבקרעים ואין הּמדרס; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻטהר

ׁשּנטמא  ּכלי מּמּנּוּכׁשברי וקרע ּבמדרס, ׁשּנטמא ּבגד אבל . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מן  טהר הּקרע אֹותֹו - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשלׁש
הּבגד  מן ּפריׁשתֹו ׁשּבעת מדרס; ּבמּגע טמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרס,

ּבמּגעֹו. נטמא ְְִַַָָָהּגדֹול,
.È מן סדין טהר - ּפרכת עׂשהּו ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו היא ּומאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.
הּפרֹוכֹות  ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא .הּלּולאֹות ְְִִֶֶַַָָָָָ

.‡Èׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס, ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית
ׁשּוב  רּבּה, ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהתחיל

ּכּלּה וטהרה חּבּור ּכדי אינּה ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
קטן]מעּפרת סודר והֹולך [- נקרע הּוא ׁשהרי נקרע, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

כולו] ליקרע יֹום [סופו ּבטבּולת אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֶַַָ
היום] עליה[שהוטבלה חס ׁשּלא ּכיון תתקלקל]; [שמא ֵֶֶָָָָֹ

טהרה  ּולפיכ ּכּלּה, את לקרע יחּוס לא ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹֹֻלהטּבילּה,
ָֻּכּלּה.
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יג  ¤¤ּפרק
יּפטרּו‡. ׁשּבארנּו, הּדרכים אּלּו מּכל אחד חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד

אחד  ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוׂשים? ויתחּיבּו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבית
מּתר  הּקבה ׁשחלב להם הּׁשבטים אנׁשי מן אֹותֹו ואכלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשאכל  מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהן על ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמקֹומן
ּדין  ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵַַָָָמביא

יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, הּלב ׁשּדם [מופלא הּגדֹול ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
להיֹות שבסנהדרין] ראּוי אינֹו מהן אחד ׁשהיה אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעּמהן,

ׁשּלא  זקן אֹו ממזר אֹו ּגר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻממּנה
ּבנים ּפיהם,[ערירי]ראה על העם ועׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מביא  ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואכלּו
אּלא  מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּטאת
יׁשּגּו יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבבית
ׁשּנאמר: להֹוריה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻוגֹו'".
הּוא  ּולהּלן ּכעינים; להם ׁשּיהיּו עד העדה", מעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ"ואם
ּבדיני  האמּורה העדה מה - העדה" "וׁשפטּו ְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָָָאֹומר:
זֹו, ּבׁשגגה האמּורה עדה אף להֹוריה, ראּויין ּכּלן ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֻנפׁשֹות,
אחד  וידע הֹורּו, אם וכן להֹוריה. ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻעד
עליו  ורּבּו אּתם', 'טֹועים להן: ואמר ׁשּטעּו, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהן
ׁשעׂשה  מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - והּתירּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָהּמּתירים,
ׁשּנאמר: ׁשגגתֹו, על קבּועה חּטאת להביא חּיב ּפיהם ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָעל
הּסנהדרין. ּכל ׁשּיׁשּגּו עד יׁשּגּו", יׂשראל עדת ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ"ואם
וׁשתקּו הּמּתירין, ׁשּטעּו מעּוטן אֹו הּסנהדרין מן אחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָידע
ּברב  ההֹוריה ּופׁשטה חֹולק, ׁשם היה ולא והֹורּו הֹואיל -ְְְְִֵַָָָָָָָֹֹ
ּפיהם  על ׁשעׂשה וכל קרּבן, חּיבין ּדין ּבית הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקהל
הרי  - ׁשהֹורּו אּלּו ּפי על עׂשּו אם - ׁשּׁשתקּו ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָּפטּור;
ונתנּו נׂשאּו אם וכן ּדין. ּבבית ּתלּו ׁשּלא מּפני חּיבין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאּלּו
ולא  לעם, הֹורּו ולא הּוא', מּתר זה 'ּדבר ואמרּו: ְְְְֶַָָָָָָָָֹֹֻּבּדבר,

'מּתר  להם: מהם אמרּו הּׁשֹומע וׁשמע לעׂשֹות', אּתם ין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
- ּׁשּׁשמע מה ּכפי ועׂשה והל מּתר, ׁשהּדבר ׁשּגמרּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבעת
ּפטּורין; ּדין ּובית קבּועה, חּטאת חּיב העֹוׂשה ּכל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהרי
ועׂשּו הֹורּו, אם וכן לעׂשֹות. ּבפרּוׁש להם הֹורּו לא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהרי
ּדין  ּבית הרי - הּׁשגגה ונֹודעה ּפיהם, על הּקהל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמעּוט
מביא  ואחד אחד וכל חּיבין, ׁשעׂשּו הּמעּוט ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפטּורין;

ַָחּטאתֹו.
לרב ·. מצטרפין אינן ּבהֹוריתן, ׁשעׂשּו עצמן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּסנהדרין

רב  עׂשּו הּסנהדרין. מן חּוץ ׁשעׂשּו, הרב ׁשּיהיּו עד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקהל;
העֹוׂשים  ׁשאּלּו ּפי על אף ּפיהם, על יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי
ׁשהם  ּפי על אף הּׁשבטים, רב עׂשּו אם וכן אחד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשבט

ּפטּורין  והעֹוׂשין חּיבים, ּדין ּבית - הּקהל היּומעּוט ּכיצד? . ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
העֹוׂשין  והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש יׂשראל ארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָיֹוׁשבי
ּבני  ּכּלם והרי ואחד, אלף מאֹות ׁשלׁש ּדין  ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבהֹורית
ּכּלם, ׁשבטים ׁשבעה ּבני העֹוׂשים ׁשהיּו אֹו ּבלבד, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻיהּודה
וכל  חּיבין, ּדין ּבית הרי - אלף מאה ּבהם ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאף
חּוצה  יֹוׁשבי על מׁשּגיחין ואין ּפטּורין. ּפיהם על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהעֹוׂשים
מנּׁשה  וׁשבט יׂשראל; ארץ ּבני אּלא קהל קרּוי ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָלארץ,
אּלא  הּזה, לענין ׁשבטים ּכׁשני חׁשּובים אינם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואפרים

אחד. ׁשבט ְֵֵֶֶֶָׁשניהם
ּבׁשעת ‚. ּומעטין החטא, ּבׁשעת מרּבין העֹוׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻֻהיּו

הידיעה  ּבׁשעת ּומרּבין החטא, ּבׁשעת מעטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻהידיעה,
הּמעׂשה  ׁשעת אחר הֹול הּכל -. ְֲֵֶַַַַַַֹ

ואכל „. מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו
ּבהם  וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט

דין] מּתרת,[בית ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ואחר ,ְְֲִֶֶֶַַָָָָֻ
ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָועבד
על  אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו לעֹובדים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹהאֹוכלים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה להם ׁשהיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּפי
ּדין  ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ּבית הּמֹורה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשהיה
מצטרפין  אּלּו אין - והֹורה אחר ועמד ּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהֹורה

ֵָלאּלּו.
וחלב ‰. חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר ּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאפּלּו

ודם  ּדם ההֹוראה אֹו ּפי על ׁשֹוגגין העֹוׂשים היּו לא אם וכן . ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹ
הֹורּו ּכיצד? חּיבין. העֹוׂשים וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי -ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
עֹולה  ׁשהיה הֹוראתם, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוׁשחלב
טֹועים  ׁשהם ּפי על אף ּדין, מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ּדעּתן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעל
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין - ּפטּור זה הרי הארץ, עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּור
חלב  ואכל ׁשּמן, לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי  - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה

מּפ חּיב; ההֹוראה;זה מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
"לכל  ׁשּנאמר: - ּפיהם על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואינֹו
ּתלה  אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד ּבׁשגגה", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם
מּפני  לא להּתירֹו, ׁשהֹורּו הּקבה חלב ואכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו,
חּיב  זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהֹוראתם,
ּדין, ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה עצמֹו. ּבפני קבּועה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
החּיב  וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּפטּור

הּׁשֹוגגים. לרב מצטרף אינֹו עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹּבפני
.Â הּקהל ועׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַָָָָָָָָהֹורּו

ׁשהם  מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ּפיהם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
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קרּבן מזידין  חּיב ּפיהם, על העֹוׂשים מן ואחד אחד וכל ; ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
וידעּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבפני
עׂשּו כן ּפי על ואף מהם, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקהל
ּדין  ּבית הּקרּבן: מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקהל
ׁשהטעת  הֹוראתם מּפני הּקהל עׂשּו לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּפטּורין,
מזידין  ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין העֹוׂשים וכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָאֹותן;

לעׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ידעּו ׁשהרי -ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  תשרי י"ט שני יום

יד  ּפרק
יום שני ֿ שלישי י "ט ֿ כ 'תשרי 

¤¤
ּגּוף‡. לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ּתֹורה,[מצוה]ּבית מּגּופי ְְֲִִֵֵֶַָָֹ

ואחד  אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על העם ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָועׂשּו
קבּועה חּטאת חּיב העֹוׂשים "ונעלם [רגילה]מן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

פרט]ּדבר" הּגּוף.[- ּכל ולא , ְַָָָֹ
חּיבין,·. ּדין ּבית אין לבּטל [אלא]לעֹולם ׁשּיֹורּו עד ְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומבארין  מפרׁשין ׁשאינם ּבדברים מקצת, ּולקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמקצת
והעֹוׂשים  ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית יהיּו ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה;
להׁשּתחוֹות  ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ּכיצד? ּפטּורין. ּפיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻעל

מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר אֹו זרה, לרׁשּות [היחיד]לעבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָֻ
להפך] וכן ׁשֹומרת [הרבים, על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ְֶֶֶַַָָָֻּבׁשּבת,

יֹום ּכנגד הזבה]יֹום ׁשּבת [- 'אין ׁשאמרּו ּכמי אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבּתֹורה', נּדה 'אין אֹו ּבּתֹורה', זרה עבֹודה 'אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה',
אּלא  הֹוראה, ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
ּפיהם  על העֹוׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין , לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשכחה.
ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני חּטאת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָחּיב
יצא  "אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות מרׁשּות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ'הּמֹוציא
ׁשעקרּו אֹו מּתר', הּמֹוׁשיט, אֹו הּזֹורק אבל מּמקמֹו", ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻאיׁש
אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינֹו והֹורּו מלאכֹות, מאבֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶָָָָאב

'הּמׁשּתחוה ואמרּו: טעּו אם וכן זרה חּיבין. לעבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
לא  "ּכי ׁשּנאמר: החּיב, הּוא ורגלים ידים ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹּבפּׁשּוט
ּפׁשט  ולא הארץ על הּכֹורע אבל אחר", לאל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹתׁשּתחוה
טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר' הּוא הרי ורגליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻידיו
ּבּיֹום  ּדם ׁשראתה יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על 'הּבא ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמרּו:
מּתר  ּבּלילה, ראת אבל זֹובּה", ימי "ּכל ׁשּנאמר: חּיב, ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּוא
נּדה  אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה ׁשּמי ואמרּו הֹורּו אם וכן עליה', ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלבֹוא
ּכׁשהּוא  לׁשעתֹו מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻּבׁשעת
ׁשהאֹוכל  ואמרּו טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמתקּׁשה
ּדם  האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשּיצא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּדם
אּלּו, ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻֻהּלב,
מביאין  ּדין ּבית - ּפיהן על הּקהל רב ועׂשּו ּבהן הֹורּו ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאם

ּפטּורין. ּפיהן על העֹוׂשין וכל ׁשגגתן, על ְְְְִִִִֶַַָָָָָָקרּבן
ודּמּו‚. החּמה, ׁשּנכסית לפי הּׁשּבת ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהֹורּו

אּלא  הֹוראה, זֹו אין - החּמה זרחה ּולבּסֹוף ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשקעה,
ּפטּורין  ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעׂשה וכל וכן טעּות; . ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּמת  ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנׂשא איׁש אׁשת הּתירּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָאם
טעּות; אּלא הֹוראה, זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָּבעלּה,

ּכל  וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון, ּובעלּה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹוהאּׁשה
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ׁשהֹורּו„. חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבית
ּבׁשג  ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהם ּפי על אף - ואף ּבֹו גה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

וכ ּבכ' להם: ואֹומרים אֹותם מֹודיעין ׁשהעם ּפי ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָעל
ּבפני  חּיבין ּפיהם על והעֹוׂשים ּפטּורין, - לנּו' ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהֹוריתם

עליה" חטאּו אׁשר החּטאת "ונֹודעה ׁשּנאמר: לא עצמם, , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּקבה, חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? החֹוטאים. אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּידעּו
ּבהֹוראה, ׁשּׁשגגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב אֹותֹו ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹואכלּו
חּטאת  ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוׁשהּתירּו
מקצת  אֹו הּתירּו, החלבים מקצת אם להם ונסּתּפק ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָקבּועה,
מביא  ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו הרי - הּתירּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּדמים

קבּועה. ְַָָחּטאת
ּבין ‰. - ׁשגגתם להם ונֹודעה ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית

ּכפי  העֹוׂשה ּכל - ּכּפרתן הביאּו ׁשּלא ּבין ּכּפרתן, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
מביא  זה הרי ׁשּידעּו, מאחר הּצּבּור ּברב ׁשּפׁשטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהֹוריתן
ּדברים  על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ּתלּוי; ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹאׁשם
לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין, ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתחּדׁשּו
ׁשהּוא  ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא אֹו חטא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹאם
והל ההֹוריה, ׁשראה מי אבל ּבּמדינה. ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעם
ּפטּור; ׁשּידעּו, אחר ׁשעׂשה ּפי על אף - אחרת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדינה

לׁשאל  לֹו אפׁשר אי והרי ּבהן, ׁשּתלה אּלא מּפני עֹוד, ולא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
-[ממהר]הּנבהל לּדר,לצאת יצא לא ׁשעדין ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּפטּור. זה הרי - ׁשּידעּו מאחר ּפיהן על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשה

ה'תשע"ד  תשרי כ' שלישי יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. חּטאת ּכבר עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מביא  הּנׂשיא, ּבּה ׁשגג אם - ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה,
ּכהן ּבּה ׁשגג ואם בשמן מׁשיח[גדול]ׂשעיר; שנמשח -] ְִִִֵַַָָָָֹ

מׁשיח המשחה] ׁשּכהן אמּורים ּדברים ּבּמה ּפר. מביא ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ועׂשה  עצמֹו, ּבהֹוראת ּבׁשּטעה ׁשגגתֹו? על קרּבן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמביא
מפלא, חכם ׁשּיהיה והּוא, - לבּדּה הֹוראתֹו ּבׁשגגת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻמעׂשה
הרי  העם", לאׁשמת יחטא, הּמׁשיח הּכהן "אם ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
חּיבין  אינם ּדין, ּבית ׁשהם הּצּבּור מה ּכצּבּור: ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשיח
ּבהֹוראה, ויטעּו להֹוראה, ראּויין חכמים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָּבקרּבן
מקצת  ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על העֹוׂשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָויעׂשּו

האּלּו. הּדרכים ּבכל הּמׁשיח, ּכ -ְְִִֵַַַָָָָָ
ודּמה ·. לעצמֹו, ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?

מרׁשּות להפך]לרׁשּות[היחיד]ׁשהּזֹורק וכן [הרבים, ְְִֵֵֶַ
ּבהֹוראתֹו ּתֹולה והּוא לרׁשּות, מרׁשּות וזרק מּתר, ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֻּבׁשּבת
אם  אבל לחּטאת. ּפר יביא חטאֹו, לֹו ּכׁשּיּודע - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָלעצמֹו
ׁשּתלה  אֹו ּבׁשגגה, וזרק ׁשגג אּלא ּבהֹוראתֹו, ּתלה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלא

ו  הּגּוף ּבהֹוראתֹו, ּכל ׁשעקר אֹו מפלא, חכם היה לא ְְְֶַַָָָָָָָָָֹֻ
לבּטל [המצוה] ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, ְְְְְֵֶַַַָָָָָּבהֹוראתֹו

המצוה]מקצת הֹוראתֹו,[מפרטי על סֹומ והּוא עׂשה ולא , ְְְִֵַָָָָָֹ
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וׁשגג  ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו אחרת, ּבׁשגגה עׂשה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאּלא
להֹוראת  ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבמעׂשה
הֹורה  ּדבר. לכל ּדין ּבית להֹוראת הּקהל ּכדין ְְְְִִֵַַַָָָָָָָעצמֹו,
אמר: מעׂשה ּובׁשעת הֹורה, טעם מאיזה וׁשכח ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלעצמֹו,
חּטאת. ּפר מביא זה הרי - הֹוראתי' ּדעת על עֹוׂשה ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ'הריני

זרה,‚. ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה
ּכהדיֹוט  ׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי והּוא,ועׂשה ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

חּיב  הּמׁשיח הּכהן ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהֹוראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
הּמעׂשה  ׁשגגת עם ּבהֹוראה, ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן,
ּבין  - הֹוראה ּבלא ּבלבד ּבמעׂשה ׁשגג אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכצּבּור;
ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצוֹות ּבׁשאר ּבין זרה, ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה

והם „. הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהֹורה
ׁשעׂשּו ּפי על אף - והציבור]ּבהֹוראה ההֹוראה [הוא ּפי על ְִִֶַַַַָָָָָ

על  מעׂשה ּבׁשעת סמ ולא הֹואיל ּבּה, ׁשּטעּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת
- ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על אּלא לבּדּה, ְִִֵֶַַַָָָָָָָהֹוראתֹו
היּו אם אּלא עצמֹו; ּבפני ּכּפרה צרי ואין ּפטּור. זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי
היּו ואם הּצּבּור. ּבכלל לֹו מתּכּפר קרּבן, מביאין ּדין ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבית

קרּבן  הּמביאים הם אין העֹוׂשים ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני ּכּפרה ְְִִֵַַָָָצרי

ּבחלב ‰. והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

.Â ׁשגגת ׁשהיא זֹו ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם  מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

אׁשם [מספק]ּתלּוי  מביאין ׁשאינם ּכצּבּור, ּבּה ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הֹודע לא על הּנׂשיא [-ספק]ּתלּוי אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ּתלּוי  אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו נסּתּפק אם -ְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
אי  ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני ההדיֹוטֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשאר
רׁשּות  עליו ׁשאין מל זה ּבּתֹורה? האמּור נׂשיא הּוא ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין מּיׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמאדם
יׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד, מּבית ׁשהיה ּבין - ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאלהיו
- חברֹו את עֹובד מהם אחד ואין רּבים, מלכים היּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואם
זה  ואי ׁשגגתֹו. על עּזים ׂשעיר מביא מהם ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה מׁשיח? ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא

ּבבגדים המרּבה בגדים]לא ח' לבישת ע"י שהתמנה -]. ְְִִֶַָֹֻ
.Ê מּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

ּפר  מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן, וכּיֹוצא זקנה אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמּום
ׁשגגתֹו לכהן על המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשל  האיפה ועׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ׁשעבר, ֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשיח
ּבכהּנה  המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותם, מקריב ׁשאין - יֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכל

ּבֹו. הם ׁשוים הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר אבל ְְֲִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה;
.Á זה הרי ּדין, ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנׂשיא

ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם - העם ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמתּכּפר
ּכמֹו הּקרּבן מן ּפטּורין והּמל העם ּכל ׁשגגתם, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָעל

ׁשחּיבין ׁשּבארנּו הם ּדין ּבית ּפי על העֹוׂשים היּו ואם ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׂשעיר, מביא זה הרי - העֹוׂשים מן הּמל והיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבקרּבן,
הּוא  הדיֹוט ׁשל ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ּבמקֹום נׂשיא ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָׁשּׂשעיר

ֵעֹומד.

.Ëמּנׂשיאּותֹו עבר ׁשּנצטרע, ׁשעבר נׂשיא ונׂשיא ; ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ועבר  נׂשיא, ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנׂשיאּותֹו,
אׁשר  חּטאתֹו "על ׁשּנאמר: ׂשעיר, מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת ְִִֵַַָָָחטא",
.È על אף - נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן

נֹו ׁשּלא ּכהדיֹוט ּפי אּלּו הרי ׁשּנתמּנּו, אחר א ּלא להם ,דע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יחטא" הּמׁשיח הּכהן "אם יחטא", נׂשיא "אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אם  ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נׂשיא ּכׁשהּוא ׁשּיחטא עד -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
אחר  ספקֹו על לֹו ונֹודע הדיֹוט, ּכׁשהּוא חלב ספק ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאכל
חצי  אכל ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתמּנה
ּבעלם  נׂשיא, ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
אחר  זית וחצי נׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחד,
ּכׁשהּוא  זית חצי אכל ּופטּור. מצטרף, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
הרי  - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ונתמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהדיֹוט,

הּנׂשיאּות. הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף, אם ספק ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָזה
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תשרי כ"א רביעי יום
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פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָיׁש
ׁשּתקריב  (ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּזבה ׁשּתקריב ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ(א)
ּכׁשּיטהר  הּזב ׁשּיקריב (ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּיֹולדת
ואחר  קרּבן. ּכׁשּיטהר הּמצרע ׁשּיקריב (ד) ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹקרּבן;
אּלּו מצוֹות ּובאּור טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיקריבּו

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ּפרק
-zepaxwdxtq
dxtkixqegnzekld
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והּיֹולדת,‡. הּזבה, - ּכּפרה' 'מחּסרי הּנקראין הם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻארּבעה

והּמצרע  אחד והּזב, ׁשּכל ּכּפרה'? 'מחּסרי נקראּו ולּמה . ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשמׁשֹו והעריב וטבל, מּטמאתֹו, ׁשּטהר ּפי על אף - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמהן

השמש] ּכדי [שקעה טהרתֹו ּגמר ולא חסר, הּוא עדין -ְְֲֳִֵֵַַָָָָֹ
ּכּפרתֹו, ׁשּיביא וקדם קרּבנֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים ְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאכל
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, לאכל הּוא ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאסּור

ּפי ·. על אף - קרּבנֹו הביא לא ועדין וטבל, ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּגר
אינֹו קרּבנֹו, ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל אסּור ְֱֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ולהיֹות  ּגמּור, ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ּכּפרה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמחּסרי

ׁשעדין ּככל ּבּקדׁשים, אֹוכל אינֹו זה ּומּפני יׂשראל, ּכׁשרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ויעׂשה  קרּבנֹו, ׁשּיביא וכיון יׂשראל. ּככׁשרי נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלא

ּבּקדׁשים  אֹוכל - ּכׁשר אחתיׂשראל ּפרידה הביא או . [תור ְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יונה] ּבּקדׁשיםבן אֹוכל להביא ּבׁשחרית, שחייב [אע"פ ְֲֳִִֵַַָ

ולערבשניים] ;[- הערביים בין ערב, ּפרידה [לקראת יביא ְְִִֶֶָָָ
אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּבהמה, עֹולת ּגר ׁשל ׁשּקרּבנֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשנּיה
ּבמעׂשה  ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ּתֹורים, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּתי

ְַָָהּקרּבנֹות.
ׁשני ‚. אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזב

חּטאת  ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּכבׂשּבני קרּבנּה - והּיֹולדת . ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
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קרּבן מזידין  חּיב ּפיהם, על העֹוׂשים מן ואחד אחד וכל ; ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
וידעּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבפני
עׂשּו כן ּפי על ואף מהם, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקהל
ּדין  ּבית הּקרּבן: מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּקהל
ׁשהטעת  הֹוראתם מּפני הּקהל עׂשּו לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּפטּורין,
מזידין  ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין העֹוׂשים וכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָאֹותן;

לעׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ידעּו ׁשהרי -ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  תשרי י"ט שני יום

יד  ּפרק
יום שני ֿ שלישי י "ט ֿ כ 'תשרי 
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ּגּוף‡. לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ּתֹורה,[מצוה]ּבית מּגּופי ְְֲִִֵֵֶַָָֹ

ואחד  אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על העם ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָועׂשּו
קבּועה חּטאת חּיב העֹוׂשים "ונעלם [רגילה]מן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

פרט]ּדבר" הּגּוף.[- ּכל ולא , ְַָָָֹ
חּיבין,·. ּדין ּבית אין לבּטל [אלא]לעֹולם ׁשּיֹורּו עד ְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומבארין  מפרׁשין ׁשאינם ּבדברים מקצת, ּולקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמקצת
והעֹוׂשים  ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית יהיּו ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה;
להׁשּתחוֹות  ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ּכיצד? ּפטּורין. ּפיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻעל

מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר אֹו זרה, לרׁשּות [היחיד]לעבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָֻ
להפך] וכן ׁשֹומרת [הרבים, על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ְֶֶֶַַָָָֻּבׁשּבת,

יֹום ּכנגד הזבה]יֹום ׁשּבת [- 'אין ׁשאמרּו ּכמי אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבּתֹורה', נּדה 'אין אֹו ּבּתֹורה', זרה עבֹודה 'אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה',
אּלא  הֹוראה, ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
ּפיהם  על העֹוׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין , לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשכחה.
ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני חּטאת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָחּיב
יצא  "אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות מרׁשּות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ'הּמֹוציא
ׁשעקרּו אֹו מּתר', הּמֹוׁשיט, אֹו הּזֹורק אבל מּמקמֹו", ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻאיׁש
אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינֹו והֹורּו מלאכֹות, מאבֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶָָָָאב

'הּמׁשּתחוה ואמרּו: טעּו אם וכן זרה חּיבין. לעבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
לא  "ּכי ׁשּנאמר: החּיב, הּוא ורגלים ידים ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹּבפּׁשּוט
ּפׁשט  ולא הארץ על הּכֹורע אבל אחר", לאל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹתׁשּתחוה
טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר' הּוא הרי ורגליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻידיו
ּבּיֹום  ּדם ׁשראתה יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על 'הּבא ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמרּו:
מּתר  ּבּלילה, ראת אבל זֹובּה", ימי "ּכל ׁשּנאמר: חּיב, ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּוא
נּדה  אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה ׁשּמי ואמרּו הֹורּו אם וכן עליה', ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלבֹוא
ּכׁשהּוא  לׁשעתֹו מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻּבׁשעת
ׁשהאֹוכל  ואמרּו טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמתקּׁשה
ּדם  האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשּיצא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּדם
אּלּו, ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻֻהּלב,
מביאין  ּדין ּבית - ּפיהן על הּקהל רב ועׂשּו ּבהן הֹורּו ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאם

ּפטּורין. ּפיהן על העֹוׂשין וכל ׁשגגתן, על ְְְְִִִִֶַַָָָָָָקרּבן
ודּמּו‚. החּמה, ׁשּנכסית לפי הּׁשּבת ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהֹורּו

אּלא  הֹוראה, זֹו אין - החּמה זרחה ּולבּסֹוף ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשקעה,
ּפטּורין  ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעׂשה וכל וכן טעּות; . ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּמת  ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנׂשא איׁש אׁשת הּתירּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָאם
טעּות; אּלא הֹוראה, זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָּבעלּה,

ּכל  וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון, ּובעלּה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹוהאּׁשה
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ׁשהֹורּו„. חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבית
ּבׁשג  ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהם ּפי על אף - ואף ּבֹו גה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

וכ ּבכ' להם: ואֹומרים אֹותם מֹודיעין ׁשהעם ּפי ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָעל
ּבפני  חּיבין ּפיהם על והעֹוׂשים ּפטּורין, - לנּו' ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהֹוריתם

עליה" חטאּו אׁשר החּטאת "ונֹודעה ׁשּנאמר: לא עצמם, , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּקבה, חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? החֹוטאים. אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּידעּו
ּבהֹוראה, ׁשּׁשגגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב אֹותֹו ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹואכלּו
חּטאת  ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוׁשהּתירּו
מקצת  אֹו הּתירּו, החלבים מקצת אם להם ונסּתּפק ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָקבּועה,
מביא  ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו הרי - הּתירּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּדמים

קבּועה. ְַָָחּטאת
ּבין ‰. - ׁשגגתם להם ונֹודעה ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית

ּכפי  העֹוׂשה ּכל - ּכּפרתן הביאּו ׁשּלא ּבין ּכּפרתן, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
מביא  זה הרי ׁשּידעּו, מאחר הּצּבּור ּברב ׁשּפׁשטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהֹוריתן
ּדברים  על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ּתלּוי; ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹאׁשם
לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין, ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתחּדׁשּו
ׁשהּוא  ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא אֹו חטא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹאם
והל ההֹוריה, ׁשראה מי אבל ּבּמדינה. ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעם
ּפטּור; ׁשּידעּו, אחר ׁשעׂשה ּפי על אף - אחרת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדינה

לׁשאל  לֹו אפׁשר אי והרי ּבהן, ׁשּתלה אּלא מּפני עֹוד, ולא . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
-[ממהר]הּנבהל לּדר,לצאת יצא לא ׁשעדין ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּפטּור. זה הרי - ׁשּידעּו מאחר ּפיהן על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשה

ה'תשע"ד  תשרי כ' שלישי יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. חּטאת ּכבר עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מביא  הּנׂשיא, ּבּה ׁשגג אם - ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה,
ּכהן ּבּה ׁשגג ואם בשמן מׁשיח[גדול]ׂשעיר; שנמשח -] ְִִִֵַַָָָָֹ

מׁשיח המשחה] ׁשּכהן אמּורים ּדברים ּבּמה ּפר. מביא ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ועׂשה  עצמֹו, ּבהֹוראת ּבׁשּטעה ׁשגגתֹו? על קרּבן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמביא
מפלא, חכם ׁשּיהיה והּוא, - לבּדּה הֹוראתֹו ּבׁשגגת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻמעׂשה
הרי  העם", לאׁשמת יחטא, הּמׁשיח הּכהן "אם ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
חּיבין  אינם ּדין, ּבית ׁשהם הּצּבּור מה ּכצּבּור: ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמׁשיח
ּבהֹוראה, ויטעּו להֹוראה, ראּויין חכמים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָּבקרּבן
מקצת  ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על העֹוׂשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָויעׂשּו

האּלּו. הּדרכים ּבכל הּמׁשיח, ּכ -ְְִִֵַַַָָָָָ
ודּמה ·. לעצמֹו, ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?

מרׁשּות להפך]לרׁשּות[היחיד]ׁשהּזֹורק וכן [הרבים, ְְִֵֵֶַ
ּבהֹוראתֹו ּתֹולה והּוא לרׁשּות, מרׁשּות וזרק מּתר, ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֻּבׁשּבת
אם  אבל לחּטאת. ּפר יביא חטאֹו, לֹו ּכׁשּיּודע - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָלעצמֹו
ׁשּתלה  אֹו ּבׁשגגה, וזרק ׁשגג אּלא ּבהֹוראתֹו, ּתלה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלא

ו  הּגּוף ּבהֹוראתֹו, ּכל ׁשעקר אֹו מפלא, חכם היה לא ְְְֶַַָָָָָָָָָֹֻ
לבּטל [המצוה] ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, ְְְְְֵֶַַַָָָָָּבהֹוראתֹו

המצוה]מקצת הֹוראתֹו,[מפרטי על סֹומ והּוא עׂשה ולא , ְְְִֵַָָָָָֹ
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וׁשגג  ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו אחרת, ּבׁשגגה עׂשה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאּלא
להֹוראת  ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבמעׂשה
הֹורה  ּדבר. לכל ּדין ּבית להֹוראת הּקהל ּכדין ְְְְִִֵַַַָָָָָָָעצמֹו,
אמר: מעׂשה ּובׁשעת הֹורה, טעם מאיזה וׁשכח ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלעצמֹו,
חּטאת. ּפר מביא זה הרי - הֹוראתי' ּדעת על עֹוׂשה ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ'הריני

זרה,‚. ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה
ּכהדיֹוט  ׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי והּוא,ועׂשה ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

חּיב  הּמׁשיח הּכהן ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהֹוראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
הּמעׂשה  ׁשגגת עם ּבהֹוראה, ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן,
ּבין  - הֹוראה ּבלא ּבלבד ּבמעׂשה ׁשגג אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכצּבּור;
ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצוֹות ּבׁשאר ּבין זרה, ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה

והם „. הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהֹורה
ׁשעׂשּו ּפי על אף - והציבור]ּבהֹוראה ההֹוראה [הוא ּפי על ְִִֶַַַַָָָָָ

על  מעׂשה ּבׁשעת סמ ולא הֹואיל ּבּה, ׁשּטעּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת
- ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על אּלא לבּדּה, ְִִֵֶַַַָָָָָָָהֹוראתֹו
היּו אם אּלא עצמֹו; ּבפני ּכּפרה צרי ואין ּפטּור. זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי
היּו ואם הּצּבּור. ּבכלל לֹו מתּכּפר קרּבן, מביאין ּדין ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבית

קרּבן  הּמביאים הם אין העֹוׂשים ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני ּכּפרה ְְִִֵַַָָָצרי

ּבחלב ‰. והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

.Â ׁשגגת ׁשהיא זֹו ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם  מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

אׁשם [מספק]ּתלּוי  מביאין ׁשאינם ּכצּבּור, ּבּה ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הֹודע לא על הּנׂשיא [-ספק]ּתלּוי אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ּתלּוי  אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו נסּתּפק אם -ְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
אי  ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני ההדיֹוטֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשאר
רׁשּות  עליו ׁשאין מל זה ּבּתֹורה? האמּור נׂשיא הּוא ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין מּיׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמאדם
יׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד, מּבית ׁשהיה ּבין - ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאלהיו
- חברֹו את עֹובד מהם אחד ואין רּבים, מלכים היּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואם
זה  ואי ׁשגגתֹו. על עּזים ׂשעיר מביא מהם ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה מׁשיח? ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא

ּבבגדים המרּבה בגדים]לא ח' לבישת ע"י שהתמנה -]. ְְִִֶַָֹֻ
.Ê מּפני מעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

ּפר  מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן, וכּיֹוצא זקנה אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמּום
ׁשגגתֹו לכהן על המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשל  האיפה ועׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ׁשעבר, ֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשיח
ּבכהּנה  המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותם, מקריב ׁשאין - יֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכל

ּבֹו. הם ׁשוים הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר אבל ְְֲִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה;
.Á זה הרי ּדין, ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנׂשיא

ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם - העם ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמתּכּפר
ּכמֹו הּקרּבן מן ּפטּורין והּמל העם ּכל ׁשגגתם, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָעל

ׁשחּיבין ׁשּבארנּו הם ּדין ּבית ּפי על העֹוׂשים היּו ואם ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׂשעיר, מביא זה הרי - העֹוׂשים מן הּמל והיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבקרּבן,
הּוא  הדיֹוט ׁשל ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ּבמקֹום נׂשיא ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָׁשּׂשעיר

ֵעֹומד.

.Ëמּנׂשיאּותֹו עבר ׁשּנצטרע, ׁשעבר נׂשיא ונׂשיא ; ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ועבר  נׂשיא, ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנׂשיאּותֹו,
אׁשר  חּטאתֹו "על ׁשּנאמר: ׂשעיר, מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת ְִִֵַַָָָחטא",
.È על אף - נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן

נֹו ׁשּלא ּכהדיֹוט ּפי אּלּו הרי ׁשּנתמּנּו, אחר א ּלא להם ,דע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יחטא" הּמׁשיח הּכהן "אם יחטא", נׂשיא "אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אם  ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נׂשיא ּכׁשהּוא ׁשּיחטא עד -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
אחר  ספקֹו על לֹו ונֹודע הדיֹוט, ּכׁשהּוא חלב ספק ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאכל
חצי  אכל ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתמּנה
ּבעלם  נׂשיא, ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
אחר  זית וחצי נׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחד,
ּכׁשהּוא  זית חצי אכל ּופטּור. מצטרף, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
הרי  - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ונתמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהדיֹוט,

הּנׂשיאּות. הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף, אם ספק ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָזה
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תשרי כ"א רביעי יום
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פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָיׁש
ׁשּתקריב  (ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּזבה ׁשּתקריב ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ(א)
ּכׁשּיטהר  הּזב ׁשּיקריב (ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּיֹולדת
ואחר  קרּבן. ּכׁשּיטהר הּמצרע ׁשּיקריב (ד) ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹקרּבן;
אּלּו מצוֹות ּובאּור טהרתן. ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיקריבּו

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ּפרק
-zepaxwdxtq
dxtkixqegnzekld

¤¤
והּיֹולדת,‡. הּזבה, - ּכּפרה' 'מחּסרי הּנקראין הם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻארּבעה

והּמצרע  אחד והּזב, ׁשּכל ּכּפרה'? 'מחּסרי נקראּו ולּמה . ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשמׁשֹו והעריב וטבל, מּטמאתֹו, ׁשּטהר ּפי על אף - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמהן

השמש] ּכדי [שקעה טהרתֹו ּגמר ולא חסר, הּוא עדין -ְְֲֳִֵֵַַָָָָֹ
ּכּפרתֹו, ׁשּיביא וקדם קרּבנֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים ְְֱֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאכל
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, לאכל הּוא ְְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאסּור

ּפי ·. על אף - קרּבנֹו הביא לא ועדין וטבל, ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּגר
אינֹו קרּבנֹו, ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל אסּור ְֱֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ולהיֹות  ּגמּור, ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ּכּפרה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמחּסרי

ׁשעדין ּככל ּבּקדׁשים, אֹוכל אינֹו זה ּומּפני יׂשראל, ּכׁשרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ויעׂשה  קרּבנֹו, ׁשּיביא וכיון יׂשראל. ּככׁשרי נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלא

ּבּקדׁשים  אֹוכל - ּכׁשר אחתיׂשראל ּפרידה הביא או . [תור ְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יונה] ּבּקדׁשיםבן אֹוכל להביא ּבׁשחרית, שחייב [אע"פ ְֲֳִִֵַַָ

ולערבשניים] ;[- הערביים בין ערב, ּפרידה [לקראת יביא ְְִִֶֶָָָ
אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּבהמה, עֹולת ּגר ׁשל ׁשּקרּבנֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשנּיה
ּבמעׂשה  ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ּתֹורים, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּתי

ְַָָהּקרּבנֹות.
ׁשני ‚. אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזב

חּטאת  ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּכבׂשּבני קרּבנּה - והּיֹולדת . ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

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



dxtkקנד ixqegn zekld - zepaxwd xtq - ixyz `"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

- מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן ְִֵֶֶֶַַָָָָָעֹולה,
ואחד  עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָמביאה
ואחד  עֹולה אחד - ּכבׂשים ׁשלׁשה קרּבנֹו והּמצרע, ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹחּטאת.

קן מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם לחּטאת; וכׂשּבה [-אׁשם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
יונה] בני או תורים וכבׂששתי חּטאת, ואחד עֹולה אחד ,ְְֶֶֶֶַָָָָ

ְָָלאׁשם.
מּׁשלׁשּתן „. אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּזב,

סֹופר  מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּפרתֹו
ׁשמׁשֹו ּומעריב הּׁשביעי, ּבּיֹום וטֹובל טהרה, ימי ְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָׁשבעת

השמש] בשקיעת הּׁשמיני.[נטהר ּבּיֹום קרּבנֹותיו ּומקריב ,ְְְְִִִַַַָָ
אֹו‰. לזכר, ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת

ּומביאה  ׁשמׁשּה, מערבת אּלא לנקבה; ׁשמֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביֹום
אחד  ויֹום לזכר וארּבעים אחד יֹום ׁשהּוא למחר, ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָקרּבנּה
ימי  "ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא לנקבה, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹּוׁשמֹונים

הביאה  ואם וגֹו'". ּתביא לבת, אֹו לבן קרּבנּהטהרּה, ְְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָָ
מלאת ימי הארבעים]ּבתֹו אפּלּו[בתוך יצאת. לא , ְְְֲִֵָָֹֹ

הראׁשֹונים ולדֹות על רב]הביאה זמן לפני ּבתֹו[שנולדו ְְִִִֵַָָָ
ולא  אּלּו, ימים עברּו יצאת. לא זה, ולד ׁשל מלאת ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹימי
וכל  זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין אּלּו הרי - ּכּפרתן ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהביאּו
אבל  ּבּקדׁשים; לאכל אסּורים חּטאתם, הקריבּו ׁשּלא ְְֱֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָֹֹזמן
ּבמעׂשה  ּבארנּו ּכבר מעּכבין. אינן והאׁשם, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָהעֹולה
אּלא  ידם על מקריבין אין קרּבן, מחּיבי ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּקרּבנֹות,
ּבעלים; ּדעת צריכין ׁשאין ּכּפרה, מּמחּסרי חּוץ - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמּדעּתם
היּו אם הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו על קרּבן מביא אדם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ּבזבחים. ּומאכילם ּכּפרה, ְְְֲִִִֵַַָָָָֻמחּסרי
.Â,זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו

נּדתּה עת נידה']ּבלא כ'ימי המוגדרים בימים וזֹו[שלא ; ְְִֵָָֹ
ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה ּגדֹולה, זבה נקיים]היא [ימים ְְְְִִִִֶַָָָָָ

ּתהיה  אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּבקרּבן. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוחּיבת
אּלא  זבה ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, ּבּדמים זבה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאּׁשה

זבה. ספק ּתהיה ּומתי טהֹורה, אֹו ׁשאמרנּונּדה מקֹום ּכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
קרּבן, להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה וסֹופרת זבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיא
- זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל נאכלת. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוחּטאתּה
ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין קרּבן, מביאה זֹו ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
מה  ּבארנּו וׁשם ּתּׂשרף. הּספק, על הּבאה העֹוף ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשחּטאת
אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ּתּפיל, אֹו האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּתלד
ׁשהיא  ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. טמאה ּתהיה ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתּפיל,
וכל  נאכלת; וחּטאתּה קרּבן, מביאה זֹו הרי - לדה ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָטמאה
מן  ּפטּורה זֹו הרי לדה, טמאה ׁשאינּה ׁשאמרנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמקֹום

ְַָָהּקרּבן.
.Ê מה ידעה ולא והּפילה עּברה, החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה

קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל אם צורת הּפילה, לו שיש [כגון ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
יֹולדת,אדם] ספק זֹו הרי - עליו חּיבת ׁשאינּה ּדבר אֹו ,ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

נׁשים  ׁשּתי וכן נאכלת. חּטאתּה ואין קרּבן; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומביאה
והּנפל  עליו, להקריב ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּפילּו
ּכל  - נפלּה מּכירה מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאחר
אחת  חּטאת ואין מּספק; קרּבן מביאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחת

נׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת - נאכלת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּתיהן
ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת, אינּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמא
ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהניה אסּורין ׁשהן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעזרה,

.Á הרּבה ולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת, ואחת הּיֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
ּכּלן  ׁשּתלד והּוא, לכּלן. אחד קרּבן מביאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻ
מביאה  מלאת, ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת; ימי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹּבתֹו
מּיֹום  ׁשּתּפיל נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאף
הּולד  עם נחׁשבין הן הרי - ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּלדה
מביאה  ואינּה זה; אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,

אחד  קרּבן ּומּיֹום אּלא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל נפל הּפילה . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ראּוי היה אם - והלאה ּוׁשמֹונים שתתחייב]אחד [הנפל ְְִִֶָָָָָָָ

נקבה, ילדה עצמֹו. ּבפני עליו מביאה זֹו הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָלקרּבן,
ּכל  - ׁשנּיה נקבה הּפילה יֹום ׁשבעים אֹו יֹום ׁשּׁשים ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּולאחר
ּפטּורה  הּׁשנּיה, זֹו נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָנפל
אֹו ׁשּׁשים אחר ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָעליו.
ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשבעים
ׁשהּוא  מּפני עליו; ּפטּורה ׁשליׁשית, נקבה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשמֹונים
הּׁשני, עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחׁשּוב
עם  חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹמּפני

הּכל. על אחד קרּבן אּלא מביאה ואינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה;
.Ëטמטּום ניכר]הּיֹולדת מינו ואין אנּדרֹוגינס [סתום אֹו ְְְִֶֶַַַֻ

ונקבה] זכר סימני בו מּיֹום [יש ארּבעים אחר נפל והּפילה ,ְְִִִִֵֶַַַָָ
הּוא  זכר ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלדתֹו
נאכלת, חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

ׁשה  הּפילה, מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה, היא נקבה יא ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשני. מּקרּבן ְְִִֵָָָּפטּורה

.Èחמׁש ספק אֹו לדֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה
הּׁשאר  ואין ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזיבֹות
זיבֹות  וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָעליה

ּבּזבחים  ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - והּׁשאר וּדאּיֹות ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין וכן חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעליה
זיבֹות  וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש אֹו ספק, לדֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוחמׁש
ּוׁשאר  ונאכל, הּוּדאי על אחד קרּבנֹות: ׁשני מביאה - ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָספק
ואין  נאכל, ואינֹו הּספק על ואחד חֹובה; עליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּוּדאּיֹות

ּבּזבחים. ואֹוכלת חֹובה. עליה ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּׁשאר
.‡È נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּׁשה

מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָילדה,
נאכלת  חּטאתּה ׁשּכל ואין ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

חּיבין  - הּכּפּורים יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ּכּפרה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמחּסרי
לאכל  מכׁשירן זה, ׁשּקרּבן הּכּפּורים; יֹום אחר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלהביא

ֳִַָּבּקדׁשים.
.·È מעֹות מביאה - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

תורים]הּקּנים שתי ּבּׁשֹופר[- ונֹותנת ואֹוכלת [קופה], , ְְִִֶֶֶֶַַָ
עֹומדין  ּכהנים ׁשל ּדין ּבית ׁשאין - חזקה לערב; ְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּקדׁשים

מהמזבח]מּׁשם ׁשּבּׁשֹופר,[יורדים הּמעֹות ּכל ׁשּיכלּו עד , ְִִֶֶַַַָָָָ
ּכלי  ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָויקריבּו

ּבֹו. והעֹובדין ְְְִִַָָהּמקּדׁש
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.‚È הּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה, ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּכבר עֹולתּה מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הּוא. ּתֹורה ּדין - והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

ה'תשע"ד  תשרי כ"ב חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. האמּור מחלי הּזב הּבאה זרע ׁשכבת היא , ְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

בגוף]החללים החלולים ּבהם.[המקומות מתקּבצת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ
ואין  זרע, ּכׁשכבת ּבקּׁשּוי יֹוצא אינֹו הּזֹוב, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַּוכׁשּיֹוצא
ׁשל  ּבצק ּכמֹו ויֹורד נגרר אּלא הניה; ולא ּתאוה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּביציאתֹו

הּמּוזרת ּביצה ּכלבן דיהה מזכר]ׂשע ֹורים, נולדה .[שלא ְְִִֵֶֶֶַָָֹ
מּוזרת. ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה, - זרע ׁשכבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל

להי ·. לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות זבהרֹואה ראיה ֹות -] ְְְִִֶַַָָ
חלישניה] מחמת זב,[הגוף], אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבׂשרֹו מחמת - מּבׂשרֹו" "זב אברי ׁשּנאמר: חולשת [מפני ְְֱֲִֵֶֶַַָָָ
אמרּו,הזרע] מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא

ּובמׁשּתה, ּבמאכל, - הּזב את ּבֹודקין ּדרכים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבׁשבעה
אכל  ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה, ּבחלי, ּובקפיצה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמּׂשא,

ּגּסה ׁשתה [מרובה]אכילה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה אֹו , ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנׂשא  אֹו זרע, ׁשכבת לידי הּמביאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָאֹוכלין
אם  זה ּדבר ּובכלל למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפץ אֹו ּכבד, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׂשֹוי
והתאּוה  אּׁשה ׁשראה אֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּכה
הרהר  ׁשּלא ּפי על אף ּבעילה, ּבעסקי ׁשהרהר אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשכיבתּה,
אּלּו, מּכל אחד קדם אם - מּכירּה ׁשהּוא אּׁשה ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבעילת

טמא. ואינֹו ּבֹו, ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה ְְְִִֵֵֶָָָָוראה
לעת ‚. מעת ּבזֹוב מּטּמא אינֹו - קרי זֹוהרֹואה ׁשראּיה , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

זרע ׁשכבת מחמת זֹוב הקרי]ׁשל למראה [- וכן היא; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּולמׁשּתה  למאכל אבל לעת. מעת ּבהן ּתֹולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּולהרהּור,

ׁשּמצטער זמן ּכל ּבהן ּתֹולין ולקפיצה, עדיין ּולמּׂשא [שחש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מהן] .חולשה

ּתֹולין „. - יׂשראל ּבין ּגֹוי ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
- ונתּגּיר קרי, ׁשראה ּגֹוי ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו

לעת  מעת לֹו ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה אין מטּמא - קטן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
מראה  לּקטן ׁשאין ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹולין
ּבחמּׁשה  אֹותֹו ּבֹודקין ,לפיכ זֹוב; לידי הּמביא ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָוהרהּור
לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ּוכׁשם ּבלבד. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּדרכים

לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה, יֹונק היה אם - אּמֹו ְֳִִִִִִֵֶָָָָָּבחלי
אּלּו?‰. ּבדרכים הּזב את ׁשּבֹודקין אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

אבל  ׁשּיתּבאר; ּכמֹו זב, יעׂשה ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבראּיה
הּׁשנּיה  ּוראּיה ּבאנס, אֹותּה ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹראּיה

ּבׂשרֹו הזרע]מחמת אברי טמאת [מחולשת טמא זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶַַָָֻ
למנֹות  ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵַַָָזיבּות.
ּבֹודקין  אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּבּה
ונזקק  הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו
היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלטמאה,

ּבקרּבן. יתחּיב ְְְְִִֵַָָָּולפיכ

.Â קרי ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ראה הרֹואה . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ספיר  צרי זב, זה הרי - חּיים ׁשּתים מים ּוביאת ׁשבעה, ת ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

דווקא] במעיין ׁשלׁש[טבילה ראה ּבקרּבן. חּיב ואינֹו ;ְְְֵַָָָָָָֹ
ׁשראה  זב ּבין ואין ּבקרּבן. וחּיב ּגמּור, זב זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָראּיֹות
אּלּו, ּודברים ּבלבד. קרּבן אּלא ׁשלׁש, לרֹואה ראּיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתי

מּסיני. רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּכּלן
.Ê אחר זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש, אֹו הראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחד

לפי  זב; זה הרי - זה אחר זה יֹום, ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזֹו,
ּדמּה זֹוב יזּוב "ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּתלה

רּבים" ּבימים.ימים אֹותֹו ּתלה לא והּזב, ; ְְִִִַַָָָָָֹ
.Á אינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם

ּבׁשני  ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת, ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה  ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
הפסיק  ׁשהרי לּׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיב

אחד  יֹום ּבּלילה ּביניהן ואחת הּיֹום, אחת ראה אם אבל . ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשאם  לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות; אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּלאחריו
אם  וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ּבּלילה, אחת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הר  - זה אחר זה לילֹות, ּבׁשלׁש ראּיֹות ׁשלׁש אּלּוראה י ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ְְִָמצטרפֹות.

.Ë ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין - הּזֹוב ְִִֵֶֶֶַַָָָָראּית
ּבבׂשרֹו,טמא  נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבׂשרֹו" "החּתים ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ְֵַמטּמא.
.È מּתחּלת יׁש אם - ּפסק ולא ויֹוצא, נגרר הּזֹוב ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהיה

ּוסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה, עד הרי [ניגוב]הראּיה - יתר אֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
ואם  ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ראּיֹות, ּכׁשּתי נח ׁשבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָֻזֹו
זֹו הרי ּבינתים, הּזֹוב ּפסק אפּלּו - הּזה ּכּׁשעּור הארכה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ראּיֹות, ּכׁשלׁש ארּכה אחת ראּיה היתה אם וכן אחת. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֻראּיה
- סּפּוגין ּוׁשני טבילֹות ּכׁשּתי סֹופּה ועד מּתחּלתּה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנמצא

קרּבן. ויביא ראּיֹות, ּכׁשלׁש נחׁשבת זֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹהרי
.‡Èּכ ואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק אחת, ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָראה

אֹו ׁשּתים ׁשראה אֹו ּכׁשּתים; ארּכה אחת אֹו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻראה
ּכ ואחר ּוסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּכׁשּתים, מרּבה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻאחת

ּגמּור  זב זה הרי - אחת .ראה ֲֵֶַַָָָָ
.·È ּבתחּלת ּומקצתּה הּיֹום ּבסֹוף מקצתּה אחת, ראּיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָראה

ׁשּתי  אּלּו הרי - ּכׁשּתים ארּכה ׁשאינּה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּלילה
הראּיה  מחּלקין ׁשהּימים ראּיה ראּיֹות, הרֹואה ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הּלילה  ּומן הּיֹום מן ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבין הרי אחת - ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
לטמאה. ספק ְְֵֶָָֻזה

.‚È זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ואחת ּבּיֹום, אחת ראּיה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָראה
לקרּבן  וספק לטמאה, וּדאי נאכל.זב ואינֹו קרּבן, ּומביא ; ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

.„È ׁשנּיה ּוראּיה ׁשּבת, ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין אחת ראּיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָראה
לטמאה, ספק זה הרי - ׁשּבת מֹוצאי ׁשל הּׁשמׁשֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבין

לקרּבן  היתה וספק ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא - לטמאה ספק : ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבת  הפסיק והרי ׁשּבת, ּבמֹוצאי והּׁשנּיה ׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבערב
ׁשּמא  - לקרּבן ספק הּוא והרי ּכלל. זיבּות ּכאן ואין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּביניהן,
ׁשהיא  ּבּלילה, ּומקצתּה ּבּיֹום מקצתּה היה מהן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאחת
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- מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן ְִֵֶֶֶַַָָָָָעֹולה,
ואחד  עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָמביאה
ואחד  עֹולה אחד - ּכבׂשים ׁשלׁשה קרּבנֹו והּמצרע, ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹחּטאת.

קן מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם לחּטאת; וכׂשּבה [-אׁשם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
יונה] בני או תורים וכבׂששתי חּטאת, ואחד עֹולה אחד ,ְְֶֶֶֶַָָָָ

ְָָלאׁשם.
מּׁשלׁשּתן „. אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּזב,

סֹופר  מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּפרתֹו
ׁשמׁשֹו ּומעריב הּׁשביעי, ּבּיֹום וטֹובל טהרה, ימי ְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָׁשבעת

השמש] בשקיעת הּׁשמיני.[נטהר ּבּיֹום קרּבנֹותיו ּומקריב ,ְְְְִִִַַַָָ
אֹו‰. לזכר, ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת

ּומביאה  ׁשמׁשּה, מערבת אּלא לנקבה; ׁשמֹונים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּביֹום
אחד  ויֹום לזכר וארּבעים אחד יֹום ׁשהּוא למחר, ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָקרּבנּה
ימי  "ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא לנקבה, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹּוׁשמֹונים

הביאה  ואם וגֹו'". ּתביא לבת, אֹו לבן קרּבנּהטהרּה, ְְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָָ
מלאת ימי הארבעים]ּבתֹו אפּלּו[בתוך יצאת. לא , ְְְֲִֵָָֹֹ

הראׁשֹונים ולדֹות על רב]הביאה זמן לפני ּבתֹו[שנולדו ְְִִִֵַָָָ
ולא  אּלּו, ימים עברּו יצאת. לא זה, ולד ׁשל מלאת ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹימי
וכל  זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין אּלּו הרי - ּכּפרתן ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהביאּו
אבל  ּבּקדׁשים; לאכל אסּורים חּטאתם, הקריבּו ׁשּלא ְְֱֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָֹֹזמן
ּבמעׂשה  ּבארנּו ּכבר מעּכבין. אינן והאׁשם, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָהעֹולה
אּלא  ידם על מקריבין אין קרּבן, מחּיבי ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּקרּבנֹות,
ּבעלים; ּדעת צריכין ׁשאין ּכּפרה, מּמחּסרי חּוץ - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמּדעּתם
היּו אם הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו על קרּבן מביא אדם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ּבזבחים. ּומאכילם ּכּפרה, ְְְֲִִִֵַַָָָָֻמחּסרי
.Â,זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו

נּדתּה עת נידה']ּבלא כ'ימי המוגדרים בימים וזֹו[שלא ; ְְִֵָָֹ
ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה ּגדֹולה, זבה נקיים]היא [ימים ְְְְִִִִֶַָָָָָ

ּתהיה  אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּבקרּבן. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוחּיבת
אּלא  זבה ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, ּבּדמים זבה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאּׁשה

זבה. ספק ּתהיה ּומתי טהֹורה, אֹו ׁשאמרנּונּדה מקֹום ּכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
קרּבן, להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה וסֹופרת זבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיא
- זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל נאכלת. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוחּטאתּה
ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין קרּבן, מביאה זֹו ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
מה  ּבארנּו וׁשם ּתּׂשרף. הּספק, על הּבאה העֹוף ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשחּטאת
אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ּתּפיל, אֹו האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּתלד
ׁשהיא  ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. טמאה ּתהיה ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתּפיל,
וכל  נאכלת; וחּטאתּה קרּבן, מביאה זֹו הרי - לדה ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָטמאה
מן  ּפטּורה זֹו הרי לדה, טמאה ׁשאינּה ׁשאמרנּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמקֹום

ְַָָהּקרּבן.
.Ê מה ידעה ולא והּפילה עּברה, החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה

קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל אם צורת הּפילה, לו שיש [כגון ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
יֹולדת,אדם] ספק זֹו הרי - עליו חּיבת ׁשאינּה ּדבר אֹו ,ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

נׁשים  ׁשּתי וכן נאכלת. חּטאתּה ואין קרּבן; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומביאה
והּנפל  עליו, להקריב ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּפילּו
ּכל  - נפלּה מּכירה מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאחר
אחת  חּטאת ואין מּספק; קרּבן מביאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחת

נׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת - נאכלת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּתיהן
ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת, אינּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמא
ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהניה אסּורין ׁשהן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעזרה,

.Á הרּבה ולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת, ואחת הּיֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
ּכּלן  ׁשּתלד והּוא, לכּלן. אחד קרּבן מביאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻ
מביאה  מלאת, ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת; ימי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹּבתֹו
מּיֹום  ׁשּתּפיל נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. על ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאף
הּולד  עם נחׁשבין הן הרי - ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּלדה
מביאה  ואינּה זה; אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,

אחד  קרּבן ּומּיֹום אּלא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל נפל הּפילה . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ראּוי היה אם - והלאה ּוׁשמֹונים שתתחייב]אחד [הנפל ְְִִֶָָָָָָָ

נקבה, ילדה עצמֹו. ּבפני עליו מביאה זֹו הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָלקרּבן,
ּכל  - ׁשנּיה נקבה הּפילה יֹום ׁשבעים אֹו יֹום ׁשּׁשים ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּולאחר
ּפטּורה  הּׁשנּיה, זֹו נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָנפל
אֹו ׁשּׁשים אחר ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָעליו.
ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשבעים
ׁשהּוא  מּפני עליו; ּפטּורה ׁשליׁשית, נקבה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשמֹונים
הּׁשני, עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחׁשּוב
עם  חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹמּפני

הּכל. על אחד קרּבן אּלא מביאה ואינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה;
.Ëטמטּום ניכר]הּיֹולדת מינו ואין אנּדרֹוגינס [סתום אֹו ְְְִֶֶַַַֻ

ונקבה] זכר סימני בו מּיֹום [יש ארּבעים אחר נפל והּפילה ,ְְִִִִֵֶַַַָָ
הּוא  זכר ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלדתֹו
נאכלת, חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,

ׁשה  הּפילה, מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה, היא נקבה יא ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹ
ׁשני. מּקרּבן ְְִִֵָָָּפטּורה

.Èחמׁש ספק אֹו לדֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה
הּׁשאר  ואין ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזיבֹות
זיבֹות  וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָעליה

ּבּזבחים  ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - והּׁשאר וּדאּיֹות ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין וכן חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעליה
זיבֹות  וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש אֹו ספק, לדֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוחמׁש
ּוׁשאר  ונאכל, הּוּדאי על אחד קרּבנֹות: ׁשני מביאה - ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָספק
ואין  נאכל, ואינֹו הּספק על ואחד חֹובה; עליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּוּדאּיֹות

ּבּזבחים. ואֹוכלת חֹובה. עליה ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּׁשאר
.‡È נתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּׁשה

מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָילדה,
נאכלת  חּטאתּה ׁשּכל ואין ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

חּיבין  - הּכּפּורים יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ּכּפרה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמחּסרי
לאכל  מכׁשירן זה, ׁשּקרּבן הּכּפּורים; יֹום אחר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלהביא

ֳִַָּבּקדׁשים.
.·È מעֹות מביאה - זיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

תורים]הּקּנים שתי ּבּׁשֹופר[- ונֹותנת ואֹוכלת [קופה], , ְְִִֶֶֶֶַַָ
עֹומדין  ּכהנים ׁשל ּדין ּבית ׁשאין - חזקה לערב; ְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּקדׁשים

מהמזבח]מּׁשם ׁשּבּׁשֹופר,[יורדים הּמעֹות ּכל ׁשּיכלּו עד , ְִִֶֶַַַָָָָ
ּכלי  ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָויקריבּו

ּבֹו. והעֹובדין ְְְִִַָָהּמקּדׁש
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.‚È הּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה, ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּכבר עֹולתּה מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הּוא. ּתֹורה ּדין - והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

ה'תשע"ד  תשרי כ"ב חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. האמּור מחלי הּזב הּבאה זרע ׁשכבת היא , ְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

בגוף]החללים החלולים ּבהם.[המקומות מתקּבצת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ
ואין  זרע, ּכׁשכבת ּבקּׁשּוי יֹוצא אינֹו הּזֹוב, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַּוכׁשּיֹוצא
ׁשל  ּבצק ּכמֹו ויֹורד נגרר אּלא הניה; ולא ּתאוה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּביציאתֹו

הּמּוזרת ּביצה ּכלבן דיהה מזכר]ׂשע ֹורים, נולדה .[שלא ְְִִֵֶֶֶַָָֹ
מּוזרת. ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה, - זרע ׁשכבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאבל

להי ·. לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות זבהרֹואה ראיה ֹות -] ְְְִִֶַַָָ
חלישניה] מחמת זב,[הגוף], אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבׂשרֹו מחמת - מּבׂשרֹו" "זב אברי ׁשּנאמר: חולשת [מפני ְְֱֲִֵֶֶַַָָָ
אמרּו,הזרע] מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא

ּובמׁשּתה, ּבמאכל, - הּזב את ּבֹודקין ּדרכים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבׁשבעה
אכל  ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה, ּבחלי, ּובקפיצה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמּׂשא,

ּגּסה ׁשתה [מרובה]אכילה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה אֹו , ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנׂשא  אֹו זרע, ׁשכבת לידי הּמביאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָאֹוכלין
אם  זה ּדבר ּובכלל למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפץ אֹו ּכבד, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׂשֹוי
והתאּוה  אּׁשה ׁשראה אֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּכה
הרהר  ׁשּלא ּפי על אף ּבעילה, ּבעסקי ׁשהרהר אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשכיבתּה,
אּלּו, מּכל אחד קדם אם - מּכירּה ׁשהּוא אּׁשה ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבעילת

טמא. ואינֹו ּבֹו, ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה ְְְִִֵֵֶָָָָוראה
לעת ‚. מעת ּבזֹוב מּטּמא אינֹו - קרי זֹוהרֹואה ׁשראּיה , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

זרע ׁשכבת מחמת זֹוב הקרי]ׁשל למראה [- וכן היא; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּולמׁשּתה  למאכל אבל לעת. מעת ּבהן ּתֹולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּולהרהּור,

ׁשּמצטער זמן ּכל ּבהן ּתֹולין ולקפיצה, עדיין ּולמּׂשא [שחש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מהן] .חולשה

ּתֹולין „. - יׂשראל ּבין ּגֹוי ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
- ונתּגּיר קרי, ׁשראה ּגֹוי ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו

לעת  מעת לֹו ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה אין מטּמא - קטן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
מראה  לּקטן ׁשאין ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹולין
ּבחמּׁשה  אֹותֹו ּבֹודקין ,לפיכ זֹוב; לידי הּמביא ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָוהרהּור
לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ּוכׁשם ּבלבד. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּדרכים

לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה, יֹונק היה אם - אּמֹו ְֳִִִִִִֵֶָָָָָּבחלי
אּלּו?‰. ּבדרכים הּזב את ׁשּבֹודקין אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

אבל  ׁשּיתּבאר; ּכמֹו זב, יעׂשה ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבראּיה
הּׁשנּיה  ּוראּיה ּבאנס, אֹותּה ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹראּיה

ּבׂשרֹו הזרע]מחמת אברי טמאת [מחולשת טמא זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶַַָָֻ
למנֹות  ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵַַָָזיבּות.
ּבֹודקין  אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּבּה
ונזקק  הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו
היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלטמאה,

ּבקרּבן. יתחּיב ְְְְִִֵַָָָּולפיכ

.Â קרי ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ראה הרֹואה . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ספיר  צרי זב, זה הרי - חּיים ׁשּתים מים ּוביאת ׁשבעה, ת ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

דווקא] במעיין ׁשלׁש[טבילה ראה ּבקרּבן. חּיב ואינֹו ;ְְְֵַָָָָָָֹ
ׁשראה  זב ּבין ואין ּבקרּבן. וחּיב ּגמּור, זב זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָראּיֹות
אּלּו, ּודברים ּבלבד. קרּבן אּלא ׁשלׁש, לרֹואה ראּיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתי

מּסיני. רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּכּלן
.Ê אחר זֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש, אֹו הראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחד

לפי  זב; זה הרי - זה אחר זה יֹום, ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָזֹו,
ּדמּה זֹוב יזּוב "ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּתלה

רּבים" ּבימים.ימים אֹותֹו ּתלה לא והּזב, ; ְְִִִַַָָָָָֹ
.Á אינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם

ּבׁשני  ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת, ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה  ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
הפסיק  ׁשהרי לּׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחּיב

אחד  יֹום ּבּלילה ּביניהן ואחת הּיֹום, אחת ראה אם אבל . ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשאם  לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות; אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּלאחריו
אם  וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ּבּלילה, אחת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הר  - זה אחר זה לילֹות, ּבׁשלׁש ראּיֹות ׁשלׁש אּלּוראה י ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ְְִָמצטרפֹות.

.Ë ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין - הּזֹוב ְִִֵֶֶֶַַָָָָראּית
ּבבׂשרֹו,טמא  נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבׂשרֹו" "החּתים ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ְֵַמטּמא.
.È מּתחּלת יׁש אם - ּפסק ולא ויֹוצא, נגרר הּזֹוב ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהיה

ּוסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה, עד הרי [ניגוב]הראּיה - יתר אֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
ואם  ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ראּיֹות, ּכׁשּתי נח ׁשבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָֻזֹו
זֹו הרי ּבינתים, הּזֹוב ּפסק אפּלּו - הּזה ּכּׁשעּור הארכה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ראּיֹות, ּכׁשלׁש ארּכה אחת ראּיה היתה אם וכן אחת. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֻראּיה
- סּפּוגין ּוׁשני טבילֹות ּכׁשּתי סֹופּה ועד מּתחּלתּה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנמצא

קרּבן. ויביא ראּיֹות, ּכׁשלׁש נחׁשבת זֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹהרי
.‡Èּכ ואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק אחת, ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָראה

אֹו ׁשּתים ׁשראה אֹו ּכׁשּתים; ארּכה אחת אֹו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻראה
ּכ ואחר ּוסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּכׁשּתים, מרּבה ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻאחת

ּגמּור  זב זה הרי - אחת .ראה ֲֵֶַַָָָָ
.·È ּבתחּלת ּומקצתּה הּיֹום ּבסֹוף מקצתּה אחת, ראּיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָראה

ׁשּתי  אּלּו הרי - ּכׁשּתים ארּכה ׁשאינּה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּלילה
הראּיה  מחּלקין ׁשהּימים ראּיה ראּיֹות, הרֹואה ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הּלילה  ּומן הּיֹום מן ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבין הרי אחת - ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
לטמאה. ספק ְְֵֶָָֻזה

.‚È זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ואחת ּבּיֹום, אחת ראּיה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָראה
לקרּבן  וספק לטמאה, וּדאי נאכל.זב ואינֹו קרּבן, ּומביא ; ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

.„È ׁשנּיה ּוראּיה ׁשּבת, ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין אחת ראּיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָראה
לטמאה, ספק זה הרי - ׁשּבת מֹוצאי ׁשל הּׁשמׁשֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבין

לקרּבן  היתה וספק ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא - לטמאה ספק : ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבת  הפסיק והרי ׁשּבת, ּבמֹוצאי והּׁשנּיה ׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבערב
ׁשּמא  - לקרּבן ספק הּוא והרי ּכלל. זיבּות ּכאן ואין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּביניהן,
ׁשהיא  ּבּלילה, ּומקצתּה ּבּיֹום מקצתּה היה מהן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאחת
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ּכׁשּתים, חּיב חׁשּובה ׁשהּוא ראּיֹות, ׁשלׁש ראה והרי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
נאכל. ואינֹו קרּבן, מביא ,ּולפיכ ְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָָּבקרּבן;

ה'תשע"ד  תשרי כ"ג שישי יום

ג  ּפרק
יום שישי ֿ ש "ק כ "ג ֿ כ "ד תשרי 

¤¤
טמא ‡. הּוא הרי זיבּות, ּבהם רֹואה ׁשהּזב הּימים .ּכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

וטֹובל  ּכזבה, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה הּזיבּות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשּיפסק
ׁשמׁשֹו ּומעריב השמש]ּבּׁשביעי, כשתשקע ;[נטהר ְְֲִִִִַַ

ואם  ראּיֹות. ׁשלׁש ּבעל היה אם קרּבנֹו, מביא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹּובּׁשמיני
- ׁשּטבל אחר ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ׁשל ראּיה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָראה
יֹום  מאחר נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות ּומתחיל הּכל, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַֹסֹותר

האחרֹונה. ְֲִַָָָראּיה
סֹותר ·. אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב

קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעת ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאּלא
ׁשלׁשה  אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי ראה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכיצד?

ּברביעי  קרּבנֹו ּומביא ּבּׁשליׁשי, וטֹובל .ימים, ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ
ולא ‚. טהֹור, ּומצא הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב

זה  הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק
טהֹור  עצמֹוּבחזקת הּטמאה ּביֹום ּבדק אפּלּו [לאחר . ְְְְְֲִֶַַַַָָָֻ

ּבתחּלת שנטמא] למחר ּבדק ולא הּזֹוב, ּופסק טהֹור, ּומצא ,ְְְִִַַַַָָָָָָָֹ
עלּו - טהֹור ּומצא ּבּׁשמיני, אֹו ּבּׁשביעי ּובדק הּספירה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָימי

טהרה. ּבחזקת זה והרי הּספירה, ימי ְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
קרּבן „. לידי מביאה אינּה סֹותרת, ׁשהיא ראּיה .ּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ּבלבד, ראּיֹות ׁשּתי ראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּכיצד?
ראה  הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימי ׁשבעת מֹונה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהרי
סֹותרת; אּלא לּׁשּתים, מצטרפת אינּה - זֹוב ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו למנֹות, ימי ּומתחיל ּבתֹו ראה אפּלּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ּביֹום  אֹותן ראה אפּלּו זֹו, אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִַַַָָָָָֹהּספירה
ׁשבעת  ׁשל ׁשביעי יֹום ּבסֹוף ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹאחד,
הן. לסתירה אּלּו, ׁשראּיֹות קרּבן; מביא אינֹו - נקּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָימי
ראּיֹות  ׁשאין קרּבן, מביא - ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹראה
ראּיֹות. ׁשּתי ּבעל ּבזב אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹותרין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאּלּו
ׁשאחר  ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאבל
ראּיֹות  ׁשלׁש על ׁשני קרּבן מביא אינֹו - נקּיים ימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹׁשבעת
ּפי  על ׁשאף הראׁשֹונֹות; הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ׁשראּוי  לזמן יצא לא הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
מּיֹולדת  חּוץ - לּכל הּוא זמן מחּסר והּלילה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻלקרּבן;
ׁשני, קרּבן מביאה ׁשהיא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשהּפילה

הּקּבלה מּפי זה, ודבר ׁשּבארנּו. ביד ּכמֹו [מסורת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
.החכמים]

ׁשמיני ‰. ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני, ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה
זֹו זיבּות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ
זרע  ּכׁשכבת זב, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאחרֹונה;
עּמהן  מצטרפת ׁשּתים, אחריה ראה ואם חׁשּובה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
ּביֹום  ואחת ׁשמיני, ּבליל ׁשּתים ראה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלקרּבן.

זֹו זיבּות על קרּבן מביא ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָׁשמיני
.האחרֹונה  ֲַָָ

.Â ּבזיבה מתטּמאין והּגרים,הּכל יֹומֹו, ּבן קטן אפּלּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּכּפרה והעבדים  עליהן ׁשּמביאין לי ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּכקטן  הן ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ּבּקדׁשים; להאכילן ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי
ּוסריס ּדעת. ּבן ע"י]ׁשאינֹו חּמה [שנסתרס ּוסריס אדם ְְִִֵֶֶַַַָָָ

האנׁשים.[מלידה] ּככל ּבזיבה מתטּמאין ,ְְְְֲִִִִַָָָָ
.Êניכר]הּטמטּום מינו ואין בו והאנּדרֹוגינֹוס[סתום [יש ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר וחמרי סימני האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְֲִִֵֵֵֶָֻֻ
וטמאתן  ּכאנׁשים; ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהאּׁשה:
ראּיֹות, ׁשלׁש ּבעל זב מהן אחד היה אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבספק.
מביאין  - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראת זבה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
ללבן, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה היה נאכל. ואינֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרּבן,
סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם, אֹו אדם, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹוראה

ה'תשע"ד  תשרי כ"ד קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבעץ ‡. אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא

ּכל  את ּומגּלחין צּפרים, ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָארז
לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה  ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה
ּומעריב  יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּכּתגלחת

השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם [נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ
טֹובל  מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,

רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום [בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ

ּבּׁשמיני  טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא  ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ
ּכּמה ·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר

יביא  ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
ׁשנּיה  ּפעם ׁשּיטּבל אחר ּכיצד קרּבנֹותיו ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּפתח  ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת  ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח  והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן  לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה  עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד  למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד  - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
הּכהן  ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹהימנית;
הּמזּבח  על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם מקצת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּקּבל
אצל  ּבכּפֹו הּדם ׁשּקּבל הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּלה.
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הּמצרע  ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע מּבפנים הּכהן ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹֹהּמצרע,
הפנימי]ראׁשֹו החלל ׁשּבכּפֹו[לתוך הּדם מן הּכהן ונֹותן , ְְִֵֵֶַַַָֹֹ

הימנית אזנֹו ּתנּו האוזן]על שבתוך הקשה ואחר [הבשר , ְְְְִַַַַָָ
יכניס  ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ויּתן הימנית, ידֹו יכניס ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
הּׂשמאל, על נתן ואם רגלֹו. ּבהן על ויּתן הימנית, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹרגלֹו
ׁשּיּתן  ואחר ועֹולתֹו. חּטאתֹו מקריב ּכ ואחר יצא. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות, על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּדם
יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּכּפֹו

הימנית אצּבעֹו ּפעמים וטֹובל ׁשבע ּומּזה ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אצּבע  טבילת הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכנגד

ּכ ּכּון ולא הּזה, ואם -ּבּׁשמן; הּקדׁשים קדׁש ּבית נגד ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

על  הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכׁשרֹות.
והּנֹותר  רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמקֹום
נתן, לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמן

לּכהנים. מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. ְְֲִִִֵֵַַַָֹֹֹלא
ּכהּנה,‚. לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשירי

קדׁשים  קדׁשי לאכל ּכׁשאר ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ואם  ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד הּׁשמן, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹמּלג

זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, - ְְִִֵֶֶַָָָָֹאכל
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ה'תשע"ד  תשרי י"ח ראשון יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ חמישי י "ח ֿ כ "ב תשרי 
― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ד  תשרי י"ט שני יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש

ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג זהרּבֹות סדר ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשע"ד  תשרי כ' שלישי יום

.‡˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא
טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה

(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ
טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

ה'תשע"ד  תשרי כ"א רביעי יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ט טמאההּמצוה הּנּדה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדיניה. וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ[מּטמאה].

ה'תשע"ד  תשרי כ"ב חמישי יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת
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ּכׁשּתים, חּיב חׁשּובה ׁשהּוא ראּיֹות, ׁשלׁש ראה והרי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
נאכל. ואינֹו קרּבן, מביא ,ּולפיכ ְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָָּבקרּבן;

ה'תשע"ד  תשרי כ"ג שישי יום

ג  ּפרק
יום שישי ֿ ש "ק כ "ג ֿ כ "ד תשרי 

¤¤
טמא ‡. הּוא הרי זיבּות, ּבהם רֹואה ׁשהּזב הּימים .ּכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

וטֹובל  ּכזבה, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה הּזיבּות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשּיפסק
ׁשמׁשֹו ּומעריב השמש]ּבּׁשביעי, כשתשקע ;[נטהר ְְֲִִִִַַ

ואם  ראּיֹות. ׁשלׁש ּבעל היה אם קרּבנֹו, מביא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹּובּׁשמיני
- ׁשּטבל אחר ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ׁשל ראּיה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָראה
יֹום  מאחר נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות ּומתחיל הּכל, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַֹסֹותר

האחרֹונה. ְֲִַָָָראּיה
סֹותר ·. אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב

קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעת ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאּלא
ׁשלׁשה  אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי ראה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכיצד?

ּברביעי  קרּבנֹו ּומביא ּבּׁשליׁשי, וטֹובל .ימים, ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ
ולא ‚. טהֹור, ּומצא הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב

זה  הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק
טהֹור  עצמֹוּבחזקת הּטמאה ּביֹום ּבדק אפּלּו [לאחר . ְְְְְֲִֶַַַַָָָֻ

ּבתחּלת שנטמא] למחר ּבדק ולא הּזֹוב, ּופסק טהֹור, ּומצא ,ְְְִִַַַַָָָָָָָֹ
עלּו - טהֹור ּומצא ּבּׁשמיני, אֹו ּבּׁשביעי ּובדק הּספירה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָימי

טהרה. ּבחזקת זה והרי הּספירה, ימי ְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
קרּבן „. לידי מביאה אינּה סֹותרת, ׁשהיא ראּיה .ּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ּבלבד, ראּיֹות ׁשּתי ראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּכיצד?
ראה  הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימי ׁשבעת מֹונה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהרי
סֹותרת; אּלא לּׁשּתים, מצטרפת אינּה - זֹוב ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו למנֹות, ימי ּומתחיל ּבתֹו ראה אפּלּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ּביֹום  אֹותן ראה אפּלּו זֹו, אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִַַַָָָָָֹהּספירה
ׁשבעת  ׁשל ׁשביעי יֹום ּבסֹוף ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹאחד,
הן. לסתירה אּלּו, ׁשראּיֹות קרּבן; מביא אינֹו - נקּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָימי
ראּיֹות  ׁשאין קרּבן, מביא - ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹראה
ראּיֹות. ׁשּתי ּבעל ּבזב אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹותרין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאּלּו
ׁשאחר  ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאבל
ראּיֹות  ׁשלׁש על ׁשני קרּבן מביא אינֹו - נקּיים ימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹׁשבעת
ּפי  על ׁשאף הראׁשֹונֹות; הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ׁשראּוי  לזמן יצא לא הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
מּיֹולדת  חּוץ - לּכל הּוא זמן מחּסר והּלילה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻלקרּבן;
ׁשני, קרּבן מביאה ׁשהיא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשהּפילה

הּקּבלה מּפי זה, ודבר ׁשּבארנּו. ביד ּכמֹו [מסורת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
.החכמים]

ׁשמיני ‰. ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני, ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה
זֹו זיבּות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ
זרע  ּכׁשכבת זב, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאחרֹונה;
עּמהן  מצטרפת ׁשּתים, אחריה ראה ואם חׁשּובה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
ּביֹום  ואחת ׁשמיני, ּבליל ׁשּתים ראה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלקרּבן.

זֹו זיבּות על קרּבן מביא ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָׁשמיני
.האחרֹונה  ֲַָָ

.Â ּבזיבה מתטּמאין והּגרים,הּכל יֹומֹו, ּבן קטן אפּלּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּכּפרה והעבדים  עליהן ׁשּמביאין לי ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּכקטן  הן ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ּבּקדׁשים; להאכילן ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי
ּוסריס ּדעת. ּבן ע"י]ׁשאינֹו חּמה [שנסתרס ּוסריס אדם ְְִִֵֶֶַַַָָָ

האנׁשים.[מלידה] ּככל ּבזיבה מתטּמאין ,ְְְְֲִִִִַָָָָ
.Êניכר]הּטמטּום מינו ואין בו והאנּדרֹוגינֹוס[סתום [יש ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר וחמרי סימני האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְֲִִֵֵֵֶָֻֻ
וטמאתן  ּכאנׁשים; ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהאּׁשה:
ראּיֹות, ׁשלׁש ּבעל זב מהן אחד היה אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבספק.
מביאין  - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראת זבה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
ללבן, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה היה נאכל. ואינֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרּבן,
סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם, אֹו אדם, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹוראה

ה'תשע"ד  תשרי כ"ד קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבעץ ‡. אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא

ּכל  את ּומגּלחין צּפרים, ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָארז
לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה  ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה
ּומעריב  יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּכּתגלחת

השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם [נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ
טֹובל  מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,

רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום [בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ

ּבּׁשמיני  טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא  ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ
ּכּמה ·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר

יביא  ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
ׁשנּיה  ּפעם ׁשּיטּבל אחר ּכיצד קרּבנֹותיו ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּפתח  ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת  ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח  והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן  לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה  עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד  למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד  - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
הּכהן  ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹהימנית;
הּמזּבח  על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם מקצת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּקּבל
אצל  ּבכּפֹו הּדם ׁשּקּבל הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּלה.
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הּמצרע  ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע מּבפנים הּכהן ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹֹהּמצרע,
הפנימי]ראׁשֹו החלל ׁשּבכּפֹו[לתוך הּדם מן הּכהן ונֹותן , ְְִֵֵֶַַַָֹֹ

הימנית אזנֹו ּתנּו האוזן]על שבתוך הקשה ואחר [הבשר , ְְְְִַַַַָָ
יכניס  ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ויּתן הימנית, ידֹו יכניס ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
הּׂשמאל, על נתן ואם רגלֹו. ּבהן על ויּתן הימנית, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹרגלֹו
ׁשּיּתן  ואחר ועֹולתֹו. חּטאתֹו מקריב ּכ ואחר יצא. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות, על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּדם
יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּכּפֹו

הימנית אצּבעֹו ּפעמים וטֹובל ׁשבע ּומּזה ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אצּבע  טבילת הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכנגד

ּכ ּכּון ולא הּזה, ואם -ּבּׁשמן; הּקדׁשים קדׁש ּבית נגד ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

על  הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכׁשרֹות.
והּנֹותר  רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמקֹום
נתן, לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמן

לּכהנים. מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. ְְֲִִִֵֵַַַָֹֹֹלא
ּכהּנה,‚. לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשירי

קדׁשים  קדׁשי לאכל ּכׁשאר ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ואם  ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד הּׁשמן, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹמּלג

זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, - ְְִִֵֶֶַָָָָֹאכל
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ה'תשע"ד  תשרי י"ח ראשון יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ חמישי י "ח ֿ כ "ב תשרי 
― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ד  תשרי י"ט שני יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש

ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג זהרּבֹות סדר ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשע"ד  תשרי כ' שלישי יום

.‡˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא
טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה

(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ
טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

ה'תשע"ד  תשרי כ"א רביעי יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ט טמאההּמצוה הּנּדה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדיניה. וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ[מּטמאה].

ה'תשע"ד  תשרי כ"ב חמישי יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת
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ה'תשע"ד  תשרי כ"ג שישי יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ ש "ק כ "ג ֿ כ "ד תשרי 
― הק"ו מטמאה,הּמצוה זבה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

זבה, נעׂשית היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואי

ה'תשע"ד  תשרי כ"ד קודש שבת יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד מטּמא,הּמצוה הּזב להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

זב, נעׂשה הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ְְְֵֵֶֶַָֹּובאיזה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc migqt(iyily meil)

:'dfd' zaizn cenild lr ziriax `iyew dywn `xnbdàlà¤¨
äzòîmixvn gqta xn`py dn ,zexec gqt zhrnn 'dfd' zaizy ¥©¨

(bn bi my)gqRd zTg z`f'øëð ïa [ìk] (ìëå)[xnen-],'Ba ìëàé àì Ÿª©©¨©¨¤¥¨ŸŸ©
énð éëä,'ea' zaizn yexcp ok mb df weqta ike -c`weecBa- ¨¦©¦§

xnen mixvn gqta.úBøBãì çñt àeä ìëBà ìáà ,ìëBà Bðéà¥¥£¨¥¤©§
:`xnbd zvxznàø÷ øîà(d bi my)zãáòå'z`Gd dcFard z` ¨©§¨§¨©§¨¤¨£¨©Ÿ

.x`azdy itke ,zexec gqt zeaxl 'dGd WcgA©Ÿ¤©¤
:`xnbd zl`ey'Ba' àlàxnen iabl xn`py.éì änìdaiyn ¤¨¨¨¦

`weecy jkn miyxec :`xnbdBagqta ±úìñBt úc úøîä£¨©¨¤¤
,lek`lnúc úøîä ïéàå,odk lyúìñBtlek`ln eze`.äîeøúa §¥£¨©¨¤¤¦§¨

.xnen leqt mbe lxr leqt mb dxezd dazk recn zx`an `xnbd
:`xnbd zx`anéøèöéàåázëéîì Cdxeza azkiy jxvede - §¦§§¦§¦§©

yìøò,gqt lke` epi`éøèöéàåøëð ïa ázëîì Cazkiy jxvede - ¨¥§¦§§¦§¦§©¤¥¨
meyn .dfn df mcnll oi`e ,gqt lke` epi` xneny mbáúk éàc§¦¨©

àðîçøy wx dxeza aezk did m`y -ìøòepiid ,gqt lke` epi` ©£¨¨¨¥
dfy mixne`ñéàîc íeMî,eay dlxrd zngn qe`n eteby -ìáà ¦¦§¦£¨

ñéàî àì øëð ïae ,qe`n eteb oi` -àîéày mixne` epiide -àì ¤¥¨Ÿ§¦¥¨Ÿ
okle ,gqt lek`ln lqtpàëéøöepi` xkp oay mb azkiy jxved - §¦¨

.gqt lke`øëð ïa ïðéòîLà éàåwx dxeza aezk did m`e - §¦©§§¦©¤¥¨
dfy mixne` epiid ,gqt lke` epi` xnenyBaì ïéàc íeMî¦§¥¦

[ezpeek-]àîéà ,íéîMì Baìc ìøò ìáà ,íéîMìmixne` epiid - ©¨©¦£¨¨¥§¦©¨©¦¥¨
yàìokle ,gqt lek`ln lqtpàëéøölxry mb azkiy jxved - Ÿ§¦¨

.gqt lke` epi`
`iyew dywne ,'dfd' zaizn cenild lr zeywdl zxfeg `xnbd

:ziyingäzòî àlàdn ,zexec gqt zhrnn 'dfd' zaizy ¤¨¥©¨
mixvn gqta xn`py(dn ai my)'Ba ìëàé àì øéëNå áLBz'xb - ¨§¨¦ŸŸ©

,gqt oaxwa elk`i `l miakek caery ixkpe ayezénð éëäike - ¨¦©¦
,'ea' zaizn yexcp ok mbc`weecBamixvn gqta -Bðéà àeä §¥

.úBøBc çñôa àeä ìëBà ìáà ,ìëBà:`xnbd zvxznàø÷ øîàmy) ¥£¨¥§¤©¨©§¨
(d bizãáòå',zexec gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard z` §¨©§¨¤¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

.x`azdy itke
:`xnbd zl`ey.éì änì 'Ba' àlàjkn miyxec :`xnbd daiyn ¤¨¨¨¦

`weecyBagqta -úìñBt úc úøîä,elk`ln xnend z`ïéàå £¨©¨¤¤§¥
úc úøîäodk lyúìñBtlek`ln xnend odkd z`.äîeøúa £¨©¨¤¤¦§¨

:'dfd' zaizn cenild lr ziyiy `iyew dywn `xnbdàlà¤¨
äzòîmixvn gqta xn`py dn ,zexec zhrnn 'dfd' zaizymy) ¥©¨

(cn aisqM zpwn Wi` car lke'àé æà BúBà äzìîe,'Ba ìë,xnelk §¨¤¤¦¦§©¨¤©§¨¨Ÿ©

cr gqt oaxw lke` oec`d oi` ,lenip `ly iprpk car el yiy in
,ecar z` leniyénð éëäyexcpyìëBà ìáà ,ìëBà Bðéà 'Bá'c ¨¦©¦§¥¥£¨¥

.úBøBc çñôa:`xnbd zvxznàø÷ øîà(d bi my)zãáòå'z` §¤©¨©§¨§¨©§¨¤
.x`azdy itke ,zexec gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard̈£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

:`xnbd zl`ey.éì änì 'Ba' àlà`weecy cnll :`xnbd daiyn ¤¨¨¨¦
Ba,gqta -åéøëæ úìéî[mixkfd eipa-]úákòî ,åéãáòå,eze`ïéàå ¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤§¥

åéãáòå åéøëæ úìéîodk lyúákòîeze`azlik`.äîeøz ¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤©§¨
:'dfd' zaizn cenild lr ziriay `iyew dywn `xnbdàlà¤¨

áéúëc ,äzòîmixvn gqta(en ai my)[eøaLú] (åøáùé) àì íöòå' ¥©¨¦§¦§¤¤Ÿ¦§§
énð éëä ,'Báyexcp ok mb ike -Bácmixvn gqtay -øáBL Bðéà ¨¦©¦§¥¥

,mvrøáBL ìáàmvr.úBøBc çñôa:`xnbd zvxznàø÷ øîà £¨¥§¤©¨©§¨
(d bi zeny)zãáòå'gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard z` §¨©§¨¤¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

.x`azdy itke ,zexec
:`xnbd zl`ey.éì änì 'Ba' àlàzaiz :`xnbd daiyn'Ba' ¤¨¨¨¦

`weecy ,zcnlnagqtøLk,mvr xeayl xq`pa àìågqt.ìeñt §¨¥§Ÿ§¨
:'dfd' zaizn cenild lr zipiny `iyew dywn `xnbdàlà¤¨

áéúëc ,äzòîmixvn gqta(h ai my)'àð epnî eìëàz ìà'epi`y - ¥©¨¦§¦©Ÿ§¦¤¨
`weecy ,'epnn' zaizn yexcp ike ,ekxv lk ielväzà éà epnî¦¤¦©¨

ìëBà,`p.úBøBc çñôa àð ìëBà äzà ìáà:`xnbd zvxznøîà ¥£¨©¨¥¨§¤©¨©
àø÷(d bi my)zãáòå'gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard z` §¨§¨©§¨¤¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

.x`azdy itke ,zexec
:`xnbd zl`ey.éì änì 'epnî' àlàef daiz :`xnbd daiyn ¤¨¦¤¨¨¦

zkxvp÷çöé éaø øîà äaøãëìyxcy dey dxifbl -mya dax §¦§©¨¨©©¦¦§¨
xeq` `ed jk ,gqt zlik`a xeq` lxry myky ,wgvi iax

.xyrn zlik`a
:dpyna epipy.'åëå ïBætça ìëàðå§¤¡¨§¦¨

.mixvn gqtl zexec gqt oia dfa weligd xewn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyïì àðîdaiyn .oeftga lk`p epi` zexec gqty §¨¨

n `ed xewnd :`xnbdàø÷ øîàcmixvn gqta(`i ai zeny) §¨©§¨
,'ïBætça BúBà ízìëàå'`weecy ,'eze`' zaizn yexcl yie'BúBà' ©£©§¤§¦¨
y `ed ,mixvn gqt -øçà ïéàå ,ïBætça ìëàð,zexec gqt -ìëàð ¤¡¨§¦¨§¥©¥¤¡¨

.ïBætça§¦¨
:dpyna epipy.'åëå äòáL ìk âäBð úBøBc çñôezxxan `xnbd ¤©¥¨¦§¨

:`xnbd zl`ey .mixacd zpeekéà÷ éànà`pzd dpy dn lr ± ©©¨¥
,mini dray bdep zexec gqtyçñtà àîéì éàdpyy xn`p m` - ¦¥¨©¤©

,denzl yi ,gqt oaxw iabl z`fàkéà éî äòáL ìk çñtyi ike - ¤©¨¦§¨¦¦¨
.minid zray lk gqt oaxw
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שלישי עמ' א

`kÎk wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnkbnÎn

î:zöøç äzà EètLî ïk ìàøNé-Cìî åéìà øîàiå epðéà àeäå äpäå äpä äNò Ecáò éäéåàîøäîéå ©§¦´©§§ÀŸ¥¬¥²¨¨¥−¨§´¥¤®©¸Ÿ¤¥¨¯¤«¤¦§¨¥²¥¬¦§¨¤−©¨¬¨¨«§¨©§©¥¾
:àeä íéàápäî ék ìàøNé Cìî Búà økiå åéðéò éìòî (ìòî) øôàä-úà øñiåáîäk åéìà øîàiå ©Æ̈©Æ¤¨´£¥½¥£¥−¥¨®©©¥³ŸÆ¤´¤¦§¨¥½¦¬¥«©§¦¦−«©´Ÿ¤¥À̈µŸ

:Bnò úçz Enòå BLôð úçz ELôð äúéäå ãiî éîøç-Léà-úà zçlL ïòé ýåýé øîàâîCìiå ¨©´§½̈©²©¦©¬§¨¤¦¤§¦−¦¨®§¨§¨³©§§Æ©´©©§½§©§−©¬©©«©¥¤̄
:äðBøîL àáiå óòæå øñ Búéa-ìò ìàøNé-Cìî¤«¤¦§¨¥²©¥−©´§¨¥®©¨−ŸŸ§«¨

`Îmikln`khÎ`

à:ïBøîL Cìî áàçà ìëéä ìöà ìàòøæéa øLà éìàòøæiä úBáðì äéä íøk älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¤¯¤¨¨²§¨¬©¦§§¥¦−£¤´§¦§§¤®¥µ¤¥©´©§½̈¤−¤Ÿ§«
áäðzàå éúéa ìöà áBø÷ àeä ék ÷øé-ïâì éì-éäéå Eîøk-úà él-äðz | øîàì | úBáð-ìà áàçà øaãéå©§©¥´©§¨´¤¨´¥ŸÁ§¨¦̧¤©§§¹¦«¦¦´§©¨À̈¦´³¨Æ¥´¤¥¦½§¤§¨³

éðéòa áBè íà epnî áBè íøk åézçz Eì:äæ øéçî óñë Eì-äðzà Eâäìéìç áàçà-ìà úBáð øîàiå §Æ©§½̈¤−¤´¦¤®¦µ´§¥¤½¤§¨§¬¤−¤§¦¬¤«©¬Ÿ¤¨−¤©§¨®¨¦³¨
:Cì éúáà úìçð-úà ézzî ýåýéî élãåéìà øac-øLà øácä-ìò óòæå øñ Búéa-ìà áàçà àáiå ¦Æ¥«½̈¦¦¦²¤©£©¬£Ÿ©−¨«©¨ŸÁ©§¨̧¤¥¹©´§¨¥À©©¨¨Æ£¤¦¤´¥À̈

:íçì ìëà-àìå åéðt-úà áqiå Búhî-ìò ákLiå éúBáà úìçð-úà Eì ïzà-àì øîàiå éìàòøæiä úBáð̈Æ©¦§§¥¦½©¾Ÿ¤«Ÿ¤¥¬§−¤©£©´£¨®©¦§©Æ©¦¨½©©¥¬¤¨−̈§«Ÿ¨¬©¨«¤
äðéàå äøñ Eçeø äf-äî åéìà øaãzå BzLà ìáæéà åéìà àázå:íçì ìëà Eåøaãà-ék äéìà øaãéå ©¨¬Ÿ¥−̈¦¤¤́¦§®©§©¥´¥À̈©¤Æ£´¨½̈§¥§−Ÿ¥¬¨«¤©§©¥´¥¤À¨¦«£Â©¥

øîàiå åézçz íøë Eì-äðzà äzà õôç-íà Bà óñëa Eîøk-úà él-äðz Bì øîàå éìàòøæiä úBáð-ìà¤¨¸©¦§§¥¦¹¨´Ÿ©À§¨¦³¤©§§Æ§¤½¤µ¦¨¥´©½̈¤§¨§¬¤−¤©§¨®©¾Ÿ¤
:éîøk-úà Eì ïzà-àìæíe÷ ìàøNé-ìò äëeìî äNòz äzò äzà BzLà ìáæéà åéìà øîàzå «Ÿ¤¥¬§−¤©§¦«©³Ÿ¤¥¨Æ¦¤¤́¦§½©¾̈©¨²©£¤¬§−̈©¦§¨¥®³

:éìàòøæiä úBáð íøk-úà Eì ïzà éðà Eaì áèéå íçì-ìëàçzåízçzå áàçà íLa íéøôñ ázë ¡¨¤Æ¤Æ§¦©´¦¤½£¦Æ¤¥´§½¤¤−¤¨¬©¦§§¥¦«©¦§³Ÿ§¨¦Æ§¥´©§½̈©©§−Ÿ
:úBáð-úà íéáLiä Bøéòa øLà íéøçä-ìàå íéð÷æä-ìà íéøôñ (íéøôñä) çìLzå Bîúçaèázëzå §Ÿ¨®©¦§©´§¨¦À¤©§¥¦³§¤©«Ÿ¦Æ£¤´§¦½©Ÿ§¦−¤¨«©¦§¬Ÿ

:íòä Làøa úBáð-úà eáéLBäå íBö-eàø÷ øîàì íéøôqa©§¨¦−¥®Ÿ¦«§½§¦¬¤¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx
(Ó).ÂÈ‡ ‡Â‰Â:לו Á¯ˆ˙.ברח או ‡˙‰ נפש, או

כסף: ÈÓ¯Á.(Ó·)ככר ˘È‡ לשון מלחמתי, איש
וכן במלחמה, נופל חירום ולשון ה)חירום, לד :(ישעיהו

.ÈÓ¯Á ÌÚ ÏÚÂ „¯˙ ÌÂ„‡ ÏÚ כמה אגדה ומדרש
בידך: שנפל עד לך פרשתי וחרמים Ò¯(Ó‚)מצודות

.ÛÚÊÂ(:תרגום):ממנו סרה רוחו ודוי, È‰ÈÂ(‡)נסיס
.‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ¯Á‡:מיתתו לקרב אחרת עוד

(·).‰Ê ¯ÈÁÓ:הזה ‰ÌÈ˜Ê.(Á)הכרם Ï‡ זקני
דבהתא: סבי ˆÌÂ.(Ë)אשמאי, Â‡¯˜ צום וביום

שבידם: בעבירות לבדוק דרכם

cec zcevn
(Ó).‰‰Â ‰‰ ‰˘ÂÚ:וכאן כאן ומתעסק מלאכתי, עשיתי

.ÂÈ‡: ברח ÍËÙ˘Ó.כי ÔÎכן כי כסף , ככר  או נפש, או
עצמך: על  וגזרת  ÈÓ¯Á.(Ó·)חרצת ˘È‡ מידך ‡˙ שלחת 

בחרמו, הדג את הצודה כמו  אותו לכדתי אשר הדד, בן  את 
לנוס : מקום לו  היה  לא כי Í˘Ù.על  ‰˙È‰Âלשומר דומה

כבר כי  ועם תחתיו, נפשו יותן  לברוח, שהניחו על  האיש ,
כמו כי  ה ', בדבר להכותו הממאן בדבר זה , על  משל עשה
אשר על אחאב  יומת  כן להכותו , הממאן את האריה  שהכה 

כאילו חרצת, אתה  משפטך  כן  ויאמר הדין , יפסוק בעצמו שאחאב בכדי  משל , שוב עשה מקום מכל הדד , בן  את להמית מיאן
לו: דומה היותו  כי על  עצמו, על  גם אחאב  ·Â˙È.(Ó‚)פסק  ÏÚ,המלחמה מקום  לאפקה מחוץ מלונו, מקום  והוא ביתו, אל 

שומרון: אל בא  ·Ï‡Ú¯ÊÈ.(‡)ומשם  ביזרעאל :‡˘¯ עמד  ‡Á‡·.אשר ÏÎÈ‰ Ïˆ‡: ביזרעאל לו היה  È¯˜.(·)אשר Ô‚Ï לגדל
הירק : ·ÍÈÈÚ.בו ·ÂË Ì‡: בממון יותר  אתה  חפץ Ê‰.אם ¯ÈÁÓ: זה כרם  Ó‰'.(‚)מחיר ÈÏ ‰ÏÈÏÁבעבור לי, הוא חולין 

התורה שאמרה  ה', כג)מצות  כה לצמיתות:(ויקרא תמכר  לא והארץ :(„).·ÒÈÂ:ודואג המיצר  כדרך  הקיר, אל  פניו החזיר
(‰).‰¯Ò ÍÁÂ¯כמו והדבור, הרצון ממך  כד)סר יד וכמו(במדבר אחרת. רוח  ד): יא שפתיו :(ישעיהו ברוח :(Ê).‰ÎÂÏÓ ‰˘Ú˙ ‰˙Ú

רצונו, שימולא ולהתחכם להתגבר למלך  דאוי הן אמרה, וכאלו המלוכה את  תנהיג עתה, עושה שאתה  בדבר וכי בתמיה , אמרה
וזעף: סר להיות  Í·Ï.ולא ·ËÈÂ: שמח היה לומר: ·ÂÓ˙ÂÁ.(Á)רוצה ÌÂ˙Á˙Â:טבעתו בחותם  האגרת ‰ÌÈ·˘ÂÈ.חתמה 

נבות : עם העיר זקני ˆÌÂ.(Ë)במושב  Â‡¯˜:העיר אנשי במעשה  לפשפש העיר , זקני להתקבץ הוא  הדרך  הצום, ביום כי  על 

oeiv zcevn
(Ó).˙ˆ¯Áכמו וחתכת, כב)גזרת  י חרוץ:(ישעיהו כליון

(·Ó).ÈÓ¯Áכמו רשת, ב)ענין ז חרם :(מיכה Ò¯.(Ó‚)יצודו
שכתוב  וכמו והדבור, הרצון  מעמו סרה  לומר: כא רוצה (לקמן

סרה :ה) רוחך זה  כמוÛÚÊÂ.מה כעס, ט)ענין ז ה'(מיכה זעף
שויו:ÈÁÓ¯.(·)אשא : ערך  דברתי,‡„·¯.(Â)דמיו , כמו

עבר: במקום יסופרÌÈ¯ÙÒ.(Á)עתיד  שבהן שם  על אגרות ,
וכן‰ÌÈ¯ÂÁ.דברים: ז)השרים, ה החורים:(נחמיה את ואריבה



קנט ixyz c"kÎb"k w"yÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ד  תשרי כ"ג שישי יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ ש "ק כ "ג ֿ כ "ד תשרי 
― הק"ו מטמאה,הּמצוה זבה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

זבה, נעׂשית היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואי

ה'תשע"ד  תשרי כ"ד קודש שבת יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד מטּמא,הּמצוה הּזב להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

זב, נעׂשה הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ְְְֵֵֶֶַָֹּובאיזה
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9

10

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc migqt(iyily meil)

:'dfd' zaizn cenild lr ziriax `iyew dywn `xnbdàlà¤¨
äzòîmixvn gqta xn`py dn ,zexec gqt zhrnn 'dfd' zaizy ¥©¨

(bn bi my)gqRd zTg z`f'øëð ïa [ìk] (ìëå)[xnen-],'Ba ìëàé àì Ÿª©©¨©¨¤¥¨ŸŸ©
énð éëä,'ea' zaizn yexcp ok mb df weqta ike -c`weecBa- ¨¦©¦§

xnen mixvn gqta.úBøBãì çñt àeä ìëBà ìáà ,ìëBà Bðéà¥¥£¨¥¤©§
:`xnbd zvxznàø÷ øîà(d bi my)zãáòå'z`Gd dcFard z` ¨©§¨§¨©§¨¤¨£¨©Ÿ

.x`azdy itke ,zexec gqt zeaxl 'dGd WcgA©Ÿ¤©¤
:`xnbd zl`ey'Ba' àlàxnen iabl xn`py.éì änìdaiyn ¤¨¨¨¦

`weecy jkn miyxec :`xnbdBagqta ±úìñBt úc úøîä£¨©¨¤¤
,lek`lnúc úøîä ïéàå,odk lyúìñBtlek`ln eze`.äîeøúa §¥£¨©¨¤¤¦§¨

.xnen leqt mbe lxr leqt mb dxezd dazk recn zx`an `xnbd
:`xnbd zx`anéøèöéàåázëéîì Cdxeza azkiy jxvede - §¦§§¦§¦§©

yìøò,gqt lke` epi`éøèöéàåøëð ïa ázëîì Cazkiy jxvede - ¨¥§¦§§¦§¦§©¤¥¨
meyn .dfn df mcnll oi`e ,gqt lke` epi` xneny mbáúk éàc§¦¨©

àðîçøy wx dxeza aezk did m`y -ìøòepiid ,gqt lke` epi` ©£¨¨¨¥
dfy mixne`ñéàîc íeMî,eay dlxrd zngn qe`n eteby -ìáà ¦¦§¦£¨

ñéàî àì øëð ïae ,qe`n eteb oi` -àîéày mixne` epiide -àì ¤¥¨Ÿ§¦¥¨Ÿ
okle ,gqt lek`ln lqtpàëéøöepi` xkp oay mb azkiy jxved - §¦¨

.gqt lke`øëð ïa ïðéòîLà éàåwx dxeza aezk did m`e - §¦©§§¦©¤¥¨
dfy mixne` epiid ,gqt lke` epi` xnenyBaì ïéàc íeMî¦§¥¦

[ezpeek-]àîéà ,íéîMì Baìc ìøò ìáà ,íéîMìmixne` epiid - ©¨©¦£¨¨¥§¦©¨©¦¥¨
yàìokle ,gqt lek`ln lqtpàëéøölxry mb azkiy jxved - Ÿ§¦¨

.gqt lke` epi`
`iyew dywne ,'dfd' zaizn cenild lr zeywdl zxfeg `xnbd

:ziyingäzòî àlàdn ,zexec gqt zhrnn 'dfd' zaizy ¤¨¥©¨
mixvn gqta xn`py(dn ai my)'Ba ìëàé àì øéëNå áLBz'xb - ¨§¨¦ŸŸ©

,gqt oaxwa elk`i `l miakek caery ixkpe ayezénð éëäike - ¨¦©¦
,'ea' zaizn yexcp ok mbc`weecBamixvn gqta -Bðéà àeä §¥

.úBøBc çñôa àeä ìëBà ìáà ,ìëBà:`xnbd zvxznàø÷ øîàmy) ¥£¨¥§¤©¨©§¨
(d bizãáòå',zexec gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard z` §¨©§¨¤¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

.x`azdy itke
:`xnbd zl`ey.éì änì 'Ba' àlàjkn miyxec :`xnbd daiyn ¤¨¨¨¦

`weecyBagqta -úìñBt úc úøîä,elk`ln xnend z`ïéàå £¨©¨¤¤§¥
úc úøîäodk lyúìñBtlek`ln xnend odkd z`.äîeøúa £¨©¨¤¤¦§¨

:'dfd' zaizn cenild lr ziyiy `iyew dywn `xnbdàlà¤¨
äzòîmixvn gqta xn`py dn ,zexec zhrnn 'dfd' zaizymy) ¥©¨

(cn aisqM zpwn Wi` car lke'àé æà BúBà äzìîe,'Ba ìë,xnelk §¨¤¤¦¦§©¨¤©§¨¨Ÿ©

cr gqt oaxw lke` oec`d oi` ,lenip `ly iprpk car el yiy in
,ecar z` leniyénð éëäyexcpyìëBà ìáà ,ìëBà Bðéà 'Bá'c ¨¦©¦§¥¥£¨¥

.úBøBc çñôa:`xnbd zvxznàø÷ øîà(d bi my)zãáòå'z` §¤©¨©§¨§¨©§¨¤
.x`azdy itke ,zexec gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard̈£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

:`xnbd zl`ey.éì änì 'Ba' àlà`weecy cnll :`xnbd daiyn ¤¨¨¨¦
Ba,gqta -åéøëæ úìéî[mixkfd eipa-]úákòî ,åéãáòå,eze`ïéàå ¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤§¥

åéãáòå åéøëæ úìéîodk lyúákòîeze`azlik`.äîeøz ¦©§¨¨©£¨¨§©¤¤©§¨
:'dfd' zaizn cenild lr ziriay `iyew dywn `xnbdàlà¤¨

áéúëc ,äzòîmixvn gqta(en ai my)[eøaLú] (åøáùé) àì íöòå' ¥©¨¦§¦§¤¤Ÿ¦§§
énð éëä ,'Báyexcp ok mb ike -Bácmixvn gqtay -øáBL Bðéà ¨¦©¦§¥¥

,mvrøáBL ìáàmvr.úBøBc çñôa:`xnbd zvxznàø÷ øîà £¨¥§¤©¨©§¨
(d bi zeny)zãáòå'gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard z` §¨©§¨¤¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

.x`azdy itke ,zexec
:`xnbd zl`ey.éì änì 'Ba' àlàzaiz :`xnbd daiyn'Ba' ¤¨¨¨¦

`weecy ,zcnlnagqtøLk,mvr xeayl xq`pa àìågqt.ìeñt §¨¥§Ÿ§¨
:'dfd' zaizn cenild lr zipiny `iyew dywn `xnbdàlà¤¨

áéúëc ,äzòîmixvn gqta(h ai my)'àð epnî eìëàz ìà'epi`y - ¥©¨¦§¦©Ÿ§¦¤¨
`weecy ,'epnn' zaizn yexcp ike ,ekxv lk ielväzà éà epnî¦¤¦©¨

ìëBà,`p.úBøBc çñôa àð ìëBà äzà ìáà:`xnbd zvxznøîà ¥£¨©¨¥¨§¤©¨©
àø÷(d bi my)zãáòå'gqt zeaxl 'dGd WcgA z`Gd dcFard z` §¨§¨©§¨¤¨£¨©Ÿ©Ÿ¤©¤

.x`azdy itke ,zexec
:`xnbd zl`ey.éì änì 'epnî' àlàef daiz :`xnbd daiyn ¤¨¦¤¨¨¦

zkxvp÷çöé éaø øîà äaøãëìyxcy dey dxifbl -mya dax §¦§©¨¨©©¦¦§¨
xeq` `ed jk ,gqt zlik`a xeq` lxry myky ,wgvi iax

.xyrn zlik`a
:dpyna epipy.'åëå ïBætça ìëàðå§¤¡¨§¦¨

.mixvn gqtl zexec gqt oia dfa weligd xewn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyïì àðîdaiyn .oeftga lk`p epi` zexec gqty §¨¨

n `ed xewnd :`xnbdàø÷ øîàcmixvn gqta(`i ai zeny) §¨©§¨
,'ïBætça BúBà ízìëàå'`weecy ,'eze`' zaizn yexcl yie'BúBà' ©£©§¤§¦¨
y `ed ,mixvn gqt -øçà ïéàå ,ïBætça ìëàð,zexec gqt -ìëàð ¤¡¨§¦¨§¥©¥¤¡¨

.ïBætça§¦¨
:dpyna epipy.'åëå äòáL ìk âäBð úBøBc çñôezxxan `xnbd ¤©¥¨¦§¨

:`xnbd zl`ey .mixacd zpeekéà÷ éànà`pzd dpy dn lr ± ©©¨¥
,mini dray bdep zexec gqtyçñtà àîéì éàdpyy xn`p m` - ¦¥¨©¤©

,denzl yi ,gqt oaxw iabl z`fàkéà éî äòáL ìk çñtyi ike - ¤©¨¦§¨¦¦¨
.minid zray lk gqt oaxw
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`kÎk wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklnkbnÎn

î:zöøç äzà EètLî ïk ìàøNé-Cìî åéìà øîàiå epðéà àeäå äpäå äpä äNò Ecáò éäéåàîøäîéå ©§¦´©§§ÀŸ¥¬¥²¨¨¥−¨§´¥¤®©¸Ÿ¤¥¨¯¤«¤¦§¨¥²¥¬¦§¨¤−©¨¬¨¨«§¨©§©¥¾
:àeä íéàápäî ék ìàøNé Cìî Búà økiå åéðéò éìòî (ìòî) øôàä-úà øñiåáîäk åéìà øîàiå ©Æ̈©Æ¤¨´£¥½¥£¥−¥¨®©©¥³ŸÆ¤´¤¦§¨¥½¦¬¥«©§¦¦−«©´Ÿ¤¥À̈µŸ

:Bnò úçz Enòå BLôð úçz ELôð äúéäå ãiî éîøç-Léà-úà zçlL ïòé ýåýé øîàâîCìiå ¨©´§½̈©²©¦©¬§¨¤¦¤§¦−¦¨®§¨§¨³©§§Æ©´©©§½§©§−©¬©©«©¥¤̄
:äðBøîL àáiå óòæå øñ Búéa-ìò ìàøNé-Cìî¤«¤¦§¨¥²©¥−©´§¨¥®©¨−ŸŸ§«¨

`Îmikln`khÎ`

à:ïBøîL Cìî áàçà ìëéä ìöà ìàòøæéa øLà éìàòøæiä úBáðì äéä íøk älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¤¯¤¨¨²§¨¬©¦§§¥¦−£¤´§¦§§¤®¥µ¤¥©´©§½̈¤−¤Ÿ§«
áäðzàå éúéa ìöà áBø÷ àeä ék ÷øé-ïâì éì-éäéå Eîøk-úà él-äðz | øîàì | úBáð-ìà áàçà øaãéå©§©¥´©§¨´¤¨´¥ŸÁ§¨¦̧¤©§§¹¦«¦¦´§©¨À̈¦´³¨Æ¥´¤¥¦½§¤§¨³

éðéòa áBè íà epnî áBè íøk åézçz Eì:äæ øéçî óñë Eì-äðzà Eâäìéìç áàçà-ìà úBáð øîàiå §Æ©§½̈¤−¤´¦¤®¦µ´§¥¤½¤§¨§¬¤−¤§¦¬¤«©¬Ÿ¤¨−¤©§¨®¨¦³¨
:Cì éúáà úìçð-úà ézzî ýåýéî élãåéìà øac-øLà øácä-ìò óòæå øñ Búéa-ìà áàçà àáiå ¦Æ¥«½̈¦¦¦²¤©£©¬£Ÿ©−¨«©¨ŸÁ©§¨̧¤¥¹©´§¨¥À©©¨¨Æ£¤¦¤´¥À̈

:íçì ìëà-àìå åéðt-úà áqiå Búhî-ìò ákLiå éúBáà úìçð-úà Eì ïzà-àì øîàiå éìàòøæiä úBáð̈Æ©¦§§¥¦½©¾Ÿ¤«Ÿ¤¥¬§−¤©£©´£¨®©¦§©Æ©¦¨½©©¥¬¤¨−̈§«Ÿ¨¬©¨«¤
äðéàå äøñ Eçeø äf-äî åéìà øaãzå BzLà ìáæéà åéìà àázå:íçì ìëà Eåøaãà-ék äéìà øaãéå ©¨¬Ÿ¥−̈¦¤¤́¦§®©§©¥´¥À̈©¤Æ£´¨½̈§¥§−Ÿ¥¬¨«¤©§©¥´¥¤À¨¦«£Â©¥

øîàiå åézçz íøë Eì-äðzà äzà õôç-íà Bà óñëa Eîøk-úà él-äðz Bì øîàå éìàòøæiä úBáð-ìà¤¨¸©¦§§¥¦¹¨´Ÿ©À§¨¦³¤©§§Æ§¤½¤µ¦¨¥´©½̈¤§¨§¬¤−¤©§¨®©¾Ÿ¤
:éîøk-úà Eì ïzà-àìæíe÷ ìàøNé-ìò äëeìî äNòz äzò äzà BzLà ìáæéà åéìà øîàzå «Ÿ¤¥¬§−¤©§¦«©³Ÿ¤¥¨Æ¦¤¤́¦§½©¾̈©¨²©£¤¬§−̈©¦§¨¥®³

:éìàòøæiä úBáð íøk-úà Eì ïzà éðà Eaì áèéå íçì-ìëàçzåízçzå áàçà íLa íéøôñ ázë ¡¨¤Æ¤Æ§¦©´¦¤½£¦Æ¤¥´§½¤¤−¤¨¬©¦§§¥¦«©¦§³Ÿ§¨¦Æ§¥´©§½̈©©§−Ÿ
:úBáð-úà íéáLiä Bøéòa øLà íéøçä-ìàå íéð÷æä-ìà íéøôñ (íéøôñä) çìLzå Bîúçaèázëzå §Ÿ¨®©¦§©´§¨¦À¤©§¥¦³§¤©«Ÿ¦Æ£¤´§¦½©Ÿ§¦−¤¨«©¦§¬Ÿ

:íòä Làøa úBáð-úà eáéLBäå íBö-eàø÷ øîàì íéøôqa©§¨¦−¥®Ÿ¦«§½§¦¬¤¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx
(Ó).ÂÈ‡ ‡Â‰Â:לו Á¯ˆ˙.ברח או ‡˙‰ נפש, או

כסף: ÈÓ¯Á.(Ó·)ככר ˘È‡ לשון מלחמתי, איש
וכן במלחמה, נופל חירום ולשון ה)חירום, לד :(ישעיהו

.ÈÓ¯Á ÌÚ ÏÚÂ „¯˙ ÌÂ„‡ ÏÚ כמה אגדה ומדרש
בידך: שנפל עד לך פרשתי וחרמים Ò¯(Ó‚)מצודות

.ÛÚÊÂ(:תרגום):ממנו סרה רוחו ודוי, È‰ÈÂ(‡)נסיס
.‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ¯Á‡:מיתתו לקרב אחרת עוד

(·).‰Ê ¯ÈÁÓ:הזה ‰ÌÈ˜Ê.(Á)הכרם Ï‡ זקני
דבהתא: סבי ˆÌÂ.(Ë)אשמאי, Â‡¯˜ צום וביום

שבידם: בעבירות לבדוק דרכם

cec zcevn
(Ó).‰‰Â ‰‰ ‰˘ÂÚ:וכאן כאן ומתעסק מלאכתי, עשיתי

.ÂÈ‡: ברח ÍËÙ˘Ó.כי ÔÎכן כי כסף , ככר  או נפש, או
עצמך: על  וגזרת  ÈÓ¯Á.(Ó·)חרצת ˘È‡ מידך ‡˙ שלחת 

בחרמו, הדג את הצודה כמו  אותו לכדתי אשר הדד, בן  את 
לנוס : מקום לו  היה  לא כי Í˘Ù.על  ‰˙È‰Âלשומר דומה

כבר כי  ועם תחתיו, נפשו יותן  לברוח, שהניחו על  האיש ,
כמו כי  ה ', בדבר להכותו הממאן בדבר זה , על  משל עשה
אשר על אחאב  יומת  כן להכותו , הממאן את האריה  שהכה 

כאילו חרצת, אתה  משפטך  כן  ויאמר הדין , יפסוק בעצמו שאחאב בכדי  משל , שוב עשה מקום מכל הדד , בן  את להמית מיאן
לו: דומה היותו  כי על  עצמו, על  גם אחאב  ·Â˙È.(Ó‚)פסק  ÏÚ,המלחמה מקום  לאפקה מחוץ מלונו, מקום  והוא ביתו, אל 

שומרון: אל בא  ·Ï‡Ú¯ÊÈ.(‡)ומשם  ביזרעאל :‡˘¯ עמד  ‡Á‡·.אשר ÏÎÈ‰ Ïˆ‡: ביזרעאל לו היה  È¯˜.(·)אשר Ô‚Ï לגדל
הירק : ·ÍÈÈÚ.בו ·ÂË Ì‡: בממון יותר  אתה  חפץ Ê‰.אם ¯ÈÁÓ: זה כרם  Ó‰'.(‚)מחיר ÈÏ ‰ÏÈÏÁבעבור לי, הוא חולין 

התורה שאמרה  ה', כג)מצות  כה לצמיתות:(ויקרא תמכר  לא והארץ :(„).·ÒÈÂ:ודואג המיצר  כדרך  הקיר, אל  פניו החזיר
(‰).‰¯Ò ÍÁÂ¯כמו והדבור, הרצון ממך  כד)סר יד וכמו(במדבר אחרת. רוח  ד): יא שפתיו :(ישעיהו ברוח :(Ê).‰ÎÂÏÓ ‰˘Ú˙ ‰˙Ú

רצונו, שימולא ולהתחכם להתגבר למלך  דאוי הן אמרה, וכאלו המלוכה את  תנהיג עתה, עושה שאתה  בדבר וכי בתמיה , אמרה
וזעף: סר להיות  Í·Ï.ולא ·ËÈÂ: שמח היה לומר: ·ÂÓ˙ÂÁ.(Á)רוצה ÌÂ˙Á˙Â:טבעתו בחותם  האגרת ‰ÌÈ·˘ÂÈ.חתמה 

נבות : עם העיר זקני ˆÌÂ.(Ë)במושב  Â‡¯˜:העיר אנשי במעשה  לפשפש העיר , זקני להתקבץ הוא  הדרך  הצום, ביום כי  על 

oeiv zcevn
(Ó).˙ˆ¯Áכמו וחתכת, כב)גזרת  י חרוץ:(ישעיהו כליון

(·Ó).ÈÓ¯Áכמו רשת, ב)ענין ז חרם :(מיכה Ò¯.(Ó‚)יצודו
שכתוב  וכמו והדבור, הרצון  מעמו סרה  לומר: כא רוצה (לקמן

סרה :ה) רוחך זה  כמוÛÚÊÂ.מה כעס, ט)ענין ז ה'(מיכה זעף
שויו:ÈÁÓ¯.(·)אשא : ערך  דברתי,‡„·¯.(Â)דמיו , כמו

עבר: במקום יסופרÌÈ¯ÙÒ.(Á)עתיד  שבהן שם  על אגרות ,
וכן‰ÌÈ¯ÂÁ.דברים: ז)השרים, ה החורים:(נחמיה את ואריבה



evÎdvקס wxt mildz - miaezk

dv mildz`iÎd.

ä:eøöé åéãé úLaéå eäNò àeäå íiä Bì-øLàå:eðNò ýåýé-éðôì äëøáð äòøëðå äåçzLð eàaæék £¤´−©¨§´¨¨®§¹©¤À¤¨¨¬¨¨«−Ÿ¦§©«£¤´§¦§¨®¨¦¹§§À̈¦§¥§Ÿ̈¬Ÿ¥«¦»
:eòîLú Bì÷a-íà íBiä Bãé ïàöå Búéòøî íò eðçðàå eðéäìà àeäçíBék äáéøîk íëááì eL÷z-ìà ³¡Ÿ¥À©«£©³§©´−©§¦§´Ÿ¨®©¹À¦§Ÿ¬¦§¨«©©§´−§©§¤¦§¦¨®§¬

:øaãna äqîè:éìòô eàø-íb éðeðça íëéúBáà éðeqð øLàéíò øîàå øBãa èe÷à | äðL íéòaøà ©¹À̈©¦§¨«£¤´−¦¦£«¥¤®§¹¨À¦©¨¬¨«¢¦«©§»̈¦³¨¨̧»̈³§À¨«Ÿ©À©³
:éëøã eòãé-àì íäå íä ááì éòzàé:éúçeðî-ìà ïeàáé-íà étàá ézòaLð-øLà Ÿ¥´¥¨´¥®§¹¥ÀŸ¨«§¬§¨¨«£¤¦§©¬§¦§©¦®¦§¹ŸÀ¤§«¨¦«

ev mildz`iÎ`.

àeøéL:õøàä-ìk ýåýéì eøéL Lãç øéL ýåýéìá:BúòeLé íBéì-íBiî eøOa BîL eëøa ýåýéì eøéL ¦´−©«Ÿ̈¦´¨¨®¦¬©« ¹Ÿ̈À¨¨¨«¤¦´−©«Ÿ̈¨«§´§®©§¬¦§¹À§«¨«
â:åéúBàìôð íénòä-ìëa BãBák íéBbá eøtñã:íéäìà-ìk-ìò àeä àøBð ãàî ìläîe ýåýé ìBãâ ék ©§´©¦´§®§¨¨« ¹©¦À¦§§¨«¦¬»̈³§Ÿ̈´§ª¨´§®Ÿ¨¬¹À©¨¡Ÿ¦«
ä:äNò íéîL ýåýéå íéìéìà íénòä éäìà-ìk | ékå:BLc÷îa úøàôúå æò åéðôì øãäå-ãBäæeáä ¦³¨¡Ÿ¥´¨«©¦´¡¦¦®©«¹Ÿ̈À¨©¬¦¨¨«§¨¨¬§¨¨®¬Ÿ§¹¦§¤À¤§¦§¨«¨´

:æòå ãBák ýåýéì eáä íénò úBçtLî ýåýéìç:åéúBøöçì eàáe äçðî-eàN BîL ãBák ýåýéì eáä −©«Ÿ̈¦§§´©¦®¨¬©« ¹Ÿ̈À¨¬¨«Ÿ¨´−©«Ÿ̈§´§®§¦¹§À̈¬Ÿ§©§¨«
è:õøàä-ìk åéðtî eìéç Lã÷-úøãäa ýåýéì eåçzLäéìáz ïBkz-óà Cìî äåäé | íéBbá eøîà ¦§©«£´−©«Ÿ̈§©§©®Ÿ¤¦¬¦¹¨À̈¨¨¨«¤¦§³©¦̧§Ÿ»¨³¨À̈©¦´−¥¥

:íéøLéîa íénò ïéãé èBnz-ìaàé:Bàìîe íiä íòøé õøàä ìâúå íéîMä eçîNé ©¦®¨¦¬©¹¦À§¥«¨¦«¦§§´−©¨©¦§¨¥´¨¨®¤¦«§©¬¹©À̈§Ÿ«

i"yx
(Â).‰Î¯·הגמלים את ויברך כד)לשון :(בראשית
(Ê).ÌÂÈ‰:תשמעו בקולו אם הזה בעולם
(Ë).ÈÂÁ·:חנם.ÈÏÚÙ Â‡¯ Ì‚:במצרים
(È).‰˘ ÌÈÚ·¯‡ לשון עמהם רבתי בהם, קטתי

בחיי נפשי י)נקטה שנה (איוב ארבעים בם נלחמתי
הם: לבב תועי אמרתי כי במדבר ‡Ï(È‡)להמיתם

.È˙ÁÂÓ קראתים אשר ולירושלים ישראל לארץ
שנאמר קלב)מנוחה עד:(לקמן עדי מנוחתי זאת

(‡).˘„Á ¯È˘ כי מוכיח וסופו העתיד  על זה מזמור
העתיד: על חדש שיר מקום בכל הארץ, את לשפוט בא

(Ê).ÌÈÓÚ ˙ÂÁÙ˘Ó '‰Ï Â·‰'לה הבו לו תתנו ומה
ועוז: ÍÏÓ.(È)כבוד זה:‰' שיר יהא לבא לעתיד

ÔÈ„È.ÌÈ¯˘ÈÓ· ÌÈÓÚ שפה להם שיהפוך אותם
‰ÌÈ.(È‡)זכיות:·ÌÈ¯˘ÈÓ.ברורה: ÌÚ¯È להרים

בתחלה: קול

cec zcevn
(‰).Â‰˘Ú ‡Â‰Â: אחד במקום נקוה להיות מקומו על תקנו
(Â).‰ÂÁ˙˘:בארץ הגוף כל  שטוח  הואÚ¯ÎÂ‰.הוא 

הגוף : וקצת  הראש  על Î¯·‰.כפיפת  הברכיים כריעת הוא
אותנו:Â˘ÂÚ.הארץ: והמרומם  Â˙ÈÚ¯Ó.(Ê)המגדל  ÌÚ

אותנו : ומנהיג  רועה Â„È.שהוא  Ô‡ˆÂהרחמני הרועה כמו ר "ל 
במקל: ולא  היד  נטיית  עם  הצאן ינהג היום‰ÌÂÈ.אשר  ר"ל

תשמעו : בקולו כאשר כן  אתכם ינהיג ˙˜˘Â(Á)ההוא Ï‡
.ÌÎ··Ï:מריבה במי כמו ה' אחרי במיÌÂÈÎ.להרהר כמו 

שם ויקרא  כמ "ש  היא היא כי במ"ש  הדבר וכפל  במדבר מסה
וגו' ומריבה  מסה יז)המקום  ÈÂÒ.(Ë):(שמות אם‡˘¯

שם: שנאמר כמה  מים להם ליתן בידי ÈÏÚÙ.היכולת Â‡¯ Ì‚ ÈÂÁ·עכ "ז ובמדבר הים ועל  במצרים פעלי שראו אחר  אפילו 
אותי: ובחנו  וחזרו בי האמינו ·„Â¯.(È)לא ËÂ˜‡תועה לבבם אשר העם זהו ואמרתי ההוא הדור באנשי קטטה  לי היה

דרכי:Ì‰Â.מאחרי: את הם  ידעו לא הקטטה  כל  È˙Ú·˘.(È‡)אחר אפי‡˘¯ בחרון  ונשבעתי עליהם קצפתי זה בעבור אשר
ישראל : ארץ זה  מנוחתי אל יבואון  ÔÂ‡Â·È.שלא  Ì‡יהיה וכך  כך  האומר כאדם הוא והרי אמר  ולא וגזם הוא  שבועה ענין
אכזב לדוד  אם  וכן הזה הדבר אעשה פט)אם  ÌÂÈÏ.(·):(לעיל ÌÂÈÓ Â¯˘·:חדשה הישועה על  לזה  זה  בשרו יום ÏÚ(„)בכל 

.ÌÈ‰Ï‡ ÏÎ:לאלוה וקבלום  להם עובדים גלולים העובדי שהיו השמים צבא וכל  והירח השמש ה'‡ÌÈÏÈÏ.(‰)הם  למול  כי
כאין: ה ':Â‰'.כמוהם ידי מעשי  המה  גם א "כ  בכללו וצבאיו  השמים  את עשה ה' Ï‰'.(Ê)אבל  Â·‰'לה הבו ומפרש  וחוזר 

ועוזו: כבודו ספרו  ר "ל  ועוז ˘ÂÓ.(Á)כבוד  „Â·Î:לשמו הראוי לחצרותיו˘‡Â.כבוד  עמה ובואו הכתף על  מנחה סבלו
˜„˘.(Ë)בה"מ: בקדושה :·‰„¯˙ המהודר ·‚ÌÈÂ.(È)בבה "מ Â¯Ó‡:מלכותו הראה עתה ר"ל מלך  ה' לזה  זה ‡Ûאמרו
.ÔÂÎ˙:לפול נוטה  תהי  לבל  הכנת ה' אתה העולם שאף  נראה  עתה  מדתÔÈ„È.ר"ל  לפי  הישר במשפט  העמים את  הדן הוא 

‰˘ÌÈÓ.(È‡)רחמים: ÂÁÓ˘Èקדרו וירח שמש נאמר רעה  ביום וכן בעולם  אז  שתהיה  השמחה  רוב על  הוא  מליצה  (יואל ענין 

השמחה:ÌÚ¯È.:ב') לגודל  רם  קול אותו:Â‡ÂÏÓÂ.ישמיע  הממלאים הבריות

oeiv zcevn
(‰).Â‰˘Úאותו לעשות וימהר כמו תקון יח)ענין :(בראשית
(Â).Â˘ÂÚ ויכוננך עשך  הוא כמו וגדולה  הרמה  (דברים ענין

יובל‡Ì.(Ê):לב) יהיה  ואם וכן  לז)כאשר ˙˜˘Â.(Á):(במדבר
קשה : ומריבה :‡˜ËÂ.(È)מלשון קטטה ענין˙ÈÚÂ.מל '

אובד  כשה תעיתי כמו הישר  מדרך קיט)הפניה :(לקמן
(·).Â¯˘·:חדשות השמעת מלשון‡ÌÈÏÈÏ.(‰)ענינו  הוא 

אליל  רופאי וכן תועלת מבלי דבר ר"ל ולא, יג)אל :(איוב
(Ê).Â·‰תנו ור"ל תפלהתנו נתן ולא  כמו ואמרו (שם בפה

ורעד :ÂÏÈÁ.(Ë):א) חיל  מלשון

     

              
     

           
       
       

       

                      
                

                      
                      

                         
              

                    
               

                 
                   

 

        

          

          
         

         
        

          
         

         

          
        

        
    

           
           

          
          

         
           
           

          
         

           
          

 

        

            
            

         
         

         
         

        
            

          
          

        

        
          

            
             

      
              

       
          

           

     

       

          
           
            

         
        

       
        

         
       

       
          

         
          

           
       

         
         

       
          

       
         

        
         

   



קסי evÎdv wxt mildz - miaezk

dv mildz`iÎd.

ä:eøöé åéãé úLaéå eäNò àeäå íiä Bì-øLàå:eðNò ýåýé-éðôì äëøáð äòøëðå äåçzLð eàaæék £¤´−©¨§´¨¨®§¹©¤À¤¨¨¬¨¨«−Ÿ¦§©«£¤´§¦§¨®¨¦¹§§À̈¦§¥§Ÿ̈¬Ÿ¥«¦»
:eòîLú Bì÷a-íà íBiä Bãé ïàöå Búéòøî íò eðçðàå eðéäìà àeäçíBék äáéøîk íëááì eL÷z-ìà ³¡Ÿ¥À©«£©³§©´−©§¦§´Ÿ¨®©¹À¦§Ÿ¬¦§¨«©©§´−§©§¤¦§¦¨®§¬

:øaãna äqîè:éìòô eàø-íb éðeðça íëéúBáà éðeqð øLàéíò øîàå øBãa èe÷à | äðL íéòaøà ©¹À̈©¦§¨«£¤´−¦¦£«¥¤®§¹¨À¦©¨¬¨«¢¦«©§»̈¦³¨¨̧»̈³§À¨«Ÿ©À©³
:éëøã eòãé-àì íäå íä ááì éòzàé:éúçeðî-ìà ïeàáé-íà étàá ézòaLð-øLà Ÿ¥´¥¨´¥®§¹¥ÀŸ¨«§¬§¨¨«£¤¦§©¬§¦§©¦®¦§¹ŸÀ¤§«¨¦«

ev mildz`iÎ`.

àeøéL:õøàä-ìk ýåýéì eøéL Lãç øéL ýåýéìá:BúòeLé íBéì-íBiî eøOa BîL eëøa ýåýéì eøéL ¦´−©«Ÿ̈¦´¨¨®¦¬©« ¹Ÿ̈À¨¨¨«¤¦´−©«Ÿ̈¨«§´§®©§¬¦§¹À§«¨«
â:åéúBàìôð íénòä-ìëa BãBák íéBbá eøtñã:íéäìà-ìk-ìò àeä àøBð ãàî ìläîe ýåýé ìBãâ ék ©§´©¦´§®§¨¨« ¹©¦À¦§§¨«¦¬»̈³§Ÿ̈´§ª¨´§®Ÿ¨¬¹À©¨¡Ÿ¦«
ä:äNò íéîL ýåýéå íéìéìà íénòä éäìà-ìk | ékå:BLc÷îa úøàôúå æò åéðôì øãäå-ãBäæeáä ¦³¨¡Ÿ¥´¨«©¦´¡¦¦®©«¹Ÿ̈À¨©¬¦¨¨«§¨¨¬§¨¨®¬Ÿ§¹¦§¤À¤§¦§¨«¨´

:æòå ãBák ýåýéì eáä íénò úBçtLî ýåýéìç:åéúBøöçì eàáe äçðî-eàN BîL ãBák ýåýéì eáä −©«Ÿ̈¦§§´©¦®¨¬©« ¹Ÿ̈À¨¬¨«Ÿ¨´−©«Ÿ̈§´§®§¦¹§À̈¬Ÿ§©§¨«
è:õøàä-ìk åéðtî eìéç Lã÷-úøãäa ýåýéì eåçzLäéìáz ïBkz-óà Cìî äåäé | íéBbá eøîà ¦§©«£´−©«Ÿ̈§©§©®Ÿ¤¦¬¦¹¨À̈¨¨¨«¤¦§³©¦̧§Ÿ»¨³¨À̈©¦´−¥¥

:íéøLéîa íénò ïéãé èBnz-ìaàé:Bàìîe íiä íòøé õøàä ìâúå íéîMä eçîNé ©¦®¨¦¬©¹¦À§¥«¨¦«¦§§´−©¨©¦§¨¥´¨¨®¤¦«§©¬¹©À̈§Ÿ«

i"yx
(Â).‰Î¯·הגמלים את ויברך כד)לשון :(בראשית
(Ê).ÌÂÈ‰:תשמעו בקולו אם הזה בעולם
(Ë).ÈÂÁ·:חנם.ÈÏÚÙ Â‡¯ Ì‚:במצרים
(È).‰˘ ÌÈÚ·¯‡ לשון עמהם רבתי בהם, קטתי

בחיי נפשי י)נקטה שנה (איוב ארבעים בם נלחמתי
הם: לבב תועי אמרתי כי במדבר ‡Ï(È‡)להמיתם

.È˙ÁÂÓ קראתים אשר ולירושלים ישראל לארץ
שנאמר קלב)מנוחה עד:(לקמן עדי מנוחתי זאת

(‡).˘„Á ¯È˘ כי מוכיח וסופו העתיד  על זה מזמור
העתיד: על חדש שיר מקום בכל הארץ, את לשפוט בא

(Ê).ÌÈÓÚ ˙ÂÁÙ˘Ó '‰Ï Â·‰'לה הבו לו תתנו ומה
ועוז: ÍÏÓ.(È)כבוד זה:‰' שיר יהא לבא לעתיד

ÔÈ„È.ÌÈ¯˘ÈÓ· ÌÈÓÚ שפה להם שיהפוך אותם
‰ÌÈ.(È‡)זכיות:·ÌÈ¯˘ÈÓ.ברורה: ÌÚ¯È להרים

בתחלה: קול

cec zcevn
(‰).Â‰˘Ú ‡Â‰Â: אחד במקום נקוה להיות מקומו על תקנו
(Â).‰ÂÁ˙˘:בארץ הגוף כל  שטוח  הואÚ¯ÎÂ‰.הוא 

הגוף : וקצת  הראש  על Î¯·‰.כפיפת  הברכיים כריעת הוא
אותנו:Â˘ÂÚ.הארץ: והמרומם  Â˙ÈÚ¯Ó.(Ê)המגדל  ÌÚ

אותנו : ומנהיג  רועה Â„È.שהוא  Ô‡ˆÂהרחמני הרועה כמו ר "ל 
במקל: ולא  היד  נטיית  עם  הצאן ינהג היום‰ÌÂÈ.אשר  ר"ל

תשמעו : בקולו כאשר כן  אתכם ינהיג ˙˜˘Â(Á)ההוא Ï‡
.ÌÎ··Ï:מריבה במי כמו ה' אחרי במיÌÂÈÎ.להרהר כמו 

שם ויקרא  כמ "ש  היא היא כי במ"ש  הדבר וכפל  במדבר מסה
וגו' ומריבה  מסה יז)המקום  ÈÂÒ.(Ë):(שמות אם‡˘¯

שם: שנאמר כמה  מים להם ליתן בידי ÈÏÚÙ.היכולת Â‡¯ Ì‚ ÈÂÁ·עכ "ז ובמדבר הים ועל  במצרים פעלי שראו אחר  אפילו 
אותי: ובחנו  וחזרו בי האמינו ·„Â¯.(È)לא ËÂ˜‡תועה לבבם אשר העם זהו ואמרתי ההוא הדור באנשי קטטה  לי היה

דרכי:Ì‰Â.מאחרי: את הם  ידעו לא הקטטה  כל  È˙Ú·˘.(È‡)אחר אפי‡˘¯ בחרון  ונשבעתי עליהם קצפתי זה בעבור אשר
ישראל : ארץ זה  מנוחתי אל יבואון  ÔÂ‡Â·È.שלא  Ì‡יהיה וכך  כך  האומר כאדם הוא והרי אמר  ולא וגזם הוא  שבועה ענין
אכזב לדוד  אם  וכן הזה הדבר אעשה פט)אם  ÌÂÈÏ.(·):(לעיל ÌÂÈÓ Â¯˘·:חדשה הישועה על  לזה  זה  בשרו יום ÏÚ(„)בכל 

.ÌÈ‰Ï‡ ÏÎ:לאלוה וקבלום  להם עובדים גלולים העובדי שהיו השמים צבא וכל  והירח השמש ה'‡ÌÈÏÈÏ.(‰)הם  למול  כי
כאין: ה ':Â‰'.כמוהם ידי מעשי  המה  גם א "כ  בכללו וצבאיו  השמים  את עשה ה' Ï‰'.(Ê)אבל  Â·‰'לה הבו ומפרש  וחוזר 

ועוזו: כבודו ספרו  ר "ל  ועוז ˘ÂÓ.(Á)כבוד  „Â·Î:לשמו הראוי לחצרותיו˘‡Â.כבוד  עמה ובואו הכתף על  מנחה סבלו
˜„˘.(Ë)בה"מ: בקדושה :·‰„¯˙ המהודר ·‚ÌÈÂ.(È)בבה "מ Â¯Ó‡:מלכותו הראה עתה ר"ל מלך  ה' לזה  זה ‡Ûאמרו
.ÔÂÎ˙:לפול נוטה  תהי  לבל  הכנת ה' אתה העולם שאף  נראה  עתה  מדתÔÈ„È.ר"ל  לפי  הישר במשפט  העמים את  הדן הוא 

‰˘ÌÈÓ.(È‡)רחמים: ÂÁÓ˘Èקדרו וירח שמש נאמר רעה  ביום וכן בעולם  אז  שתהיה  השמחה  רוב על  הוא  מליצה  (יואל ענין 

השמחה:ÌÚ¯È.:ב') לגודל  רם  קול אותו:Â‡ÂÏÓÂ.ישמיע  הממלאים הבריות

oeiv zcevn
(‰).Â‰˘Úאותו לעשות וימהר כמו תקון יח)ענין :(בראשית
(Â).Â˘ÂÚ ויכוננך עשך  הוא כמו וגדולה  הרמה  (דברים ענין

יובל‡Ì.(Ê):לב) יהיה  ואם וכן  לז)כאשר ˙˜˘Â.(Á):(במדבר
קשה : ומריבה :‡˜ËÂ.(È)מלשון קטטה ענין˙ÈÚÂ.מל '

אובד  כשה תעיתי כמו הישר  מדרך קיט)הפניה :(לקמן
(·).Â¯˘·:חדשות השמעת מלשון‡ÌÈÏÈÏ.(‰)ענינו  הוא 

אליל  רופאי וכן תועלת מבלי דבר ר"ל ולא, יג)אל :(איוב
(Ê).Â·‰תנו ור"ל תפלהתנו נתן ולא  כמו ואמרו (שם בפה

ורעד :ÂÏÈÁ.(Ë):א) חיל  מלשון
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב. עמוד ïéøñBàנו ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø.בשתיה היין àîìàאת ©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦©§¨

ש  יהודה רבי äøéøaסובר ïéà,,חובה לקיני שופרות היו שלא יהודה רבי סובר גם ולכך ¥§¥¨
להוציא  יועיל ולא מהקרבה, כולם יפסלו המעות מנותני אחד שמת יוודע שכאשר

ברירה. שאין סובר שהוא כיון המת, של מעותיו הם שאלו שהתברר ולומר זוזים ארבעה

הגמרא: יהודה,éànîדוחה רבי של טעמו שזהו יודעים מהיכן -íúä éðàL àîìéc ¦©¦§¨©¦¨¨
שם  שונה àîòèהמקרה,- éðz÷ãk שכן עליו, שחלקו הטעם  את לו אמרו שהרי - ¦§¨¨¥©£¨

íéìáè äúBL àöîðå ãBpä ò÷aé ànL äãBî äzà éà ,øéàî éaøì Bì eøîà̈§§©¦¥¦¦©¨¤¤¨¦¨©©§¦§¨¤§¨¦
òøôîì הרי מהיין, התרומה את יפריש שלמחר התנאי משום לשתות מותר היאך - §©§¥©

להפריש. יוכל ולא היין וישפך הנוד שיבקע íäìיתכן øîàåמאיר ò÷aiLëì,רבי §¨©¨¤¦§¤¦¨©
ביד  ליתנו שאפשר כיון התרומה, את להפריש יוכל ולא הנוד שיבקע לחשוש לנו שאין

שאין  שסובר משום אינו שאוסר יהודה רבי של שטעמו משמע מקום ומכל שומר.

כן  ואם התרומה, את להפריש יוכלו ולא הנוד יבקע שמא שחושש משום אלא ברירה,

ברירה. שאין שסובר יהודה רבי מדברי להוכיח אין

שאדם  נאמר תחומין עירוב בהלכות אחר: ממקום יהודה רבי דעת את הגמרא מוכיחה

מניח  שם, ששובת  מהמקום אמה לאלפיים מחוץ בשבת לילך לו מותר שיהא החפץ

כאילו  נחשב כן ידי ועל שביתתו, ממקום אמה אלפיים בסוף סעודות] שתי [מזון עירוב

והשומע  אמה. אלפיים עוד משם לילך לו ומותר העירוב את שהניח במקום שבת הוא

לדעת  לילך, ירצה מהם לאיזה יודע ואינו למערב ואחד למזרח אחד חכמים שני שיבואו

לו:)רבנן ששובת,(עירובין מהיכן אמה אלפיים בסוף הצדדים בשני עירוב מניח ,

מזרח, שבצד בעירובו שביתה יקנה מזרח שבצד לחכם לילך ירצה שאם ואומר ומתנה

יקנה  מערב שבצד לחכם לילך ירצה ואם אמה, אלפיים עוד לילך מותר יהא ומשם

אמה. אלפיים עוד לילך מותר ויהא מערב בצד שעירב במקום שביתה

àlà,ברירה שאין סובר יהודה שרבי להוכיח Biàיש éðúcî,חכם שם -,Bià éðúc ¤¨¦§¨¥©§¨¥©
ãçàk íéøác éðL ìò äðúî íãà ïéà ,øîBà äãeäé éaø להניח יכול אדם אין - ©¦§¨¥¥¨¨©§¤©§¥§¨¦§¤¨

ולהת  צדדים בשני עירובו,עירוב לו יקנה שם מחר, לילך שירצה צד שלאיזה ולומר נות

לסמוך  אפשר  ואי  השמשות , בבין הוא העירוב במקום השביתה קניית שזמן משום

השמשות  שבבין הוברר שאכן ולומר פלוני, לצד לילך שדעתו בשבת למחרת לכשיאמר

לצד  לילך דעתו היתה השמשות בין בשעת שמא חוששים שכן זה, צד לקנות נתכוין

יכול àlàאחר. החכם, יבוא צד לאיזה השמשות בבין ידע ולא שבא, אחד בחכם רק ¤¨
çøænìלהתנות íëç àa íà יהיה,çøænì Báeøéòיבוא Báeøéòיהיה áøònìואם ¦¨¨¨©¦§¨¥©¦§¨©©£¨¥

ïàëìe ïàëì ìáà ,áøònì,לילך רוצה הוא צד לאיזה לעצמו לברור כך אחר כאמור.àìשיוכל העירוב, daמועיל ïðéeäå- ©©£¨£¨§¨§¨Ÿ§©¦¨¨
בזה, ïàëìe,ושאלנו ïàëì àðL éàî,חכמים שני שבאים שלצד àìcבאופן למפרע ולברר לילך רוצה להיכן בשבת לומר יכול ©§¨§¨§¨§Ÿ

משום  וזאת עירובו, קנה äøéøa,זה ïéàcכן áøòîeאם çøænì,יבוא צד לאיזה יודע ואינו שיבוא אחד חכם על כשמתנה אף - §¥§¥¨©¦§¨©£¨
énð ש משום יועיל שלא äøéøa,נאמר ïéà עכשיו ורק האחר לצד לילך החכם של דעתו היתה השמשות שבבין שאפשר כיון ©¦¥§¥¨

מערב. הוא צד לאיזה לברר יכול ומדוע זה, לצד לילך ïðçBé,החליט éaø øîàåנאמר הברייתא íëçשדין àa øákLk קודם ְֵָ§¨©©¦¨¨§¤§¨¨¨¨
ידע  לא העירוב מניח שאותו אלא מהצדדים באחד החכם היה כבר העירוב קניית זמן שהוא השמשות שבבין וכיון השמשות, בין

העירוב. חל צד לאיזה זה דבר נתגלה למחרת ורק מבורר, היה כבר חכם בא שאליו צד שאותו כיון ברירה, לדין לבוא צריך אין היכן,

יהודה רבי דעת כאן  עד  מעות נתבאר יתערבו שאם כיון חובה, לקיני שופרות היו שלא לכך טעמו וזהו ברירה, על לסמוך שאין

אף  שופרות מעמידים היו זה, חשש לולי אולם הפסולים. שאלו בכך ולברר המעות חלק להשליך תקנה תועיל לא ופסולים כשרים

לטעות. יבואו שלא הכתיבה על וסומכים השופרות, על לכתוב אפשר שכן לנדבה חובה בין שיחליפו חשש ואין חובה לקיני

i"yx

ò÷áéùëì`l xnelk el yegp .
xyt`c rwai `nyl opiyiig

:xneyl dil xqncäðúî íãà ïéà
íéøáã éðù ìòoiaexir ipy gipdl .

`ny axrnl cg`e gxfnl cg`
gxfnl cg` minkg ipy e`ai m`
odn df i`l xnele axrnl cg`e
ziipwy itl xgnl jl` dvx`y
dfyke `id zeynyd oia aexir
`l dvxiy eze` xgnl xxea
xxaed xnel dxixa` opiknq
dpw df mkg cvl aexirdy
cg` mkg lr `l` yn` dziay
`ed `ai gex dfi`l rcei epi`e
ly iaexir gxfnl `a m` dpzn
iaexir axrnl `a m`e dpwi gxfn
o`kle o`kl eli`e dpwi axrn ly
dvx`y mewnl minkg ipy lr

:dxixa oi`c `l jl`äá ïðéåäå.
mkg oiicr zeynyd oia c''qwc
`al lkeie oeqkl`a `ede `a `l
el `ae axrnle gxfnl jygzyn

:odn cg`léîð áøòîå çøæî.
mkgd zrca eaexir df dlzyk
mkgdy gexl aexir dpwi xnel
oia `ny dxixa oi` dl `a
mkg ly ezrca did zeynyd

:dcbpky gexlïðçåé éáø øîàå
íëç àá øáëùëzeynyd oia .

jky gexd eze`l aexir dpwc
:mei ceran df dpzd

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חה"ס תשרי, תש"כ

ברוקלין.

למסור לכל אנ"ש בתוככי כל ישראל ברכות זמן שמחתנו, ובהתחלתו מבצע ארבע מינים באופן 

דופרצת לכל ארבע הסוגים דבני ישראל, לאחד אותם ולהלהיבם לתורה ומצות ופנימיותם, כהוראת 

רבן של כל ישראל הבעש"ט, שנכנסנו בשנת המאתים להילולא שלו, ויפוצו מעינותיו חוצה וייתי מר 

מלכא משיחא. חג שמח ולבשורות משמחות,

מנחם שניאורסאהן
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב. עמוד ïéøñBàנו ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø.בשתיה היין àîìàאת ©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦©§¨

ש  יהודה רבי äøéøaסובר ïéà,,חובה לקיני שופרות היו שלא יהודה רבי סובר גם ולכך ¥§¥¨
להוציא  יועיל ולא מהקרבה, כולם יפסלו המעות מנותני אחד שמת יוודע שכאשר

ברירה. שאין סובר שהוא כיון המת, של מעותיו הם שאלו שהתברר ולומר זוזים ארבעה

הגמרא: יהודה,éànîדוחה רבי של טעמו שזהו יודעים מהיכן -íúä éðàL àîìéc ¦©¦§¨©¦¨¨
שם  שונה àîòèהמקרה,- éðz÷ãk שכן עליו, שחלקו הטעם  את לו אמרו שהרי - ¦§¨¨¥©£¨

íéìáè äúBL àöîðå ãBpä ò÷aé ànL äãBî äzà éà ,øéàî éaøì Bì eøîà̈§§©¦¥¦¦©¨¤¤¨¦¨©©§¦§¨¤§¨¦
òøôîì הרי מהיין, התרומה את יפריש שלמחר התנאי משום לשתות מותר היאך - §©§¥©

להפריש. יוכל ולא היין וישפך הנוד שיבקע íäìיתכן øîàåמאיר ò÷aiLëì,רבי §¨©¨¤¦§¤¦¨©
ביד  ליתנו שאפשר כיון התרומה, את להפריש יוכל ולא הנוד שיבקע לחשוש לנו שאין

שאין  שסובר משום אינו שאוסר יהודה רבי של שטעמו משמע מקום ומכל שומר.

כן  ואם התרומה, את להפריש יוכלו ולא הנוד יבקע שמא שחושש משום אלא ברירה,

ברירה. שאין שסובר יהודה רבי מדברי להוכיח אין

שאדם  נאמר תחומין עירוב בהלכות אחר: ממקום יהודה רבי דעת את הגמרא מוכיחה

מניח  שם, ששובת  מהמקום אמה לאלפיים מחוץ בשבת לילך לו מותר שיהא החפץ

כאילו  נחשב כן ידי ועל שביתתו, ממקום אמה אלפיים בסוף סעודות] שתי [מזון עירוב

והשומע  אמה. אלפיים עוד משם לילך לו ומותר העירוב את שהניח במקום שבת הוא

לדעת  לילך, ירצה מהם לאיזה יודע ואינו למערב ואחד למזרח אחד חכמים שני שיבואו

לו:)רבנן ששובת,(עירובין מהיכן אמה אלפיים בסוף הצדדים בשני עירוב מניח ,

מזרח, שבצד בעירובו שביתה יקנה מזרח שבצד לחכם לילך ירצה שאם ואומר ומתנה

יקנה  מערב שבצד לחכם לילך ירצה ואם אמה, אלפיים עוד לילך מותר יהא ומשם

אמה. אלפיים עוד לילך מותר ויהא מערב בצד שעירב במקום שביתה

àlà,ברירה שאין סובר יהודה שרבי להוכיח Biàיש éðúcî,חכם שם -,Bià éðúc ¤¨¦§¨¥©§¨¥©
ãçàk íéøác éðL ìò äðúî íãà ïéà ,øîBà äãeäé éaø להניח יכול אדם אין - ©¦§¨¥¥¨¨©§¤©§¥§¨¦§¤¨

ולהת  צדדים בשני עירובו,עירוב לו יקנה שם מחר, לילך שירצה צד שלאיזה ולומר נות

לסמוך  אפשר  ואי  השמשות , בבין הוא העירוב במקום השביתה קניית שזמן משום

השמשות  שבבין הוברר שאכן ולומר פלוני, לצד לילך שדעתו בשבת למחרת לכשיאמר

לצד  לילך דעתו היתה השמשות בין בשעת שמא חוששים שכן זה, צד לקנות נתכוין

יכול àlàאחר. החכם, יבוא צד לאיזה השמשות בבין ידע ולא שבא, אחד בחכם רק ¤¨
çøænìלהתנות íëç àa íà יהיה,çøænì Báeøéòיבוא Báeøéòיהיה áøònìואם ¦¨¨¨©¦§¨¥©¦§¨©©£¨¥

ïàëìe ïàëì ìáà ,áøònì,לילך רוצה הוא צד לאיזה לעצמו לברור כך אחר כאמור.àìשיוכל העירוב, daמועיל ïðéeäå- ©©£¨£¨§¨§¨Ÿ§©¦¨¨
בזה, ïàëìe,ושאלנו ïàëì àðL éàî,חכמים שני שבאים שלצד àìcבאופן למפרע ולברר לילך רוצה להיכן בשבת לומר יכול ©§¨§¨§¨§Ÿ

משום  וזאת עירובו, קנה äøéøa,זה ïéàcכן áøòîeאם çøænì,יבוא צד לאיזה יודע ואינו שיבוא אחד חכם על כשמתנה אף - §¥§¥¨©¦§¨©£¨
énð ש משום יועיל שלא äøéøa,נאמר ïéà עכשיו ורק האחר לצד לילך החכם של דעתו היתה השמשות שבבין שאפשר כיון ©¦¥§¥¨

מערב. הוא צד לאיזה לברר יכול ומדוע זה, לצד לילך ïðçBé,החליט éaø øîàåנאמר הברייתא íëçשדין àa øákLk קודם ְֵָ§¨©©¦¨¨§¤§¨¨¨¨
ידע  לא העירוב מניח שאותו אלא מהצדדים באחד החכם היה כבר העירוב קניית זמן שהוא השמשות שבבין וכיון השמשות, בין

העירוב. חל צד לאיזה זה דבר נתגלה למחרת ורק מבורר, היה כבר חכם בא שאליו צד שאותו כיון ברירה, לדין לבוא צריך אין היכן,

יהודה רבי דעת כאן  עד  מעות נתבאר יתערבו שאם כיון חובה, לקיני שופרות היו שלא לכך טעמו וזהו ברירה, על לסמוך שאין

אף  שופרות מעמידים היו זה, חשש לולי אולם הפסולים. שאלו בכך ולברר המעות חלק להשליך תקנה תועיל לא ופסולים כשרים

לטעות. יבואו שלא הכתיבה על וסומכים השופרות, על לכתוב אפשר שכן לנדבה חובה בין שיחליפו חשש ואין חובה לקיני

i"yx

ò÷áéùëì`l xnelk el yegp .
xyt`c rwai `nyl opiyiig

:xneyl dil xqncäðúî íãà ïéà
íéøáã éðù ìòoiaexir ipy gipdl .

`ny axrnl cg`e gxfnl cg`
gxfnl cg` minkg ipy e`ai m`
odn df i`l xnele axrnl cg`e
ziipwy itl xgnl jl` dvx`y
dfyke `id zeynyd oia aexir
`l dvxiy eze` xgnl xxea
xxaed xnel dxixa` opiknq
dpw df mkg cvl aexirdy
cg` mkg lr `l` yn` dziay
`ed `ai gex dfi`l rcei epi`e
ly iaexir gxfnl `a m` dpzn
iaexir axrnl `a m`e dpwi gxfn
o`kle o`kl eli`e dpwi axrn ly
dvx`y mewnl minkg ipy lr

:dxixa oi`c `l jl`äá ïðéåäå.
mkg oiicr zeynyd oia c''qwc
`al lkeie oeqkl`a `ede `a `l
el `ae axrnle gxfnl jygzyn

:odn cg`léîð áøòîå çøæî.
mkgd zrca eaexir df dlzyk
mkgdy gexl aexir dpwi xnel
oia `ny dxixa oi` dl `a
mkg ly ezrca did zeynyd

:dcbpky gexlïðçåé éáø øîàå
íëç àá øáëùëzeynyd oia .

jky gexd eze`l aexir dpwc
:mei ceran df dpzd



xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc migqt(oey`x meil)

oke,àéL÷ àì äãeäé áøìlk `id dwegx jxc ezhiyly s` ik §©§¨Ÿ©§¨
mewn lkn ,dlik` zrya qpkdl leki epi`yõøL àîè`edy s` §¥¤¤

,dlik` zrya gqtd z` lek`l ie`xdééçc àðîçødxezd ± ©£¨¨©§¥
,aezkd zxifbn oey`xd gqtd z` zeyrln eze` dzgcáéúëc¦§¦

(i h xacna),'Lôðì àîè äéäé ék Léà Léà'mei dxezd dhxit `le ¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤
,ez`neh ly mieqn÷ñò àì éîïðémb wqer weqtd oi` m`d ± ¦Ÿ¨§¦©

ote`a,çñtä áøòa úBéäì BlL éòéáL ìçLleki `ed df ote`ae ¤¨§¦¦¤¦§§¤¤©¤©
z` lek`l ie`x didie xyr drax` meia d`fdd xg` leahl

,dlila gqtdéçãéì àðîçø øîà éëä eléôàådxn` ok it lr s`e ± ©£¦¨¦¨©©£¨¨¦§¥
uxy `nh s`y cenll yi dfne ,ipy gqtl dgcp `edy dxezd
,ipy gqtl dxezd eze` dzgc ,ely iriaya zn `nhl dnecd

.uxy `nh lr miwxefe mihgey oi`y dcedi ax xn` jk meyne
drax` mei zevga cnerdy `aiwr iax zhiy d`aed epzpyna
d`ian `xnbd ,dwegx jxc oicn xeht ,uegle miricend on xyr

:ezhiy itl mipic ipy da eycgzpy `ziixaïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
ãîBò äéäxyr drax` mei zevga,íéòéãBîì õeçjxc `id efy ¨¨¥§¦¦

,`aiwr iax zhiyl dwegxñðkéì ìBëéålr dhigy zrya dxfrl §¨¦¨¥
uexl xdniy iciìBëé ,íéãøôáe íéñeñay xnel iziidáéiç àäé §¦¦§¨¦¨§¥©¨

,dhigy zrya dxfrl ribdl ick ok dyr `l m` zxkãeîìz©§
øîBìaezkd epcnln ±(bi h my),äéä àì Cøãáe'zFUrl lcge ©§¤¤Ÿ¨¨§¨©©£

did `ly in `weec ,xnelk ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe ,gqRd©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
,zxk aiig ,gqtd z` zeyrln lcg ok it lr s`e dwegx jxca

äläå`ld ,miricenl uegn meid zevga cnerd df mc`e ±äéä §©¨¨¨
Cøca` ok lre ,dwegx.zxk eaiigl oi §¤¤

:sqep oicãîBò äéäxyr drax` mei zevga,íéòéãBnä ïî íéðôì ¨¨¥¦§¦¦©¦¦
,dwegx jxca `vnp epi` `aiwr iax zhiylyñðkéì ìBëé ïéàå§¥¨¦¨¥

BúBà úBákòîä úBðBø÷e íélîb éðtîmi`yep mdy iptn ,qpkdln ¦§¥§©¦§©§©§
,ecal zklle mdn hnydl dvex epi`e ezia ipa z`ìBëéiziid ¨

y xneláéiç àäé àì,qep` `edy oeik zxkCøãáe' øîBì ãeîìz Ÿ§¥©¨©§©§¤¤
äéä àì,xnelk ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe ,gqRd zFUrl lcge Ÿ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

,zxk aiig ,gqtd z` zeyrln lcge dwegx jxca did `ly mc`
éøäådf mc`Cøca äéä àì,miricend on miptl did ixdy ,dwegx ©£¥Ÿ¨¨§¤¤

el did ik ,qpe` mpi` qpkdln eze` miakrnd zepexwde milnbde
.hegyle dxfrl icigi zklle ezia ipan hnydl

lirl `ler zrck xaeqd `ax zrc z` d`ian `xnbd(:bv)

,lin dyng jldn `ed miakekd z`v cr xgyd zelrny
:mdilr dywneàîìò éåä éñøt éôìà àzéL ,àáø øîàzyy ± ¨©¨¨¦¨©§¥©§¥¨¥¨§¨

jelid swid xeriy edf ,xnelk ,mlerd `ed ze`qxt mitl`
,axrnl gxfnn mlerd llg jeza meid jyna dngdàëîeñå§§¨

éñøt àôìà àòé÷øcdngd zkldn ea riwxd ly eiaere - ¦§¦¨©§¨©§¥
.dqxt sl` `ed ,rewyl zqpkpyke gexfl z`veiykàøîb àãç£¨§¨¨

dn epiide ,eaxn cnly dnn eze` rci `ax xn`y cg` xac ±
,dqxt mitl` zyy `ed mlerdy xn`yàøáñ àãçåcg` xace ± ©£¨§¨¨

riwxd iaery xn`y dn epiide ,`xaqn eze` rci `ax xn`y
mitl` zyy `ed mlerdy eaxn rcie xg`ny ,dqxt sl` `ed

.dqxt sl` `ed riwxd iaery `xaqn mb rci ,dqxt
zcinn riwxd iaer zcin z` `ax cnl cvik zx`an `xnbd

`ax :mlerdøîàc àä ék dì øáñ[xn`y enk-]äpç øa øa äaø ¨©¨¦¨§¨©©¨©©©¨
ïðçBé éaø øîà(:bv lirl),íBéa éðBðéa íãà Cìäî änkmeidy ,ipepia ¨©©¦¨¨©¨©£©¨¨¥¦§

,ea miey dlildeúBàñøt øNòe ,lin mirax` odyøçMä úBìòî ¤¤©§¨¥£©©©
änçä õðä ãòåly jelid onf `ed,ïéìéî äMîçokeänçä úòé÷Mî §©¨¥©©¨£¦¨¦¦¦§¦©©©¨

íéáëBkä úàö ãòly jelid onf `ed,ïéìéî äMîçmipnf ipyae ©¥©¨¦£¦¨¦¦
zqpkpyk e` gexfl z`veiyk riwxd iaera dngd ddey el`
ly jelid onf `ed riwxd iaera dngd jelidy ixd ,rewyl

,lin dyngàöîðzcinyìL BéáBòdòé÷øwlg `edäMMî ãçà ¦§¨§¤¨¦©¤¨¦¦¨
íBéacr xgyd zelrn elek meid ixdy ,driwyd cr dngd upn §

n mirax` jelid onf `ed miakekd z`vdxyr zigtp xy`ke ,li
,miakekd z`v cr driwydne upd cr xgyd zelrny lin
dyyn cg` wlge ,lin miyly driwyd cr dngd upn mix`yp

okl .riwxd iaera dngd jelid onf `edy lin dyng `ed mdly
mb rci ,dqxt mitl` zyy `ed mlerdy eaxn `ax rciy xg`
epiidc ,mlerd ly dyyn cg` wlg `ed riwxd iaery `xaqn
cr updn] mc` ly lin miyly jldn jeza ixdy ,dqxt sl`
mitl` zyy epiidc ,mlerd lk z` dngd zkldn [driwyd
dngd zkldn mc` ly lin dyng jldn lkay `vnpe ,dqxt
upd cr zelrn riwxd iaera dngd jelidy oeike ,dqxt sl`
m` ,mc`l lin dyng jldn `ed miakekd z`v cr driwydne
sl` `ed riwxd iaery `vnpe ,dqxt sl` f` dngd zkled ok

.dqxt
:`ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,`ax ixacòé÷ø ìL BéáBò ,øîBà äãeäé éaø`ed ©¦§¨¥§¤¨¦©
wlgòãz ,íBéa äøNòî ãçàixdy ,`ed okyíãà Cìäî änk ¤¨¥£¨¨§¥©©¨©£©¨¨

íBéa éðBðéa,miakekd z`v cr xgyd zelrnúBàñøt øNòody ¥¦§¤¤©§¨
,lin mirax`,ïéìéî úòaøà änçä õðä ãò øçMä úBìòîeoke ¥£©©©©¨¥©©¨©§©©¦¦

,ïéìéî úòaøà íéáëBkä úàö ãòå änçä úòé÷Mîel` mipnf ipyae ¦§¦©©©¨§©¥©¨¦©§©©¦¦
,rewyl zqpkpyk e` gexfl z`veiyk riwxd iaera dngd ddey
,lin drax` jelid onf `ed riwxd iaera dngd jelidy ixd

df itleòé÷ø ìL BéáBò úàöîðwlg.íBéa äøNòî ãçàiax ixacl ¦§¥§¤¨¦©¤¨¥£¨¨§
ixdy ,lin mipye miyly driwyd cr updn jled mc` dcedi

n mirax` `ed miakekd z`v cr zelrn ekelidxy`ke ,li
upd cr xgyd zelrn jled `ed mze`y lin dpeny zigtp
updn lin mipye miyly mix`yp ,miakekd z`v cr driwydne

.driwyd cràáøc àúáeézmc` eixacl ixdy ,`axl dywe - §§¨§¨¨
oke .lin miyly driwyd cr updn jledàleòc àúáeézoke - §§¨§¨

lirl xn`y `ler ixac lr dcedi iax ixacn dyw(:bv)jldny
:`xnbd dwiqn .lin miyly `ed driwyd cr updn mc`àúáeéz§§¨

.`ziixaa dcedi iax ixacn `lere `ax ixac lr dyw ok`
cr updn mc` jldny mixaeqd `axe `lery `xnba exn` lirl
meia mc` jldny opgei iaxk exaq ,lin miyly `ed driwyd
iax ixacn mzhiy lr `xnbd dzywde ,ze`qxt xyr `ed
.opgei iax lr s` ok zeywdl yi m`d zxxan `xnbd .dcedi

:`xnbd zxxanïðçBé éaøc àúáeéz éåäéz àîéìxn`p m`d ± ¥¨¤¡¥§§¨§©¦¨¨
,opgei iax ixac lr s` `kxit didz `ziixaa dcedi iax ixacny
,`aed opgei iax mya dpg xa xa dax ixac jynda ixdy
cr driwydn oke lin dyng mc` jled upd cr xgyd zelrny
mipnfay ,`ziixaa dcedi iax ixack `ly dfe ,miakekd z`v

:`xnbd dgec .lin drax` wx mc` jled el`Cì øîà,opgei iax ¨©¨
éøîàc àeä àîîéa àðàepiidc ,meid lkay wx izxn` ip` ± £¨¦¨¨§©§¦

`le ,ze`qxt xyr mc` jled miakekd z`v cr xgyd zelrn
xaeq ip` dfae ,driwyd xg`e upd mcew jled `ed dnk izhxit

,lin drax` f` jled mc`y dcedi iaxkeòè à÷c àeä ïðaøå± §©¨¨§¨¨
,erhy md ixac z` eyxity `axe `lereàîã÷c ïáLç à÷c§¨¨§¨§©§¨

àëBLçå,mc` ipa aex jelid z` ze`qxt xyrd jeza eayigy ± ©£¨
r upd mcew lin dyng mikledyjxcl z`vl minikyny ici l

ici lr lin dyng mikled driwyd xg` oke ,xgyd zelr mcew
jled mc`y exn` okle ,miakekd z`v xg` miklede mixg`ny

.lin dyng el` mipnfa
lirl(:bv)xgyd zelrny ,`pipg iax ixacn di`x `xnbd d`iad

yi m`d zxxan `xnbd .lin dyng jelid onf `ed dngd up cr
zxxan .`ziixaa dcedi iax ixacn `pipg iax lr zeywdl

:`xnbdàðéðç éaøc àúáeéz éåäéz àîéìiax ixacny xn`p m`d ± ¥¨¤¡¥§§¨§©¦£¦¨
z` d`xy lirl `pipg iax xn`y dn lr `kxit didz dcedi
edelivdy zra dngd up cr xgyd zelrn hel jldy mewnd
zelrn eixacle ,lin dyng my eide ,mecq zkitdn mik`lnd
dcedi iax ixde ,lin dyng jelid onf `ed dngd up cr xgyd
jelid onf `ed dngd up cr xgyd zelrny `ziixaa xn`

:`xnbd dgec .lin drax`àìdcedi iax ixacn zeywdl oi` ± Ÿ
ik ,`pipg iax lréðàL 'eöéàiå'xn`p hel zlvd iab ±hi ziy`xa) ©¨¦¨¦
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המשך בעמוד מה

ezny in` cenr cv sc ± iyily wxtmigqt
àéù÷ àì äãåäé áøìå,rnyna ely iriay elit`e ,aizk `nzq ytpl `nh :xaqwc Ð

) oiwxit jci`a `pniwe`ckiriay lgy ,eid devn zn i`nh xn`c o`nk dl xaqc (a,v

.gqtd axra odlyíéãøôáå íéñåñá.dvexna Ðáééç àäé ìåëéribd `l m` ,zxk Ð

.dhigy zrya dxfrläéä äìäå.`ed dwegx jxc oiricenl uegc Ðíéìîâ éðôî
úåðåø÷åezia ipae eipa `ian did `ede Ð

.odilráééçhnydl el yiy ,qpe` df oi`y Ð

.hegyle icigi jlileäåä éñøô éôìà àúéù
àîìòllgd jeza dngd jelid swid Ð

.axrnl gxfnnàòé÷øã àëîåñåly eiaer Ð

.riwxàøîâ àãç`nlrc iqxt itl` `ziy Ð

`kneq iqxt `tl`c `de ,diaxn ded `xnb

riwxcziyc `iddn ,dizrcn dl xaq ded Ð

.`xnbc iqxt itl`äùùî ãçà òé÷ø ìù åéáåò
íåéájldn mc` ixdy ,dzriwy cre dvpdn Ð

jezae dzriwy cre dvpdn oilin miyly

lk z` zkldn `id mc`l oilin miyly jldn

jldn icke ,iqxt mitl` zyy `edy mlerd

.oilin miylya dyyn cg` ied oilin dyng

lkay .iqxt `tl` `riwxc `kneq :`nl`

sl` zkldn dngd mc`l lin dyng jldn

miyxtn yie .ze`qxtepiid ,iqxt itl` `ziy :

oi` ixdy ,llk ol `xidp `le ,agexl e` jxe`l

.eztiwn `l` mler ly ekxe`l zkldn dngd

íåéá äøùòî ãçà 'åë øîåà äãåäé éáø òîù àú
zelrn `nei dilekl aiyg `w dcedi iax Ð

opiazen `da ,edin .miakekd z`v cre xgyd

upd cre xgyd zelrn `kd ipzwc .`axl

oke riwxd iaer epiidc ,oilin drax` dngd

,oilin drax` miakekd z`v cre dzriwyn

cre dngd updn oilin mipye miyely edl eyt

driwyixn`c `lerce `axc `zaeize Ð

.oilin miylyïðçåé éáøã äéúáåéú éåäéú àîéð
xa daxca lirl opixn`c `dc `nip ,xnelk Ð

dyng dngd upd cre xgyd zelrn dpg xa

oilindl xn` dpg xa xa dax dlek Ð

.dizaeiz inp jd iedize ,opgei iaxc dinyneéë
éøîà àîîéá àðà àðéîàlk ly izllk ip` Ð

dxyr miakekd z`v cr meid zelrn meid

dngd upd mcew dnk izyxit `le ,ze`qxt

eyxity `axe `ler ,opaxe .dzriwy xg`e

mc` ipa aexy ,`keyge `ncwa erh ,xacd

ici lr dngd upd mcew oilin dyng oikldn

xg` oke ,xgyd zelr mcew oinikyny

z`v xg` qpkil oikygny ici lr dzriwy

.miakekdàðéðç éáøã äéúáåéú:xn`c Ð

`icda mzde ,oilin dyng xrev cre mecqn

,dngd upd cr xgyd zelrn `xw yxtn

) aizkchi ziy`xa,'ebe "dlr xgyd enke" :(

) :aizkemy."ux`d lr `vi ynyd" :(éåä ùåëå
íìåòá íéùùî ãçàith mler ,`nl` Ð

.iqxt itl` `ziynäøéã÷ éåñéë.hren xac Ð

åìåë áåùéä ìë.mc` ipa ly Ðãçà áëåë úçú
ãîåòriwxa yi miakek dnke Ðminia akek lkl cg` aeyi riwxay miakek dnk ixd ,dqxt sl`n xzei aeyidy ep` oi`exe aeyid lk z` wifgn cg` akekc oeike ,xtqn oi`l Ð

.dqxt lkl akek mitl` zyyn xzei miakek yiy oky lke ,`nlrl iqxt mitl` zyy o`k ixd miakek dyy `l` riwxa oi` eli`e ,zexacne zexdpaeçøæîì êìåämlerd seql Ð

ed`ex did `l ,gxfnl `edyk ey`x lr ed`exe axrna cner `edyk ,aeyid lk wifgn did `l eli`e .axrna cner didyk ed`ex didy mewn eze` l` d`xi daxd mipy uwl

.eizgzn jynpe xary dn itk oeqkl`a cvd on `l` ey`x lräìâò.xey lfn `ede ,dlbrk mieyrd miakek oze` Ðáø÷òì äìâò ïéáixdy ,mdipiay xie` lk wifgny `le Ð

.axwr enexcae dlbr epetva d`ex mc` lk ixdy ,cner mdipy oia aeyi `l` ,aeyi ick cg` lke mdipia yi miakek dnkáåùéä ìëáåzg` dry `l` dngd zkldn dpi` Ð

.aeyiid cbp riwxa zkldn dngdy dry dze` epiide ,ey`x lr dngd d`ex mc` lk y`xa zcner dng ray ivge yy ivg ,meiaàúáåéúzexdpe minie zexacnc ipzwc ,`axc Ð

.`axc `zaeiz ,mitl` dnkl mler dler `vnpe c`n lecb aeyic opifg `we ,aeyi ixeriy xyr cg` zewifgnòùø åúåàì.xvpckeap Ð
ïá
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áøìoi` dcedi ax xaqe li`ed :xn`z m`e Ð diigc `pngx uxy `nh `iyw `l dcedi

uxy `nh epiid `xwc `nhe ,oihgeyÐ`kidc ,`nhn dwegx jxc sili `l i`n`

dhigy zrya qpkil lkei `lcÐ`dc .uxy `nh lr oihgey oi`c ikid ik ,eilr ehgyi `l

zrya qpkil lekic oeik ,dcedi ax xaqc :xnel yie !iccd` lirl edl incn `aiwr 'x

dlik`Ð,uxy `nhl inc `lc ,eilr oihgey

d`ia `l` melk xqg epi`e `ed xedh `dc

leki epi`y dwegx jxc incn `aiwr 'xe .`nlra

di`x xity iziine .`nhl dlik` zrya qpkil

ztewqi`n xn`c ,xfril` iaxk opixn` `lc `da

epi`y lk xninl ol zi` `xaqne .uegle dxfr

`ed xedhe li`edc ,dlik` zrya qpkil lekiÐ

.dlik` zrya qpkil leki m` ezencl el oi`

éáøz`v cr dngd zriwyn xne` dcedi

:mz epiaxl dyw .oilin rax` miakekd

edfi` :xn` (a,cl zay) "oiwilcn dna" seqac

zeynyd oiaÐipty onf lk dngd rwyzyn

oiac mzd opiwqne .dcedi 'x ixac ,oinic`n gxfn

`kde ,lin iraix `zlz dcedi 'xc zeynyd

:xnel yie !oilin drax` diteb dcedi 'x xn`w

dryn epiidc ,driwy zlgzn :xn`w `kdc

dlild cr riwxd iaera qpkil dngd zlgzny

Ð.driwy seqn xn`w mzde .oilin drax` ied

ìëjd Ð cner cg` akek zgz elek aeyid

elek mlerd lk :`nlra xn`c `d` `bilt

ok m`c .aeyi yily zexacn yily mini yily

.miakek dyly `l` riwxa zeidl did `l

yily llka qepiwe` mi oi`c xn`p m` elit`e

qepiwe` mi cbpk miakekd lk iniiwe ,miniÐlkn

riwxl cr ux`d on onwl opixn`c` bilt mewn

rnyn (`,al) cinz zkqnae .dpy ze`n yng

lk i`e .ux`l minyd on enk axrnl gxfnnc

cner cg` akek zgz aeyidÐjxe` ok m`

xtqn oi` ixdy ,dpy mitl` dnk mlerd

bilt dpy ze`n yng ly oeayg mbe .miakekl

.mlera miyyn cg` yekc oeayg`
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc migqt(oey`x meil)

oke,àéL÷ àì äãeäé áøìlk `id dwegx jxc ezhiyly s` ik §©§¨Ÿ©§¨
mewn lkn ,dlik` zrya qpkdl leki epi`yõøL àîè`edy s` §¥¤¤

,dlik` zrya gqtd z` lek`l ie`xdééçc àðîçødxezd ± ©£¨¨©§¥
,aezkd zxifbn oey`xd gqtd z` zeyrln eze` dzgcáéúëc¦§¦

(i h xacna),'Lôðì àîè äéäé ék Léà Léà'mei dxezd dhxit `le ¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤
,ez`neh ly mieqn÷ñò àì éîïðémb wqer weqtd oi` m`d ± ¦Ÿ¨§¦©

ote`a,çñtä áøòa úBéäì BlL éòéáL ìçLleki `ed df ote`ae ¤¨§¦¦¤¦§§¤¤©¤©
z` lek`l ie`x didie xyr drax` meia d`fdd xg` leahl

,dlila gqtdéçãéì àðîçø øîà éëä eléôàådxn` ok it lr s`e ± ©£¦¨¦¨©©£¨¨¦§¥
uxy `nh s`y cenll yi dfne ,ipy gqtl dgcp `edy dxezd
,ipy gqtl dxezd eze` dzgc ,ely iriaya zn `nhl dnecd

.uxy `nh lr miwxefe mihgey oi`y dcedi ax xn` jk meyne
drax` mei zevga cnerdy `aiwr iax zhiy d`aed epzpyna
d`ian `xnbd ,dwegx jxc oicn xeht ,uegle miricend on xyr

:ezhiy itl mipic ipy da eycgzpy `ziixaïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
ãîBò äéäxyr drax` mei zevga,íéòéãBîì õeçjxc `id efy ¨¨¥§¦¦

,`aiwr iax zhiyl dwegxñðkéì ìBëéålr dhigy zrya dxfrl §¨¦¨¥
uexl xdniy iciìBëé ,íéãøôáe íéñeñay xnel iziidáéiç àäé §¦¦§¨¦¨§¥©¨

,dhigy zrya dxfrl ribdl ick ok dyr `l m` zxkãeîìz©§
øîBìaezkd epcnln ±(bi h my),äéä àì Cøãáe'zFUrl lcge ©§¤¤Ÿ¨¨§¨©©£

did `ly in `weec ,xnelk ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe ,gqRd©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
,zxk aiig ,gqtd z` zeyrln lcg ok it lr s`e dwegx jxca

äläå`ld ,miricenl uegn meid zevga cnerd df mc`e ±äéä §©¨¨¨
Cøca` ok lre ,dwegx.zxk eaiigl oi §¤¤

:sqep oicãîBò äéäxyr drax` mei zevga,íéòéãBnä ïî íéðôì ¨¨¥¦§¦¦©¦¦
,dwegx jxca `vnp epi` `aiwr iax zhiylyñðkéì ìBëé ïéàå§¥¨¦¨¥

BúBà úBákòîä úBðBø÷e íélîb éðtîmi`yep mdy iptn ,qpkdln ¦§¥§©¦§©§©§
,ecal zklle mdn hnydl dvex epi`e ezia ipa z`ìBëéiziid ¨

y xneláéiç àäé àì,qep` `edy oeik zxkCøãáe' øîBì ãeîìz Ÿ§¥©¨©§©§¤¤
äéä àì,xnelk ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe ,gqRd zFUrl lcge Ÿ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

,zxk aiig ,gqtd z` zeyrln lcge dwegx jxca did `ly mc`
éøäådf mc`Cøca äéä àì,miricend on miptl did ixdy ,dwegx ©£¥Ÿ¨¨§¤¤

el did ik ,qpe` mpi` qpkdln eze` miakrnd zepexwde milnbde
.hegyle dxfrl icigi zklle ezia ipan hnydl

lirl `ler zrck xaeqd `ax zrc z` d`ian `xnbd(:bv)

,lin dyng jldn `ed miakekd z`v cr xgyd zelrny
:mdilr dywneàîìò éåä éñøt éôìà àzéL ,àáø øîàzyy ± ¨©¨¨¦¨©§¥©§¥¨¥¨§¨

jelid swid xeriy edf ,xnelk ,mlerd `ed ze`qxt mitl`
,axrnl gxfnn mlerd llg jeza meid jyna dngdàëîeñå§§¨

éñøt àôìà àòé÷øcdngd zkldn ea riwxd ly eiaere - ¦§¦¨©§¨©§¥
.dqxt sl` `ed ,rewyl zqpkpyke gexfl z`veiykàøîb àãç£¨§¨¨

dn epiide ,eaxn cnly dnn eze` rci `ax xn`y cg` xac ±
,dqxt mitl` zyy `ed mlerdy xn`yàøáñ àãçåcg` xace ± ©£¨§¨¨

riwxd iaery xn`y dn epiide ,`xaqn eze` rci `ax xn`y
mitl` zyy `ed mlerdy eaxn rcie xg`ny ,dqxt sl` `ed

.dqxt sl` `ed riwxd iaery `xaqn mb rci ,dqxt
zcinn riwxd iaer zcin z` `ax cnl cvik zx`an `xnbd

`ax :mlerdøîàc àä ék dì øáñ[xn`y enk-]äpç øa øa äaø ¨©¨¦¨§¨©©¨©©©¨
ïðçBé éaø øîà(:bv lirl),íBéa éðBðéa íãà Cìäî änkmeidy ,ipepia ¨©©¦¨¨©¨©£©¨¨¥¦§

,ea miey dlildeúBàñøt øNòe ,lin mirax` odyøçMä úBìòî ¤¤©§¨¥£©©©
änçä õðä ãòåly jelid onf `ed,ïéìéî äMîçokeänçä úòé÷Mî §©¨¥©©¨£¦¨¦¦¦§¦©©©¨

íéáëBkä úàö ãòly jelid onf `ed,ïéìéî äMîçmipnf ipyae ©¥©¨¦£¦¨¦¦
zqpkpyk e` gexfl z`veiyk riwxd iaera dngd ddey el`
ly jelid onf `ed riwxd iaera dngd jelidy ixd ,rewyl

,lin dyngàöîðzcinyìL BéáBòdòé÷øwlg `edäMMî ãçà ¦§¨§¤¨¦©¤¨¦¦¨
íBéacr xgyd zelrn elek meid ixdy ,driwyd cr dngd upn §

n mirax` jelid onf `ed miakekd z`vdxyr zigtp xy`ke ,li
,miakekd z`v cr driwydne upd cr xgyd zelrny lin
dyyn cg` wlge ,lin miyly driwyd cr dngd upn mix`yp

okl .riwxd iaera dngd jelid onf `edy lin dyng `ed mdly
mb rci ,dqxt mitl` zyy `ed mlerdy eaxn `ax rciy xg`
epiidc ,mlerd ly dyyn cg` wlg `ed riwxd iaery `xaqn
cr updn] mc` ly lin miyly jldn jeza ixdy ,dqxt sl`
mitl` zyy epiidc ,mlerd lk z` dngd zkldn [driwyd
dngd zkldn mc` ly lin dyng jldn lkay `vnpe ,dqxt
upd cr zelrn riwxd iaera dngd jelidy oeike ,dqxt sl`
m` ,mc`l lin dyng jldn `ed miakekd z`v cr driwydne
sl` `ed riwxd iaery `vnpe ,dqxt sl` f` dngd zkled ok

.dqxt
:`ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,`ax ixacòé÷ø ìL BéáBò ,øîBà äãeäé éaø`ed ©¦§¨¥§¤¨¦©
wlgòãz ,íBéa äøNòî ãçàixdy ,`ed okyíãà Cìäî änk ¤¨¥£¨¨§¥©©¨©£©¨¨

íBéa éðBðéa,miakekd z`v cr xgyd zelrnúBàñøt øNòody ¥¦§¤¤©§¨
,lin mirax`,ïéìéî úòaøà änçä õðä ãò øçMä úBìòîeoke ¥£©©©©¨¥©©¨©§©©¦¦

,ïéìéî úòaøà íéáëBkä úàö ãòå änçä úòé÷Mîel` mipnf ipyae ¦§¦©©©¨§©¥©¨¦©§©©¦¦
,rewyl zqpkpyk e` gexfl z`veiyk riwxd iaera dngd ddey
,lin drax` jelid onf `ed riwxd iaera dngd jelidy ixd

df itleòé÷ø ìL BéáBò úàöîðwlg.íBéa äøNòî ãçàiax ixacl ¦§¥§¤¨¦©¤¨¥£¨¨§
ixdy ,lin mipye miyly driwyd cr updn jled mc` dcedi

n mirax` `ed miakekd z`v cr zelrn ekelidxy`ke ,li
upd cr xgyd zelrn jled `ed mze`y lin dpeny zigtp
updn lin mipye miyly mix`yp ,miakekd z`v cr driwydne

.driwyd cràáøc àúáeézmc` eixacl ixdy ,`axl dywe - §§¨§¨¨
oke .lin miyly driwyd cr updn jledàleòc àúáeézoke - §§¨§¨

lirl xn`y `ler ixac lr dcedi iax ixacn dyw(:bv)jldny
:`xnbd dwiqn .lin miyly `ed driwyd cr updn mc`àúáeéz§§¨

.`ziixaa dcedi iax ixacn `lere `ax ixac lr dyw ok`
cr updn mc` jldny mixaeqd `axe `lery `xnba exn` lirl
meia mc` jldny opgei iaxk exaq ,lin miyly `ed driwyd
iax ixacn mzhiy lr `xnbd dzywde ,ze`qxt xyr `ed
.opgei iax lr s` ok zeywdl yi m`d zxxan `xnbd .dcedi

:`xnbd zxxanïðçBé éaøc àúáeéz éåäéz àîéìxn`p m`d ± ¥¨¤¡¥§§¨§©¦¨¨
,opgei iax ixac lr s` `kxit didz `ziixaa dcedi iax ixacny
,`aed opgei iax mya dpg xa xa dax ixac jynda ixdy
cr driwydn oke lin dyng mc` jled upd cr xgyd zelrny
mipnfay ,`ziixaa dcedi iax ixack `ly dfe ,miakekd z`v

:`xnbd dgec .lin drax` wx mc` jled el`Cì øîà,opgei iax ¨©¨
éøîàc àeä àîîéa àðàepiidc ,meid lkay wx izxn` ip` ± £¨¦¨¨§©§¦

`le ,ze`qxt xyr mc` jled miakekd z`v cr xgyd zelrn
xaeq ip` dfae ,driwyd xg`e upd mcew jled `ed dnk izhxit

,lin drax` f` jled mc`y dcedi iaxkeòè à÷c àeä ïðaøå± §©¨¨§¨¨
,erhy md ixac z` eyxity `axe `lereàîã÷c ïáLç à÷c§¨¨§¨§©§¨

àëBLçå,mc` ipa aex jelid z` ze`qxt xyrd jeza eayigy ± ©£¨
r upd mcew lin dyng mikledyjxcl z`vl minikyny ici l

ici lr lin dyng mikled driwyd xg` oke ,xgyd zelr mcew
jled mc`y exn` okle ,miakekd z`v xg` miklede mixg`ny

.lin dyng el` mipnfa
lirl(:bv)xgyd zelrny ,`pipg iax ixacn di`x `xnbd d`iad

yi m`d zxxan `xnbd .lin dyng jelid onf `ed dngd up cr
zxxan .`ziixaa dcedi iax ixacn `pipg iax lr zeywdl

:`xnbdàðéðç éaøc àúáeéz éåäéz àîéìiax ixacny xn`p m`d ± ¥¨¤¡¥§§¨§©¦£¦¨
z` d`xy lirl `pipg iax xn`y dn lr `kxit didz dcedi
edelivdy zra dngd up cr xgyd zelrn hel jldy mewnd
zelrn eixacle ,lin dyng my eide ,mecq zkitdn mik`lnd
dcedi iax ixde ,lin dyng jelid onf `ed dngd up cr xgyd
jelid onf `ed dngd up cr xgyd zelrny `ziixaa xn`

:`xnbd dgec .lin drax`àìdcedi iax ixacn zeywdl oi` ± Ÿ
ik ,`pipg iax lréðàL 'eöéàiå'xn`p hel zlvd iab ±hi ziy`xa) ©¨¦¨¦
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המשך בעמוד מה

ezny in` cenr cv sc ± iyily wxtmigqt
àéù÷ àì äãåäé áøìå,rnyna ely iriay elit`e ,aizk `nzq ytpl `nh :xaqwc Ð

) oiwxit jci`a `pniwe`ckiriay lgy ,eid devn zn i`nh xn`c o`nk dl xaqc (a,v

.gqtd axra odlyíéãøôáå íéñåñá.dvexna Ðáééç àäé ìåëéribd `l m` ,zxk Ð

.dhigy zrya dxfrläéä äìäå.`ed dwegx jxc oiricenl uegc Ðíéìîâ éðôî
úåðåø÷åezia ipae eipa `ian did `ede Ð

.odilráééçhnydl el yiy ,qpe` df oi`y Ð

.hegyle icigi jlileäåä éñøô éôìà àúéù
àîìòllgd jeza dngd jelid swid Ð

.axrnl gxfnnàòé÷øã àëîåñåly eiaer Ð

.riwxàøîâ àãç`nlrc iqxt itl` `ziy Ð

`kneq iqxt `tl`c `de ,diaxn ded `xnb

riwxcziyc `iddn ,dizrcn dl xaq ded Ð

.`xnbc iqxt itl`äùùî ãçà òé÷ø ìù åéáåò
íåéájldn mc` ixdy ,dzriwy cre dvpdn Ð

jezae dzriwy cre dvpdn oilin miyly

lk z` zkldn `id mc`l oilin miyly jldn

jldn icke ,iqxt mitl` zyy `edy mlerd

.oilin miylya dyyn cg` ied oilin dyng

lkay .iqxt `tl` `riwxc `kneq :`nl`

sl` zkldn dngd mc`l lin dyng jldn

miyxtn yie .ze`qxtepiid ,iqxt itl` `ziy :

oi` ixdy ,llk ol `xidp `le ,agexl e` jxe`l

.eztiwn `l` mler ly ekxe`l zkldn dngd

íåéá äøùòî ãçà 'åë øîåà äãåäé éáø òîù àú
zelrn `nei dilekl aiyg `w dcedi iax Ð

opiazen `da ,edin .miakekd z`v cre xgyd

upd cre xgyd zelrn `kd ipzwc .`axl

oke riwxd iaer epiidc ,oilin drax` dngd

,oilin drax` miakekd z`v cre dzriwyn

cre dngd updn oilin mipye miyely edl eyt

driwyixn`c `lerce `axc `zaeize Ð

.oilin miylyïðçåé éáøã äéúáåéú éåäéú àîéð
xa daxca lirl opixn`c `dc `nip ,xnelk Ð

dyng dngd upd cre xgyd zelrn dpg xa

oilindl xn` dpg xa xa dax dlek Ð

.dizaeiz inp jd iedize ,opgei iaxc dinyneéë
éøîà àîîéá àðà àðéîàlk ly izllk ip` Ð

dxyr miakekd z`v cr meid zelrn meid

dngd upd mcew dnk izyxit `le ,ze`qxt

eyxity `axe `ler ,opaxe .dzriwy xg`e

mc` ipa aexy ,`keyge `ncwa erh ,xacd

ici lr dngd upd mcew oilin dyng oikldn

xg` oke ,xgyd zelr mcew oinikyny

z`v xg` qpkil oikygny ici lr dzriwy

.miakekdàðéðç éáøã äéúáåéú:xn`c Ð

`icda mzde ,oilin dyng xrev cre mecqn

,dngd upd cr xgyd zelrn `xw yxtn

) aizkchi ziy`xa,'ebe "dlr xgyd enke" :(

) :aizkemy."ux`d lr `vi ynyd" :(éåä ùåëå
íìåòá íéùùî ãçàith mler ,`nl` Ð

.iqxt itl` `ziynäøéã÷ éåñéë.hren xac Ð

åìåë áåùéä ìë.mc` ipa ly Ðãçà áëåë úçú
ãîåòriwxa yi miakek dnke Ðminia akek lkl cg` aeyi riwxay miakek dnk ixd ,dqxt sl`n xzei aeyidy ep` oi`exe aeyid lk z` wifgn cg` akekc oeike ,xtqn oi`l Ð

.dqxt lkl akek mitl` zyyn xzei miakek yiy oky lke ,`nlrl iqxt mitl` zyy o`k ixd miakek dyy `l` riwxa oi` eli`e ,zexacne zexdpaeçøæîì êìåämlerd seql Ð

ed`ex did `l ,gxfnl `edyk ey`x lr ed`exe axrna cner `edyk ,aeyid lk wifgn did `l eli`e .axrna cner didyk ed`ex didy mewn eze` l` d`xi daxd mipy uwl

.eizgzn jynpe xary dn itk oeqkl`a cvd on `l` ey`x lräìâò.xey lfn `ede ,dlbrk mieyrd miakek oze` Ðáø÷òì äìâò ïéáixdy ,mdipiay xie` lk wifgny `le Ð

.axwr enexcae dlbr epetva d`ex mc` lk ixdy ,cner mdipy oia aeyi `l` ,aeyi ick cg` lke mdipia yi miakek dnkáåùéä ìëáåzg` dry `l` dngd zkldn dpi` Ð

.aeyiid cbp riwxa zkldn dngdy dry dze` epiide ,ey`x lr dngd d`ex mc` lk y`xa zcner dng ray ivge yy ivg ,meiaàúáåéúzexdpe minie zexacnc ipzwc ,`axc Ð

.`axc `zaeiz ,mitl` dnkl mler dler `vnpe c`n lecb aeyic opifg `we ,aeyi ixeriy xyr cg` zewifgnòùø åúåàì.xvpckeap Ð
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áøìoi` dcedi ax xaqe li`ed :xn`z m`e Ð diigc `pngx uxy `nh `iyw `l dcedi

uxy `nh epiid `xwc `nhe ,oihgeyÐ`kidc ,`nhn dwegx jxc sili `l i`n`

dhigy zrya qpkil lkei `lcÐ`dc .uxy `nh lr oihgey oi`c ikid ik ,eilr ehgyi `l

zrya qpkil lekic oeik ,dcedi ax xaqc :xnel yie !iccd` lirl edl incn `aiwr 'x

dlik`Ð,uxy `nhl inc `lc ,eilr oihgey

d`ia `l` melk xqg epi`e `ed xedh `dc

leki epi`y dwegx jxc incn `aiwr 'xe .`nlra

di`x xity iziine .`nhl dlik` zrya qpkil

ztewqi`n xn`c ,xfril` iaxk opixn` `lc `da

epi`y lk xninl ol zi` `xaqne .uegle dxfr

`ed xedhe li`edc ,dlik` zrya qpkil lekiÐ

.dlik` zrya qpkil leki m` ezencl el oi`

éáøz`v cr dngd zriwyn xne` dcedi

:mz epiaxl dyw .oilin rax` miakekd

edfi` :xn` (a,cl zay) "oiwilcn dna" seqac

zeynyd oiaÐipty onf lk dngd rwyzyn

oiac mzd opiwqne .dcedi 'x ixac ,oinic`n gxfn

`kde ,lin iraix `zlz dcedi 'xc zeynyd

:xnel yie !oilin drax` diteb dcedi 'x xn`w

dryn epiidc ,driwy zlgzn :xn`w `kdc

dlild cr riwxd iaera qpkil dngd zlgzny

Ð.driwy seqn xn`w mzde .oilin drax` ied

ìëjd Ð cner cg` akek zgz elek aeyid

elek mlerd lk :`nlra xn`c `d` `bilt

ok m`c .aeyi yily zexacn yily mini yily

.miakek dyly `l` riwxa zeidl did `l

yily llka qepiwe` mi oi`c xn`p m` elit`e

qepiwe` mi cbpk miakekd lk iniiwe ,miniÐlkn

riwxl cr ux`d on onwl opixn`c` bilt mewn

rnyn (`,al) cinz zkqnae .dpy ze`n yng

lk i`e .ux`l minyd on enk axrnl gxfnnc

cner cg` akek zgz aeyidÐjxe` ok m`

xtqn oi` ixdy ,dpy mitl` dnk mlerd

bilt dpy ze`n yng ly oeayg mbe .miakekl

.mlera miyyn cg` yekc oeayg`
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קעב
ezny ina cenr cv sc ± iyily wxtmigqt

ãåøîð ìù åðá ïá.cexnp rxfn xnelk `l` ,epa oa `wec e`l Ðãéøîäùdvr `iyd Ð

aizkck ,laaa jln did `edy ,minyd `ava mgldl lcbn zepal dbltd xec iyp`l

)i ziy`xa."laa ezklnn ziy`x idze" :(òé÷øì òé÷ø ïéá ïëåzcnk mler ly ekxe`l Ð

dbibg zkqna 'ebe "minyd dvwnle ux`d lr mc` midl` `xa xy`" :aizkck ,edaeb

)yng jldn mler ,`nl` :ikd dil yixc (`,ai

,meil ze`qxt xyr aeyge `v ,dpy ze`n

.`axc `zaeize ,mitl` dnkl dler `vnpìâìâ
lblb .ea mipezp zelfndy ,riwxa ote` oink Ð

gpend dlbr ote` oirk `l` ,lblbn epi`e reaw

jelid aiaq mikldn zelfnd la` .rwxwa

lfn lk `l` lblbd z` oitiwn oi`e ,hren

,exiag cr ekilene enewnn cp dngd z` ynyn

mexca zi`xp dlbr oi` jkitl .enewnl xfege

oikldn `l` oitiwn oi` ixdy ,oetva axwr `le

.oixfege hren jelidíåøãá äìâò åðéöî àì
ïåôöá áø÷òåxfeg lblb jzrc `wlq i`e Ð

lblbne jilen lblb `vnp ,oireaw zelfne

,lblbn `edy myk zegexd rax` lkl zelfnd

on dhnl eivg riwxa oezpe ote` oink epiide

ecv dleryke ,riwxd on dlrnl eivge riwxd

zene` inkg ixac itl ,xg` ecv rwey df

inkg ixac itle .xfeg lblb mixne`y ,mlerd

rwey yxtl oi` reaw lblb mixne`y l`xyi

.zelfna `l` dlereàéçéøã àðéöåá éë àîìéã
akeydy .migxay agx awpa aegzd lfxak Ð

lblbl z`a m`e .xfeg lfxade enewna cner

cner lfxade ,lfxad aiaq lblbzn akeyd

.enewnaàùãã àøåðéö éë éîð éàzlcdy Ð

enewna oztnde oeilrd oztnd xega zaaeq

lblbzn `ed sewynd lblbl z`a m`e ,cner

lblbd jke .enewna cner zlcde xivd aiaq

zelfnde dngd jilene envr ipta lblbzn

ff epi` lblbd eze`e ,ekeza xg` lblba mireaw

lk ipt lr dng jilen oevig lblb `l` enewnn

lblbe miptan dng lblb ,inp i` .zelfnd

.uegan zelfndòé÷øä ïî äèîìlr zgxef Ð

on dlrnl dlilae ,oi`ex ep` xy`k ux`d

.dhnl zi`xp dpi`e zgxef riwxdïðéñøâ éëä
ïî äèîì íåéá :íéøîåà íìåòä úåîåà éîëçå

ò÷ø÷ä ïî äèîì äìéìáå òé÷øä.ïéððåö úåðéòî
xzei meia opev epi`y oiraep min jl oi` Ð

meia od oing zexdp iny it lr s`e .dlilanÐ

ozriap mewnn ewgxy iptn ,df `ed uiwd mega

opev od ozriap skz la` .mlerd mega enngzpe

.odn ddeab dngdy itl ,meiaúåðéòî äìéìáå
ïéçúåørcz .rwxwd zgz oznngn dngdy Ð

.zexdpd lr oyr d`ex dz` xgyd zelray

òé÷ø ìù åìåôùá.dtikd ileya rwxwl jenq Ð

ïðåö íìåòä ìë êëéôì.mlerd icva `l` zkldn dpi`y Ðíéçúåø úåðéòîå.mdn ze`a zepirndy ,mlerd icvn mind lv` epiidc Ðïéìéáù òáøàá.dng ly dzxeab zkldn Ð

ìééò íå÷ äéì ïðéøîà àìå.zxk zaiigin zliir `l i`e Ðúøë ùåðò.ledn mew dil opixn` :`nl` .gqt meyn Ðêøãä÷åçøuegc ,dwegx jxca `ed ixde ,xedhd z` dxht Ð

exiykd mewnl ueg oldl dn .xyrnc mewn wegixn opitlic ixwin wegx jxc dxfrl.liir mew dil opixn` `l jkld ,`id dxfra gqtc exiykde .exiykd mewnl ueg o`k s` Ð

`nh hwpc i`de .lxrl dwegx jxc oi` inp ikde .`zxe`l lik` ivn `lc meyn `l` `nh xhti` wegixc `nrh meyn e`lc ,`nha dwegx jxc oi` la`) lirlc meyn Ð(a,bv

diytp ipewzl ivn lxrc oeike ,`nh iab `iepiy i`dl exn`.lxr inp ikde .lkinl ivn i`de ,`zxe`a lkinl ivn `lc meyn `l` `nhl `pngx dixht `lc ,aiigin Ð÷åçéø øîàð
çñôá íå÷î) "mkl dwegx jxca e`" Ðxyrna mewn wegix ,(h xacna) "mewnd jnn wgxi ik" Ð"ez`y lkez `l ik" :aizkc ,zg` driqt elit` milyexi znegl ueg (ci mixac

) zekn zkqna ,dlik` `l` z`y oi`e.(a,hiåúìéëàì õåçdxfr zneg epiidc eziiyrl ueg la` ,milyexi zneg Ð.ler mew opixn`c ,`l Ðåúééùòì õåçwegixn opixnbc Ð

ueg cnera `l` xfril` iax xht `lc xn`e ,bilt ln `ly lxrc `pze .xfril` iaxca ibiltc i`pz `ki` :`nl` .dxfra gqtc exiykde ,exiykdl ueg oldl dn :ikd xyrnc

.ler mew dil xninl epivn `lc ,miricenlá íéãîåòä áåø øçà êìääøæòdaxd oixedh l`xyi uegay it lr s` ,oi`nh oaex m` Ðoze`l `id dwegx jxcc ,d`neha dyri Ð

xne` `edyk ,mini dylye mipy jldn ip` rney "dwegx jxc" xne` ililbd iqei iax :`ztqeza opiqxb ikd .opilf` [dxfray] ipd xzae ,gqt iyera oiaeyg opi`e ,uegan oicnerd

jxc iexw uegle dxfr ztewq`ny cibn "did `l jxcae".zyaeyn `id mixtqae Ð
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íìåòîxey lfn epiid e`l dlbrc xnel jixv Ð oetva axwre mexca dlbr epivn `l

y`xc `nw wxtac .zelfn xyr mipyc axwr epi` inp axwre .qxhpewa yxitck

,dlrnl dyye ux`d on dhnl dyy mlerl zelfn xyr mipyc xn`w (a,`i) dpyd

`l` ,dlrnl mlerl mdipye onewnn miff opi`y xn` `kde .rwey ecbpky dler cg`dyke

.md mixg`

ïéàå`edyk :dniz zvw Ð `nhl dwegx jxc

`nh e` lxr `ede dxfrl ueg cnerÐ

xdhie leni m`e ,gqta aiigÐ,edin .xhti

dlia oi` dlial ie`xd lk :epivn df znbec

.(a,bw zegpn) ea zakrn

äîi"yxl did `l Ð ezlik`l ueg oldl

`kixv `lc ,dlik` `l` z`y oi`e :o`k xikfdl

.`nhpy milyexia ipy xyrna `l` ,jkl

óàdfi`e :miiqn ixtiqae Ð ezlik`l ueg o`k

ezlik` mewnÐ.miptle milyexi gztn

i`pz ogky`c oeik xnelk `l` i`pz iziin `le

dwegx jxc xeriya xfril` 'xc `ail` ibiltcÐ

zxk yepr ln `ly lxr ipzwc `edd inp ikd

miricend on dwegx jxc xfril` 'xlc xeaq

.liir ivn `l `zydc ,uegle

äàîåèáÐ dxfra micnerd xg` jld

jld d`neha gqt ziiyra :yexit

md uegay mze`c ,dxfra micnerd mixedh xg`

.dwegx jxcaòîåùqxb `l i"yx Ð ip`

ylye mizy elit`"

.enr oicde ,"ze`qxtjxc ied `l ikd meync

zrya e` dhigy zrya `eal lekiy oeik ,dwegx

.`ztqeza `zi`ck qexbl d`xp jkl .dlik`
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Blek íìBòä ìk úà ãéøîäL ,òLøä ãBøîð ìL Bða ïa¤§¤¦§¨¨¨¤¦§¦¤¨¨¨
íãà ìL åéúBðL änk .Búeëìîa éìò¯,äðL íéòáL ¨©§©§©¨§¨¤¨¨¦§¦¨¨

eðéúBðL éîé" :øîàpL .äðL íéðBîL úBøeáâa íàå§¦¦§§¦¨¨¤¤¡©§¥§¥
ïî ,"äðL íéðBîL úBøeáâa íàå äðL íéòáL íää¤¦§¦¨¨§¦¦§§¦¨¨¦

òé÷øì ãò õøàä¯BéáBòå ,äðL úBàî Lîç Cìäî ¨¨¤©¨¨¦©©£©£¥¥¨¨§§
òé÷ø ìk ïéáe ,äðL úBàî Lîç Cìäî òé÷ø ìL¤¨¦©©£©£¥¥¨¨¥¨¨¦©
òé÷ø ìk ïéa ïëå ,äðL úBàî Lîç Cìäî òé÷øì§¨¦©©£©£¥¥¨¨§¥¥¨¨¦©
.àzáeéz !"øBá éúkøé ìà ãøez ìBàL ìà Cà" ,òé÷øå§¨¦©©¤§¨¤©§§¥§§¨
úBìfîe òeá÷ ìbìb :íéøîBà ìàøNé éîëç ,ïðaø eðz̈©¨©©§¥¦§¨¥§¦©§©¨©©¨
øæBç ìbìb :íéøîBà íìBòä úBneà éîëçå ,ïéøæBç§¦§©§¥¨¨§¦©§©¥

íäéøáãì äáeLz :éaø øîà .ïéòeá÷ úBìfîe¯íìBòî ©¨§¦¨©©¦§¨§¦§¥¤¥¨
é÷úî .ïBôva áø÷òå íBøca äìâò eðéöî àìáø dì ó Ÿ¨¦£¨¨©¨§©§¨©¨©§¦¨©

éîð éà ,àiçéøã àðéöeák àîìéãå :á÷òé øa àçà¯ ©¨©©£Ÿ§¦§¨§¦¨§¥©¨¦©¦
änç íBia :íéøîBà ìàøNé éîëç .àMãc àøBpéök§¦¨§©¨©§¥¦§¨¥§¦©©¨
.òé÷øä ïî äìòîì äìéláe ,òé÷øä ïî ähîì úëläî§©¤¤§©¨¦¨¨¦©©©§¨§©§¨¦¨¨¦©

änç íBia :íéøîBà íìBòä úBneà éîëçåúëläî §©§¥¨¨§¦©©¨§©¤¤
øîà .ò÷øwä ïî ähîì äìéláe ,òé÷øä ïî ähîì§©¨¦¨¨¦©©©§¨§©¨¦©©§©¨©
ïéððBö úBðéòî íBiaL ,eðéøácî ïäéøác ïéàøðå :éaø©¦§¦§¦¦§¥¤¦§¨¥¤©©§¨§¦
änçä úBîéa :øîBà ïúð éaø ,àéðz .ïéçúBø äìéláe©©§¨§¦©§¨©¦¨¨¥¦©©¨
íìBòä ìk Cëéôì ,òé÷ø ìL dáBâa úëläî änç©¨§©¤¤§©¤¨¦©§¦¨¨¨¨
íìBòä ìk Cëéôì ,òé÷ø éìetéLa úëläî änç íéîLbä úBîéa .ïéððBö úBðéòîe çúBø Blek¥©©§¨§¦¦©§¨¦©¨§©¤¤§¦¥¨¦©§¦¨¨¨¨

.ïéçúBø úBðéòîe ïðBö Blekúëläî ïåéñå øéià ïñéð :úëläî änç ïéìéáL äòaøàa ,ïðaø eðz ¥©§¨§¦¨©¨©§©§¨¨§¦¦©¨§©¤¤¦¨¦¨§¦¨§©¤¤
.úBøétä úà ìMáì éãk áeMia úëläî ìeìàå áà æenz .ïéâìMä úà øMôì éãk íéøäa¤¨¦§¥§©¥¤©§¨¦©¨¤¡§©¤¤©¦§¥§©¥¤©¥
úëläî øãàå èáL úáè .úBøäpä úà Laéì éãk íénia úëläî åéìñëå ïåLçøî éøLz¦§¥©§¤§¨§¦§¥§©¤¤©©¦§¥§©¥¤©§¨¥¥§¨©£¨§©¤¤
,ìééò éöîc áb ìò óàå .'åë "úte÷ñàî øîBà øæòéìà éaøå" .íéòøfä úà Laéì àlL øaãna©¦§¨¤Ÿ§©¥¤©§¨¦§©¦¡¦¤¤¥¥¦§©§©©©§¨¥¨¥
!øæòéìà éaø éøác úøk Leðò ìî àlL ìøò éãeäé :àéðúäå .ìééò íe÷ déì ïðéøîà àìå§¨¨§¦©¥©¥§¨©§¨§¦¨¥¤Ÿ¨¨¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤
,àéðúc .àéä éàpz :øîà àáø .àîhì ä÷Bçø Cøc ïéàå øBähì ä÷Bçø Cøc :ééaà øîà̈©©©¥¤¤§¨©¨§¥¤¤§¨©¨¥¨¨¨©©¨¥¦§©§¨
õeç ïläl äî .øNòna íB÷î ÷eçéø øîàðå ,çñta íB÷î ÷eçéø øîàð :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¤¡©¦¨©¤©§¤¡©¦¨©©£¥©§©¨

Búìéëàì¯:øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø .Búìéëàì õeç ïàk óà ©£¦¨©¨©£¦¨©¦¥©©¦§¨¥¦©¦¡¦¤¤
íéàîha :óñBé áø øa ÷çöé éaø øîàc àä àìæà ïàîk .BúéiNòì õeç¯áBø øçà Clä ©£¦¨§©¨§¨¨§¨©©¦¦§¨©©¥©§¥¦©¥©©

ïàîk .äøæòa ïéãîBòä¯Bì øîà" .øæòéìà éaø íeMî øîàL äãeäé éaø øa éñBé éaøk ¨§¦¨£¨¨§©§©¦¥©©¦§¨¤¨©¦©¦¡¦¤¤¨©
Bà íéðL Cìäî éðà òîBL "Cøc" :øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðz .'åëå "Cëéôì éñBé éaø©¦¥§¦¨©§¨©¦¥©§¦¦¥¤¤¥©£¦©£©§©¦

ìL.Cøc éeø÷ õeçìå äøæòä úte÷ñànL ãébî "äéä àì Cøãáe" øîBà àeäLk ,íéîé äL §¨¨¦§¤¥§¤¤Ÿ¨¨©¦¤¥¦§©¨£¨¨§©¨¤¤
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פסחים. פרק תשיעי - מי שהיה דף צד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc migqt(oey`x meil)

Búeëìîa éìò Blek íìBòä ìk úà ãéøîäL òLøä ãBøîð ìL Bða ïa¤§¤¦§¨¨¨¤¦§¦¤¨¨¨¨©§©§
`ld ,laa lr jlnyíãà ìL åéúBðL änk,mc` ipa aex -íéòáL ©¨§¨¤¨¨¦§¦

úBøeáâa íàå ,äðLeizepy eidi ,mc`d gek xabi m`e ±íéðBîL ¨¨§¦¦§§¦
øîàpL ,äðL(i v mildz)úøeáâa íàå ,äðL íéòáL íäa eðéúBðL éîé' ¨¨¤¤¡©§¥§¥¨¤¦§¦¨¨§¦¦§Ÿ

,'äðL íéðBîLixdeòé÷øì ãò õøàä ïîly wgxn yiLîç Cìäî §¦¨¨¦¨¨¤©¨¨¦©©£©£¥
òé÷ø ìL BéáBòå ,äðL úBàî`ed(ìë) ïéáe ,äðL úBàî Lîç Cìäî ¥¨¨§§¤¨¦©©£©£¥¥¨¨¥

òé÷øì òé÷øly wgxn yiòé÷ø ìk ïéa ïëå ,äðL úBàî Lîç Cìäî ¨¦©§¨¦©©£©£¥¥¨¨§¥¥¨¨¦©
òé÷øå,dpy ze`n yng jldn ly wgxn yi miriwx draydn §¨¦©

ici lr `ed jexa yecwl zencdl jpevxy jzee`ba zxn` ji`e
miiwzz `l okl ,miriwx drayd lrn opr lr ayil dlrzy

`l` ,jzaygn'øBá éúkøé ìà ãøez ìBàL ìà Cà'(eh ci diryi), ©¤§¨¤©§§¥
exn`y dnn .xead zizgz l`e ux`d wner l` cxz ,xnelk
,dpy ze`n yng ly jldn yi riwxl cr ux`d ony `ziixaa
ze`n yng `ed mlerd daeb m` ixdy ,`ax lr zeywdl yi
mc` jledy ze`qxt xyr litkp xy`ke ,jk `ed ekxe` mb ,dpy
xzei daxd `ed mlerd jxe`y `vnp ,dpy ze`n ynga ,meia
gxfnn dngd jelid swidy i`ce ok m`e ,dqxt mitl` zyyn

:`xnbd dwiqn .dqxt mitl` zyyn xzei `ed axrnl.àúáeéz§§¨
lirl `ziixad ab`(`"r),axwre dlbr zelfn da exkfedy

zelfnd oipra dpcy ztqep `ziixa `xnbd d`ian:,ïðaø eðz̈©¨¨
,íéøîBà ìàøNé éîëçdìbìb`ed ,ea mipezp zelfnd iakekyòeá÷ ©§¥¦§¨¥§¦©§©¨©

,aaezqn epi`eúBìfîelblba mipezpdïéøæBçlky ,mikldn ± ©¨§¦
eixg` `ad lfnl dngd z` zeell hren jelid jldn mdn cg`
,lblbd lk z` mkelida mitiwn mpi`y `vnpe ,enewnl xfege

,íéøîBà íìBòä úBneà éîëçådøæBç ìbìbmewnl xfege aaezqn - §©§¥¨¨§¦©§©¥
,eaeaiq z` ligzd eaúBìfîe,llk mikldn mpi` ea mipezpd ©¨

`l`ïéòeá÷zelfnd z` aaeqn `ed ,aaezqn lblbd xy`ke ,md §¦
md s` miaaezqn lblbd aeaiq ici lry `vnpe ,ea mireawd

.mly aeaiq
:mlerd zene` inkg zhiy cbp iax zgked z` d`ian `xnbd

,éaø øîàaiydl yiíäéøáãì äáeLz,mlerd zene` inkg ly ¨©©¦§¨§¦§¥¤
ixdyeðéöî àì íìBòîlfn didiye íBøca äìâòlfn,ïBôva áø÷ò ¥¨Ÿ¨¦¤§¨©¨©§¨©¨

m`e ,mexca axwr z`e oetva dlbr z` ep` mi`ex cinz `l`
zelfnd z` enr aaeqn `ed ixd ,aaezqn lblbdy mdixack

mexcl oetvne oetvl mexcn s`e zegex rax`d lkldid ok m`e ,
.oetva axwr lfn z`e mexca dlbr lfn z` minrtl ze`xl epl

é÷úîdì ó[dywd-]àéçéøc àðéöeák àîìéãå ,á÷òé øa àçà áø- ©§¦¨©£¨©©£Ÿ§¦§¨§¦¨§¥©¨
miigxd oa`ay agx xeg jeza aegzd lfxak `ed lblbd `ny
dpezgzd oa`d oi` aaezqn lfxad xy`ky ,dpezgzd
aiaq aaezqz `id ,dpezgzd oa`d z` aaeqp xy`ke ,zaaezqn

.aaezqi `l envr lfxade ,lfxadénð éà,ztqep `nbec -àøBðéök ¦©¦§¦¨
àLãcxiv ici lr ea zaaezqn zlcdy sewynay xegk - §¨¨

aaezqi `ed ,sewynd z` aaeqp m`e ,enewna cner sewynde
epyi el` ze`nbec izya .aaezqz `l dnvr zlcde ,xivd aiaq
aaezqn epi` ok it lr s`e aaezqnd xacl xaegn `edy xac
lblbdy s`y ,zelfnde lblbd oipra mb xnel yi jke ,enr
jkae aaezqn lblbd wxy okzi ,aaezqn ea mipezp zelfndy
jeza mipezp zelfnd j` ,zelfnd ipt lr dngd z` jilen `ed
zelfnd mewn okle ,enewnn ff epi` lblbd eze`e ,sqep inipt lblb
zene` inkg ixacl daeyz oi` ok m`e ,dpzyn epi`e reaw

.oetva axwre mexca dlbr epivn `ly dnn mlerd
inkg mr l`xyi inkg ly ztqep zwelgn d`ian `ziixad

:mlerd zene`ïî ähîì úëläî änç íBia ,íéøîBà ìàøNé éîëç©§¥¦§¨¥§¦©©¨§©¤¤§©¨¦
òé÷øä,mi`ex ep`y itk ux`d lr zgxef ±äìéláedler `id ¨¨¦©©©§¨

òé÷øä ïî äìòîì.ux`a zi`xp dpi` okle ,my zgxefeéîëçå §©§¨¦¨¨¦©§©§¥
äìéláe ,òé÷øä ïî ähîì úëläî änç íBia ,íéøîBà íìBòä úBneà¨¨§¦©©¨§©¤¤§©¨¦¨¨¦©©©§¨

zcxei `idò÷øwä ïî ähîì.my zgxefeïäéøác ïéàøðå ,éaø øîà §©¨¦©©§©¨©©¦§¦§¦¦§¥¤
mlerd zene` inkg lyL ,eðéøácîixdíBiad inïéððBö úBðéòî ¦§¨¥¤©©§¨§¦

,mdn ddeab `idy dngdn mwegix zngnäìéláemd,ïéçúBø ©©§¨§¦

.rwxwd zgz mze` znngn dngdy oeik
meg lr dngd zrtyd oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:zepiirndänçä úBîéa ,øîBà ïúð éaø ,àéðz,[uiw-]úëläî änç ©§¨©¦¨¨¥¦©©¨©¨§©¤¤
ïéððBö úBðéòîe ,çúBø Blek íìBòä ìk Cëéôì ,òé÷ø ìL dáBâaoeik §©¤¨¦©§¦¨¨¨¨¥©©§¨§¦

.mdn dwegx dngdyíéîLbä úBîéa,[sxeg-]úëläî änç ¦©§¨¦©¨§©¤¤
òé÷ø éìetéLa,riwxd ztik ileya rwxwl jenq ±ìk Cëéôì §¦¥¨¦©§¦¨¨

,ïðBö Blek íìBòä,mlerd iciva zkldn dngdy oeikúBðéòîe ¨¨¥©§¨
,ïéçúBø,rwxwl jenq mlerd iciva mind lv` `id dngdy oeik §¦

.zepirnd mi`a myny
rax` itl ,miwlg drax`l wlegn dpyd jyna dngd jelid
`xnbd ,dpey dlert zlret `id mdn cg` lkae ,dpyd zetewz

:df oipra zwqerd `ziixa d`ianïéìéáL äòaøàa ,ïðaø eðz- ¨©¨¨§©§¨¨§¦¦
,dngd zpy zetewz rax`,úëläî änçzelert zlret ,xnelk ©¨§©¤¤

miycgd ztewza .dneg wfega zepeyïåéñå øéià ïñéð`idúëläî ¦¨¦¨§¦¨§©¤¤
[zlret-]øMôì éãk íéøäa[xiytdl-].ïéâìMä úàztewzae ¤¨¦§¥§©¥¤©§¨¦
miycgdìeìàå áà æenz`idúà ìMáì éãk áeMia úëläî ©¨¤¡§©¤¤©¦§¥§©¥¤
.úBøétämiycgd ztewzaeåéìñëå ïåLçøî éøLz`idúëläî ©¥¦§¥©§¤§¨§¦§¥§©¤¤

.úBøäpä úà Laéì éãk íéniamiycgd ztewzaeøãàå èáL úáè ©©¦§¥§©¥¤©§¨¥¥§¨©£¨
`idøaãna úëläîickíéòøfä úà Laéì àlL.aeyiay §©¤¤©¦§¨¤Ÿ§©¥¤©§¨¦

:dpyna epipy,øîBà øæòéìà éaøåcnerdyúte÷ñàî[oztnn-] §©¦¡¦¤¤¥¥¦§©
'åëjxc oicn oey`xd gqtd z` zeyrln xeht ,uegle dxfrd

xfril` iaxl ike :`xnbd ddnz .eixaca dpc `xnbd .dwegx
,dwegx jxc oicn xeht dxfrd oztnl uegn cnerd mc`ìò óàå§©©

ìééò éöîc áb,hegyle dxfrl qpkdl leki xy`k elit`e ±àìå ©§¨¥¨¦§Ÿ
ìéiò íe÷ déì ïðéøîà`l m`e dxfrl qpkde mew el mixne` oi`e ± ¨§¦©¥©¥

,zxk aiigzz qpkizàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±ìøò éãeäé §¨©§¨§¦¨¥
,ìî àlL,gqtd z` aixwd `l ok zngneéaø éøác ,úøk Leðò ¤Ÿ¨¨¨¥¦§¥©¦

.øæòéìàmew ,lxr icedil mixne`y ,el` xfril` iax ixacn gken ¡¦¤¤
z` aixwdl lkez `l jk meyne lenz `l m`y ,jnvr lene
oi`y epzpyna xfril` iax xn` recne ,zxk aiigzz ,gqtd
qpkiz `l m`y ,qpkde mew ,dxfrd oztnl uegn cnerl mixne`

.zxk aiigzz
:`xnbd zvxznä÷Bçø Cøc ïéàå øBäèì ä÷Bçø Cøc ,ééaà øîà̈©©©¥¤¤§¨§¨§¥¤¤§¨

àîèìeaekiry xedh mc` wx dxezd dxht dwegx jxc xehta ± §¨¥
zxifb `ed df xehty oeike ,dwegx jxca cner `edy zngn `ed
lekiy s` dxfrd oztnl uegn cnerd z` mb xehtl aezkd
dey dxifba [oldl `ziixaa] cnlpy itke ,qpkp epi`e qpkdl
j` .qpkd mew el mixne` oi` okl ,xyrna xen`d wegix oeyln
`l` ,wegx `edy cvn dxezd dxht `l lxrd z` oke `nhd z`
`l df xehtae ,dlila gqtd z` lek`l mileki mpi`y meyn
lenl e` xdhdl lekiy in z` s` xehtl aezkd zxifb dxn`p
gqtd z` lek`le envr lenl e` xdhdl leki m` okl ,envr

.oey`x gqt dyre jnvr len e` xdhd mew el mixne` ,dlila
:sqep uexiz d`ian `xnbdàéä éàpz ,øîà àáømi`pz ewlgp ± ¨¨¨©©¨¥¦

,dxfrd oztnl uegn cnerdy xaeq `ed m`d xfril` iax zrca
,dwegx jxc oicn xeht÷eçéø øîàð ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©¦

çñta íB÷îxn`py ,gqt oaxway dwegx jxc xehta ±h xacna) ¨©¤©
(i,'mkl dwgx Kxca F`'øNòna íB÷î ÷eçéø øîàðåoiprl - §¤¤§Ÿ¨¨¤§¤¡©¦¨©©£¥

xn`py ,ipy xyrn zexit ea zectl ozipy mewnd(ck ci mixac)iM'¦
,'mFwOd LOn wgxiïläl äîmewnl aygp mewnd ,xyrn iab ± ¦§©¦§©¨©§©¨

`vnp xyrnd xy`k ,ea zectl ozipy wegxBúìéëàì õeçueg ± ©£¦¨
,milyexi znegl ueg epiide ,ezlik` mewnlïàk óàxeht iab ©¨

cner mc`d xy`k wegx mewnl mewnd aygp ,dwegx jxcõeç
,Búìéëàìmilyexi jeza cnerd la` ,milyexi znegl ueg epiide ©£¦¨

`l` ,dwegx jxca cnerk aygp epi` ,dxfrd oztnl uegn
.gqt dyre dxfrl qpkde mew el mixne`äãeäé éaø øa éñBé éaø©¦¥©©¦§¨

,øæòéìà éaø íeMî øîBàs` wegx mewnl mewnd aygp gqt iabl ¥¦©¦¡¦¤¤
cner `ed xy`k,BúéiNòì õeçs`e .dxfrd znegl ueg epiidc ©£¦¨

dn ,xyrna xen`d wegix oeyln dey dxifba zcnlp ef dhiy
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קעג
ezny ina cenr cv sc ± iyily wxtmigqt

ãåøîð ìù åðá ïá.cexnp rxfn xnelk `l` ,epa oa `wec e`l Ðãéøîäùdvr `iyd Ð

aizkck ,laaa jln did `edy ,minyd `ava mgldl lcbn zepal dbltd xec iyp`l

)i ziy`xa."laa ezklnn ziy`x idze" :(òé÷øì òé÷ø ïéá ïëåzcnk mler ly ekxe`l Ð

dbibg zkqna 'ebe "minyd dvwnle ux`d lr mc` midl` `xa xy`" :aizkck ,edaeb

)yng jldn mler ,`nl` :ikd dil yixc (`,ai

,meil ze`qxt xyr aeyge `v ,dpy ze`n

.`axc `zaeize ,mitl` dnkl dler `vnpìâìâ
lblb .ea mipezp zelfndy ,riwxa ote` oink Ð

gpend dlbr ote` oirk `l` ,lblbn epi`e reaw

jelid aiaq mikldn zelfnd la` .rwxwa

lfn lk `l` lblbd z` oitiwn oi`e ,hren

,exiag cr ekilene enewnn cp dngd z` ynyn

mexca zi`xp dlbr oi` jkitl .enewnl xfege

oikldn `l` oitiwn oi` ixdy ,oetva axwr `le

.oixfege hren jelidíåøãá äìâò åðéöî àì
ïåôöá áø÷òåxfeg lblb jzrc `wlq i`e Ð

lblbne jilen lblb `vnp ,oireaw zelfne

,lblbn `edy myk zegexd rax` lkl zelfnd

on dhnl eivg riwxa oezpe ote` oink epiide

ecv dleryke ,riwxd on dlrnl eivge riwxd

zene` inkg ixac itl ,xg` ecv rwey df

inkg ixac itle .xfeg lblb mixne`y ,mlerd

rwey yxtl oi` reaw lblb mixne`y l`xyi

.zelfna `l` dlereàéçéøã àðéöåá éë àîìéã
akeydy .migxay agx awpa aegzd lfxak Ð

lblbl z`a m`e .xfeg lfxade enewna cner

cner lfxade ,lfxad aiaq lblbzn akeyd

.enewnaàùãã àøåðéö éë éîð éàzlcdy Ð

enewna oztnde oeilrd oztnd xega zaaeq

lblbzn `ed sewynd lblbl z`a m`e ,cner

lblbd jke .enewna cner zlcde xivd aiaq

zelfnde dngd jilene envr ipta lblbzn

ff epi` lblbd eze`e ,ekeza xg` lblba mireaw

lk ipt lr dng jilen oevig lblb `l` enewnn

lblbe miptan dng lblb ,inp i` .zelfnd

.uegan zelfndòé÷øä ïî äèîìlr zgxef Ð

on dlrnl dlilae ,oi`ex ep` xy`k ux`d

.dhnl zi`xp dpi`e zgxef riwxdïðéñøâ éëä
ïî äèîì íåéá :íéøîåà íìåòä úåîåà éîëçå

ò÷ø÷ä ïî äèîì äìéìáå òé÷øä.ïéððåö úåðéòî
xzei meia opev epi`y oiraep min jl oi` Ð

meia od oing zexdp iny it lr s`e .dlilanÐ

ozriap mewnn ewgxy iptn ,df `ed uiwd mega

opev od ozriap skz la` .mlerd mega enngzpe

.odn ddeab dngdy itl ,meiaúåðéòî äìéìáå
ïéçúåørcz .rwxwd zgz oznngn dngdy Ð

.zexdpd lr oyr d`ex dz` xgyd zelray

òé÷ø ìù åìåôùá.dtikd ileya rwxwl jenq Ð

ïðåö íìåòä ìë êëéôì.mlerd icva `l` zkldn dpi`y Ðíéçúåø úåðéòîå.mdn ze`a zepirndy ,mlerd icvn mind lv` epiidc Ðïéìéáù òáøàá.dng ly dzxeab zkldn Ð

ìééò íå÷ äéì ïðéøîà àìå.zxk zaiigin zliir `l i`e Ðúøë ùåðò.ledn mew dil opixn` :`nl` .gqt meyn Ðêøãä÷åçøuegc ,dwegx jxca `ed ixde ,xedhd z` dxht Ð

exiykd mewnl ueg oldl dn .xyrnc mewn wegixn opitlic ixwin wegx jxc dxfrl.liir mew dil opixn` `l jkld ,`id dxfra gqtc exiykde .exiykd mewnl ueg o`k s` Ð

`nh hwpc i`de .lxrl dwegx jxc oi` inp ikde .`zxe`l lik` ivn `lc meyn `l` `nh xhti` wegixc `nrh meyn e`lc ,`nha dwegx jxc oi` la`) lirlc meyn Ð(a,bv

diytp ipewzl ivn lxrc oeike ,`nh iab `iepiy i`dl exn`.lxr inp ikde .lkinl ivn i`de ,`zxe`a lkinl ivn `lc meyn `l` `nhl `pngx dixht `lc ,aiigin Ð÷åçéø øîàð
çñôá íå÷î) "mkl dwegx jxca e`" Ðxyrna mewn wegix ,(h xacna) "mewnd jnn wgxi ik" Ð"ez`y lkez `l ik" :aizkc ,zg` driqt elit` milyexi znegl ueg (ci mixac

) zekn zkqna ,dlik` `l` z`y oi`e.(a,hiåúìéëàì õåçdxfr zneg epiidc eziiyrl ueg la` ,milyexi zneg Ð.ler mew opixn`c ,`l Ðåúééùòì õåçwegixn opixnbc Ð

ueg cnera `l` xfril` iax xht `lc xn`e ,bilt ln `ly lxrc `pze .xfril` iaxca ibiltc i`pz `ki` :`nl` .dxfra gqtc exiykde ,exiykdl ueg oldl dn :ikd xyrnc

.ler mew dil xninl epivn `lc ,miricenlá íéãîåòä áåø øçà êìääøæòdaxd oixedh l`xyi uegay it lr s` ,oi`nh oaex m` Ðoze`l `id dwegx jxcc ,d`neha dyri Ð

xne` `edyk ,mini dylye mipy jldn ip` rney "dwegx jxc" xne` ililbd iqei iax :`ztqeza opiqxb ikd .opilf` [dxfray] ipd xzae ,gqt iyera oiaeyg opi`e ,uegan oicnerd

jxc iexw uegle dxfr ztewq`ny cibn "did `l jxcae".zyaeyn `id mixtqae Ð
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íìåòîxey lfn epiid e`l dlbrc xnel jixv Ð oetva axwre mexca dlbr epivn `l

y`xc `nw wxtac .zelfn xyr mipyc axwr epi` inp axwre .qxhpewa yxitck

,dlrnl dyye ux`d on dhnl dyy mlerl zelfn xyr mipyc xn`w (a,`i) dpyd

`l` ,dlrnl mlerl mdipye onewnn miff opi`y xn` `kde .rwey ecbpky dler cg`dyke

.md mixg`

ïéàå`edyk :dniz zvw Ð `nhl dwegx jxc

`nh e` lxr `ede dxfrl ueg cnerÐ

xdhie leni m`e ,gqta aiigÐ,edin .xhti

dlia oi` dlial ie`xd lk :epivn df znbec

.(a,bw zegpn) ea zakrn

äîi"yxl did `l Ð ezlik`l ueg oldl

`kixv `lc ,dlik` `l` z`y oi`e :o`k xikfdl

.`nhpy milyexia ipy xyrna `l` ,jkl

óàdfi`e :miiqn ixtiqae Ð ezlik`l ueg o`k

ezlik` mewnÐ.miptle milyexi gztn

i`pz ogky`c oeik xnelk `l` i`pz iziin `le

dwegx jxc xeriya xfril` 'xc `ail` ibiltcÐ

zxk yepr ln `ly lxr ipzwc `edd inp ikd

miricend on dwegx jxc xfril` 'xlc xeaq

.liir ivn `l `zydc ,uegle

äàîåèáÐ dxfra micnerd xg` jld

jld d`neha gqt ziiyra :yexit

md uegay mze`c ,dxfra micnerd mixedh xg`

.dwegx jxcaòîåùqxb `l i"yx Ð ip`

ylye mizy elit`"

.enr oicde ,"ze`qxtjxc ied `l ikd meync

zrya e` dhigy zrya `eal lekiy oeik ,dwegx

.`ztqeza `zi`ck qexbl d`xp jkl .dlik`
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Blek íìBòä ìk úà ãéøîäL ,òLøä ãBøîð ìL Bða ïa¤§¤¦§¨¨¨¤¦§¦¤¨¨¨
íãà ìL åéúBðL änk .Búeëìîa éìò¯,äðL íéòáL ¨©§©§©¨§¨¤¨¨¦§¦¨¨

eðéúBðL éîé" :øîàpL .äðL íéðBîL úBøeáâa íàå§¦¦§§¦¨¨¤¤¡©§¥§¥
ïî ,"äðL íéðBîL úBøeáâa íàå äðL íéòáL íää¤¦§¦¨¨§¦¦§§¦¨¨¦

òé÷øì ãò õøàä¯BéáBòå ,äðL úBàî Lîç Cìäî ¨¨¤©¨¨¦©©£©£¥¥¨¨§§
òé÷ø ìk ïéáe ,äðL úBàî Lîç Cìäî òé÷ø ìL¤¨¦©©£©£¥¥¨¨¥¨¨¦©
òé÷ø ìk ïéa ïëå ,äðL úBàî Lîç Cìäî òé÷øì§¨¦©©£©£¥¥¨¨§¥¥¨¨¦©
.àzáeéz !"øBá éúkøé ìà ãøez ìBàL ìà Cà" ,òé÷øå§¨¦©©¤§¨¤©§§¥§§¨
úBìfîe òeá÷ ìbìb :íéøîBà ìàøNé éîëç ,ïðaø eðz̈©¨©©§¥¦§¨¥§¦©§©¨©©¨
øæBç ìbìb :íéøîBà íìBòä úBneà éîëçå ,ïéøæBç§¦§©§¥¨¨§¦©§©¥

íäéøáãì äáeLz :éaø øîà .ïéòeá÷ úBìfîe¯íìBòî ©¨§¦¨©©¦§¨§¦§¥¤¥¨
é÷úî .ïBôva áø÷òå íBøca äìâò eðéöî àìáø dì ó Ÿ¨¦£¨¨©¨§©§¨©¨©§¦¨©

éîð éà ,àiçéøã àðéöeák àîìéãå :á÷òé øa àçà¯ ©¨©©£Ÿ§¦§¨§¦¨§¥©¨¦©¦
änç íBia :íéøîBà ìàøNé éîëç .àMãc àøBpéök§¦¨§©¨©§¥¦§¨¥§¦©©¨
.òé÷øä ïî äìòîì äìéláe ,òé÷øä ïî ähîì úëläî§©¤¤§©¨¦¨¨¦©©©§¨§©§¨¦¨¨¦©

änç íBia :íéøîBà íìBòä úBneà éîëçåúëläî §©§¥¨¨§¦©©¨§©¤¤
øîà .ò÷øwä ïî ähîì äìéláe ,òé÷øä ïî ähîì§©¨¦¨¨¦©©©§¨§©¨¦©©§©¨©
ïéððBö úBðéòî íBiaL ,eðéøácî ïäéøác ïéàøðå :éaø©¦§¦§¦¦§¥¤¦§¨¥¤©©§¨§¦
änçä úBîéa :øîBà ïúð éaø ,àéðz .ïéçúBø äìéláe©©§¨§¦©§¨©¦¨¨¥¦©©¨
íìBòä ìk Cëéôì ,òé÷ø ìL dáBâa úëläî änç©¨§©¤¤§©¤¨¦©§¦¨¨¨¨
íìBòä ìk Cëéôì ,òé÷ø éìetéLa úëläî änç íéîLbä úBîéa .ïéððBö úBðéòîe çúBø Blek¥©©§¨§¦¦©§¨¦©¨§©¤¤§¦¥¨¦©§¦¨¨¨¨

.ïéçúBø úBðéòîe ïðBö Blekúëläî ïåéñå øéià ïñéð :úëläî änç ïéìéáL äòaøàa ,ïðaø eðz ¥©§¨§¦¨©¨©§©§¨¨§¦¦©¨§©¤¤¦¨¦¨§¦¨§©¤¤
.úBøétä úà ìMáì éãk áeMia úëläî ìeìàå áà æenz .ïéâìMä úà øMôì éãk íéøäa¤¨¦§¥§©¥¤©§¨¦©¨¤¡§©¤¤©¦§¥§©¥¤©¥
úëläî øãàå èáL úáè .úBøäpä úà Laéì éãk íénia úëläî åéìñëå ïåLçøî éøLz¦§¥©§¤§¨§¦§¥§©¤¤©©¦§¥§©¥¤©§¨¥¥§¨©£¨§©¤¤
,ìééò éöîc áb ìò óàå .'åë "úte÷ñàî øîBà øæòéìà éaøå" .íéòøfä úà Laéì àlL øaãna©¦§¨¤Ÿ§©¥¤©§¨¦§©¦¡¦¤¤¥¥¦§©§©©©§¨¥¨¥
!øæòéìà éaø éøác úøk Leðò ìî àlL ìøò éãeäé :àéðúäå .ìééò íe÷ déì ïðéøîà àìå§¨¨§¦©¥©¥§¨©§¨§¦¨¥¤Ÿ¨¨¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤
,àéðúc .àéä éàpz :øîà àáø .àîhì ä÷Bçø Cøc ïéàå øBähì ä÷Bçø Cøc :ééaà øîà̈©©©¥¤¤§¨©¨§¥¤¤§¨©¨¥¨¨¨©©¨¥¦§©§¨
õeç ïläl äî .øNòna íB÷î ÷eçéø øîàðå ,çñta íB÷î ÷eçéø øîàð :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¤¡©¦¨©¤©§¤¡©¦¨©©£¥©§©¨

Búìéëàì¯:øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø .Búìéëàì õeç ïàk óà ©£¦¨©¨©£¦¨©¦¥©©¦§¨¥¦©¦¡¦¤¤
íéàîha :óñBé áø øa ÷çöé éaø øîàc àä àìæà ïàîk .BúéiNòì õeç¯áBø øçà Clä ©£¦¨§©¨§¨¨§¨©©¦¦§¨©©¥©§¥¦©¥©©

ïàîk .äøæòa ïéãîBòä¯Bì øîà" .øæòéìà éaø íeMî øîàL äãeäé éaø øa éñBé éaøk ¨§¦¨£¨¨§©§©¦¥©©¦§¨¤¨©¦©¦¡¦¤¤¨©
Bà íéðL Cìäî éðà òîBL "Cøc" :øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðz .'åëå "Cëéôì éñBé éaø©¦¥§¦¨©§¨©¦¥©§¦¦¥¤¤¥©£¦©£©§©¦

ìL.Cøc éeø÷ õeçìå äøæòä úte÷ñànL ãébî "äéä àì Cøãáe" øîBà àeäLk ,íéîé äL §¨¨¦§¤¥§¤¤Ÿ¨¨©¦¤¥¦§©¨£¨¨§©¨¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc migqt(oey`x meil)

Búeëìîa éìò Blek íìBòä ìk úà ãéøîäL òLøä ãBøîð ìL Bða ïa¤§¤¦§¨¨¨¤¦§¦¤¨¨¨¨©§©§
`ld ,laa lr jlnyíãà ìL åéúBðL änk,mc` ipa aex -íéòáL ©¨§¨¤¨¨¦§¦

úBøeáâa íàå ,äðLeizepy eidi ,mc`d gek xabi m`e ±íéðBîL ¨¨§¦¦§§¦
øîàpL ,äðL(i v mildz)úøeáâa íàå ,äðL íéòáL íäa eðéúBðL éîé' ¨¨¤¤¡©§¥§¥¨¤¦§¦¨¨§¦¦§Ÿ

,'äðL íéðBîLixdeòé÷øì ãò õøàä ïîly wgxn yiLîç Cìäî §¦¨¨¦¨¨¤©¨¨¦©©£©£¥
òé÷ø ìL BéáBòå ,äðL úBàî`ed(ìë) ïéáe ,äðL úBàî Lîç Cìäî ¥¨¨§§¤¨¦©©£©£¥¥¨¨¥

òé÷øì òé÷øly wgxn yiòé÷ø ìk ïéa ïëå ,äðL úBàî Lîç Cìäî ¨¦©§¨¦©©£©£¥¥¨¨§¥¥¨¨¦©
òé÷øå,dpy ze`n yng jldn ly wgxn yi miriwx draydn §¨¦©

ici lr `ed jexa yecwl zencdl jpevxy jzee`ba zxn` ji`e
miiwzz `l okl ,miriwx drayd lrn opr lr ayil dlrzy

`l` ,jzaygn'øBá éúkøé ìà ãøez ìBàL ìà Cà'(eh ci diryi), ©¤§¨¤©§§¥
exn`y dnn .xead zizgz l`e ux`d wner l` cxz ,xnelk
,dpy ze`n yng ly jldn yi riwxl cr ux`d ony `ziixaa
ze`n yng `ed mlerd daeb m` ixdy ,`ax lr zeywdl yi
mc` jledy ze`qxt xyr litkp xy`ke ,jk `ed ekxe` mb ,dpy
xzei daxd `ed mlerd jxe`y `vnp ,dpy ze`n ynga ,meia
gxfnn dngd jelid swidy i`ce ok m`e ,dqxt mitl` zyyn

:`xnbd dwiqn .dqxt mitl` zyyn xzei `ed axrnl.àúáeéz§§¨
lirl `ziixad ab`(`"r),axwre dlbr zelfn da exkfedy

zelfnd oipra dpcy ztqep `ziixa `xnbd d`ian:,ïðaø eðz̈©¨¨
,íéøîBà ìàøNé éîëçdìbìb`ed ,ea mipezp zelfnd iakekyòeá÷ ©§¥¦§¨¥§¦©§©¨©

,aaezqn epi`eúBìfîelblba mipezpdïéøæBçlky ,mikldn ± ©¨§¦
eixg` `ad lfnl dngd z` zeell hren jelid jldn mdn cg`
,lblbd lk z` mkelida mitiwn mpi`y `vnpe ,enewnl xfege

,íéøîBà íìBòä úBneà éîëçådøæBç ìbìbmewnl xfege aaezqn - §©§¥¨¨§¦©§©¥
,eaeaiq z` ligzd eaúBìfîe,llk mikldn mpi` ea mipezpd ©¨

`l`ïéòeá÷zelfnd z` aaeqn `ed ,aaezqn lblbd xy`ke ,md §¦
md s` miaaezqn lblbd aeaiq ici lry `vnpe ,ea mireawd

.mly aeaiq
:mlerd zene` inkg zhiy cbp iax zgked z` d`ian `xnbd

,éaø øîàaiydl yiíäéøáãì äáeLz,mlerd zene` inkg ly ¨©©¦§¨§¦§¥¤
ixdyeðéöî àì íìBòîlfn didiye íBøca äìâòlfn,ïBôva áø÷ò ¥¨Ÿ¨¦¤§¨©¨©§¨©¨

m`e ,mexca axwr z`e oetva dlbr z` ep` mi`ex cinz `l`
zelfnd z` enr aaeqn `ed ixd ,aaezqn lblbdy mdixack

mexcl oetvne oetvl mexcn s`e zegex rax`d lkldid ok m`e ,
.oetva axwr lfn z`e mexca dlbr lfn z` minrtl ze`xl epl

é÷úîdì ó[dywd-]àéçéøc àðéöeák àîìéãå ,á÷òé øa àçà áø- ©§¦¨©£¨©©£Ÿ§¦§¨§¦¨§¥©¨
miigxd oa`ay agx xeg jeza aegzd lfxak `ed lblbd `ny
dpezgzd oa`d oi` aaezqn lfxad xy`ky ,dpezgzd
aiaq aaezqz `id ,dpezgzd oa`d z` aaeqp xy`ke ,zaaezqn

.aaezqi `l envr lfxade ,lfxadénð éà,ztqep `nbec -àøBðéök ¦©¦§¦¨
àLãcxiv ici lr ea zaaezqn zlcdy sewynay xegk - §¨¨

aaezqi `ed ,sewynd z` aaeqp m`e ,enewna cner sewynde
epyi el` ze`nbec izya .aaezqz `l dnvr zlcde ,xivd aiaq
aaezqn epi` ok it lr s`e aaezqnd xacl xaegn `edy xac
lblbdy s`y ,zelfnde lblbd oipra mb xnel yi jke ,enr
jkae aaezqn lblbd wxy okzi ,aaezqn ea mipezp zelfndy
jeza mipezp zelfnd j` ,zelfnd ipt lr dngd z` jilen `ed
zelfnd mewn okle ,enewnn ff epi` lblbd eze`e ,sqep inipt lblb
zene` inkg ixacl daeyz oi` ok m`e ,dpzyn epi`e reaw

.oetva axwre mexca dlbr epivn `ly dnn mlerd
inkg mr l`xyi inkg ly ztqep zwelgn d`ian `ziixad

:mlerd zene`ïî ähîì úëläî änç íBia ,íéøîBà ìàøNé éîëç©§¥¦§¨¥§¦©©¨§©¤¤§©¨¦
òé÷øä,mi`ex ep`y itk ux`d lr zgxef ±äìéláedler `id ¨¨¦©©©§¨

òé÷øä ïî äìòîì.ux`a zi`xp dpi` okle ,my zgxefeéîëçå §©§¨¦¨¨¦©§©§¥
äìéláe ,òé÷øä ïî ähîì úëläî änç íBia ,íéøîBà íìBòä úBneà¨¨§¦©©¨§©¤¤§©¨¦¨¨¦©©©§¨

zcxei `idò÷øwä ïî ähîì.my zgxefeïäéøác ïéàøðå ,éaø øîà §©¨¦©©§©¨©©¦§¦§¦¦§¥¤
mlerd zene` inkg lyL ,eðéøácîixdíBiad inïéððBö úBðéòî ¦§¨¥¤©©§¨§¦

,mdn ddeab `idy dngdn mwegix zngnäìéláemd,ïéçúBø ©©§¨§¦

.rwxwd zgz mze` znngn dngdy oeik
meg lr dngd zrtyd oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:zepiirndänçä úBîéa ,øîBà ïúð éaø ,àéðz,[uiw-]úëläî änç ©§¨©¦¨¨¥¦©©¨©¨§©¤¤
ïéððBö úBðéòîe ,çúBø Blek íìBòä ìk Cëéôì ,òé÷ø ìL dáBâaoeik §©¤¨¦©§¦¨¨¨¨¥©©§¨§¦

.mdn dwegx dngdyíéîLbä úBîéa,[sxeg-]úëläî änç ¦©§¨¦©¨§©¤¤
òé÷ø éìetéLa,riwxd ztik ileya rwxwl jenq ±ìk Cëéôì §¦¥¨¦©§¦¨¨

,ïðBö Blek íìBòä,mlerd iciva zkldn dngdy oeikúBðéòîe ¨¨¥©§¨
,ïéçúBø,rwxwl jenq mlerd iciva mind lv` `id dngdy oeik §¦

.zepirnd mi`a myny
rax` itl ,miwlg drax`l wlegn dpyd jyna dngd jelid
`xnbd ,dpey dlert zlret `id mdn cg` lkae ,dpyd zetewz

:df oipra zwqerd `ziixa d`ianïéìéáL äòaøàa ,ïðaø eðz- ¨©¨¨§©§¨¨§¦¦
,dngd zpy zetewz rax`,úëläî änçzelert zlret ,xnelk ©¨§©¤¤

miycgd ztewza .dneg wfega zepeyïåéñå øéià ïñéð`idúëläî ¦¨¦¨§¦¨§©¤¤
[zlret-]øMôì éãk íéøäa[xiytdl-].ïéâìMä úàztewzae ¤¨¦§¥§©¥¤©§¨¦
miycgdìeìàå áà æenz`idúà ìMáì éãk áeMia úëläî ©¨¤¡§©¤¤©¦§¥§©¥¤
.úBøétämiycgd ztewzaeåéìñëå ïåLçøî éøLz`idúëläî ©¥¦§¥©§¤§¨§¦§¥§©¤¤

.úBøäpä úà Laéì éãk íéniamiycgd ztewzaeøãàå èáL úáè ©©¦§¥§©¥¤©§¨¥¥§¨©£¨
`idøaãna úëläîickíéòøfä úà Laéì àlL.aeyiay §©¤¤©¦§¨¤Ÿ§©¥¤©§¨¦

:dpyna epipy,øîBà øæòéìà éaøåcnerdyúte÷ñàî[oztnn-] §©¦¡¦¤¤¥¥¦§©
'åëjxc oicn oey`xd gqtd z` zeyrln xeht ,uegle dxfrd

xfril` iaxl ike :`xnbd ddnz .eixaca dpc `xnbd .dwegx
,dwegx jxc oicn xeht dxfrd oztnl uegn cnerd mc`ìò óàå§©©

ìééò éöîc áb,hegyle dxfrl qpkdl leki xy`k elit`e ±àìå ©§¨¥¨¦§Ÿ
ìéiò íe÷ déì ïðéøîà`l m`e dxfrl qpkde mew el mixne` oi`e ± ¨§¦©¥©¥

,zxk aiigzz qpkizàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±ìøò éãeäé §¨©§¨§¦¨¥
,ìî àlL,gqtd z` aixwd `l ok zngneéaø éøác ,úøk Leðò ¤Ÿ¨¨¨¥¦§¥©¦

.øæòéìàmew ,lxr icedil mixne`y ,el` xfril` iax ixacn gken ¡¦¤¤
z` aixwdl lkez `l jk meyne lenz `l m`y ,jnvr lene
oi`y epzpyna xfril` iax xn` recne ,zxk aiigzz ,gqtd
qpkiz `l m`y ,qpkde mew ,dxfrd oztnl uegn cnerl mixne`

.zxk aiigzz
:`xnbd zvxznä÷Bçø Cøc ïéàå øBäèì ä÷Bçø Cøc ,ééaà øîà̈©©©¥¤¤§¨§¨§¥¤¤§¨

àîèìeaekiry xedh mc` wx dxezd dxht dwegx jxc xehta ± §¨¥
zxifb `ed df xehty oeike ,dwegx jxca cner `edy zngn `ed
lekiy s` dxfrd oztnl uegn cnerd z` mb xehtl aezkd
dey dxifba [oldl `ziixaa] cnlpy itke ,qpkp epi`e qpkdl
j` .qpkd mew el mixne` oi` okl ,xyrna xen`d wegix oeyln
`l` ,wegx `edy cvn dxezd dxht `l lxrd z` oke `nhd z`
`l df xehtae ,dlila gqtd z` lek`l mileki mpi`y meyn
lenl e` xdhdl lekiy in z` s` xehtl aezkd zxifb dxn`p
gqtd z` lek`le envr lenl e` xdhdl leki m` okl ,envr

.oey`x gqt dyre jnvr len e` xdhd mew el mixne` ,dlila
:sqep uexiz d`ian `xnbdàéä éàpz ,øîà àáømi`pz ewlgp ± ¨¨¨©©¨¥¦

,dxfrd oztnl uegn cnerdy xaeq `ed m`d xfril` iax zrca
,dwegx jxc oicn xeht÷eçéø øîàð ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©¦

çñta íB÷îxn`py ,gqt oaxway dwegx jxc xehta ±h xacna) ¨©¤©
(i,'mkl dwgx Kxca F`'øNòna íB÷î ÷eçéø øîàðåoiprl - §¤¤§Ÿ¨¨¤§¤¡©¦¨©©£¥

xn`py ,ipy xyrn zexit ea zectl ozipy mewnd(ck ci mixac)iM'¦
,'mFwOd LOn wgxiïläl äîmewnl aygp mewnd ,xyrn iab ± ¦§©¦§©¨©§©¨

`vnp xyrnd xy`k ,ea zectl ozipy wegxBúìéëàì õeçueg ± ©£¦¨
,milyexi znegl ueg epiide ,ezlik` mewnlïàk óàxeht iab ©¨

cner mc`d xy`k wegx mewnl mewnd aygp ,dwegx jxcõeç
,Búìéëàìmilyexi jeza cnerd la` ,milyexi znegl ueg epiide ©£¦¨

`l` ,dwegx jxca cnerk aygp epi` ,dxfrd oztnl uegn
.gqt dyre dxfrl qpkde mew el mixne`äãeäé éaø øa éñBé éaø©¦¥©©¦§¨

,øæòéìà éaø íeMî øîBàs` wegx mewnl mewnd aygp gqt iabl ¥¦©¦¡¦¤¤
cner `ed xy`k,BúéiNòì õeçs`e .dxfrd znegl ueg epiidc ©£¦¨

dn ,xyrna xen`d wegix oeyln dey dxifba zcnlp ef dhiy
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המשך בעמוד גצק



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc migqt(ipy meil)

äðùî
,ipyl oey`x gqt oiay miweligd xe`iaa zwqer epzpyn

:dpynd zxxan .mdipya mieyd mipicdeäîmiweligd mdïéa ©¥
ì ïBLàøä çñtd gqt.éðM.` ,miwelig ipy mpyiy dpynd zx`an ¤©¨¦©¥¦

gqt,'àöné ìá'e 'äàøé ìá'a øeñà ïBLàøä`vniy xeq` ,xnelk ¨¦¨§©¥¨¤©¦¨¥
.l`xyi zeyxa ung f`åz` dyerd eli`ånò ävîe õîç ,éðMä §©¥¦¨¥©¨¦

úéaaungd `ivedl jixv epi` ok it lr s`e ,dvn lek`l jixv - ©©¦
gqt oaxw .a .ezianïeòè ïBLàøäz`ixwa ìläzry,Búìéëà ¨¦¨©¥¦£¦¨

ågqt oaxw eli`.Búìéëàa ìlä ïeòè Bðéà éðMä §©¥¦¥¨©¥©£¦¨
:mdipya mieyd mipicd mdn zx`an dpyndäæå äæoaxw oia - ¤¨¤

.` ,ipyd gqt oaxw oiae oey`xd gqt[ïéðeòè] (ïåòè)z`ixwìlä §¦©¥
ïúéiNòa.a .mzaxwd zrya -ïéìëàðå`weecéìömiielv mdyk - ©£¦¨¨§¤¡¨¦¨¦

mlke`l jixve .b .y`aìò[mr-].íéøBøîe ävî.cïéçBãå- ©©¨§¦§¦
dgec mzceare.úaMä úà¤©©¨

àøîâ
dxeza xn`p(ai-i h xacna)didi iM Wi` Wi`' ,ipy gqt zyxta¦¦¦¦§¤

.'dl gqt dUre ,mkizxcl F` mkl ,dwgx Kxca F` Wtpl `nḧ¥¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©©
zFSn lr ,Fz` EUri miAxrd oiA mFi xUr drAx`A ipXd WcgA©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨¥¨©§©¦©£Ÿ©©
,Fa ExAWi `l mvre ,xwA cr EPOn Exi`Wi `l .Edlk`i mixxnE§Ÿ¦Ÿ§ªŸ©§¦¦¤©Ÿ¤§¤¤Ÿ¦§§

.'Fz` EUri gqRd zTg lkM§¨ª©©¤©©£Ÿ
mipicd z` el` miweqtn zeyxecd ,zeziixa d`ian `xnbd

:dpyna epipyyïðaø eðzxn`p ,`ziixaa(ai h xacna)úwç ìëk' ¨©¨¨§¨ª©
,'Búà eNòé çñtäyie .oey`xk epic ipyd gqty jkn epcnle ©¤©©£Ÿ

wxy ,'eze`' zaizn wcwcl,øaãî áeúkä BôeâaL äåöîa,xnelk §¦§¨¤§©¨§©¥
zeevnd oiprl wx `l` ,oey`xl ipyd gqtd z` aezkd deyd `l
elk`l jixvye ,eizecear xcq oebk ,oaxwd ly eteba zebdepd
ly eteba opi`y zeevnd oiprl mze` deyd `l la` ,ielv `edyk

:`pzd xxan .xe`y zzayd zevn oebk ,oaxwd,Bôeb ìòL äåöî¦§¨¤©
opi` j` ,oaxwd mr `eal zeaiigy xexne dvn zlik` zeevn oebk

,ynn oaxwd ly eteba zeniiwznïépîef oirn devn mby rcp ¦©¦
.ipy gqta zbdep:`pzd aiynøîBì ãeîìz[aezkd epcnln-]my) ©§©

(`i h,'eäìëàé íéøøîe úBöî ìò'.ef oirn devn zeaxl ©©§Ÿ¦Ÿ§ª
ok m` :`pzd xxan aeyìBëéy xnel ip`ìò àlL úåöî eléôà ¨£¦¦§Ÿ¤Ÿ©

Bôebgqta zebdep ,xe`y zzayd zevn oebk ,llk gqtd oaxw ly
:`pzd aiyn .ipyøîBì ãeîìz(ai h my)'Bá eøaLé àì íöòå' ©§©§¤¤Ÿ¦§§

xeqi`n cenll yie ,[gqtd oaxwn mvr xeayl xeq` ,xnelk]
,micnlpd mixeqi`d x`yl mvrd zxiayäîxeqi`y enk - ©

ãçeéî íöòä úøéáM`edy jkaBôeâaL äåöî,gqtd oaxw lyóà §¦©¨¤¤§¨¦§¨¤§©
ìkwx ef ipyl oey`x gqtn epcnly dnBôeâaL äåöîlry e`] Ÿ¦§¨¤§

.oaxwd ly [eteb
:ztqep drc d`ian `ziixadäãeäé ïa éñéà`nw `pz lr wleg ¦¦¤§¨

e,øîBàzxiay xeqi`n eteb lr opi`y zeevn hrnl jxev oi` ¥
dy itk `l` ,mvrdoeyldny ,`ziixad zligza x`azeNòé'©£

'BúBày rnyn.øaãî áeúkä BôeâaL úåöîa§¦§Ÿ¤§©¨§©¥
:`ziixad z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaa lirl `aed - ¨©©

ìBëéy xnel iziidBôeb ìò àlL äåöî óàgqta zbdep oaxw ly ¨©¦§¨¤Ÿ©
,ok xnel mewn did cvik :`xnbd zl`ey .ipyúøîà àäixd - ¨¨§©

`weecy rnyn 'eze`' zaizny dxn` xak `ziixadäåöîa§¦§¨
.øaãî áeúkä BôeâaL¤§©¨§©¥

:`xnbd daiynøîà÷ éëä,xnel `pzd zpeek jk -úøîàc àzLä ¨¦¨¨©©§¨§¨§©
zbdep ynn eteba dpi`y devn mby `ziixad dxn`y eiykr -

weqtdn epcnly itk ,ipy gqta(`i h my)íéøøîe úBvî ìò'©©§Ÿ¦
àîìà ,'eäìëàéaezkd oeyly jkn gken -(ai h my)'BúBà eNòé' Ÿ§ª©§¨©£

,ynn etebay zeevn `weec ernynyàeä à÷åc åàìepi` - ¨©§¨
ok m` ,eteba opi`y zeevnd z` s` llek `ed `l` ,`weecaàîéà¥¨

c xn`p -ììëe èøôk déì äåäly jxca miyxcp el` miaezky - £¨¥¦§¨§¨
llk xn`p jk xg`e ,mihxt exn`p dligza ixdy] llke hxt

,['Fz` EUri gqRd zTg lkM'edf ote`aðäNòa xn`pdéñBî ììkó §¨ª©©¤©©£Ÿ©£¨§¨¦
ä ìòa xn`pe ,èøtzeaxl `aénð éléî ìk eléôà,xac lk elit` - ©©§¨£¦¨¦¥©¦

.xe`y zzayd oebk ,eteb lr opi`y zeevn elit`eïì òîLî à÷- ¨©§©¨
sqep hxt llkd iptl xn`p ixdy ,ok xnel oi`y `pzd eprinyn
did `l ,lkd daxn llkdy xn`p m`e ,'Fa ExAWi `l mvre' `ede§¤¤Ÿ¦§§
epl yi gxkda `l` .elld mihxtd lk z` hxtl jixv aezkd
`le el dneca wx mihxtdn cg` lk lr daxn llkdy yexcl
zeevn e` ,gqtd ly etebay zeevn md mihxtd lky oeike .xzei

.mdl dneca `l` zeaxl epl oi` ,eteb lry
:`xnbd zl`ey,äãeäé ïa éñéàeteb lr opi`y zeevn hrnny ¦¦¤§¨

xn`pdn(my)'eze`'y xaqy meyn] 'Fz` EUri gqRd zTg lkM'§¨ª©©¤©©£Ÿ
,[`weeca `eddéì ãéáò éàî íöò éàäzeaizd on cnel `ed dn - ©¤¤©¨¦¥

(my)zekxvp opi` el` zeaiz ezhiyl ixd ,'Fa ExAWi `l mvre'§¤¤Ÿ¦§§
xn`pdn ehrnzp xak ody meyn ,eteb lr opi`y zeevn hrnl
gqta mvrd zxiay xeqi` lr cnll zekxvp opi` mbe ,'eze`'
lkk'n `linn daxzne ,etebay devn `ed df xeqi` ixdy ,ipy

.'gqtd zweg:`xnbd daiyndéì éòaéîzekxvp el` zeaiz ± ¦¨¥¥
,dcedi oa iqi` zrclìy dyxcãçà[oia-]ãçàå çBî Ba LiL íöò ¦¤¨¤¤¤¤©§¤¨

[oiae-],çBî Ba ïéàL íöò.mvrd zxiay xeqi` bdep mdipya ¤¤¤¥©
:`xnbd zl`eyïðaøå'eze`' xn`py dny mixne`y minkge - §©¨¨

,eteba opi`y zeevn epnn hrnl oi`e ,`weeca epi`eNòé' éàä©©£
déì éãáò éàî 'BúBà.'eze` eyri' zeaizd on ecnli md dn - ©¨§¦¥

:`xnbd daiyndéì éòaéîzekxvp el` zeaiz minkg zhiyl - ¦¨¥¥
dyxclçñtä úà ïéèçBL ïéàLipyd.ãéçiä ìòdxezd ,xnelk ¤¥£¦¤©¤©©©¨¦

epcnll ick ,miax oeyla 'eyri' dazkéøecäàì øLôàc änëc§©¨§¤§¨§©§¥
ïðéøcäîipy gqt zeyrl xyt`y dnk lczydl jixvy - §©§¦©

sqep mc` mi`nhn ,oey`x gqta cg` `nh wx yi m`y ,miaxa
dxezd dazky ab`e .ipy gqtl `ed mb dgciy ick ,uxya

.'eze`' mb dazk ,'eyri'
:miherinde miieaixd z` zhxtnd ,ztqep `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðzipy gqt iabl xn`p ,`ziixaa(my)eNòé çñtä úwç ìëk' ¨©¨¨§¨ª©©¤©©£
,'Búàdxe`kleìBëéy ,jkn cenll ip`L íLkgqtdøeñà ïBLàøä Ÿ¨§¥¤¨¦¨

Ck ,'àöné ìá'e 'äàøé ìá'ad,'àöné ìá'e 'äàøé ìá'a øeñà éðL §©¥¨¤©¦¨¥¨¥¦¨§©¥¨¤©¦¨¥
øîBì ãeîìz[aezkd epcnln-](`i h my),'eäìëàé íéøøîe úBvî ìò' ©§©©©§Ÿ¦Ÿ§ª

xn`p oke(ai h my),'Fa ExAWi `l mvre ,xwA cr EPOn Exi`Wi `l'Ÿ©§¦¦¤©Ÿ¤§¤¤Ÿ¦§§
mihxt dnk dazk dxezdy oeike .llkd iptl exn`p el` mihxte
cenll yi `l` ,xac lk zeaxl llkd on cenll oi` ,llkd iptl
cg` xac daxn llkd hxt lk lre ,mihxtd lk lr aqen llkdy
mihxtdn cg`e .el dnecd cg` xac hrnn hxtde ,hxtl dnecd

.x`aziy itk '`vni la'e 'd`xi la' hrnn
dneca mihxtdn cg` lk lr llkd daxn dn ,zx`an `ziixad
:`ziixad zxxan .el dneca hrnn mihxtdn cg` lk dne ,el

éì ïéàåhrnle 'Edlk`i mixxnE zFSn lr' ly hxtd lr zeaxl §¥¦©©§¦Ÿ§ª
,epnnäNò úåöî àlà,ezenkïépî äNòú àì úåöîzeaxl epl ¤¨¦§©£¥¦§©Ÿ©£¤¦©¦

:`ziixad daiyn .hxtdn hrnle llkdnàì' øîBì ãeîìz©§©Ÿ
'ø÷a ãò epnî eøéàLé,gqtd oaxw xyan xi`ydl xeq` ,xnelk] ©§¦¦¤©Ÿ¤

,dyrl wzipd e`l `edy ,[xwead cr elek z` lek`l yi `l`
oke ,ezenk dyrl wzipd e`l zeaxl llkdn cenll yi `linne

d`xi la' ixeqi` z` df hxtn hrnl epl yi'`vni la'e '
.dyrl miwzipd mie`l mdy ,[`ziixad zligza exkfedy]

:`ziixad zxxanéì ïéàåhxtdn hrnle llkdn zeaxlàlà §¥¦¤¨
.ïépî øeîb äNòú àì úåöî ,äNòì ÷zépL äNòú àì úåöîdaiyn ¦§©Ÿ©£¤¤¦¨©£¥¦§©Ÿ©£¤¨¦©¦

:`ziixadøîBì ãeîìz(my),'Bá eøaLé àì íöòå'dyrz `l edfy ©§©§¤¤Ÿ¦§§
.xenb dyrz `l zevn hrnle zeaxl cnlp epnne ,xenb

:`ziixad dwiqnäîy enk -LøBôî èøtäea yie ,weqtaúåöî ©©§¨§¨¦§©
ìk óà ,øeîb äNòú àìå ,äNòì ÷zépL äNòú àìå ,äNòzeevnd £¥§Ÿ©£¤¤¦¨©£¥§Ÿ©£¤¨©Ÿ

od epiaixy.øeîb äNòú àìå ,äNòì ÷zépL äNòú àìå ,äNò úåöî¦§©£¥§Ÿ©£¤¤¦¨©£¥§Ÿ©£¤¨
,el dnecd xacd z` miaxn hxt lk lry `ziixaa x`azp
el` `xnbd x`az dzr .el dnec epi`y xacd z` epnn mihrnne
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`l" oebk ,eteb lr `ly zevn hrnn "exayi

`ziixaa onwle .onwlck "ung lr hgyz
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äðùî
,ipyl oey`x gqt oiay miweligd xe`iaa zwqer epzpyn

:dpynd zxxan .mdipya mieyd mipicdeäîmiweligd mdïéa ©¥
ì ïBLàøä çñtd gqt.éðM.` ,miwelig ipy mpyiy dpynd zx`an ¤©¨¦©¥¦
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dgec mzceare.úaMä úà¤©©¨

àøîâ
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zFSn lr ,Fz` EUri miAxrd oiA mFi xUr drAx`A ipXd WcgA©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨¥¨©§©¦©£Ÿ©©
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ly eteba opi`y zeevnd oiprl mze` deyd `l la` ,ielv `edyk

:`pzd xxan .xe`y zzayd zevn oebk ,oaxwd,Bôeb ìòL äåöî¦§¨¤©
opi` j` ,oaxwd mr `eal zeaiigy xexne dvn zlik` zeevn oebk

,ynn oaxwd ly eteba zeniiwznïépîef oirn devn mby rcp ¦©¦
.ipy gqta zbdep:`pzd aiynøîBì ãeîìz[aezkd epcnln-]my) ©§©
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ezny in` cenr dv sc ± iyily wxtmigqt
äðùîúéáá åì ùé õîçå äöî.oizipzn dlekc `nrhl dl sili `xnba Ðàøîâ

'åâå "çñôä ú÷åç ìëë".aizk ipy gqta Ðåúåà.eteb rnyn Ðáåúëä åôåâáù úåöîá
øáãîzlik`e eizecear xcq oebk ,etebay zevna `l` oey`x oicl ipyd z` daix `l Ð

.xe`y zzayd oebk eteba opi`y zevnl `l la` ,ilvïéðî åôåâ ìòù úåöîdvn oebk Ð

.el daeg oi`ae mixg` mixac ody ,xexneìåëé
åôåâ ìò àìù úåöî óà.xe`y zzayd oebk Ð

iziz `pn :jixt dinwle?"eze`" zxn`de

.etebay zevn rnynúãçåéî íöòä úøéáù äî
iaizk ihxtc ,llke hxta dl sili onwl Ð

mixexne zevn lr" llk xcde ,`yixa

mvre xwa cr epnn exi`yi `l" oke ."edelk`i

"ea exayi `leyri gqtd zweg lkk" ,ihxt Ð

"eze`.dl yxtn dinwle .llk Ðïá éñéà
øîåà äãåäé`l` ,jkl exayi `l jixv epi` Ð

etebay zevn "eze`"c .onwlck xg` cenill

.rnyn.ïðéñøâ åôåâáù úåöîá åúåà úøîà àä
øîà÷ éëä"mixexne zevn" :aizkc `zyd Ð
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.`wecììëå èøô äéì äåäåiaizk ihxtc Ð

.`yixaéñåî ììë äùòð àîéàåèøôä ìò óÐ

dpi`y xe`y zzayd elit` ,ilin lk iaxzi`e

.eteb lrïì òîùî à÷"exayi `l mvre" Ð

lk iieaxl hxtd lr siqen llk yexcz `lc

ipd lk ,ok m`c .xe`y zzayd elit` ilin

il dnl ihxt?edlekl edpiazk ikdl `l`

iaxne ,cge cg lk` `llkc `ztqez yxcinl

etebc eed ihxt edleke .`l eze ihxtc `inec

`l mvre" ihxtc `pz xn`wc epiide .eteb lrce

`l" oebk ,eteb lr `ly zevn hrnn "exayi

`ziixaa onwle .onwlck "ung lr hgyz

i`ne cge cg lkc `llk iaxn i`n iyxtn

.`hxt hrnnäéì ãéáò éàîzweg lkk"n Ð

,`wec "eze`" dicicl `dc ,dil `wtp "gqtd

zxiay daxzn `linne eteb lr `ly hrnne

:il `dinze .`id etebay devn `dc ,mvr

i`n iqi`l "exi`yi `l" inp ira `l i`n`

dil ciar?.`id etebay devn `dcäéì éòáéî
'åë íöò ãçà"oilev cvik"a opiyxc ikdc Ð

)"exayi `l mvre" xne` `edyk :(`,dt lirl

mvr cg` ied xnel cenlz oi`y ,ipy gqta Ð

.'ekïðáøåi`nl ,`wec e`l "eze`" ixn`c Ð

azki`?ïéèçåù ïéàùcigid lr ipy gqt Ð

dnkc ,miax oeyl "eyri" azk ikdl ,el dgcpy

ezepndl exiag `nh xg` ixecd`l xyt`c

icii`e ,uxya cg` `nhl :oebk .opixcdn enr

aizkc ab lr s`c ,"eze`" aizk "eyri" aizkc

`pnif diazk `l i` "eze` eyri" `yixa

.`ed `xwc digxe` `pin` ded ,izixg`ãåîìú
'åâå íéøåøîå úåöî ìò øîåìaizk xcde Ð

`l ilin lke .dicic `inec iieaxl dilr `llk

iaxipc opixn`il dnl ihxt ipd lk ok m`c Ð?

`llkc onwl yxtnck ,dizeekc hrnn `hxte

`fnxn ifenx `ziixae .onwl `vni lae d`xi la opihrnn dihxtn cgne .dicic `inec inp `hxtn ihernle dicic `inec `hxt lka iieaxl `hxt edlek` opixcdn "gqtd zweg lk"c

.ihrnne eaxn dizeekce ,ihrnn i`n ihxte eaxn i`n illk ,`lf`eéì ïéàåhxte dyr zevn `edy y` ilv dizeekc ,mixexne zevn dyr ly hxtd lr `l` siqen llk `diy Ð

.xe`y zzayd dizeekc hrnn inpïéðî äùòú àìdyrz `l hrni hxtd oke ,llkd daxiy Ðiieaxl dilr ixecd`l `llk aizke ,"xwa cr epnn exi`yi `l" :xnel cenlz Ð

.`pwqna yxtnck ,edpip dyrl wzipy e`lc .`vni `le d`xi `l dihxta hrnle ,dyrl wzipd e`l dizeekcïéðî äøåîâ äùòú àì 'åë àìà éì ïéàåhxt hrnie [llkd] daxiy Ð

.onwlck `hxta dizeekc ihernle ,`llka dizeekc iieaxl dilr ixecd`l `llk azke ."exayi `l" :xnel cenlz Ðèòîî à÷ éàî äéèøôá,dizeekc `herin rnyn `hxt lkc Ð

`pixg` icin `le i`d :rnyn ikdc.'ebe "epnn xzepde" oey`x iab aizkc ,`ed dyrl wzipd e`l xizenc dyrz `l .dyr zevnk inp `iedc ,xe`y zzayd Ðåú àìàéöe`l Ð

lk`i cg` ziaa `l` ,elke`l `ivez `l :rnyne .'ebe "`ivez `l lk`i cg` ziaa" :aizkc ,`ed dyrl wzipdcvik"a ipzc `d `pz i`dl dil zile .e`ived m` i`w xfgde cenra Ð

) "oilevmy) "dtxh dcya xyae"c dyrz `la df ixd elke`d :(.elke`le exifgdl xzen :`l` ,(ak zenyäàøé àìåd`xp m`e Ðlk "zayde cenr"a `ed mlerl ,edeziayz Ð

.crend zeniåá åøáùé àì íöòã äéììëá.xenb dyrz `l iaxnc Ð
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éñéàåciar i`n ea exayi `l mvr dcedi oa
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jixv `l dicicl `dc ?dil ciar i`n "xwa cr

lr `ly devn witn "eze`"nc ,d`xi la ihernl

.eteb

éòáéîcigid lr gqtd z` oihgey oi`y dil

:mdxa` oa oeyny epiaxl dyw Ð

ol `wtp oey`xe ."gqtd zwg lkk"n dil wetizc

eze` oihgey oi`c (`,`v lirl) "dy`d" wxta

!"cg`a gqtd z` geafl lkez `l"n cigid lr

oey`x gqtae .dyxc `idd dil zilc :xnel yie

.ipy gqtn rxb `lc meyn ,dil `wtp

äéììëáy` ilv iaxnw i`n mixexne zevnc

"mixexne zevn" meyn :rnyn Ð

oeik :dnize .y` ilv opiaxn ,dilr `llk i`wc

opiaxn "mixexne zevn" `la ,`ed llke hxtc

ihxtne .xe`y zzayd elit` ,ilin lke y` ilv

yixa xn`ck ,`zlin `cg cge cg lkn ihrnn

xac lk lr" :wiqnc (a,aq `nw `aa) "daexn"

"rytÐcg ?il dnl ihxt ipd lke .`iieaix ,llk
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:jxtinl irac meyn `l` ,y` ilv iaxnw i`n
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elke`l `ivez `l :rnyn ."`ivez `l lk`i cg`

lk`i cg` ziaa `l` ,xg` ziaaÐcenra

ikid :wgvi epiaxl dywe .e`ivez m` i`w xfgde

encwy e`l `de ?dyrl wzipd e`l dil opiayg

,dyrl wzipd e`l aiyg `le ,`ed dyr

`xza wxta opixn`ck.(`,eh) zeknc

äéèøôárnyn o`k Ð d`xi la hirnn `w

(a,hk lirl) "dry lk"a wgvi epiax yxity enk

.dyrl wzip ied d`xi `lc
gqt
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äçBc éðL çñt ,úaMä úà äçBc ïBLàø.úaMä úà ¦¤¤©©¨¤©¥¦¤¤©©¨

úà äçBc éðL çñt ,äàîehä úà äçBc ïBLàø çñt¤©¦¤¤©§¨¤©¥¦¤¤
ïeòè éðL çñt ,äðéì ïeòè ïBLàø çñt .äàîehä©§¨¤©¦¨¦¨¤©¥¦¨

ïàîk äàîehä úà äçBc .äðéì¯éaøìe .äãeäé éaøk ¦¨¤¤©§¨§©§©¦§¨§©¦
ïéépî :øîBà äãeäé éaø ,àéðz àäå ?äðéì ïeòè äãeäé§¨¨¦¨§¨©§¨©¦§¨¥¦©¦

äðéì ïeòè ïéàL éðL çñôì¯ø÷aá úéðôe" :øîàpL §¤©¥¦¤¥¨¦¨¤¤¡©¨¦¨©Ÿ¤
éìäàì zëìäå"úBvî ìëàz íéîé úLL" :áéúëe ,"E §¨©§¨§Ÿ¨¤§¦¥¤¨¦Ÿ©©

ì ìëàpääML¯ì ìëàð ïéàL ,äðéì ïeòèäML¯ïéà ©¤¡¨§¦¨¨¦¨¤¥¤¡¨§¦¨¥
.äãeäé éaøc àaélàå éàpz éøz !äðéì ïeòèäðùî ¨¦¨§¥©¨¥§©¦¨§©¦§¨

úBcð úBáæå ïéáæ epnî eìëàé àì äàîeèa àaL çñtä©¤©¤¨§§¨ŸŸ§¦¤¨¦§¨¦
eìëà íàå ,úBãìBéå¯øæòéìà éaøå ,úøkî ïéøeèt §§§¦¨§§¦¦¨¥§©¦¡¦¤¤

.Lc÷î úàéa ìò óà øèBtàøîâïéáæ :ïðaø eðz ¥©©¦©¦§¨¨©¨©¨¦
,äàîeèa àaL çñôa eìëàL úBãìBéå úBcð úBáæå§¨¦§§¤¨§§¤©¤¨§§¨

ïéáéiç eäé ìBëé¯ìëàé øBäè ìk" :øîBì ãeîìz ¨§©¨¦©§©¨¨Ÿ©
øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz øLà Lôpäå øNä¨§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤

'äìíéøBähì ìëàð ."äúøëðå åéìò Búàîeèå¯íéáéiç ©§§¨¨¨§¦§§¨¤¡¨©§¦©¨¦
ïéøBähì ìëàð BðéàLå ,àîè íeMî åéìò¯ïéàîè ïéà ¨¨¦¨¥§¤¥¤¡¨©§¦¥§¥¦

ìBëé :øîBà øæòéìà éaø .àîè íeMî åéìò ïéáéiç©¨¦¨¨¦¨¥©¦¡¦¤¤¥¨
ìBëé ,äàîeèa àaä çñôa äøæòì eñðëðå ïéáæ e÷çc̈£¨¦§¦§§¨£¨¨§¤©©¨§§¨¨

ïéáéiç eäé¯ïîæa ."Lôðì àîè ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå" :øîBì ãeîìz §©¨¦©§©¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤¦§©
ïéçlzLî íéúî éàîhL¯ïéçlzLî íéúî éàîè ïéà ,ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ¯ïéáæ ïéà ¤§¥¥¥¦¦§©§¦¨¦§¨¦¦§©§¦¥§¥¥¥¦¦§©§¦¥¨¦

,äàîeèa àaä çñôa ìëéäì eñðëðå íéúî éàîè e÷çc :óñBé áø éòa .ïéçlzLî ïéòøBöîe§¨¦¦§©§¦¨¥©¥¨£§¥¥¥¦§¦§§©¥¨§¤©©¨§§¨
?eäîéøzLéàcîäøæò úàîeè¯éøzLéàc éàî :àîìéc Bà ,ìëéä úàîeè éîð éøzLéà¯ ©¦§¦§§¦§©£¨¨¦§§¦©¦§©¥¨¦§¨©§¦§§¦

éøzLéà àìc éàî ,éøzLéà¯"äðçnä ïî eçlLéå" :àø÷ øîà ,àáø øîà ?éøzLéà àì ¦§§¦©§¨¦§§¦¨¦§§¦¨©¨¨¨©§¨¦©§¦©©£¤
¯ìà äðçnä ïî eçlLéå" àø÷ øîà :àáø øîà ,éøîàc àkéà .äðçî úö÷î eléôà£¦¦§©©£¤¦¨§¨§¦¨©¨¨¨©§¨¦©§¦©©£¤¤

"íeçlLz äðçnì õeçî ìà" déa ïðéø÷c àëéä ìk ,"íeçlLz äðçnì õeçî¯déa ïðéø÷ ¦©©£¤§©§¨¥¨§¨¥©¥¤¦©©£¤§©§¨¥©¥
,äàîeèa àaä çñô éøeîéà eìëàå íéúî éàîè e÷çc :óñBé áø éòa ."äðçnä ïî eçlLéå"¦©§¦©©£¤¨¥©¥¨£§¥¥¥¦§¨§¥¥¤©©¨§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc migqt(ipy meil)

äaøî à÷ éàî:`xnbd daiyn .daxn `ed dn -z` daxn `ed ©¨§©¤
e`ld(h ai zeny)'àð epnî eìëàz ìà',ekxv lk ielv epi`yk - ©Ÿ§¦¤¨

.ipy gqta bdep df e`ly
:`xnbd zxxanéèòîî à÷ éàî déèøôamvre' ly hxtd dn - ¦§¨¥©¨§©£¦§¤¤

e`ld z` hrnn `ed :`xnbd daiyn .hrnl `a 'Fa ExAWi `lmy) Ÿ¦§§
(dk cl,'éçáæ íc õîç ìò èçLú àì'ipy gqt hegyl xzeny epiide Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦

.ung ezeyxa yiyk
:`xnbd zl`eyàðà Ceôéàz` daxp ,jtidl yexcp ile` - ¥£¨

lek`l xeqi`d z` hrnpe ,ungd lr gqtd z` hegyl xeqi`d
:`xnbd daiyn .`p epnnéãò déôeâc äåöîóz` zeaxl sicr - ¦§¨§¥¨¦

.gqtd sebay devn `edy meyn ,`p epnn lek`l xeqi`d
:dpyna epipy'åëå ,Búìéëàa ìlä ïeòè ïBLàøä.oerh epi` ipyde ¨¦¨©¥©£¦¨

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdaiyn .el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbdíeMî ïðçBé éaø øîà[mya-]øîà ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¨©

àø÷weqta xn`p -(hk l diryi)'âç Lc÷úä ìéìk íëì äéäé øéMä' §¨©¦¦§¤¨¤§¥¦§©¤¨
mz`y xiy eze` didi ,zelbd on el`bzy meia exiyzy xiyd -
bg lil oi`e ,[lld epiidc] bg ycwzny dlila xiyl mibdep
oaxw z` milke`yk gqt lila caln ,dxiy aeig ea jiiyy

`weecy ,'bg ycwzd lilk' oeyldn cenll yie .gqtdäìéì©§¨
âçì Lce÷îäxeqi`a ycewne aeh mei `edy oey`x gqt lil - ©§¨¤¨

,dk`ln ziiyrìlä ïeòèla` ,ezlik`aâçì Lce÷î ïéàL äìéì ¨©¥©§¨¤¥§¨¤¨
,aeh mei epi`y ipy gqt lil -ìlä ïeòè ïéà.ezlik`a ¥¨©¥

:dpyna epipyïúéiNòa ìlä ïéðeòè äæå äæ[ozhigy zrya-].'åë ¤¨¤§¦©¥©£¦¨¨
:`xnbd zxxanàîòè éàîoerh ipyd gqtd mby mrhd dn - ©©£¨

:`xnbd zx`an .eziiyra lldàîéà úéòaéà,xn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨
aezkdy meyn `ed mrhdy(my)gqt hrnny 'bg ycwzd lilk'

,ipyèòîî à÷ äìéìonf `edy ,ipy gqt lil z` wx hrnn - ©§¨¨§©¥
nf z` la` ,gqtd zlik`a `edy ezhigy oíBé,eiptlyà÷ àìŸ¨

èòîîepic df oiprl ipy gqt `linne ,hrnn epi` df weqt - §©¥
.ezhigy zrya lld oerhy ,oey`x gqtk

:sqep xe`ia `xnbd d`ianàîéà úéòaéàå,xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,`ziixaa epipyy mrhdn eziiyra lld oerh ipy gqtyøLôà- ¤§¨

y ,zrcd lr dlri ikeúà ïéìèBðå ,ïäéçñt úà ïéèçBL ìàøNé¦§¨¥£¦¤¦§¥¤§§¦¤
,ìlä íéøîBà ïéàå ,ïäéáìeìdevn xac ziiyr zray heyt ixd ¨¥¤§¥§¦©¥

.lld xnel jixv
:dpyna epipy'åëå éìö ïéìëàðå.zayd z` oigece §¤¡¨¦¨¦

`weec :dpynd ixacn `xnbd zwiicnïéà úaLiptn zigcp ok` - ©¨¦
la` ,ipy gqtàì äàîeèiexyd mc` ,xnelk] eiptn zigcp §¨Ÿ

ok m`e .[ipy gqt zeyrl i`yx epi` d`nehaéaøk àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ§©¦
äãeäé,[dcedi iax zrck zxaeq dpi` dpynd-]àéðúc,`ziixaa §¨§©§¨

ipy gqtäàîehä úà äçBc ïéàå ,úaMä úà äçBc`pz ixac el`] ¤¤©©¨§¥¤¤©§¨
.[`nwäãeäé éaøe wleg.äàîehä úà äçBc óà ,øîBà`vnpe ©¦§¨¥©¤¤©§¨

zxaeq ,d`neh dgec epi` ipy gqty dpnn rnyny epzpyny
.dcedi iax lr zwlege ,`nw `pz zrck

:`xnbd zxxan .mzwelgn z` zx`an `xnbdàîòè éàîedn-] ©©£¨
[mrhd,àn÷ àpúczx`an .d`nehd z` dgec epi` ipy gqty §©¨©¨

,jk `id ezxaq :`xnbdåéúéçc äàîeè éðtîmc` dzgc dxezd - ¦§¥§¨§¦¦
ike ,oey`xa `nh didy meyn wx ipy gqtl dfäNòéå øBæçéz` ©£§©£¤

ipyd,äàîeèa.ixnbl dgciy eixacl sicr okleäãeäé éaøå,xaq §§¨§©¦§¨
äøBzäy meyn ,ipy gqtl eze` dzgcåéìò äøæçexear dytig - ©¨¨§¨¨¨

zexyt`,äøäèa BúBNòìm` la`äëæ àì,ipya xedh zeidl ©£§¨¢¨Ÿ¨¨
.äàîeèa äNòé©£¤§§¨

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaçñt ¨©¨¨¤©
,úaMä úà äçBc ïBLàømbeïBLàø çñt .úaMä úà äçBc éðL çñt ¦¤¤©©¨¤©¥¦¤¤©©¨¤©¦

,äàîehä úà äçBcmbeïBLàø çñt .äàîehä úà äçBc éðL çñt ¤¤©§¨¤©¥¦¤¤©§¨¤©¦
äðéì ïeòèoell oey`xd dlila jixv -mbe ,milyexiaéðL çñt ¨¦¨¤©¥¦
,äðéì ïeòè.aixwn mc`y oaxw lk oick ¨¦¨

:`xnbd zxxan .dcedi iax ixaca dxizq dpyiy dywn `xnbd
ipy gqty `ziixaa xn`py dnïàîk ,äàîehä úà äçBczrck - ¤¤©§¨§©

y i`ce ,xn`p inkzrcäãeäé éaødyw ok m`e .[lirl z`aend] §©¦§¨
,dpil oerh ipy gqty `ziixad seqa xn`py dn lråikéaøì §§©¦

äãeäéipy gqtàäå ,äðéì ïeòè[ixde-]àéðz,zxg` `ziixaaéaø §¨¨¦¨§¨©§¨©¦
,äðéì ïeòè ïéàL éðL çñôì ïéépî ,øîBà äãeäémeynøîàpLmixac) §¨¥¦©¦§¤©¥¦¤¥¨¦¨¤¤¡©

(f fhéìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe''Edlila oelzy xg`l ,xnelk] ¨¦¨©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤
aeigl xewnd edfe ,[jlde`l jlze dptz ,milyexia oey`xd

,dpiláéúëeokn xg`l cin xn`pe -(g fh my)ìëàz íéîé úLL' §¦¥¤¨¦Ÿ©
,'úBvîgqt `weecy ,miweqtd zekinqn cenll yieìëàpä ©©¤¡¨

ìLäMxeq` ,xnelk] mini dyy jyna zevn ea milke`y - §¦¨
,oey`x gqt epiidc ,[ung lek`läðéì ïeòè,cg` dlil milyexia ¨¦¨

gqt la`ì ìëàð ïéàLäML,mini dyy zevn ea milke` `ly - ¤¥¤¡¨§¦¨
,ipy gqt epiidc.äðéì ïeòè ïéàzrcly ef `ziixaa x`ean ok m`e ¥¨¦¨

`ziixaa ezrca x`eank `le ,dpil oerh epi` ipy gqt dcedi iax
.dpil oerh ipy gqty ,zncewd

:`xnbd daiynäãeäé éaøc àaélàå éàpz éøzzeziixad izy - §¥©¨¥§©¦¨§©¦§¨
ipy gqt m`d ,dcedi iax zrca ewlgpy ,mi`pz ipy ici lr epyp

.dpil oerh

äðùî
dxeza xn`p(i h xacna)`nh didi iM Wi` Wi`' ipy gqt iabl¦¦¦¦§¤¨¥

`xnbde ,''dl gqt dUre 'ebe Wtpl(:eq lirl)`weecy ,jkn zyxec ¨¤¤§¨¨¤©©
aex m` okle ,xeaiv `le ipy gqtl dgcp `nh didy 'yi`'
mpi`e ,d`neha eze` miyer ,oey`x gqta mi`nh eid xeaivd

.ipy gqtl migcp
`xnbd zyxec cer(.fq lirl)df weqta dxezd dxikfdy jkn

,d`neha miyer zna xeaivd aex e`nhp m` `weecy ,zn z`neh
.ipy gqtl migcp ,daif oebk zxg` d`neha e`nhp md m` la`

gqta ,zn z`neh dpi`y d`neha mi`nhd oic zx`an dpynd
:d`neha `ad,äàîeèa àaL çñtäi`nh xeaivd aex eidy ©¤©¤¨§§¨

,d`neha gqtd z` eaixwde ,miznepnî eìëàé àì,mi`nh x`y ŸŸ§¦¤
epiidceìëà íàå .úBãìBéå úBcð úBáæå ïéáæ,mi`nh mze` epnn ¨¦§¨¦§§§¦¨§

úøkî ïéøeètdxfrl eqpkp m` j` .d`neha miycw zlik` ly §¦¦¨¥
.d`neha ycwn z`ia lr zxk miaiig ,mz`nehaøæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤

e ,`nw `pz lr wlegóà øèBôy zxkn.Lc÷î úàéa ìò ¥©©¦©¦§¨

àøîâ
:dpynd ixac xewn x`azn da ,`ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaçñta eìëàL úBãìBéå úBcð úBáæå ïéáæ[gqt oaxwn-] ¨¦§¨¦§§¤¨§©¤©
ìBëé ,äàîeèa àaLy xnel ziidïéáéiç eäémilke`d oick zxk ¤¨§§¨¨§©¨¦

,d`neha miycwøîBì ãeîìzzlik` oipra aezkd epcnln - ©§©
d`neha miycw(k-hi f `xwie)øLà Lôpäå ,øNa ìëàé øBäè ìk'¨¨Ÿ©¨¨§©¤¤£¤

'äúøëðå ,åéìò Búàîèå ,'äì øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz,'ebe Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨
,mixedhl dlik` oic xn`py] mixacd zekinqn cenll yie

d gaf `weecy ,[milke`d mi`nhl zxk xn`p el jenqaeìëàð¤¡¨
epicy-][lk`idlåéìò íéáéiç ,íéøBäèìzxkàîè íeMîlk`y ¦§¦©¨¦¨¨¦¨¥

,ycewïéøBäèì ìëàð BðéàLå`weec lk`idl epic oi`y gaf la` - §¤¥¤¡¨¦§¦
milke` mizn i`nh xeaivy d`neha `ad gqt oebk ,mixedhl

,epnnïéàx`yïéàîèepnn milke`dàîè íeMî åéìò ïéáéiç ¥§¥¦©¨¦¨¨¦¨¥
.ycew lk`y

:`ziixad dtiqenìBëé ,øîBà øæòéìà éaøm`y zeidlïéáæ e÷çc ©¦¡¦¤¤¥¨¨£¨¦
ìBëé ,äàîeèa àaä çñta äøæòì eñðëðåy xnel ziidïéáéiç eäé §¦§§¨£¨¨©¤©©¨§§¨¨§©¨¦
,d`neha ycwnd l` mi`ad oick ,zxkøîBì ãeîìzepcnln - ©§©

aezkd(a d xacna)àîè ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå'¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥
,'Lôðìy cnll ,mi`nh x`yl zn i`nh eywed df aezkaeïîæa ¨¨¤¦§©

ïéçlzLî íéúî éàîhLmb ,dpgndn glyidl mpic -ïéòøBöîe ïéáæ ¤§¥¥¥¦¦§©§¦¨¦§¨¦
,ïéçlzLîy onfa la`ïéçlzLî íéúî éàîè ïéàmpic oi` ± ¦§©§¦¥§¥¥¥¦¦§©§¦

,d`neha `ad gqta oebk ,dpgndn glyidlïéòøBöîe ïéáæ ïéà¥¨¦§¨¦
,ïéçlzLî.zxk miaiig mpi` eqpkp m`y epiide ¦§©§¦
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eäî`ny e` ,d`neha miycw ilke` oick zxk miaiig m`d ,oicd ©
xn`p m`d ,md wtqd iccve .zxkn mixehtúàîeè éøzLéàcî¦§¦§§¦§©

øNa,d`neha gqtd xya zlik` dxzedy jezn -énð éøzLéà ¨¨¦§§¦©¦
ïéøeîéà úàîeèepiide ,d`neha mixeni`d zlik` mb dxzed - §©¥¦

.d`neh meyn zxk jk lr miaiig `lyàîìéc Bà`ny e` - ¦§¨
,xn`péøzLéà éøzLéàc éàî,xzed [xya z`neh] xzedy dn - ©§¦§§¦¦§§¦

éøzLéà àì éøzLéà àìc éàî[oixeni` z`neh] xzed `ly dne - ©§Ÿ¦§§¦Ÿ¦§§¦
.zxk jk lr miaiige ,xzed `l

:wtqd z` zhyet `xnbdéãkî ,àáø øîà[ixd-]ïéøeîéà úàîeè ¨©¨¨¦§¦§©¥¦
éaøúéà àëéäîaiig d`neha mixeni` lke`dy daxzd okidn - ¥¥¨¦§©¦

,zxkøNa úàîehîxya lk`y `nh iabl xn`py weqtn - ¦§©¨¨
,ycewáéúëc(k f `xwie)minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde' ¦§¦§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦

zeaizde ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe ,eilr Fz`nhe 'dl xW £̀¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
''äì øLà'eazkpe ,zexzein dxe`klúBaøìlke`d `nhúà £¤©§©¤

ïéøeîéàäoeike .zxk aiigy [gafnd iab lr 'dl axwd xya mdy] ¨¥¦
z` zeeydl yi ,ycew xya lk`y `nhn `ed oicd xewny

,xnele mdipicøNa úàîeèì déúéàc àëéä ìkyiy ote` lk - ¨¥¨§¦¥§§©¨¨
,xya lek`l `nhd lr xeqi`ïéøeîéà úàîeèì déúéàeilr yi - ¦¥§§©¥¦

e ,mixeni` lek`l xeqi`øNa úàîeèì déúéìc àëéä ìklke - ¨¥¨§¥¥§§©¨¨
`ad gqta oebk ,d`neha xya zlik`a xeq` epi`y ote`

,d`nehaïéøeîéà úàîeèì déúéìlek`l xeqi` eilr oi` - ¥¥§§©¥¦
.d`neha mixeni`

:gqt ixeni` oipra sqep oecip d`ian `xnbdéøeîéà ,àøéæ éaø éòä¥©¦¥¨¥¥
çñta l`xyi eaixwdyeäðéøè÷à àëéä ,íéøöîexihwd okid - ¤©¦§©¦¥¨©§§¦§
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ãçà íBé àlà âäBð Böenéç ïéàL¯àì" :øîBì ãeîìz ¤¥¦¥¤¨¤¨©§©Ÿ
éîñe "õîç ìëàééëä àlà !"íéàöBé ízà íBiä" déì C ¥¨¥¨¥§¦¥©©¤§¦¤¨¨¦

Böenéçå .úBøBc çñôì ïécä àeäå ,ãçà äìéì :øîà÷̈¨©©§¨¤¨§©¦§¤©§¦
.äòáL ìk âäBð úBøBc çñôe ,íBiä ìkäðùîøîà ¨©¤©¥¨¦§¨¨©

úøeîúe ,äáéø÷ çñt úøeîzL ézòîL :òLBäé éaø©¦§ª©¨©§¦¤§©¤©§¥¨§©
:àáé÷ò éaø øîà .Løôì éì ïéàå ,äáéø÷ dðéà çñt¤©¥¨§¥¨§¥¦§¨¥¨©©¦£¦¨

çñtä úèéçL íãB÷ àöîpL çñtä .Løôà éðà¯ £¦£¨¥©¤©¤¦§¨¤§¦©©¤©
ïëå ,íéîìL åéîãa àéáéå øënéå ,áàzñiL ãò äòøé¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¨§¨¦§¥

çñtä úèéçL øçà .Búøeîz¯ïëå ,íéîìL áø÷ §¨©©§¦©©¤©¨¥§¨¦§¥
.Búøeîzàøîâ!áø÷ Bðéà çñôe áø÷ çñt :àîéìå §¨§¥¨¤©¨¥¤©¥¨¥

àìc çñtä úøeîz àkéàc :ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§¦¨§©©¤©§Ÿ
øçàìe äèéçL íãB÷ :øîà äaø ,øîzéà .äáø÷§¥¨¦§©©¨¨©¤§¦¨§©©
øçàìe úBöç íãB÷ :øîà àøéæ éaø ,eðéðL äèéçL§¦¨¨¦©¦¥¨¨©¤£§©©
úèéçL íãB÷" éðú÷ àä ,àøéæ éaøìe .eðéðL úBöç£¨¦§©¦¥¨¨¨¨¥¤§¦©
:éàpúk .çñtä úèéçL ïîæ íãB÷ :àîéà !"çñtä©¤©¥¨¤§©§¦©©¤©§©¨¥

äèéçL íãB÷ àöîpL çñtä¯äèéçL øçàì ,äòøé ©¤©¤¦§¨¤§¦¨¦§¤§©©§¦¨
¯úBöç íãB÷ :øîBà øæòéìà éaø .áø÷é¯,äòøé ¦§©©¦¡¦¤¤¥¤£¦§¤

úBöç øçàì¯.áø÷éàéáé çñtä úèéçL øçà" §©©£¦§©©©§¦©©¤©¨¦
øçà àöîpL àlà eðL àì :àáø øîà .'åëå "íéîìL§¨¦¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¦§¨©©
íãB÷ àöîð ìáà .äèéçL øçà Ba øéîäå ,äèéçL§¦¨§¥¦©©§¦¨£¨¦§¨¤

äèéçL øçà Ba øéîäå äèéçL¯äMeã÷ çkî Búøeîz §¦¨§¥¦©©§¦¨§¨¦Ÿ©§¨
"áNk íà" øîBì ãeîìz äî ,"áNk íà" :ééaà déáéúéà .äáø÷ àìå ,àúà à÷ äéeçc¯úBaøì §¨¨£¨§Ÿ§¥¨¥¦¥©©¥¦¤¤©©§©¦¤¤§©

øéîäå ,äèéçL øçà àöîpL àîéìéà ?éîc éëéä .íéîìL äáøwL ,çñtä øçà çñtä úøeîz§©©¤©©©©¤©¤§¥¨§¨¦¥¦¨¥¦¥¨¤¦§¨©©§¦¨§¥¦
äèéçL øçà Ba¯åàì àlà ?àø÷ éì änì !àèéLt¯øçà Ba øéîäå ,äèéçL íãB÷ àöîpL ©©§¦¨§¦¨¨¨¦§¨¤¨¨¤¦§¨¤§¦¨§¥¦©©

àø÷e ,äèéçL øçà Ba øéîäå ,äèéçL øçà àöîpL íìBòì ,àì !äèéçL¯.àîìòa àzëîñà §¦¨Ÿ§¨¤¦§¨©©§¦¨§¥¦©©§¦¨§¨©§©§¨§¨§¨
"áNk" :àéðúãk ?àúà éàîì àø÷ àlà¯"áNk íà" øîBà àeäLk ,äéìàì çñtä úà úBaøì ¤¨§¨§©£¨¦§©§¨¤¤§©¤©¤©¨©§¨§¤¥¦¤¤

¯,äëéîñ ïeòhL ,íéîìL úåöî ìëì çñt úîçî ïéàaä íéîìLe ,BúðL äøáòL çñt úBaøì§©¤©¤¨§¨§¨§¨¦©¨¦¥£©¤©§¨¦§©§¨¦¤¨§¦¨
"æò íàå" øîBà àeäLëe .÷BLå äæç úôeðúe ,íéëñðe¯äðeòè ïéàL æòä ìò ãnéì ,ïéðòä ÷éñôä §¨¦§©¨¤¨§¤¥§¦¥¦§¦¨¦§¨¦¥©¨¥¤¥§¨

,øënéå ,áàzñiL ãò äòøé çñtä úèéçL íãB÷ àöîpL çñtä :àLéøà dì éðúîc àkéà .äéìà©§¨¦¨§©§¥¨©¥¨©¤©¤¦§¨¤§¦©©¤©¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥
Ba øéîäå ,äèéçL íãB÷ àöîpL àlà eðL àì :àáø øîà .Búøeîz ïëå ,íéîìL åéîãa àéáéå§¨¦§¨¨§¨¦§¥§¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¦§¨¤§¦¨§¥¦

äèéçL øçà Ba øéîäå äèéçL íãB÷ àöîð ìáà .äèéçL íãB÷¯éàî .íéîìL äáéø÷ Búøeîz ¤§¦¨£¨¦§¨¤§¦¨§¥¦©©§¦¨§¨§¥¨§¨¦©
àîòè¯äèéçL äòá÷ ék¯déì éæç àìc écéî ,déì éæçc écéî¯:ééaà déáéúéà .äòá÷ àì ©§¨¦¨§¨§¦¨¦¥©£¦¥¦¥§¨£¦¥Ÿ¨§¨¥¦¥©©¥

øîBì ãeîìz äî "áNk íà"¯,íéîìL äáéøwL çñtä øçà çñtä úøeîz úBaøì ¦¤¤©©§©§©§©©¤©©©©¤©¤§¥¨§¨¦
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פסחים. פרק תשיעי - מי שהיה דף צו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc migqt(iyily meil)

àlàmini dray bdep zexec gqty dpy `pzdy xn`põîçà± ¤¨©¨¥
gqt oia zwlgn dpynde xg`n ,ok m` ,ung zlik` xeqi` lr
mixvn gqty `pzd dpyy dn mby `vnp ,zexec gqtl mixvn

zlik` xeqi` iabl `ed ,cg` dlila bdep,ungììkîdlere - ¦§¨
,dpyndn ok m`íéøöî çñôcungd xeqi` ea bdpãçà äìéì §¤©¦§©¦©§¨¤¨

,oqipa xyr dyng lil `ed ,calaàì eúåyie .xzei `le ± §Ÿ
,le`ylàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±ïépî ,øîBà éìéìbä éñBé éaø §¨©§¨©¦¥©§¦¦¥¦©¦

micnl ep`Böenéç ïéàL ,íéøöî çñôì[ea xn`py ungd xeqi`±] §¤©¦§©¦¤¥¦
ãçà íBé àlà âäBð,calaøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±(b bi zeny) ¥¤¨¤¨©§©

mixvOn mz`vi xW` dGd mFId z` xFkf mrd l` dWn xn`Ie'©Ÿ¤Ÿ¤¤¨¨¨¤©©¤£¤§¨¤¦¦§©¦
e ,dGn mkz` 'd `ivFd ci wfgA iM ,micar ziAn,'õîç ìëàé àì ¦¥£¨¦¦§Ÿ¤¨¦¤§¤¦¤§Ÿ¥¨¥¨¥

éîñådéì Cxn`p jkl jenqae ±(c bi my)íéàöBé ízà íBiä'WcgA §¨¦¥©©¤§¦§Ÿ¤
meid ung lk`i `l' xn`p eli`k zekinqdn yexcl yie ,'aia`d̈¨¦
iax oeylne .oqipa xyr dyng mei `ed ,'mi`vei mz` eay [dfd]
lka mixvn gqta bdp ung xeqi`y ,rnyn 'cg` mei' ililbd iqei
ixac yxtl oi` ok m`e ,oey`xd dlila wx `le ,oey`xd meid

.df ote`a dpynd
:`xnbd daiynøîà÷ éëä àlàgqt ,xnel dpynd zpeek jk ± ¤¨¨¦¨¨©

a [oeftga] lk`p mixvnúBøBc çñôì ïécä àeäå ,ãçà äìéìlk`py ©§¨¤¨§©¦§¤©
,cg` dlila wxBöenéçå`ed mixvn gqta ,ung xeqi` eli`e ± §¦

bdpå ,íBiä ìka eli`úBøBc çñô`edäòáL ìk âäBð.gqtd ini ¨©§¤©¥¨¦§¨

äðùî
dler znda eiptl ecnry oebk] oileg zndaa oaxw znda xinnd
oic ,['ef zxenz ef ixd' oilegd znda lr xn`e ,oileg zndae
xn`py ,epica x`yp envr oaxwd s`e ,oaxw eze`k dxenzd

(i fk `xwie)didi FzxEnzE `Ed dide ,dndaA dndA xini xnd m`e'§¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¨§¨¦§¤
sqepa] gqt myl axwdl dleki dpi` gqt zxenz la` .'WcTŸ¤
okle ,migqt ipy aixwdl leki mc` oi`y meyn ,[envr gqtl
xzepy dn-] 'gqtd xzen' oicke ,minly zxeza axwdl dpic

minly axwy [gqt oaxwn(:r lirl).
zxeza dnvra daixw gqtd zxenz m`d zx`an epzpyn

:minly dinca mi`ian wx `ny e` ,minly,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©
ézòîL,izeaxnLyiçñt úøeîz[gqt oaxw da exindy dnda±] ¨©§¦¤§©¤©
`idyäáéø÷minly zxeza dnvra,åyiçñt úøeîzydðéà §¥¨§§©¤©¥¨
äáéø÷men da letiy cr drxz `l` ,minly zxeza dnvra §¥¨

,minly dinca `iaie xknzeLøôì éì ïéàådfi` lr izgkye ± §¥¦§¨¥
.drxzy izrny ote` dfi` lre axwzy izrny ote`

:envr gqtd oica ielz dxenzd oicy x`an `aiwr iaxéaø øîà̈©©¦
Løôà éðà ,àáé÷ò.weligd z`L çñtägqt enewna yixtde ca` £¦¨£¦£¨¥©¤©¤

e xg`àöîðoey`xdçñtä úèéçL íãB÷epiptl did xy`ke ,ipyd ¦§¨¤§¦©©¤©
oey`xd ,ipyd z` hgyáàzñiL ãò äòøé`le men ea letiy ± ¦§¤©¤¦§¨¥

,oaxwl ie`x didi,íéîìL åéîãa àéáéå ,øënéådf gqty jezny §¦¨¥§¨¦§¨¨§¨¦
`ly jkae ,'gqt' mya `ed rawp ,dhigyd zrya epiptl did
envra axwi `l okle ,micia eze` dgc ipyd z` `l` eaixwd

.'iegc gqt' `l` ,'gqtd xzen' aygp df oi`y ,minlylïëåoicd §¥
aBúøeîzdpic oileg zndaa eze` xind m`y ,gqt eze` ly §¨

cea`d z` `vn m` j` .minlyl dnvra daixw dpi`e ,ezenk
l wxçñtä úèéçL øçàcea`d ,ipydáø÷zxeza envra,íéîìL ©©§¦©©¤©¨¥§¨¦

zrya 'gqt' mya rawp `ly meyn ,gqtd xzen lk enk
.micia dgcp `le dhigydïëåa oicdBúøeîú,df gqt ly §¥§¨

.minly zxeza daixwy

àøîâ
oica ielz dxenzd oicy x`ia `aiwr iaxy oeik :`xnbd dywn
,envr gqtd iabl weligd z` xnel `pzl did ,ea exindy gqtd

àîéìåy izrny ,ryedi iax xn`' ,jk xnele ±çñôe áø÷ çñt §¥¨¤©¨¥¤©
,áø÷ Bðéàz` cinrdy `pzd :`xnbd zvxzn .'yxtl il oi`e ¥¨¥

,dxenzd oica weligdïì òîLî à÷ àäjka eprinydl `a ± ¨¨©§©¨
,df yecigàkéàcly ote` yiy ±äáø÷ àìc çñtä úøeîz §¦¨§©©¤©§Ÿ§¥¨

mlerl gqt zxenzy xnel mewn didy .minly zxeza dnvra
my `le minly my dilr rawp dligzny meyn ,zigcp dpi`
mya rawizy okzi gqt zxenz mby epzpyn drinyde ,gqt
cr drxz `l`] minlyl dnvra axwz `le ,dgcize 'gqt'

.[minly dinca e`aeie ,men da letiy
zhigy mcew' exne`a `aiwr iax zpeek dn zx`an `xnbd

:'gqtd zhigy xg`'e 'gqtdøîzéàyxcnd ziaa dxn`p - ¦§©
.`aiwr iax zpeeka zwelgn,øîà äaødpyna epipyy dn ©¨¨©

`vnp oia `ed weligdyíãB÷de äèéçL`vnp oiaøçàìd,äèéçL ¤§¦¨§©©§¦¨
`weecaeðéðLz` raewd `ed ,ipyd ly dhigyd onfy ,ok ¨¦

did m` elit`y ,jka ycgzde .eze` dgece 'gqt' mya oey`xd
,ipyd zhigy mcew `vnp m` ,zevg zrya cea` oey`xd
`le ipyd z` aixwny jkae ,'gqt' mya dhigyd zry ezraew
elit` envra eaixwdl oi` aeye ,micia eze` dgec eze`

eli`e .minlyleðéðL úBöç øçàìe úBöç íãB÷ ,øîà àøéæ éaø± ©¦¥¨¨©¤£§©©£¨¦
xg`l `vnp oial ,zevg mcew `vnp oia wlgl `aiwr iax zpeek
ezraew ,gqt myl axwdl ie`x `ed day zevg zryy ,zevg
mya zevga `ed rawp ,zevg mcew `vnp m` okle .'gqt' mya
epi`e ,micia eze` dgec eze` `le ipyd z` aixwn xy`ke ,'gqt'
m` elit` ,zevg xg`l `vnp m` la` .minlyl s` envra axw
dgcp epi` `linne ,'gqt' mya rawp epi` ,dhigyd mcew `vnp

.minly myl okn xg`l eaixwdl xyt`e ,ipyd zhigy ici lr
:`xnbd dywnàøéæ éaøìe,zraew zevg zryy x`iayéðz÷ àä §©¦¥¨¨¨¨¥

epipy dpyna ixd ±,'çñtä úèéçL íãB÷'.'zevg mcew' `le ¤§¦©©¤©
:`xnbd zvxznàîéà`vnpy `aiwr iax zpeeky xn`z ±íãB÷ ¥¨¤

,çñtä úèéçL ïîæ.zevga `edy §©§¦©©¤©
gp mi`pzy d`ian `xnbdoaxwd rawp izn ,ef zwelgna ewl

`id ,dx`azpy mi`xen`d zwelgn :`xnbd zxne` .'gqt' mya
éàpúk:`ziixaa epipyy .oldlc mi`pzd zwelgnk ±çñtä §©¨¥©¤©

Le ,xg` gqt enewna yixtde ca`àöîðoey`xdíãB÷däèéçL ¤¦§¨¤§¦¨
oey`xd ,ipyd lyäòøéeinca `iaie epxknie men ea letiy cr ¦§¤

oey`xd `vnp m`e ,minlyøçàìdäèéçLoey`xd ,ipyd ly §©©§¦¨
áø÷é.`nw `pz zrc idef ,minly zxeza envraøæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤

,øîBàoey`xd `vnp m`úBöç íãB÷,ipyd z` hgy egqtle ¥¤£
oey`xdäòøéoey`xd `vnp m`e ,minly einca `iaieøçàì ¦§¤§©©

,úBöçoey`xd ,ipyd z` hgy egqtleáø÷és` ,minlyl envra £¦§©
xn` daxy ixd .ipyd zhigy zrya epipta cnr `edy it lr

.xfril` iax ixack xn` `xif iaxe ,`nw `pz ixack
l oey`xd `vnp m` ,dpyna epipyàéáé ,çñtä úèéçL øçàz` ©©§¦©©¤©¨¦

l oey`xd,'åëå íéîìL.ezxenz oke §¨¦
ote` dfi`ae ,dnvra axwz ezxenz ote` dfi`a zx`an `xnbd

:drxz `l` axwz `lì ,àáø øîàeðL àdaixw ezxenzy ¨©¨¨Ÿ¨
,dnvraàlàote`aàöîpLoey`xdøçàdäèéçL,ipyd ly ¤¨¤¦§¨©©§¦¨

Ba øéîäål zxg` dnda [oey`xa-]øçàdäèéçL,ipyd ly §¥¦©©§¦¨
.daixw ezxenz mb okle ,dgcp `l envr gqtd elit` df ote`ay

ìáàoey`xd m`íãB÷ àöîðd,äèéçLdgcp ipyd zhigy zryae £¨¦§¨¤§¦¨
,envra axwdlnBa øéîäål zxg` dnda [oey`xa-]øçà §¥¦©©

däèéçLdf ote`a ,ipyd lyàúà à÷ äéeçc äMeã÷ çkî Búøeîz §¦¨§¨¦Ÿ©§¨§¨¨£¨
diegc `idy oey`xd ly dyecwd gkn d`a dxenzd zyecw ±

,dnvra oaxw zeidlnådxenzd mb okläáø÷ àìdaixw dpi` - §Ÿ¨§¨
.drxz `l` dnvra

:`ziixan `ax ixac lr dywn iia`déáéúéà[dywd±]ééaà`axl ¥¦¥©©¥
minly zyxta dxeza xn`p ,`ziixaa epipyy dnn(f b `xwie)íà'¦

áNk:`ziixad zxxan ,'aixwn `Ed'áNk íà' øîBì ãeîìz äî± ¤¤©§¦©©§©¦¤¤
daiyn .zxzein dxe`kl `idy 'm`' zaiz epzcnln dn

d`a ef daiz :`ziixadçñtä øçà çñtä úøeîz úBaøìdnda - §©§©©¤©©©©¤©
,ipyd gqtd zhigy xg`l oey`xd gqta dxnedyäáøwL¤§¥¨

l dnvra.íéîìL§¨¦

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



קפי ezny ina cenr ev sc ± iyily wxtmigqt
àìàåõîçàxeqi`c Ðeveniggqta oizipzn ipzwc cg` dlilc llkn ,dray lk bdep

mixvnbdep zexec gqte ,cg` dlil `l` bdep evenig oi`e :xn`w ikde ,i`w ung` Ð

.dray lkãçà íåé.meid lk rnyn Ðíåéä õîç ìëàé àìmz` meid" dil jinqe Ð

."mi`veiàìàinp zexec gqtc oicd `ede ,cg` dlila oeftga lk`pe :rnyn ikd Ð

meid lk bdep evenig mixvn gqte ,cg` dlil

.dray lk zexec gqteäðùîéúòîùÐ

.izeaxnúøåîúùäáéø÷ çñôäxg` minly Ð

.gqtdäáéø÷ äðéà çñôä úøåîúåyie Ð

,minly dnvr `id daixw dpi`y gqt zxenz

,xknze mena a`zqiy cr drex `l``iaie

.minly axw gqtd xzenc minly dincaïéàå
ùøôì éìaxwz izrny dfi` lr izgky Ðlre

.drxz izrny dfi`çñôäyixtde ca`y Ð

,ipyd zhigy mcew oey`xd `vnpe eizgz xg`

dhigy zrya epiptl cner didcixd Ðezraw

edgc eaixwd `ly dfe ,gqt mya dhigy zry

df oi`c ,minly envr `ed cer axwi `l ,micia

.[iegc] gqt `l` gqtd xzenåúøåîú ïëåÐ

ok ixg` oileg znda ea `ed xind m`ixd Ð

`l` minly envr `ed axw oi` ,edenk `ed

`vnp ipyd zhigy xg`l m`e ,einc`l ixd Ð

ezrawdgcp `le ,gqt mya dhigy zry

miciaenvr `ed axwie ,minly `iaie Ð

ryedi iax ,ipzinl ivnc oicd `ede .minly

jixt `xnbae .axw epi` gqte axw gqt :xne`

.dlàøîâúøåîú àëéàãäáø÷ àìã çñôä
elit`e ,`id minly dlgzn opixn` `le Ð

`l dhigy mcew xinddzrawdhigyd onf

`id s` `l` iegc da oi`e ,gqt myazrawp

gqta.zgcpeäèéçù øçàå äèéçù íãå÷Ð

epipy `wec,dhigy onf da epipy `le ,epzpyna

cea` did elit`c opirny`e ,zevg epiidc

ipyd zhigy mcew `vnp m` ,zevg zryaÐ

.gqtl eaixwdl dgcpe li`ed dgcpe ,rawp `ed

åðéðù úåöç íãå÷`id zevg zry Ðezraewd

zevg mcew `vnp m` ,gqta,zevg dizraw Ð

diaxw` `l ike ,d`xp ixdyla` .diigc Ð

dhigy mcew `vnp elit` ,zevg xg` `vnpÐ

.iegc `le zeriaw o`k oi`äèéçù íãå÷ly Ð

.ipyúåöç íãå÷Ðxtkzpexg`a.drxi Ð

úåöç øçà.xg`a xtkzpe Ðíéîìù äæ áø÷é
`ed ixd ipyd zhigy zryay it lr s`e Ð

.epipta cneråðù àì`l` daxw dxenzc Ð

,dgcp `l gqtd elit`y ,dhigy xg` `vnpy

s` ,dgcp envr `edy dhigy mcew `vnp la`

micia zigcp `l ezxenzy it lrdpi` Ð

.d`a diegc dyecw gkn ixdy ,daixwáùë íà
`xizi 'm`' .aizk minly iab .aixwn `ed Ð

,inp i` ."aixwn `ed ayk" azkinl ivnc ,`ed

ayk,yixcwon m`" dipin lirl aizk `dc

dyxtae "epaxw o`vdfr m`e" xen` dpezgz

"epaxw.ayk `l` o`va cer jl oi`c ,ixii` ayka `zyd crc llkn Ðàø÷ éì äîì,minly axw zevg xg` gqtd xzenc "gqt zgafe"n ol `wtpe ,`ed gqtd xzen `d Ð

) "mixac el`"a oxn`cklirl.dipin `ticr `lc ,daixwc oky lk ezxenze ,(a,räèéçù øçà åá øéîäåaxw `l edi`c ab lr s`c ,opirny`e Ð`le li`ed ,daixw ezxenz Ð

.dhigy mcew dycwedáùë"fr m`e" dixza aizkcn ,ziyixtck `xizi `xw Ð.ixii` ayka `zyd crc llkn Ðäéìàì:minlya .oixeni`d mr `aizk dil` ayk zepaxw lkac Ð

) "dil`d ealg"`xwiemy`ae ,(b) aizkmyf) ol `wtpck `l` ,`icda iaizk `l ediiteb oixeni` gqt la` .my`k z`hge ,'ebe "dil`d z` epnn mixi ealg lk z`" :(lirl(a,cq

z`"njkld ."xihwz malg z`e wexfz mnceziil`dkixvzeaxzdl`l xeyay .zepaxwadxkfed.eixeni`a dil`çñô úîçî ïéàáä íéîìùågqte ezxenz oebk ,gqt xzen Ð

.izrny jk .xg`a eilra extkzpyúåöî ìëìgqt zngn oi`ad :xg` oeyl .odilr minly xneg lk oic `diy ,opiqxb minly zevn Ðjke] izrny efe .xyr drax` zbibg Ð

.[iax lawíàåaykay .frl ayk oia wiqtdl `ed wqtd Ðdyxtzpdil`d" :aizkck ,dil`dninzznerl"dvrdaezkd `ae .zevrei zeilkdy mewnnwiqtdefrd lr cnle

,dil` el oi` fr oiyxtn yi .gafnl dly dil` aixwdl dil` dperh dpi`yzerhe`id zevrei zeilkdy mewnn ixdy ,mcia `ed.zilhip?el oi`e li`ed aezkd cnil dn ,cere

éðúîã àëéà.daxc epy `l i`dl Ðåðù àìmicnere oie`x eidy ipd ,ediiexzl edpigc dihgy ikc .dhigy mcew ea xinde ,dhigy mcew `vnpy `l` diegc ezxenz s`y Ð

.erawpe gqtläèéçù øçà åá øéîä ìáàdrex gqtdy it lr s` Ð.zigcp `l ixdy ,daixw dxenzd Ðäéì àéæç àìã éãéî.ycwed `l oiicry Ð
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íãå÷oi` xn`c ax elit`e .i"yx yxitck ,micia diigcc :`nrhe Ð drxi gqtd zhigy

(`,cq `nei) "ixiry ipy" wxta opgei 'x` bilte ,oigcp miig ilraÐoebk `wec epiid

wxta biltc rnyn `de :xn`z m`e .mdici ekyny e` milra e`nhp oebk micia diigc `lc

,dgwle xfge divg yicwd ,oitzey ipy ly dnda :opgei 'x xn`c ,(`,f) oiyecwc `nw

g yicwdedivÐmeyn ,daixw dpi`e dyecw

:dlr wiice .divg yicwdyk dlgza zgcpc

yie !bilt axc rnyn ,oigcp miig ilra dpin rny

dl igc ycwd jxcc oeik :xnelÐlk ixwin `l

iax ibilt [iriyz wxt] `ztqezae .micia iegc jk

dl iziine ,dlgzkl aixwi odn dfi` opaxe iqei

.(`,cq `nei) "ixiry ipy" wxta

à÷daxw `lc gqtd zxenz `ki`c ol rnyn

`wlqc .dhigy e` zevg dl rawc Ð

oi`e ,dycwed xeqi`ae li`ed ,raw `lc jzrc

dhgeyl dilr ezrcgqt mylÐ,ol rnyn `w

`wlqc :yxtn wgvi epiaxe .dl raw ikd elit`c

gqt myl mlerl daixw dpi`e li`ed jzrcÐ

jezne .ol rnyn `w ,`id minly dzlgzn

gqta zrawp `id s` `l` yxitc ,i"yx yexit

dgcpeÐdie`x zn`d itly xaeqy rnyn

.gqtl

íéîìùåeze` itl Ð gqtd zngn oi`ad

minly jpdc qxhpewa yxitc oeyl

xyr drax` zbibg epiidÐdn yegl oi`

ligznd xeaic a,`r) "mixac el`"a (yxity)

lk" wxta gqt zngn mi`ad minlyc ("cnil"

gqt xzen epiid (`,el migaf) "mileqtdÐ`dc

.`zi`ck `de `zi`ckíàåÐ oiprd wiqtd fr

icda eze` llk `lcn :xy` oa wgvi epiax yxit

dpiy `le ,ecal eazke oiprd wiqtd `l` ,yak

dil` dia aizk `lc `l` melk eaÐikdl

.dil` zxezn ihernl ,diazk
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?àì eúå ãçà äìéì íéøöî çñôc ììkî ,õîçà àlà¤¨©¨¥¦§¨§¤©¦§©¦©§¨¤¨§Ÿ
íéøöî çñôì ïépî :øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¥©§¦¦¥¦©¦§¤©¦§©¦

ãçà íBé àlà âäBð Böenéç ïéàL¯àì" :øîBì ãeîìz ¤¥¦¥¤¨¤¨©§©Ÿ
éîñe "õîç ìëàééëä àlà !"íéàöBé ízà íBiä" déì C ¥¨¥¨¥§¦¥©©¤§¦¤¨¨¦

Böenéçå .úBøBc çñôì ïécä àeäå ,ãçà äìéì :øîà÷̈¨©©§¨¤¨§©¦§¤©§¦
.äòáL ìk âäBð úBøBc çñôe ,íBiä ìkäðùîøîà ¨©¤©¥¨¦§¨¨©

úøeîúe ,äáéø÷ çñt úøeîzL ézòîL :òLBäé éaø©¦§ª©¨©§¦¤§©¤©§¥¨§©
:àáé÷ò éaø øîà .Løôì éì ïéàå ,äáéø÷ dðéà çñt¤©¥¨§¥¨§¥¦§¨¥¨©©¦£¦¨

çñtä úèéçL íãB÷ àöîpL çñtä .Løôà éðà¯ £¦£¨¥©¤©¤¦§¨¤§¦©©¤©
ïëå ,íéîìL åéîãa àéáéå øënéå ,áàzñiL ãò äòøé¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¨§¨¦§¥

çñtä úèéçL øçà .Búøeîz¯ïëå ,íéîìL áø÷ §¨©©§¦©©¤©¨¥§¨¦§¥
.Búøeîzàøîâ!áø÷ Bðéà çñôe áø÷ çñt :àîéìå §¨§¥¨¤©¨¥¤©¥¨¥

àìc çñtä úøeîz àkéàc :ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§¦¨§©©¤©§Ÿ
øçàìe äèéçL íãB÷ :øîà äaø ,øîzéà .äáø÷§¥¨¦§©©¨¨©¤§¦¨§©©
øçàìe úBöç íãB÷ :øîà àøéæ éaø ,eðéðL äèéçL§¦¨¨¦©¦¥¨¨©¤£§©©
úèéçL íãB÷" éðú÷ àä ,àøéæ éaøìe .eðéðL úBöç£¨¦§©¦¥¨¨¨¨¥¤§¦©
:éàpúk .çñtä úèéçL ïîæ íãB÷ :àîéà !"çñtä©¤©¥¨¤§©§¦©©¤©§©¨¥

äèéçL íãB÷ àöîpL çñtä¯äèéçL øçàì ,äòøé ©¤©¤¦§¨¤§¦¨¦§¤§©©§¦¨
¯úBöç íãB÷ :øîBà øæòéìà éaø .áø÷é¯,äòøé ¦§©©¦¡¦¤¤¥¤£¦§¤

úBöç øçàì¯.áø÷éàéáé çñtä úèéçL øçà" §©©£¦§©©©§¦©©¤©¨¦
øçà àöîpL àlà eðL àì :àáø øîà .'åëå "íéîìL§¨¦¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¦§¨©©
íãB÷ àöîð ìáà .äèéçL øçà Ba øéîäå ,äèéçL§¦¨§¥¦©©§¦¨£¨¦§¨¤

äèéçL øçà Ba øéîäå äèéçL¯äMeã÷ çkî Búøeîz §¦¨§¥¦©©§¦¨§¨¦Ÿ©§¨
"áNk íà" øîBì ãeîìz äî ,"áNk íà" :ééaà déáéúéà .äáø÷ àìå ,àúà à÷ äéeçc¯úBaøì §¨¨£¨§Ÿ§¥¨¥¦¥©©¥¦¤¤©©§©¦¤¤§©

øéîäå ,äèéçL øçà àöîpL àîéìéà ?éîc éëéä .íéîìL äáøwL ,çñtä øçà çñtä úøeîz§©©¤©©©©¤©¤§¥¨§¨¦¥¦¨¥¦¥¨¤¦§¨©©§¦¨§¥¦
äèéçL øçà Ba¯åàì àlà ?àø÷ éì änì !àèéLt¯øçà Ba øéîäå ,äèéçL íãB÷ àöîpL ©©§¦¨§¦¨¨¨¦§¨¤¨¨¤¦§¨¤§¦¨§¥¦©©

àø÷e ,äèéçL øçà Ba øéîäå ,äèéçL øçà àöîpL íìBòì ,àì !äèéçL¯.àîìòa àzëîñà §¦¨Ÿ§¨¤¦§¨©©§¦¨§¥¦©©§¦¨§¨©§©§¨§¨§¨
"áNk" :àéðúãk ?àúà éàîì àø÷ àlà¯"áNk íà" øîBà àeäLk ,äéìàì çñtä úà úBaøì ¤¨§¨§©£¨¦§©§¨¤¤§©¤©¤©¨©§¨§¤¥¦¤¤

¯,äëéîñ ïeòhL ,íéîìL úåöî ìëì çñt úîçî ïéàaä íéîìLe ,BúðL äøáòL çñt úBaøì§©¤©¤¨§¨§¨§¨¦©¨¦¥£©¤©§¨¦§©§¨¦¤¨§¦¨
"æò íàå" øîBà àeäLëe .÷BLå äæç úôeðúe ,íéëñðe¯äðeòè ïéàL æòä ìò ãnéì ,ïéðòä ÷éñôä §¨¦§©¨¤¨§¤¥§¦¥¦§¦¨¦§¨¦¥©¨¥¤¥§¨

,øënéå ,áàzñiL ãò äòøé çñtä úèéçL íãB÷ àöîpL çñtä :àLéøà dì éðúîc àkéà .äéìà©§¨¦¨§©§¥¨©¥¨©¤©¤¦§¨¤§¦©©¤©¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥
Ba øéîäå ,äèéçL íãB÷ àöîpL àlà eðL àì :àáø øîà .Búøeîz ïëå ,íéîìL åéîãa àéáéå§¨¦§¨¨§¨¦§¥§¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¦§¨¤§¦¨§¥¦

äèéçL øçà Ba øéîäå äèéçL íãB÷ àöîð ìáà .äèéçL íãB÷¯éàî .íéîìL äáéø÷ Búøeîz ¤§¦¨£¨¦§¨¤§¦¨§¥¦©©§¦¨§¨§¥¨§¨¦©
àîòè¯äèéçL äòá÷ ék¯déì éæç àìc écéî ,déì éæçc écéî¯:ééaà déáéúéà .äòá÷ àì ©§¨¦¨§¨§¦¨¦¥©£¦¥¦¥§¨£¦¥Ÿ¨§¨¥¦¥©©¥

øîBì ãeîìz äî "áNk íà"¯,íéîìL äáéøwL çñtä øçà çñtä úøeîz úBaøì ¦¤¤©©§©§©§©©¤©©©©¤©¤§¥¨§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc migqt(iyily meil)

àlàmini dray bdep zexec gqty dpy `pzdy xn`põîçà± ¤¨©¨¥
gqt oia zwlgn dpynde xg`n ,ok m` ,ung zlik` xeqi` lr
mixvn gqty `pzd dpyy dn mby `vnp ,zexec gqtl mixvn

zlik` xeqi` iabl `ed ,cg` dlila bdep,ungììkîdlere - ¦§¨
,dpyndn ok m`íéøöî çñôcungd xeqi` ea bdpãçà äìéì §¤©¦§©¦©§¨¤¨

,oqipa xyr dyng lil `ed ,calaàì eúåyie .xzei `le ± §Ÿ
,le`ylàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±ïépî ,øîBà éìéìbä éñBé éaø §¨©§¨©¦¥©§¦¦¥¦©¦

micnl ep`Böenéç ïéàL ,íéøöî çñôì[ea xn`py ungd xeqi`±] §¤©¦§©¦¤¥¦
ãçà íBé àlà âäBð,calaøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±(b bi zeny) ¥¤¨¤¨©§©

mixvOn mz`vi xW` dGd mFId z` xFkf mrd l` dWn xn`Ie'©Ÿ¤Ÿ¤¤¨¨¨¤©©¤£¤§¨¤¦¦§©¦
e ,dGn mkz` 'd `ivFd ci wfgA iM ,micar ziAn,'õîç ìëàé àì ¦¥£¨¦¦§Ÿ¤¨¦¤§¤¦¤§Ÿ¥¨¥¨¥

éîñådéì Cxn`p jkl jenqae ±(c bi my)íéàöBé ízà íBiä'WcgA §¨¦¥©©¤§¦§Ÿ¤
meid ung lk`i `l' xn`p eli`k zekinqdn yexcl yie ,'aia`d̈¨¦
iax oeylne .oqipa xyr dyng mei `ed ,'mi`vei mz` eay [dfd]
lka mixvn gqta bdp ung xeqi`y ,rnyn 'cg` mei' ililbd iqei
ixac yxtl oi` ok m`e ,oey`xd dlila wx `le ,oey`xd meid

.df ote`a dpynd
:`xnbd daiynøîà÷ éëä àlàgqt ,xnel dpynd zpeek jk ± ¤¨¨¦¨¨©

a [oeftga] lk`p mixvnúBøBc çñôì ïécä àeäå ,ãçà äìéìlk`py ©§¨¤¨§©¦§¤©
,cg` dlila wxBöenéçå`ed mixvn gqta ,ung xeqi` eli`e ± §¦

bdpå ,íBiä ìka eli`úBøBc çñô`edäòáL ìk âäBð.gqtd ini ¨©§¤©¥¨¦§¨

äðùî
dler znda eiptl ecnry oebk] oileg zndaa oaxw znda xinnd
oic ,['ef zxenz ef ixd' oilegd znda lr xn`e ,oileg zndae
xn`py ,epica x`yp envr oaxwd s`e ,oaxw eze`k dxenzd

(i fk `xwie)didi FzxEnzE `Ed dide ,dndaA dndA xini xnd m`e'§¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¨§¨¦§¤
sqepa] gqt myl axwdl dleki dpi` gqt zxenz la` .'WcTŸ¤
okle ,migqt ipy aixwdl leki mc` oi`y meyn ,[envr gqtl
xzepy dn-] 'gqtd xzen' oicke ,minly zxeza axwdl dpic

minly axwy [gqt oaxwn(:r lirl).
zxeza dnvra daixw gqtd zxenz m`d zx`an epzpyn

:minly dinca mi`ian wx `ny e` ,minly,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©
ézòîL,izeaxnLyiçñt úøeîz[gqt oaxw da exindy dnda±] ¨©§¦¤§©¤©
`idyäáéø÷minly zxeza dnvra,åyiçñt úøeîzydðéà §¥¨§§©¤©¥¨
äáéø÷men da letiy cr drxz `l` ,minly zxeza dnvra §¥¨

,minly dinca `iaie xknzeLøôì éì ïéàådfi` lr izgkye ± §¥¦§¨¥
.drxzy izrny ote` dfi` lre axwzy izrny ote`

:envr gqtd oica ielz dxenzd oicy x`an `aiwr iaxéaø øîà̈©©¦
Løôà éðà ,àáé÷ò.weligd z`L çñtägqt enewna yixtde ca` £¦¨£¦£¨¥©¤©¤

e xg`àöîðoey`xdçñtä úèéçL íãB÷epiptl did xy`ke ,ipyd ¦§¨¤§¦©©¤©
oey`xd ,ipyd z` hgyáàzñiL ãò äòøé`le men ea letiy ± ¦§¤©¤¦§¨¥

,oaxwl ie`x didi,íéîìL åéîãa àéáéå ,øënéådf gqty jezny §¦¨¥§¨¦§¨¨§¨¦
`ly jkae ,'gqt' mya `ed rawp ,dhigyd zrya epiptl did
envra axwi `l okle ,micia eze` dgc ipyd z` `l` eaixwd

.'iegc gqt' `l` ,'gqtd xzen' aygp df oi`y ,minlylïëåoicd §¥
aBúøeîzdpic oileg zndaa eze` xind m`y ,gqt eze` ly §¨

cea`d z` `vn m` j` .minlyl dnvra daixw dpi`e ,ezenk
l wxçñtä úèéçL øçàcea`d ,ipydáø÷zxeza envra,íéîìL ©©§¦©©¤©¨¥§¨¦

zrya 'gqt' mya rawp `ly meyn ,gqtd xzen lk enk
.micia dgcp `le dhigydïëåa oicdBúøeîú,df gqt ly §¥§¨

.minly zxeza daixwy

àøîâ
oica ielz dxenzd oicy x`ia `aiwr iaxy oeik :`xnbd dywn
,envr gqtd iabl weligd z` xnel `pzl did ,ea exindy gqtd

àîéìåy izrny ,ryedi iax xn`' ,jk xnele ±çñôe áø÷ çñt §¥¨¤©¨¥¤©
,áø÷ Bðéàz` cinrdy `pzd :`xnbd zvxzn .'yxtl il oi`e ¥¨¥

,dxenzd oica weligdïì òîLî à÷ àäjka eprinydl `a ± ¨¨©§©¨
,df yecigàkéàcly ote` yiy ±äáø÷ àìc çñtä úøeîz §¦¨§©©¤©§Ÿ§¥¨

mlerl gqt zxenzy xnel mewn didy .minly zxeza dnvra
my `le minly my dilr rawp dligzny meyn ,zigcp dpi`
mya rawizy okzi gqt zxenz mby epzpyn drinyde ,gqt
cr drxz `l`] minlyl dnvra axwz `le ,dgcize 'gqt'

.[minly dinca e`aeie ,men da letiy
zhigy mcew' exne`a `aiwr iax zpeek dn zx`an `xnbd

:'gqtd zhigy xg`'e 'gqtdøîzéàyxcnd ziaa dxn`p - ¦§©
.`aiwr iax zpeeka zwelgn,øîà äaødpyna epipyy dn ©¨¨©

`vnp oia `ed weligdyíãB÷de äèéçL`vnp oiaøçàìd,äèéçL ¤§¦¨§©©§¦¨
`weecaeðéðLz` raewd `ed ,ipyd ly dhigyd onfy ,ok ¨¦

did m` elit`y ,jka ycgzde .eze` dgece 'gqt' mya oey`xd
,ipyd zhigy mcew `vnp m` ,zevg zrya cea` oey`xd
`le ipyd z` aixwny jkae ,'gqt' mya dhigyd zry ezraew
elit` envra eaixwdl oi` aeye ,micia eze` dgec eze`

eli`e .minlyleðéðL úBöç øçàìe úBöç íãB÷ ,øîà àøéæ éaø± ©¦¥¨¨©¤£§©©£¨¦
xg`l `vnp oial ,zevg mcew `vnp oia wlgl `aiwr iax zpeek
ezraew ,gqt myl axwdl ie`x `ed day zevg zryy ,zevg
mya zevga `ed rawp ,zevg mcew `vnp m` okle .'gqt' mya
epi`e ,micia eze` dgec eze` `le ipyd z` aixwn xy`ke ,'gqt'
m` elit` ,zevg xg`l `vnp m` la` .minlyl s` envra axw
dgcp epi` `linne ,'gqt' mya rawp epi` ,dhigyd mcew `vnp

.minly myl okn xg`l eaixwdl xyt`e ,ipyd zhigy ici lr
:`xnbd dywnàøéæ éaøìe,zraew zevg zryy x`iayéðz÷ àä §©¦¥¨¨¨¨¥

epipy dpyna ixd ±,'çñtä úèéçL íãB÷'.'zevg mcew' `le ¤§¦©©¤©
:`xnbd zvxznàîéà`vnpy `aiwr iax zpeeky xn`z ±íãB÷ ¥¨¤

,çñtä úèéçL ïîæ.zevga `edy §©§¦©©¤©
gp mi`pzy d`ian `xnbdoaxwd rawp izn ,ef zwelgna ewl

`id ,dx`azpy mi`xen`d zwelgn :`xnbd zxne` .'gqt' mya
éàpúk:`ziixaa epipyy .oldlc mi`pzd zwelgnk ±çñtä §©¨¥©¤©

Le ,xg` gqt enewna yixtde ca`àöîðoey`xdíãB÷däèéçL ¤¦§¨¤§¦¨
oey`xd ,ipyd lyäòøéeinca `iaie epxknie men ea letiy cr ¦§¤

oey`xd `vnp m`e ,minlyøçàìdäèéçLoey`xd ,ipyd ly §©©§¦¨
áø÷é.`nw `pz zrc idef ,minly zxeza envraøæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤

,øîBàoey`xd `vnp m`úBöç íãB÷,ipyd z` hgy egqtle ¥¤£
oey`xdäòøéoey`xd `vnp m`e ,minly einca `iaieøçàì ¦§¤§©©

,úBöçoey`xd ,ipyd z` hgy egqtleáø÷és` ,minlyl envra £¦§©
xn` daxy ixd .ipyd zhigy zrya epipta cnr `edy it lr

.xfril` iax ixack xn` `xif iaxe ,`nw `pz ixack
l oey`xd `vnp m` ,dpyna epipyàéáé ,çñtä úèéçL øçàz` ©©§¦©©¤©¨¦

l oey`xd,'åëå íéîìL.ezxenz oke §¨¦
ote` dfi`ae ,dnvra axwz ezxenz ote` dfi`a zx`an `xnbd

:drxz `l` axwz `lì ,àáø øîàeðL àdaixw ezxenzy ¨©¨¨Ÿ¨
,dnvraàlàote`aàöîpLoey`xdøçàdäèéçL,ipyd ly ¤¨¤¦§¨©©§¦¨

Ba øéîäål zxg` dnda [oey`xa-]øçàdäèéçL,ipyd ly §¥¦©©§¦¨
.daixw ezxenz mb okle ,dgcp `l envr gqtd elit` df ote`ay

ìáàoey`xd m`íãB÷ àöîðd,äèéçLdgcp ipyd zhigy zryae £¨¦§¨¤§¦¨
,envra axwdlnBa øéîäål zxg` dnda [oey`xa-]øçà §¥¦©©

däèéçLdf ote`a ,ipyd lyàúà à÷ äéeçc äMeã÷ çkî Búøeîz §¦¨§¨¦Ÿ©§¨§¨¨£¨
diegc `idy oey`xd ly dyecwd gkn d`a dxenzd zyecw ±

,dnvra oaxw zeidlnådxenzd mb okläáø÷ àìdaixw dpi` - §Ÿ¨§¨
.drxz `l` dnvra

:`ziixan `ax ixac lr dywn iia`déáéúéà[dywd±]ééaà`axl ¥¦¥©©¥
minly zyxta dxeza xn`p ,`ziixaa epipyy dnn(f b `xwie)íà'¦

áNk:`ziixad zxxan ,'aixwn `Ed'áNk íà' øîBì ãeîìz äî± ¤¤©§¦©©§©¦¤¤
daiyn .zxzein dxe`kl `idy 'm`' zaiz epzcnln dn

d`a ef daiz :`ziixadçñtä øçà çñtä úøeîz úBaøìdnda - §©§©©¤©©©©¤©
,ipyd gqtd zhigy xg`l oey`xd gqta dxnedyäáøwL¤§¥¨

l dnvra.íéîìL§¨¦
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המשך בעמוד גכד



xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc migqt(iriax meil)

:`ziixad dtiqenìBëéy xnel iziidóàca`y gqt zxenz ¨©
`vnpeéðôìzhigyçñtädpic didi ,ipydïkdnvra axwzy ¦§¥©¤©¥

,minlyløîBì ãeîìz(fk ai zeny)gqR gaf mYxn`e','àeäyie ©§©©£©§¤¤©¤©
`weecy ,'`ed' zaizn yexclàeäxykd gqtd ±áø÷,envra ¨¥

çñtä úøeîz ïéàågqtd mcew `vnpe ca`yäáéø÷.dnvra §¥§©©¤©§¥¨
:iia` xxanéîc éëéä,o`k xaecn dna ±àîéìéàxn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨

ote`a xaecnyLe ca` gqtdíãB÷ àöîpdBa øéîäå äèéçL ¤¦§¨¤§¦¨§¥¦
zxg` dnda [oey`xa-]íãB÷dàèéLt ,äèéçLxacd heyt ± ¤§¦¨§¦¨

mya drawp `id ixdy ,minlyl dnvra daixw dpi` ef dxenzy
e ,dzgcpe 'gqt'änìjxvpàø÷ éì.z`f cnllåàì àlà`l` ± ¨¨¦§¨¤¨¨

ote`a xaecn i`cepLàöîoey`xdíãB÷døçà Ba øéîäå ,äèéçL ¤¦§¨¤§¦¨§¥¦©©
d,äèéçLdaixw dxenzd oi` df ote`a mby aezkd eprinyne §¦¨

.minlyl dnvra
`ed df xac dxe`kl :`xnbd zxne`àáøc àúáeézlr `kxit ± §§¨§¨¨

xn`y] `ax ixac(:ev lirl)oey`xd `vnp m`y ,ipyd oeyla
dnvra daixw ezxenz ,dhigyd xg` ea xinde ,dhigyd mcew
dnvra daixw dpi`y x`ean ef `ziixaae ,minly myl

:`xnbd dwiqn .[minlylàúáeéz.eixac egcpe ,`id `kxit ok` ± §§¨
:daixwdl ozip `le gqtl dycwedy dndaa llk d`ian `xnbd

ìk ,ìàeîL øîàote`äúî úàhçaLz`hg dzid dndad m`y - ¨©§¥Ÿ¤©©¨¥¨
ote` eze`a ,dzinl dpic didaoaxw.íéîìL áø÷ ,çñt,xnelk §¤©¨¥§¨¦

zxenz ,z`hg cle ,zezn ze`hg yngy ipiqn dynl dkld
dca`e] dzpy dxary z`hg ,dilra ezny z`hg ,z`hg
z`vnpe zxg`a dilra extike dca`y z`hge ,[z`vnpe
el` mipte` m`y ,gqt oaxw ipica oniq l`eny ozpe .dpey`xd

minlyl axwi ,gqt oaxwa exw,l`eny xn` cer .ìëåote` §Ÿ
úàhçaLdidzy dpicäòBømipte`a ,xknize men da letiy cr ¤©©¨¨

el`aoaxwénð ,çñt[mb-]äòBø`xnbae .[xknie men ea letiy cr §¤©©¦¤
.drex z`hgd izni` x`azi oldl

:zwleg drcçñtä ïéà ,øîà ïðçBé éaøå`vnpe ca`y,íéîìL áø÷ §©¦¨¨¨©¥©¤©¨¥§¨¦
àlàote`aàöîpLløçàdäèéçL,yixtdy ipyd gqtd lyìáà ¤¨¤¦§¨©©§¦¨£¨

`vnp m`íãB÷d,äèéçLxg`l `vnpy s` ,ipyd z` hgye ¤§¦¨
,ezhigy onf ligzn eay zevgàìcr drxi `l` ,minly axwi Ÿ

,dhigyl die`xd drya `vnpy oeiky .xknie men ea letiy
.daxwdn oey`xd dgcp ipyd zhigyae ,gqt my eilr rawp

:drex gqta mb drex z`hgay lky l`eny ixac lr `iyew
é÷úîdì ó[dywn-]àeä àììëe ,óñBé áø,`ed llk ike -éøäå ©§¦¨©¥§¨¨©£¥

dúðL äøáòL úàhç,z`hgl dzaxwd onf `edy ,dpey`xd ©¨¤¨§¨§¨¨
àìæà äiòøìcmnezy cr drxzy `ed dpicy epiidc ,[zkled-] §¦§¦¨¨§¨

,xknze,dúðL äøáòL úàhç ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàclka §¨©©¦¦§¤¨¦©¨¤¨§¨§¨¨
`idy mewnúBøáwä úéáa úãîBò àéä eléàk dúBà ïéàBøoi`y ¦¨§¦¦¤¤§¥©§¨

,da xtkzdl ozip `l ,xnelk ,dhgeyl myl qpkp odkdäòBøåcr §¨
.xknze men da letiyàðåeb éàä ék çñôa eléàå,df ote`a - §¦§¤©¦©©§¨
,ezpy dxaryk epiidcàéðúc ,íéîìL áø÷xn`py dn ,`ziixaa ¨¥§¨¦§©§¨

minly oaxwa(f b `xwie),'áNk'`aúà úBaøìoaxw,äéìàì çñtä ¤¤§©¤©¤©¨©§¨
e ,gafnd lr daixw [eapf-] eziil`yøîBà àeäLëweqt eze`a §¤¥

,'áNk íà'`aúà úBaøìoaxwïéàaä íéîìLe BúðL äøáòL çñtä ¦¤¤§©¤©¤©¤¨§¨§¨§¨¦©¨¦
çñt úîçîgqtd xzen-][,íéîìL úåöî ìëìepiidcíéðeòhL ¥£©¤©§¨¦§©§¨¦¤§¦

äëéîñ,dndad lr oaxwd lra lyíéëñðe,oaxwd mrúôeðúe §¦¨§¨¦§©
÷BLå äæçe .dndad lyøîBà àeäLëdyxtd jynda(ai b my)e'íà ¨¤¨§¤¥§¦

æò,'FpAxwïéðòä ÷éñôäe ,fr ly oaxwl yak ly oaxw oiaìò ãnéì ¥¨§¨¦§¦¨¦§¨¦¥©
æòägqt e` minly oaxwl e`iadyïeòè ïéàLd zaxwd.äéìà ¨¥¤¥¨©§¨

axw ezpy dxary gqtdy ,ef `ziixaa x`ean mewn lkn
axw gqtd eli`e ,drxz z`hgdy ote` yiy ,`vnpe ,minly

.drex gqtd df ote`ay xn`y l`enyl dywe ,minly
:`xnbd zvxznøîà÷ ék (déì øîà)xn`y dn -ìàeîLlr epi` ¨©¥¦¨¨©§¥

wx `l` ,dzinl opicy ze`hgd yng lkaze`hgïéãeáà §£¦
.zepey`xd e`vnp jk xg`e mixg` zepaxwa odilra extkzpy

` jk lredcea` z`hgy ote`ay ,gqt ipica llk l`eny xn

x`aziy ote`ae ,minly axw gqtd ,dzinl dpic dilra extiky
j` .drex gqtd s` ,drex z`hgdy oldlaze`hg,ïééeçãoebk §§¦

,daxwdn egcpe epiptl zecner ode ozpy dxaryøîà àìl`eny Ÿ¨©
drxz z`hgdy ,z`hgn dpey gqtd oic dfa ok`e ,eixac z`

.sqei ax ziiyewa x`azpy itke ,minly axw gqtde
:`xnbd dywne dayåoaxwa mb ixdãeáà,zeywdl yiéî §¨¦

dì úçkLî,drxzy dpic z`hgay ote` lkay `ven dz` ike - ©§©©¨
,drex gqta s`ïðaøì äLøôä úòLa äãeáà éøäåz`hg ixde - ©£¥£¨¦§©©§¨¨§©¨¨

dpey`xd z`vnpe ,dizgz zxg` yixtd dcea` dcerae dca`y
minkg zhiyl ,dipyd zaxwd mcew(:ak dxenz)dpic ,äiòøìc§¦§¦¨

àìæà,dirxl zkledy -ïðúcdpyna epipyy -(my dxenz),Léøôä ¨§¨¦§©¦§¦
äðBLàøä úàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhçmcew ©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥¨¦¨

,dipya xtkzpyúBãîBò ïäézL éøäåoicd ,z`hgl zeycwene ©£¥§¥¤§
y `ed,íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,úeîz äiðLe ,áø÷z ïäî úçà©©¥¤¦§©§¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦

ïéàdäúî úàhç,dilra extiky meynàlàote`aLdzid ¥©¨¥¨¤¨¤
e dxtk zrya dcea`eøtkúpL øçàì úàöîpdíéìòaz`hga ¦§¥§©©¤¦§©§§¨¦

,wiecne .dipydàäz`vnp m` la` -eøtkúpL íãB÷d,íéìòa ¨¤¤¦§©§§¨¦
z`hg xzene ,z`hg xzen `id ixd dzn dpi`y oeikeléàå .äòBø¨§¦

çñta,dfk ote`aàëéä[okid-]ãáàcyixtdy drya cea` dide ©¤©¥¨§¨©
,eizgz xg`àöîðål oey`xd,úBöç øçàdhigyd onf `edy §¦§¨©©£

lirl `xif iax ixack gqt my eilr raewd(:ev)df did j` ,íãB÷ ¥¤
däèéçLzaxwd zaeg ici milrad e`vi `l oiicry ,ipyd ly §¦¨

,gqtdáø÷l oey`xd.íéîìLzrya cea`d gqty ,`vnpe ¨¥§¨¦
cea` did m`] minly axw ,dxtk zrya epiptl cnere ,dyxtd
epiptl zcnere ,dyxtd zrya dcea`d z`hg eli`e ,[zevga
lkay l`eny xn` cvike ,minkg zrcl drxz ,daxwd zrya

.drex gqta s` drex z`hgay ote`
eli`e ,minkg zhiyl wx `ed df oic :`xnbd zvxznéaøk ìàeîL§¥§©¦

déì àøéáñaeq `ed-],[xøîàcz`hgyàìæà äúéîì äãeáà §¦¨¥§¨©£¨§¦¨¨§¨
llka `ed df ote` okle ,zxkfpd dpyna x`azpy itk ,[zkled-]
oldle .minly axw gqta dzn z`hgay lky ,eixac zligz

.drex z`hgdy l`eny xn` eay ote`d edn x`azi
,df llk miiwl xyt` ike :`xnbd dywne dayàäå[ixde-]ìk §¨¨

z`hgì ,äãeáàzrcéaøy dpic,äúîonf mcew z`vnp m` s`e £¨§©¦¥¨
,dzaxwdçñta eléàå,ca`yàëéä[okid-],úBöç íãB÷ ãáàc §¦©¤©¥¨§¨©¤£

,xg` yixtdeàöîðåoey`xd,úBöç íãB÷onfd mcew `vnpy §¦§¨¤£
`l` minly axw epi` ,gqtd zhigyl ie`xd,äòBøyiy `vnpe ¤

llkd z` xzeq df ixde ,drex gqtde dzn dcea` z`hgy ote`
.l`eny xn`y

`vnpe ca`y gqt :`xnbd zvxzn,úBöç íãB÷`vnpyky oeik ¤£
,epiptl `ed daxwdd onf zligz zrae ,daxwdl ie`x epi` oiicr

àeä ãeáà åàìxg` yixtd m` s`e ,llk 'cea`' aygp epi` - ¨¨
dfe ,`vnpy mcew eizgzkeixacàáøã,z`hg iabl,àáø øîàc ¦§¨¨§¨©¨¨

äìéì úãéáàdlila dca`y z`hg -yixtde ,dzaxwd mei iptly £¥©©§¨
onf `edy meid xi`dyk dpey`xd z`vnpe ,dizgz zxg`

,dzaxwddîL åàìzaygp dpi` -,äãéáàonf epi` dlild ixdy ¨§¨£¥¨
onf lgdyke ,dzaxwd onf zligz mcew dca`y `vnpe ,daxwd
.drex `l` dzinl dpic oi` iaxl s`e ,epiptl dzid xak daxwdd
lr wx xaic ixdy ,df ote`a llk miwqer mpi` l`eny ixace
.cea` aygp epi` df ote`e ,lirl `xnbd dvxizy itke ,micea`

drex z`hgay lk' l`eny xn` ote` dfi` lr zx`an `xnbd
,micea` lr wx xaic l`enyy oeik :`xnbd zl`ey .'drex gqta

àlàdcea` z`hgy ote`ì äòBøzhiy,éaøxaeq l`enyy ¤¨¨§©¦
,ezenkdì úçkLî éëéäl`eny xn` dn lre ,eze` epivn okid - ¥¦©§©©¨

meia dca` z`hgd m` ixd ,drex gqta s` drex z`hgay lky
extkzp `l oiicr m` s`y iax xaeq ,dizgz zxg` yixtde
zaygp dpi` ,dlila dca` m` eli`e ,dzinl dpic milrad

.x`azpy itk llk dcea`
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ezny in` cenr fv sc ± iyily wxtmigqt
ïë çñôä éðôì óà ìåëédaixw `dz (ipy) gqt iptl `vnpy gqtd zxenz Ð

.minlyàåä øîåì ãåîìú.daixw ezxenz oi`e ,axw xyk gqtd "`ed gqt" Ð

dpi`y gqt zxenz yi :xn`w ikd `l` ,hrnn `w axwc `edd zxenz e`l

.daixwàèéùôdrawed `dc ,daxw `lc Ð`e .gqta dgcpelirlc ab lr s

`ki`c ol rnyn `w `d oizipzn xn`

daxw `lc gqt zxenz`l `din `xw Ð

:opiqxb ikd .ikd opirny`l jixhvi`øîà
ïðçåé éáøå 'åë äúî úàèçáù ìë ìàåîù
àöîðù àìà íéîìù áø÷ çñôä ïéà øîà

àì äèéçù íãå÷ ìáà äèéçù øçàlk Ð

dkld zezn ze`hg yng ,dzn z`hgay

cle .zezn ode dtikl oqpek ,ipiqn dynl

,dilra ezny z`hge ,z`hg zxenze ,z`hg

,zxg`d ici lr dilra extkzpy z`hge

dxarye .z`vnp jk xg`e z`f dca`y

,dia `pniq gqt iab l`eny hwpe .dzpy

ikd rxzin i` ,dzn z`hgay lk :xn`e

gqtajzrc `wlq `we .minly axw Ð

gqt iab ogkzy`c z`hgc zezn edlek`c

ezny gqte ,gqt zxenz epiidc .minly axw

,eilraextikyeezpy dxarye ,eilraoiaixw

.minlyäòåø úàèçáù ìëåyxtn onwl Ð

dirxe dzine .`id i`n`xnege `lew e`l

dzin iab hwpc i`de ,jci`n `cga `ki`

gqta z`hgcz`hgc dirx iabe ,axw Ð

gqta,dia aidi `w `nrh e`l ,dirx Ð

`pniq `l` ,axw `kd dzn `kdc meync

.`ed `nlraàåä àììëåz`hgay lkc Ð

.drex gqta drexùé÷ì ùéøãzkqna Ð

) "z`hg cle" wxta dxenzmzde (`,ak

dxarye :ipzwc ,mzdc oizipznn dl aizen

dxary :ipzw ikdc dl uxzne .'ek dzpy

.men zlra z`vnpe [dca` e`] dca`e dzpy

úåøá÷ä úéáá úãîåò åìéàëmewn lk Ð

oi`y ,zexawd ziaa `id eli`k oi`ex `idy

y cr drexe ,dhgeyl my qpkp odk,a`zqz

dacp dinc eltie xknizezexteylaezky

df .gafnd z` da miviiwne .dacp odilr

dxenz zkqna ,odkd rciedi ly eyxcn

)gafnd uiwl my`e z`hg xzen lky (:bk

.ipiqn dynl dkld ody zezn ze`hgn ueg

'åë úåáøì áùëdxary gqt zdin ipzw Ð

.axw ezpy:opiqxb ikdìàåîù øîà÷ éë
éî ïéãåáàáå øîà àì ïéåçãá ïéãåáàá

'åë äì úçëùîlk :l`eny xn` ik Ð

dzn z`hgay`l` ,i`w edlek` e`l Ð

.ceai` ici lr `idy ,`cegl dilra extik`

`l` drex dia zgkyn `lc ,i`w `l dilra ezn`eextik`inp gqt iabe .onwlck ,drexl dil zgkyn `w cegl dilraextik`gqt lkc `ed `llke ,i`w eilra

xg`a eilra extikyz`hga ea `veik m` ,drex Ðz`hga ea `veik m` minly axwe ,drex Ðepipta zcnery dzpy dxar oebk ,diegc z`hg m` la` .dzn Ð

diegc `id ixdeaixwdn.xn` `l Ðäùøôä úòùá äãåáà éøäåiaxc dilr ibiltc opaxl .dipyd zaxwd mcew z`vnpe ,dizgz zxg` yixtdy cr dca`y z`hg Ð

) dxenz zkqna.'ek z`hg yixtnd :opzc ,`lf` dirxlc ,ixn`e (a,akäúî úàèç ïéà`l` ,dilra extik meyn Ðdcea`dextkzpy xg` z`vnpe dxtk zrya

dzn `l opax ixn`c oeik ,dxtk mcew z`vnp `d .milrad.zexteyl dince ,drexe ,z`hg xzen dl `ied Ðçñôá åìéàå`vnpe dyxtd zrya ca` ,`peeb i`d ik Ð

.zevg xg` dhigy mcewíéîìù áø÷zevga cea` `diy calae dxtk zrya epiptl didy gqt :`nl` .epipy zevg xg`e zevg mcew :xn`c ,`xif iaxk Ðaxw Ð

.minlyäéì àøéáñ éáøë ìàåîùgqtae ,epipy dhigy mcew xn`c ,dil `xiaq daxk l`eny ivexzl ivnc oicd `ede .yxtn dinwl l`eny xn`wc z`hga drexe Ð

.ikd `pixg` `pyila dl yxtn onwle .drex dyxtd zrya cea` inpúåöç íãå÷ àöîð`xif iaxl elit` Ð.zevg dizrawc ,drex Ðúåöç íãå÷dry `idy Ð

.daxwdl el die`x dpi`yàåä ãåáà åàì`vnpy mcew eizgz xg` yixtd elit`e Ð.dil aiyg cea` (dzin) e`l Ðàáø øîàãyixtde dlil zcia` :z`hg iab Ð

xe`l (dizgz) z`vnpe ,dlila dizgz zxg`xwead.`id daxwd zry e`l dlile li`ed ,dirxl `l` `lf` dzinl e`l iaxl elit` Ðéáøì äòåø àìàoicea`a Ð

?l`enyc ,drex z`hgay lk mewizc ,dl zgkyn ikid
úåéøçàì
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àîéìéàlr s`e Ð `xw il dnl `hiyt dhigy mcew ea xinde dhigy mcew `vnpy

daxw `lc dxenz `ki`c opirny`l oizipzna dil ipzwc abÐ`l mewn lkn

.ikdl jixhvi`àèéùôipyck ,`nlra `zknq` `xwc iiepyl jiiy `l `zyd Ð

lirlÐ.?`z` i`nl `xw ok m`càìà`pyill :dniz Ð dhigy mcew `vnpy e`l

`lde ?`ziixa jdn daxl iia` dywn i`n `nw

edfe !`zyd wiqnck ,`icda el `zriiqn `tiq

iywnc `ziixac `tiq iia` rci `ly xnel dniz

.dpin

øîàl`eny Ð 'ek dzn z`hgay lk l`eny

.raw zevg xn`c ,xaq `xif iaxk

`l` minly axw gqtd oi` opgei 'x xn`cn

.onwl [wiic] ikde ,dhigy xg` `vnpy

àììëå`tiq` jixtc :dniz Ð 'ek ixde `ed

,drex z`hgay lkc dizlinc

z`hg zxenz `dc :jxtinl `ki` inp `yix`e

gqta el`e ,`lf` dzinlc dilra ezny [e`]

xind m` drex gqtd zxenzc oizipzna opixn`

xn` eilra ezn oke .zevg dirawc ,zevg mcew

.zevg dirawc zevg mcew zn i`c onwl

ïéàåøhwp Ð zexawd ziaa `id eli`k dze`

.`id digc e`l zexawd zia ziigcc meyn ikd

enk iegc aiyg `l dzpy dxar ok enkee` ezn

.dilra extkzp

äòåøågafnd uiwl dinc eltie :i"yx yxit Ð

epiaxl d`xp oi`e .rciedi ly eyxcnn

`l` rciedi yxcn xn`p `lc ,xy` oa wgvi

ez`hgl zern yixtdamdn xiizype ,eny`l e`

dnc ,e`vnp jk xg`e mixg` yixtde eca` e`

`ly ,`peeb i`d ika la` .dacpl elti xiizypy

milra oiicr extkzpÐ`iaie xkniz opixn`

eixacl di`x wgvi epiax `iade .dinca zxg`

,dca`ye :(a,`k dxenz) "z`hg cle" wxta opzc

dilra extk `ly cr m`e 'ek extikyn m`Ð

.dinca zxg` `iaie ,xknze ,a`zqzy cr drxz

yix icenc ,dca` enk dxenb diegca `zyde

dznc dxtk xg`l yiwlÐextik `ly cr ipzw

iegc e`lc dzpy dxara .zxg` dinca `iai

dzn dpi` dilra extiky xg`l s`c ,`ed xenb

Ð`iaic dxtk mcew da`zqp m`y oky lk `l

.dinca zxg`íãå÷Ð `ed cea` e`l zevg

`dc ,l`eny ixii` `l `peeb i`d ikae :yexit

l`eny xn`w ik :opipyÐ.xn`w oicea`a

àìà`kilc .dl zgkyn ikid iaxl drex

dlila dca`py oebk :xninlÐdlil zcia`c

,ixii` oicea`a l`enye .dcia` dny e`l

.ziyixtck
iaxck
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc migqt(iriax meil)

:`ziixad dtiqenìBëéy xnel iziidóàca`y gqt zxenz ¨©
`vnpeéðôìzhigyçñtädpic didi ,ipydïkdnvra axwzy ¦§¥©¤©¥

,minlyløîBì ãeîìz(fk ai zeny)gqR gaf mYxn`e','àeäyie ©§©©£©§¤¤©¤©
`weecy ,'`ed' zaizn yexclàeäxykd gqtd ±áø÷,envra ¨¥

çñtä úøeîz ïéàågqtd mcew `vnpe ca`yäáéø÷.dnvra §¥§©©¤©§¥¨
:iia` xxanéîc éëéä,o`k xaecn dna ±àîéìéàxn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨

ote`a xaecnyLe ca` gqtdíãB÷ àöîpdBa øéîäå äèéçL ¤¦§¨¤§¦¨§¥¦
zxg` dnda [oey`xa-]íãB÷dàèéLt ,äèéçLxacd heyt ± ¤§¦¨§¦¨

mya drawp `id ixdy ,minlyl dnvra daixw dpi` ef dxenzy
e ,dzgcpe 'gqt'änìjxvpàø÷ éì.z`f cnllåàì àlà`l` ± ¨¨¦§¨¤¨¨

ote`a xaecn i`cepLàöîoey`xdíãB÷døçà Ba øéîäå ,äèéçL ¤¦§¨¤§¦¨§¥¦©©
d,äèéçLdaixw dxenzd oi` df ote`a mby aezkd eprinyne §¦¨

.minlyl dnvra
`ed df xac dxe`kl :`xnbd zxne`àáøc àúáeézlr `kxit ± §§¨§¨¨

xn`y] `ax ixac(:ev lirl)oey`xd `vnp m`y ,ipyd oeyla
dnvra daixw ezxenz ,dhigyd xg` ea xinde ,dhigyd mcew
dnvra daixw dpi`y x`ean ef `ziixaae ,minly myl

:`xnbd dwiqn .[minlylàúáeéz.eixac egcpe ,`id `kxit ok` ± §§¨
:daixwdl ozip `le gqtl dycwedy dndaa llk d`ian `xnbd

ìk ,ìàeîL øîàote`äúî úàhçaLz`hg dzid dndad m`y - ¨©§¥Ÿ¤©©¨¥¨
ote` eze`a ,dzinl dpic didaoaxw.íéîìL áø÷ ,çñt,xnelk §¤©¨¥§¨¦

zxenz ,z`hg cle ,zezn ze`hg yngy ipiqn dynl dkld
dca`e] dzpy dxary z`hg ,dilra ezny z`hg ,z`hg
z`vnpe zxg`a dilra extike dca`y z`hge ,[z`vnpe
el` mipte` m`y ,gqt oaxw ipica oniq l`eny ozpe .dpey`xd

minlyl axwi ,gqt oaxwa exw,l`eny xn` cer .ìëåote` §Ÿ
úàhçaLdidzy dpicäòBømipte`a ,xknize men da letiy cr ¤©©¨¨

el`aoaxwénð ,çñt[mb-]äòBø`xnbae .[xknie men ea letiy cr §¤©©¦¤
.drex z`hgd izni` x`azi oldl

:zwleg drcçñtä ïéà ,øîà ïðçBé éaøå`vnpe ca`y,íéîìL áø÷ §©¦¨¨¨©¥©¤©¨¥§¨¦
àlàote`aàöîpLløçàdäèéçL,yixtdy ipyd gqtd lyìáà ¤¨¤¦§¨©©§¦¨£¨

`vnp m`íãB÷d,äèéçLxg`l `vnpy s` ,ipyd z` hgye ¤§¦¨
,ezhigy onf ligzn eay zevgàìcr drxi `l` ,minly axwi Ÿ

,dhigyl die`xd drya `vnpy oeiky .xknie men ea letiy
.daxwdn oey`xd dgcp ipyd zhigyae ,gqt my eilr rawp

:drex gqta mb drex z`hgay lky l`eny ixac lr `iyew
é÷úîdì ó[dywn-]àeä àììëe ,óñBé áø,`ed llk ike -éøäå ©§¦¨©¥§¨¨©£¥

dúðL äøáòL úàhç,z`hgl dzaxwd onf `edy ,dpey`xd ©¨¤¨§¨§¨¨
àìæà äiòøìcmnezy cr drxzy `ed dpicy epiidc ,[zkled-] §¦§¦¨¨§¨

,xknze,dúðL äøáòL úàhç ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàclka §¨©©¦¦§¤¨¦©¨¤¨§¨§¨¨
`idy mewnúBøáwä úéáa úãîBò àéä eléàk dúBà ïéàBøoi`y ¦¨§¦¦¤¤§¥©§¨

,da xtkzdl ozip `l ,xnelk ,dhgeyl myl qpkp odkdäòBøåcr §¨
.xknze men da letiyàðåeb éàä ék çñôa eléàå,df ote`a - §¦§¤©¦©©§¨
,ezpy dxaryk epiidcàéðúc ,íéîìL áø÷xn`py dn ,`ziixaa ¨¥§¨¦§©§¨

minly oaxwa(f b `xwie),'áNk'`aúà úBaøìoaxw,äéìàì çñtä ¤¤§©¤©¤©¨©§¨
e ,gafnd lr daixw [eapf-] eziil`yøîBà àeäLëweqt eze`a §¤¥

,'áNk íà'`aúà úBaøìoaxwïéàaä íéîìLe BúðL äøáòL çñtä ¦¤¤§©¤©¤©¤¨§¨§¨§¨¦©¨¦
çñt úîçîgqtd xzen-][,íéîìL úåöî ìëìepiidcíéðeòhL ¥£©¤©§¨¦§©§¨¦¤§¦

äëéîñ,dndad lr oaxwd lra lyíéëñðe,oaxwd mrúôeðúe §¦¨§¨¦§©
÷BLå äæçe .dndad lyøîBà àeäLëdyxtd jynda(ai b my)e'íà ¨¤¨§¤¥§¦

æò,'FpAxwïéðòä ÷éñôäe ,fr ly oaxwl yak ly oaxw oiaìò ãnéì ¥¨§¨¦§¦¨¦§¨¦¥©
æòägqt e` minly oaxwl e`iadyïeòè ïéàLd zaxwd.äéìà ¨¥¤¥¨©§¨

axw ezpy dxary gqtdy ,ef `ziixaa x`ean mewn lkn
axw gqtd eli`e ,drxz z`hgdy ote` yiy ,`vnpe ,minly

.drex gqtd df ote`ay xn`y l`enyl dywe ,minly
:`xnbd zvxznøîà÷ ék (déì øîà)xn`y dn -ìàeîLlr epi` ¨©¥¦¨¨©§¥

wx `l` ,dzinl opicy ze`hgd yng lkaze`hgïéãeáà §£¦
.zepey`xd e`vnp jk xg`e mixg` zepaxwa odilra extkzpy

` jk lredcea` z`hgy ote`ay ,gqt ipica llk l`eny xn

x`aziy ote`ae ,minly axw gqtd ,dzinl dpic dilra extiky
j` .drex gqtd s` ,drex z`hgdy oldlaze`hg,ïééeçãoebk §§¦

,daxwdn egcpe epiptl zecner ode ozpy dxaryøîà àìl`eny Ÿ¨©
drxz z`hgdy ,z`hgn dpey gqtd oic dfa ok`e ,eixac z`

.sqei ax ziiyewa x`azpy itke ,minly axw gqtde
:`xnbd dywne dayåoaxwa mb ixdãeáà,zeywdl yiéî §¨¦

dì úçkLî,drxzy dpic z`hgay ote` lkay `ven dz` ike - ©§©©¨
,drex gqta s`ïðaøì äLøôä úòLa äãeáà éøäåz`hg ixde - ©£¥£¨¦§©©§¨¨§©¨¨

dpey`xd z`vnpe ,dizgz zxg` yixtd dcea` dcerae dca`y
minkg zhiyl ,dipyd zaxwd mcew(:ak dxenz)dpic ,äiòøìc§¦§¦¨

àìæà,dirxl zkledy -ïðúcdpyna epipyy -(my dxenz),Léøôä ¨§¨¦§©¦§¦
äðBLàøä úàöîðå ,äézçz úøçà Léøôäå ,äãáàå Búàhçmcew ©¨§¨§¨§¦§¦©¤¤©§¤¨§¦§¥¨¦¨

,dipya xtkzpyúBãîBò ïäézL éøäåoicd ,z`hgl zeycwene ©£¥§¥¤§
y `ed,íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,úeîz äiðLe ,áø÷z ïäî úçà©©¥¤¦§©§¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦

ïéàdäúî úàhç,dilra extiky meynàlàote`aLdzid ¥©¨¥¨¤¨¤
e dxtk zrya dcea`eøtkúpL øçàì úàöîpdíéìòaz`hga ¦§¥§©©¤¦§©§§¨¦

,wiecne .dipydàäz`vnp m` la` -eøtkúpL íãB÷d,íéìòa ¨¤¤¦§©§§¨¦
z`hg xzene ,z`hg xzen `id ixd dzn dpi`y oeikeléàå .äòBø¨§¦

çñta,dfk ote`aàëéä[okid-]ãáàcyixtdy drya cea` dide ©¤©¥¨§¨©
,eizgz xg`àöîðål oey`xd,úBöç øçàdhigyd onf `edy §¦§¨©©£

lirl `xif iax ixack gqt my eilr raewd(:ev)df did j` ,íãB÷ ¥¤
däèéçLzaxwd zaeg ici milrad e`vi `l oiicry ,ipyd ly §¦¨

,gqtdáø÷l oey`xd.íéîìLzrya cea`d gqty ,`vnpe ¨¥§¨¦
cea` did m`] minly axw ,dxtk zrya epiptl cnere ,dyxtd
epiptl zcnere ,dyxtd zrya dcea`d z`hg eli`e ,[zevga
lkay l`eny xn` cvike ,minkg zrcl drxz ,daxwd zrya

.drex gqta s` drex z`hgay ote`
eli`e ,minkg zhiyl wx `ed df oic :`xnbd zvxznéaøk ìàeîL§¥§©¦

déì àøéáñaeq `ed-],[xøîàcz`hgyàìæà äúéîì äãeáà §¦¨¥§¨©£¨§¦¨¨§¨
llka `ed df ote` okle ,zxkfpd dpyna x`azpy itk ,[zkled-]
oldle .minly axw gqta dzn z`hgay lky ,eixac zligz

.drex z`hgdy l`eny xn` eay ote`d edn x`azi
,df llk miiwl xyt` ike :`xnbd dywne dayàäå[ixde-]ìk §¨¨

z`hgì ,äãeáàzrcéaøy dpic,äúîonf mcew z`vnp m` s`e £¨§©¦¥¨
,dzaxwdçñta eléàå,ca`yàëéä[okid-],úBöç íãB÷ ãáàc §¦©¤©¥¨§¨©¤£

,xg` yixtdeàöîðåoey`xd,úBöç íãB÷onfd mcew `vnpy §¦§¨¤£
`l` minly axw epi` ,gqtd zhigyl ie`xd,äòBøyiy `vnpe ¤

llkd z` xzeq df ixde ,drex gqtde dzn dcea` z`hgy ote`
.l`eny xn`y

`vnpe ca`y gqt :`xnbd zvxzn,úBöç íãB÷`vnpyky oeik ¤£
,epiptl `ed daxwdd onf zligz zrae ,daxwdl ie`x epi` oiicr

àeä ãeáà åàìxg` yixtd m` s`e ,llk 'cea`' aygp epi` - ¨¨
dfe ,`vnpy mcew eizgzkeixacàáøã,z`hg iabl,àáø øîàc ¦§¨¨§¨©¨¨

äìéì úãéáàdlila dca`y z`hg -yixtde ,dzaxwd mei iptly £¥©©§¨
onf `edy meid xi`dyk dpey`xd z`vnpe ,dizgz zxg`

,dzaxwddîL åàìzaygp dpi` -,äãéáàonf epi` dlild ixdy ¨§¨£¥¨
onf lgdyke ,dzaxwd onf zligz mcew dca`y `vnpe ,daxwd
.drex `l` dzinl dpic oi` iaxl s`e ,epiptl dzid xak daxwdd
lr wx xaic ixdy ,df ote`a llk miwqer mpi` l`eny ixace
.cea` aygp epi` df ote`e ,lirl `xnbd dvxizy itke ,micea`

drex z`hgay lk' l`eny xn` ote` dfi` lr zx`an `xnbd
,micea` lr wx xaic l`enyy oeik :`xnbd zl`ey .'drex gqta

àlàdcea` z`hgy ote`ì äòBøzhiy,éaøxaeq l`enyy ¤¨¨§©¦
,ezenkdì úçkLî éëéäl`eny xn` dn lre ,eze` epivn okid - ¥¦©§©©¨

meia dca` z`hgd m` ixd ,drex gqta s` drex z`hgay lky
extkzp `l oiicr m` s`y iax xaeq ,dizgz zxg` yixtde
zaygp dpi` ,dlila dca` m` eli`e ,dzinl dpic milrad
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ezny in` cenr fv sc ± iyily wxtmigqt
ïë çñôä éðôì óà ìåëédaixw `dz (ipy) gqt iptl `vnpy gqtd zxenz Ð

.minlyàåä øîåì ãåîìú.daixw ezxenz oi`e ,axw xyk gqtd "`ed gqt" Ð

dpi`y gqt zxenz yi :xn`w ikd `l` ,hrnn `w axwc `edd zxenz e`l

.daixwàèéùôdrawed `dc ,daxw `lc Ð`e .gqta dgcpelirlc ab lr s

`ki`c ol rnyn `w `d oizipzn xn`

daxw `lc gqt zxenz`l `din `xw Ð

:opiqxb ikd .ikd opirny`l jixhvi`øîà
ïðçåé éáøå 'åë äúî úàèçáù ìë ìàåîù
àöîðù àìà íéîìù áø÷ çñôä ïéà øîà

àì äèéçù íãå÷ ìáà äèéçù øçàlk Ð

dkld zezn ze`hg yng ,dzn z`hgay

cle .zezn ode dtikl oqpek ,ipiqn dynl

,dilra ezny z`hge ,z`hg zxenze ,z`hg

,zxg`d ici lr dilra extkzpy z`hge

dxarye .z`vnp jk xg`e z`f dca`y

,dia `pniq gqt iab l`eny hwpe .dzpy

ikd rxzin i` ,dzn z`hgay lk :xn`e

gqtajzrc `wlq `we .minly axw Ð

gqt iab ogkzy`c z`hgc zezn edlek`c

ezny gqte ,gqt zxenz epiidc .minly axw

,eilraextikyeezpy dxarye ,eilraoiaixw

.minlyäòåø úàèçáù ìëåyxtn onwl Ð

dirxe dzine .`id i`n`xnege `lew e`l

dzin iab hwpc i`de ,jci`n `cga `ki`

gqta z`hgcz`hgc dirx iabe ,axw Ð

gqta,dia aidi `w `nrh e`l ,dirx Ð

`pniq `l` ,axw `kd dzn `kdc meync

.`ed `nlraàåä àììëåz`hgay lkc Ð

.drex gqta drexùé÷ì ùéøãzkqna Ð

) "z`hg cle" wxta dxenzmzde (`,ak

dxarye :ipzwc ,mzdc oizipznn dl aizen

dxary :ipzw ikdc dl uxzne .'ek dzpy

.men zlra z`vnpe [dca` e`] dca`e dzpy

úåøá÷ä úéáá úãîåò åìéàëmewn lk Ð

oi`y ,zexawd ziaa `id eli`k oi`ex `idy

y cr drexe ,dhgeyl my qpkp odk,a`zqz

dacp dinc eltie xknizezexteylaezky

df .gafnd z` da miviiwne .dacp odilr

dxenz zkqna ,odkd rciedi ly eyxcn

)gafnd uiwl my`e z`hg xzen lky (:bk

.ipiqn dynl dkld ody zezn ze`hgn ueg

'åë úåáøì áùëdxary gqt zdin ipzw Ð

.axw ezpy:opiqxb ikdìàåîù øîà÷ éë
éî ïéãåáàáå øîà àì ïéåçãá ïéãåáàá

'åë äì úçëùîlk :l`eny xn` ik Ð

dzn z`hgay`l` ,i`w edlek` e`l Ð

.ceai` ici lr `idy ,`cegl dilra extik`

`l` drex dia zgkyn `lc ,i`w `l dilra ezn`eextik`inp gqt iabe .onwlck ,drexl dil zgkyn `w cegl dilraextik`gqt lkc `ed `llke ,i`w eilra

xg`a eilra extikyz`hga ea `veik m` ,drex Ðz`hga ea `veik m` minly axwe ,drex Ðepipta zcnery dzpy dxar oebk ,diegc z`hg m` la` .dzn Ð

diegc `id ixdeaixwdn.xn` `l Ðäùøôä úòùá äãåáà éøäåiaxc dilr ibiltc opaxl .dipyd zaxwd mcew z`vnpe ,dizgz zxg` yixtdy cr dca`y z`hg Ð

) dxenz zkqna.'ek z`hg yixtnd :opzc ,`lf` dirxlc ,ixn`e (a,akäúî úàèç ïéà`l` ,dilra extik meyn Ðdcea`dextkzpy xg` z`vnpe dxtk zrya

dzn `l opax ixn`c oeik ,dxtk mcew z`vnp `d .milrad.zexteyl dince ,drexe ,z`hg xzen dl `ied Ðçñôá åìéàå`vnpe dyxtd zrya ca` ,`peeb i`d ik Ð

.zevg xg` dhigy mcewíéîìù áø÷zevga cea` `diy calae dxtk zrya epiptl didy gqt :`nl` .epipy zevg xg`e zevg mcew :xn`c ,`xif iaxk Ðaxw Ð

.minlyäéì àøéáñ éáøë ìàåîùgqtae ,epipy dhigy mcew xn`c ,dil `xiaq daxk l`eny ivexzl ivnc oicd `ede .yxtn dinwl l`eny xn`wc z`hga drexe Ð

.ikd `pixg` `pyila dl yxtn onwle .drex dyxtd zrya cea` inpúåöç íãå÷ àöîð`xif iaxl elit` Ð.zevg dizrawc ,drex Ðúåöç íãå÷dry `idy Ð

.daxwdl el die`x dpi`yàåä ãåáà åàì`vnpy mcew eizgz xg` yixtd elit`e Ð.dil aiyg cea` (dzin) e`l Ðàáø øîàãyixtde dlil zcia` :z`hg iab Ð

xe`l (dizgz) z`vnpe ,dlila dizgz zxg`xwead.`id daxwd zry e`l dlile li`ed ,dirxl `l` `lf` dzinl e`l iaxl elit` Ðéáøì äòåø àìàoicea`a Ð

?l`enyc ,drex z`hgay lk mewizc ,dl zgkyn ikid
úåéøçàì
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àîéìéàlr s`e Ð `xw il dnl `hiyt dhigy mcew ea xinde dhigy mcew `vnpy

daxw `lc dxenz `ki`c opirny`l oizipzna dil ipzwc abÐ`l mewn lkn

.ikdl jixhvi`àèéùôipyck ,`nlra `zknq` `xwc iiepyl jiiy `l `zyd Ð

lirlÐ.?`z` i`nl `xw ok m`càìà`pyill :dniz Ð dhigy mcew `vnpy e`l

`lde ?`ziixa jdn daxl iia` dywn i`n `nw

edfe !`zyd wiqnck ,`icda el `zriiqn `tiq

iywnc `ziixac `tiq iia` rci `ly xnel dniz

.dpin

øîàl`eny Ð 'ek dzn z`hgay lk l`eny

.raw zevg xn`c ,xaq `xif iaxk

`l` minly axw gqtd oi` opgei 'x xn`cn

.onwl [wiic] ikde ,dhigy xg` `vnpy

àììëå`tiq` jixtc :dniz Ð 'ek ixde `ed

,drex z`hgay lkc dizlinc

z`hg zxenz `dc :jxtinl `ki` inp `yix`e

gqta el`e ,`lf` dzinlc dilra ezny [e`]

xind m` drex gqtd zxenzc oizipzna opixn`

xn` eilra ezn oke .zevg dirawc ,zevg mcew

.zevg dirawc zevg mcew zn i`c onwl

ïéàåøhwp Ð zexawd ziaa `id eli`k dze`

.`id digc e`l zexawd zia ziigcc meyn ikd

enk iegc aiyg `l dzpy dxar ok enkee` ezn

.dilra extkzp

äòåøågafnd uiwl dinc eltie :i"yx yxit Ð

epiaxl d`xp oi`e .rciedi ly eyxcnn

`l` rciedi yxcn xn`p `lc ,xy` oa wgvi

ez`hgl zern yixtdamdn xiizype ,eny`l e`

dnc ,e`vnp jk xg`e mixg` yixtde eca` e`

`ly ,`peeb i`d ika la` .dacpl elti xiizypy

milra oiicr extkzpÐ`iaie xkniz opixn`

eixacl di`x wgvi epiax `iade .dinca zxg`

,dca`ye :(a,`k dxenz) "z`hg cle" wxta opzc

dilra extk `ly cr m`e 'ek extikyn m`Ð

.dinca zxg` `iaie ,xknze ,a`zqzy cr drxz

yix icenc ,dca` enk dxenb diegca `zyde

dznc dxtk xg`l yiwlÐextik `ly cr ipzw

iegc e`lc dzpy dxara .zxg` dinca `iai

dzn dpi` dilra extiky xg`l s`c ,`ed xenb

Ð`iaic dxtk mcew da`zqp m`y oky lk `l

.dinca zxg`íãå÷Ð `ed cea` e`l zevg

`dc ,l`eny ixii` `l `peeb i`d ikae :yexit

l`eny xn`w ik :opipyÐ.xn`w oicea`a

àìà`kilc .dl zgkyn ikid iaxl drex

dlila dca`py oebk :xninlÐdlil zcia`c

,ixii` oicea`a l`enye .dcia` dny e`l

.ziyixtck
iaxck
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קפד
ezny ina cenr fv sc ± iyily wxtmigqt

úåéøçàìca`z m`y Ðdcea` e`l `d :iieyw`l `ki` `kde .dzxiag `iai zg`d

:opiqxb ikd .izixg` `iyew dil aizen `wc `l` !`idáø÷ àðååâ éàä éë çñôá åìà àäå
íéîìùjkl ixdy ,xenb gqtd xzen epiidc Ðyxted.iegc o`k oi`eàìàiraiz `l Ð

zkqna xn`c ,dil `xiaq oerny iaxk l`enyc ,dl zgkyn `kid z`hga drex

dzinl zexkfpd zezn ze`hg yng :dxenzÐ

z`hge .`ven dz`y mipipr lka od zezn

z`vnpy oia ,`idy lka dzn dilra extiky

oia ,dxtk xg`l z`vnpy oia dxtk mcew

zeixg`l dyixtdy.zxzepd dzn Ðàäå
äéì úéì ïåòîù éáøì äòåøxn`wc `id i`ne Ð

.drex z`hgay lk l`enyàãç éîð ìàåîù
äúî úàèçáù ìë øîà÷extik epiidc Ð

`l eze minly axw gqta mewn lkn ,dilra

gqta oicea` lkc oeik ,oigxk lre .icin xn`

xn`w `cg l`enye ,minly oiaixwopinwen Ð

edl zi`c ,opaxk e` iaxk i`c .oerny iaxk dl

z`hga drexl`eny hiwp `w `pniq i`n Ð

axw gqta dzn z`hgay lk :`cg xninl

minlydaixw z`hga drexd s` `ld Ð

iaxk dil `xiaqc `zyd la` .gqta minly

oernyz`hga cea` jl oi`c ,mly oniq ied Ð

.axw epi`y gqta cea` jl oi`e ,zn epi`y

ïì òîùî à÷ éàîåoicea` lkc oeik ,l`eny Ð

oicea` lk xninl l`eny `z`e ,oizn z`hga

minly oiaixw gqtagqtd :`id oizipzn Ð

xg` lirl dl opivxzne dhigy xg` `vnpy

zevga cea`d :xaqw `nl` ,axwi dhigy onf

.axwiïðçåé éáøãî é÷åôàì,dilr biltc Ð

xg` `vnpy `l` minly axw gqtd oi` :xn`e

.dhigyäèéçù íãå÷ àöîð ìáàab lr s`e Ð

cea`czevga didzhigyc ,drex Ðdipyd

.iegca `nwl dil drawïì òîùî à÷Ð

iaxke ,dzn z`hgay lk :xn`c ,l`eny

.dzn dyxtd zrya dcea` :xn`c ,oerny

zevgae ,dyxtd zrya cea` l`eny opirny`emcew `vnp elit` ,cea` `xwp `edy

dhigyzevgc .minly axw Ð,iegca dirawc `ed`pniwe`c ab lr s` ,`zyde

xn`w `cg l`enyl`kil Ð`newe`llk `dc .dilra dl ezn` dzn z`hgay lk

,zevg dizrawe ,drex zevg xg` eilra ezn gqt el`e ,zezn dilra eznøîéîì àëéìå
äòá÷ àì úåöç ìàåîù äéì àøéáñã,dil zi` `xaq `d dizbelt xa opgei iax `dc Ð

oicea`a jigxk lr ,jkldbilt oicea`` dizbelt xa opgei iaxc :cere .dil opinwen

:opiqxb ikd .`vnp xn`wcàðéøçà àðùéìåìàåãáàã àëéä çñôáúåöç øçà àöîðå
íéîìù áø÷ äèéçù íãå÷,'eke opaxl dyxtd zrya dcea` ixde :xcdin `w lirle Ð

el`ezevg xg` df `vnpe ,eizgz xg` yixtde zevga cea`d gqta,minly axw Ð

daxk l`eny :`pixg` `pyila ipyne .dyxtd zrya did cea`c ab lr s`e .`xif iaxk

`vnpdy ,epipy dhigy mcew xn`c ,dil `xiaqopaxk gqta drex dhigy mcew

.z`hgaøçà àöîðù àìà íéîìù áø÷ çñôä ïéà äìò ïðçåé éáø øîàãî àäå ïðéëøôå
äèéçùdhigy e`lc ,minly axw dhigy mcew `vnp elit` xn` l`enyc llkn Ð

zevgac oeik ,dfe .draw zevg `l` drawdid cea`l`enyl `nl` .minly axw Ð

dxtk zrya didy it lr s` ,dyxtd zrya cea`.minly axw Ðéáøë ìàåîù àìà
äéì àøéáñ.raw zevg ol rnyn `w cr ,lirlck Ðäðùîíéðù éúù ïá øëæ åàÐ

.gqtl ie`x epi`cíéîìù åéîãá àéáéå áàúñéù ãò äòøélr s` .dyxtd dizrawc Ð

`ed iegc exwirny it`l` ,minly axw envr `ed oi`y ,dgcpy reawk `ed ixd Ð
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éáøãëivn dedc i"yx yxity dn Ð 'ek zeixg`l ze`hg izy yixtd xn`c `irye`

izixg` `iyew opiyw`c `l` ,`ed cea` `l `de :iieyw`lÐoi`c .`xidp `l

dl zgkyn ikid dcea`a drex :l`eny jixtc i`n`c ,`xnbd ziibeq dfÐicin ipyn `l

drxz dipyd xn`wc `irye` iaxc :wgvi epiaxl d`xpe .`irye` 'xck xn`wc i`naÐ

`lc .jk xg` dca` elit`e ,xn`w oipr lka

oicea` x`yc .iaxl oiznc oicea` x`yl `inc

eca`yke ,daxwdl ozyxtd zlgzÐegcp

izy yixtn la` .ezeniy `ed oicae ,daxwdn

enk ,iegcl ozyxtd zlgzc ,zeixg`l ze`hg

dca` `la drexyÐ:inp i` .dca`a inp ikd

,dca`k aiyg dca` `l elit`c xninl `ki`

daxwdl `ifg `l dyixtnyke li`edÐaiyg

`l mzdc .dlil zcea`l `inc `le .dcea` dl

lk eli`k iede ,daxwdl die`xd drya zgcp

`kd la` .daxwdl die`x dryÐ`cg `ki`

.daxw `lc i`ce

ùéøôäepiaxl dyw Ð zeixg`l ze`hg izy

xn`c i` ?inc ikid :xy` oa wgvi

z`hg ef ixd xn`e xfge ,z`hg ef ixdÐoi`

izy `ian mc` oi`c ,dipyd lr lg dyecw

zenda el` ixd xn`c i`e .cg` `hg lr ze`hg

ze`hgÐoiaexir) "ede`ivedy in"a dax xn`d

df xg` dfa epi`y lk :(`,pÐzg` zaa elit`

zi` jgxk lre .dycw `l odn zg` elit`e ,epi`

z`hg `dz odn zg` xn`y oebk xninl ol

dca`p `lya :ol dywe .zeixg`l zxg`de

`l `de ?drxz dipy i`n` zg` z`hgd

m` epiidc ,z`hgd zeixg`l `l` dycwed

.ca`zdca`p `l m` la`Ð!dycwzp `l

dl ixinb `peeb i`d ik lkc :wgvi epiaxl d`xpe

.drexcàìàÐ dil `xiaq oerny 'xk l`eny

iaxk i`c :i"yx yxitÐhiwpc `pniq i`n

daixw gqta z`hga drexd s` `ld ?l`eny

`d xn`w i`nc ,wgvi epiaxl `xidp `le .minly

e`lc diteb i"yx yxit zeixg`l ze`hg izy yixtdac ,drexc iaxl zgkyn `l dcea`a

dcea`a elit` ixiin `irye` 'xc yxitc wgvi epiax yexitl ,edine .`ed cea`Ðiz`

ok `l m`c ,oicea`a `l` mwezn `l inp oerny 'xkc :wgvi epiaxl d`xpe .xityÐiywiz

gqta (`id) dcea` e`lc dlil zcea`e .drex gqta ,zevg mcew `vnpe zevg mcew ca`pc

miig ilra (`,gv) onwl dil zi` oerny iaxlc ab lr s`e .oerny iaxl dzn zevg mcew

`l l`eny dgcpy it lr s` ,minly axw zevg xg` [zinc] gqta dil `xiaqe .oigcp opi`

l`eny xn`w ik opipyc `dc :yxtn xi`n oa l`eny epiaxe .oerny 'xk `da dl xaqw

xn` `l oiiegca oicea`aÐoerny iaxk dl xaq ipync `zyde .`ed `wigc `iepyÐ

`l `zyde .oiiegca oia oicea`a oia ixiinc ,oey`xd zernynk l`enyc dizlin uxzn

,zeixg`l ze`hg izy yixtde ,dzpy dxary z`hg `iyw ok m`c ,iaxk xaq l`eny ivn

yng lka xn`c ,oerny iaxk dl iwen jkld .minly daixw gqtae ilf` dzinl e`l iaxlc

mcew `vnpe ca`pc ab lr s`e .minly iaxw gqta eli`e ,oipr lka ilf` dzinlc ze`hg

oizipzna `icda dl ipzw `dc ,l`enyl drex gqta zevgÐaxw ca`a cv cg edin

dzn z`hgay oipr lka :xn`w ikde .zevg xg` `vnp oebk ,minlyÐgqtac cv `ki`

,icin ol rnynw ded `l xg` oiprac ,opgei iaxcn iwet`l ol rnyn `we ,minly axw

`pn rcei wgvi epiax oi`e .minly axwc `ziixaa e` dpyna e` epzin mixg` mipiprac

ipy wxta ipzwcn wcwcl yie .oipr lka zezn ze`hg yng oerny 'xlc `xnbl dil

`le ,'ek z`hg zxenz ,z`hg cle :zezn ze`hg yng :xne` oerny iax ,(`,eh) dxenzc

`ll milrad extik oia dca`a oizipzna (a,`k dxenz) "z`hg cle" yixa biltnck biltn

ipixg`a `le `da `l biltn `l edi`e extikÐ.xn`w oipr lkac rnyn

ùéøôîäminly dinca `iaie ipzwc `dc :mz epiax xne` Ð minly dinca `iaie 'ek egqtl dawpÐdinca `iai gqtd mcew la` lirlc `aa dlek enk gqtd xg` dxiizypya epiid

.(`,hi) "miycw el`"a dxenza `ziixaa `icda wlgn oke gqt

àéáéåoeik ,men `la `idy zenk dpxkni :xn`z m`e .dnvr `id axwil dycwed `l dlgzny `xnba xn`ck .minca iegc yic ,minly daixw dpi` dnvr `id la` Ð minly dinca

elit` `l` .jkl dycwed dlgz m` minlyl die`x `ide ,gqtd xg` minly axw gqtc egqtl dawp yicwn `irain `lc :wgvi epiax xne`e !sebd zyecw dycwzp `l mlerny

.ziyixtck `kd dcen ivn mena `ly xkniz mzd xn`c oerny iax elit`e .my` `iaie xknize a`zqzy cr drxz (a,my) "miycw el`"a xn` eny`l dawp yicwn
rny
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פסחים. פרק תשיעי - מי שהיה דף צז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc migqt(iriax meil)

,drex z`hgdy ote` epivn iaxl s` :`xnbd daiynkeixac ¦
,àéòLBà éaø øîàc ,àéòLBà éaøãe ,zg` z`hg aiigd mc`Léøôä §©¦©§¨§¨©©¦©§¨¦§¦

,úeéøçàì úBàhç ézLxtkzi odn zg` ca`z m`y ,xnelk §¥©¨§©£¨
zxg`de z`hg `dz el` zendan zg`' xn`e ,dipya

,['zeixg`läòøz äiðLe ,ïäî úçàa øtkúîmen da letiy cr ¦§©¥§©©¥¤§¦¨¦§¤
.dacp zeler dinca dpwie xknze

:`xnbd dywnàäå[`lde-]eléàdidaoaxwàðåeb éàä ék çñt- §¨¦§¤©¦©©§¨
ipyde gqtl axw cg`d ,zeixg`l migqt ipy yixtdy ,df ote`a

,íéîìL áø÷axwl epicy 'gqtd xzen' `edy meyn ,drex epi`e ¨¥§¨¦
epicy 'iegc' dyrp ipyd oi` gqtl oey`xd axwyk s`e ,minly
gqtl axwi cg`dy zrc lr myixtd dligzn ixdy ,dirxl
m` ,zeixg`l zepaxw ipy yixtd m`y `vnpe .minlyl ipyde
df ote` lr `le ,minly axw ,gqta m`e ,drex ,z`hga df did
dyw aeye ,drex gqta s` drex z`hgay lky l`eny xn`

.z`f xn` ote` dfi`a
:l`eny ixac z` `pwqnl zx`ane da zxfeg `xnbd,àlàoi` ¤¨

oky ,drexy ote` z`hga epivn cvik le`ylïBòîL éaøk ìàeîL§¥§©¦¦§
déì àøéáñ,[xaeq `ed-]øîàc(.fh dxenz)y,úBúî úBàhç Lîç §¦¨¥§¨©¨¥©¨¥

zezny `id dkldd ,dzinl exkfedy ze`hgd yngy ,xnelk
extiky z`hg ,ezhiyle .oda `vnzy mipiiprd lkae ote` lka
xg`l z`vnpe dca`yk oia ,drex dpi`e dzn ote` lka ,dilra
dyixtdyk oiae ,dxtk mcew z`vnpe dca`y oia ,dxtk
.zxzepd dzn mlerl ,[dpaixwi dpey`xd ca`z m`y] zeixg`l

:`xnbd ddnzììk déì úéì ïBòîL éaøì äòBø àäåiaxl ixde - §¨¨§©¦¦§¥¥§¨
lk' l`eny ixac xyt dne ,drex z`hgy ote` llk oi` oerny

.'drex gqta s` drex z`hgay
:df xe`ia itl l`eny ixac z` zpwzn `xnbdàãç énð ìàeîL§¥©¦£¨

øîà÷y ,cg` xac wx xn` l`eny s` -ìkote`a -úàhçaL ¨¨©Ÿ¤©©¨
,äúî,d`vnpe zxg`a dilra extkzpe dca`y ote`a epiidc ¥¨

mewn lknçñtaote` eze`a,íéîìL áø÷lk' xn` `l llk ok`e ©¤©¨¥§¨¦
oerny iaxk xaeq `edy iptn ,'drex gqta s` drex z`hgay

.drex dpi` mlerl dilra extiky z`hgy
gqta micea`d lky ycgl wx `a l`enyy ,df uexizl `vnp

:`xnbd dywn .minly eaxwiïì òîLî à÷ éàîel`eny `a dn - ©¨©§©¨
epzpyna epipy xak `ld ,dfa eprinydl(:ev lirl)ca`y gqtdy ,

axwi ,dhigyd xg`l oey`xd `vnpe ,eizgz xg` yixtde
onf xg`l `vnpy dpynd zpeeka dyxit lirl `xnbde ,minly
zevga cea`d gqty dpyndn x`eane ,zevgn `edy dhigyd

d lky epiide ,axwil`eny jxved recne ,eaxwi gqta micea`
.z`f eprinydl

`a l`eny :`xnbd zvxzné÷etàì[`ivedl-]îeixacïðçBé éaøc §©¥¦§©¦¨¨
(`"r lirl),øîàcyàlà íéîìL áø÷ çñtä ïéàdfLe ca`àöîð §¨©¥©¤©¨¥§¨¦¤¨¤¦§¨

løçàdäèéçL,ipyd lyìáà`vnp m`íãB÷däèéçLipyd ly ©©§¦¨£¨¤§¦¨
,àì.drxi zevga cea` didy s`eàîìàeixacn gkene - Ÿ©§¨

d dyrnyäèéçL,ipyd lyòá÷e ,iegck oey`xd z`òîLî à÷ §¦¨¨©¨©§©
ïìonfy ,l`enyòá÷ úBöçxn`y jkay .zegcdl oey`xd z` ¨£¨©

ote` lkay oerny iaxk epiide ,'dzn z`hgay lk' l`eny
ycige ,dzn `id ixd ,ipyd zyxtd zrya dcea` z`hgdy
aygpy gqt lky ,jkn gken ,minly axw gqta df ote`ay
`vnpy s` ,minly axw ,zevga cea` didyk epiide ,'cea`'

ewd `ed zevg onfy meyn ,ipyd hgypy mcewoey`xd z` ra
.zegcdl oey`xd z` zraew dpi` ipyd zhigye ,iegck

:l`eny ixaca dpcd zxg` oeylàðéøçà àðLéì,zxg` oeyl - ¦§¨©£¦¨
drex z`hgay lky zxn` cvik ,l`eny ixacl `xnbd dywn
,dizgz zxg` yixtdy dcea` z`hg ixde ,drex gqta mb

minkgl ,zxg`d zhigy mcew dpey`xd z`vnpe(:ak dxenz)dpic
,dzinl `le dirxlçñta eléàåepiidc ,df ote`aàëéä[okid-] §¦©¤©¥¨

úBöç øçà àöîðå ãáàcj`íãB÷däèéçLdrxi `l ,ipyd ly §¨©§¦§¨©©£¤§¦¨
`l`,íéîìL áø÷é`xif iaxke(:ev lirl)cea` didy it lr s`e , ¦§©§¨¦

z`hgay ote` lkay l`eny xn` cvike ,ipyd zyxtd zrya
.drex gqta mb drex

:`xnbd zvxzndéì àøéáñ äaøk ìàeîL,daxk xaeq -øîàc §¥§©¨§¦¨¥§¨©
(my)d wxyäèéçLipyd lyòá÷`le ,iegc zeidl oey`xd z` §¦¨¨©

epiptl miiwe `vnp cea`dy mrt lka ezhiyle ,zevg zry
l`eny zpeek efe .drxie daxwdn dgcp ,ipyd zhigy zrya
oiae gqta oiay ,'drex gqta mb drex z`hgay lk' eixaca

zid m` ,z`hga,zxg`d zyxtd zrya dcea` dndad d
.drex dcea`d ,zxg`a xtkzdy mcew dcea`d d`vnpe

:`xnbd dywndìò ïðçBé éaø øîà÷cî àäåxn`y jkn ixde - §¨¦§¨¨©©¦¨¨£¨
y ,l`eny ixac lr opgei iaxçñtä ïéàcea`dàlà íéîìL áø÷ ¥©¤©¨¥§¨¦¤¨

ote`aàöîpLløçàdäèéçL,ipyd gqtd lyìáà`vnp m` ¤¦§¨©©§¦¨£¨
íãB÷däèéçLipyd lyàì,drex `l` oey`xd axwàîìà- ¤§¦¨Ÿ©§¨

d ezrcly gkeneäèéçLipyd lyòá÷,iegck oey`xd z`ììkî §¦¨¨©¦§¨
,dfn rnyne -ìàeîLceilr wlgyøáñonfyòá÷ úBöçz` ¦§¥¨©£¨©

cea`dy opgei iax oeyln ixdy ,dhigyd `le ,zegcdl oey`xd
l`enyly rnyn ,ipyd zhigy xg` `vnp m` wx minly axw
`le raew zevgy oeik ,dhigyd mcew `vnp m` mb minly axw
axwe zegcdl rawp `l ,cea` did zevgay oeike ,dhigyd
s` ,dyxtdd zra cea`d l`eny zhiyly x`eane .minly
didy calae] `xif iaxk minly axw ,epiptl did daxwdd onfay
,`iyewd day ok m`e .daxk xaeq epi`y gkene ,[zevga cea`
z`hg `ld ,drex gqta drex z`hgay lk l`eny xn` cvik

,dxtk mcew d`vnpe dyxtd zrya dcea` dzidyeli`e ,drex
.minly axw ,df ote`a gqt

:xg` ote`a l`eny ixac z` zvxzn `xnbdéaøk ìàeîL ,àlà¤¨§¥§©¦
déì àøéáñ,[xaeq `ed-]øîàc(:ak dxenz)z`hgyäúéîì äãeáà §¦¨¥§¨©£¨§¦¨

àìæàdcea` z`hg oi`y exn`y minkg lr wlge ,[zkled-] ¨§¨
jkle ,zxg`a milrad extkzdy xg` z`vnp m` `l` dzn
lky ,l`eny ixac zligz llka md micea` gqte z`hg

.minly axw gqta dzn z`hgay
:`xnbd dywnìk àäåd ze`hgdì ïéãeáàzhiy,ïéúî éaøs`e §¨¨£¦§©¦¥¦

,drex z`hgdy ote` epivn `le ,dzaxwd onf mcew z`vnp m`
úBöç íãB÷ ãáàc àëéä ,çñta eléàå,xg` yixtdeàöîðåoey`xd §¦©¤©¥¨§¨©¤£§¦§¨

,úBöç íãB÷ipyn cg` ,gqtd zhigyl ie`xd onfd mcew `vnpy ¤£
ipyde ,axwi epiptl micnerd migqtd,äòBøote` yiy `vnpe ¤

llkd z` xzeq df ixde ,drex gqtde dzn dcea` z`hgy
.l`eny xn`y

:`xnbd zvxznøáñ÷cea`dy ,l`enyãeáà åàì úBöç íãB÷ ¨¨©¤£¨¨
àeäie`x epi` oiicr `vnpyky oeik ,cea`l aygp epi` -

micea` lr `l` df ote` lr xaic `l llk l`enye ,daxwdl
.cala

l`eny ixaca oecl dkiynd dipyd oeyld s` ,jli`e df uexizn
`idy cr ,dpey`xd oeyla exkfpy mivexizde zeiyewd z`
dilra extiky z`hgy ,oerny iaxk xaq l`enyy dwiqn
gqta dzn z`hgay lk' wx eid l`eny ixac lke ,dzn mlerl

n` `l llke ,'minly axwgqta s` drex z`hgay lke' x
,'drexøáñ÷åonfy l`enyòá÷ úBöç.zegcdl dndad z` §¨¨©£¨©

minly axwi zevg xg` `vnpy gqty ,`ed eixaca yecigde
.raw zevgy iptn ,[opgei iax zhiyk drxi `le]

äðùî
oa xkf dpi`yk gqt oaxwl dnda yixtnd oic zx`an dpynd

:jkl die`xy dpyLéøônäfr e` dyakì äá÷ðoaxwBà ,Bçñt ©©§¦§¥¨§¦§
fr e` li` jk myl yixtdy,íéðL ézL ïa øëæmiie`x mpi`y ¨¨¤§¥¨¦

,gqt oaxwläòøéyixtdy oaxwdáàzñiL ãòmen ea letiy - ¦§¤©¤¦§¨¥
,oaxwn elqetdøënéå,oileglì äáãðì åéîc eìtéåíéîìL`iai - §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¦§¨¦

axw epi`y mrhde .dacpa mi`ad minly oaxw ezxikn inca
,gqt oaxwl ezraw gqt myl dyxtddy oeik ,minlyl envra
did ezligzny s`e .daxwdn dgcp okle ,jkl ie`x epi` ixd f`e
`l` minlyl envra axw epi`y ,dgcpe rawpy oaxwk epic ,iegc

xwn.einca miai
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קפה ezny ina cenr fv sc ± iyily wxtmigqt
úåéøçàìca`z m`y Ðdcea` e`l `d :iieyw`l `ki` `kde .dzxiag `iai zg`d

:opiqxb ikd .izixg` `iyew dil aizen `wc `l` !`idáø÷ àðååâ éàä éë çñôá åìà àäå
íéîìùjkl ixdy ,xenb gqtd xzen epiidc Ðyxted.iegc o`k oi`eàìàiraiz `l Ð

zkqna xn`c ,dil `xiaq oerny iaxk l`enyc ,dl zgkyn `kid z`hga drex

dzinl zexkfpd zezn ze`hg yng :dxenzÐ

z`hge .`ven dz`y mipipr lka od zezn

z`vnpy oia ,`idy lka dzn dilra extiky

oia ,dxtk xg`l z`vnpy oia dxtk mcew

zeixg`l dyixtdy.zxzepd dzn Ðàäå
äéì úéì ïåòîù éáøì äòåøxn`wc `id i`ne Ð

.drex z`hgay lk l`enyàãç éîð ìàåîù
äúî úàèçáù ìë øîà÷extik epiidc Ð

`l eze minly axw gqta mewn lkn ,dilra

gqta oicea` lkc oeik ,oigxk lre .icin xn`

xn`w `cg l`enye ,minly oiaixwopinwen Ð

edl zi`c ,opaxk e` iaxk i`c .oerny iaxk dl

z`hga drexl`eny hiwp `w `pniq i`n Ð

axw gqta dzn z`hgay lk :`cg xninl

minlydaixw z`hga drexd s` `ld Ð

iaxk dil `xiaqc `zyd la` .gqta minly

oernyz`hga cea` jl oi`c ,mly oniq ied Ð

.axw epi`y gqta cea` jl oi`e ,zn epi`y

ïì òîùî à÷ éàîåoicea` lkc oeik ,l`eny Ð

oicea` lk xninl l`eny `z`e ,oizn z`hga

minly oiaixw gqtagqtd :`id oizipzn Ð

xg` lirl dl opivxzne dhigy xg` `vnpy

zevga cea`d :xaqw `nl` ,axwi dhigy onf

.axwiïðçåé éáøãî é÷åôàì,dilr biltc Ð

xg` `vnpy `l` minly axw gqtd oi` :xn`e

.dhigyäèéçù íãå÷ àöîð ìáàab lr s`e Ð

cea`czevga didzhigyc ,drex Ðdipyd

.iegca `nwl dil drawïì òîùî à÷Ð

iaxke ,dzn z`hgay lk :xn`c ,l`eny

.dzn dyxtd zrya dcea` :xn`c ,oerny

zevgae ,dyxtd zrya cea` l`eny opirny`emcew `vnp elit` ,cea` `xwp `edy

dhigyzevgc .minly axw Ð,iegca dirawc `ed`pniwe`c ab lr s` ,`zyde

xn`w `cg l`enyl`kil Ð`newe`llk `dc .dilra dl ezn` dzn z`hgay lk

,zevg dizrawe ,drex zevg xg` eilra ezn gqt el`e ,zezn dilra eznøîéîì àëéìå
äòá÷ àì úåöç ìàåîù äéì àøéáñã,dil zi` `xaq `d dizbelt xa opgei iax `dc Ð

oicea`a jigxk lr ,jkldbilt oicea`` dizbelt xa opgei iaxc :cere .dil opinwen

:opiqxb ikd .`vnp xn`wcàðéøçà àðùéìåìàåãáàã àëéä çñôáúåöç øçà àöîðå
íéîìù áø÷ äèéçù íãå÷,'eke opaxl dyxtd zrya dcea` ixde :xcdin `w lirle Ð

el`ezevg xg` df `vnpe ,eizgz xg` yixtde zevga cea`d gqta,minly axw Ð

daxk l`eny :`pixg` `pyila ipyne .dyxtd zrya did cea`c ab lr s`e .`xif iaxk

`vnpdy ,epipy dhigy mcew xn`c ,dil `xiaqopaxk gqta drex dhigy mcew

.z`hgaøçà àöîðù àìà íéîìù áø÷ çñôä ïéà äìò ïðçåé éáø øîàãî àäå ïðéëøôå
äèéçùdhigy e`lc ,minly axw dhigy mcew `vnp elit` xn` l`enyc llkn Ð

zevgac oeik ,dfe .draw zevg `l` drawdid cea`l`enyl `nl` .minly axw Ð

dxtk zrya didy it lr s` ,dyxtd zrya cea`.minly axw Ðéáøë ìàåîù àìà
äéì àøéáñ.raw zevg ol rnyn `w cr ,lirlck Ðäðùîíéðù éúù ïá øëæ åàÐ

.gqtl ie`x epi`cíéîìù åéîãá àéáéå áàúñéù ãò äòøélr s` .dyxtd dizrawc Ð

`ed iegc exwirny it`l` ,minly axw envr `ed oi`y ,dgcpy reawk `ed ixd Ð
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éáøãëivn dedc i"yx yxity dn Ð 'ek zeixg`l ze`hg izy yixtd xn`c `irye`

izixg` `iyew opiyw`c `l` ,`ed cea` `l `de :iieyw`lÐoi`c .`xidp `l

dl zgkyn ikid dcea`a drex :l`eny jixtc i`n`c ,`xnbd ziibeq dfÐicin ipyn `l

drxz dipyd xn`wc `irye` iaxc :wgvi epiaxl d`xpe .`irye` 'xck xn`wc i`naÐ

`lc .jk xg` dca` elit`e ,xn`w oipr lka

oicea` x`yc .iaxl oiznc oicea` x`yl `inc

eca`yke ,daxwdl ozyxtd zlgzÐegcp

izy yixtn la` .ezeniy `ed oicae ,daxwdn

enk ,iegcl ozyxtd zlgzc ,zeixg`l ze`hg

dca` `la drexyÐ:inp i` .dca`a inp ikd

,dca`k aiyg dca` `l elit`c xninl `ki`

daxwdl `ifg `l dyixtnyke li`edÐaiyg

`l mzdc .dlil zcea`l `inc `le .dcea` dl

lk eli`k iede ,daxwdl die`xd drya zgcp

`kd la` .daxwdl die`x dryÐ`cg `ki`

.daxw `lc i`ce

ùéøôäepiaxl dyw Ð zeixg`l ze`hg izy

xn`c i` ?inc ikid :xy` oa wgvi

z`hg ef ixd xn`e xfge ,z`hg ef ixdÐoi`

izy `ian mc` oi`c ,dipyd lr lg dyecw

zenda el` ixd xn`c i`e .cg` `hg lr ze`hg

ze`hgÐoiaexir) "ede`ivedy in"a dax xn`d

df xg` dfa epi`y lk :(`,pÐzg` zaa elit`

zi` jgxk lre .dycw `l odn zg` elit`e ,epi`

z`hg `dz odn zg` xn`y oebk xninl ol

dca`p `lya :ol dywe .zeixg`l zxg`de

`l `de ?drxz dipy i`n` zg` z`hgd

m` epiidc ,z`hgd zeixg`l `l` dycwed

.ca`zdca`p `l m` la`Ð!dycwzp `l

dl ixinb `peeb i`d ik lkc :wgvi epiaxl d`xpe

.drexcàìàÐ dil `xiaq oerny 'xk l`eny

iaxk i`c :i"yx yxitÐhiwpc `pniq i`n

daixw gqta z`hga drexd s` `ld ?l`eny

`d xn`w i`nc ,wgvi epiaxl `xidp `le .minly

e`lc diteb i"yx yxit zeixg`l ze`hg izy yixtdac ,drexc iaxl zgkyn `l dcea`a

dcea`a elit` ixiin `irye` 'xc yxitc wgvi epiax yexitl ,edine .`ed cea`Ðiz`

ok `l m`c ,oicea`a `l` mwezn `l inp oerny 'xkc :wgvi epiaxl d`xpe .xityÐiywiz

gqta (`id) dcea` e`lc dlil zcea`e .drex gqta ,zevg mcew `vnpe zevg mcew ca`pc

miig ilra (`,gv) onwl dil zi` oerny iaxlc ab lr s`e .oerny iaxl dzn zevg mcew

`l l`eny dgcpy it lr s` ,minly axw zevg xg` [zinc] gqta dil `xiaqe .oigcp opi`

l`eny xn`w ik opipyc `dc :yxtn xi`n oa l`eny epiaxe .oerny 'xk `da dl xaqw

xn` `l oiiegca oicea`aÐoerny iaxk dl xaq ipync `zyde .`ed `wigc `iepyÐ

`l `zyde .oiiegca oia oicea`a oia ixiinc ,oey`xd zernynk l`enyc dizlin uxzn

,zeixg`l ze`hg izy yixtde ,dzpy dxary z`hg `iyw ok m`c ,iaxk xaq l`eny ivn

yng lka xn`c ,oerny iaxk dl iwen jkld .minly daixw gqtae ilf` dzinl e`l iaxlc

mcew `vnpe ca`pc ab lr s`e .minly iaxw gqta eli`e ,oipr lka ilf` dzinlc ze`hg

oizipzna `icda dl ipzw `dc ,l`enyl drex gqta zevgÐaxw ca`a cv cg edin

dzn z`hgay oipr lka :xn`w ikde .zevg xg` `vnp oebk ,minlyÐgqtac cv `ki`

,icin ol rnynw ded `l xg` oiprac ,opgei iaxcn iwet`l ol rnyn `we ,minly axw

`pn rcei wgvi epiax oi`e .minly axwc `ziixaa e` dpyna e` epzin mixg` mipiprac

ipy wxta ipzwcn wcwcl yie .oipr lka zezn ze`hg yng oerny 'xlc `xnbl dil

`le ,'ek z`hg zxenz ,z`hg cle :zezn ze`hg yng :xne` oerny iax ,(`,eh) dxenzc

`ll milrad extik oia dca`a oizipzna (a,`k dxenz) "z`hg cle" yixa biltnck biltn

ipixg`a `le `da `l biltn `l edi`e extikÐ.xn`w oipr lkac rnyn

ùéøôîäminly dinca `iaie ipzwc `dc :mz epiax xne` Ð minly dinca `iaie 'ek egqtl dawpÐdinca `iai gqtd mcew la` lirlc `aa dlek enk gqtd xg` dxiizypya epiid

.(`,hi) "miycw el`"a dxenza `ziixaa `icda wlgn oke gqt

àéáéåoeik ,men `la `idy zenk dpxkni :xn`z m`e .dnvr `id axwil dycwed `l dlgzny `xnba xn`ck .minca iegc yic ,minly daixw dpi` dnvr `id la` Ð minly dinca

elit` `l` .jkl dycwed dlgz m` minlyl die`x `ide ,gqtd xg` minly axw gqtc egqtl dawp yicwn `irain `lc :wgvi epiax xne`e !sebd zyecw dycwzp `l mlerny

.ziyixtck `kd dcen ivn mena `ly xkniz mzd xn`c oerny iax elit`e .my` `iaie xknize a`zqzy cr drxz (a,my) "miycw el`"a xn` eny`l dawp yicwn
rny
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ézL Léøôä :àéòLBà éaø øîàc ,àéòLBà éaøãk¦§©¦©£¨§¨©©¦©£¨¦§¦§¥
úeéøçàì úBàhç¯äiðLe ,ïäî úçàa øtkúî ©¨§©£¨¦§©¥§©©¥¤§¦¨

!íéîìL áø÷ àðååb éàä ék çñta eléà àäå .äòøz¦§¤§¨¦©¤©¦©©§¨¨¥§¨¦
¯ìàeîL :àlà:øîàc :déì àøéáñ ïBòîL éaøk ¤¨§¥§©¦¦§§¦¨¥§¨©

úéì ïBòîL éaøì äòBø àäå .úBúî úBàhç Lîç̈¥©¨¥§¨¨§©¦¦§¥
úàhçaL ìk :øîà÷ àãç éîð ìàeîL !ììk déì¥§¨§¥©¦£¨¨¨©Ÿ¤§©¨

äúî¯ïì òîLî à÷ éàîe .íéîìL áø÷ çñta¯ ¥¨©¤©¨¥§¨¦©¨©§©¨
íéîìL áø÷ çñtä ïéà :øîàc ,ïðçBé éaøcî é÷Btàì§©¥¦§©¦¨¨§¨©¥©¤©¨¥§¨¦

äèéçL íãB÷ ìáà ,äèéçL øçà àöîpL àlà¯.àì ¤¨¤¦§¨©©§¦¨£¨¤§¦¨Ÿ
.òá÷ úBöç ïì òîLî à÷ ,òá÷ äèéçL àîìà©§¨§¦¨¨©¨©§©¨£¨©
øçà àöîðå ãáàc àëéä ,çñta eléàå :àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨§¦©¤©¥¨§¨©§¦§¨©©
äaøk ìàeîL .íéîìL áø÷é äèéçL íãB÷ úBöç£¤§¦¨¦§©§¨¦§¥§©¨
éaø øîà÷cî àäå .òá÷ äèéçL :øîàc ,déì àøéáñ§¦¨¥§¨©§¦¨¨©§¨¦§¨¨©©¦
øçà àöîpL àlà íéîìL áø÷ çñtä ïéà :dìò ïðçBé¨¨£¨¥©¤©¨¥§¨¦¤¨¤¦§¨©©
.òá÷ äèéçL :àîìà .àì äèéçL íãB÷ ìáà ,äèéçL§¦¨£¨¤§¦¨Ÿ©§¨§¦¨¨©
éaøk ìàeîL :àlà !"òá÷ úBöç" øáñ ìàeîLc ììkî¦§¨¦§¥¨©£¨©¤¨§¥§©¦
ìk àäå .àìæà äúéîì äãeáà :øîàc ,déì àøéáñ§¦¨¥§¨©£¨§¦¨¨§¨§¨¨
íãB÷ ãáàc àëéä çñta eléàå ,ïéúî éaøì ïéãeáà£¦§©¦¥¦§¦©¤©¥¨§¨©¤
úBöç íãB÷ :øáñ÷ !äòBø úBöç íãB÷ àöîðå úBöç£§¦§¨¤£¤¨¨©¤£

.òá÷ úBöç :øáñ÷å ,àeä ãeáà åàìäðùîLéøônä ¨¨§¨¨©£¨©©©§¦
íéðL ézL ïa øëæ Bà ,Bçñôì äá÷ð¯ãò äòøé §¥¨§¦§¨¨¤§¥¨¦¦§¤©

ì ,äáãðì åéîc eìtéå ,øënéå ,áàzñiL.íéîìL ¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc migqt(iriax meil)

,drex z`hgdy ote` epivn iaxl s` :`xnbd daiynkeixac ¦
,àéòLBà éaø øîàc ,àéòLBà éaøãe ,zg` z`hg aiigd mc`Léøôä §©¦©§¨§¨©©¦©§¨¦§¦

,úeéøçàì úBàhç ézLxtkzi odn zg` ca`z m`y ,xnelk §¥©¨§©£¨
zxg`de z`hg `dz el` zendan zg`' xn`e ,dipya

,['zeixg`läòøz äiðLe ,ïäî úçàa øtkúîmen da letiy cr ¦§©¥§©©¥¤§¦¨¦§¤
.dacp zeler dinca dpwie xknze

:`xnbd dywnàäå[`lde-]eléàdidaoaxwàðåeb éàä ék çñt- §¨¦§¤©¦©©§¨
ipyde gqtl axw cg`d ,zeixg`l migqt ipy yixtdy ,df ote`a

,íéîìL áø÷axwl epicy 'gqtd xzen' `edy meyn ,drex epi`e ¨¥§¨¦
epicy 'iegc' dyrp ipyd oi` gqtl oey`xd axwyk s`e ,minly
gqtl axwi cg`dy zrc lr myixtd dligzn ixdy ,dirxl
m` ,zeixg`l zepaxw ipy yixtd m`y `vnpe .minlyl ipyde
df ote` lr `le ,minly axw ,gqta m`e ,drex ,z`hga df did
dyw aeye ,drex gqta s` drex z`hgay lky l`eny xn`

.z`f xn` ote` dfi`a
:l`eny ixac z` `pwqnl zx`ane da zxfeg `xnbd,àlàoi` ¤¨

oky ,drexy ote` z`hga epivn cvik le`ylïBòîL éaøk ìàeîL§¥§©¦¦§
déì àøéáñ,[xaeq `ed-]øîàc(.fh dxenz)y,úBúî úBàhç Lîç §¦¨¥§¨©¨¥©¨¥

zezny `id dkldd ,dzinl exkfedy ze`hgd yngy ,xnelk
extiky z`hg ,ezhiyle .oda `vnzy mipiiprd lkae ote` lka
xg`l z`vnpe dca`yk oia ,drex dpi`e dzn ote` lka ,dilra
dyixtdyk oiae ,dxtk mcew z`vnpe dca`y oia ,dxtk
.zxzepd dzn mlerl ,[dpaixwi dpey`xd ca`z m`y] zeixg`l

:`xnbd ddnzììk déì úéì ïBòîL éaøì äòBø àäåiaxl ixde - §¨¨§©¦¦§¥¥§¨
lk' l`eny ixac xyt dne ,drex z`hgy ote` llk oi` oerny

.'drex gqta s` drex z`hgay
:df xe`ia itl l`eny ixac z` zpwzn `xnbdàãç énð ìàeîL§¥©¦£¨

øîà÷y ,cg` xac wx xn` l`eny s` -ìkote`a -úàhçaL ¨¨©Ÿ¤©©¨
,äúî,d`vnpe zxg`a dilra extkzpe dca`y ote`a epiidc ¥¨

mewn lknçñtaote` eze`a,íéîìL áø÷lk' xn` `l llk ok`e ©¤©¨¥§¨¦
oerny iaxk xaeq `edy iptn ,'drex gqta s` drex z`hgay

.drex dpi` mlerl dilra extiky z`hgy
gqta micea`d lky ycgl wx `a l`enyy ,df uexizl `vnp

:`xnbd dywn .minly eaxwiïì òîLî à÷ éàîel`eny `a dn - ©¨©§©¨
epzpyna epipy xak `ld ,dfa eprinydl(:ev lirl)ca`y gqtdy ,

axwi ,dhigyd xg`l oey`xd `vnpe ,eizgz xg` yixtde
onf xg`l `vnpy dpynd zpeeka dyxit lirl `xnbde ,minly
zevga cea`d gqty dpyndn x`eane ,zevgn `edy dhigyd

d lky epiide ,axwil`eny jxved recne ,eaxwi gqta micea`
.z`f eprinydl

`a l`eny :`xnbd zvxzné÷etàì[`ivedl-]îeixacïðçBé éaøc §©¥¦§©¦¨¨
(`"r lirl),øîàcyàlà íéîìL áø÷ çñtä ïéàdfLe ca`àöîð §¨©¥©¤©¨¥§¨¦¤¨¤¦§¨

løçàdäèéçL,ipyd lyìáà`vnp m`íãB÷däèéçLipyd ly ©©§¦¨£¨¤§¦¨
,àì.drxi zevga cea` didy s`eàîìàeixacn gkene - Ÿ©§¨

d dyrnyäèéçL,ipyd lyòá÷e ,iegck oey`xd z`òîLî à÷ §¦¨¨©¨©§©
ïìonfy ,l`enyòá÷ úBöçxn`y jkay .zegcdl oey`xd z` ¨£¨©

ote` lkay oerny iaxk epiide ,'dzn z`hgay lk' l`eny
ycige ,dzn `id ixd ,ipyd zyxtd zrya dcea` z`hgdy
aygpy gqt lky ,jkn gken ,minly axw gqta df ote`ay
`vnpy s` ,minly axw ,zevga cea` didyk epiide ,'cea`'

ewd `ed zevg onfy meyn ,ipyd hgypy mcewoey`xd z` ra
.zegcdl oey`xd z` zraew dpi` ipyd zhigye ,iegck

:l`eny ixaca dpcd zxg` oeylàðéøçà àðLéì,zxg` oeyl - ¦§¨©£¦¨
drex z`hgay lky zxn` cvik ,l`eny ixacl `xnbd dywn
,dizgz zxg` yixtdy dcea` z`hg ixde ,drex gqta mb

minkgl ,zxg`d zhigy mcew dpey`xd z`vnpe(:ak dxenz)dpic
,dzinl `le dirxlçñta eléàåepiidc ,df ote`aàëéä[okid-] §¦©¤©¥¨

úBöç øçà àöîðå ãáàcj`íãB÷däèéçLdrxi `l ,ipyd ly §¨©§¦§¨©©£¤§¦¨
`l`,íéîìL áø÷é`xif iaxke(:ev lirl)cea` didy it lr s`e , ¦§©§¨¦

z`hgay ote` lkay l`eny xn` cvike ,ipyd zyxtd zrya
.drex gqta mb drex

:`xnbd zvxzndéì àøéáñ äaøk ìàeîL,daxk xaeq -øîàc §¥§©¨§¦¨¥§¨©
(my)d wxyäèéçLipyd lyòá÷`le ,iegc zeidl oey`xd z` §¦¨¨©

epiptl miiwe `vnp cea`dy mrt lka ezhiyle ,zevg zry
l`eny zpeek efe .drxie daxwdn dgcp ,ipyd zhigy zrya
oiae gqta oiay ,'drex gqta mb drex z`hgay lk' eixaca

zid m` ,z`hga,zxg`d zyxtd zrya dcea` dndad d
.drex dcea`d ,zxg`a xtkzdy mcew dcea`d d`vnpe

:`xnbd dywndìò ïðçBé éaø øîà÷cî àäåxn`y jkn ixde - §¨¦§¨¨©©¦¨¨£¨
y ,l`eny ixac lr opgei iaxçñtä ïéàcea`dàlà íéîìL áø÷ ¥©¤©¨¥§¨¦¤¨

ote`aàöîpLløçàdäèéçL,ipyd gqtd lyìáà`vnp m` ¤¦§¨©©§¦¨£¨
íãB÷däèéçLipyd lyàì,drex `l` oey`xd axwàîìà- ¤§¦¨Ÿ©§¨

d ezrcly gkeneäèéçLipyd lyòá÷,iegck oey`xd z`ììkî §¦¨¨©¦§¨
,dfn rnyne -ìàeîLceilr wlgyøáñonfyòá÷ úBöçz` ¦§¥¨©£¨©

cea`dy opgei iax oeyln ixdy ,dhigyd `le ,zegcdl oey`xd
l`enyly rnyn ,ipyd zhigy xg` `vnp m` wx minly axw
`le raew zevgy oeik ,dhigyd mcew `vnp m` mb minly axw
axwe zegcdl rawp `l ,cea` did zevgay oeike ,dhigyd
s` ,dyxtdd zra cea`d l`eny zhiyly x`eane .minly
didy calae] `xif iaxk minly axw ,epiptl did daxwdd onfay
,`iyewd day ok m`e .daxk xaeq epi`y gkene ,[zevga cea`
z`hg `ld ,drex gqta drex z`hgay lk l`eny xn` cvik

,dxtk mcew d`vnpe dyxtd zrya dcea` dzidyeli`e ,drex
.minly axw ,df ote`a gqt

:xg` ote`a l`eny ixac z` zvxzn `xnbdéaøk ìàeîL ,àlà¤¨§¥§©¦
déì àøéáñ,[xaeq `ed-]øîàc(:ak dxenz)z`hgyäúéîì äãeáà §¦¨¥§¨©£¨§¦¨

àìæàdcea` z`hg oi`y exn`y minkg lr wlge ,[zkled-] ¨§¨
jkle ,zxg`a milrad extkzdy xg` z`vnp m` `l` dzn
lky ,l`eny ixac zligz llka md micea` gqte z`hg

.minly axw gqta dzn z`hgay
:`xnbd dywnìk àäåd ze`hgdì ïéãeáàzhiy,ïéúî éaøs`e §¨¨£¦§©¦¥¦

,drex z`hgdy ote` epivn `le ,dzaxwd onf mcew z`vnp m`
úBöç íãB÷ ãáàc àëéä ,çñta eléàå,xg` yixtdeàöîðåoey`xd §¦©¤©¥¨§¨©¤£§¦§¨

,úBöç íãB÷ipyn cg` ,gqtd zhigyl ie`xd onfd mcew `vnpy ¤£
ipyde ,axwi epiptl micnerd migqtd,äòBøote` yiy `vnpe ¤

llkd z` xzeq df ixde ,drex gqtde dzn dcea` z`hgy
.l`eny xn`y

:`xnbd zvxznøáñ÷cea`dy ,l`enyãeáà åàì úBöç íãB÷ ¨¨©¤£¨¨
àeäie`x epi` oiicr `vnpyky oeik ,cea`l aygp epi` -

micea` lr `l` df ote` lr xaic `l llk l`enye ,daxwdl
.cala

l`eny ixaca oecl dkiynd dipyd oeyld s` ,jli`e df uexizn
`idy cr ,dpey`xd oeyla exkfpy mivexizde zeiyewd z`
dilra extiky z`hgy ,oerny iaxk xaq l`enyy dwiqn
gqta dzn z`hgay lk' wx eid l`eny ixac lke ,dzn mlerl

n` `l llke ,'minly axwgqta s` drex z`hgay lke' x
,'drexøáñ÷åonfy l`enyòá÷ úBöç.zegcdl dndad z` §¨¨©£¨©

minly axwi zevg xg` `vnpy gqty ,`ed eixaca yecigde
.raw zevgy iptn ,[opgei iax zhiyk drxi `le]

äðùî
oa xkf dpi`yk gqt oaxwl dnda yixtnd oic zx`an dpynd

:jkl die`xy dpyLéøônäfr e` dyakì äá÷ðoaxwBà ,Bçñt ©©§¦§¥¨§¦§
fr e` li` jk myl yixtdy,íéðL ézL ïa øëæmiie`x mpi`y ¨¨¤§¥¨¦

,gqt oaxwläòøéyixtdy oaxwdáàzñiL ãòmen ea letiy - ¦§¤©¤¦§¨¥
,oaxwn elqetdøënéå,oileglì äáãðì åéîc eìtéåíéîìL`iai - §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¦§¨¦

axw epi`y mrhde .dacpa mi`ad minly oaxw ezxikn inca
,gqt oaxwl ezraw gqt myl dyxtddy oeik ,minlyl envra
did ezligzny s`e .daxwdn dgcp okle ,jkl ie`x epi` ixd f`e
`l` minlyl envra axw epi`y ,dgcpe rawpy oaxwk epic ,iegc

xwn.einca miai
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc migqt(iying meil)

:eilra ezny gqt oicåéøçà Bða epàéáé àì ,úîå Bçñt Léøônä©©§¦¦§¨¥Ÿ§¦¤§©£¨
ìíLoaxwçñtwx hgyp gqt oaxwy oeik ,oaxwd lr iepn epi`yk §¥¤©

,miiepn eilr oi` eilra ezny oeike ,[eiiepnlàlàepa ep`iaiìíL ¤¨§¥
.íéîìL§¨¦

àøîâ
oa xkf e` dawp yixtndy ,dpyna epipyy dnn zcnel `xnbd
dacpl einc eltie xknie a`zqiy cr drxi ,egqtl mipy izy

:daxwdn elqtpy zepaxw oipra zekld dnk ,minlyláø øîà̈©©
déøa àðeä[epa-]úìz dpéî òîL ,òLBäé áøcdf oicn gken - ¨§¥§©§ª©§©¦¨§¨

.` :zekld ylydpéî òîLdndady epipyy dnn gken - §©¦¨
s` ,el die`x dpi`y oeik diiga zigcpe gqtl yixtdy
xzen oick gqtd xg`l minlyl axwdl zcner dzid dligzny
dpi`e ixnbl dzgcp mewn lkn ,minlyl die`x ok` `ide ,gqtd
eaixwie ,xknze a`zqze drxz `l` ,minlyl gqtd xg` daixw

y ,dinca mixg` minlyïéçãð íéiç éìòazigcpd dnday - ©£¥©¦¦§¦
zxfeg `id onf xg`l m` s`e ,mlerl dzgcp ,diiga daxwdn

dligzn el zcnere die`x dzidy xacl zi`xpedaixw dpi` ,
.a .xknze a`zqze drxz `l`dpéî òîLednn ,gken cere - §©¦¨

oi`y ,gqtl mipy izy oa xkf e` daiwp yixtdyk s` epzpynay
`ed oicd mewn lkn ,dzycwd zligzn gqtl die`x dndad

y ,minlyl dnvra daixw dpi`e diegc `idyàøwéòî éeçc- ¦¥¦¨¨
dligzn xak epnn diegc `ide oaxwl dyxtedy dnda s`y

,dyxtdd zrnéeçc éåä.b .diegc zaygp `id ixd -dpéî òîLe ¨¥¦§©¦¨
oa xkf e` dawp] yicwdy dndad epzpynay dnn ,gken cere -
dyicwdy `vnpe ,gqtl dteb zaxwdl die`x dpi` [mipy izy
dycwedy xacl dteb zaxwdl die`x dpi`y oeike ,mincl wx
minlyl daixw dpi` gqtd xg`l elit`e ,mlerl dzgcp ,el
`iane dxken `l` ,minlyl die`xy s` lr gqtd xzen oick

y ,minly dincaíéîãa éeçc Lédyicwdy dnda s`y - ¥¦§¨¦
oeike ,iegic jiiy da mb ,dteb zaxwdl `le dincl wx dligzn
dzgcp ,el dycwedy xacl dteb zaxwdl f` die`x dpi`y

.mlerl daxwdn
:dpyna epipy'åëå Bçñt Léøônämyl eixg` epa ep`iai `l ,zne ©©§¦¦§

.minly myl `l` ,gqt
:df oic xe`iaa `ziixaúîå Bçñt úà Léøônä ,ïðaø eðzaxra ¨©¨¨©©§¦¤¦§¨¥

,gqtBða íàdidäpeîî[iepn-]Bnò`vnpe ,gqtd oaxw lr ¦§§¤¦
,milra el yi oiicryepàéáéoadìíeL[myl-]çñt.envr xear §¦¤§¤©

m`eäðeîî Bða ïéà[iepn-],Bnòepi`e ,milra df gqt oaxwl oi`e ¥§§¤¦
,gqt myl e`iadl lekiì epàéáéì ,íéîìL íeLøNò äMLmeia - §¦¤§§¨¦§¦¨¨¨

.minly axwy ,gqtd xzen oick ,oqipa xyr dyy
`weecy rnyn `ziixad oeyln :`xnbd zwiicnìïéà øNò äML §¦¨¨¨¦

j` ,minly myl ep`iai ok` -.àì øNò äMîçì`xnbd zx`an ©£¦¨¨¨Ÿ
:mrhd z`øáñ à÷zepaxwy xaeq `pzd -ïéà úBáãðe íéøãð ¨¨©§¨¦§¨¥

,áBè íBéa ïéáéø÷xyr dyinga minly eaixwdl leki epi` okle §¥¦§
.gqt ly oey`x aeh mei `edy oqipa

:egqt z` yixtdy xg`l a`d zn izni` zxxan `xnbdúéîc§¦
úîéà áàä,a`d zn izni` -àîéìéàxaecny xn`p m` -úéîc ¨¨¥©¦¥¨§¦

[zny-],úBöç íãB÷recn ,gqtd zhigy onf zligz `edyBða ¤£§
ì epàéáé Bnò äpeîîàøwéòî déåléò úeðéðà äìç àä ,çñt íeL- §¤¦§¦¤§¤©¨¨¨£¦¦¨¥¥¦¨¨

zngn [dhigy onf mcew] dligzn ope` oic eilr lg xak ixd
lirl epipye ,a`d zzin(.`v :v)ope`d lr gqtd z` mihgey oi`y

lk`i `l oaxwde eznl `nhi `ny ,oaxwd lr iepn ecal `edyk
ipta e`iadl oad lr gqt aeig lg `l ok m`e ,'xzep' dyrie

e .e`ian envr `edy rnyn 'ep`iai' dpynd oeylne ,envràlà¤¨
xaecny xn`zúéîcl a`d [zny-],úBöç øçàiepn oad m` okle §¦©©£

gqtd z`ad aeig eilr lgy oeiky ,gqt myl envr ipta e`ian
yeygl oi`e eznl `nhdl `ly xdfi ,zepip`d dlgy mcew

yky epipyy dn dywi df ote`a j` ,lqtie lk`i `l oaxwdyïéà¥
ì epàéáé Bnò äpeîî Bða,íéîìL íeL,recnedézòá÷ àäixd-] §§¤¦§¦¤§§¨¦¨§©§¥

[ezraw,úBöçgqt zaxwd aeig lgyk zevga ixd ,xnelk £
,eilra ezny zngn gqtl axw epi`y oeike ,gqtl oaxwd rawed
x`eank ,minlyl mb axwdl leki epi`e ,ixnbl oaxwn dgcp

lirl dpyna(:ev).
:`xnbd zvxzníìBòì ,àáø øîàxaecn,úBöç íãB÷ úéîc ¨©¨¨§¨§¦¤£

onfd `edy] zevga ixdy ,gqtl rawp oaxwd oi` iepn epa oi`yke
,gqtl ie`x epi`e eilra ezn xak [gqt myl oaxwd z` raewd
minly myl oad ep`iai ok lre ,iegc epi`e gqtl rawp `l jkle

.ope` epi` xak f`e ,oqipa xyr dyyaéàîe`pzd zpeek dne - ©
enr iepn epa m`y `yixaì epàéáé,çñt íeLz` dyr `l m`y §¦¤§¤©

ep`iai ,ope` didy meyn oey`xd gqtdìéðL çñt íeLdrax`a §¤©¥¦
oey`x gqta gqtd z` aixwdl leki `ly in oick ,xii`a xyr

dwegx jxca e` `nh `edy oebk ,eqpe` zngn(ai-i h xacna)`ede ,
.ope`l oicd

:`ziixaa xg` xe`ia,øîà ééaàep`iaiy `id dpeekd mlerl ©©¥¨©
e ,oey`x gqtléðz÷ ïéããöìipya `ziixaa epyp mipicd ipye - ¦§¨¦¨¨¥

jke .zevg mcew zna `tiqde ,zevg xg` zna `yixd ,mipte`
m` ,`ziixad zx`azn,úBöç øçà úîdid mbe,Bnò äpeîî Bða ¥©©£§§¤¦

,milra el ex`yp ixdy xyk oaxwdeepàéáéoadì,çñt íeLoeik §¦¤§¤©
oeike ,gqt zaxwda oad aiigzp xak ope` oic eilr lgy mcewy
daxwdl ie`xe milra el yiy `vnp ,df oaxw lr iepn oady

m`e .gqtl,úBöç íãB÷ úîmbe,Bnò äpeîî Bða ïéà`vnp ¥¤£¥§§¤¦
rawp `le gqtl ez`ada eaiigzpy milra el eid `l zevgay

e ,daxwdn dgcp `l axwed `ly s` okle ,gqtl zevgaepàéáé§¦¤
oadìíéîìL íeL.oqipa xyr dyya §§¨¦

:`ziixaa sqep xe`iaíìBòì ,øîà àéáøL áømipicd ipya xaecn ©§©§¨¨©§¨
ote`aúéîca`d,úBöça ññBb åéáà äéäL ïBâëe ,úBöç øçàìoeike §¦§©©£§¤¨¨¨¦¥©£

dzinl mteq miqqebd aexy(cere :`r oiyeciw)z`adl ie`x epi`
myl oaxwd z` draw zevg ,enr iepn epa did m` ,okle .gqt
.gqt myl envr xear oad ep`iaie ,eilr iepny oad zngn gqt
oic eilr lgy mcew gqt aeig eilr lgy oeik ,ope` `edy s`e
m` j` .lirl x`azpy itke ,envr ipta s` eaixwdl i`yx ,ope`
,eilra ezny oeik gqt myl axw epi`y s` ,enr iepn epa did `l
,gqta aiig a`d did `l zevgay oeik ,lqtp `l minlyn j`
`ly jka daxwdn dgcp `le gqtl oaxwd rawp `l `linne

.minlyl oad ep`iai okle ,axwed
:`ziixaa sqep xe`iaíìBòì ,øîà éMà áømipicd ipya xaecn ©©¦¨©§¨

ote`aúéîca`d,úBöç øçàì`l zevga qqeb did `ly s`e §¦§©©£
,daxwdn oaxwd dgcpek ef `ziixaøîàc ,àéä ïBòîL éaø`nei) ©¦¦§¦§¨©

(:bqy,ïéçãð íéiç éìòa ïéà,diiga daxwdn dzgcpy dnda epiidc ¥©£¥©¦¦§¦
`idy dnl axwze ,`id die`x oiicr `l` ixnbl diegc `id oi`

el die`xzevga gqtd rawpy s` ,enr iepn epa oi`yk okle ,
oeike ,ixnbl dgcp `l mewn lkn ,dgcp eilra eznyke ,gqtl
did epa m`e .minly myl epa ep`iai ,minly axwdl ie`x `edy
jkle ,llk dgcp `le milra gqtl ex`yp ,gqtd lr enr iepn
itl ,gqt `iadln ezakrn dpi` ezepip`e ,gqt myl epa ep`iai

.ope` oic eilr lgy mcew zevga gqt aeig eilr lgy
:sqep xe`ia,øîà àðéáøxaeqd zrck s` cinrdl ozip mlerl ©¦¨¨©

o`ke ,mlerl daxwdn migcp daxwdn elqtpy miig ilray
`ziixaa xaecneLéøôäL ïBâkgqt oaxwl dndad z`øçà §¤¦§¦©©

å ,úBöçs`eúîd,úBöç øçà íéìòaeilr iepn oad m` okle £§¥§¨¦©©£
.ezepip`l mcwy zevga lg eaeigy oeik ,gqt myl epaixwià÷å§¨

øáñzry wxy `pzdòá÷ úBöçlk `le ,gqt myl oaxwd z` ¨©£¨©
rawp `l ,zevg xg`l edeyixtdy oeik o`ke ,dhigy onf x`y
eilr iepn oad oi`yk mb okle ,iegc epi` edeaixwd `l m`e gqtl

.minlyl oad epaixwie ,iegc `ed oi` milrad ezne
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המשך בעמוד גצד

ezny in` cenr gv sc ± iyily wxtmigqt
úîå åçñô ùéøôîä.zin zni` yxtn dinwl Ðçñô íùì åéøçà åðá åðàéáé àìÐ

o`k oi`e ,eilra ezny gqt dil dedc.oiiepnàøîâïéçãð íééç éìòá äðéî òîùÐ

zigcpy dndamiigadpi` die`x dzidy dnl zi`xpykl s`y ,xenb iegic diegc Ð

drxz opzc `dc .drex `l` ,daixwdzii`x `id efy dteb `id minly daxw `le

,dlgznk`lce .minly axw gqt xzen lky

wxta ,oigcp oi` miig ilra :xn`c oerny iaxk

) "ixiry ipy"men lran opixnbc .(a,bq `nei

,dgcpyxarykleinp `yixne .d`xp enen

zlz opirny `dnc meyn `l` ,dl opirny

.`kd dl hwpéåçã éåä àø÷éòî éåçã äðéî òîùå
`l ezlgzn mipy izy oa xkf e` dawp `dc Ð

d`xpdnl,ycwedyaxwi `le drxi xn`we

zkqna xn`c o`nl `ki`e .envr `ed minly

) dkeq.dgcpe d`xpd `l` iegc oi`c (a,bl

íéîãá éåçã ùé äðéî òîùå.ziyixtck Ð

`d iab ,df oeyl epivn `xnba zenewn dnka

yicwd ,oitzey ipy ly dnda :opgei iax xn`c

,daixw dpi`e dyecw divg gwle xfge divg

oiyecw zkqnae .`kd ik ,'ek zlz dpin rny

)) migafae (a,fdyexit izcnle .(`,aizkqnn

) zezixkrny :dfd oeyla mzd qxbc (`,fk

dpin rny ,xnelk .dgcp minc zyecw dpin

eteb zaxwdl dlgz ycw `ly xac elit`

ipyd divge divg yicwd oebk ,eincl `l`

oileg,eyicwd zlgza etebl axwil iegc Ð

dgcpe li`edc .mlerl cer axw epi`.dgci Ð

etebl yicwd `l` miycwa iegc oi` `niz `le

`nil` `l minc zyecw la` ,aixwdn dgcpe

zry dl `iz` i`e ,iegc zxez dia xninl

divg gwle xfgc `kd oebk ,daxwd xykdÐ

iegc yi :dl `pyixt ikd inp `kde .axwz

mincadteb `ifg `l gqtl daiwp oebk Ð

dycw` ik `l` gqtl.dycw` mincl Ð

l dteb iaexw`l `ifg `lc ,diegcc icii`exac

dl dycwedyelit` ,mlerl dgcz opixn` Ð

.minly ied gqtd xzen lkc ,gqtd xg`l

oizipzn ipzwc ,`ifg `fgn minlyl daiwpe

dteb la` .minly dinc`nil` :`nl` .`l Ð

ogky` `le .iegc zxez da xnel minc zyecw

`dinze .o`k cr epiax zaeyz ,opirny` `aeh edin ,`zlin `da i`pz ibiltc) "dy`d"a opixn`ck ,gqtl ie`xy gqtd xzenn rxb i`n` :il.xzena iziipe egxhpe :(a,ht lirl

åîò äðîð åðá.milra el yi oiicre ,enr dpnp epa did m` Ðúåöç íãå÷ úéîã àîéð éàmeia eae Ð`l eze ,`yixa dilr zepip` lg `d Ð`liigdilr`aeigipta e`iadl gqtc

) opzck ,onvr.envr `ed rnync ,ep`iai ipzw oizipzne .onvr ipta odilr oihgey oi` oleke :(`,`v lirlúåöç øçà úîã àìà`yixa gqt oic dilr `liigc oeikc Ðhgey Ð

xdfnc leqtd zial ede`iai `ny opiyiig `le ,envrlik la` .`xwirn dilr liigc gqt zaeg meyn xidf`liig`yixa zepip`znae .xidf `l Ðmcew minei e` meiivn `l Ð

.odigqt oiyixtn eid meia ea `zlinc `nzq `l` ,`nwe`lúåöç åúòá÷ àä) opz `dc .minlyn igci`e ,gqtl Ðeaixwd `le zevga cnerd gqtd :(`,ev lirl.drxi Ðíùì
éðù çñô.ezepip` iptn oey`xd z` dyr `l m` Ðéðú÷ ïéããöìmilra el ex`ype enr dpnp epae ,`yixa gqtc `aeig onf dilr `liigc ,zevg xg` zn Ð.gqt myl ep`iai Ð

enr dpnp epa oi``dc ,drxi opirny oizipznne .icin da ixiin `l Ð.zevg dizrawíéîìù íùì åðàéáé åîò äðîð åðá ïéàå úåöç íãå÷ úî`lc Ðdizrawdpnp epa m`e .zevg

enrdilr lgc `kidc dpin opirny`e .ipy gqtl axwin i`cec ,icin da iiexe`l jixhvi` `l Ð`aeig`yixa gqtc.`yixa zepip` dilr lg `d :`pixg` `pyil .eilr oihgey Ð

) opzc `de .gqtc `aeig dilr `liig `l ezeope`d lr oihgey :(a,v lirl.zepip` dilr lg xcde ,`yixa dilr gqt zaeg `liigc `kid ilin ipd Ðúåöçá ññåâ åéáà äéäùÐ

zevg xg`l zneenr dpnp epa Ð`dc ,gqt myl ep`iai Ðenr dpnp epa oi` .`yixa gqtc `aeig dilr lgdzinl oiqqeb aexe ,qqeb did zevgac oeikc .minly myl ep`iai Ð

.zevg dizraw `l Ðúåöç øçà úéîã íìåòì`iywce Ð?igci`e zevg dizraw `d ,minly axwi j`id :jl"ixiry ipy" wxta `nei xcqa xn`c ,`id oerny iax)ilra :(a,bq

la` ,oiie`x opi`y xigne opz` e` men zngn `l` ,oigcp oi` miigdnlie`x `edy:opiqxb ikd .minlyl ifg i`de .axwi Ðøçà åéìòá åúîå úåöç øçà åùéøôäù ïåâë øîà àðéáø
úåöçenr dpnp epa Ðenr dpnp epa oi` .`yixa `liig gqtc `aeigc ,gqt myl ep`iai Ðyxted `l oiicr zevgac oeikc ,minlyl ep`iai Ð`pz xaqwe ,zegcl raw o`k oi` Ð

.dhigy onf x`y lk `le ,raw zevg ocicäðùîíéçáæá áøòúðù çñôäodipia gqtd axrzpe dler ly cg`e my` ly cg`e gqt ly cg` ,mi`lh dyly Ðcr erxi mlek Ð

my` oday dtid incae .did dler dtid `nyc .dler oday dtid inca `iaie exknie ea`zqiygqt oday dtid incae .did my` dtid `ny Ð] gqtd mcew m` Ðea`zqpm`e .[

ea`zqp gqtd xg`loday dtid incl eribiy cr mipyd lr siqedl jixv `edy xzen eze`e ,did gqt dtid `nyc ,minly ep`iai Ð`ed ixd :xn`z m`e .elyn ,ezian ciqti Ð

?dyecwl dyecwn oipyn oi`e dinc zern lr dzlg dndad zyecw ixde ,dlerd inca e` my`d inca minly `iany ,silgn`aykollglzendadldti m` :dyer `ed jk

rlq dey odaydlerd `idy mewn lk :xne`e zg`d rlqd lhepe ,ezian mirlq dyly `ian Ðlk :xne`e zipyd rlq lhepe .dler epnn `iaie ,ef rlqd lr zllegn ixd Ð

my`d `edy mewn.minlyl oke ,my` ea `iane ,ef rlq lr llegn `ed ixd Ðåëáá áøòúðúåø.mikqpe dkinq `le weye dfg ztepz oiperh oi`e ,dey gqtd mc ozne onc ozny Ð

øîåà ïåòîù éáølk m` Ðdxeagdeid mipdk dlek,`edy mewn lk gqt myl gqt axwie ,dlila ea mlek z` elk`i Ðzexekade.ody mewn lka xeka mylàøîâ
àäå
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òîù(a,bl dkeq) "lefbd alel" wxtac :wgvi epiaxl dniz Ð iegc ied exwirn iegc dpin

,zevn iabc exwirn iegc oia wlgl yie !iegc ied `l exwirn iegcc alel iab wiqn

iegc `le ,`zpwza ihernl xyt` `xwirnc mzd ip`yc :cere .daxwdc exwirn iegcl

ly dnda iab (a,f) oiyecwc `nw wxta opgei 'x ol rnyn `w i`n :xn`z m`e .`ed xenb

wcwcnc ilin zlz edpd lkc ,oitzey ipy

:xnel yie !`kdc oizipznn opirny dizlinn

`veik dzxenze ,dxenz dyerc opirny` izk`c

xn`w `lc `de .llk daixw dpi`c ab lr s` ,da

da `veik dxenz dyerc dpin rnye :mzdÐ`l

slipe :xn`z m`e .diigcc ilin `l` aiyg

!iegc ied `le ,`ed `xwirn iegcc ,onf xqegnn

mlern ifgzi` `lc ,onf xqegn ip`yc :xnel yie

,ipinyd meil ie`x zeidl reaw onfe .oaxw meyl

.`nlra dipin slinl jiiy `l jkld

òîùåi"yx yxit Ð minca iegc yi dpin

ycw `ly xac elit`c :ezaeyza

minc zyecwl `l` sebd zyecw dlgznÐiegc

`l` iegc oi` `niz `lc .seqal axwln `ed

la` ,daxwdn dgcpe sebd zyecw yecwd xaca

epiaxl dnize .igcinl `nil` `l minc zyecw

iegc lk `d :wgvim`e .minca iegc `ed exwirn

iegc ied exwirn iegcc xn`c oeik ,okÐopirny

:wgvi epiax xne`e !minca iegc yic inp

sebd zyecw yecwa exwirn iegc dil zgkync

Ð,min ea yiy ilka mcd laiwe hgyy oebk

seqal elit` ,jkld .`ed iegc oey`x oey`xc

mc zi`xn ea yie mcd daxÐikdle .iegc ied

.iegc yi minca elit`c ,opirny`l ez jixhvi`

.jxevd lk yxetn (a,f) oiyecwc `nw wxtae

àädia `pixwc ab lr s` Ð zepip` dilr liig

glyl leki epi` mewn lkn ,dlila "elk` itl"

minly :(a,hv migaf) opixn`ck ,eizepaxwÐ

.mly `edy onfa
oixehte
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úîå Bçñt Léøônä¯ì åéøçà Bða epàéáé àìíL ©©§¦¦§¨¥Ÿ§¦¤§©£¨§¥
ì àlà ,çñt.íéîìL íLàøîâàðeä áø øîà ¤©¤¨§¥§¨¦¨©©¨

:dpéî òîL ;úìz dpéî òîL ,òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©§©¦¨§¨§©¦¨
éåä àøwéòî éeçc :dpéî òîLe ,ïéçãð íéiç éìòa©£¥©¦¦§¦§©¦¨¦¥¦¨¨¨¥

.íéîãa éeçc Lé :dpéî òîLe ,éeçc"Bçñt Léøônä" ¦§©¦¨¥¦§¨¦©©§¦¦§
íà ,úîå Bçñt úà Léøônä :ïðaø eðz .'åëå¨©¨©©©§¦¤¦§¨¥¦

Bnò äpeîî Bða¯ì epàéáéBða ïéà .çñt íeL §§¤¦§¦¤§¤©¥§
Bnò äpeîî¯ì epàéáéì íéîìL íeL.øNò äML §¤¦§¦¤§§¨¦§¦¨¨¨

ìøNò äML¯øNò äMîçì ,ïéà¯à÷ .àì §¦¨¨¨¦©£¦¨¨¨¨¨
úéîc .áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð :øáñ̈©§¨¦§¨¥§¥¦§§¦

úBöç íãB÷ úéîc àîéìéà ?úîéà áàä¯Bða ¨¨¥©¦¥¨§¦¤£§
ì epàéáé Bnò äpeîîúeðéðà äìç àä !?çñt íeL §¤¦§¦¤§¤©¨¨¨£¦

déåléòBða ïéà .úBöç øçà úéîc :àlà !àøwéòî ¦¨¥¥¦¨¨¤¨§¦©©£¥§
Bnò äpeîî¯ì epàéáédézòá÷ àä !?íéîìL íeL §¤¦§¦¤§§¨¦¨§©§¥

,úBöç íãB÷ úéîc íìBòì :(àáø) äaø øîà !úBöç£¨©©¨¨¨§¨§¦¤£
ì epàéáé éàîeçñt íeL¯ìééaà .éðL çñt íeL ©§¦¤§¤©§¤©¥¦©©¥

äpeîî Bða ,úBöç øçà úî ;éðú÷ ïéããvì :øîà̈©©§¨¦¨¨¥¥©©£§§¤
Bnò¯ì epàéáéïéà ,úBöç íãB÷ úî ,çñt íeL ¦§¦¤§¤©¥¤£¥

Bnò äpeîî Bða¯ì epàéáéàéáøL áø .íéîìL íeL §§¤¦§¦¤§§¨¦©¥¥§¨
åéáà äéäL ïBâëe ,úBöç øçàì úéîc íìBòì :øîà̈©§¨§¦§©©£§¤¨¨¨¦
øçàì úéîc íìBòì :øîà éLà áø .úBöça ññBâ¥©£©©¦¨©§¨§¦§©©

,úBöç.ïéçãð íéiç éìòa ïéà :øîàc ,àéä ïBòîL éaøå £§©¦¦§¦§¨©¥©£¥©¦¦§¦
íéìòa eúîe ,úBöç øçà eLéøôäL ïBâk :øîà àðéáø̈¦¨¨©§¤¦§¦©©£¥§¨¦

.òá÷ úBöç :øáñ à÷å ,úBöç øçàäðùîíéçáfa áøòúpL çñtä¯ãò eòøé ïlek ©©£§¨¨©£¨©©¤©¤¦§¨¥©§¨¦¨¦§©
[ãéñôéå] ,äæ ïénî ïäaL äôiä éîãáe ,äæ ïénî ïäaL äôiä éîãa àéáéå ,eøënéå ,eáàzñiL¤¦§¨£§¦¨§§¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤¦¦¤¦§¥©¨¤¤¨¤¦¦¤§©§¦

íéðäk úBøeáç íà :øîBà ïBòîL éaø ,úBøBëaa áøòúð .Búéaî øúBnä¯.eìëàéàøîâ ©¨¦¥¦§¨¥©§©¦¦§¥¦£Ÿ£¦Ÿ§
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc migqt(iying meil)

:eilra ezny gqt oicåéøçà Bða epàéáé àì ,úîå Bçñt Léøônä©©§¦¦§¨¥Ÿ§¦¤§©£¨
ìíLoaxwçñtwx hgyp gqt oaxwy oeik ,oaxwd lr iepn epi`yk §¥¤©

,miiepn eilr oi` eilra ezny oeike ,[eiiepnlàlàepa ep`iaiìíL ¤¨§¥
.íéîìL§¨¦

àøîâ
oa xkf e` dawp yixtndy ,dpyna epipyy dnn zcnel `xnbd
dacpl einc eltie xknie a`zqiy cr drxi ,egqtl mipy izy

:daxwdn elqtpy zepaxw oipra zekld dnk ,minlyláø øîà̈©©
déøa àðeä[epa-]úìz dpéî òîL ,òLBäé áøcdf oicn gken - ¨§¥§©§ª©§©¦¨§¨

.` :zekld ylydpéî òîLdndady epipyy dnn gken - §©¦¨
s` ,el die`x dpi`y oeik diiga zigcpe gqtl yixtdy
xzen oick gqtd xg`l minlyl axwdl zcner dzid dligzny
dpi`e ixnbl dzgcp mewn lkn ,minlyl die`x ok` `ide ,gqtd
eaixwie ,xknze a`zqze drxz `l` ,minlyl gqtd xg` daixw

y ,dinca mixg` minlyïéçãð íéiç éìòazigcpd dnday - ©£¥©¦¦§¦
zxfeg `id onf xg`l m` s`e ,mlerl dzgcp ,diiga daxwdn

dligzn el zcnere die`x dzidy xacl zi`xpedaixw dpi` ,
.a .xknze a`zqze drxz `l`dpéî òîLednn ,gken cere - §©¦¨

oi`y ,gqtl mipy izy oa xkf e` daiwp yixtdyk s` epzpynay
`ed oicd mewn lkn ,dzycwd zligzn gqtl die`x dndad

y ,minlyl dnvra daixw dpi`e diegc `idyàøwéòî éeçc- ¦¥¦¨¨
dligzn xak epnn diegc `ide oaxwl dyxtedy dnda s`y

,dyxtdd zrnéeçc éåä.b .diegc zaygp `id ixd -dpéî òîLe ¨¥¦§©¦¨
oa xkf e` dawp] yicwdy dndad epzpynay dnn ,gken cere -
dyicwdy `vnpe ,gqtl dteb zaxwdl die`x dpi` [mipy izy
dycwedy xacl dteb zaxwdl die`x dpi`y oeike ,mincl wx
minlyl daixw dpi` gqtd xg`l elit`e ,mlerl dzgcp ,el
`iane dxken `l` ,minlyl die`xy s` lr gqtd xzen oick

y ,minly dincaíéîãa éeçc Lédyicwdy dnda s`y - ¥¦§¨¦
oeike ,iegic jiiy da mb ,dteb zaxwdl `le dincl wx dligzn
dzgcp ,el dycwedy xacl dteb zaxwdl f` die`x dpi`y

.mlerl daxwdn
:dpyna epipy'åëå Bçñt Léøônämyl eixg` epa ep`iai `l ,zne ©©§¦¦§

.minly myl `l` ,gqt
:df oic xe`iaa `ziixaúîå Bçñt úà Léøônä ,ïðaø eðzaxra ¨©¨¨©©§¦¤¦§¨¥

,gqtBða íàdidäpeîî[iepn-]Bnò`vnpe ,gqtd oaxw lr ¦§§¤¦
,milra el yi oiicryepàéáéoadìíeL[myl-]çñt.envr xear §¦¤§¤©

m`eäðeîî Bða ïéà[iepn-],Bnòepi`e ,milra df gqt oaxwl oi`e ¥§§¤¦
,gqt myl e`iadl lekiì epàéáéì ,íéîìL íeLøNò äMLmeia - §¦¤§§¨¦§¦¨¨¨

.minly axwy ,gqtd xzen oick ,oqipa xyr dyy
`weecy rnyn `ziixad oeyln :`xnbd zwiicnìïéà øNò äML §¦¨¨¨¦

j` ,minly myl ep`iai ok` -.àì øNò äMîçì`xnbd zx`an ©£¦¨¨¨Ÿ
:mrhd z`øáñ à÷zepaxwy xaeq `pzd -ïéà úBáãðe íéøãð ¨¨©§¨¦§¨¥

,áBè íBéa ïéáéø÷xyr dyinga minly eaixwdl leki epi` okle §¥¦§
.gqt ly oey`x aeh mei `edy oqipa

:egqt z` yixtdy xg`l a`d zn izni` zxxan `xnbdúéîc§¦
úîéà áàä,a`d zn izni` -àîéìéàxaecny xn`p m` -úéîc ¨¨¥©¦¥¨§¦

[zny-],úBöç íãB÷recn ,gqtd zhigy onf zligz `edyBða ¤£§
ì epàéáé Bnò äpeîîàøwéòî déåléò úeðéðà äìç àä ,çñt íeL- §¤¦§¦¤§¤©¨¨¨£¦¦¨¥¥¦¨¨

zngn [dhigy onf mcew] dligzn ope` oic eilr lg xak ixd
lirl epipye ,a`d zzin(.`v :v)ope`d lr gqtd z` mihgey oi`y

lk`i `l oaxwde eznl `nhi `ny ,oaxwd lr iepn ecal `edyk
ipta e`iadl oad lr gqt aeig lg `l ok m`e ,'xzep' dyrie

e .e`ian envr `edy rnyn 'ep`iai' dpynd oeylne ,envràlà¤¨
xaecny xn`zúéîcl a`d [zny-],úBöç øçàiepn oad m` okle §¦©©£

gqtd z`ad aeig eilr lgy oeiky ,gqt myl envr ipta e`ian
yeygl oi`e eznl `nhdl `ly xdfi ,zepip`d dlgy mcew

yky epipyy dn dywi df ote`a j` ,lqtie lk`i `l oaxwdyïéà¥
ì epàéáé Bnò äpeîî Bða,íéîìL íeL,recnedézòá÷ àäixd-] §§¤¦§¦¤§§¨¦¨§©§¥

[ezraw,úBöçgqt zaxwd aeig lgyk zevga ixd ,xnelk £
,eilra ezny zngn gqtl axw epi`y oeike ,gqtl oaxwd rawed
x`eank ,minlyl mb axwdl leki epi`e ,ixnbl oaxwn dgcp

lirl dpyna(:ev).
:`xnbd zvxzníìBòì ,àáø øîàxaecn,úBöç íãB÷ úéîc ¨©¨¨§¨§¦¤£

onfd `edy] zevga ixdy ,gqtl rawp oaxwd oi` iepn epa oi`yke
,gqtl ie`x epi`e eilra ezn xak [gqt myl oaxwd z` raewd
minly myl oad ep`iai ok lre ,iegc epi`e gqtl rawp `l jkle

.ope` epi` xak f`e ,oqipa xyr dyyaéàîe`pzd zpeek dne - ©
enr iepn epa m`y `yixaì epàéáé,çñt íeLz` dyr `l m`y §¦¤§¤©

ep`iai ,ope` didy meyn oey`xd gqtdìéðL çñt íeLdrax`a §¤©¥¦
oey`x gqta gqtd z` aixwdl leki `ly in oick ,xii`a xyr

dwegx jxca e` `nh `edy oebk ,eqpe` zngn(ai-i h xacna)`ede ,
.ope`l oicd

:`ziixaa xg` xe`ia,øîà ééaàep`iaiy `id dpeekd mlerl ©©¥¨©
e ,oey`x gqtléðz÷ ïéããöìipya `ziixaa epyp mipicd ipye - ¦§¨¦¨¨¥

jke .zevg mcew zna `tiqde ,zevg xg` zna `yixd ,mipte`
m` ,`ziixad zx`azn,úBöç øçà úîdid mbe,Bnò äpeîî Bða ¥©©£§§¤¦

,milra el ex`yp ixdy xyk oaxwdeepàéáéoadì,çñt íeLoeik §¦¤§¤©
oeike ,gqt zaxwda oad aiigzp xak ope` oic eilr lgy mcewy
daxwdl ie`xe milra el yiy `vnp ,df oaxw lr iepn oady

m`e .gqtl,úBöç íãB÷ úîmbe,Bnò äpeîî Bða ïéà`vnp ¥¤£¥§§¤¦
rawp `le gqtl ez`ada eaiigzpy milra el eid `l zevgay

e ,daxwdn dgcp `l axwed `ly s` okle ,gqtl zevgaepàéáé§¦¤
oadìíéîìL íeL.oqipa xyr dyya §§¨¦

:`ziixaa sqep xe`iaíìBòì ,øîà àéáøL áømipicd ipya xaecn ©§©§¨¨©§¨
ote`aúéîca`d,úBöça ññBb åéáà äéäL ïBâëe ,úBöç øçàìoeike §¦§©©£§¤¨¨¨¦¥©£

dzinl mteq miqqebd aexy(cere :`r oiyeciw)z`adl ie`x epi`
myl oaxwd z` draw zevg ,enr iepn epa did m` ,okle .gqt
.gqt myl envr xear oad ep`iaie ,eilr iepny oad zngn gqt
oic eilr lgy mcew gqt aeig eilr lgy oeik ,ope` `edy s`e
m` j` .lirl x`azpy itke ,envr ipta s` eaixwdl i`yx ,ope`
,eilra ezny oeik gqt myl axw epi`y s` ,enr iepn epa did `l
,gqta aiig a`d did `l zevgay oeik ,lqtp `l minlyn j`
`ly jka daxwdn dgcp `le gqtl oaxwd rawp `l `linne

.minlyl oad ep`iai okle ,axwed
:`ziixaa sqep xe`iaíìBòì ,øîà éMà áømipicd ipya xaecn ©©¦¨©§¨

ote`aúéîca`d,úBöç øçàì`l zevga qqeb did `ly s`e §¦§©©£
,daxwdn oaxwd dgcpek ef `ziixaøîàc ,àéä ïBòîL éaø`nei) ©¦¦§¦§¨©

(:bqy,ïéçãð íéiç éìòa ïéà,diiga daxwdn dzgcpy dnda epiidc ¥©£¥©¦¦§¦
`idy dnl axwze ,`id die`x oiicr `l` ixnbl diegc `id oi`

el die`xzevga gqtd rawpy s` ,enr iepn epa oi`yk okle ,
oeike ,ixnbl dgcp `l mewn lkn ,dgcp eilra eznyke ,gqtl
did epa m`e .minly myl epa ep`iai ,minly axwdl ie`x `edy
jkle ,llk dgcp `le milra gqtl ex`yp ,gqtd lr enr iepn
itl ,gqt `iadln ezakrn dpi` ezepip`e ,gqt myl epa ep`iai

.ope` oic eilr lgy mcew zevga gqt aeig eilr lgy
:sqep xe`ia,øîà àðéáøxaeqd zrck s` cinrdl ozip mlerl ©¦¨¨©

o`ke ,mlerl daxwdn migcp daxwdn elqtpy miig ilray
`ziixaa xaecneLéøôäL ïBâkgqt oaxwl dndad z`øçà §¤¦§¦©©

å ,úBöçs`eúîd,úBöç øçà íéìòaeilr iepn oad m` okle £§¥§¨¦©©£
.ezepip`l mcwy zevga lg eaeigy oeik ,gqt myl epaixwià÷å§¨

øáñzry wxy `pzdòá÷ úBöçlk `le ,gqt myl oaxwd z` ¨©£¨©
rawp `l ,zevg xg`l edeyixtdy oeik o`ke ,dhigy onf x`y
eilr iepn oad oi`yk mb okle ,iegc epi` edeaixwd `l m`e gqtl

.minlyl oad epaixwie ,iegc `ed oi` milrad ezne
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המשך בעמוד גצד

ezny in` cenr gv sc ± iyily wxtmigqt
úîå åçñô ùéøôîä.zin zni` yxtn dinwl Ðçñô íùì åéøçà åðá åðàéáé àìÐ

o`k oi`e ,eilra ezny gqt dil dedc.oiiepnàøîâïéçãð íééç éìòá äðéî òîùÐ

zigcpy dndamiigadpi` die`x dzidy dnl zi`xpykl s`y ,xenb iegic diegc Ð

drxz opzc `dc .drex `l` ,daixwdzii`x `id efy dteb `id minly daxw `le

,dlgznk`lce .minly axw gqt xzen lky

wxta ,oigcp oi` miig ilra :xn`c oerny iaxk

) "ixiry ipy"men lran opixnbc .(a,bq `nei

,dgcpyxarykleinp `yixne .d`xp enen

zlz opirny `dnc meyn `l` ,dl opirny

.`kd dl hwpéåçã éåä àø÷éòî éåçã äðéî òîùå
`l ezlgzn mipy izy oa xkf e` dawp `dc Ð

d`xpdnl,ycwedyaxwi `le drxi xn`we

zkqna xn`c o`nl `ki`e .envr `ed minly

) dkeq.dgcpe d`xpd `l` iegc oi`c (a,bl

íéîãá éåçã ùé äðéî òîùå.ziyixtck Ð

`d iab ,df oeyl epivn `xnba zenewn dnka

yicwd ,oitzey ipy ly dnda :opgei iax xn`c

,daixw dpi`e dyecw divg gwle xfge divg

oiyecw zkqnae .`kd ik ,'ek zlz dpin rny

)) migafae (a,fdyexit izcnle .(`,aizkqnn

) zezixkrny :dfd oeyla mzd qxbc (`,fk

dpin rny ,xnelk .dgcp minc zyecw dpin

eteb zaxwdl dlgz ycw `ly xac elit`

ipyd divge divg yicwd oebk ,eincl `l`

oileg,eyicwd zlgza etebl axwil iegc Ð

dgcpe li`edc .mlerl cer axw epi`.dgci Ð

etebl yicwd `l` miycwa iegc oi` `niz `le

`nil` `l minc zyecw la` ,aixwdn dgcpe

zry dl `iz` i`e ,iegc zxez dia xninl

divg gwle xfgc `kd oebk ,daxwd xykdÐ

iegc yi :dl `pyixt ikd inp `kde .axwz

mincadteb `ifg `l gqtl daiwp oebk Ð

dycw` ik `l` gqtl.dycw` mincl Ð

l dteb iaexw`l `ifg `lc ,diegcc icii`exac

dl dycwedyelit` ,mlerl dgcz opixn` Ð

.minly ied gqtd xzen lkc ,gqtd xg`l

oizipzn ipzwc ,`ifg `fgn minlyl daiwpe

dteb la` .minly dinc`nil` :`nl` .`l Ð

ogky` `le .iegc zxez da xnel minc zyecw

`dinze .o`k cr epiax zaeyz ,opirny` `aeh edin ,`zlin `da i`pz ibiltc) "dy`d"a opixn`ck ,gqtl ie`xy gqtd xzenn rxb i`n` :il.xzena iziipe egxhpe :(a,ht lirl

åîò äðîð åðá.milra el yi oiicre ,enr dpnp epa did m` Ðúåöç íãå÷ úéîã àîéð éàmeia eae Ð`l eze ,`yixa dilr zepip` lg `d Ð`liigdilr`aeigipta e`iadl gqtc

) opzck ,onvr.envr `ed rnync ,ep`iai ipzw oizipzne .onvr ipta odilr oihgey oi` oleke :(`,`v lirlúåöç øçà úîã àìà`yixa gqt oic dilr `liigc oeikc Ðhgey Ð

xdfnc leqtd zial ede`iai `ny opiyiig `le ,envrlik la` .`xwirn dilr liigc gqt zaeg meyn xidf`liig`yixa zepip`znae .xidf `l Ðmcew minei e` meiivn `l Ð

.odigqt oiyixtn eid meia ea `zlinc `nzq `l` ,`nwe`lúåöç åúòá÷ àä) opz `dc .minlyn igci`e ,gqtl Ðeaixwd `le zevga cnerd gqtd :(`,ev lirl.drxi Ðíùì
éðù çñô.ezepip` iptn oey`xd z` dyr `l m` Ðéðú÷ ïéããöìmilra el ex`ype enr dpnp epae ,`yixa gqtc `aeig onf dilr `liigc ,zevg xg` zn Ð.gqt myl ep`iai Ð

enr dpnp epa oi``dc ,drxi opirny oizipznne .icin da ixiin `l Ð.zevg dizrawíéîìù íùì åðàéáé åîò äðîð åðá ïéàå úåöç íãå÷ úî`lc Ðdizrawdpnp epa m`e .zevg

enrdilr lgc `kidc dpin opirny`e .ipy gqtl axwin i`cec ,icin da iiexe`l jixhvi` `l Ð`aeig`yixa gqtc.`yixa zepip` dilr lg `d :`pixg` `pyil .eilr oihgey Ð

) opzc `de .gqtc `aeig dilr `liig `l ezeope`d lr oihgey :(a,v lirl.zepip` dilr lg xcde ,`yixa dilr gqt zaeg `liigc `kid ilin ipd Ðúåöçá ññåâ åéáà äéäùÐ

zevg xg`l zneenr dpnp epa Ð`dc ,gqt myl ep`iai Ðenr dpnp epa oi` .`yixa gqtc `aeig dilr lgdzinl oiqqeb aexe ,qqeb did zevgac oeikc .minly myl ep`iai Ð

.zevg dizraw `l Ðúåöç øçà úéîã íìåòì`iywce Ð?igci`e zevg dizraw `d ,minly axwi j`id :jl"ixiry ipy" wxta `nei xcqa xn`c ,`id oerny iax)ilra :(a,bq

la` ,oiie`x opi`y xigne opz` e` men zngn `l` ,oigcp oi` miigdnlie`x `edy:opiqxb ikd .minlyl ifg i`de .axwi Ðøçà åéìòá åúîå úåöç øçà åùéøôäù ïåâë øîà àðéáø
úåöçenr dpnp epa Ðenr dpnp epa oi` .`yixa `liig gqtc `aeigc ,gqt myl ep`iai Ðyxted `l oiicr zevgac oeikc ,minlyl ep`iai Ð`pz xaqwe ,zegcl raw o`k oi` Ð

.dhigy onf x`y lk `le ,raw zevg ocicäðùîíéçáæá áøòúðù çñôäodipia gqtd axrzpe dler ly cg`e my` ly cg`e gqt ly cg` ,mi`lh dyly Ðcr erxi mlek Ð

my` oday dtid incae .did dler dtid `nyc .dler oday dtid inca `iaie exknie ea`zqiygqt oday dtid incae .did my` dtid `ny Ð] gqtd mcew m` Ðea`zqpm`e .[

ea`zqp gqtd xg`loday dtid incl eribiy cr mipyd lr siqedl jixv `edy xzen eze`e ,did gqt dtid `nyc ,minly ep`iai Ð`ed ixd :xn`z m`e .elyn ,ezian ciqti Ð

?dyecwl dyecwn oipyn oi`e dinc zern lr dzlg dndad zyecw ixde ,dlerd inca e` my`d inca minly `iany ,silgn`aykollglzendadldti m` :dyer `ed jk

rlq dey odaydlerd `idy mewn lk :xne`e zg`d rlqd lhepe ,ezian mirlq dyly `ian Ðlk :xne`e zipyd rlq lhepe .dler epnn `iaie ,ef rlqd lr zllegn ixd Ð

my`d `edy mewn.minlyl oke ,my` ea `iane ,ef rlq lr llegn `ed ixd Ðåëáá áøòúðúåø.mikqpe dkinq `le weye dfg ztepz oiperh oi`e ,dey gqtd mc ozne onc ozny Ð

øîåà ïåòîù éáølk m` Ðdxeagdeid mipdk dlek,`edy mewn lk gqt myl gqt axwie ,dlila ea mlek z` elk`i Ðzexekade.ody mewn lka xeka mylàøîâ
àäå
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òîù(a,bl dkeq) "lefbd alel" wxtac :wgvi epiaxl dniz Ð iegc ied exwirn iegc dpin

,zevn iabc exwirn iegc oia wlgl yie !iegc ied `l exwirn iegcc alel iab wiqn

iegc `le ,`zpwza ihernl xyt` `xwirnc mzd ip`yc :cere .daxwdc exwirn iegcl

ly dnda iab (a,f) oiyecwc `nw wxta opgei 'x ol rnyn `w i`n :xn`z m`e .`ed xenb

wcwcnc ilin zlz edpd lkc ,oitzey ipy

:xnel yie !`kdc oizipznn opirny dizlinn

`veik dzxenze ,dxenz dyerc opirny` izk`c

xn`w `lc `de .llk daixw dpi`c ab lr s` ,da

da `veik dxenz dyerc dpin rnye :mzdÐ`l

slipe :xn`z m`e .diigcc ilin `l` aiyg

!iegc ied `le ,`ed `xwirn iegcc ,onf xqegnn

mlern ifgzi` `lc ,onf xqegn ip`yc :xnel yie

,ipinyd meil ie`x zeidl reaw onfe .oaxw meyl

.`nlra dipin slinl jiiy `l jkld

òîùåi"yx yxit Ð minca iegc yi dpin

ycw `ly xac elit`c :ezaeyza

minc zyecwl `l` sebd zyecw dlgznÐiegc

`l` iegc oi` `niz `lc .seqal axwln `ed

la` ,daxwdn dgcpe sebd zyecw yecwd xaca

epiaxl dnize .igcinl `nil` `l minc zyecw

iegc lk `d :wgvim`e .minca iegc `ed exwirn

iegc ied exwirn iegcc xn`c oeik ,okÐopirny

:wgvi epiax xne`e !minca iegc yic inp

sebd zyecw yecwa exwirn iegc dil zgkync

Ð,min ea yiy ilka mcd laiwe hgyy oebk

seqal elit` ,jkld .`ed iegc oey`x oey`xc

mc zi`xn ea yie mcd daxÐikdle .iegc ied

.iegc yi minca elit`c ,opirny`l ez jixhvi`

.jxevd lk yxetn (a,f) oiyecwc `nw wxtae

àädia `pixwc ab lr s` Ð zepip` dilr liig

glyl leki epi` mewn lkn ,dlila "elk` itl"

minly :(a,hv migaf) opixn`ck ,eizepaxwÐ

.mly `edy onfa
oixehte
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קפח
ezny ina cenr gv sc ± iyily wxtmigqt

ìåñôä úéáì íéùã÷ éúééî à÷ àäåzlik` onfa hrnnc ,jixt `w oerny iaxl Ð

,xyadetxeyexzeploicy ,erxi xninl dil dede .gqt wtq meyn ,oick `ly xwa cr

.cg` dlile mini ipyl xekadìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáîahen ozlik` onfa hrnl Ð

.diirxl owzplnïåôöá åèçùéxnegk elk`ie ,mewn lka minlyk `le ,my` xnegk Ð

odaymeil ,dpedk ixkfl my`d zxezk Ð

.mirlwd on miptl ,dlileìåñôä úéáìÐ

.erxi `l` ,minlyd zlik` onfa hrnny

ïðáøågqtl opicar ikid ,oi`ian oi` :ixn`c Ð

zexekaa axrzpy?axrzpy my` iab `nlya

`ki` ,my`e dlera axrzpy gqt e` ,minlya

oze` odinca `iaie ,exknie erxi xninl

ea xn`p xeka la` .lirl oxn`ck ,zepaxw

,einc z` qtez epi`e oeict el oi`e "dctz `l"

`l` ,zernd lr legl ezyecwn `vei epi`e

epi`e ,`ed oeict xa gqte .odkl enena lk`p

.oeict `la lk`pàéáéå åîîåéù ãò ïéúîî
äðéîù äîäá.oday dtia Ðàëéä ìë àîéðå

ìåçéú çñôì äéúéàã,zern jpd` dizyecw Ð

.gqtd xzen oick minly zern jpda iziine

åäì ìéëàå.zaexrzd lkl Ðøåëá úøåúá
íåî ìòáezxez `id efi`e Ðhgyp oi` Ð

lwyp oi`e ,filh`a xknp oi`e ,filh`a

dctpy gqta xikn did m`e .`xhiladid Ð

.dvxi m` filh`a exkene ehgeyäðùîàö
ù÷áå.epilr hegye cea`d z` Ðåìù íà

ïåùàø èçùðhegy" el exn` mde li`ed Ð

"epilroileki oi` aeye ,oipnp md ely lr Ð

`la gqtc ,sxyi odlye .odly lr zepnidl

.elyn olek oilke`e ,`ed milraïäìù íàå
åìùî ìëåà àåä ïåùàø èçùð`l ixdy Ð

odlyn oilke` mde ,odly lr dpnpixdy Ð

.epnn odici ekyne cea`d on oda exfgïðéà ïäå
åîò ïéìëåàhgyp odly `ny Ð,oey`x

.dfn ekynpeäôéøùä úéáì àöé ïäìùåÐ

.ipyd lr mipnp oi`e ,oey`x hgyp ely `ny

éðù çñôî ïéøåèôåoey`xa jytp dnnc Ð

.`akrn `l dlik`e ,epnipíà íäì øîà
éìò åèçù éúøçéàxn`e ,eywal jldy cigi Ð

izxgi` m` :dxeag ipalipepnde ilr ehgy Ð

.epilr hegy exn` `l ode ,mknrìëåà àåä
ïäîòodly lr edepndy oeikc .sxyi elye Ð

.ezegilyn ea xfge ,oey`xd on jynp ixd Ð

äôéøùä úéáì àöé åìùåhgyp odly `ny Ð

.oigely o`yr ixdy ,elyn jynpe ,oey`x

éðù çñôî øåèôå.`vi oey`xa jytp dnn Ð

íäì øîà:el exn`e .izxgi` m` ilr ehgy Ð

epilr hegye ywa,oey`xd on olek elk`i Ð

.mgely `ede eigely mdcåäæéà òåãé ïéà íàå
ïåùàø èçùðgqtn oixehte ,mdipy etxyi Ð

.ipyäæì äæ ïéàøçà ïðéàdprhe zeixg` oi` Ð

hgyp efi` oiyyeg dfe df oi`e ,df lr df

lke` `ede mdlyn milke` od `l` ,oey`x

.elynãçà íäì ïéëùåî åìàmigqtd on Ð

.cg` oikyen el`eãçà`a ef dxeag ipan Ð

,ef dxeag lv` el.ef lv` el `a efn cg`eïëå

íéøîåà íä.olv` `ad cigi eze`l Ðäæ çñô àåä åðìù íàepkyny Ðdtie ,epil`

eply z` epxxiadf gqt `ed jly m`e .eply lr epnr dpnide ,jlyn jici jeyn Ð

.jly df lr epipnpe .zxg`d dxeag ipal `die ,eplyn zekeyn epicie ,eilr dz` ixd Ð

etilgd m` ,`vnpeze` lr epnpe ,odlyn dxeage dxeag lk ekyned df ixd Ð

cigil mixne` dipyd dxeag ipa oke .exxiay

`eal el`n cg` jixv epigxk lre .olv` `ad

ekyni opixn` `le .odnr zepnile el` lv`

odlyn el`e ,`edy mewn lka odlyn el`

cg`d lr el`e cg`d lr el` epnie exfgieÐ

iaxl oia :`xnba `ziixaa opixn`c meyn

ipa lk jynil xeq` iqei iaxl oia dcedi

`la egipdl gqtd on dxeageiykre ,milra

dxeagd lv` `a ef dxeagd ipan cg`dyk

zxg`d`la gqt o`k oi` jytp dnn Ð

exxia dti m` .milra,eilr ezxeag lk ixd Ð

md m`e .eci jyne odn yxity cg`d on ueg

etilgddxeag mr mdn cg` jld ixd Ð

epnn odici z` mixzepd ekynyke ,zxg`d

.eilr `ed x`ypùîç ìù úåøåáç ùîç ïëå
ùîçdxeag lk ,mdigqt eaxrzpy mc` ipa Ð

on cg` mdl mikyen dxeage,migqtdynge

dyngl oiwlgzn dxeage dxeag lkay miyp`

etilgd m`y .migqtgqt o`k `di `l Ð

.eilr mipey`xd eilran cg` `di `lyíä ïëå
íéøîåà,miycg zexeag dzr eyrpyk Ð

drax`d mixne`:cg`ldf gqt `ed jly m`

lka epigqt drax`n oikeyn epizrax` ici Ð

oixfeg od jke .jnr epipnipe ,ody mewn

cg` lkl drax`d oke ,ipyl mixne`e

.dxeage dxeag lk oke .dxeagayåáøòúðù
ïäéçñô.odigqt eaxrzpy oernye oae`x Ð

.cg` el jyen oernye ,cg` el jyen oae`x

,weyd on iel z` enr dpnne jled oae`x

ily gqt `edy mewn lk :xne`edz` ixd Ð

on dcedi z` enr dpnn oerny .eilr dpnp

mewn lk cg` lk lr mipy edi eiykrc ,weyd

.`edyäæ ìöà àá äælv` el `a oae`x Ð

gqt lv` el `a oernye ,oerny el jyny gqt

oae`x el jyny,dcedil oae`x xne` oke Ð

jly m` :oerny el xxiay gqt lr x`ypd

dlgz oerny el xxia dtiy ,df gqt `edÐ

lr jnr dpnp ipixde ,ilyn zekeyn ici ixd

xxal eppeeik `ly ,df gqt `ed ily m`e .df

mr eilr zipnipy gqt df oi`e ,dti dlgz

oernylr dpnde ,jlyn zekeyn jici ixd Ð

on cg` zepndl cg` lk jxved jkle .df

:xnele ,oicigi odyk zepzdl e`a m`y ,weyd

jly jlye df gqt `ed ily m`dti ixd Ð

e`l m`e ,epxxiadpnpe ilyn jyen ipixd Ð

elyn jynp `edyk `vnp .jly lrixd Ð

`la ,xnelk .`edy zenk egqt gipn `ed

elit`e .eilr xg` dpnp `l oiicry ,milra

dpniy xninl `kil `de .dil zil iqei iaxl

elyn jyniy mcew exiag ly lr cg` lkÐ

.oipn df oi` migqt ipy lr dpnpdcàøîâ
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ïéøåèôåzeyrlnÐ ipy gqt

:(a,gt) lirl xn`c `dl inc `l

dwixf iptl gkyÐzeyrl oiaiig

.ipy gqt

didy in jlr oxcd

ïBòîL éaø !ìeñtä úéáì íéLã÷ éúééî à÷ àäå§¨¨©§¦¨¨¦§¥©§©¦¦§
:ïðúc .ìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî :øîàc ,déîòèì§©§¥§¨©§¦¦¨¨¦§¥©§¦§©
eèçMé :øîBà ïBòîL éaø ,íéîìLa áøòúpL íLà̈¨¤¦§¨¥¦§¨¦©¦¦§¥¦¨£
ïéàéáî ïéà :Bì eøîà .ïäaL øîBçk eìëàéå ,ïBôva©¨§¥¨§©¤¤¨¤¨§¥§¦¦
:àáø øîà ?ïðéãáò éëéä ,ïðaøå .ìeñtä úéáì íéLã÷̈¨¦§¥©§§©¨©¥¦¨§¦©¨©¨¨
ìk :àîéìå ,äðéîL äîäa àéáéå ,eîîeiL ãò Bì ïézîð©§¦©¤§§¨¦§¥¨§¥¨§¥¨¨

çñtì déúéàc àëéä¯eäì ìéëàå ,éàäc déìò ìeçz ¥¨§¦¥©¤©¨£¥§©§¨¥§
.íeî ìòa øBëa úøBúaäðùî,dçñt ãáàL äøeáç §©§©©£¨¤¨©¦§¨

àöîe Cìäå .eðéìò èBçLe Lwáe àö :ãçàì eøîàå§¨§§¤¨¥©¥§¨¥§¨©¨¨
ïBLàø èçLð BlL íà .eèçLå eç÷ì íäå ,èçLå¯àeä §¨©§¥¨§§¨£¦¤¦§©¦

èçLð ïälL íàå .BlMî Bnò ïéìëBà íäå ,BlMî ìëBà¥¦¤§¥§¦¦¦¤§¦¤¨¤¦§©
ïBLàø¯íàå .BlMî ìëBà àeäå ,ïälMî ïéìëBà íä ¦¥§¦¦¤¨¤§¥¦¤§¦

íäéðL eèçML Bà ,ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé Bðéà¥¨©¥¤¥¤¦§©¦¤¨£§¥¤
ãçàk¯ïälLå .Bnò ïéìëBà íðéà íäå ,BlMî ìëBà àeä §¤¨¥¦¤§¥¥¨§¦¦§¤¨¤

øîà .éðL çñt úBNòlî ïéøeèôe ,äôéøOä úéáì àöé¥¥§¥©§¥¨§¦¦©£¤©¥¦¨©
ïäå ,èçLå àöîe Cìä ,éìò eèçLå eàö ézøçà íà :ïäì̈¤¦¥©§¦§§©£¨©¨©¨¨§¨©§¥
ïälL íà .eèçLå eç÷ì̈§§¨£¦¤¨¤

ïBLàø èçLð¯ïéìëBà ïä ¦§©¦¥§¦
.ïänò ìëBà àeäå ,ïälMî¦¤¨¤§¥¦¨¤
ïBLàø èçLð BlL íàå§¦¤¦§©¦

¯ïäå ,BlMî ìëBà àeä¥¦¤§¥
.íälMî ïéìëBà,ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé Bðéà íàå §¦¦¤¨¤§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©¦

ãçàk íäéðL eèçML Bà¯àeäå ,ïälMî ïéìëBà ïä ¤¨£§¥¤§¤¨¥§¦¦¤¨¤§
øeèôe ,äôéøOä úéáì àöé BlLå ,ïänò ìëBà Bðéà¥¥¦¨¤§¤¥¥§¥©§¥¨¨

Bì eøîàå ïäì øîà .éðL çñt úBNòlî¯ïlek ïéìëBà ¦©£¤©¥¦¨©¨¤§¨§§¦¨
ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé ïéà íàå .ïBLàøä ïî¯ ¦¨¦§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©¦

eøîà àìå ïäì øîà àì .äôéøOä úéáì ïéàöBé ïäéðL§¥¤§¦§¥©§¥¨Ÿ¨©¨¤§Ÿ¨§
Bì¯eáøòúpL úBøeáç ézL .äæì äæ ïéàøçà ïéà¥©£¨¦¤¨¤§¥£¤¦§¨§

ïäéçñt¯ïäì ïéëLBî elàå ,ãçà ïäì ïéëLBî elà ¦§¥¤¥§¦¨¤¤¨§¥§¦¨¤
àa elàî ãçàå ,elà ìöà Bì àa elàî ãçà .ãçà¤¨¤¨¥¥¨¥¤¥§¤¨¥¥¨
çñtä àeä eðlL íà :íéøîBà íä Cëå .elà ìöà Bì¥¤¥§¨¥§¦¦¤¨©¤©

äfä¯éãéíàå ,eðlL ìò úéðîðå ClMî úBëeLî E ©¤¨¤§¦¤¨§¦§¥¨©¤¨§¦
äfä çñtä àeä ClL¯eðéðîðå ,eðlMî úBëeLî eðéãé ¤¨©¤©©¤¨¥§¦¤¨§¦§¦

ìLå äMîç äMîç ìL úBøeáç Lîç ïëå .ClL ìò©¤¨§¥¨¥£¤£¦¨£¦¨§¤
äøNò äøNò¯,äøeáçå äøeáç ìkî ãçà ïäì ïéëLBî £¨¨£¨¨§¦¨¤¤¨¦¨£¨©£¨

ïäéçñt eáøòúpL íéðL .íéøîBà íä ïëå¯CLBî äæ §¥¥§¦§©¦¤¦§¨§¦§¥¤¤¥
ïî ãçà Bnò äðîî äæ .ãçà Bì CLBî äæå ,ãçà Bì¤¨§¤¥¤¨¤©§¤¦¤¨¦
ìöà àa äæ .÷eMä ïî ãçà Bnò äðîî äæå ,÷eMä©§¤©§¤¦¤¨¦©¤¨¥¤
àeä élL íà :íéøîBà íä Cëå .äæ ìöà àa äæå ,äæ¤§¤¨¥¤¤§¨¥§¦¦¤¦

äæ çñt¯éãéíàå .élL ìò úéðîðå ,ClMî úBëeLî E ¤©¤¨¤§¦¤¨§¦§¥¨©¤¦§¦
äæ çñt àeä ClL¯ìò éúéðîðå ,élMî úBëeLî éãé ¤¨¤©¤¨©§¦¤¦§¦§¥¦©

.ClLàøîâBì eøîàå ïäì øîà :ïðaø eðz¯Bì eøîà àìå ïäì øîà àì .ïBLàøä ïî ìëBà¯.äæì äæ ïéàøçà ïðéà ¤¨¨©¨©¨©¨¤§¨§¥¦¨¦Ÿ¨©¨¤§Ÿ¨§¥¨©£¨¦¤¨¤
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פסחים. פרק תשיעי - מי שהיה דף צח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc migqt(iying meil)

àøîâ
zxeag m`y ,dpyna oerny iax ly epic lr dywn `xnbd
lk z` gqt lila elk`i ,zexekaa axrzpy gqt lr epnp mipdk

:eaxrzpy zendadéúééî à÷ àäåd z` `ian `ed ixde -íéLã÷ §¨¨©§¥¨¨¦
ìeñtä úéáìzlik` onf ixdy ,leqt mdl mexbiy xac icil - §¥©§

cg` dlile mini ipy `ed zexekad xya(:ep migaf)zepaxwd eli`e ,
wtq yi cg` lk lr ixdy ,oqipa e"h lila wx milk`p eaxrzpy

xzep oick sxyi xweaa x`ypde ,gqt `ed `ny(i ai zeny)`vnpe ,
.oick `ly xzep leqt icil zaexrzay xekad z` `iany

:`xnbd zvxznïBòîL éaøz`f xn`déîòèì,[ezhiyl-]øîàc ©¦¦§§©§¥§¨©
df ote`ayã÷ ïéàéáîìeñtä úéáì íéLaheny oeik ,[leqt icil-] §¦¦¨¨¦§¥©§

zerxl ycwddn ixnbl m`ivedl xy`n ,mzlik` onfa hrnl
,exknie men mda letiy crïðúc(:dr migaf)oaxw ,áøòúpL íLà ¦§©¨¨¤¦§¨¥

aoaxw,øîBà ïBòîL éaø ,íéîìLmdipyïBôva eèçMédxfrd ly §§¨¦©¦¦§¥¦¨£©¨
,my`d oickïäaL øîBçk eìëàéå,mday xengd oaxwd oick - §¥¨§©¤¤¨¤

dpedk ixkfl ,dlile mei wx ezlik` onfy my`d oick epiidc
mini ipy mzlik` onfy minlyk `le ,dxfrd zvignn miptle

.milyexi lkae mc` lkl ,dlileBì eøîà,minkgïéàéáî ïéà ¨§¥§¦¦
ìeñtä úéáì íéLã÷,my`d oick elk`iy jixacle ,[leqt icil-] ¨¨¦§¥©§

xzep leqt icil m`iane minlyd zlik` onf hrnny `vnp
`iaie ,exknie men mda letiy cr erxi `l` .oick `ly dtixye

.oin lkn mday dtid inca
:`xnbd zl`eyezrclïðaø,miycw zlik` onf hrnl oi`yéëéä ©¨¨¥¦

ïðéãáòwx ixd ,zexekaa axrzp gqtdy ote`a miyer cvik - ¨§¦©
my`ae dlera axrzpy gqt e` minlya axrzpy my` iabl
iabl j` ,zepaxw mdinca `iaie exknie enneie erxiy xnel ozip

ea xn`py oeik ,ok xnel ozip `l xekaxacna)(fi gioi`e ,'dCtz `l'Ÿ¦§¤
s`e ,miyecw mpi` epeict ince ,men ea ltpy xg`l s` oeict el
ea ltep m` `l` ,oeictd ici lr dzyecwn z`vei dpi` dndad

.odkl enena lk`p men
:`xnbd daiyneîîeiL ãò Bì ïézîð ,àáø øîàmen letiy - ¨©¨¨©§¦©¤§

,olekaäðéîL äîäa àéáéåzendaay dtid itk dkxry §¨¦§¥¨§¥¨
,dtid dndad jxrk zern lr gqtd z` llgie ,eaxrzpyàîéìå§¥¨

,xn`ie -'éàäc déìò ìeçz çñtì déúéàc àëéä ìk'mewn lk' - ¨¥¨§¦¥©¤©¨£¥§©
,ef dnda mda gwie ,'el` zern lr ezyecw legz ,`vnp gqtdy

,[ezaxwd onf xg`l x`ypy gqtd oick minlyl d`iaieìéëàå§¨¦
eäì,men oda ltpe eaxrzpy zendad z` lke`e -øBëa úøBúa §§©§

,íeî ìòa,lwyna xknp epi`e ,filhi`a xknp e` hgyp epi`y ©©
lk`p zaexrzay xekad ,ef dpwzae .oileg xya zxikn jxck
minlyl axwe dctp zaexrzay gqtde ,men lra xekak epick

.epick

äðùî
gqt myl ehgypy zenda izya mipte` dnk d`ian dpynd

:zg` dxeag xeardçñt ãáàL äøeáç,dly gqtd oaxw -eøîàå £¨¤¨©¦§¨§¨§
dxeagd ipaãçàì,mdnLwáe àöcea`d gqtd z` [ytge-] §¤¨¥©¥

èBçLemb eze`àöîe Cìäå ,eðéìòcea`d gqtd z`èçLåeze` §¨¥§¨©¨¨§¨©
`l `ny mtwep dxeagd ipa x`y ly mal dide ,mdilre eilr

,mdilr ehgyl gqtd z` `vniåmb okleç÷ì íäxg` yak §¥¨§
eèçLå,`ed mpic .migqt ipy mxear ehgypy `vnpe ,mdilr §¨£

yíàgqtdBlL[gilyd ly-]ïBLàø èçLðehgyy gqtd iptl ¦¤¦§©¦
,dxeagd ipaàeä[gilyd-]î ìëBàgqtdå ,BlLs`ïéìëBà íä ¥¥¤§¥§¦

,BlMî Bnò,dhigyd zra ely lr epnp mzegilya hgyy oeiky ¦¦¤
gqt oick etxyl mikixve ,ipyd lr zepndl mileki mpi` aeye

.milra `laíàågqtdïälLjldy ixg` dxeagd ipa ehgyy - §¦¤¨¤
gilydïBLàø èçLð,gilyd ly egqt hgypy iptlïéìëBà íä ¦§©¦¥§¦

îgqtd,ïälLlr zepndln mda exfg mdly gqtd zhigyay ¥¤¨¤
d,epnn mdici ekyne ,cea`d gqtî ìëBà àeäågqtd,BlMixdy §¥¥¤

.mdly lr dpnp `lBà ,ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé Bðéà íàå§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©¦
eèçMLz`BlMî ìëBà àeä ,ãçàk íäéðL,eilr wx dpnp ixdy ¤¨£§¥¤§¤¨¥¦¤

Bnò ïéìëBà íðéà íäåekynpe oey`x hgyp mdly `ny wtqn §¥¥¨§¦¦
,cea`d gqtd lr zepndlnås`äôéøOä úéáì àöé ïälLmewn-] §¤¨¤¥¥§¥©§¥¨

ely `ny ,edelk`i `le ,[elqtpy miycwd z` mitxey eid eay
.mdly lr `le eilr epnpe oey`x hgypemewn lknïéøeèt§¦

éðL çñt úBNòlî,llk elk` `ly s` ,xii`a xyr drax`a ¦©£¤©¥¦
mzaeg ici e`vie ,oey`x hgypy gqtd lr epnp jytp dnn ixdy

.zakrn dpi` ezlik`e ,ezaxwda
e ,eytgl jld mdn cg`e ,dgqt ca`y dxeag :sqep ote`øîà̈©

ïäì,dxeagd ipal -ézøçà íà,gqtd mr `ealn xg`z` m` - ¨¤¦¥©§¦
eèçLå eàömb mkl egwzy gqtd z`éìò,eilr mknr ize` epnze §§©£¨©

e ,epilr hegy gqtd z` `vnz m` el exn` `l md j`àöîe Cìä̈©¨¨
gqtd z`èçLå,eze`ås`eç÷ì ïäqtxg` g.eèçLå,`ed mpic §¨©§¥¨§§¨£

yíàgqtdïBLàø èçLð ïälL,cigid `vny gqtd hgypy iptl ¦¤¨¤¦§©¦
î ïéìëBà ïägqtdå ,ïälMs`àeä[cigid-]ìëBàgqtd z`,ïänò ¥§¦¥¤¨¤§¥¦¨¤

on jynp mzhigyae ,eilr hegyl migily mze` dyr ixdy
.milra el oi`y gqtk sxyi hgyy gqtde ,`vny gqtdíàå§¦

gqtdïBLàø èçLð BlL,dxeagd ipa egwly gqtd iptlàeä ¤¦§©¦
î ìëBàgqtdî ïéìëBà ïäå ,BlMgqtd,íälMede`yr `l ixdy ¥¥¤§¥§¦¥¤¨¤

.ca`y gqtdn ewlzqp xake ,mxear hegyl gilyòeãé Bðéà íàå§¦¥¨©
,ïälMî ïéìëBà ïä ,ãçàk íäéðL eèçML Bà ,ïBLàø èçLð ïäî äæéà¥¤¥¤¦§©¦¤¨£§¥¤§¤¨¥§¦¦¤¨¤

,mzegilya hgy `l cigide ,eilr wx epnp ixdyìëBà Bðéà àeäå§¥¥
,ïänò,mdly lr dpnp `le oey`x hgyp ely `ny wtq yiy oeik ¦¨¤

ågqtdäôéøOä úéáì àöé BlLhgyp mdly `ny ,epnn lk`i `le §¤¥¥§¥©§¥¨
migily m`yr ixdy ,ely lr zepndln jynp `ed if`e ,oey`x

.exear hegylemewn lknøeètcigid,éðL çñt úBNòlîs` ¨¦©£¤©¥¦
hgypy oaxwd lr dpnp jytp dnny oeik ,gqt llk lk` `ly
dpi` gqtd zlik`e ,gqtd zaxwd zaeg ici ea `vie ,oey`x

.zakrn
e ,eytgl jld mdn cg`e ,dgqt ca`y dxeag :iyily ote`øîà̈©

ïäì,xg`zi m` xg` gqt exear hegyl dxeagd ipalåmbeøîà ¨¤§¨§
Bì,`ed oicd .mxear ephgyi gqtd z` `vni m`y dxeagd ipa
yïî ïlek ïéìëBàhgypy gqtd,ïBLàøäeigily md mb ixdy §¦¨¦¨¦

gqtd lr mzepnl mgily `ed mbe ,mdly gqtd lr iepn ezeyrl
eixg` hgypy gqtd lr miiepnd ,oey`xd hgypyke ,ely

.epnn miwlzqne mdici mikyenèçLð ïäî äæéà òeãé ïéà íàå§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©
ïäéðL ,ïBLàømigqtd ipy -,äôéøOä úéáì ïéàöBéoeik ,elk`i `le ¦§¥¤§¦§¥©§¥¨

`la gqt `ed ipyd hgypde ,oey`xd hgypd lr miiepn mleky
.ipy ine oey`x hgyp mdn in reci oi`e ,lk`p epi`y milra
j` ,eytgl jld mdn cg`e ,dgqt ca`y dxeag :iriax ote`àìŸ

ïäì øîà,exear hegylåmd mbBì eøîà àì,mxear hegylïéà ¨©¨¤§Ÿ¨§¥
äæì äæ ïéàøçà`ed ixdy ,df lr df dprhe zeixg` mdl oi` - ©£¨¦¤¨¤

on dfi` miyyeg mdipy oi`e ,eigily mpi` md mbe ,mgily epi`
lke` `ede mdlyn milke` md `l` ,oey`x hgyp migqtd

elyn.
:eaxrzpy xzei e` migqt ipya oicd z` zx`an dpyndézL§¥

ïäéçñt eáøòúpL úBøeáçin reci oi`e ,ehgypy mcew dfa df £¤¦§¨§¦§¥¤
mdici z` mlek ekyniy xyt` i` j` ,gqt lk ly eilra
dpnze migqtd on cg` lehiz dxeag lk okn xg`le ,mgqtn
gqtd on ekyni dxeagd ipa lky xeq`y oeik ,ycgn eilr

okl ,milra `la edexi`yieelàzg`d dxeagd ipa -ïäì ïéëLBî ¥§¦¨¤
[mdil` milhep-]ãçà,miaxernd migqtd onåokelàipa - ¤¨§¥

dipyd dxeagdãçà ïäì ïéëLBîokn xg`le ,migqtd onãçà §¦¨¤¤¨¤¨
elàîe ezxeagn cxtp dpey`xd dxeagd on -elà ìöà Bì àá- ¥¥¨¥¤¥

,dipyd dxeagd mr xagzneelàî ãçàådipyd dxeagd on -àa §¤¨¥¥¨
elà ìöà Bì,dpey`xd dxeagd ipa -ejk miyerykíä Ckipa - ¥¤¥¨¥

zexeagd on zg` lkíéøîBà,mlv` `ay dflíà'dti epkynyk §¦¦
e epxxaäfä çñtä àeä eðlL,epkynyéãéëeLî EúBjici jeyn - ¤¨©¤©©¤¨¤§
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קפט
ezny ina cenr gv sc ± iyily wxtmigqt

ìåñôä úéáì íéùã÷ éúééî à÷ àäåzlik` onfa hrnnc ,jixt `w oerny iaxl Ð

,xyadetxeyexzeploicy ,erxi xninl dil dede .gqt wtq meyn ,oick `ly xwa cr

.cg` dlile mini ipyl xekadìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáîahen ozlik` onfa hrnl Ð

.diirxl owzplnïåôöá åèçùéxnegk elk`ie ,mewn lka minlyk `le ,my` xnegk Ð

odaymeil ,dpedk ixkfl my`d zxezk Ð

.mirlwd on miptl ,dlileìåñôä úéáìÐ

.erxi `l` ,minlyd zlik` onfa hrnny

ïðáøågqtl opicar ikid ,oi`ian oi` :ixn`c Ð

zexekaa axrzpy?axrzpy my` iab `nlya

`ki` ,my`e dlera axrzpy gqt e` ,minlya

oze` odinca `iaie ,exknie erxi xninl

ea xn`p xeka la` .lirl oxn`ck ,zepaxw

,einc z` qtez epi`e oeict el oi`e "dctz `l"

`l` ,zernd lr legl ezyecwn `vei epi`e

epi`e ,`ed oeict xa gqte .odkl enena lk`p

.oeict `la lk`pàéáéå åîîåéù ãò ïéúîî
äðéîù äîäá.oday dtia Ðàëéä ìë àîéðå

ìåçéú çñôì äéúéàã,zern jpd` dizyecw Ð

.gqtd xzen oick minly zern jpda iziine

åäì ìéëàå.zaexrzd lkl Ðøåëá úøåúá
íåî ìòáezxez `id efi`e Ðhgyp oi` Ð

lwyp oi`e ,filh`a xknp oi`e ,filh`a

dctpy gqta xikn did m`e .`xhiladid Ð

.dvxi m` filh`a exkene ehgeyäðùîàö
ù÷áå.epilr hegye cea`d z` Ðåìù íà

ïåùàø èçùðhegy" el exn` mde li`ed Ð

"epilroileki oi` aeye ,oipnp md ely lr Ð

`la gqtc ,sxyi odlye .odly lr zepnidl

.elyn olek oilke`e ,`ed milraïäìù íàå
åìùî ìëåà àåä ïåùàø èçùð`l ixdy Ð

odlyn oilke` mde ,odly lr dpnpixdy Ð

.epnn odici ekyne cea`d on oda exfgïðéà ïäå
åîò ïéìëåàhgyp odly `ny Ð,oey`x

.dfn ekynpeäôéøùä úéáì àöé ïäìùåÐ

.ipyd lr mipnp oi`e ,oey`x hgyp ely `ny

éðù çñôî ïéøåèôåoey`xa jytp dnnc Ð

.`akrn `l dlik`e ,epnipíà íäì øîà
éìò åèçù éúøçéàxn`e ,eywal jldy cigi Ð

izxgi` m` :dxeag ipalipepnde ilr ehgy Ð

.epilr hegy exn` `l ode ,mknrìëåà àåä
ïäîòodly lr edepndy oeikc .sxyi elye Ð

.ezegilyn ea xfge ,oey`xd on jynp ixd Ð

äôéøùä úéáì àöé åìùåhgyp odly `ny Ð

.oigely o`yr ixdy ,elyn jynpe ,oey`x

éðù çñôî øåèôå.`vi oey`xa jytp dnn Ð

íäì øîà:el exn`e .izxgi` m` ilr ehgy Ð

epilr hegye ywa,oey`xd on olek elk`i Ð

.mgely `ede eigely mdcåäæéà òåãé ïéà íàå
ïåùàø èçùðgqtn oixehte ,mdipy etxyi Ð

.ipyäæì äæ ïéàøçà ïðéàdprhe zeixg` oi` Ð

hgyp efi` oiyyeg dfe df oi`e ,df lr df

lke` `ede mdlyn milke` od `l` ,oey`x

.elynãçà íäì ïéëùåî åìàmigqtd on Ð

.cg` oikyen el`eãçà`a ef dxeag ipan Ð

,ef dxeag lv` el.ef lv` el `a efn cg`eïëå

íéøîåà íä.olv` `ad cigi eze`l Ðäæ çñô àåä åðìù íàepkyny Ðdtie ,epil`

eply z` epxxiadf gqt `ed jly m`e .eply lr epnr dpnide ,jlyn jici jeyn Ð

.jly df lr epipnpe .zxg`d dxeag ipal `die ,eplyn zekeyn epicie ,eilr dz` ixd Ð

etilgd m` ,`vnpeze` lr epnpe ,odlyn dxeage dxeag lk ekyned df ixd Ð

cigil mixne` dipyd dxeag ipa oke .exxiay

`eal el`n cg` jixv epigxk lre .olv` `ad

ekyni opixn` `le .odnr zepnile el` lv`

odlyn el`e ,`edy mewn lka odlyn el`

cg`d lr el`e cg`d lr el` epnie exfgieÐ

iaxl oia :`xnba `ziixaa opixn`c meyn

ipa lk jynil xeq` iqei iaxl oia dcedi

`la egipdl gqtd on dxeageiykre ,milra

dxeagd lv` `a ef dxeagd ipan cg`dyk

zxg`d`la gqt o`k oi` jytp dnn Ð

exxia dti m` .milra,eilr ezxeag lk ixd Ð

md m`e .eci jyne odn yxity cg`d on ueg

etilgddxeag mr mdn cg` jld ixd Ð

epnn odici z` mixzepd ekynyke ,zxg`d

.eilr `ed x`ypùîç ìù úåøåáç ùîç ïëå
ùîçdxeag lk ,mdigqt eaxrzpy mc` ipa Ð

on cg` mdl mikyen dxeage,migqtdynge

dyngl oiwlgzn dxeage dxeag lkay miyp`

etilgd m`y .migqtgqt o`k `di `l Ð

.eilr mipey`xd eilran cg` `di `lyíä ïëå
íéøîåà,miycg zexeag dzr eyrpyk Ð

drax`d mixne`:cg`ldf gqt `ed jly m`

lka epigqt drax`n oikeyn epizrax` ici Ð

oixfeg od jke .jnr epipnipe ,ody mewn

cg` lkl drax`d oke ,ipyl mixne`e

.dxeage dxeag lk oke .dxeagayåáøòúðù
ïäéçñô.odigqt eaxrzpy oernye oae`x Ð

.cg` el jyen oernye ,cg` el jyen oae`x

,weyd on iel z` enr dpnne jled oae`x

ily gqt `edy mewn lk :xne`edz` ixd Ð

on dcedi z` enr dpnn oerny .eilr dpnp

mewn lk cg` lk lr mipy edi eiykrc ,weyd

.`edyäæ ìöà àá äælv` el `a oae`x Ð

gqt lv` el `a oernye ,oerny el jyny gqt

oae`x el jyny,dcedil oae`x xne` oke Ð

jly m` :oerny el xxiay gqt lr x`ypd

dlgz oerny el xxia dtiy ,df gqt `edÐ

lr jnr dpnp ipixde ,ilyn zekeyn ici ixd

xxal eppeeik `ly ,df gqt `ed ily m`e .df

mr eilr zipnipy gqt df oi`e ,dti dlgz

oernylr dpnde ,jlyn zekeyn jici ixd Ð

on cg` zepndl cg` lk jxved jkle .df

:xnele ,oicigi odyk zepzdl e`a m`y ,weyd

jly jlye df gqt `ed ily m`dti ixd Ð

e`l m`e ,epxxiadpnpe ilyn jyen ipixd Ð

elyn jynp `edyk `vnp .jly lrixd Ð

`la ,xnelk .`edy zenk egqt gipn `ed

elit`e .eilr xg` dpnp `l oiicry ,milra

dpniy xninl `kil `de .dil zil iqei iaxl

elyn jyniy mcew exiag ly lr cg` lkÐ

.oipn df oi` migqt ipy lr dpnpdcàøîâ
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ìk :àîéìå ,äðéîL äîäa àéáéå ,eîîeiL ãò Bì ïézîð©§¦©¤§§¨¦§¥¨§¥¨§¥¨¨

çñtì déúéàc àëéä¯eäì ìéëàå ,éàäc déìò ìeçz ¥¨§¦¥©¤©¨£¥§©§¨¥§
.íeî ìòa øBëa úøBúaäðùî,dçñt ãáàL äøeáç §©§©©£¨¤¨©¦§¨

àöîe Cìäå .eðéìò èBçLe Lwáe àö :ãçàì eøîàå§¨§§¤¨¥©¥§¨¥§¨©¨¨
ïBLàø èçLð BlL íà .eèçLå eç÷ì íäå ,èçLå¯àeä §¨©§¥¨§§¨£¦¤¦§©¦

èçLð ïälL íàå .BlMî Bnò ïéìëBà íäå ,BlMî ìëBà¥¦¤§¥§¦¦¦¤§¦¤¨¤¦§©
ïBLàø¯íàå .BlMî ìëBà àeäå ,ïälMî ïéìëBà íä ¦¥§¦¦¤¨¤§¥¦¤§¦

íäéðL eèçML Bà ,ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé Bðéà¥¨©¥¤¥¤¦§©¦¤¨£§¥¤
ãçàk¯ïälLå .Bnò ïéìëBà íðéà íäå ,BlMî ìëBà àeä §¤¨¥¦¤§¥¥¨§¦¦§¤¨¤

øîà .éðL çñt úBNòlî ïéøeèôe ,äôéøOä úéáì àöé¥¥§¥©§¥¨§¦¦©£¤©¥¦¨©
ïäå ,èçLå àöîe Cìä ,éìò eèçLå eàö ézøçà íà :ïäì̈¤¦¥©§¦§§©£¨©¨©¨¨§¨©§¥
ïälL íà .eèçLå eç÷ì̈§§¨£¦¤¨¤

ïBLàø èçLð¯ïéìëBà ïä ¦§©¦¥§¦
.ïänò ìëBà àeäå ,ïälMî¦¤¨¤§¥¦¨¤
ïBLàø èçLð BlL íàå§¦¤¦§©¦

¯ïäå ,BlMî ìëBà àeä¥¦¤§¥
.íälMî ïéìëBà,ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé Bðéà íàå §¦¦¤¨¤§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©¦

ãçàk íäéðL eèçML Bà¯àeäå ,ïälMî ïéìëBà ïä ¤¨£§¥¤§¤¨¥§¦¦¤¨¤§
øeèôe ,äôéøOä úéáì àöé BlLå ,ïänò ìëBà Bðéà¥¥¦¨¤§¤¥¥§¥©§¥¨¨

Bì eøîàå ïäì øîà .éðL çñt úBNòlî¯ïlek ïéìëBà ¦©£¤©¥¦¨©¨¤§¨§§¦¨
ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé ïéà íàå .ïBLàøä ïî¯ ¦¨¦§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©¦

eøîà àìå ïäì øîà àì .äôéøOä úéáì ïéàöBé ïäéðL§¥¤§¦§¥©§¥¨Ÿ¨©¨¤§Ÿ¨§
Bì¯eáøòúpL úBøeáç ézL .äæì äæ ïéàøçà ïéà¥©£¨¦¤¨¤§¥£¤¦§¨§

ïäéçñt¯ïäì ïéëLBî elàå ,ãçà ïäì ïéëLBî elà ¦§¥¤¥§¦¨¤¤¨§¥§¦¨¤
àa elàî ãçàå ,elà ìöà Bì àa elàî ãçà .ãçà¤¨¤¨¥¥¨¥¤¥§¤¨¥¥¨
çñtä àeä eðlL íà :íéøîBà íä Cëå .elà ìöà Bì¥¤¥§¨¥§¦¦¤¨©¤©

äfä¯éãéíàå ,eðlL ìò úéðîðå ClMî úBëeLî E ©¤¨¤§¦¤¨§¦§¥¨©¤¨§¦
äfä çñtä àeä ClL¯eðéðîðå ,eðlMî úBëeLî eðéãé ¤¨©¤©©¤¨¥§¦¤¨§¦§¦

ìLå äMîç äMîç ìL úBøeáç Lîç ïëå .ClL ìò©¤¨§¥¨¥£¤£¦¨£¦¨§¤
äøNò äøNò¯,äøeáçå äøeáç ìkî ãçà ïäì ïéëLBî £¨¨£¨¨§¦¨¤¤¨¦¨£¨©£¨

ïäéçñt eáøòúpL íéðL .íéøîBà íä ïëå¯CLBî äæ §¥¥§¦§©¦¤¦§¨§¦§¥¤¤¥
ïî ãçà Bnò äðîî äæ .ãçà Bì CLBî äæå ,ãçà Bì¤¨§¤¥¤¨¤©§¤¦¤¨¦
ìöà àa äæ .÷eMä ïî ãçà Bnò äðîî äæå ,÷eMä©§¤©§¤¦¤¨¦©¤¨¥¤
àeä élL íà :íéøîBà íä Cëå .äæ ìöà àa äæå ,äæ¤§¤¨¥¤¤§¨¥§¦¦¤¦

äæ çñt¯éãéíàå .élL ìò úéðîðå ,ClMî úBëeLî E ¤©¤¨¤§¦¤¨§¦§¥¨©¤¦§¦
äæ çñt àeä ClL¯ìò éúéðîðå ,élMî úBëeLî éãé ¤¨¤©¤¨©§¦¤¦§¦§¥¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc migqt(iying meil)

àøîâ
zxeag m`y ,dpyna oerny iax ly epic lr dywn `xnbd
lk z` gqt lila elk`i ,zexekaa axrzpy gqt lr epnp mipdk

:eaxrzpy zendadéúééî à÷ àäåd z` `ian `ed ixde -íéLã÷ §¨¨©§¥¨¨¦
ìeñtä úéáìzlik` onf ixdy ,leqt mdl mexbiy xac icil - §¥©§

cg` dlile mini ipy `ed zexekad xya(:ep migaf)zepaxwd eli`e ,
wtq yi cg` lk lr ixdy ,oqipa e"h lila wx milk`p eaxrzpy

xzep oick sxyi xweaa x`ypde ,gqt `ed `ny(i ai zeny)`vnpe ,
.oick `ly xzep leqt icil zaexrzay xekad z` `iany

:`xnbd zvxznïBòîL éaøz`f xn`déîòèì,[ezhiyl-]øîàc ©¦¦§§©§¥§¨©
df ote`ayã÷ ïéàéáîìeñtä úéáì íéLaheny oeik ,[leqt icil-] §¦¦¨¨¦§¥©§

zerxl ycwddn ixnbl m`ivedl xy`n ,mzlik` onfa hrnl
,exknie men mda letiy crïðúc(:dr migaf)oaxw ,áøòúpL íLà ¦§©¨¨¤¦§¨¥

aoaxw,øîBà ïBòîL éaø ,íéîìLmdipyïBôva eèçMédxfrd ly §§¨¦©¦¦§¥¦¨£©¨
,my`d oickïäaL øîBçk eìëàéå,mday xengd oaxwd oick - §¥¨§©¤¤¨¤

dpedk ixkfl ,dlile mei wx ezlik` onfy my`d oick epiidc
mini ipy mzlik` onfy minlyk `le ,dxfrd zvignn miptle

.milyexi lkae mc` lkl ,dlileBì eøîà,minkgïéàéáî ïéà ¨§¥§¦¦
ìeñtä úéáì íéLã÷,my`d oick elk`iy jixacle ,[leqt icil-] ¨¨¦§¥©§

xzep leqt icil m`iane minlyd zlik` onf hrnny `vnp
`iaie ,exknie men mda letiy cr erxi `l` .oick `ly dtixye

.oin lkn mday dtid inca
:`xnbd zl`eyezrclïðaø,miycw zlik` onf hrnl oi`yéëéä ©¨¨¥¦

ïðéãáòwx ixd ,zexekaa axrzp gqtdy ote`a miyer cvik - ¨§¦©
my`ae dlera axrzpy gqt e` minlya axrzpy my` iabl
iabl j` ,zepaxw mdinca `iaie exknie enneie erxiy xnel ozip

ea xn`py oeik ,ok xnel ozip `l xekaxacna)(fi gioi`e ,'dCtz `l'Ÿ¦§¤
s`e ,miyecw mpi` epeict ince ,men ea ltpy xg`l s` oeict el
ea ltep m` `l` ,oeictd ici lr dzyecwn z`vei dpi` dndad

.odkl enena lk`p men
:`xnbd daiyneîîeiL ãò Bì ïézîð ,àáø øîàmen letiy - ¨©¨¨©§¦©¤§

,olekaäðéîL äîäa àéáéåzendaay dtid itk dkxry §¨¦§¥¨§¥¨
,dtid dndad jxrk zern lr gqtd z` llgie ,eaxrzpyàîéìå§¥¨

,xn`ie -'éàäc déìò ìeçz çñtì déúéàc àëéä ìk'mewn lk' - ¨¥¨§¦¥©¤©¨£¥§©
,ef dnda mda gwie ,'el` zern lr ezyecw legz ,`vnp gqtdy

,[ezaxwd onf xg`l x`ypy gqtd oick minlyl d`iaieìéëàå§¨¦
eäì,men oda ltpe eaxrzpy zendad z` lke`e -øBëa úøBúa §§©§

,íeî ìòa,lwyna xknp epi`e ,filhi`a xknp e` hgyp epi`y ©©
lk`p zaexrzay xekad ,ef dpwzae .oileg xya zxikn jxck
minlyl axwe dctp zaexrzay gqtde ,men lra xekak epick

.epick

äðùî
gqt myl ehgypy zenda izya mipte` dnk d`ian dpynd

:zg` dxeag xeardçñt ãáàL äøeáç,dly gqtd oaxw -eøîàå £¨¤¨©¦§¨§¨§
dxeagd ipaãçàì,mdnLwáe àöcea`d gqtd z` [ytge-] §¤¨¥©¥

èBçLemb eze`àöîe Cìäå ,eðéìòcea`d gqtd z`èçLåeze` §¨¥§¨©¨¨§¨©
`l `ny mtwep dxeagd ipa x`y ly mal dide ,mdilre eilr

,mdilr ehgyl gqtd z` `vniåmb okleç÷ì íäxg` yak §¥¨§
eèçLå,`ed mpic .migqt ipy mxear ehgypy `vnpe ,mdilr §¨£

yíàgqtdBlL[gilyd ly-]ïBLàø èçLðehgyy gqtd iptl ¦¤¦§©¦
,dxeagd ipaàeä[gilyd-]î ìëBàgqtdå ,BlLs`ïéìëBà íä ¥¥¤§¥§¦

,BlMî Bnò,dhigyd zra ely lr epnp mzegilya hgyy oeiky ¦¦¤
gqt oick etxyl mikixve ,ipyd lr zepndl mileki mpi` aeye

.milra `laíàågqtdïälLjldy ixg` dxeagd ipa ehgyy - §¦¤¨¤
gilydïBLàø èçLð,gilyd ly egqt hgypy iptlïéìëBà íä ¦§©¦¥§¦

îgqtd,ïälLlr zepndln mda exfg mdly gqtd zhigyay ¥¤¨¤
d,epnn mdici ekyne ,cea`d gqtî ìëBà àeäågqtd,BlMixdy §¥¥¤

.mdly lr dpnp `lBà ,ïBLàø èçLð ïäî äæéà òeãé Bðéà íàå§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©¦
eèçMLz`BlMî ìëBà àeä ,ãçàk íäéðL,eilr wx dpnp ixdy ¤¨£§¥¤§¤¨¥¦¤

Bnò ïéìëBà íðéà íäåekynpe oey`x hgyp mdly `ny wtqn §¥¥¨§¦¦
,cea`d gqtd lr zepndlnås`äôéøOä úéáì àöé ïälLmewn-] §¤¨¤¥¥§¥©§¥¨

ely `ny ,edelk`i `le ,[elqtpy miycwd z` mitxey eid eay
.mdly lr `le eilr epnpe oey`x hgypemewn lknïéøeèt§¦

éðL çñt úBNòlî,llk elk` `ly s` ,xii`a xyr drax`a ¦©£¤©¥¦
mzaeg ici e`vie ,oey`x hgypy gqtd lr epnp jytp dnn ixdy

.zakrn dpi` ezlik`e ,ezaxwda
e ,eytgl jld mdn cg`e ,dgqt ca`y dxeag :sqep ote`øîà̈©

ïäì,dxeagd ipal -ézøçà íà,gqtd mr `ealn xg`z` m` - ¨¤¦¥©§¦
eèçLå eàömb mkl egwzy gqtd z`éìò,eilr mknr ize` epnze §§©£¨©

e ,epilr hegy gqtd z` `vnz m` el exn` `l md j`àöîe Cìä̈©¨¨
gqtd z`èçLå,eze`ås`eç÷ì ïäqtxg` g.eèçLå,`ed mpic §¨©§¥¨§§¨£

yíàgqtdïBLàø èçLð ïälL,cigid `vny gqtd hgypy iptl ¦¤¨¤¦§©¦
î ïéìëBà ïägqtdå ,ïälMs`àeä[cigid-]ìëBàgqtd z`,ïänò ¥§¦¥¤¨¤§¥¦¨¤

on jynp mzhigyae ,eilr hegyl migily mze` dyr ixdy
.milra el oi`y gqtk sxyi hgyy gqtde ,`vny gqtdíàå§¦

gqtdïBLàø èçLð BlL,dxeagd ipa egwly gqtd iptlàeä ¤¦§©¦
î ìëBàgqtdî ïéìëBà ïäå ,BlMgqtd,íälMede`yr `l ixdy ¥¥¤§¥§¦¥¤¨¤

.ca`y gqtdn ewlzqp xake ,mxear hegyl gilyòeãé Bðéà íàå§¦¥¨©
,ïälMî ïéìëBà ïä ,ãçàk íäéðL eèçML Bà ,ïBLàø èçLð ïäî äæéà¥¤¥¤¦§©¦¤¨£§¥¤§¤¨¥§¦¦¤¨¤

,mzegilya hgy `l cigide ,eilr wx epnp ixdyìëBà Bðéà àeäå§¥¥
,ïänò,mdly lr dpnp `le oey`x hgyp ely `ny wtq yiy oeik ¦¨¤

ågqtdäôéøOä úéáì àöé BlLhgyp mdly `ny ,epnn lk`i `le §¤¥¥§¥©§¥¨
migily m`yr ixdy ,ely lr zepndln jynp `ed if`e ,oey`x

.exear hegylemewn lknøeètcigid,éðL çñt úBNòlîs` ¨¦©£¤©¥¦
hgypy oaxwd lr dpnp jytp dnny oeik ,gqt llk lk` `ly
dpi` gqtd zlik`e ,gqtd zaxwd zaeg ici ea `vie ,oey`x

.zakrn
e ,eytgl jld mdn cg`e ,dgqt ca`y dxeag :iyily ote`øîà̈©

ïäì,xg`zi m` xg` gqt exear hegyl dxeagd ipalåmbeøîà ¨¤§¨§
Bì,`ed oicd .mxear ephgyi gqtd z` `vni m`y dxeagd ipa
yïî ïlek ïéìëBàhgypy gqtd,ïBLàøäeigily md mb ixdy §¦¨¦¨¦

gqtd lr mzepnl mgily `ed mbe ,mdly gqtd lr iepn ezeyrl
eixg` hgypy gqtd lr miiepnd ,oey`xd hgypyke ,ely

.epnn miwlzqne mdici mikyenèçLð ïäî äæéà òeãé ïéà íàå§¦¥¨©¥¤¥¤¦§©
ïäéðL ,ïBLàømigqtd ipy -,äôéøOä úéáì ïéàöBéoeik ,elk`i `le ¦§¥¤§¦§¥©§¥¨

`la gqt `ed ipyd hgypde ,oey`xd hgypd lr miiepn mleky
.ipy ine oey`x hgyp mdn in reci oi`e ,lk`p epi`y milra
j` ,eytgl jld mdn cg`e ,dgqt ca`y dxeag :iriax ote`àìŸ

ïäì øîà,exear hegylåmd mbBì eøîà àì,mxear hegylïéà ¨©¨¤§Ÿ¨§¥
äæì äæ ïéàøçà`ed ixdy ,df lr df dprhe zeixg` mdl oi` - ©£¨¦¤¨¤

on dfi` miyyeg mdipy oi`e ,eigily mpi` md mbe ,mgily epi`
lke` `ede mdlyn milke` md `l` ,oey`x hgyp migqtd

elyn.
:eaxrzpy xzei e` migqt ipya oicd z` zx`an dpyndézL§¥

ïäéçñt eáøòúpL úBøeáçin reci oi`e ,ehgypy mcew dfa df £¤¦§¨§¦§¥¤
mdici z` mlek ekyniy xyt` i` j` ,gqt lk ly eilra
dpnze migqtd on cg` lehiz dxeag lk okn xg`le ,mgqtn
gqtd on ekyni dxeagd ipa lky xeq`y oeik ,ycgn eilr

okl ,milra `la edexi`yieelàzg`d dxeagd ipa -ïäì ïéëLBî ¥§¦¨¤
[mdil` milhep-]ãçà,miaxernd migqtd onåokelàipa - ¤¨§¥

dipyd dxeagdãçà ïäì ïéëLBîokn xg`le ,migqtd onãçà §¦¨¤¤¨¤¨
elàîe ezxeagn cxtp dpey`xd dxeagd on -elà ìöà Bì àá- ¥¥¨¥¤¥

,dipyd dxeagd mr xagzneelàî ãçàådipyd dxeagd on -àa §¤¨¥¥¨
elà ìöà Bì,dpey`xd dxeagd ipa -ejk miyerykíä Ckipa - ¥¤¥¨¥

zexeagd on zg` lkíéøîBà,mlv` `ay dflíà'dti epkynyk §¦¦
e epxxaäfä çñtä àeä eðlL,epkynyéãéëeLî EúBjici jeyn - ¤¨©¤©©¤¨¤§
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המשך בעמוד גצח



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc migqt(iyiy meil)

ïàkîdfk xac iptn -,íéîëç eøîàyäôéd,íéîëçì ä÷éúLixdy ¦¨¨§£¨¦¨¨§¦¨©£¨¦
milke` mlek ,gqtd zhigyl mgily zeidl dfl df exn` m`
exn` `l m` eli`e ,sxyie dpwz el oi` ipyde ,oey`x hgypdn
ixdy ,milk`p mdipye daxwdl miie`x migqtd ipy ,dfl df
dti m`e .[ely gqtd on lke` cg` lke dfl df mi`xg` mpi`

,minkgl dwizydøîBçå ì÷dtiyøîàpL ,íéLthì(gk fi ilyn)mB' ©¨¤©¦§¦¤¤¡©©
,'áLçé íëç Léøçî ìéåàaygp df oi` ,wzeyy ytih s` ,xnelk ¡¦©£¦¨¨¥¨¥

mkgl jka aygp `l` zeytihl el.
:dpyna epipy'åëå íäéçñt eáøòúpL íéðLdfe cg` el jyen df §©¦¤¦§¨§¦§¥¤

cg` enr dpnn dfe weyd on cg` enr dpnn df ,cg` el jyen
ily m` ,mixne` md jke ,df lv` `a dfe df lv` `a df ,weyd on
`ed jly m`e ,ily lr zipnpe jlyn zekeyn jici ,df gqt `ed

.jly lr izipnpe ilyn zekeyn ici ,df gqt
:`xnbd zl`ey .ef dkld dxn`p in zrck dpc `xnbdàîéì¥¨

ïéúéðúî`id epzpyny xn`p m`d -k àìczhiy,äãeäé éaø ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨
àéðúcgqt oaxw lr iepnd oipra xn`p ,`ziixaa(c ai zeny)íàå' §©§¨§¦

,'äOî úBéäî úéaä èòîé'hrni m`e' oeyldeL ,ãnìîevx m` ¦§©©©¦¦§¦¤§©¥¤
miiepndïéëìBäå ïéèòîúnmnvr jeynle hrnzdl mileki - ¦§©£¦§§¦
,mgqtnL ãáìáeezhigy zraéðaî ãçà àäidäøeáçdpey`xd ¦§©¤§¥¤¨¦§¥£¨

ezgiwl zrya df gqt lr dzpnpy,íéi÷iepn didi oiicry xnelk ©¨
`l` ,miiepndn wlg xzep oiicry rnyn 'hrni m`'y ,gqtd lr
cg` `la mda ic oi` ,miizpia mixg` eilr epnpy s`e .ehrnzpy

,ezgiwl zrya gqtd lr dzpnpy dpey`xd dxeagd onéøác¦§¥
,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaøcg` x`yi `l m` s` hrnzdl xzen ©¦§¨©¦¥¥

pey`xd dxeagd ipan,gqtd lr iepn dúà eçépé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ©¦¤
àeäL úBîk çñtädxeagd ipa lk m` ,xnelk ,milra `la epiidc ©¤©§¤

ick ,mixg` dligz eilr epni ,gqtd on jyndl mivex dpey`xd
dxezd dcitwd `l j` .llk milra `la gqtd x`yi `ly
,dpyna epipyy oeike .dpey`xd dxeagd ipan eilr ex`yiy
on mc` mdn cg` lk dpni ,mdigqt eaxrzpy micigi ipyy
,exiag dpndy weyd on mc`d lv` jli mdn cg` lke ,weyd
lr dpnp `ede egqtn zekeyn eici mdigqt etilgd m`y ,dpzie
z` mixi`yny okziy `vnp ,weyd on `ay eze` ly egqt
.dcedi iax zhiyk dpi` epzpyne ,mipey`xd milrad `la gqtd

:`xnbd daiynàîéz eléôà ,ïðçBé éaø øîàxn`z m` elit` - ¨©©¦¨¨£¦¥¨
k `id epzpyny,äãeäé éaø,dayiil ozipäãeäé éaø øîàc ïåék ©¦§¨¥¨§¨©©¦§¨

lirl dpyna(.`v)y,ãéçiä ìò çñtä úà ïéèçBL ïéàepzpyna okl ¥£¦¤©¤©©©¨¦
mdn cg` lk ,mgqt lr micigid ipy epnpykééeðîàì àøwéòî¥¦¨¨§©§¥

éà÷ déãäa àðéøçà`ed cner gqtd yxtedyk dligzn - ©£¦¨©£¥¨¥

m` ixdy ,miaxrzn migqtd eid `l m` s`e ,xg` enr zepndl
,gqtd z` eilr ehgyi `l ecal x`yie xg` dpni `lådf okl §

,`edy mewn lka egqt lr cigid mr dpnpe weyd on `ayãçàk§¤¨
éîc äøeáç éðaî`vnpe ,dpey`xd dxeagd ipan cg`k aygp - ¦§¥£¨¨¥

`ay eze` ly egqt lr dpnzne ,egqtn wlzqn cigid m` mby
ipan cg` x`ypy aygp oiicr ,exiag mr dpnpy weyd on

y`xd dxeagd.eilr iepn dpe
:dcedi iaxk `idy epzpynn di`xénð ïéúéðúî ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¦¦©¦

à÷éécjixvy ,dcedi iax zhiyk `idy wiecn epzpynn s` - ©§¨
,gqtd lr iepn x`yi dpey`xd dxeagd ipan cg`yéðz÷c- §¨¨¥

,da epipyyäMîç äMîç ìL úBøeáç Lîç ïëåepiide ,ok eyri §¥¨¥£¤£¦¨£¦¨
,zeycg zexeag yng eyrie ,migqt dyngl wlgzz dxeag lky
lke ,zepey`xd zexeagd on dxeag lkn cg` yi zg` lkay
gqtd m`y ,iyingd mr epzi dxeag lkay drax`e drax`
.ely lr mipnpe mgqtn miwlzqn md ,egqt `ed mzeyxay

eid zexeagd lky ote`a `weecy ,wiecneäMîç ìL,miyp`ïéà ¤£¦¨¦
,migqtd zyngl dxeagd ipa ewlgziy ici lr dpwz yi ok` -

ìáàeid m`,äòaøàå äMîç ìLwx eid zexeagdn zg`ay xnelk £¨¤£¦¨§©§¨¨
,gqte gqt lkl wlgl miyp` da oi`y ,drax`,àì,mrhd dne Ÿ

déab äøeáç éðaî ãç Léét àìc íeMî åàì`ly meyn `l m`d - ¨¦§Ÿ©¦©¦§¥£¨©¥
m`y oeik ,gqtd lr iepn dpey`xd dxeagd ipan cg` xzep
yiy `vnp ,migqt drax`l wx wlgzz drax`d ly dxeagd
cg` ,miyp` dyng yi odn rax`ay ,zeycg zexeag yng o`k
miyp` drax` yi ziyingae ,dligz dzidy dxeag lkn
ly dligza dzidy dxeagdn cg` s` da oi`e ,zexeag rax`n
lv` dzr `vnpy gqtd `ny yeygl yie ,miyp` drax`
ly dxeaga dligza didy gqtd `ed ,ziyingd dxeagd
dxeagd ,iqei iaxl eli`e .milra eilr oi`y `vnpe ,drax`d
gqtd lr weyd on cg` zepnl mileki drax`d ly dpey`xd
dyng dxeag lkl yiy `vnp aeye ,`edy mewn lka mdly
`l iqei iax ixdy ,zexeagd zyngl wlgdl milekie ,miyp`
,ezgiwl zrya eilr mipnpdn cg` gqtd lr x`yiy jixvd

e .milra `la x`yi `ly wx `l``weec dpynd dcinrdy jkn
,drax`e dyng ly `le ,dyng ly od zexeagd lky ote`a
z` aixwdl dpwz oi` ok` drax`e dyng ly zexeagay ,rnyn

:`xnbd dwiqn .dcedi iax zhiyke ,eaxrzpy migqtddpéî òîL§©¦¨
.ok gikedl yi ok` -

éðù çñô äì à÷éìñå àîè äéäù éî êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc migqt(ipy meil)

:`xnbd zxxan .ehrnzp mipic el`e eaxzp mipicúBvî'c déììëa¦§¨¥§©
éaøî à÷ éàî 'íéøBøîelr' xn`py dn lr llkd daxn dn - §¦©¨§©¥©

`ed :`xnbd daiyn .dyr zevn `edy ,'Edlk`i mixxnE zFvn©§Ÿ¦Ÿ§ª
didi gqtdy `ede ,ezenk dyr zevn daxn'Là éìö'(h ai zeny). §¦¥

:`xnbd zxxandéì èéòîî éàî déèøôaly df hxt hrnn dn - ¦§¨¥©§©¥¥
:`xnbd daiyn .'mixexne zevn'ly dyr zevn hrnn `ed

.'øBàN úúaLä'©§¨©§
:`xnbd zl`eyàðà Ceôéàyexcp ile` ,xnelk ,ip` jetd` - ¥£¨

:`xnbd daiyn .'y` ilv' hrnpe ,'xe`y zzayd' daxp ,jtidl
éãò déôeâc äåöîósebay devn `idy ,y` ilv zeaxl sicr - ¦§¨§¥¨¦

.gqtd
:`xnbd zxxan .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbddéììëa- ¦§¨¥

hxtl qgiiznd llka,'ø÷a ãò epnî eøéàLé àì'ce`l `edy §Ÿ©§¦¦¤©Ÿ¤
,dyrl wzipddéì äaøî à÷ éàîdaiyn .eilr daxn `ed dn - ©¨§©¤¥

e`ld z` daxn `ed :`xnbd'epnî àéöBú àì'(en ai zeny)xeq`y , Ÿ¦¦¤
wzip df e`l s`y ,ea lk`p `edy ziadn gqtd xyan `ivedl

.dyrldéì éîãc)meyn ,hxtl dnec df e`ly ±ìñtéî éàäc± §¨¥¥§©¦§©

lqtp ['exi`yi `l'] dfyéàäå ,øúBða['`ivez `l'] dfe ±ìñtéî §¨§©¦§©
àöBéazial ueg.( §¥

:`xnbd zxxandéì èòîî à÷ éàî déèøôadf hxt hrnn dn - ¦§¨¥©¨§©¥¥
z` hrnn `ed :`xnbd daiyn .'xwA cr EPOn Exi`Wi `l' lyŸ©§¦¦¤©Ÿ¤

mie`ld'àöné àì'å 'äàøé àì'(hi ai ,f bi zeny)el` mie`l s`y , Ÿ¥¨¤§Ÿ¦¨¥
.dyrl miwzipdéì éîãc),hxtl minec el` mie`ly ±éàäc± §¨¥¥§©

['exizez `l'] dfyä÷Bì Bðéàmeynäåäc`edy -÷zépL åàì ¥¤©£¨¨¤¦©
éàäå ,äNòì['d`xi `l'] dfe -÷zépL åàì déì äåäc ä÷Bì Bðéà ©£¥§©¥¤©£¨¥¨¤¦©

.(äNòì©£¥
:`xnbd zl`eyàðà Ceôéà'd`xi `l' daxp ,jtidl yexcp ile` - ¥£¨

:`xnbd daiyn .'epnn `ivez `l' hrnpe ,'`vni `l'eäåöî¦§¨
éãò déôeâcóxyan `ivedl `ly devnd z` zeaxl sicr - §¥¨¦

.gqtd sebay devn `idy ,gqtd
:`xnbd zxxan .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbddéììëa- ¦§¨¥

hxtl qgiiznd llka,'Bá eøaLé àì íöò'cxenb e`l `edy §¤¤Ÿ¦§§
,dyrl wzip epi`y
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שני עמ' א

ezny in` cenr hv sc ± iyily wxtmigqt
åøîà ïàëîxac iptn Ðexn`e xn` eli`y ,'ek dwizy dti exn` dfkoi` ipyd Ð

exn` `le xn` `l ,dpwz el.'ek elyn lke` df ,oiie`x odipy Ðïéúéðúî àîéìÐ

'ek odigqt eaxrzpy mipy" :ipzwc."äãåäé éáøë àìãdxeag ipan cg` `diy irac Ð

,dxeag ipan oiaeyg opi` weyd on e`iady mipy oze` i`ce `dc ,eilr miiw dpey`xd

iax jigxk lre .ozgiwl zrya eid `le li`ed

oiiepn` i`c ,citw ezgiwl zry ipa` dcedi

ibq ikd xza?iqei iaxl dicic oia `ki` i`n Ð

m`y `vnpeetlgedici lr dhigy zrya

dkynde i`pzdmiiw mipey`xd on cg` oi` Ð

lkn etlgedy opirac ipzwc `yixe .eilr

gqtd lkl dxeagirac meyn `nrh Ð

dfd gqtd `ed jly m` :xnine ,iiepz`Ð

,e`l m`e ,jly lr epipnpe eplyn zekeyn epici

mzd eilran cg `ki`c,dilr ipnn `w o`n Ð

zeyx `la df lr epipnpe xnel oileki j`ide

.eilraèòîé íàåevx m` :rnyn ÐÐ

ipan cg` `diy calae .oikynpe oihrnzn

hrni m`c ,miiw dxeagd.xeiy yiy rnyn Ð

àåäù úåîëm`e .milra `la Ðïìåë åöø
êùîéìipal la` .dlgz mixg` eilr epni Ð

.`xw citw `l dpey`x dxeagäãåäé éáø øîàã ïåéë) lirlc oiwxta Ð`xwirn ,(`,`v

dpnpe weyd on `ad df jkld ,zaexrz my oi` elit`e ,i`w dilr `pixg` iiepni`l

`edy mewn lka eilr.dpey`x dxeag ipan cg` dil ded Ðà÷ééã éîð ïéúéðúîÐ

.`id dcedi iaxcàì äòáøàå äùîçdrax` ly zg` oda yiy zexeag yng Ð

gqt lkl cg` wlg zzl ick da oi`e ,miyp`

gqte.oizipzn ixy `l Ðåàì àîòè éàî
äéáâ äøåáç éðáî ãçà ùô àìã íåùîm`y Ð

dxeag dze`l el` ly ogqt etlgzp

rax`n drax` yiy ,ok ixg` dycgzpy

`l drax` ly dze`ne zexeag,da did

jixvc meyn `nrh iqei iaxlceilran cg`

dpey`x dxeag` la` ,oexg`d z` ea dpniy

`l dgiwl zryceda `ki` elit` ,citw

drax` ly dxeagepniy `zpwz `ki` inp Ð

,ogqt `edy mewn lka odnr cg` weyd on

cg` wlgl ick miyp` dyng eilr e`vnpe

dxeag ipa` dpin zrny `l` ,gqte gqt lkl

.citw

êìò ïøãäéîàîè äéäù
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øîBçå ì÷ ,íéîëçì ä÷éúL äôé :íéîëç eøîà ïàkî¦¨¨§£¨¦¨¨§¦¨©£¨¦©¨¤
."áLçé íëç Léøçî ìéåà" :øîàpL ,íéLthìíéðL" ©¦§¦¤¤¡©¡¦©£¦¨¨¥¨¥§©¦

àìc ïéúéðúî àîéì .'åëå "íäéçñt eáøòúpLéaøk ¤¦§¨§¦§¥¤¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
"äOî úBéäî úéaä èòîé íàå" :àéðúc ,äãeäé¯ §¨§©§¨§¦¦§©©©¦¦§¦¤

éðaî ãçà àäiL ãáìáe ïéëìBäå ïéèòîúnL ãnìî§©¥¤¦§©£¦§§¦¦§©¤§¥¤¨¦§¥
ãáìáe :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,íéi÷ äøeáç£¨©¨¦§¥©¦§¨©¦¥¥¦§©
:ïðçBé éaø øîà .àeäL úBîk çñtä úà eçépé àlL¤Ÿ©¦¤©¤©§¤¨©©¦¨¨
ïéà :äãeäé éaø øîàc ïåék ,äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨¥¨§¨©©¦§¨¥

ãéçiä ìò çñtä úà ïéèçBL¯ééeðîàì àøwéòî £¦¤©¤©©©¨¦¥¦¨¨§©§¥
øîà .éîc äøeáç éðaî ãçàëe ,éà÷ déãäa àðéøçà©£¦¨©£¥¨¥§¤¨¦§¥£¨¨¥¨©
Lîç ïëå :éðú÷c ,à÷ééc éîð ïéúéðúî :éLà éaø©¦©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥§¥¨¥

äMîç ìL .äMîç äMîç ìL úBøeáç¯ìL ìáà ,ïéà £¤£¦¨£¦¨¤£¦¨¦£¨¤
äòaøàå äMîç¯éðaî ãç Léét àìc íeMî åàì ,àì £¦¨§©§¨¨¨¨¦§¨¨¥©¦§¥

.dpéî òîL ?déab äøeáç£¨©¥§©¦¨
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc migqt(iyiy meil)

ïàkîdfk xac iptn -,íéîëç eøîàyäôéd,íéîëçì ä÷éúLixdy ¦¨¨§£¨¦¨¨§¦¨©£¨¦
milke` mlek ,gqtd zhigyl mgily zeidl dfl df exn` m`
exn` `l m` eli`e ,sxyie dpwz el oi` ipyde ,oey`x hgypdn
ixdy ,milk`p mdipye daxwdl miie`x migqtd ipy ,dfl df
dti m`e .[ely gqtd on lke` cg` lke dfl df mi`xg` mpi`

,minkgl dwizydøîBçå ì÷dtiyøîàpL ,íéLthì(gk fi ilyn)mB' ©¨¤©¦§¦¤¤¡©©
,'áLçé íëç Léøçî ìéåàaygp df oi` ,wzeyy ytih s` ,xnelk ¡¦©£¦¨¨¥¨¥

mkgl jka aygp `l` zeytihl el.
:dpyna epipy'åëå íäéçñt eáøòúpL íéðLdfe cg` el jyen df §©¦¤¦§¨§¦§¥¤

cg` enr dpnn dfe weyd on cg` enr dpnn df ,cg` el jyen
ily m` ,mixne` md jke ,df lv` `a dfe df lv` `a df ,weyd on
`ed jly m`e ,ily lr zipnpe jlyn zekeyn jici ,df gqt `ed

.jly lr izipnpe ilyn zekeyn ici ,df gqt
:`xnbd zl`ey .ef dkld dxn`p in zrck dpc `xnbdàîéì¥¨

ïéúéðúî`id epzpyny xn`p m`d -k àìczhiy,äãeäé éaø ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨
àéðúcgqt oaxw lr iepnd oipra xn`p ,`ziixaa(c ai zeny)íàå' §©§¨§¦

,'äOî úBéäî úéaä èòîé'hrni m`e' oeyldeL ,ãnìîevx m` ¦§©©©¦¦§¦¤§©¥¤
miiepndïéëìBäå ïéèòîúnmnvr jeynle hrnzdl mileki - ¦§©£¦§§¦
,mgqtnL ãáìáeezhigy zraéðaî ãçà àäidäøeáçdpey`xd ¦§©¤§¥¤¨¦§¥£¨

ezgiwl zrya df gqt lr dzpnpy,íéi÷iepn didi oiicry xnelk ©¨
`l` ,miiepndn wlg xzep oiicry rnyn 'hrni m`'y ,gqtd lr
cg` `la mda ic oi` ,miizpia mixg` eilr epnpy s`e .ehrnzpy

,ezgiwl zrya gqtd lr dzpnpy dpey`xd dxeagd onéøác¦§¥
,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaøcg` x`yi `l m` s` hrnzdl xzen ©¦§¨©¦¥¥

pey`xd dxeagd ipan,gqtd lr iepn dúà eçépé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ©¦¤
àeäL úBîk çñtädxeagd ipa lk m` ,xnelk ,milra `la epiidc ©¤©§¤

ick ,mixg` dligz eilr epni ,gqtd on jyndl mivex dpey`xd
dxezd dcitwd `l j` .llk milra `la gqtd x`yi `ly
,dpyna epipyy oeike .dpey`xd dxeagd ipan eilr ex`yiy
on mc` mdn cg` lk dpni ,mdigqt eaxrzpy micigi ipyy
,exiag dpndy weyd on mc`d lv` jli mdn cg` lke ,weyd
lr dpnp `ede egqtn zekeyn eici mdigqt etilgd m`y ,dpzie
z` mixi`yny okziy `vnp ,weyd on `ay eze` ly egqt
.dcedi iax zhiyk dpi` epzpyne ,mipey`xd milrad `la gqtd

:`xnbd daiynàîéz eléôà ,ïðçBé éaø øîàxn`z m` elit` - ¨©©¦¨¨£¦¥¨
k `id epzpyny,äãeäé éaø,dayiil ozipäãeäé éaø øîàc ïåék ©¦§¨¥¨§¨©©¦§¨

lirl dpyna(.`v)y,ãéçiä ìò çñtä úà ïéèçBL ïéàepzpyna okl ¥£¦¤©¤©©©¨¦
mdn cg` lk ,mgqt lr micigid ipy epnpykééeðîàì àøwéòî¥¦¨¨§©§¥

éà÷ déãäa àðéøçà`ed cner gqtd yxtedyk dligzn - ©£¦¨©£¥¨¥

m` ixdy ,miaxrzn migqtd eid `l m` s`e ,xg` enr zepndl
,gqtd z` eilr ehgyi `l ecal x`yie xg` dpni `lådf okl §

,`edy mewn lka egqt lr cigid mr dpnpe weyd on `ayãçàk§¤¨
éîc äøeáç éðaî`vnpe ,dpey`xd dxeagd ipan cg`k aygp - ¦§¥£¨¨¥

`ay eze` ly egqt lr dpnzne ,egqtn wlzqn cigid m` mby
ipan cg` x`ypy aygp oiicr ,exiag mr dpnpy weyd on

y`xd dxeagd.eilr iepn dpe
:dcedi iaxk `idy epzpynn di`xénð ïéúéðúî ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¦¦©¦

à÷éécjixvy ,dcedi iax zhiyk `idy wiecn epzpynn s` - ©§¨
,gqtd lr iepn x`yi dpey`xd dxeagd ipan cg`yéðz÷c- §¨¨¥

,da epipyyäMîç äMîç ìL úBøeáç Lîç ïëåepiide ,ok eyri §¥¨¥£¤£¦¨£¦¨
,zeycg zexeag yng eyrie ,migqt dyngl wlgzz dxeag lky
lke ,zepey`xd zexeagd on dxeag lkn cg` yi zg` lkay
gqtd m`y ,iyingd mr epzi dxeag lkay drax`e drax`
.ely lr mipnpe mgqtn miwlzqn md ,egqt `ed mzeyxay

eid zexeagd lky ote`a `weecy ,wiecneäMîç ìL,miyp`ïéà ¤£¦¨¦
,migqtd zyngl dxeagd ipa ewlgziy ici lr dpwz yi ok` -

ìáàeid m`,äòaøàå äMîç ìLwx eid zexeagdn zg`ay xnelk £¨¤£¦¨§©§¨¨
,gqte gqt lkl wlgl miyp` da oi`y ,drax`,àì,mrhd dne Ÿ

déab äøeáç éðaî ãç Léét àìc íeMî åàì`ly meyn `l m`d - ¨¦§Ÿ©¦©¦§¥£¨©¥
m`y oeik ,gqtd lr iepn dpey`xd dxeagd ipan cg` xzep
yiy `vnp ,migqt drax`l wx wlgzz drax`d ly dxeagd
cg` ,miyp` dyng yi odn rax`ay ,zeycg zexeag yng o`k
miyp` drax` yi ziyingae ,dligz dzidy dxeag lkn
ly dligza dzidy dxeagdn cg` s` da oi`e ,zexeag rax`n
lv` dzr `vnpy gqtd `ny yeygl yie ,miyp` drax`
ly dxeaga dligza didy gqtd `ed ,ziyingd dxeagd
dxeagd ,iqei iaxl eli`e .milra eilr oi`y `vnpe ,drax`d
gqtd lr weyd on cg` zepnl mileki drax`d ly dpey`xd
dyng dxeag lkl yiy `vnp aeye ,`edy mewn lka mdly
`l iqei iax ixdy ,zexeagd zyngl wlgdl milekie ,miyp`
,ezgiwl zrya eilr mipnpdn cg` gqtd lr x`yiy jixvd

e .milra `la x`yi `ly wx `l``weec dpynd dcinrdy jkn
,drax`e dyng ly `le ,dyng ly od zexeagd lky ote`a
z` aixwdl dpwz oi` ok` drax`e dyng ly zexeagay ,rnyn

:`xnbd dwiqn .dcedi iax zhiyke ,eaxrzpy migqtddpéî òîL§©¦¨
.ok gikedl yi ok` -

éðù çñô äì à÷éìñå àîè äéäù éî êìò ïøãä

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc migqt(ipy meil)

:`xnbd zxxan .ehrnzp mipic el`e eaxzp mipicúBvî'c déììëa¦§¨¥§©
éaøî à÷ éàî 'íéøBøîelr' xn`py dn lr llkd daxn dn - §¦©¨§©¥©

`ed :`xnbd daiyn .dyr zevn `edy ,'Edlk`i mixxnE zFvn©§Ÿ¦Ÿ§ª
didi gqtdy `ede ,ezenk dyr zevn daxn'Là éìö'(h ai zeny). §¦¥

:`xnbd zxxandéì èéòîî éàî déèøôaly df hxt hrnn dn - ¦§¨¥©§©¥¥
:`xnbd daiyn .'mixexne zevn'ly dyr zevn hrnn `ed

.'øBàN úúaLä'©§¨©§
:`xnbd zl`eyàðà Ceôéàyexcp ile` ,xnelk ,ip` jetd` - ¥£¨

:`xnbd daiyn .'y` ilv' hrnpe ,'xe`y zzayd' daxp ,jtidl
éãò déôeâc äåöîósebay devn `idy ,y` ilv zeaxl sicr - ¦§¨§¥¨¦

.gqtd
:`xnbd zxxan .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbddéììëa- ¦§¨¥

hxtl qgiiznd llka,'ø÷a ãò epnî eøéàLé àì'ce`l `edy §Ÿ©§¦¦¤©Ÿ¤
,dyrl wzipddéì äaøî à÷ éàîdaiyn .eilr daxn `ed dn - ©¨§©¤¥

e`ld z` daxn `ed :`xnbd'epnî àéöBú àì'(en ai zeny)xeq`y , Ÿ¦¦¤
wzip df e`l s`y ,ea lk`p `edy ziadn gqtd xyan `ivedl

.dyrldéì éîãc)meyn ,hxtl dnec df e`ly ±ìñtéî éàäc± §¨¥¥§©¦§©

lqtp ['exi`yi `l'] dfyéàäå ,øúBða['`ivez `l'] dfe ±ìñtéî §¨§©¦§©
àöBéazial ueg.( §¥

:`xnbd zxxandéì èòîî à÷ éàî déèøôadf hxt hrnn dn - ¦§¨¥©¨§©¥¥
z` hrnn `ed :`xnbd daiyn .'xwA cr EPOn Exi`Wi `l' lyŸ©§¦¦¤©Ÿ¤

mie`ld'àöné àì'å 'äàøé àì'(hi ai ,f bi zeny)el` mie`l s`y , Ÿ¥¨¤§Ÿ¦¨¥
.dyrl miwzipdéì éîãc),hxtl minec el` mie`ly ±éàäc± §¨¥¥§©

['exizez `l'] dfyä÷Bì Bðéàmeynäåäc`edy -÷zépL åàì ¥¤©£¨¨¤¦©
éàäå ,äNòì['d`xi `l'] dfe -÷zépL åàì déì äåäc ä÷Bì Bðéà ©£¥§©¥¤©£¨¥¨¤¦©

.(äNòì©£¥
:`xnbd zl`eyàðà Ceôéà'd`xi `l' daxp ,jtidl yexcp ile` - ¥£¨

:`xnbd daiyn .'epnn `ivez `l' hrnpe ,'`vni `l'eäåöî¦§¨
éãò déôeâcóxyan `ivedl `ly devnd z` zeaxl sicr - §¥¨¦

.gqtd sebay devn `idy ,gqtd
:`xnbd zxxan .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbddéììëa- ¦§¨¥

hxtl qgiiznd llka,'Bá eøaLé àì íöò'cxenb e`l `edy §¤¤Ÿ¦§§
,dyrl wzip epi`y
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ezny in` cenr hv sc ± iyily wxtmigqt
åøîà ïàëîxac iptn Ðexn`e xn` eli`y ,'ek dwizy dti exn` dfkoi` ipyd Ð

exn` `le xn` `l ,dpwz el.'ek elyn lke` df ,oiie`x odipy Ðïéúéðúî àîéìÐ

'ek odigqt eaxrzpy mipy" :ipzwc."äãåäé éáøë àìãdxeag ipan cg` `diy irac Ð

,dxeag ipan oiaeyg opi` weyd on e`iady mipy oze` i`ce `dc ,eilr miiw dpey`xd

iax jigxk lre .ozgiwl zrya eid `le li`ed

oiiepn` i`c ,citw ezgiwl zry ipa` dcedi

ibq ikd xza?iqei iaxl dicic oia `ki` i`n Ð

m`y `vnpeetlgedici lr dhigy zrya

dkynde i`pzdmiiw mipey`xd on cg` oi` Ð

lkn etlgedy opirac ipzwc `yixe .eilr

gqtd lkl dxeagirac meyn `nrh Ð

dfd gqtd `ed jly m` :xnine ,iiepz`Ð

,e`l m`e ,jly lr epipnpe eplyn zekeyn epici

mzd eilran cg `ki`c,dilr ipnn `w o`n Ð

zeyx `la df lr epipnpe xnel oileki j`ide

.eilraèòîé íàåevx m` :rnyn ÐÐ

ipan cg` `diy calae .oikynpe oihrnzn

hrni m`c ,miiw dxeagd.xeiy yiy rnyn Ð

àåäù úåîëm`e .milra `la Ðïìåë åöø
êùîéìipal la` .dlgz mixg` eilr epni Ð

.`xw citw `l dpey`x dxeagäãåäé éáø øîàã ïåéë) lirlc oiwxta Ð`xwirn ,(`,`v

dpnpe weyd on `ad df jkld ,zaexrz my oi` elit`e ,i`w dilr `pixg` iiepni`l

`edy mewn lka eilr.dpey`x dxeag ipan cg` dil ded Ðà÷ééã éîð ïéúéðúîÐ

.`id dcedi iaxcàì äòáøàå äùîçdrax` ly zg` oda yiy zexeag yng Ð

gqt lkl cg` wlg zzl ick da oi`e ,miyp`

gqte.oizipzn ixy `l Ðåàì àîòè éàî
äéáâ äøåáç éðáî ãçà ùô àìã íåùîm`y Ð

dxeag dze`l el` ly ogqt etlgzp

rax`n drax` yiy ,ok ixg` dycgzpy

`l drax` ly dze`ne zexeag,da did

jixvc meyn `nrh iqei iaxlceilran cg`

dpey`x dxeag` la` ,oexg`d z` ea dpniy

`l dgiwl zryceda `ki` elit` ,citw

drax` ly dxeagepniy `zpwz `ki` inp Ð

,ogqt `edy mewn lka odnr cg` weyd on

cg` wlgl ick miyp` dyng eilr e`vnpe

dxeag ipa` dpin zrny `l` ,gqte gqt lkl

.citw

êìò ïøãäéîàîè äéäù

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

øîBçå ì÷ ,íéîëçì ä÷éúL äôé :íéîëç eøîà ïàkî¦¨¨§£¨¦¨¨§¦¨©£¨¦©¨¤
."áLçé íëç Léøçî ìéåà" :øîàpL ,íéLthìíéðL" ©¦§¦¤¤¡©¡¦©£¦¨¨¥¨¥§©¦
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.dpéî òîL ?déab äøeáç£¨©¥§©¦¨

äéäù éî êìò ïøãäàîèéðù çñô äì à÷éìñå
áøò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

פסחים. פרק תשיעי - מי שהיה דף צט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל ז"ע מכתבו מכ"ח אלול )שכנראה הלך בדואר הרגיל(.

ובמ"ש אודות סדר זמנים שלו, מובן שצריך תקון מעיקרא, כוונתי פשוטה, שיתחיל להרבות 

בלימוד התורה בפועל, ומובטחים רז"ל על דבריהם ופס"ד, שהמקיים את התורה מעוני )בזמן( סופה 

לקיימה מעושר )בזמן(. והרי מובן זה ג"כ מדברי רז"ל במשנתם, שכל המקבל עליו עול תורה מעבירין 

ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, שהודגש בזה הענין דעול תורה דוקא, ולא כשיש הרבה זמן והרבה 

חשק וכו' והאריכות בזה אך למותר.

הקביעות  שומר  וכן  הידועים  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  שלשת  על  ששומר  תקותי 

בלימוד תורת החסידות שמזכיר נוסף על הלימוד ביום הש"ק, ובפרט ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל 

שאז בש"ק ההכרח בלימוד פנימיות התורה )שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות(.

בעתה  זחו"ק  ותלד  ובנקל  כשורה  הריונה  ימי  ימלא  השי"ת  תחי',  זוגתו  ממצב  ולהודעתו 

ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב. תקותי, אף שאינו מזכיר עד"ז, שזוגתו תחי' מנצלת כשרונותי' להפצת היהדות המסורתית 

ועניני' ובפרט בשטח החינוך שחוננה בזה מהשגחה העליונה בכשרון מיוחד כפי שראתה בפועל בעבר.



קצב
ezny ina cenr hv sc ± iyily wxtmigqt

äðùîäçðîì êåîñ íéçñô éáøò.hrn dgpnl mcew Ðìëàé àìlk`iy ick Ð

.devn xecid meyn ,oea`izl devn ly dvnìëàé àì ìàøùéáù éðò åìéôàå
.oglyd lre dhna ,zexigl xkf ,oixeg ipa jxck aqiy cr ,migqt ilila Ðòáøà

úåñåë"mkz` iz`vede" :mixvn zelba mixen`d dle`b ipeyl drax` cbpk Ð

"mkz` izlvde"izgwle" "mkz` izl`be"

"mkz`."`x`e" zyxtaåìéôàåqpxtzn Ð

opzc .miipray ipr epiidc ,dwcv ly iegnzn

) d`t zkqnaf dpyn ipiny wxtel yiy in :(

.iegnzd on lehi `l ,zecerq izy oefnàøîâ
äåàú àåäùëlr zay zcerq `az `le Ð

.raeydàëéøö àì`l migqt axr :ipzwc Ð

jled :xn`c ,iqei iaxl `l` ,jygzy cr lk`i

.jygzy cr lke`eàîéú åìéôàinp oizipzn Ð

,migqt iaxr ipzilc `ed oicae ,`id dcedi iax

.dgpnl jenq iieaxlúåòù òùúîepiid Ð

.dgpnl jenq
àúùáùî
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áøò"iaxr" opiqxb i` migqtÐ"axr" opiqxb i`e .`gipÐea oihgeyy axr :xn`w ikd

.ipye oey`x gqt axr :inp i` .migqtàì.lltzd elit` :yexit Ð mc` lk`i

dgpn zltz lltzd `lac .`xnba opixn`ck ,dvn meyneÐdpyd zeni x`ya elit`

dvn i` ?lk`i `l dne :xn`z m`e .(a,h) zayc `nw wxta opzck ,xeq`Ðmcew elit`

dvn lke`d lk :inlyexia opixn`ck ,xeq` inp

i`e .eing ziaa ezqex` lrea eli`k gqtd axra

`nibxz ipinaÐla` :(a,fw) `xnba xn` `d

ixii`c :xnel yie !`nibxz ipina `ed lahn

dvna `l` inlyexia xq` `lc ,dxiyr dvna

.dpnf mcew dlke`e ezaeg da z`vl die`xd

dxiyr dvn la`Ðepiax bdep did oke `ixy

.mz

êåîñ`de :xn`z m`e Ð lk`i `l dgpnl

zewiva :(`,n lirl) "dry lk"a xn`

lk`iy calae mdn eqixk mc` `lnn mieb ly

elit` lek`l xq` `kde ,dpexg`a dvn zifk

mc` dcerqd dze`ac :xnel yie !mei ceran

dvn lk`iy ick ,eraey lk lke` epi`e ,xdfp

mei ceran la` .oea`izlÐlke`e ,xdfp mc` oi`

,daxc`e .de`zi dlild cry xaqe ,eraey lk

`de .eirna lk`nd jxazi ik ,xzei ray didi

zxn` i`c ,xixb `xngc (a,fw) onwl `ax wiicc

cirq crqinÐ?dzyi i`n` elld zeqekd oia

eraey lek`ln xdfp dcerq dze`ac ab lr s`

Ðoian :inp i` .xdfdl xyt` i` dizya la`

incc wiic llde `zcb` `ki`c ipyl oey`x

.zxg` dcerql

ãòcr jixhvi` i`n` :miywn Ð jygzy

zezay iab `xnbac :cere !`hiyt ?jygzy

wgvi 'x axd xne`e !dil ipzw `l miaeh minie

xexne dvne gqtd :`ztqeza `ipzck ,jygzy cr opira `weec dvn iabc :l"iaxewn

dvne "dfd dlila xyad z` elk`e" :(ai zeny) aizkc meyn `nrhe .jygzyn ozevn

miaeh minie zay zcerq la` .gqtl eywzi` xexneÐxn`ck ,mei ceran edl lik` ivn

meid yeciw xne`e ,zay axra zay ly mc` lltzn :(a,fk zekxa) "xgyd zltz" wxta

'ek migqt iaxr `ixi` i`n `xnba jixt ikc :l`igi 'x axd epixen xne`e .mei ceranÐ`l

edfi`"a opirny` xakc ,jygzy cr ipzinl irac meyn migqt iaxr hwpc iiepyl ivn

) "onewn.xvewa diipz digxe` ab` `kde ,dlila `l` lk`p epi` gqtd :ipzwc (a,ep migaf

jygzy cr miaeh minie zezay iab opira i` elit` :uxiz dcedi epiaxeÐjixhvi` `kd

mei ceran migqt zhigyc ab lr s`c opireny`l `z`c ,ipzinlÐmei ceran lk`p epi`

merhi `l dlrnle dgpnd on zay axr ipz :oiwxit yixa inlyexia yi oke .miycw x`yk

.jygzy cr melk

åìéôàå`aiyg `l ipr zaiqdc jzrc `wlqc Ð aqiy cr lk`i `l l`xyiay ipr

:i`w lirlc`c ,miyxtn yie .zexig jxc df oi`e aqdl dn lr el oi`c ,daiqd

mini dnk lk` `ly ipr elit` :yexit .l`xyiay ipr elit`e ,jygzy crÐcr lk`i `l

.jygzyàìoke ."ezgti `l" qxbe .dwcv i`ab :xi`n oa l`eny epiax yxit Ð el ezgti

i`w zeqek rax`` ezgtic xninl `kile .cigi oeyl ,"zegti `l" ipzw `lcn ,d`xpÐiegnzd on xn`wc `de .m"n `la zeqek rax` ipzinl dil ded ok m`cÐick ,lawln rpni `l

.inlyexia yi oke ,dle`b ipeyl drax` cbpk :xi`n oa l`eny epiax yxit "zeqek rax`"e ,zeqek rax` miiwl

àìi`nc ,`ed `xaqe .elya mlek z` `iven `ede ,envrl m` ik ezia ipale eipal oipzep oi`y zvw rnyn oeyld jezn Ð zeqek rax`n el ezgti

yeciwa mb ,edine .mlek z` `iven cg`y dpyd lkc yeciwn zeqek rax` `pyÐwxta la` .izye oigbc `aq `eddl difg iab (`,ew) onwl rnynck ,qek cg` lkl did `ny

ezia ipale eipal odn dwyd :(a,gw onwl) `xnba xn`c ,cere .eqek cg` lkl did `ly zvw rnyn ,onf iab (a,n oiaexir) "oiaxrn lka"Ðmdc rnyn ,`qkc `aex dzyc `ede ,`vi

,jepigl eribd `ly ,ixiin miphw ezia ipae eipaa ,inp i` .mnvrl qek mdl yiya ,zegcl yi edin .mzewydl zelibx oi` dlgzklc rnync ,cere .`qkc `aex opira `dc drinya e`vi

,rnyn .oiia zewepizl zlrez dn :dcedi iax xn` .zewepiz cg`e miyp cg` zeqek rax`a oiaiig lkd :(my) ipzwc ,zeqek rax` cg` lk jixvy rnyn `xnba edine .llka ezy` oi`e

`ly xdfil jixv xingnde .cg` lkl zeqek rax` jixvdle xingdl d`xpe .jepig meyne ,xn`w zeqek rax` zkxa renyl oiaiigc :zegcl yie .zewepizl s` qek jixv `nw `pzlc

.enbt enrh :(a,dw onwl) `xnba xn`c ,mebt mqek `diéàî.dar zt iab (`,fl lirl) "dry lk" wxta ipynck ?i`w gqta `pzc ipyn `l i`n` :xn`z m`e Ð migqt iaxr `ixi`

i`w gqtac meyn :xnel yieÐdvnc `aeig meyn gqt axr hwp `wecc xninle irhinl `ki`c `kd :inp i` .reay lka ixiczc zezay iaxr gipdl el oi`Ðaxr ipzinl dil ded `l

.oaxw meyn ,dk`ln zeyrl xeq` gqtd axra `wecc irhinl `ki` (a,p lirl) "ebdpy mewn" yixa oke .gqtïîoicd `ed `l` `wec e`lc `zrc `wlq `zyd Ð dlrnle dgpnd

.dgpnl jenq
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í"áùø
äðùîäçðîì êåîñ íéçñô éáøòdgpn Ð

,dphwdry ivg hrn dgpnl mcew

) opzc .zixiyr dry zlgzalirlcinz :(`,gp

,dvgne dryza axwe dvgne dpnya hgyp

dil jenqe ,dvgne dryza dphw dgpn z`vnp

ziriyz dry seqa ,mcew dry ivg epiid

.zixiyr dry zlgzeíãà ìëàé àìåë'ick Ð

xecid meyn ,oea`izl devn ly dvn lk`iy

.devnìëàé àì ìàøùéáù éðò åìéôàåiaxra Ð

lre dhna oixeg ipa jxck aqiy cr ,migqt

.zexigl xkf ,oglydåì åúçôé àìåi`ab Ð

) opzck ,miiprd z` oiqpxtnd dwcvwxt d`t

f ipinymewnn xaerd iprl oizget oi` :(ek,'

ezgti `lc `pyil ,`nl`jixvy el epzi `l m` inp oicd `ede .i`w dwcv i`ab` Ð

oxcqe ,zeqek rax` el ozil oilibxy ,hwp `zlinc `gxe` `l` .eixg` egk lka xfgiy

) dax ziy`xaa epivne .epiptl yxetncbpk :xn` `a` iax mya `ped ax ,(gt dyxt

rax`"izgwle" "izl`be" "iz`vede" :mixvn zelba oixen`d dle`b ipeyl

."`x`e" zyxta "izlvde"åìéôàåipr epiidc ,dwcv ly iegnzn qpxtzn `ed Ð

zecerq izy oefn el yiy in :d`t zkqna opzc ,miipray.iegnzd on lehi `l Ð

dwcv i`ab el epzp `l m` ,ikd elit`xikyi e` deli e` ,eyealn z` xekni Ð

.zeqek rax`l oii liaya envr z`àøîâúåúáù éáøò åìéôàåë'`ail` Ð

.eilr aiag zay zcerqe yeciw `diy ick ,dcedi iaxcäöîã àáåéç íåùîÐ

) aizkc ,daeg oey`xd dlil dvnc `aeige .raeyd lr zlk`p `dz `lyzeny

aiopiqxb ikd .zevn elk`z axra :(äçðîä ïî íúä äãåäé éáø àîéú åìéôà
äìòîìååë':opz oizipznae ,"dlrnle dgpnd on" :ipzw dcedi iaxc dizlina Ð

."dgpnl jenq"äìòîìå úåòù òùúî.dgpnl jenq dry ivg epiid Ð
àîìéã

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

áøòãò íãà ìëàé àì äçðnì Ceîñ íéçñt ¤¤§¨¦¨©¦§¨ŸŸ©¨¨©
ãò ìëàé àì ìàøNéaL éðò eléôà .CLçzL¤¤§©£¦¨¦¤§¦§¨¥ŸŸ©©

.áñiLàìåòaøàî Bì eúçôéeléôàå ,ïéé ìL úBñBk ¤¨¥§Ÿ¦§£¥©§©¤©¦©£¦
.éeçîzä ïîàøîâeléôà ?íéçñô éáøò àéøéà éàî ¦©©§©¦§¨©§¥§¨¦£¦

íãà ìëàé àì :àéðúc ,éîð íéáBè íéîéå úBúaL éáøò©§¥©¨§¨¦¦©¦§©§¨ŸŸ©¨¨
éãk ,äìòîìe äçðnä ïî íéáBè íéîéå úBúaL éáøòa§©§¥©¨§¨¦¦¦©¦§¨§©§¨§¥
éñBé éaø ,äãeäé éaø éøáã ,äåàz àeäLk úaMì ñðkiL¤¦¨¥©©¨§¤©£¨¦§¥©¦§¨©¦¥
àì :àðeä áø øîà .CLçzL ãò CìBäå ìëBà :øîBà¥¥§¥©¤¤§©¨©©¨Ÿ
,CLçzL ãò CìBäå ìëBà :øîàc ,éñBé éaøì àlà àëéøö§¦¨¤¨§©¦¥§¨©¥§¥©¤¤§©

éléî éðä¯,íéáBè íéîéå úBúaL éáøòaáøòa ìáà ¨¥¦¥§©§¥©¨§¨¦¦£¨§¤¤
ävîc àáeiç íeMî ,çñtä¯:øîà àtt áø .äãBî ©¤©¦¦¨§©¨¤©©¨¨©

íéîéå úBúaL éáøòa íúä ,äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨¨¨§©§¥©¨§¨¦
íéáBè¯äçðnì Ceîñ ,øéñàc àeä äìòîìe äçðnä ïî ¦¦©¦§¨§©§¨©£¦¨©¦§¨

¯äçðnì Ceîñ eléôà ,çñtä áøòa ìáà .éøL¯éîð ¨¥£¨§¤¤©¤©£¦¨©¦§¨©¦
àì :àéðúäå ?éøL äçðnì Ceîñ úaL áøòáe .øeñà̈§¤¤©¨¨©¦§¨¨¥§¨©§¨Ÿ
úBòL òLzî íéáBè íéîéå úaL áøòa íãà ìëàéŸ©¨¨§¤¤©¨§¨¦¦¦¥©¨

úaMì ñðkiL éãk ,äìòîìeàeäLk,äåàzéaø éøác §©§¨§¥¤¦¨¥©©¨§¤©£¨¦§¥©¦
øîà !CLçzL ãò CìBäå ìëBà :øîBà éñBé éaø ,äãeäé§¨©¦¥¥¥§¥©¤¤§©¨©

ïì àîéì ïàî :àøèeæ øîàzöøúnc?àéä ¨§¨©¥¨¨¦§¨©§¨¦
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פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף צט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc migqt(iyiy meil)

íéçñô éáøò ¯ éøéùò ÷øô
oaxw ipice ,ung xeria ipic mincewd miwxta ex`azdy xg`

.eizeevne gqt lil xcq df wxta ex`eai ,gqt

äðùî
:gqt axra dlik` xeqi` oic zx`an dpyndíéçñt áøòmeia - ¤¤§¨¦

n oqipa xyr drax`Ceîñ[mcew dry ivg-]ìzlitz onfäçðî ¨§¦§¨
mdy ,meid zligzn zeipnf zery ryz seqn ,xnelk ,dphw

,zixiyr dry zligzíãà ìëàé àìztCLçzL ãòrwyzy - ŸŸ©¨¨©¤¤§©
,oea`zl devn ly dvn lk`ie ,arx didi dlilay ick ,ynyd

.devnd xecid `ed jky
oic zx`an dligzae .gqt lil ipic z` x`al dligzn dpynd

:daiqdìëàé àì ,ìàøNéaL éðò eléôàgqt lilaáñiL ãò- £¦¨¦¤§¦§¨¥ŸŸ©©¤¨¥
.zexigl xkf ,oixeg ipa jxck ogley ci lre dhin lr dhen ayiy
dligzn .gqt lila oii ly zeqek rax` zezyl epwz minkg

:df oic x`al dpyndBì eúçôé àìåiprl dwcvd i`ab epzi `le - §Ÿ¦§£
zegtïéé ìL úBñBk òaøàî.gqt lila zezyl minkg epwzy ¥©§©¤©¦

eléôàåqpxtznd xzeia ipr `edéeçîzä ïîxfgl aiig ,dwcv ly ©£¦¦©©§
.dwcvd i`abn mlaiw `l m` ,zeqek rax` xg`

àøîâ
cr mc` lk`i `l dgpnl jenq migqt axr ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .jygzyàéøéà éàîepzpyna `pzd hwp recn - ©¦§¨
`weec ,dgpnl jenqd onfd on dlik`d xeqi` oiprléáøò'©§¥

,'íéçñôixdeeléôàaå úBúaL éáøòaxrx`y iénð íéáBè íéîé- §¨¦£¦©§¥©¨§¨¦¦©¦
,dcedi iax zrcl ok oicd ok mbàéðúc,`ziixaaíãà ìëàé àì §©§¨ŸŸ©¨¨

å úBúaL éáøòaiaxrïî íéáBè íéîéonféãk ,äìòîìe äçðnä §©§¥©¨§¨¦¦¦©¦§¨§©§¨§¥
úaMì ñðkiLaeh meileäåàz àeäLk,lek`l de`zn `edyk - ¤¦¨¥©©¨§¤©£¨

z` lk`i `le ,eilr miaiag aeh meie zay zcerqe yeciwd eidie
,raeyd lr ezcerq,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácdvx m`ìëBà ¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥

CLçzL ãò CìBäålek`l ligzdl xeqi` oi`e ,ynyd rwyzy - §¥©¤¤§©
,dyw ok m` .dlrnle dgpnd onfn miaeh minie zezay iaxra
lka `le ,migqt iaxra wx epic z` epzpyna `pzd dpy recn

.dcedi iaxk miaeh minie zezay iaxr

:`xnbd zvxznàëéøö àì ,àðeä áø øîàepzpyn dkxved `l - ¨©©¨Ÿ§¦¨
,dgpnl jenq gqt axra dlik`d xeqi` oic z` epcnllàlà¤¨

ìzhiyøîàc ,éñBé éaøaeh mei x`ye zay axray ,`ziixaa §©¦¥§¨©
,CLçzL ãò CìBäå ìëBàc ,dpynd dx`ia ezhiyleéléî éðä- ¥§¥©¤¤§©¨¥¦¥

`l` epi` ,dkiyg cr lek`l xzeny df oic xnelk ,el` mixac
íéîéå úBúaL éáøòaàáeiç íeMî ,çñtä áøòa ìáà ,íéáBè §©§¥©¨§¨¦¦£¨§¤¤©¤©¦¦¨

czlik`ävî,dxezd on `idy gqt lilaäãBîxeq`y iqei iax §©¨¤
dvnd didz `ly ick ,dgpnl jenqd onfd on lek`l ligzdl

.raeyd lr zlk`p
:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà àtt áøixacy xn`z m` elit` - ©¨¨¨©£¦¥¨

zhiya mb md epzpyn,äãeäé éaøiaxra `weec epic `pzd dpy ©¦§¨
c meyn ,miaeh minie zezay iaxra e`py `le migqtíúämy - ¨¨

å úBúaL éáøòax`y,íéáBè íéîéwxïîonfäçðnäenvr dphw §©§¥©¨§¨¦¦¦©¦§¨
,äìòîìedcedi iax zrc ,dvgne zery ryzn `edyøéñàc àeä §©§¨©£¦

j` ,'dlrnle dgpnd on' `ziixaa epipyy enk ,lek`lCeîñ̈
äçðnì,zery ryz seqn xnelk ,dgpnd onfl mcew dry ivg - ©¦§¨

éøL,lek`l xzen -eléôà ,çñtä áøòa ìáànénð äçðnì Ceîñ ¨¦£¨§¤¤©¤©£¦¨©¦§¨©¦
ok mb -øeñà`pzd dpy `l jkle ,dpyna epipyy itk ,lek`l ¨

.miaeh mini x`ye zezay iaxr epzpyna
:`tt ax ly evexiz lr `xnbd dywnåikCeîñ úaL áøòa §§¤¤©¨¨

éøL äçðnì,dcedi iax zhiyl lek`l xzen -àéðúäå`lde - ©¦§¨¨¦§¨©§¨
,zxg` `ziixaa epipyíéáBè íéîéå úaL áøòa íãà ìëàé àìŸŸ©¨¨§¤¤©¨§¨¦¦

îseq,äìòîìe úBòL òLzonfl mcew dry ivg `ed df onfy ¦¥©¨§©§¨
,dvgne zery ryza `edy dphw dgpnàeäLk úaMì ñðkiL éãk§¥¤¦¨¥©©¨§¤
,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,äåàzdvx m`ãò CìBäå ìëBà ©£¨¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥§¥©

.CLçzLmini x`ye zezay iaxra s`y `ziixaa yxetn ixd ¤¤§©
oi` ok m`e ,dgpnl jenqn xak lek`l dcedi iax xq` miaeh
iaxr dhwpe ,dcedi iax zhiya s` dzpyp epzpyny uxzl
dcedi iax xq` `l miaeh mini iaxr x`yay meyn migqt

.ynn dgpn onfn `l` lek`l
:`xnbd zvxznïì àîéì ïàî ,àøèeæ øî øîàepl xn`i in - ¨©©§¨©¥¨¨

cdipyd ef `ziixaàéä àzöøúîon xzei zpwezn dzqxib - ¦§¨©§¨¦
iaxra s` dcedi iax zrcly dpnn giken dz` jkly ,dpey`xd

,dgpn onfl jenqn xak lek`l xeq` miaeh minie zezay
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc migqt(oey`x meil)

ueg `vnp xyrnd xy`k ,wegx mewnl mewnd aygp xyrna
,e`iadl devnd myly mewnl ueg ,xnelk ,exiykd mewnl
xy`k wegx mewnl mewnd aygp gqta s` ,milyexil ueg epiide
zevn ik ,dxfrl ueg epiide ,exiykd mewnl ueg mc`d cner
iax zrca mi`pz ewlgpy `vnp .dxfrl e`iadl `id gqt oaxw
xhet epi` dwegx jxc xehty enya xn`y `pz yie ,xfril`
dyre qpkd el mixne` `l` ,dxfrd oztnl uegn cnery mc`
`ziixaa `pzd zrc s` `id efy uxzl yi ok m` ,oey`x gqt
oeik zxk aiig ln `ly lxry xfril` iax mya xn`y lirl

.lene mew el mixne`y
in zhiyk zxxane ,mi`xen`d cg` xn`y oic d`ian `xnbd

:`xnbd zxxan .exn`àä àìæà ïàîkmi`pzdn in zhiyk ± §©¨§¨¨
oicd xn`póñBé áø øa ÷çöé éaø øîàcyíéàîèampyi xy`k ± §¨©©¦¦§¨©©¥¦§¥¦

m` zrcl ick ,aex md m` wecal dvex dz`e l`xyia mi`nh
,ipy gqtl egci mi`nhdy e` d`neha gqtd z` zeyrlClä©¥

,äøæòa ïéãîBòä áBø øçàaex mpyiy s` ,mi`nh maex m`y ©©¨§¦¨£¨¨
md uega micnerd ik ,d`neha dyri ,dxfrl uegn mixedh

daiyn .gqtd iyer jeza maiygdl jl oi`e ,dwegx jxca
:`xnbdïàîk,in zhiyk -íeMî øîàL äãeäé éaø øa éñBé éaøk §©§©¦¥©©¦§¨¤¨©¦

øæòéìà éaøjxca cnerk aygp ,dxfrd znegl uegn cnerdy ©¦¡¦¤¤
.dwegx

:dpyna epipy'åëå Cëéôì ,éñBé éaø Bì øîà`l ,xnel ,'d lr cewp ¨©©¦¥§¦¨
d`ian `xnbd .uegle dxfrd ztewqi`n `l` i`ce wegxy iptn
:xg` weqtn df oic cnly `ziixaa ililbd iqei iax ixac z`

,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðzweqta xn`p did m`Cøc','dwegx ©§¨©¦¥©§¦¦¥¤¤
éðà òîBLwegixa cner mc` xy`k wx `ed xehtdyíéðL Cìäî ¥©£¦©£©§©¦

ìL Bàíéîé äLj` ,dxfrdnàeäLk[weqtd-]àì Cøãáe' øîBà §Ÿ¨¨¦§¤¥§¤¤Ÿ
äéä'diOrn `edd WtPd dzxkpe gqRd zFUrl lcge(bi h my), ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

,'did `l dwegx jxcae' xne` epi`eL ãébîelit`úte÷ñàî ©¦¤¥¦§©
Cøc éeø÷ õeçìå äøæòäjxca did `lyk wxy rnyn ik ,dwegx ¨£¨¨§©¨¤¤

,dxfra cner `edyk epiide ,zxk aiig ,gqtd z` dyr `le llk
mewn lkny oeik ,xeht `ed dxfrd ztewq`l uegn cnr m` j`

.jxca did
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קצג
ezny ina cenr hv sc ± iyily wxtmigqt

äðùîäçðîì êåîñ íéçñô éáøò.hrn dgpnl mcew Ðìëàé àìlk`iy ick Ð

.devn xecid meyn ,oea`izl devn ly dvnìëàé àì ìàøùéáù éðò åìéôàå
.oglyd lre dhna ,zexigl xkf ,oixeg ipa jxck aqiy cr ,migqt ilila Ðòáøà

úåñåë"mkz` iz`vede" :mixvn zelba mixen`d dle`b ipeyl drax` cbpk Ð

"mkz` izlvde"izgwle" "mkz` izl`be"

"mkz`."`x`e" zyxtaåìéôàåqpxtzn Ð

opzc .miipray ipr epiidc ,dwcv ly iegnzn

) d`t zkqnaf dpyn ipiny wxtel yiy in :(

.iegnzd on lehi `l ,zecerq izy oefnàøîâ
äåàú àåäùëlr zay zcerq `az `le Ð

.raeydàëéøö àì`l migqt axr :ipzwc Ð

jled :xn`c ,iqei iaxl `l` ,jygzy cr lk`i

.jygzy cr lke`eàîéú åìéôàinp oizipzn Ð

,migqt iaxr ipzilc `ed oicae ,`id dcedi iax

.dgpnl jenq iieaxlúåòù òùúîepiid Ð

.dgpnl jenq
àúùáùî
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áøò"iaxr" opiqxb i` migqtÐ"axr" opiqxb i`e .`gipÐea oihgeyy axr :xn`w ikd

.ipye oey`x gqt axr :inp i` .migqtàì.lltzd elit` :yexit Ð mc` lk`i

dgpn zltz lltzd `lac .`xnba opixn`ck ,dvn meyneÐdpyd zeni x`ya elit`

dvn i` ?lk`i `l dne :xn`z m`e .(a,h) zayc `nw wxta opzck ,xeq`Ðmcew elit`

dvn lke`d lk :inlyexia opixn`ck ,xeq` inp

i`e .eing ziaa ezqex` lrea eli`k gqtd axra

`nibxz ipinaÐla` :(a,fw) `xnba xn` `d

ixii`c :xnel yie !`nibxz ipina `ed lahn

dvna `l` inlyexia xq` `lc ,dxiyr dvna

.dpnf mcew dlke`e ezaeg da z`vl die`xd

dxiyr dvn la`Ðepiax bdep did oke `ixy

.mz

êåîñ`de :xn`z m`e Ð lk`i `l dgpnl

zewiva :(`,n lirl) "dry lk"a xn`

lk`iy calae mdn eqixk mc` `lnn mieb ly

elit` lek`l xq` `kde ,dpexg`a dvn zifk

mc` dcerqd dze`ac :xnel yie !mei ceran

dvn lk`iy ick ,eraey lk lke` epi`e ,xdfp

mei ceran la` .oea`izlÐlke`e ,xdfp mc` oi`

,daxc`e .de`zi dlild cry xaqe ,eraey lk

`de .eirna lk`nd jxazi ik ,xzei ray didi

zxn` i`c ,xixb `xngc (a,fw) onwl `ax wiicc

cirq crqinÐ?dzyi i`n` elld zeqekd oia

eraey lek`ln xdfp dcerq dze`ac ab lr s`

Ðoian :inp i` .xdfdl xyt` i` dizya la`

incc wiic llde `zcb` `ki`c ipyl oey`x

.zxg` dcerql

ãòcr jixhvi` i`n` :miywn Ð jygzy

zezay iab `xnbac :cere !`hiyt ?jygzy

wgvi 'x axd xne`e !dil ipzw `l miaeh minie

xexne dvne gqtd :`ztqeza `ipzck ,jygzy cr opira `weec dvn iabc :l"iaxewn

dvne "dfd dlila xyad z` elk`e" :(ai zeny) aizkc meyn `nrhe .jygzyn ozevn

miaeh minie zay zcerq la` .gqtl eywzi` xexneÐxn`ck ,mei ceran edl lik` ivn

meid yeciw xne`e ,zay axra zay ly mc` lltzn :(a,fk zekxa) "xgyd zltz" wxta

'ek migqt iaxr `ixi` i`n `xnba jixt ikc :l`igi 'x axd epixen xne`e .mei ceranÐ`l

edfi`"a opirny` xakc ,jygzy cr ipzinl irac meyn migqt iaxr hwpc iiepyl ivn

) "onewn.xvewa diipz digxe` ab` `kde ,dlila `l` lk`p epi` gqtd :ipzwc (a,ep migaf

jygzy cr miaeh minie zezay iab opira i` elit` :uxiz dcedi epiaxeÐjixhvi` `kd

mei ceran migqt zhigyc ab lr s`c opireny`l `z`c ,ipzinlÐmei ceran lk`p epi`

merhi `l dlrnle dgpnd on zay axr ipz :oiwxit yixa inlyexia yi oke .miycw x`yk

.jygzy cr melk

åìéôàå`aiyg `l ipr zaiqdc jzrc `wlqc Ð aqiy cr lk`i `l l`xyiay ipr

:i`w lirlc`c ,miyxtn yie .zexig jxc df oi`e aqdl dn lr el oi`c ,daiqd

mini dnk lk` `ly ipr elit` :yexit .l`xyiay ipr elit`e ,jygzy crÐcr lk`i `l

.jygzyàìoke ."ezgti `l" qxbe .dwcv i`ab :xi`n oa l`eny epiax yxit Ð el ezgti

i`w zeqek rax`` ezgtic xninl `kile .cigi oeyl ,"zegti `l" ipzw `lcn ,d`xpÐiegnzd on xn`wc `de .m"n `la zeqek rax` ipzinl dil ded ok m`cÐick ,lawln rpni `l

.inlyexia yi oke ,dle`b ipeyl drax` cbpk :xi`n oa l`eny epiax yxit "zeqek rax`"e ,zeqek rax` miiwl

àìi`nc ,`ed `xaqe .elya mlek z` `iven `ede ,envrl m` ik ezia ipale eipal oipzep oi`y zvw rnyn oeyld jezn Ð zeqek rax`n el ezgti

yeciwa mb ,edine .mlek z` `iven cg`y dpyd lkc yeciwn zeqek rax` `pyÐwxta la` .izye oigbc `aq `eddl difg iab (`,ew) onwl rnynck ,qek cg` lkl did `ny

ezia ipale eipal odn dwyd :(a,gw onwl) `xnba xn`c ,cere .eqek cg` lkl did `ly zvw rnyn ,onf iab (a,n oiaexir) "oiaxrn lka"Ðmdc rnyn ,`qkc `aex dzyc `ede ,`vi

,jepigl eribd `ly ,ixiin miphw ezia ipae eipaa ,inp i` .mnvrl qek mdl yiya ,zegcl yi edin .mzewydl zelibx oi` dlgzklc rnync ,cere .`qkc `aex opira `dc drinya e`vi

,rnyn .oiia zewepizl zlrez dn :dcedi iax xn` .zewepiz cg`e miyp cg` zeqek rax`a oiaiig lkd :(my) ipzwc ,zeqek rax` cg` lk jixvy rnyn `xnba edine .llka ezy` oi`e

`ly xdfil jixv xingnde .cg` lkl zeqek rax` jixvdle xingdl d`xpe .jepig meyne ,xn`w zeqek rax` zkxa renyl oiaiigc :zegcl yie .zewepizl s` qek jixv `nw `pzlc

.enbt enrh :(a,dw onwl) `xnba xn`c ,mebt mqek `diéàî.dar zt iab (`,fl lirl) "dry lk" wxta ipynck ?i`w gqta `pzc ipyn `l i`n` :xn`z m`e Ð migqt iaxr `ixi`

i`w gqtac meyn :xnel yieÐdvnc `aeig meyn gqt axr hwp `wecc xninle irhinl `ki`c `kd :inp i` .reay lka ixiczc zezay iaxr gipdl el oi`Ðaxr ipzinl dil ded `l

.oaxw meyn ,dk`ln zeyrl xeq` gqtd axra `wecc irhinl `ki` (a,p lirl) "ebdpy mewn" yixa oke .gqtïîoicd `ed `l` `wec e`lc `zrc `wlq `zyd Ð dlrnle dgpnd

.dgpnl jenq
`nlic
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í"áùø
äðùîäçðîì êåîñ íéçñô éáøòdgpn Ð

,dphwdry ivg hrn dgpnl mcew

) opzc .zixiyr dry zlgzalirlcinz :(`,gp

,dvgne dryza axwe dvgne dpnya hgyp

dil jenqe ,dvgne dryza dphw dgpn z`vnp

ziriyz dry seqa ,mcew dry ivg epiid

.zixiyr dry zlgzeíãà ìëàé àìåë'ick Ð

xecid meyn ,oea`izl devn ly dvn lk`iy

.devnìëàé àì ìàøùéáù éðò åìéôàåiaxra Ð

lre dhna oixeg ipa jxck aqiy cr ,migqt

.zexigl xkf ,oglydåì åúçôé àìåi`ab Ð

) opzck ,miiprd z` oiqpxtnd dwcvwxt d`t

f ipinymewnn xaerd iprl oizget oi` :(ek,'

ezgti `lc `pyil ,`nl`jixvy el epzi `l m` inp oicd `ede .i`w dwcv i`ab` Ð

oxcqe ,zeqek rax` el ozil oilibxy ,hwp `zlinc `gxe` `l` .eixg` egk lka xfgiy

) dax ziy`xaa epivne .epiptl yxetncbpk :xn` `a` iax mya `ped ax ,(gt dyxt

rax`"izgwle" "izl`be" "iz`vede" :mixvn zelba oixen`d dle`b ipeyl

."`x`e" zyxta "izlvde"åìéôàåipr epiidc ,dwcv ly iegnzn qpxtzn `ed Ð

zecerq izy oefn el yiy in :d`t zkqna opzc ,miipray.iegnzd on lehi `l Ð

dwcv i`ab el epzp `l m` ,ikd elit`xikyi e` deli e` ,eyealn z` xekni Ð

.zeqek rax`l oii liaya envr z`àøîâúåúáù éáøò åìéôàåë'`ail` Ð

.eilr aiag zay zcerqe yeciw `diy ick ,dcedi iaxcäöîã àáåéç íåùîÐ

) aizkc ,daeg oey`xd dlil dvnc `aeige .raeyd lr zlk`p `dz `lyzeny

aiopiqxb ikd .zevn elk`z axra :(äçðîä ïî íúä äãåäé éáø àîéú åìéôà
äìòîìååë':opz oizipznae ,"dlrnle dgpnd on" :ipzw dcedi iaxc dizlina Ð

."dgpnl jenq"äìòîìå úåòù òùúî.dgpnl jenq dry ivg epiid Ð
àîìéã
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áøòãò íãà ìëàé àì äçðnì Ceîñ íéçñt ¤¤§¨¦¨©¦§¨ŸŸ©¨¨©
ãò ìëàé àì ìàøNéaL éðò eléôà .CLçzL¤¤§©£¦¨¦¤§¦§¨¥ŸŸ©©

.áñiLàìåòaøàî Bì eúçôéeléôàå ,ïéé ìL úBñBk ¤¨¥§Ÿ¦§£¥©§©¤©¦©£¦
.éeçîzä ïîàøîâeléôà ?íéçñô éáøò àéøéà éàî ¦©©§©¦§¨©§¥§¨¦£¦

íãà ìëàé àì :àéðúc ,éîð íéáBè íéîéå úBúaL éáøò©§¥©¨§¨¦¦©¦§©§¨ŸŸ©¨¨
éãk ,äìòîìe äçðnä ïî íéáBè íéîéå úBúaL éáøòa§©§¥©¨§¨¦¦¦©¦§¨§©§¨§¥
éñBé éaø ,äãeäé éaø éøáã ,äåàz àeäLk úaMì ñðkiL¤¦¨¥©©¨§¤©£¨¦§¥©¦§¨©¦¥
àì :àðeä áø øîà .CLçzL ãò CìBäå ìëBà :øîBà¥¥§¥©¤¤§©¨©©¨Ÿ
,CLçzL ãò CìBäå ìëBà :øîàc ,éñBé éaøì àlà àëéøö§¦¨¤¨§©¦¥§¨©¥§¥©¤¤§©

éléî éðä¯,íéáBè íéîéå úBúaL éáøòaáøòa ìáà ¨¥¦¥§©§¥©¨§¨¦¦£¨§¤¤
ävîc àáeiç íeMî ,çñtä¯:øîà àtt áø .äãBî ©¤©¦¦¨§©¨¤©©¨¨©

íéîéå úBúaL éáøòa íúä ,äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨¨¨§©§¥©¨§¨¦
íéáBè¯äçðnì Ceîñ ,øéñàc àeä äìòîìe äçðnä ïî ¦¦©¦§¨§©§¨©£¦¨©¦§¨

¯äçðnì Ceîñ eléôà ,çñtä áøòa ìáà .éøL¯éîð ¨¥£¨§¤¤©¤©£¦¨©¦§¨©¦
àì :àéðúäå ?éøL äçðnì Ceîñ úaL áøòáe .øeñà̈§¤¤©¨¨©¦§¨¨¥§¨©§¨Ÿ
úBòL òLzî íéáBè íéîéå úaL áøòa íãà ìëàéŸ©¨¨§¤¤©¨§¨¦¦¦¥©¨

úaMì ñðkiL éãk ,äìòîìeàeäLk,äåàzéaø éøác §©§¨§¥¤¦¨¥©©¨§¤©£¨¦§¥©¦
øîà !CLçzL ãò CìBäå ìëBà :øîBà éñBé éaø ,äãeäé§¨©¦¥¥¥§¥©¤¤§©¨©

ïì àîéì ïàî :àøèeæ øîàzöøúnc?àéä ¨§¨©¥¨¨¦§¨©§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc migqt(iyiy meil)

íéçñô éáøò ¯ éøéùò ÷øô
oaxw ipice ,ung xeria ipic mincewd miwxta ex`azdy xg`

.eizeevne gqt lil xcq df wxta ex`eai ,gqt

äðùî
:gqt axra dlik` xeqi` oic zx`an dpyndíéçñt áøòmeia - ¤¤§¨¦

n oqipa xyr drax`Ceîñ[mcew dry ivg-]ìzlitz onfäçðî ¨§¦§¨
mdy ,meid zligzn zeipnf zery ryz seqn ,xnelk ,dphw

,zixiyr dry zligzíãà ìëàé àìztCLçzL ãòrwyzy - ŸŸ©¨¨©¤¤§©
,oea`zl devn ly dvn lk`ie ,arx didi dlilay ick ,ynyd

.devnd xecid `ed jky
oic zx`an dligzae .gqt lil ipic z` x`al dligzn dpynd

:daiqdìëàé àì ,ìàøNéaL éðò eléôàgqt lilaáñiL ãò- £¦¨¦¤§¦§¨¥ŸŸ©©¤¨¥
.zexigl xkf ,oixeg ipa jxck ogley ci lre dhin lr dhen ayiy
dligzn .gqt lila oii ly zeqek rax` zezyl epwz minkg

:df oic x`al dpyndBì eúçôé àìåiprl dwcvd i`ab epzi `le - §Ÿ¦§£
zegtïéé ìL úBñBk òaøàî.gqt lila zezyl minkg epwzy ¥©§©¤©¦

eléôàåqpxtznd xzeia ipr `edéeçîzä ïîxfgl aiig ,dwcv ly ©£¦¦©©§
.dwcvd i`abn mlaiw `l m` ,zeqek rax` xg`

àøîâ
cr mc` lk`i `l dgpnl jenq migqt axr ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .jygzyàéøéà éàîepzpyna `pzd hwp recn - ©¦§¨
`weec ,dgpnl jenqd onfd on dlik`d xeqi` oiprléáøò'©§¥

,'íéçñôixdeeléôàaå úBúaL éáøòaxrx`y iénð íéáBè íéîé- §¨¦£¦©§¥©¨§¨¦¦©¦
,dcedi iax zrcl ok oicd ok mbàéðúc,`ziixaaíãà ìëàé àì §©§¨ŸŸ©¨¨

å úBúaL éáøòaiaxrïî íéáBè íéîéonféãk ,äìòîìe äçðnä §©§¥©¨§¨¦¦¦©¦§¨§©§¨§¥
úaMì ñðkiLaeh meileäåàz àeäLk,lek`l de`zn `edyk - ¤¦¨¥©©¨§¤©£¨

z` lk`i `le ,eilr miaiag aeh meie zay zcerqe yeciwd eidie
,raeyd lr ezcerq,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácdvx m`ìëBà ¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥

CLçzL ãò CìBäålek`l ligzdl xeqi` oi`e ,ynyd rwyzy - §¥©¤¤§©
,dyw ok m` .dlrnle dgpnd onfn miaeh minie zezay iaxra
lka `le ,migqt iaxra wx epic z` epzpyna `pzd dpy recn

.dcedi iaxk miaeh minie zezay iaxr

:`xnbd zvxznàëéøö àì ,àðeä áø øîàepzpyn dkxved `l - ¨©©¨Ÿ§¦¨
,dgpnl jenq gqt axra dlik`d xeqi` oic z` epcnllàlà¤¨

ìzhiyøîàc ,éñBé éaøaeh mei x`ye zay axray ,`ziixaa §©¦¥§¨©
,CLçzL ãò CìBäå ìëBàc ,dpynd dx`ia ezhiyleéléî éðä- ¥§¥©¤¤§©¨¥¦¥

`l` epi` ,dkiyg cr lek`l xzeny df oic xnelk ,el` mixac
íéîéå úBúaL éáøòaàáeiç íeMî ,çñtä áøòa ìáà ,íéáBè §©§¥©¨§¨¦¦£¨§¤¤©¤©¦¦¨

czlik`ävî,dxezd on `idy gqt lilaäãBîxeq`y iqei iax §©¨¤
dvnd didz `ly ick ,dgpnl jenqd onfd on lek`l ligzdl

.raeyd lr zlk`p
:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà àtt áøixacy xn`z m` elit` - ©¨¨¨©£¦¥¨

zhiya mb md epzpyn,äãeäé éaøiaxra `weec epic `pzd dpy ©¦§¨
c meyn ,miaeh minie zezay iaxra e`py `le migqtíúämy - ¨¨

å úBúaL éáøòax`y,íéáBè íéîéwxïîonfäçðnäenvr dphw §©§¥©¨§¨¦¦¦©¦§¨
,äìòîìedcedi iax zrc ,dvgne zery ryzn `edyøéñàc àeä §©§¨©£¦

j` ,'dlrnle dgpnd on' `ziixaa epipyy enk ,lek`lCeîñ̈
äçðnì,zery ryz seqn xnelk ,dgpnd onfl mcew dry ivg - ©¦§¨

éøL,lek`l xzen -eléôà ,çñtä áøòa ìáànénð äçðnì Ceîñ ¨¦£¨§¤¤©¤©£¦¨©¦§¨©¦
ok mb -øeñà`pzd dpy `l jkle ,dpyna epipyy itk ,lek`l ¨

.miaeh mini x`ye zezay iaxr epzpyna
:`tt ax ly evexiz lr `xnbd dywnåikCeîñ úaL áøòa §§¤¤©¨¨

éøL äçðnì,dcedi iax zhiyl lek`l xzen -àéðúäå`lde - ©¦§¨¨¦§¨©§¨
,zxg` `ziixaa epipyíéáBè íéîéå úaL áøòa íãà ìëàé àìŸŸ©¨¨§¤¤©¨§¨¦¦

îseq,äìòîìe úBòL òLzonfl mcew dry ivg `ed df onfy ¦¥©¨§©§¨
,dvgne zery ryza `edy dphw dgpnàeäLk úaMì ñðkiL éãk§¥¤¦¨¥©©¨§¤
,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,äåàzdvx m`ãò CìBäå ìëBà ©£¨¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥§¥©

.CLçzLmini x`ye zezay iaxra s`y `ziixaa yxetn ixd ¤¤§©
oi` ok m`e ,dgpnl jenqn xak lek`l dcedi iax xq` miaeh
iaxr dhwpe ,dcedi iax zhiya s` dzpyp epzpyny uxzl
dcedi iax xq` `l miaeh mini iaxr x`yay meyn migqt

.ynn dgpn onfn `l` lek`l
:`xnbd zvxznïì àîéì ïàî ,àøèeæ øî øîàepl xn`i in - ¨©©§¨©¥¨¨

cdipyd ef `ziixaàéä àzöøúîon xzei zpwezn dzqxib - ¦§¨©§¨¦
iaxra s` dcedi iax zrcly dpnn giken dz` jkly ,dpey`xd

,dgpn onfl jenqn xak lek`l xeq` miaeh minie zezay
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc migqt(oey`x meil)

ueg `vnp xyrnd xy`k ,wegx mewnl mewnd aygp xyrna
,e`iadl devnd myly mewnl ueg ,xnelk ,exiykd mewnl
xy`k wegx mewnl mewnd aygp gqta s` ,milyexil ueg epiide
zevn ik ,dxfrl ueg epiide ,exiykd mewnl ueg mc`d cner
iax zrca mi`pz ewlgpy `vnp .dxfrl e`iadl `id gqt oaxw
xhet epi` dwegx jxc xehty enya xn`y `pz yie ,xfril`
dyre qpkd el mixne` `l` ,dxfrd oztnl uegn cnery mc`
`ziixaa `pzd zrc s` `id efy uxzl yi ok m` ,oey`x gqt
oeik zxk aiig ln `ly lxry xfril` iax mya xn`y lirl

.lene mew el mixne`y
in zhiyk zxxane ,mi`xen`d cg` xn`y oic d`ian `xnbd

:`xnbd zxxan .exn`àä àìæà ïàîkmi`pzdn in zhiyk ± §©¨§¨¨
oicd xn`póñBé áø øa ÷çöé éaø øîàcyíéàîèampyi xy`k ± §¨©©¦¦§¨©©¥¦§¥¦

m` zrcl ick ,aex md m` wecal dvex dz`e l`xyia mi`nh
,ipy gqtl egci mi`nhdy e` d`neha gqtd z` zeyrlClä©¥

,äøæòa ïéãîBòä áBø øçàaex mpyiy s` ,mi`nh maex m`y ©©¨§¦¨£¨¨
md uega micnerd ik ,d`neha dyri ,dxfrl uegn mixedh

daiyn .gqtd iyer jeza maiygdl jl oi`e ,dwegx jxca
:`xnbdïàîk,in zhiyk -íeMî øîàL äãeäé éaø øa éñBé éaøk §©§©¦¥©©¦§¨¤¨©¦

øæòéìà éaøjxca cnerk aygp ,dxfrd znegl uegn cnerdy ©¦¡¦¤¤
.dwegx

:dpyna epipy'åëå Cëéôì ,éñBé éaø Bì øîà`l ,xnel ,'d lr cewp ¨©©¦¥§¦¨
d`ian `xnbd .uegle dxfrd ztewqi`n `l` i`ce wegxy iptn
:xg` weqtn df oic cnly `ziixaa ililbd iqei iax ixac z`

,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðzweqta xn`p did m`Cøc','dwegx ©§¨©¦¥©§¦¦¥¤¤
éðà òîBLwegixa cner mc` xy`k wx `ed xehtdyíéðL Cìäî ¥©£¦©£©§©¦

ìL Bàíéîé äLj` ,dxfrdnàeäLk[weqtd-]àì Cøãáe' øîBà §Ÿ¨¨¦§¤¥§¤¤Ÿ
äéä'diOrn `edd WtPd dzxkpe gqRd zFUrl lcge(bi h my), ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

,'did `l dwegx jxcae' xne` epi`eL ãébîelit`úte÷ñàî ©¦¤¥¦§©
Cøc éeø÷ õeçìå äøæòäjxca did `lyk wxy rnyn ik ,dwegx ¨£¨¨§©¨¤¤

,dxfra cner `edyk epiide ,zxk aiig ,gqtd z` dyr `le llk
mewn lkny oeik ,xeht `ed dxfrd ztewq`l uegn cnr m` j`

.jxca did
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc migqt(ycew zay meil)

àéä àzLaLî àîìécdidy ,zyaeyn ef `ziixa zqxib `ny - ¦§¨§©©§¨¦
e` ,dvgne zery ryzn ,dcedi iax ixaca zepyl `pzl el
dyw `l ok lre ,dpey`xd `ziixaak ,dlrnle dgpnd on zepyl

.`tt ax lr dpnn
:`xhef xn uexiz z` `xnbd dgecøîéøî déì øîà,`xhef xnl ¨©¥§¥©

àîézéàåz`f xn`y mixne` yie -øîéé áø`ziixa ,`xhef xnl §¦¥¨©¥©
ixdy ,zyaeyn dpi` efdé÷øéôì éòìwéà àðàezyxcl izpncfd - £¨¦©§¦§¦§¥

dén÷ éðúå àpz í÷å ,énà áøc déøa ñçðt áøccg` cnre - §©¦§¨§¥§©©¦§¨©¨§¨¦©¥
dipyd `ziixad z` eiptl dpye [zeziixa zepyl libxd] minkgd

,'dlrnle zery ryzn' epiptl dzqxibkdépéî dìaé÷ålaiwe - §¦§¨¦¥
ixd .`id zyaeyny xn` `le ,ef `ziixa qgpt ax epnn

.`xhef xn ly evexiz dgcpe ,zpwezn dzqxiby
lr dziiyewl `xnbd zxfeg ,`xhef xn ly evexiz dgcpy xg`n

:`tt ax ly evexizéëä éà,zpwezn `ziixad zqxiby jk m` - ¦¨¦
,gqt axrl dey miaeh minie zezay iaxr oic dcedi iax zrcle

,dgpnd onfl jenqn xak lek`l xeq`yàéL÷evexiz lr dyw - ©§¨
ok m` recn ,dcedi iax zhiyk epzpyn z` cinrdy `tt ax ly
iaxr dpy `le ,migqt iaxr `weec epzpyn ly `pzd hwp

.miaeh mini x`ye zezay
:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàuxzl yiy `ed xexa xac -áøãk ¤¨§©©§¨¦§©

àðeäjenqn lek`l zxqe`d epzpyny ,`ped ax ly evexizk - ¨
xaeqd iqei iax zhiyk `id ,gqt axra `weec dgpnd onfl

.jygzy cr lek`l xzen miaeh mini x`ye zezay iaxray
:`ped ax ly evexiz lr s` `xnbd dywnàðeä áøìeuxizy §©¨

axra dgpnl jenqd onfd on lek`l ligzdl zxqe`d epzpyny
,gqt axra dcedi iaxl dfa dceny iqei iax zhiyk `id gqtéî¦

àçéð,ayein xacd m`d -øîàäåxn` ixde -éaø øîà äéîøé éaø ¦¨§¨¨©©¦¦§§¨¨©©¦
àîézéàå ,ïðçBédf xacy mixne` yie -éaø øîà eäáà éaø øîà ¨¨§¦¥¨¨©©¦£¨¨©©¦

çñtä áøòa äãeäé éaøk äëìä ,àðéðç éaø øa éñBéligzdl xeq`y ¥©©¦£¦¨£¨¨§©¦§¨§¤¤©¤©
,dgpnl jenqn lek`lúaL áøòa éñBé éaøk äëìäålke`e jledy ©£¨¨§©¦¥§¤¤©¨

weqtl mi`xen`d ekxvedy jkn :`xnbd zwiicn .dkiyg cr
ììkî ,'çñtä áøòa äãeäé éaøk äëìä'dfn rnyn -âéìôc £¨¨§©¦§¨§¤¤©¤©¦§¨§¨¦

[wlegy-]eäééåøúa éñBé éaøaxra mbe zay axra mb ,mdipya - ©¦¥§©§©§
xzen zay axray xaeqe dcedi iax ixac lr wlegy myke ,gqt
ax lr dywe .gqt axr oiprl mb xaeq jk ,dkiyg cr lek`l
jenqn gqt axra lek`l zxqe`d epzpyn z` cinrdy `ped

.iqei iaxk dgpnl
:`xnbd zvxzn,àìwleg iqei iaxy mi`xen`d ixacn wiiecnd Ÿ

jenqn dlik`d zlgzd oica df oi` ,gqt axra dcedi iax lr
,mdixac miwiiecn jke .xg` oica `l` ,dgpnläëìä'iaxk £¨¨

'gqt axra dcediììkîdfn rnyn -éâéìôciax miwlegy - ¦§¨¦§¦¦

gqt axra iqei iaxe dcediä÷ñôäa,dkiygyn lek`ln §©§¨¨
zlgzd oica j` .dcedi iaxk weqtl ekxved dfae ,onwl x`eank
gqt axra dcedi iaxl iqei iax dcen dgpnl jenqn dlik`d
ax uexizk ,ezhiyl df oic epcnll epzpyn dkxvede ,xeq`y

.[`ped
oiprl iqei iaxe dcedi iax zwelgn xewn z` `xnbd d`ian

:dwqtdàéðúc`ztqeza(a"d ,`"d d"t zekxa),ì ïé÷éñôîúBúaL- §©§¨©§¦¦§©¨
dgpnl jenqd onfl mcew xzida zay axra lek`l eligzd m`
wiqtdl mikixv dkiygyk cin ,dlild cr lek`l ekiynde
lr meid yeciw miycwne ,enewnn ogleyd z` mixwere ,lek`l

,oefnd zkxa mikxan jk xg`e oiidéñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥
,ïé÷éñôî ïéà ,øîBàdkiyg xg` s` mzcerq miniiqn `l` ¥¥©§¦¦

.oiid lr eycwi jk xg`e ,oefnd zkxa mikxane
:df oipra dyrn `ziixad d`ianìàéìîb ïa ïBòîL ïaøa äNòîe©£¤§©¨¦§¤©§¦¥

ïéaeñî eéäL ,éñBé éaøå [äãeäé éaøå]zay axra milke`e,Bkòa §©¦§¨§©¦¥¤¨§¦§©
íBiä íäéìò Lã÷å.zayd mei ycwe meid jiygde -ïaø Bì øîà §¨©£¥¤©¨©©¨

ðBöø ,éaøa ,éñBé éaøì ìàéìîb ïa ïBòîLEy÷éñôðycwpe lek`ln ¦§¤©§¦¥§©¦¥§©¦§§©§¦
,meid yeciweðøéáç äãeäé éøáãì Leçéðåmiwiqtny xaeqd §¥§¦§¥§¨£¥¥

.`ziixad zligza x`eank ,zezaylBì øîàoaxl iqei iax ¨©
,l`ilnb oa oernyäãeäé éaø éðôì ééøác áaçî äzà íBéå íBé ìëa§¨¨©¨§©¥§¨©¦§¥©¦§¨

izenk dkld wqete,éðôa äãeäé éaø éøác áaçî äzà åéLëòå§©§¨©¨§©¥¦§¥©¦§¨§¨©
weqtd oeyl zvilna denzl siqede ,ezenk dkld wqetef xzq`)

(g,'úéaa énò äkìnä úà LBaëì íâä',ipyiian dz` ipta ,xnelk £©¦§¤©©§¨¦¦©¨¦
.izrck `ly bedplBì øîà,iqei iaxl l`ilnb oa oerny oaxíà ¨©¦

,ïk,wiqtdl `ly icia zigny oeik÷éñôð àì,lek`lneàøé ànL ¥Ÿ©§¦¤¨¦§
íéãéîìzämiwiqtn ep`yeòa÷éåzerhaúBøBãì äëìämiwiqtny ©©§¦¦§¦§§£¨¨§

.dcedi iaxkéñBé éaøk äëìä eòáwL ãò íMî eææ àì ,eøîàoi`y ¨§Ÿ¨¦¨©¤¨§£¨¨§©¦¥
.miwiqtn

:zezayl miwiqtn m` zwelgna dkldd z` zx`an `xnbd
äãeäé éaøk àì äëìä ïéà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàxaeqd ¨©©§¨¨©§¥¥£¨¨Ÿ§©¦§¨

ixnbl ezcerq wiqtdl jixv aeh meie zay axra lke`dy
,oefnd zkxa jxale ogleyd z` wlqle ,jygzynéñBé éaøk àìå§Ÿ§©¦¥

xg` elit` ezcerq xenbi `l` ,llk wiqtdl jixv epi`y xaeqd
,ycwi jk xg`e oefnd zkxa jxaie dkiygàlà,`id dkldd ¤¨

,jygzykätî ñøBt,lk`nd lrLc÷îejk xg`e ,meid yeciw ¥©¨§©¥
.ezcerq xneby cr lek`l jiynn

:dcedi ax ixac lr `xnbd dywnéðéàixac md jk m`d - ¥¦
,l`enyàäåixde -,ìàeîL øîà éîécáà øa àôéìçz áø øîà §¨¨©©©£¦¨©©§¦¦¨©§¥

ïé÷éñônL íLkdcerqdLecé÷ìligzd m` s` ,jygzyn §¥¤©§¦¦§¦
,xzida
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc migqt(iying meil)

äðùî
:mixg` miycwa daxrzpe gqtl dyxtedy dnda oicçñtä©¤©

íéçáæa áøòúpLeidy oebk ,mixg` zepaxwa axrzpy gqt oaxw - ¤¦§¨¥¦§¨¦
,my` ly cg`e dler ly cg`e gqt ly cg` ,mi`lh dyly

mzaxwd jxcae mzlik` onfa miey mpi` el` zepaxweoeike ,
okle ,daxwdl miie`x mpi` mlek mdipia eaxrzpyãò eòøé ïlek¨¦§©

eáàzñiL,men mda letiy -ïäaL äôiä éîãa àéáéå ,eøënéåoaxw ¤¦§¨£§¦¨§§¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤
ïäaL äôiä éîãáe ,äæ ïénîoaxw,äæ ïénîlk `iadl eilr ,xnelk ¦¦¤¦§¥©¨¤¤¨¤¦¦¤

`ny ,mday dtid dey didy zernd mekqa el` zepaxwn cg`
,dtid did oaxw eze`Búéaî øúBnä [ãéñôéå]mincd xzene - §©§¦©¨¦¥

,dtid inca mzepwl ick ,miti mpi`y mipyd lr siqedl jixvy
`iai ,rlq dey mday dtid m` ,jk dyrie .elyn ezian ciqti
mewn lka' xn`ie cg` rlq mdn lehie ,ezian mirlq dyly
epnn `iaie ,'df rlq lr zllegn `id ixd ,z`vnp dlerdy
rlqd lr ,`edy mewn lka my`d z` df ote`a llgi oke .dler

mewn lka gqtd z` df ote`a llgi oke .my` epnn `iaie ,ipyd
zendaa men ltp m` ,gqt epnn `iaie ,iyilyd rlqd lr ,`edy
rlqa `iai ,gqtd xg` zendaa men ltp m`e .gqt mcew

.minly axwy gqtd xzen oick ,minly iyilyd
m` :df oipra ztqep dkldáøòúðgqtd oaxw,úBøBëáajxcy ¦§¨¥¦§

,dey dpi` mzlik`y `l` ,gqt oaxw zaxwdl dey mzaxwd
xyr dyng lila wx lk`pe ,eilr iepnd mc` lkl lk`p gqtdy
,cg` dlile mini ipyl mipdkl lk`p xeka eli`e ,zevg cr oqipa

íà ,øîBà ïBòîL éaølr epnpdf gqtíéðäk úøeáçda oi`y ©¦¦§¥¦£©Ÿ£¦
,`edy mewn lka gqt myl axwi gqtd ,mlek eaxwi ,mil`xyi
hgeyd xn`ie ,mdy mewn lka xeka myl eaxwi zexekade
ixd gqt oaxw `ed m` ,zendadn cg` lk zaxwd zrya wxefde
,xeka myl axw `ed ixd xeka `ed m`e ,gqt myl axw `ed

eeìëàécr gqt lila ,eaxrzpy zendad lk z` mipdkd zxeag Ÿ¥
.zevg
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ezny in` cenr w sc ± iyily wxtmigqt
àéä àúùáùî.jli`e dvgne zery ryzn :ipzinl dil irai` ikde Ðäéî÷ àðú à÷å

.`id `zvxzn :`nl` .dlrnle zery ryzn :ikd `zipzn jdl Ðáøë àúøååçî àìà
àðåä`ziinw `zipzn ipzwc "dgpnd on"e Ð.xn`w dgpnl jenq Ðììëî äëìä

ä÷ñôäì éâéìôã`d Ðbiltc rnync ,gqtd axra dcedi iaxk dkld :dinxi iax xn`c

gqtd axra iqei iax inp`ed dwqtdl Ð

lek`l ligzd m`c ,biltcgqtd axra s` Ð

ligzdl la` .wiqtn epi`iax dcen Ðiqei

,jixhvi` iqei iaxl dlgzda oizipzne .xeq`c

oi`c gqtd axra iqei iax dcenc ol rnynwc

.oiligznàéðúã.ibilt inp dwqtdac Ðïéà
äãåäé éáøë äëìärnync ,oiwiqtn :xn`c Ð

.ogley zxiwréñåé éáøë àìåoi` :xn`c Ð

.llk oiwiqtnäôî ñøåô àìàogleyd lr Ð

.lke`e xfege ,meid ycwne
êë
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àîìéãdlrnle dgpnd on ipzwc `ziinw `ziixae Ð `id `zyaynÐ,xwir `id

.`nlr ilekk oizipzn `iz` diciclc meyn

ikd:opiqxbøîàäå`pipg 'x xa iqei 'x xn` eda` iax `nizi`e opgei 'x xn` dinxi 'x

eda` 'x xn` opgei iax :qxb `leÐ.ded opgei 'xc dicinlz eda` iaxc

ììëîqxb `l Ð `ipzck dwqtda ibiltc

"`ipzc"Ðibilt `l `ziixaa `dc

ik :iziine ,qxb "`ipzck" `l` ,gqtc dwqtda

zayc dwqtda ibiltc ikidÐdil miw ikd

l`igi epiax ixene .gqtc dwqtda inp ibiltc

oi` iqei 'x xn`wcn wiice ,"`ipzc" qxbc :xn`

,oiligzn oi`c gqtd axra elit` epiide ,oiwiqtn

cer .ligzdl elit` iqei iax ixy zay axrac

eidy dxeag ipa :(`,aw) onwl xn`c ,d`xp

iaxe dcedi 'xc `zbelt ipzwe 'ek ycwe oiaeqn

.gqt oia zay oia yciwe ipzw `nzq mzde ,iqei

ïé÷éñôîzxiwra :yexit Ð zezayl

epiide ,jenqa gkenck ,ogley

:(a,my) onwl `ipzck ,oefnd zkxa jxany

wlql oilibx eide .oefnd zkxa eilr xne` oey`x

cvik"] wxta xn`ck oefnd zkxa iptl ogleyd

wliq :(`,an zekxa) ["oikxanÐ.lek`ln xeq`

zxiwr dcedi 'xl irac jenqa xn`w jkle

eilr xne` oey`x :onwl iqxbc mixtqle .ogley

oefnd zkxa ipye ,meid yeciwÐz` oixwer eid

`l` ,wiqtdl ick yeciw iptl ogleyd

qek zezyl xeq`y itl mcew dyer yeciwdy

zxiwr jgxk lrc .yeciw `la oefnd zkxa ly

xn`wcn ,oefnd zkxal yeciw oia epi` ogley

mewna `id dtnd zqixte ,ycwne dtn qxet

.dcedi iaxl ogley zxiwréáøoi` xne` iqei

zkxa jxane dcerqd lk xnebe Ð oiwiqtn

onwlc `ziixaa gkenck ,ycwn jk xg`e oefnd

myl dcerq zeyrl jixv oi`c ,rnyn .(`,aw)

m`e !cin wiqti ?oizndl el dn jixv i`c ,zay

oi` `ld ?dcerq `la yeciw eyri ji`e :xn`z

xg` ciny oeik ,dcerq mewna yeciw aiygc :xnel yie !dcerq mewna `l` yeciw

ipzwc ,`ztqeza gkenck .zay zcerql el dler dcerq dze`e ,yeciw dyer dcerqd

rax` eyri ji` iqei 'xl :dyw edine .oefnd zkxaa zay ly xikfne :iqei iaxc dizlina

eyric :xnel yie ?zxg` dcerq eyri `le ,oefnd zkxa xg` `l` eycwi `ly oeik ,zeqek

,yeciw ly qek eixg`e dlgz oefnd zkxa qek zeyrl oilibxd xcqk `ly zeqek rax`

.lld iriax qek lre ,xexn eixg`e ,"dpzyp dn"l iyily qek eixg`e ,zewxie

ïéàiaxle .oiwiqtnc iqei 'x dcen xeqi`a eligzdac ,ixii` xzida eligzda Ð oiwiqtn

gkenck .meid yciw xakyk epiid ,oiwiqtnc inp dcediyciwe ipzwc ,iziinc `caera

dgpn zry ribd la` .meid odilrÐminie zezay iaxrae .iqei iaxk dklde .oiwiqtn oi`

ligzdl elit` ,miaehÐiqei 'xe dcedi iaxc ,iqei 'xk ixyÐgkenck iqei 'xk dkld

migqt iaxrae .(a,en) oiaexiraÐxzida elit` ,ligzd m`e ,ligzdl xeq`Ðoiwiqtn

iqei 'xk wiqtcn :xne` l`igi epiax ixene .dcedi 'xk opiwqt `dac ,oefnd zkxaa

zeklda azk cere .dizeek ol `niiw `l dlgzklc llkn ,`caer `edda dwqtda

xn`w `l iqei 'x elit`c ,dlrnle dgpnd on lek`l ligzdl oi` zay axrac :zelecb

ilegz`l la` ,wiqti `lc `l`Ðiqei iaxk ol `niiw `lc :eyexit ikd jgxk lre .`l

.ligzdl `l la` ,dwqtdl `l`åéäùdcedi iax ixdy ,xzida eligzde Ð oiaeqn

zigny oeik ,ok m` :eyexit ikde .wiqtp `l ok m` el xn` :`ztqeza opiqxb ikd .my did

Ð.micinlzd e`xi `ny ,wiqtp `làìàoa l`eny epiax yxit Ð ycwne dtn qxet

xenbl `ly eixac lr xingdl `ay `l` ,iqei 'xk dkldc l`enyl dil zi`c :xi`n

dtn qxet :ipzwc `ziixac ?o`nk xn`c l`eny ,ikd `niz `l i`c .yeciw mcew dcerq

xaq l`enyc ,wgc mpgae .lek`l ligzdl `aa `l` dlik` zwqtda ixiin `l ,ycwne

la` ,iqei 'xe dcedi 'x ixac ef :l`eny mya dcedi ax ,inlyexia `zi` ikdc .minkgk

opgei 'x xn`c ab lr s`c ,dkld o`nk wcwcl jixve .ycwne dtn qxet mixne` minkg

(a,fn my) "ede`ivedy in"ae ,iqei 'xk dkld lirll`eny iabl opgei 'xk dkldc rnyn

Ðzay :xn`we ,l`enyk (`,dw) onwl xaq inp axe .opgei 'x xn` `lc `pyil cg `ki`

lwind xg` jld mixteq lyac ab lr s`e .dytp drawÐxn`ck ,oieya `wec epiid

.(`,f) dxf dcear zkqnc `nw wxta
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í"áùø
àéä àúùáùî àîìéã:ipzinl dil dedc Ð

on ,inp i` .dlrnle dvgne zery ryzn

.`ziinw `idda `ipzck ,dlrnle dgpndøîà
øîéøî.`id `zyayn e`l Ðàéù÷ àìàÐ

,dlrnle ryzn ipzwc `ziixza `ziixa jd

dcedi iax xq`w inp dgpnl jenq :`nl`

`zyd inewe`l `kile .aeh meie zezay iaxra

"migqt iaxr" `py i`nc ,dcedi iaxk oizipzn

.aeh meie zezayn ith ,dgpnl jenq eda hwpc

àðåä áøë àúøååçî àìàiqei iaxlc Ð

`ziixa jd ipzwc "dgpnd on"e ,jixhvi`Ð

.xn`w dgpnl jenqéñåé éáø âéìôã ììëî
åäééååøúáiwen ikide ,gqtd axra elit` Ð

.iqei iaxk oizipznlä÷ñôäì éâéìôã ììëîÐ

axra dcedi iaxk dkld :dinxi iax xn`c `d

gqt axra iqei iax inp biltc rnync ,gqtd

lek`l ligzd i`c ,biltc `ed dwqtdl ÐÐ

ligzdl la` ,wiqtn epi` gqt axra s`Ð

iaxle dlgzda oizipzne .xeq`c iqei iax icen

.oiligzn oi`c gqtd axra iqei iax icenc ol rnyn `wc jixhvi` iqeiàéðúãÐ

.ibilt inp dwqtdacúåúáùì ïé÷éñôîdide dgpnd mcew xzida ezcerq ligzd m` Ð

.meid ycwne jiygiyk cin ezcerq wiqtn dcedi iaxl elit` ,jygzy cr jlede lke`

ïäéìò ùã÷åiqei iaxl l`ilnb oax el xn` :zekxac `ztqeza opiqxb ikd .jiygdy Ð

epxiag dcedi ixacl yegipe wiqtpy jpevx :iaxa?iixac aagn dz` mei lka :el xn`

?ipta dcedi ixac aagn dz` eiykre ,dcedi iptl!"ziaa inr dklnd z` yeakl mbd"

e`xi `ny wiqtp `l ok m` :el xn`ek.'éáøáiaxl l`ilnb oa oerny oax e`xw jk Ð

.xecd lecb xnelk ,`ztlg xa iqeiùåáëì íâä.ipyiian dz` ipta ,xnelk Ðåì øîà
÷éñôð àì ïë íà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøåë'migqt iaxrac `kdn opirny Ðxeq` Ð

miaeh meie zezay iaxra la` ,oizipzn mzqk ,dlrnle zery ryz seqn lek`lÐ

iaxr" hwpcn ,iqei iaxk oizipznc `pz ol mzq `dc ,dlrnle dgpnd on lek`l xzen

) inp ol `niiwe ,ixy aeh mei x`yac llkn "migqtiqei iaxk dkld" :(a,en oiaexir

,oizrnya onwl `icda ixy ryz xg` lek`le ligzdl elit` iqei iaxc "exiagn

zay axra i` ,zni` "oiligzny oieye" `ipzc `d `l` :xn`c.dcedi iax bilt `d Ð

ligzd m`y dcedi iaxk `l` ,migqt iaxra iqei iaxk dkld oi` dwqtd oiprl edine

jiygiyk cin ogleyd z` xewrl jixv ,dkiygy cr ezlik` jynpe ryz mcew lek`l

jk xg`e ycwne dtn qxet `l` ,wiqti `l miaeh meiae zezayae .gqt myl exifgdle

.ezcerq xnebäãåäé éáøë àì.ogley zxiwr rnync ,"oiwiqtn" xn`c Ðéáøë àìå
éñåéekxaie dkiygyn elit` ezcerq xenbi `l` ,llk wiqtdl jixv oi` :xn`c Ð

`l` ,oizrnya onwl `ipzck ,meid yeciwl ipy qek el `ian jk xg`e oefnd zkxa

yeciw mcew ogleyd lr mgl e`iady dpyd zezay lk oick lk`nd lr dtn qxet

jk xg`e .`xezt weliq meyn :inp i` .onwl opipzckxne`xfege qekd lr meid yeciw

ipzwck .iqei iaxk dkldc l`enyl dil `xiaqc ipira d`xpe .ezcerq xnebe lke`e

ezcerq xenbi `ly zvw envr lr xingdl `ay `l` ,ezenk dkld erawy `ziixaa

l`eny ,ikd `niz `l i`c .ezcerq xenbi jk xg`e dlgz ycwi `l` ,jk xg` ycwie

?o`nk xn`czwqtd` i`w `l ,ycwne dtn qxet :ipzwc `ziixa `dc,llk dlik`

.ixiin dlgzkl zaya lek`le dzr ycwl `aa `l`
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àîéúéàå ,øîéøî déì øîà ?àéä àzLaLî àîìéc¦§¨§©©§¨¦£©¥¨¥¨§¦¥¨
áøc déøa ñçðt áøc dé÷øéôì éòì÷éà àðà :øîéé áø©¥¨£¨¦§©¦§¦§¥§©¦§¨§¥§©
éëä éà .dépéî dìaé÷å ,dén÷ éðúå àpz í÷å ,éîà©¦§¨©¨§¨¥©¥§¦§¨¦¥¦¨¦
éî àðeä áøìe .àðeä áøãk àzøåeçî àlà !àéL÷©§¨¤¨§©©§¨¦§©¨§©¨¦
àîéúéàå ,ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîàäå ?àçéð¦¨§¨¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨§¦¥¨
äëìä :àðéðç éaø øa éñBé éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¥©©¦£¦¨£¨¨
áøòa éñBé éaøk äëìäå ,çñtä áøòa äãeäé éaøk§©¦§¨§¤¤©¤©©£¨¨§©¦¥§¤¤

çñtä áøòa äãeäé éaøk äëìä .úaL¯ììkî ©¨£¨¨§©¦§¨§¤¤©¤©¦§¨
äëìä ,àì !eäééåøúa éñBé éaø âéìôc¯éâéìôc ììkî §¨¥©¦¥§©§©§Ÿ£¨¨¦§¨¦§¦¦

ì ïé÷éñôî :àéðúc .ä÷ñôäa.äãeäé éaø éøác ,úBúaL §©§¨¨§©§¨©§¦¦§©¨¦§¥©¦§¨
ïBòîL ïaøa äNòîe .ïé÷éñôî ïéà :øîBà éñBé éaø©¦¥¥¥©§¦¦©£¤§©¨¦§
ïéaeñî eéäL éñBé éaøå [äãeäé éaøå] ìàéìîb ïa¤©§¦¥§©¦§¨§©¦¥¤¨§¦
ïa ïBòîL ïaø déì øîà .íBiä íäéìò Lã÷å ,Bkòa§©§¨©£¥¤©¨©¥©¨¦§¤

ðBöø ,éaøa :éñBé éaøì ìàéìîbéøáãì Leçéðå ,÷éñôð E ©§¦¥§©¦¥§©¦§§©§¦§¥§¦§¥
áaçî äzà íBéå íBé ìëa :Bì øîà ?eðøéáç äãeäé§¨£¥¥¨©§¨¨©¨§©¥
éøác áaçî äzà åéLëòå ,äãeäé éaø éðôì ééøác§¨©¦§¥©¦§¨§©§¨©¨§©¥¦§¥
énò äkìnä úà LBaëì íâä" ?éðôa äãeäé éaø©¦§¨§¨©£©¦§¤©©§¨¦¦
eàøé ànL ,÷éñôð àì ïk íà :déì øîà !"úéaa©¨¦¨©¥¦¥Ÿ©§¦¤¨¦§
íMî eææ àì :eøîà .úBøBãì äëìä eòa÷éå ,íéãéîìzä©©§¦¦§¦§§£¨¨§¨§Ÿ¨¦¨
øîà äãeäé áø øîà .éñBé éaøk äëìä eòáwL ãò©¤¨§£¨¨§©¦¥¨©©§¨¨©
,éñBé éaøk àìå äãeäé éaøk àì äëìä ïéà :ìàeîL§¥¥£¨¨Ÿ§©¦§¨§Ÿ§©¦¥
àôéìçz áø øîà àäå ?éðéà .Lc÷îe ätî ñøBt :àlà¤¨¥©¨§©¥¦¦§¨¨©©©£¦¨
Lecéwì ïé÷éñônL íLk :ìàeîL øîà éîécáà øa©©§¦¦¨©§¥§¥¤©§¦¦©¦
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àéä àzLaLî àîìécdidy ,zyaeyn ef `ziixa zqxib `ny - ¦§¨§©©§¨¦
e` ,dvgne zery ryzn ,dcedi iax ixaca zepyl `pzl el
dyw `l ok lre ,dpey`xd `ziixaak ,dlrnle dgpnd on zepyl

.`tt ax lr dpnn
:`xhef xn uexiz z` `xnbd dgecøîéøî déì øîà,`xhef xnl ¨©¥§¥©

àîézéàåz`f xn`y mixne` yie -øîéé áø`ziixa ,`xhef xnl §¦¥¨©¥©
ixdy ,zyaeyn dpi` efdé÷øéôì éòìwéà àðàezyxcl izpncfd - £¨¦©§¦§¦§¥

dén÷ éðúå àpz í÷å ,énà áøc déøa ñçðt áøccg` cnre - §©¦§¨§¥§©©¦§¨©¨§¨¦©¥
dipyd `ziixad z` eiptl dpye [zeziixa zepyl libxd] minkgd

,'dlrnle zery ryzn' epiptl dzqxibkdépéî dìaé÷ålaiwe - §¦§¨¦¥
ixd .`id zyaeyny xn` `le ,ef `ziixa qgpt ax epnn

.`xhef xn ly evexiz dgcpe ,zpwezn dzqxiby
lr dziiyewl `xnbd zxfeg ,`xhef xn ly evexiz dgcpy xg`n

:`tt ax ly evexizéëä éà,zpwezn `ziixad zqxiby jk m` - ¦¨¦
,gqt axrl dey miaeh minie zezay iaxr oic dcedi iax zrcle

,dgpnd onfl jenqn xak lek`l xeq`yàéL÷evexiz lr dyw - ©§¨
ok m` recn ,dcedi iax zhiyk epzpyn z` cinrdy `tt ax ly
iaxr dpy `le ,migqt iaxr `weec epzpyn ly `pzd hwp

.miaeh mini x`ye zezay
:`xnbd dwiqnàzøåeçî àlàuxzl yiy `ed xexa xac -áøãk ¤¨§©©§¨¦§©

àðeäjenqn lek`l zxqe`d epzpyny ,`ped ax ly evexizk - ¨
xaeqd iqei iax zhiyk `id ,gqt axra `weec dgpnd onfl

.jygzy cr lek`l xzen miaeh mini x`ye zezay iaxray
:`ped ax ly evexiz lr s` `xnbd dywnàðeä áøìeuxizy §©¨

axra dgpnl jenqd onfd on lek`l ligzdl zxqe`d epzpyny
,gqt axra dcedi iaxl dfa dceny iqei iax zhiyk `id gqtéî¦

àçéð,ayein xacd m`d -øîàäåxn` ixde -éaø øîà äéîøé éaø ¦¨§¨¨©©¦¦§§¨¨©©¦
àîézéàå ,ïðçBédf xacy mixne` yie -éaø øîà eäáà éaø øîà ¨¨§¦¥¨¨©©¦£¨¨©©¦

çñtä áøòa äãeäé éaøk äëìä ,àðéðç éaø øa éñBéligzdl xeq`y ¥©©¦£¦¨£¨¨§©¦§¨§¤¤©¤©
,dgpnl jenqn lek`lúaL áøòa éñBé éaøk äëìäålke`e jledy ©£¨¨§©¦¥§¤¤©¨

weqtl mi`xen`d ekxvedy jkn :`xnbd zwiicn .dkiyg cr
ììkî ,'çñtä áøòa äãeäé éaøk äëìä'dfn rnyn -âéìôc £¨¨§©¦§¨§¤¤©¤©¦§¨§¨¦

[wlegy-]eäééåøúa éñBé éaøaxra mbe zay axra mb ,mdipya - ©¦¥§©§©§
xzen zay axray xaeqe dcedi iax ixac lr wlegy myke ,gqt
ax lr dywe .gqt axr oiprl mb xaeq jk ,dkiyg cr lek`l
jenqn gqt axra lek`l zxqe`d epzpyn z` cinrdy `ped

.iqei iaxk dgpnl
:`xnbd zvxzn,àìwleg iqei iaxy mi`xen`d ixacn wiiecnd Ÿ

jenqn dlik`d zlgzd oica df oi` ,gqt axra dcedi iax lr
,mdixac miwiiecn jke .xg` oica `l` ,dgpnläëìä'iaxk £¨¨

'gqt axra dcediììkîdfn rnyn -éâéìôciax miwlegy - ¦§¨¦§¦¦

gqt axra iqei iaxe dcediä÷ñôäa,dkiygyn lek`ln §©§¨¨
zlgzd oica j` .dcedi iaxk weqtl ekxved dfae ,onwl x`eank
gqt axra dcedi iaxl iqei iax dcen dgpnl jenqn dlik`d
ax uexizk ,ezhiyl df oic epcnll epzpyn dkxvede ,xeq`y

.[`ped
oiprl iqei iaxe dcedi iax zwelgn xewn z` `xnbd d`ian

:dwqtdàéðúc`ztqeza(a"d ,`"d d"t zekxa),ì ïé÷éñôîúBúaL- §©§¨©§¦¦§©¨
dgpnl jenqd onfl mcew xzida zay axra lek`l eligzd m`
wiqtdl mikixv dkiygyk cin ,dlild cr lek`l ekiynde
lr meid yeciw miycwne ,enewnn ogleyd z` mixwere ,lek`l

,oefnd zkxa mikxan jk xg`e oiidéñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥
,ïé÷éñôî ïéà ,øîBàdkiyg xg` s` mzcerq miniiqn `l` ¥¥©§¦¦

.oiid lr eycwi jk xg`e ,oefnd zkxa mikxane
:df oipra dyrn `ziixad d`ianìàéìîb ïa ïBòîL ïaøa äNòîe©£¤§©¨¦§¤©§¦¥

ïéaeñî eéäL ,éñBé éaøå [äãeäé éaøå]zay axra milke`e,Bkòa §©¦§¨§©¦¥¤¨§¦§©
íBiä íäéìò Lã÷å.zayd mei ycwe meid jiygde -ïaø Bì øîà §¨©£¥¤©¨©©¨

ðBöø ,éaøa ,éñBé éaøì ìàéìîb ïa ïBòîLEy÷éñôðycwpe lek`ln ¦§¤©§¦¥§©¦¥§©¦§§©§¦
,meid yeciweðøéáç äãeäé éøáãì Leçéðåmiwiqtny xaeqd §¥§¦§¥§¨£¥¥

.`ziixad zligza x`eank ,zezaylBì øîàoaxl iqei iax ¨©
,l`ilnb oa oernyäãeäé éaø éðôì ééøác áaçî äzà íBéå íBé ìëa§¨¨©¨§©¥§¨©¦§¥©¦§¨

izenk dkld wqete,éðôa äãeäé éaø éøác áaçî äzà åéLëòå§©§¨©¨§©¥¦§¥©¦§¨§¨©
weqtd oeyl zvilna denzl siqede ,ezenk dkld wqetef xzq`)

(g,'úéaa énò äkìnä úà LBaëì íâä',ipyiian dz` ipta ,xnelk £©¦§¤©©§¨¦¦©¨¦
.izrck `ly bedplBì øîà,iqei iaxl l`ilnb oa oerny oaxíà ¨©¦

,ïk,wiqtdl `ly icia zigny oeik÷éñôð àì,lek`lneàøé ànL ¥Ÿ©§¦¤¨¦§
íéãéîìzämiwiqtn ep`yeòa÷éåzerhaúBøBãì äëìämiwiqtny ©©§¦¦§¦§§£¨¨§

.dcedi iaxkéñBé éaøk äëìä eòáwL ãò íMî eææ àì ,eøîàoi`y ¨§Ÿ¨¦¨©¤¨§£¨¨§©¦¥
.miwiqtn

:zezayl miwiqtn m` zwelgna dkldd z` zx`an `xnbd
äãeäé éaøk àì äëìä ïéà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàxaeqd ¨©©§¨¨©§¥¥£¨¨Ÿ§©¦§¨

ixnbl ezcerq wiqtdl jixv aeh meie zay axra lke`dy
,oefnd zkxa jxale ogleyd z` wlqle ,jygzynéñBé éaøk àìå§Ÿ§©¦¥

xg` elit` ezcerq xenbi `l` ,llk wiqtdl jixv epi`y xaeqd
,ycwi jk xg`e oefnd zkxa jxaie dkiygàlà,`id dkldd ¤¨

,jygzykätî ñøBt,lk`nd lrLc÷îejk xg`e ,meid yeciw ¥©¨§©¥
.ezcerq xneby cr lek`l jiynn

:dcedi ax ixac lr `xnbd dywnéðéàixac md jk m`d - ¥¦
,l`enyàäåixde -,ìàeîL øîà éîécáà øa àôéìçz áø øîà §¨¨©©©£¦¨©©§¦¦¨©§¥

ïé÷éñônL íLkdcerqdLecé÷ìligzd m` s` ,jygzyn §¥¤©§¦¦§¦
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äðùî
:mixg` miycwa daxrzpe gqtl dyxtedy dnda oicçñtä©¤©

íéçáæa áøòúpLeidy oebk ,mixg` zepaxwa axrzpy gqt oaxw - ¤¦§¨¥¦§¨¦
,my` ly cg`e dler ly cg`e gqt ly cg` ,mi`lh dyly

mzaxwd jxcae mzlik` onfa miey mpi` el` zepaxweoeike ,
okle ,daxwdl miie`x mpi` mlek mdipia eaxrzpyãò eòøé ïlek¨¦§©

eáàzñiL,men mda letiy -ïäaL äôiä éîãa àéáéå ,eøënéåoaxw ¤¦§¨£§¦¨§§¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤
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,dtid inca mzepwl ick ,miti mpi`y mipyd lr siqedl jixvy
`iai ,rlq dey mday dtid m` ,jk dyrie .elyn ezian ciqti
mewn lka' xn`ie cg` rlq mdn lehie ,ezian mirlq dyly
epnn `iaie ,'df rlq lr zllegn `id ixd ,z`vnp dlerdy
rlqd lr ,`edy mewn lka my`d z` df ote`a llgi oke .dler

mewn lka gqtd z` df ote`a llgi oke .my` epnn `iaie ,ipyd
zendaa men ltp m` ,gqt epnn `iaie ,iyilyd rlqd lr ,`edy
rlqa `iai ,gqtd xg` zendaa men ltp m`e .gqt mcew

.minly axwy gqtd xzen oick ,minly iyilyd
m` :df oipra ztqep dkldáøòúðgqtd oaxw,úBøBëáajxcy ¦§¨¥¦§

,dey dpi` mzlik`y `l` ,gqt oaxw zaxwdl dey mzaxwd
xyr dyng lila wx lk`pe ,eilr iepnd mc` lkl lk`p gqtdy
,cg` dlile mini ipyl mipdkl lk`p xeka eli`e ,zevg cr oqipa
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,`edy mewn lka gqt myl axwi gqtd ,mlek eaxwi ,mil`xyi
hgeyd xn`ie ,mdy mewn lka xeka myl eaxwi zexekade
ixd gqt oaxw `ed m` ,zendadn cg` lk zaxwd zrya wxefde
,xeka myl axw `ed ixd xeka `ed m`e ,gqt myl axw `ed

eeìëàécr gqt lila ,eaxrzpy zendad lk z` mipdkd zxeag Ÿ¥
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àéä àúùáùî.jli`e dvgne zery ryzn :ipzinl dil irai` ikde Ðäéî÷ àðú à÷å

.`id `zvxzn :`nl` .dlrnle zery ryzn :ikd `zipzn jdl Ðáøë àúøååçî àìà
àðåä`ziinw `zipzn ipzwc "dgpnd on"e Ð.xn`w dgpnl jenq Ðììëî äëìä

ä÷ñôäì éâéìôã`d Ðbiltc rnync ,gqtd axra dcedi iaxk dkld :dinxi iax xn`c

gqtd axra iqei iax inp`ed dwqtdl Ð

lek`l ligzd m`c ,biltcgqtd axra s` Ð

ligzdl la` .wiqtn epi`iax dcen Ðiqei

,jixhvi` iqei iaxl dlgzda oizipzne .xeq`c

oi`c gqtd axra iqei iax dcenc ol rnynwc

.oiligznàéðúã.ibilt inp dwqtdac Ðïéà
äãåäé éáøë äëìärnync ,oiwiqtn :xn`c Ð

.ogley zxiwréñåé éáøë àìåoi` :xn`c Ð

.llk oiwiqtnäôî ñøåô àìàogleyd lr Ð

.lke`e xfege ,meid ycwne
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àîìéãdlrnle dgpnd on ipzwc `ziinw `ziixae Ð `id `zyaynÐ,xwir `id

.`nlr ilekk oizipzn `iz` diciclc meyn

ikd:opiqxbøîàäå`pipg 'x xa iqei 'x xn` eda` iax `nizi`e opgei 'x xn` dinxi 'x

eda` 'x xn` opgei iax :qxb `leÐ.ded opgei 'xc dicinlz eda` iaxc

ììëîqxb `l Ð `ipzck dwqtda ibiltc

"`ipzc"Ðibilt `l `ziixaa `dc

ik :iziine ,qxb "`ipzck" `l` ,gqtc dwqtda

zayc dwqtda ibiltc ikidÐdil miw ikd

l`igi epiax ixene .gqtc dwqtda inp ibiltc

oi` iqei 'x xn`wcn wiice ,"`ipzc" qxbc :xn`

,oiligzn oi`c gqtd axra elit` epiide ,oiwiqtn

cer .ligzdl elit` iqei iax ixy zay axrac

eidy dxeag ipa :(`,aw) onwl xn`c ,d`xp

iaxe dcedi 'xc `zbelt ipzwe 'ek ycwe oiaeqn

.gqt oia zay oia yciwe ipzw `nzq mzde ,iqei

ïé÷éñôîzxiwra :yexit Ð zezayl

epiide ,jenqa gkenck ,ogley

:(a,my) onwl `ipzck ,oefnd zkxa jxany

wlql oilibx eide .oefnd zkxa eilr xne` oey`x

cvik"] wxta xn`ck oefnd zkxa iptl ogleyd

wliq :(`,an zekxa) ["oikxanÐ.lek`ln xeq`

zxiwr dcedi 'xl irac jenqa xn`w jkle

eilr xne` oey`x :onwl iqxbc mixtqle .ogley

oefnd zkxa ipye ,meid yeciwÐz` oixwer eid

`l` ,wiqtdl ick yeciw iptl ogleyd

qek zezyl xeq`y itl mcew dyer yeciwdy

zxiwr jgxk lrc .yeciw `la oefnd zkxa ly

xn`wcn ,oefnd zkxal yeciw oia epi` ogley

mewna `id dtnd zqixte ,ycwne dtn qxet

.dcedi iaxl ogley zxiwréáøoi` xne` iqei

zkxa jxane dcerqd lk xnebe Ð oiwiqtn

onwlc `ziixaa gkenck ,ycwn jk xg`e oefnd

myl dcerq zeyrl jixv oi`c ,rnyn .(`,aw)

m`e !cin wiqti ?oizndl el dn jixv i`c ,zay

oi` `ld ?dcerq `la yeciw eyri ji`e :xn`z

xg` ciny oeik ,dcerq mewna yeciw aiygc :xnel yie !dcerq mewna `l` yeciw

ipzwc ,`ztqeza gkenck .zay zcerql el dler dcerq dze`e ,yeciw dyer dcerqd

rax` eyri ji` iqei 'xl :dyw edine .oefnd zkxaa zay ly xikfne :iqei iaxc dizlina

eyric :xnel yie ?zxg` dcerq eyri `le ,oefnd zkxa xg` `l` eycwi `ly oeik ,zeqek

,yeciw ly qek eixg`e dlgz oefnd zkxa qek zeyrl oilibxd xcqk `ly zeqek rax`

.lld iriax qek lre ,xexn eixg`e ,"dpzyp dn"l iyily qek eixg`e ,zewxie

ïéàiaxle .oiwiqtnc iqei 'x dcen xeqi`a eligzdac ,ixii` xzida eligzda Ð oiwiqtn

gkenck .meid yciw xakyk epiid ,oiwiqtnc inp dcediyciwe ipzwc ,iziinc `caera

dgpn zry ribd la` .meid odilrÐminie zezay iaxrae .iqei iaxk dklde .oiwiqtn oi`

ligzdl elit` ,miaehÐiqei 'xe dcedi iaxc ,iqei 'xk ixyÐgkenck iqei 'xk dkld

migqt iaxrae .(a,en) oiaexiraÐxzida elit` ,ligzd m`e ,ligzdl xeq`Ðoiwiqtn

iqei 'xk wiqtcn :xne` l`igi epiax ixene .dcedi 'xk opiwqt `dac ,oefnd zkxaa

zeklda azk cere .dizeek ol `niiw `l dlgzklc llkn ,`caer `edda dwqtda

xn`w `l iqei 'x elit`c ,dlrnle dgpnd on lek`l ligzdl oi` zay axrac :zelecb

ilegz`l la` ,wiqti `lc `l`Ðiqei iaxk ol `niiw `lc :eyexit ikd jgxk lre .`l

.ligzdl `l la` ,dwqtdl `l`åéäùdcedi iax ixdy ,xzida eligzde Ð oiaeqn

zigny oeik ,ok m` :eyexit ikde .wiqtp `l ok m` el xn` :`ztqeza opiqxb ikd .my did

Ð.micinlzd e`xi `ny ,wiqtp `làìàoa l`eny epiax yxit Ð ycwne dtn qxet

xenbl `ly eixac lr xingdl `ay `l` ,iqei 'xk dkldc l`enyl dil zi`c :xi`n

dtn qxet :ipzwc `ziixac ?o`nk xn`c l`eny ,ikd `niz `l i`c .yeciw mcew dcerq

xaq l`enyc ,wgc mpgae .lek`l ligzdl `aa `l` dlik` zwqtda ixiin `l ,ycwne

la` ,iqei 'xe dcedi 'x ixac ef :l`eny mya dcedi ax ,inlyexia `zi` ikdc .minkgk

opgei 'x xn`c ab lr s`c ,dkld o`nk wcwcl jixve .ycwne dtn qxet mixne` minkg

(a,fn my) "ede`ivedy in"ae ,iqei 'xk dkld lirll`eny iabl opgei 'xk dkldc rnyn

Ðzay :xn`we ,l`enyk (`,dw) onwl xaq inp axe .opgei 'x xn` `lc `pyil cg `ki`

lwind xg` jld mixteq lyac ab lr s`e .dytp drawÐxn`ck ,oieya `wec epiid

.(`,f) dxf dcear zkqnc `nw wxta
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àéä àúùáùî àîìéã:ipzinl dil dedc Ð

on ,inp i` .dlrnle dvgne zery ryzn

.`ziinw `idda `ipzck ,dlrnle dgpndøîà
øîéøî.`id `zyayn e`l Ðàéù÷ àìàÐ

,dlrnle ryzn ipzwc `ziixza `ziixa jd

dcedi iax xq`w inp dgpnl jenq :`nl`

`zyd inewe`l `kile .aeh meie zezay iaxra

"migqt iaxr" `py i`nc ,dcedi iaxk oizipzn

.aeh meie zezayn ith ,dgpnl jenq eda hwpc

àðåä áøë àúøååçî àìàiqei iaxlc Ð

`ziixa jd ipzwc "dgpnd on"e ,jixhvi`Ð

.xn`w dgpnl jenqéñåé éáø âéìôã ììëî
åäééååøúáiwen ikide ,gqtd axra elit` Ð

.iqei iaxk oizipznlä÷ñôäì éâéìôã ììëîÐ

axra dcedi iaxk dkld :dinxi iax xn`c `d

gqt axra iqei iax inp biltc rnync ,gqtd

lek`l ligzd i`c ,biltc `ed dwqtdl ÐÐ

ligzdl la` ,wiqtn epi` gqt axra s`Ð

iaxle dlgzda oizipzne .xeq`c iqei iax icen

.oiligzn oi`c gqtd axra iqei iax icenc ol rnyn `wc jixhvi` iqeiàéðúãÐ

.ibilt inp dwqtdacúåúáùì ïé÷éñôîdide dgpnd mcew xzida ezcerq ligzd m` Ð

.meid ycwne jiygiyk cin ezcerq wiqtn dcedi iaxl elit` ,jygzy cr jlede lke`

ïäéìò ùã÷åiqei iaxl l`ilnb oax el xn` :zekxac `ztqeza opiqxb ikd .jiygdy Ð

epxiag dcedi ixacl yegipe wiqtpy jpevx :iaxa?iixac aagn dz` mei lka :el xn`

?ipta dcedi ixac aagn dz` eiykre ,dcedi iptl!"ziaa inr dklnd z` yeakl mbd"

e`xi `ny wiqtp `l ok m` :el xn`ek.'éáøáiaxl l`ilnb oa oerny oax e`xw jk Ð

.xecd lecb xnelk ,`ztlg xa iqeiùåáëì íâä.ipyiian dz` ipta ,xnelk Ðåì øîà
÷éñôð àì ïë íà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøåë'migqt iaxrac `kdn opirny Ðxeq` Ð

miaeh meie zezay iaxra la` ,oizipzn mzqk ,dlrnle zery ryz seqn lek`lÐ

iaxr" hwpcn ,iqei iaxk oizipznc `pz ol mzq `dc ,dlrnle dgpnd on lek`l xzen

) inp ol `niiwe ,ixy aeh mei x`yac llkn "migqtiqei iaxk dkld" :(a,en oiaexir

,oizrnya onwl `icda ixy ryz xg` lek`le ligzdl elit` iqei iaxc "exiagn

zay axra i` ,zni` "oiligzny oieye" `ipzc `d `l` :xn`c.dcedi iax bilt `d Ð

ligzd m`y dcedi iaxk `l` ,migqt iaxra iqei iaxk dkld oi` dwqtd oiprl edine

jiygiyk cin ogleyd z` xewrl jixv ,dkiygy cr ezlik` jynpe ryz mcew lek`l

jk xg`e ycwne dtn qxet `l` ,wiqti `l miaeh meiae zezayae .gqt myl exifgdle

.ezcerq xnebäãåäé éáøë àì.ogley zxiwr rnync ,"oiwiqtn" xn`c Ðéáøë àìå
éñåéekxaie dkiygyn elit` ezcerq xenbi `l` ,llk wiqtdl jixv oi` :xn`c Ð

`l` ,oizrnya onwl `ipzck ,meid yeciwl ipy qek el `ian jk xg`e oefnd zkxa

yeciw mcew ogleyd lr mgl e`iady dpyd zezay lk oick lk`nd lr dtn qxet

jk xg`e .`xezt weliq meyn :inp i` .onwl opipzckxne`xfege qekd lr meid yeciw

ipzwck .iqei iaxk dkldc l`enyl dil `xiaqc ipira d`xpe .ezcerq xnebe lke`e

ezcerq xenbi `ly zvw envr lr xingdl `ay `l` ,ezenk dkld erawy `ziixaa

l`eny ,ikd `niz `l i`c .ezcerq xenbi jk xg`e dlgz ycwi `l` ,jk xg` ycwie

?o`nk xn`czwqtd` i`w `l ,ycwne dtn qxet :ipzwc `ziixa `dc,llk dlik`

.ixiin dlgzkl zaya lek`le dzr ycwl `aa `l`
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äìãáäì ïé÷éñôî êëdlild cr zaya oiaeqn eid m` Ðozlik` oiwiqtn Ð

.oilicaneïçìåùä úà ïéàéáî ïéàok m` `l` ,meid ycwyn lek`l Ð

.yciwàéáä íàågqtd axra ogleyd z` oi`ian oi` :inp i` ,okl mcew Ð

oxn`ck ,yciw ok m` `l` mei ceran elit`.gqtd axra dcen iqei iax elit`c

àúåìâ ùéø éáì òì÷éàlr oiaeqn eide Ð

qxte ,meid odilr yciwe zay axra ogleyd

.yciwe dtnåàöé àì ïéé éãémdl yi m`y Ð

mziaa zezyl oiiixt `xea" jxal oiaiig Ð

(ziizy lr) qekd zkxaa oixeht mpi`y "otbd

.onewnn exwry xg`n ,dkxa `la oiiïéà
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êëoi` eligzd m`e ,zraew dpi` dlcadlc onwl dil zi` ax Ð dlcadl oiwiqtn

.l`eny` bilt dlcada .dlcadl oiwiqtn

åàìmdl eidy ,wlql oilibx eidy lirl ziyixtck ,oefnd zkxa epiid Ð ogly zxiwrl

.jxand iptln `le mlek iptln oiwlqn eide ,epgley lr lke` cg` lky miphw zepgley

cg` oglya milke` ep`y ep`eÐoekp oi`

.`wlql

àòì÷édcerq zlgzda Ð yciwe dtn qxit

n oa l`eny epiax yxitck ixii`.xi`

ïéåùå"oieye" opiqxb i`Ðdcedi iax` i`w

.xi`n oa l`eny epiax yxitck iqei iaxe

ïéàùÐ yciw ok m` `l` oglyd z` oi`ian

ogly `vn :(a,hiw zay) "iazk lk"a xn`c `de

'ek xne` aeh j`ln jexrÐjexrc ,dyw `l

mewnl eze` oi`ian oi` j` xg` mewna `ed

eply zepgly eiykre .yeciw xg` cr dcerq

xg` m`iadl dywe ,i`cn xzei milecb mdy

,dcerql yeciw oia jk lk wiqtdl `ly yeciw

yxetn mrhde .ycwle dtn qextl oilibx ep`

`xwia `zcerq izizc ikid ik :zezli`ya

cxei did `ly onl xkf :yxtn yie .`zayc

dlrnln lh dide ,miaeh minie zezaya

.mizpia onde dhnlne

éãégkenck .mdn cg` elit` e` jxand merhiy wx ,ezy `ly it lr s` Ð e`vi yeciw

dkldc d`xpe .mlek enrhiy jixv dlgzkle .(a,n oiaexir) "oiaxrn lka" seqa

,ixeqi`a axk dkld `nlrac ab lr s`e .dcerq mewna `l` yeciw oi` :xn`c ,l`enyk

axk onwl xaq opgei 'x mbeÐixaq edlek iia`e daxe `ped axc ,l`enyk dkld `kd

lek`l ezrcy ycwnde .mixzq zlibna wqt oke .dcerq mewna `l` yeciw oi` jenqa

xg` mewnaÐ,rnyn oke .dcerq mewn ied edciclc ,my milke`d z` `ivedl leki

migxe` `kilc `kide .migxe`d `ivene zqpkd ziaa ycwn did xird ipan cg` `nzqnc

zqpkd zial jenqÐxnel oi`e .l`enyk ol `niiwc ,dlhal dkxa `iedc ,ycwl oi`

ibiltc `de ,yeciw yic l`eny dcen xg` mewna lek`l dvexy zrc lr o`k ycwnaÐ

cg` ziaa mewnl mewnn ,edine .`zyipk iaa iyecwl il dnl l`enyle :jixtcn .`nzqa

`rx`l `xbi`n oebkÐaiygc `rx`a lek`l ick `xbi`a yciw m` l`eny dcenc d`xp

df ziaa yciw :l`eny mya awri iax xn`wc ,inlyexia gken oke .dcerq mewna yeciw

xg` ziaa lek`l jlnpeÐezkeqy in :ax xn` ,`irye` 'x mya `g` 'x ,ycwl jixv

eilr daixrÐ`le :oea 'x xn` .ezkeqa lke`e dlere ,eziaa oexg`d aeh mei lil ycwn

ax xn`c i`n ,ibiltÐl`eny xn`c i`ne ,yciwy ziaa lek`l ezrca did `lyaÐ

ibilt `le xn`wc `de .yciwy ziaa lek`l ezrca didyaÐcga mewnl mewnn epiid

welgi `ly ayiizie ,xg` ziaa lek`l jlnpe df ziaa yciw inlyexia hwp `wec e`le ,zia

wn :zeaeyza oe`b i`pexhp ax mya azk .eply cenlzd mr inlyexidzqpkd ziaa oiyc

xe`n ze`n yngn cg` zlhep dqb driqt :(a,bn zekxa) xn`ck ,d`etxl eipir jezl ozepe

dil `xcdn zni`e ,eipirÐd`etx i`dc aezk ixfrd ia`a edine .iyniy iac `yeciwa

.ziaay yeciwa carinl ivn

éãérnyn la` ,mewn iepiy meyn "otbd ixt `xea" mziaa jxal oiaiige Ð e`vi `l oii

epgley lr eziaa yciw m`Ðab lr s` .dcerqd jez oiid lr jxal jixv epi` aey

lr licad m` ,ok m` .dcerql yeciw jiiy `le ,dcerq mewna `ly yeciw yi xaqc

epgleyÐdcerq mewna `ly dlcad yic ab lr s` ,dcerqd jezay oiid lr jxaln xeht

iptl zezyl dvex ok m` `l` xht `lc xninl `ki`c :zegcl yi `kde .`nlr ilekl

oefnd jez la` ,oefndÐ:opzc ,(`,an my) "oikxan cvik"n di`x `iadl yi j` .xht `l

oefnd iptly oiid lr jxiaÐxg` zezyl oilibx eidy :yexit .oefnd xg`ly oiid z` xhet

`l` `a `ly ,oefnd jezay oiid xhety oky lkc ,rnyn .oefnd zkxa iptl dcerqd

oii xht `l oefnd jezay oii :`xnba mzd xn`c o`nl elit`e .eirnay dlik` zexyl

iptly oii la` ,zezyl `ad oiid z` xhet zexyl `ay oii oi`c meyn epiid ,oefnd xg`ly

ith sicrc ,zezyl `ay oefndÐm` :cere .oefnd jezay oiid z` xhetc ecen `nlr ilek

exhtc dil wetiz ?oefnd xg`ly z` xhet oefnd iptly xn`w i`n ,oefnd jeza jxal jixv

lr s`e .dcerqd jez oii ezy `lya xnel wgece !xhetc mzd xn`c o`nl oefnd jezay oii

oiid lr ezcerq raew mc`y mc zfwd zryae miaeh minie zezaya dl iwen mzdc abÐ

f`c miaeh minie zezay hwp `l` ,dcerqd jeza oii zezyl ezrc m` inp lega oicd `ed

,xht `l oii zezyl ezrca oi`e jlnp m` aeh meiac rcze .oiid lr ezcerq reawl zelibx

oefnd jeza zezyl ezrce oefnd iptl oiid lr jxia m` jkld .ezrca ielz lkdc rnynÐ

jlnp m` la` ,"otbd ixt `xea" oefnd jez `le "otbd lr" eixg` jxal jixv epi`Ðepi`

.yly oirn dkxa eixg` jxal jixv mbe ,xhet
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äìãáäì ïé÷éñôî êëzaya oiaeqn eid m` Ð

.oilicane ozlik` oiwiqtn ,dlild créàî
ïçìåù úøé÷ò åàìmyk :xn`wcne Ð

:opiqxb ikd .dtna ibq `lc llkn ,oiwiqtny

åúééà àúåìâ ùéø éáì òì÷éà äðç øá øá äáø
éëä éîð àéðú ùãé÷å äôî ñøô äéî÷ì àëú

.opiqxb ikd `l` ,"oieye" :opiqxb `le Ðïéà
ïéàéáîåë'dpg xa xa dax :dyexit ikde Ð

mcew oilke` eid `le ,`zelb yix ial rlwi`

.jiygd zqpkd zian e`viy xg`le ,dkiyg

dinwl `kz ezii`,yeciw mcew oiyer ep`y enk ,ogleyd lr ztd z` e`iad Ð

lr mgld z` oi`ian eid `l epevxay itl ,yciw jk xg`e mgld lr dtn qxt

mgld lr dtn qxt jkitl ,dinwl `ipzck ,yeciw xg`l cr ogleydoirk epiide Ð

oiyer oky xacl di`xe ,dnec epi`y inke ,ogley weliq) oizipzn ipzwc Ðonwl

llkn .zxfga lahn ,zxfge zewxi eiptl e`iad jk xg`e oey`x qek el ebfn :(`,ciw

rnyie" zyxta oe`b i`g` axc zezli`ya yixtck `nrhe .izii` `l `zyd crc

yecwl yicwilc inwn `kz iaexwe :ikd eda aezke ,"exzi`zayc `,opiaxwn `l Ð

`nrh i`neaixwc ikide ,`zayc `xwil dcerq izizc ikid ik Ðopiwlqn `l Ð

m` `l` ogleyd z` oi`ian oi`y oieye :`ipzc .ycwne dtn eilr qxet `l` ,dil

ilrna xdp`cn `zcerq ligz`c `kide .ycwne dtn eilr qxet `iad m`e ,yciw ok

`nei dilr yicwe ,`zaymgll dtn qextl ebdp df mrhne .ycwne dtn qxet Ð

oiaeqn eide `zelb yix ial rlwi` :oiyxtn yie .aeh meie zezaya yeciw xg`l cr

`ziixa `dc ,il `xidp `le .yicwe dtn qixte `nei yicwe ,zay axra oglyd lr

.zay ilil zlik` zlgza `l` dwqtda `yxtn `l dipin dil oiriiqnc dinwlc

ïéåùåibiltc dcedi iaxe iqei iax oieye :xninl `ki`e .i`w `kid` `prci `l Ð

it lr s` ,yeciw mcew oi`ian oi` zdin dlgzklc iqei iax icen `kd ,dwqtda

el`a ibiltc lld ziae i`ny zia oieye :iyxtnc zi`e .yeciw xg`l cr elk` `ly

) mixaczekxaqekd z` oibfen jk xg`e micil oilhep :i`ny zia ixn`c ,(a,`p

eici lhpc `kid ikd elit` ,`kti` mixne` lld ziae ,yeciwli`ny zia oicen Ð

.lirl `nrh ziyixtcke ,yciw ok m` `l` oilke`d mr ogleyd z` oi`ian oi`c

oiligzn oi`y oiey `cg `pz :dinwl opixn`c icii`c ipira d`xpeekdlrnl eyaiy ,'

.dil opiqxb `le mcia `ed zerhe ,'ek oi`ian oi`y oieye :inp eazke mixtqdéðú
ïéåù àãçdgpnd on zay axr zlik`a oia ,lirl ibiltc iqei iaxe dcedi iax Ð

.dwqtda oia dlrnleïéìéçúî ïéàù.dlrnle dgpnd on lek`l Ðäì úçëùî
çñôä áøòá.gqtd axra icen iqei iax elit`c ,zxn`wck Ðäòùú íãå÷ ïàëÐ

.dcedi iaxl elit` jygzy cr oilke` ,xzida eligzdyne lek`l oiligzny oiey

òùú øçàì ïàë:`icda lirl `ipzck oiligzn oi` dcedi iaxlc ,ibiltc `ed Ð

iqei iax 'ek dlrnle zery ryzn miaeh mini iaxrae zezay iaxra mc` lk`i `l

.'ek xne`úñðëä úéáá åùãé÷ùzezay ilila xeaiv gily ycwny yeciw `ed Ð

.zqpkd ziaa miaeh minieåàöé ùåãé÷ éãéol `niiwc .ezy `ly it lr s` Ð

mdn cg` `l` mrh `l m` ,merhiy jixv ycwndcgkenck ozaeg ici olek e`vi Ð

) "oiaxrn lka" idliya oiaexiraoikixv `le olek enrhiy jixv dlgzkl ,edine .(a,n

ilk` `lc ab lr s` ,jkld .dcerq mewna yeciw ax ira `lc ,oziaa iyecw`l ez

zqpkd ziaa.iwtp Ðåàöé àì ïéé éãézezyl mziaa oii mdl yi m`y Ðoiaiig Ð

,zqpkd ziaa ezyy oii ziizy ly qekd zkxaa oixeht opi`y ,"otbd ixt `xea" jxal

lr eziaa ycwnd la` .jxal jixve zrcd gqid dil dedc ,onewnn exwry xg`n

zaya epgleyiptly oii exhet ixdy ,dcerqd jezay oiid lr jxal jixv epi` Ð

) "oikxan cvik"a opzck .dcerqdzekxajxia :(`,anoefnd iptly oiid lrxht Ð

raew mc`e li`ed ,miaeh miniae zezaya `xnba dl iwene ,oefnd xg`ly oiid z`

.oiid lr ezcerq
óà

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

úøé÷òì åàì ?ïé÷éñôî éàî .äìcáäì ïé÷éñôî Ck̈©§¦¦©©§¨¨©©§¦¦¨©£¦©
òì÷éà àðeä áø øa äaø .ätnì ,àì ?ïçìeL§¨Ÿ©©¨©¨©©¨¦§©
ätî ñøt ,dén÷ àkz eúééà .àúeìb Léø éáì§¥¥¨¨©§©¨©¥¨©©¨
ïéàéáî ïéàL ïéåLå :éëä éîð àéðz .Lcé÷å§¦¥©§¨©¦¨¦§¨¦¤¥§¦¦
àéáä íàå ,Lcé÷ ïk íà àlà ïçìeMä úà¤©§¨¤¨¦¥¦¥§¦¥¦

¯ïéàL ïéåL :àãç éðz .Lc÷îe ätî ñøBt¥©¨§©¥¨¥£¨¨¦¤¥
.ïéìéçúnL ïéåL :Cãéà àéðúå ,ïéìéçúîàîìLa ©§¦¦§©§¨¦¨¨¦¤©§¦¦¦§¨¨

ïéìéçúî ïéàL ïéåL àéðúc àä¯áøòa dì zçkLî ¨§©§¨¨¦¤¥©§¦¦©§©©§¨§¤¤
ïéìéçúnL ïéåL àéðúc àä àlà .çñtä¯?úîéà ©¤©¤¨¨§©§¨¨¦¤©§¦¦¥©

úaL áøòa àîéð éà¯;àéL÷ àì !éâéìt âìôéî àä ¦¥¨§¤¤©¨¨¦§©§¦¦¨©§¨
ïàk¯ïàk ,äòLz íãB÷¯.äòLz øçàìíúBà ¨¤¦§¨¨§©©¦§¨¨

úñðkä úéáa eLcéwL íãà éða¯éãé :áø øîà §¥¨¨¤¦§§¥©§¤¤¨©©§¥
:øîà ìàeîLe .eàöé Lecé÷ éãé ,eàöé àì ïéé©¦Ÿ¨§§¥¦¨§§¥¨©

óà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף ק עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc migqt(ycew zay meil)

Ck,zay i`ven ly dlild ribde zaya milke` eid m`ïé÷éñôî ¨©§¦¦
mzlik`ìjxeväìcáä:`xnbd zwiicn .milicaneéàîedn - §©§¨¨©

l`eny ixac xe`iaïé÷éñôî,dlcadlåàìezpeek oi` m`d - ©§¦¦¨
ïçìeL úøé÷òìmiwiqtny myk' epeylne ,oefnd zkxa jxevl ©£¦©§¨

ic `l yeciwa s`y rnyn 'dlcadl miwiqtn jk yeciwl
iaxk oefnd zkxae ogleyd zxiwra miwiqtn `l` dtn zqixta
`le dcedi iaxk `l wqt l`enyy dcedi ax xn` cvike ,dcedi

:`xnbd zvxzn .iqei iaxk,àìinica` xa `tilgz ax zpeek oi` Ÿ
`ed s` `l` ,ogleyd zxiwra miwiqtny l`eny mya xnel

ezpeekìzqixta dwqtdätî,dcerqd jeza yeciwe lk`nd lr §©¨
.[`iyew o`k oi`e ,l`eny mya dcedi ax ixacke

zrya mgld lr dtn zqixt oic epcnlnd dyrn d`ian `xnbd
:yeciwdà àðeä áø øa äaøòì÷ézay axra oncfp -Léø éáì ©¨©©¨¦§©§¥¥

,àúeìb,zqpkd zian eayyk jiygdy xg`edén÷ àkz eúééà- ¨¨©§©¨©¥
,eiptl ogleyd lr mgld z` e`iadñøtdligz `ped ax xa dax ¨©

ätîmgld iab lråjk xg`Lcé÷.meid yeciw ©¨§¦¥
:df oicl di`x `xnbd d`ianéëä énð àéðz`ziixaa ok epipy - ©§¨©¦¨¦
,`ped ax xa dax ly ebdpnkúà ïéàéáî ïéàL (ïéåLå)lr mgld §¨¦¤¥§¦¦¤

ïçìeMäzay lilaàéáä íàå ,Lcé÷ ïk íà àlàlr mgld z` ©§¨¤¨¦¥¦¥§¦¥¦
,yeciw mcew ogleydätî ñøBtmgld lr.Lc÷îeyxetny ixd ¥©¨§©¥

.`ped ax xa dax ly ebdpnk `ziixaa
iaxe iqei iax micen dna zex`and zeziixa izy d`ian `xnbd

:aeh mei axrae zay axra dlik` oiprl dfl df dcediàãç éðz̈¥£¨
,zg` `ziixaa epipy -ïéåLlirl miwlegd iqei iaxe dcedi iax ¨¦

(.w :hv)zay axra dlik`d zwqtd oiprle dlik` zlgzd oiprl
,aeh mei axraeïéìéçúî ïéàL.d`lde dgpnd onfl jenqn lek`l ¤¥©§¦¦

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye -ïéåLiqei iaxe dcedi iax §©§¨¦¨¨¦
ïéìéçúnL.lek`l ligzdl xzeny - ¤©§¦¦

:`xnbd dywn .zeziixad z` `xnbd zx`anàîìLaoaen - ¦§¨¨
xacdàéðúc àäy dpey`xd `ziixaa epipyy dn -ïéåLiqei iax ¨§©§¨¨¦

dcedi iaxeïéìéçúî ïéàLoky ,lek`ldì úçkLîdz` `ven - ¤¥©§¦¦©§©©¨

df oic,çñtä áøòalirl `xnba x`eank(:hv)dcen iqei iaxy , §¤¤©¤©
onfd on lek`l ligzdl xeq`y ,gqt axra dcedi iax ixacl

.my `ped ax ly evexiza x`eank ,dgpnl jenqdàä àlà¤¨¨
àéðúcy dipyd `ziixaa epipyy dn `l` -ïéåLiaxe iqei iax §©§¨¨¦
dcediïéìéçúnL,lek`l ligzdl xzeny -úîéàxe`ia jixv - ¤©§¦¦¥©

,`ziixaa xaecn onf dfi` lràîéð éàxaecny xn`p m` -áøòa ¦¥¨§¤¤
,úaLlek`l ligzdl xzeny df oica miey iqei iaxe dcedi iaxy ©¨

,dgpnl jenqd onfd xg` zay axraéâéìt âìôéî àädfa ixde - ¨¦§¨§¦¦
lirl `ziixaa ewlgp(my)lek`l ligzdl oi` dcedi iax zrcle ,

.df onfn
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìepiptl `ziixaa x`eand - Ÿ©§¨¨

zay axra xaecn ,lek`l ligzdl xzen mlek zrclyíãB÷¤
äòLz,dgpnl jenqd onfd `edy ziriyzd dryd seq iptl - ¦§¨
eli`eïàkdcedi iaxe iqei iax ewlgpy lirl `ziixaa x`eand - ¨

zay axra xaecn ,xacaäòLz øçàìdryd seq xg` - §©©¦§¨
zrcl eli`e lek`l ligzdl xeq` dcedi iax zrcly ,ziriyzd

.`ziixaa my x`eank ,xzen iqei iax
dxeza xn`p(g k zeny)eyxce ,'FWCwl zAXd mFi z` xFkf'¨¤©©¨§©§

minkg(.ew onwl)oiid lr dycwny ici lr zayd z` xekfl yiy ,
jixv yeciwd m` ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .dzqipka

:`l e` dcerqd ly dnewna zeidlúéáa eLcéwL íãà éða íúBà¨§¥¨¨¤¦§§¥
úñðkäilila zqpkd ziaa xeaivd gily on yeciw ernyy - ©§¤¤

,miaeh minie zezayéãé ,áø øîàd zkxa zaeg,eàöé àì ïéé ¨©©§¥©¦Ÿ¨§
mivex m` ,mzial mi`aykes` eiptl jxal mikixv oii zezyl

aygp mnewnn exwry dfay meyn ,zqpkd ziaa oiid on ezy m`
la` ,mzrc egiqdyéãézaeg,eàöé Lecé÷on enrh `l m` s` §¥¦¨§

,ax zrcy meyn ,mzial e`eaiyk ycwl mikixv mpi` aeye ,oiid
mewna ycwl lekie ,dcerqd mewna zeidl jixv epi` yeciwdy

.xg` mewna lek`le cg`
,øîà ìàeîLe§¥¨©
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äìãáäì ïé÷éñôî êëdlild cr zaya oiaeqn eid m` Ðozlik` oiwiqtn Ð

.oilicaneïçìåùä úà ïéàéáî ïéàok m` `l` ,meid ycwyn lek`l Ð

.yciwàéáä íàågqtd axra ogleyd z` oi`ian oi` :inp i` ,okl mcew Ð

oxn`ck ,yciw ok m` `l` mei ceran elit`.gqtd axra dcen iqei iax elit`c

àúåìâ ùéø éáì òì÷éàlr oiaeqn eide Ð

qxte ,meid odilr yciwe zay axra ogleyd

.yciwe dtnåàöé àì ïéé éãémdl yi m`y Ð

mziaa zezyl oiiixt `xea" jxal oiaiig Ð

(ziizy lr) qekd zkxaa oixeht mpi`y "otbd

.onewnn exwry xg`n ,dkxa `la oiiïéà
ùåãé÷
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êëoi` eligzd m`e ,zraew dpi` dlcadlc onwl dil zi` ax Ð dlcadl oiwiqtn

.l`eny` bilt dlcada .dlcadl oiwiqtn

åàìmdl eidy ,wlql oilibx eidy lirl ziyixtck ,oefnd zkxa epiid Ð ogly zxiwrl

.jxand iptln `le mlek iptln oiwlqn eide ,epgley lr lke` cg` lky miphw zepgley

cg` oglya milke` ep`y ep`eÐoekp oi`

.`wlql

àòì÷édcerq zlgzda Ð yciwe dtn qxit

n oa l`eny epiax yxitck ixii`.xi`

ïéåùå"oieye" opiqxb i`Ðdcedi iax` i`w

.xi`n oa l`eny epiax yxitck iqei iaxe

ïéàùÐ yciw ok m` `l` oglyd z` oi`ian

ogly `vn :(a,hiw zay) "iazk lk"a xn`c `de

'ek xne` aeh j`ln jexrÐjexrc ,dyw `l

mewnl eze` oi`ian oi` j` xg` mewna `ed

eply zepgly eiykre .yeciw xg` cr dcerq

xg` m`iadl dywe ,i`cn xzei milecb mdy

,dcerql yeciw oia jk lk wiqtdl `ly yeciw

yxetn mrhde .ycwle dtn qextl oilibx ep`

`xwia `zcerq izizc ikid ik :zezli`ya

cxei did `ly onl xkf :yxtn yie .`zayc

dlrnln lh dide ,miaeh minie zezaya

.mizpia onde dhnlne

éãégkenck .mdn cg` elit` e` jxand merhiy wx ,ezy `ly it lr s` Ð e`vi yeciw

dkldc d`xpe .mlek enrhiy jixv dlgzkle .(a,n oiaexir) "oiaxrn lka" seqa

,ixeqi`a axk dkld `nlrac ab lr s`e .dcerq mewna `l` yeciw oi` :xn`c ,l`enyk

axk onwl xaq opgei 'x mbeÐixaq edlek iia`e daxe `ped axc ,l`enyk dkld `kd

lek`l ezrcy ycwnde .mixzq zlibna wqt oke .dcerq mewna `l` yeciw oi` jenqa

xg` mewnaÐ,rnyn oke .dcerq mewn ied edciclc ,my milke`d z` `ivedl leki

migxe` `kilc `kide .migxe`d `ivene zqpkd ziaa ycwn did xird ipan cg` `nzqnc

zqpkd zial jenqÐxnel oi`e .l`enyk ol `niiwc ,dlhal dkxa `iedc ,ycwl oi`

ibiltc `de ,yeciw yic l`eny dcen xg` mewna lek`l dvexy zrc lr o`k ycwnaÐ

cg` ziaa mewnl mewnn ,edine .`zyipk iaa iyecwl il dnl l`enyle :jixtcn .`nzqa

`rx`l `xbi`n oebkÐaiygc `rx`a lek`l ick `xbi`a yciw m` l`eny dcenc d`xp

df ziaa yciw :l`eny mya awri iax xn`wc ,inlyexia gken oke .dcerq mewna yeciw

xg` ziaa lek`l jlnpeÐezkeqy in :ax xn` ,`irye` 'x mya `g` 'x ,ycwl jixv

eilr daixrÐ`le :oea 'x xn` .ezkeqa lke`e dlere ,eziaa oexg`d aeh mei lil ycwn

ax xn`c i`n ,ibiltÐl`eny xn`c i`ne ,yciwy ziaa lek`l ezrca did `lyaÐ

ibilt `le xn`wc `de .yciwy ziaa lek`l ezrca didyaÐcga mewnl mewnn epiid

welgi `ly ayiizie ,xg` ziaa lek`l jlnpe df ziaa yciw inlyexia hwp `wec e`le ,zia

wn :zeaeyza oe`b i`pexhp ax mya azk .eply cenlzd mr inlyexidzqpkd ziaa oiyc

xe`n ze`n yngn cg` zlhep dqb driqt :(a,bn zekxa) xn`ck ,d`etxl eipir jezl ozepe

dil `xcdn zni`e ,eipirÐd`etx i`dc aezk ixfrd ia`a edine .iyniy iac `yeciwa

.ziaay yeciwa carinl ivn

éãérnyn la` ,mewn iepiy meyn "otbd ixt `xea" mziaa jxal oiaiige Ð e`vi `l oii

epgley lr eziaa yciw m`Ðab lr s` .dcerqd jez oiid lr jxal jixv epi` aey

lr licad m` ,ok m` .dcerql yeciw jiiy `le ,dcerq mewna `ly yeciw yi xaqc

epgleyÐdcerq mewna `ly dlcad yic ab lr s` ,dcerqd jezay oiid lr jxaln xeht

iptl zezyl dvex ok m` `l` xht `lc xninl `ki`c :zegcl yi `kde .`nlr ilekl

oefnd jez la` ,oefndÐ:opzc ,(`,an my) "oikxan cvik"n di`x `iadl yi j` .xht `l

oefnd iptly oiid lr jxiaÐxg` zezyl oilibx eidy :yexit .oefnd xg`ly oiid z` xhet

`l` `a `ly ,oefnd jezay oiid xhety oky lkc ,rnyn .oefnd zkxa iptl dcerqd

oii xht `l oefnd jezay oii :`xnba mzd xn`c o`nl elit`e .eirnay dlik` zexyl

iptly oii la` ,zezyl `ad oiid z` xhet zexyl `ay oii oi`c meyn epiid ,oefnd xg`ly

ith sicrc ,zezyl `ay oefndÐm` :cere .oefnd jezay oiid z` xhetc ecen `nlr ilek

exhtc dil wetiz ?oefnd xg`ly z` xhet oefnd iptly xn`w i`n ,oefnd jeza jxal jixv

lr s`e .dcerqd jez oii ezy `lya xnel wgece !xhetc mzd xn`c o`nl oefnd jezay oii

oiid lr ezcerq raew mc`y mc zfwd zryae miaeh minie zezaya dl iwen mzdc abÐ

f`c miaeh minie zezay hwp `l` ,dcerqd jeza oii zezyl ezrc m` inp lega oicd `ed

,xht `l oii zezyl ezrca oi`e jlnp m` aeh meiac rcze .oiid lr ezcerq reawl zelibx

oefnd jeza zezyl ezrce oefnd iptl oiid lr jxia m` jkld .ezrca ielz lkdc rnynÐ

jlnp m` la` ,"otbd ixt `xea" oefnd jez `le "otbd lr" eixg` jxal jixv epi`Ðepi`

.yly oirn dkxa eixg` jxal jixv mbe ,xhet
s`
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í"áùø
äìãáäì ïé÷éñôî êëzaya oiaeqn eid m` Ð

.oilicane ozlik` oiwiqtn ,dlild créàî
ïçìåù úøé÷ò åàìmyk :xn`wcne Ð

:opiqxb ikd .dtna ibq `lc llkn ,oiwiqtny

åúééà àúåìâ ùéø éáì òì÷éà äðç øá øá äáø
éëä éîð àéðú ùãé÷å äôî ñøô äéî÷ì àëú

.opiqxb ikd `l` ,"oieye" :opiqxb `le Ðïéà
ïéàéáîåë'dpg xa xa dax :dyexit ikde Ð

mcew oilke` eid `le ,`zelb yix ial rlwi`

.jiygd zqpkd zian e`viy xg`le ,dkiyg

dinwl `kz ezii`,yeciw mcew oiyer ep`y enk ,ogleyd lr ztd z` e`iad Ð

lr mgld z` oi`ian eid `l epevxay itl ,yciw jk xg`e mgld lr dtn qxt

mgld lr dtn qxt jkitl ,dinwl `ipzck ,yeciw xg`l cr ogleydoirk epiide Ð

oiyer oky xacl di`xe ,dnec epi`y inke ,ogley weliq) oizipzn ipzwc Ðonwl

llkn .zxfga lahn ,zxfge zewxi eiptl e`iad jk xg`e oey`x qek el ebfn :(`,ciw

rnyie" zyxta oe`b i`g` axc zezli`ya yixtck `nrhe .izii` `l `zyd crc

yecwl yicwilc inwn `kz iaexwe :ikd eda aezke ,"exzi`zayc `,opiaxwn `l Ð

`nrh i`neaixwc ikide ,`zayc `xwil dcerq izizc ikid ik Ðopiwlqn `l Ð

m` `l` ogleyd z` oi`ian oi`y oieye :`ipzc .ycwne dtn eilr qxet `l` ,dil

ilrna xdp`cn `zcerq ligz`c `kide .ycwne dtn eilr qxet `iad m`e ,yciw ok

`nei dilr yicwe ,`zaymgll dtn qextl ebdp df mrhne .ycwne dtn qxet Ð

oiaeqn eide `zelb yix ial rlwi` :oiyxtn yie .aeh meie zezaya yeciw xg`l cr

`ziixa `dc ,il `xidp `le .yicwe dtn qixte `nei yicwe ,zay axra oglyd lr

.zay ilil zlik` zlgza `l` dwqtda `yxtn `l dipin dil oiriiqnc dinwlc

ïéåùåibiltc dcedi iaxe iqei iax oieye :xninl `ki`e .i`w `kid` `prci `l Ð

it lr s` ,yeciw mcew oi`ian oi` zdin dlgzklc iqei iax icen `kd ,dwqtda

el`a ibiltc lld ziae i`ny zia oieye :iyxtnc zi`e .yeciw xg`l cr elk` `ly

) mixaczekxaqekd z` oibfen jk xg`e micil oilhep :i`ny zia ixn`c ,(a,`p

eici lhpc `kid ikd elit` ,`kti` mixne` lld ziae ,yeciwli`ny zia oicen Ð

.lirl `nrh ziyixtcke ,yciw ok m` `l` oilke`d mr ogleyd z` oi`ian oi`c

oiligzn oi`y oiey `cg `pz :dinwl opixn`c icii`c ipira d`xpeekdlrnl eyaiy ,'

.dil opiqxb `le mcia `ed zerhe ,'ek oi`ian oi`y oieye :inp eazke mixtqdéðú
ïéåù àãçdgpnd on zay axr zlik`a oia ,lirl ibiltc iqei iaxe dcedi iax Ð

.dwqtda oia dlrnleïéìéçúî ïéàù.dlrnle dgpnd on lek`l Ðäì úçëùî
çñôä áøòá.gqtd axra icen iqei iax elit`c ,zxn`wck Ðäòùú íãå÷ ïàëÐ

.dcedi iaxl elit` jygzy cr oilke` ,xzida eligzdyne lek`l oiligzny oiey

òùú øçàì ïàë:`icda lirl `ipzck oiligzn oi` dcedi iaxlc ,ibiltc `ed Ð

iqei iax 'ek dlrnle zery ryzn miaeh mini iaxrae zezay iaxra mc` lk`i `l

.'ek xne`úñðëä úéáá åùãé÷ùzezay ilila xeaiv gily ycwny yeciw `ed Ð

.zqpkd ziaa miaeh minieåàöé ùåãé÷ éãéol `niiwc .ezy `ly it lr s` Ð

mdn cg` `l` mrh `l m` ,merhiy jixv ycwndcgkenck ozaeg ici olek e`vi Ð

) "oiaxrn lka" idliya oiaexiraoikixv `le olek enrhiy jixv dlgzkl ,edine .(a,n

ilk` `lc ab lr s` ,jkld .dcerq mewna yeciw ax ira `lc ,oziaa iyecw`l ez

zqpkd ziaa.iwtp Ðåàöé àì ïéé éãézezyl mziaa oii mdl yi m`y Ðoiaiig Ð

,zqpkd ziaa ezyy oii ziizy ly qekd zkxaa oixeht opi`y ,"otbd ixt `xea" jxal

lr eziaa ycwnd la` .jxal jixve zrcd gqid dil dedc ,onewnn exwry xg`n

zaya epgleyiptly oii exhet ixdy ,dcerqd jezay oiid lr jxal jixv epi` Ð

) "oikxan cvik"a opzck .dcerqdzekxajxia :(`,anoefnd iptly oiid lrxht Ð

raew mc`e li`ed ,miaeh miniae zezaya `xnba dl iwene ,oefnd xg`ly oiid z`

.oiid lr ezcerq
óà
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úøé÷òì åàì ?ïé÷éñôî éàî .äìcáäì ïé÷éñôî Ck̈©§¦¦©©§¨¨©©§¦¦¨©£¦©
òì÷éà àðeä áø øa äaø .ätnì ,àì ?ïçìeL§¨Ÿ©©¨©¨©©¨¦§©
ätî ñøt ,dén÷ àkz eúééà .àúeìb Léø éáì§¥¥¨¨©§©¨©¥¨©©¨
ïéàéáî ïéàL ïéåLå :éëä éîð àéðz .Lcé÷å§¦¥©§¨©¦¨¦§¨¦¤¥§¦¦
àéáä íàå ,Lcé÷ ïk íà àlà ïçìeMä úà¤©§¨¤¨¦¥¦¥§¦¥¦

¯ïéàL ïéåL :àãç éðz .Lc÷îe ätî ñøBt¥©¨§©¥¨¥£¨¨¦¤¥
.ïéìéçúnL ïéåL :Cãéà àéðúå ,ïéìéçúîàîìLa ©§¦¦§©§¨¦¨¨¦¤©§¦¦¦§¨¨

ïéìéçúî ïéàL ïéåL àéðúc àä¯áøòa dì zçkLî ¨§©§¨¨¦¤¥©§¦¦©§©©§¨§¤¤
ïéìéçúnL ïéåL àéðúc àä àlà .çñtä¯?úîéà ©¤©¤¨¨§©§¨¨¦¤©§¦¦¥©

úaL áøòa àîéð éà¯;àéL÷ àì !éâéìt âìôéî àä ¦¥¨§¤¤©¨¨¦§©§¦¦¨©§¨
ïàk¯ïàk ,äòLz íãB÷¯.äòLz øçàìíúBà ¨¤¦§¨¨§©©¦§¨¨

úñðkä úéáa eLcéwL íãà éða¯éãé :áø øîà §¥¨¨¤¦§§¥©§¤¤¨©©§¥
:øîà ìàeîLe .eàöé Lecé÷ éãé ,eàöé àì ïéé©¦Ÿ¨§§¥¦¨§§¥¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc migqt(ycew zay meil)

Ck,zay i`ven ly dlild ribde zaya milke` eid m`ïé÷éñôî ¨©§¦¦
mzlik`ìjxeväìcáä:`xnbd zwiicn .milicaneéàîedn - §©§¨¨©

l`eny ixac xe`iaïé÷éñôî,dlcadlåàìezpeek oi` m`d - ©§¦¦¨
ïçìeL úøé÷òìmiwiqtny myk' epeylne ,oefnd zkxa jxevl ©£¦©§¨

ic `l yeciwa s`y rnyn 'dlcadl miwiqtn jk yeciwl
iaxk oefnd zkxae ogleyd zxiwra miwiqtn `l` dtn zqixta
`le dcedi iaxk `l wqt l`enyy dcedi ax xn` cvike ,dcedi

:`xnbd zvxzn .iqei iaxk,àìinica` xa `tilgz ax zpeek oi` Ÿ
`ed s` `l` ,ogleyd zxiwra miwiqtny l`eny mya xnel

ezpeekìzqixta dwqtdätî,dcerqd jeza yeciwe lk`nd lr §©¨
.[`iyew o`k oi`e ,l`eny mya dcedi ax ixacke

zrya mgld lr dtn zqixt oic epcnlnd dyrn d`ian `xnbd
:yeciwdà àðeä áø øa äaøòì÷ézay axra oncfp -Léø éáì ©¨©©¨¦§©§¥¥

,àúeìb,zqpkd zian eayyk jiygdy xg`edén÷ àkz eúééà- ¨¨©§©¨©¥
,eiptl ogleyd lr mgld z` e`iadñøtdligz `ped ax xa dax ¨©

ätîmgld iab lråjk xg`Lcé÷.meid yeciw ©¨§¦¥
:df oicl di`x `xnbd d`ianéëä énð àéðz`ziixaa ok epipy - ©§¨©¦¨¦
,`ped ax xa dax ly ebdpnkúà ïéàéáî ïéàL (ïéåLå)lr mgld §¨¦¤¥§¦¦¤

ïçìeMäzay lilaàéáä íàå ,Lcé÷ ïk íà àlàlr mgld z` ©§¨¤¨¦¥¦¥§¦¥¦
,yeciw mcew ogleydätî ñøBtmgld lr.Lc÷îeyxetny ixd ¥©¨§©¥

.`ped ax xa dax ly ebdpnk `ziixaa
iaxe iqei iax micen dna zex`and zeziixa izy d`ian `xnbd

:aeh mei axrae zay axra dlik` oiprl dfl df dcediàãç éðz̈¥£¨
,zg` `ziixaa epipy -ïéåLlirl miwlegd iqei iaxe dcedi iax ¨¦

(.w :hv)zay axra dlik`d zwqtd oiprle dlik` zlgzd oiprl
,aeh mei axraeïéìéçúî ïéàL.d`lde dgpnd onfl jenqn lek`l ¤¥©§¦¦

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye -ïéåLiqei iaxe dcedi iax §©§¨¦¨¨¦
ïéìéçúnL.lek`l ligzdl xzeny - ¤©§¦¦

:`xnbd dywn .zeziixad z` `xnbd zx`anàîìLaoaen - ¦§¨¨
xacdàéðúc àäy dpey`xd `ziixaa epipyy dn -ïéåLiqei iax ¨§©§¨¨¦

dcedi iaxeïéìéçúî ïéàLoky ,lek`ldì úçkLîdz` `ven - ¤¥©§¦¦©§©©¨

df oic,çñtä áøòalirl `xnba x`eank(:hv)dcen iqei iaxy , §¤¤©¤©
onfd on lek`l ligzdl xeq`y ,gqt axra dcedi iax ixacl

.my `ped ax ly evexiza x`eank ,dgpnl jenqdàä àlà¤¨¨
àéðúcy dipyd `ziixaa epipyy dn `l` -ïéåLiaxe iqei iax §©§¨¨¦
dcediïéìéçúnL,lek`l ligzdl xzeny -úîéàxe`ia jixv - ¤©§¦¦¥©

,`ziixaa xaecn onf dfi` lràîéð éàxaecny xn`p m` -áøòa ¦¥¨§¤¤
,úaLlek`l ligzdl xzeny df oica miey iqei iaxe dcedi iaxy ©¨

,dgpnl jenqd onfd xg` zay axraéâéìt âìôéî àädfa ixde - ¨¦§¨§¦¦
lirl `ziixaa ewlgp(my)lek`l ligzdl oi` dcedi iax zrcle ,

.df onfn
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìepiptl `ziixaa x`eand - Ÿ©§¨¨

zay axra xaecn ,lek`l ligzdl xzen mlek zrclyíãB÷¤
äòLz,dgpnl jenqd onfd `edy ziriyzd dryd seq iptl - ¦§¨
eli`eïàkdcedi iaxe iqei iax ewlgpy lirl `ziixaa x`eand - ¨

zay axra xaecn ,xacaäòLz øçàìdryd seq xg` - §©©¦§¨
zrcl eli`e lek`l ligzdl xeq` dcedi iax zrcly ,ziriyzd

.`ziixaa my x`eank ,xzen iqei iax
dxeza xn`p(g k zeny)eyxce ,'FWCwl zAXd mFi z` xFkf'¨¤©©¨§©§

minkg(.ew onwl)oiid lr dycwny ici lr zayd z` xekfl yiy ,
jixv yeciwd m` ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .dzqipka

:`l e` dcerqd ly dnewna zeidlúéáa eLcéwL íãà éða íúBà¨§¥¨¨¤¦§§¥
úñðkäilila zqpkd ziaa xeaivd gily on yeciw ernyy - ©§¤¤

,miaeh minie zezayéãé ,áø øîàd zkxa zaeg,eàöé àì ïéé ¨©©§¥©¦Ÿ¨§
mivex m` ,mzial mi`aykes` eiptl jxal mikixv oii zezyl

aygp mnewnn exwry dfay meyn ,zqpkd ziaa oiid on ezy m`
la` ,mzrc egiqdyéãézaeg,eàöé Lecé÷on enrh `l m` s` §¥¦¨§

,ax zrcy meyn ,mzial e`eaiyk ycwl mikixv mpi` aeye ,oiid
mewna ycwl lekie ,dcerqd mewna zeidl jixv epi` yeciwdy

.xg` mewna lek`le cg`
,øîà ìàeîLe§¥¨©
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א בעל מדות ורב פעלים מו"ה יוסף אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ז"ע.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אודותם,  שכותב  אלה  כל  ואת  אזכירו  וכבקשתו 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

וזכות פעולותיו באופן דתמכין דאורייתא, עוד יותר מאשר לימודו לעצמו, בודאי שתעמוד לו 

ולב"ב שי' בהנ"ל.

וכמודגש במאמר רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה 

דתורה - ד"ה עץ חיים היא למחזיקים בה )שמח"ת תק"מ(, אלו בעלי השגה הלומדים תורה, ותומכי' 

א"ת  ע"ב(  דנ"ג  )ח"ג  בזהר  כדאיתא  גליקלעך,  מאושר,  בתורה,  העוסקים  עבודה  בעלי  אלו  מאושר 

הרגל  וכמעלת  ב"ה,  הא"ס  מפנימית  היינו  מראשו,  ממשיכים  עבודתם  דע"י  מראשו,  אלא  מאושר 

המקים את הראש דוקא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.



c"agקצח 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

ãúøòáî çeøäL õeçaî úáMðî çeøä íà úìcä ìà úö÷ äáBøwä äøeãnä ãâðk úìcä çzôì øeñà̈¦§Ÿ©©¤¤§¤¤©§¨©§¨§¨¤©¤¤¦¨©§©¤¤¦©¤¨©§©¤¤
äøeãnä16[hÎgøúBé[iíeMî äøæâ äøeãnä úà éàcåa úøòáî dðéàL äéeöî çeø àlà íL ïéà elôàå ©§¨¥©£¦¥¨¤¨©§¨¤¥¨§©¤¤§©©¤©§¨§¥¨¦

1

2

`zax `zkld
äøåãîä úøòáî [ç או פתיחתו ידי שעל מקרר -

איוורור  מערכת או תאורה, בו נכבית או נדלקת סגירתו
לפתחו  אסור - וכדומה בשבת 17והפשרה לסגרו .18או

את  המפעיל המתג את להדביק ניתן רבים במקררים
ויש  השבת, כל במשך לחוץ שיהיה כך המערכות

ההקפאה. בתא גם זאת לוודאות
מגנטיים  חיישנים אם כי גלוי, מתג אין בהם במקררים
מומחה) (ע"י חיישנים אותם את לאתר ניתן מוסתרים,
שיודבק  מגנט באמצעות לשבת פעולתם את ולבטל

שבת. מערב עליהם
וכן  המתג, פעולת בהם לבטל ניתן שלא במקררים
בהם  כשמכניסים בקרה נורות בהם שנדלקות במקררים
חם. דבר בהם להכניס או לפותחם אין חם, דבר
שבת  שעון התקנת הוא אלו במקררים היחיד הפיתרון

הארוחות  בעת המקרר של החשמל מערכת את המכבה
בשעת  המקרר ולפתוח וכד', שעה מידי שעה רבע או

בלבד. כיבויו
שבת' 'פיקוד אפשרות בהם שמותקנת מקררים קיימים
המקרר. וסגירת פתיחת בשעה הלכתיות בעיות המונעת

äøåãîä úøòáî [è הפועלים חשמל מכשירי -
החום  או הקור רמת את המזהה טרמוסטט, באמצעות

ה  ספק יש המכשיר, מנוע את כך ידי על אם ומפעיל
כנגד  דלת כפותח נחשבת הטרמוסטט על השפעה

המדורה.
פעילות 19ולמעשה  נחשבת למחמירים שגם כיון ,

כנגד  הדלת כפתיחת (שלא בלבד כגרמא הטרמוסטט
במלאכות  לכך ישירה), לפעולה הנחשבת המדורה
מזגן  על השפעה מקרר, סגירת או כפתיחת דרבנן

zetqede mipeiv
Ê"Òעד"ז16) Ë¯ ÔÓÈÒ· ידוע אם מקום ומכל תנור: גבי

מפני  ישראל ע"י לפותחו אסור לוחשות גחלים בתנור שיש
להבעיר  מתכוין שאינו ואף הגחלים ומבעיר בו נכנס שהרוח
מותר  נכרי ע"י אבל הוא ימות ולא רישיה פסיק מקום מכל
שנתבאר  כמו לנכרי אמירה איסור בו אין רישיה פסיק שכל

רנ"ג. בסי'
גחלים  בתוכו ויש בדף התנור ולסתום לחזור רוצה אם וכן
דרך  מפיח שהרוח מפני ישראל ע"י לסותמו אסור לוחשות
היה  מאילו יותר הגחלים ומבעיר למפיח ודומה קטן סדק
מותר  לישראל ואף מותר נכרי ע"י אבל פתוח התנור
פתוח  הרבה שיניח ובלבד לגמרי סותמו שאינו כל לסותמו

ואסור. מפיח שהרוח שכן כל פתוח מעט מניח אם אבל
נצרך  בתנור שהאויר משום אסור לגמרי התנור (ולסתום
המונעו  ודין הדליקה, כחומר ונחשב האש, בעירת לעצם
משא"כ  ממש, האש כמכבה שהוא שבנר, שמן הממעט כדין
מונע  כמסיר נחשב שהמונעה המדורה, את המלבה ברוח
טז  סימן ח"ב יצחק מנחת (שו"ת כגרמא אפילו ואינו בלבד

יא). ס"ק
פסיק 17) מ"מ וכיבוי, להדלקה מתכוין שאינו שאע"פ

חפץ  אינו אם (ואף התורה מן וחייב הוא ליה וניחא רישא
הזמן  ברוב אדם כל אצל דעתו בטלה - המנורה שתדלק
זה, בהיתר שפקפקו ויש סח)), סי' ח"ב או"ח משה (אגרות
תאורת  ולסגור להדליק והבלעדית הרגילה הדרך שזו שכיון
כאינו  רק ולא בידים, וכיבוי כהדלקה שנחשב יתכן המקרר
הרשז"א), בשם ס"א לא פרק (שש"כ רישיה ופסיק מתכוין

(המותר  המקרר לפתוח לנכרי לומר מותר האם ונפק"מ
מהחשמל  המקרר קודם להוציא לו לומר שיש או בפס"ר),

מקרר). אינו שהמנוע (בשעה
(כן  לפתחו אין - מהמקרר הנורה הוציאו אם ספק כשיש גם
אבל  סט"ו), פ"י בשש"כ הבין וכן א, ס"ק מקו"א משמע
למרות  לפתוח מותר - לא ופעמים עובדת שפעמים נורה

פס"ר). (שאינו הספק
כלאחר 18) אפילו לסגרו אסור בלבד, מדרבנן שאיסורו אף

קטן  ידי על ואף לסגרו), לנכרי יאמרו הפסד (ובמקום יד
תלמודית  ובאנצ' כט), סי' ח"ג נדברו אז (שו"ת לסגור אסור

לקט  להתיר כתבו תרפז טור יח במקרר כרך יש אם לסגור ן
להתקלקל. העשויים הקטן של מאכלים

שוגג  באיסור שנפתח אף שבמקרר התבשילים לאכול ומותר
סט"ז). כב ובפרק הרשז"א, בשם סט"ז פ"י (שש"כ

שבת'19) 'פיקוד אפשרות בהם שמותקנת מקררים ישנם
שתהיה  התרמוסטט על האדם השפעת את המבטל
בשבת  בהם השימוש ומאפשר בלבד, הפעולה' כ'המשכיות
פיקוד  בעלי במקררים בפרט בזה להחמיר ויש ויו"ט,
וכן  החיישנים, רגישות מחמת (דיגיטלי) אלקטרוני
הקשורה  אוטמטית הפשרה מערכת פועלת בהם במקררים
'פיקוד  ולהתקין יותר להחמיר יש דאורייתא, איסור עם
צריך  אין הרשז"א לדעת אמנם כאן, (למבואר שבת'
שנבדקה  מקררים של רשימה למצוא ניתן כן להחמיר),

בשבת. לשימוש והתאמתה שבהם ההפעלה מערכת
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המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי עמ' ב

אגרות קודש

]ח"י תשרי, תש"כ[

במענה למכתבו מי"ג תשרי, הצעות מסחריות שקבל ב... וכו' ושואל דעתי בזה.

וכבר הראה הנסיון שאינו נכון )ניט קיין געזונטע זאך( כשמערבים שני הענינים צ"צ ועסקים 

פרטיים יחד במקום כמו... ובפרט שעד עתה התנהגו הענינים ב... במישור, ואין מקום להכנס לספיקות.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.
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`zax `zkld
äøåãîä úøòáî [ç או פתיחתו ידי שעל מקרר -

איוורור  מערכת או תאורה, בו נכבית או נדלקת סגירתו
לפתחו  אסור - וכדומה בשבת 17והפשרה לסגרו .18או

את  המפעיל המתג את להדביק ניתן רבים במקררים
ויש  השבת, כל במשך לחוץ שיהיה כך המערכות

ההקפאה. בתא גם זאת לוודאות
מגנטיים  חיישנים אם כי גלוי, מתג אין בהם במקררים
מומחה) (ע"י חיישנים אותם את לאתר ניתן מוסתרים,
שיודבק  מגנט באמצעות לשבת פעולתם את ולבטל

שבת. מערב עליהם
וכן  המתג, פעולת בהם לבטל ניתן שלא במקררים
בהם  כשמכניסים בקרה נורות בהם שנדלקות במקררים
חם. דבר בהם להכניס או לפותחם אין חם, דבר
שבת  שעון התקנת הוא אלו במקררים היחיד הפיתרון

הארוחות  בעת המקרר של החשמל מערכת את המכבה
בשעת  המקרר ולפתוח וכד', שעה מידי שעה רבע או

בלבד. כיבויו
שבת' 'פיקוד אפשרות בהם שמותקנת מקררים קיימים
המקרר. וסגירת פתיחת בשעה הלכתיות בעיות המונעת

äøåãîä úøòáî [è הפועלים חשמל מכשירי -
החום  או הקור רמת את המזהה טרמוסטט, באמצעות

ה  ספק יש המכשיר, מנוע את כך ידי על אם ומפעיל
כנגד  דלת כפותח נחשבת הטרמוסטט על השפעה

המדורה.
פעילות 19ולמעשה  נחשבת למחמירים שגם כיון ,

כנגד  הדלת כפתיחת (שלא בלבד כגרמא הטרמוסטט
במלאכות  לכך ישירה), לפעולה הנחשבת המדורה
מזגן  על השפעה מקרר, סגירת או כפתיחת דרבנן

zetqede mipeiv
Ê"Òעד"ז16) Ë¯ ÔÓÈÒ· ידוע אם מקום ומכל תנור: גבי

מפני  ישראל ע"י לפותחו אסור לוחשות גחלים בתנור שיש
להבעיר  מתכוין שאינו ואף הגחלים ומבעיר בו נכנס שהרוח
מותר  נכרי ע"י אבל הוא ימות ולא רישיה פסיק מקום מכל
שנתבאר  כמו לנכרי אמירה איסור בו אין רישיה פסיק שכל

רנ"ג. בסי'
גחלים  בתוכו ויש בדף התנור ולסתום לחזור רוצה אם וכן
דרך  מפיח שהרוח מפני ישראל ע"י לסותמו אסור לוחשות
היה  מאילו יותר הגחלים ומבעיר למפיח ודומה קטן סדק
מותר  לישראל ואף מותר נכרי ע"י אבל פתוח התנור
פתוח  הרבה שיניח ובלבד לגמרי סותמו שאינו כל לסותמו

ואסור. מפיח שהרוח שכן כל פתוח מעט מניח אם אבל
נצרך  בתנור שהאויר משום אסור לגמרי התנור (ולסתום
המונעו  ודין הדליקה, כחומר ונחשב האש, בעירת לעצם
משא"כ  ממש, האש כמכבה שהוא שבנר, שמן הממעט כדין
מונע  כמסיר נחשב שהמונעה המדורה, את המלבה ברוח
טז  סימן ח"ב יצחק מנחת (שו"ת כגרמא אפילו ואינו בלבד

יא). ס"ק
פסיק 17) מ"מ וכיבוי, להדלקה מתכוין שאינו שאע"פ

חפץ  אינו אם (ואף התורה מן וחייב הוא ליה וניחא רישא
הזמן  ברוב אדם כל אצל דעתו בטלה - המנורה שתדלק
זה, בהיתר שפקפקו ויש סח)), סי' ח"ב או"ח משה (אגרות
תאורת  ולסגור להדליק והבלעדית הרגילה הדרך שזו שכיון
כאינו  רק ולא בידים, וכיבוי כהדלקה שנחשב יתכן המקרר
הרשז"א), בשם ס"א לא פרק (שש"כ רישיה ופסיק מתכוין

(המותר  המקרר לפתוח לנכרי לומר מותר האם ונפק"מ
מהחשמל  המקרר קודם להוציא לו לומר שיש או בפס"ר),

מקרר). אינו שהמנוע (בשעה
(כן  לפתחו אין - מהמקרר הנורה הוציאו אם ספק כשיש גם
אבל  סט"ו), פ"י בשש"כ הבין וכן א, ס"ק מקו"א משמע
למרות  לפתוח מותר - לא ופעמים עובדת שפעמים נורה

פס"ר). (שאינו הספק
כלאחר 18) אפילו לסגרו אסור בלבד, מדרבנן שאיסורו אף

קטן  ידי על ואף לסגרו), לנכרי יאמרו הפסד (ובמקום יד
תלמודית  ובאנצ' כט), סי' ח"ג נדברו אז (שו"ת לסגור אסור

לקט  להתיר כתבו תרפז טור יח במקרר כרך יש אם לסגור ן
להתקלקל. העשויים הקטן של מאכלים

שוגג  באיסור שנפתח אף שבמקרר התבשילים לאכול ומותר
סט"ז). כב ובפרק הרשז"א, בשם סט"ז פ"י (שש"כ

שבת'19) 'פיקוד אפשרות בהם שמותקנת מקררים ישנם
שתהיה  התרמוסטט על האדם השפעת את המבטל
בשבת  בהם השימוש ומאפשר בלבד, הפעולה' כ'המשכיות
פיקוד  בעלי במקררים בפרט בזה להחמיר ויש ויו"ט,
וכן  החיישנים, רגישות מחמת (דיגיטלי) אלקטרוני
הקשורה  אוטמטית הפשרה מערכת פועלת בהם במקררים
'פיקוד  ולהתקין יותר להחמיר יש דאורייתא, איסור עם
צריך  אין הרשז"א לדעת אמנם כאן, (למבואר שבת'
שנבדקה  מקררים של רשימה למצוא ניתן כן להחמיר),

בשבת. לשימוש והתאמתה שבהם ההפעלה מערכת
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`zax `zkld
מים  לכניסת הגורם קירור ממכשיר מים הוצאת קירור,

שהמנוע 20נוספים  בשעה גם בהם להשתמש מקילים -
פועל  .21אינו

חלון  פתיחת תנור, פתיחת ידי (על חימום גופי הפעלת
מים  הוצאת חימום, מזגן פועל בו במקום דלת או

מים  חימום הסקה 22ממכשיר ברז סגירת או פתיחת ,23(
אסורות  - התורה מן האסורות מלאכות עם הכרוכות
בשעה  תנור לפתוח אין ולכך גרמא, ידי על אפילו

דולק  אינו החימום מנותק 24שגוף הוא כן אם אלא ,
מהחשמל. זו בשעה

מקילים  - מהטרמוסטט בריחוק נעשית כשהפעולה
כשיש  ובפרט הטרמוסטט, על השפעה כשישנה אפילו

קור  או מחום גדול או 25צער דלת לפתוח מותר ולכך ,
טרמוסטט  ע"י חימום תנור פועל בו בחדר .26חלון

øúåé [é("רגולטור") ווסת בו שיש טרמוסטט -
הוא  שבה הטמפרטורה רמת את בו לשנות המאפשר
המקדים  באופן לשנותו אסור המנוע, את מפעיל
הממשיך  באופן רק אלא המנוע, כיבוי או הפעלת
הטמפרטורה  רמת את להוריד אין ולכך הקיים המצב
מקדים  הוא שהרי פועל, אינו שהמנוע בשעה במקרר
- פועל שהוא בשעה אבל המנוע, הפעלת את בכך
שום  ואין המנוע, פעולת את מאריך אלא שאינו מותר,

בדבר. איסור
פועל, שהמנוע בשעה הרמה את להעלות אסור וכן

zetqede mipeiv
שיישאר 20) כך פעם כל קטנות כמויות שיוציא ובלבד

אין  במקרר וכן מים, הכנסת של ישירה פעולה ולא 'גרמא'
על  ישיר באופן המשפיע מאוד חם מאכל להכניס

'גרמא'. מגדר ומוציאו הטרמוסטט
'מוליד'21) (משום מדרבנן אסורה הקירור מנוע הפעלת

כיון  בלבד 'גרמא' איסור הוא וכן הפוסקים), שהסכימו כפי
את  מבעירה שהרוח (כמו המנוע את מפעיל אינו שהאוויר
מנוע  את המפעיל הטרמוסטט את מפעיל אלא הדליקה)
דרבנן  באיסור 'גרמא' שהתירו רבים פוסקים וע"פ הקירור,
הקירור  כשמנוע אפילו לפתחו להתיר יש לכתחילה, אפילו
מקום  יש בדרבנן גרמא באיסור למחמירים וגם דולק, אינו
להפעלת  (שהדרך מתכוין שאינו דבר שהוא משום להקל
מפעם  נדלק הוא והרי הדלת, פתיחת אינה הקירור מנוע

פס"ר. שהוא אף המקרר), פתיחת ללא גם לפעם
מהם  א ס"ק בקו"א רבינו לשונות פי על זה היתר לסמוך יש
אפילו  מתכוין שאינו בדבר גרמא להתיר שניתן משמע
לאסור  שם דכתב פס"ר, שהוא ואפילו דאורייתא באיסור
ברגע  שמא פס"ר, בספק אפילו המדורה כנגד הדלת פתיחת
תכבה  שלא אפשר ואי בחזקה רוח ינשב לפתוח שיתחיל זו
שתנשוב  הוא שהחשש משמע שוע"ר בפנים גם כשיפתח,

בפתיחה, מיד הרוח
יהיה  זמן לאחר אלא מיד תנשוב לא הרוח אם גם ולכאורה
ממש  פס"ר אלא פס"ר ספק (ואינו עכ"פ מדרבנן אסור
ואם  כבמדורה)) (שלא הנר את מכבה מצויה רוח גם שהרי
לומר  יש אלא רבינו, של בספקו היתר צד שום אין כן
שהוא  אפילו מתכוין שאינו בדבר לכתחילה מותר שגרמא

מיד הרוח תנשוב לא אם ולכך היתר פס"ר, כצד נחשב
גמור.

זה  היתר על לסמוך מוטב מפורש, זה היתר כתב שלא וכיון
במלאכות  וגם דאורייתא, במלאכות ולא דרבנן במלאכות
מצד  רק ולא הזמן מצד גם גרמא שישאר להקפיד יש דרבנן
מאוד  חמים מאכלים לתוכו להכניס אין ולכך הפעולה, אופן
רישיה' 'פסיק שהוא כיון החימום, מנוע את מיד שיפעילו -
להכניס  מותר מאוד חמים שאינם מאכלים אמנם מיידי,
פסיק  'ספק שזהו כיון חמימותם למרות המקרר בתוך
ס"ק  בקו"א שמשמע (כפי דרבנן באיסורים שמותר רישיה'
חוששין  ואין במטלית האגוז לפצוע שמותר רש"י לדעת א

אסור  שהוא כיון - פס"ר ספק שהוא אף תקרע שמא
ס"ג). תקח סימן בשוע"ר פסק וכן מדרבנן,

את  סוגרים ואם הפשרה, מערכת בו שפועלת ובמקרר
הדלקת  את מזרזים פועל הקירור שמנוע בעוד המקרר
יש  נכבית) הקירור כשמערכת (הנדלקת ההפשרה מערכת
להמתין  צורך אין מקום ומכל דאורייתא, איסור חשש בזה
שיש  לעיל כמבואר סגירתו, קודם ייכבה המקרר שמנוע
יברר  להחמיר והרוצה דאורייתא, באיסורים גם להתיר מקום
מלאכות  שנעשות יתברר ואם המקרר, פעולת אופן על
או  המקרר, סגירת קודם יכבה שהמנוע ימתין דאורייתא

בשינוי. יסגרנו
מדוד 22) מים להוציא שמותר שכתבו יש טוב, ביום

ואף  דולק, אינו החימום שגוף בשעה ואף חשמלי, חימום
את  להפעיל גורמים בו הנכנסים הקרים שהמים פי על
שהמים  לפי מותר, החימום, גוף את ולהדליק הטרמוסטט
בידים  מדליקו שאינו ונמצא מכחו, באים אינם בו הנכנסים
בגרמא  אש להוליד לדעתם, ומותר, גרמא, ידי על אלא

הפסד. שאין במקום אף טוב, יום לצורך
מחמת 23) בישול איסור חשש יש הסקה ברז בסגירת גם

סי' ח"ד יצחק מנחת (שו"ת בברז הנמצאים המים חימום
מו).
שבו 24) שהחום גז שבתנור שם והוסיף סל"ה, פ"א שש"כ

כיון  צורך, לשום להשתמש אסור טרמוסטט ע"י מכוון
(סל"ו) הוסיף כן מיידית, הינה הלהבה על שההשפעה

אופן. בכל לפותחם מותר שביו"ט
בישול  איסור מצד בתוכו כשתבשיל התנור סגירת ולענין

במקומו. יתבאר - בשבת
את  לפתוח אין עובד החימום גוף אם ספק שישנו במקום
בשינוי  לפתחו להקל שיש אפשר גדול צורך ובמקום התנור,
אם  ספק יש שלעולם כיון דלוק, שאינו שברור בשעה אף
כח  ס"ק בישול עד סי' ח"ד או"ח אג"מ (שו"ת מיד יופעל
סימן  חושב מעשה שו"ת האג"מ), החמיר שבמקרר אף (על

יז.
וודאי 25) - הקור מן או החום מן גדול צער במקום ובפרט

יצחק  מנחת (שו"ת זה מחשש קירור או חימום למנוע שאין
סכ"ה). כג פרק שש"כ כד, סימן ח"ג

שמותר 26) מהמדורה, הרחוקה דלת כפתיחת והוא
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`zax `zkld
פעולתו  הפסקת את מקדים הוא .27שבזה

את  להוריד אין להיפך: הוא חימום ובמערכת
אלא  בשבת, הבית חימום מערכת של הטמפרטורה
אלא  שאינו דולקים, אינם ההסקה או שהתנור בזמן
הוא  מכבה - דולק כשהוא אבל ההדלקה, את מאחר
גרם  זה הרי מיד, האש תיכבה לא אם ואף בכך, אותו

הפסד. במקום שלא שאסור כיבוי
התנור  שאין בשעה הטמפרטורה את להעלות אין וכן

מיד  בכך מדליקו שהוא קרוב הדבר שהרי .28דולק,
àåä äéùéø ÷éñôå [àé- כלל נושבת רוח אין אם -

הדלת  לפתוח .29מותר

zetqede mipeiv
אמנם  המדורה, על השפעה בזה תהיה אם גם לפותחה
רחוקה, כפעולה נחשבת אינה הסקה ברז סגירת או פתיחת

ומיידית. ישירה היא החדשים המים שכניסת כיון
לז,27) הערה פ"י שש"כ הובא י סי' ח"א שלמה שולחן

לא  אך מכנית בצורה הפועל בטרמוסטט רק והוא
הערה  פכ"ג שש"כ וראה דיגטלי, או אלקטרוני בטרמוסטט
מותר  לעשותו, שמותר באופן בטרמוסטט, שינוי שכל עה
שכיון  מוקצה, טלטול משום בכך ואין כדרכו, לעשותו
שמלאכתו  כלי איננו גרמא, שהם לשימושים עומד שהמתג
במקום  שלא מלאכה בגרם מחמירים שאנו שאף לאיסור,

מוקצה. כאן אין חומרא אלא זו שאין כיון הפסד,
כשהיא 28) אף בשבת כן לעשות אין הסקה ובמערכת

חמים  שאינם מים בצינורות שיש שאפשר לפי דולקת,
ויש  - לחממם גורם והוא בהם, סולדת היד שתהא בשיעור
לצורך  בישול זה שהרי מותר, טוב וביום מבשל, משום בכך

ד). פכ"ג (שש"כ טוב יום
שאינה 29) רוח משום כלל רוח שאין בזמן לגזור שאין

בזמן  גם אסור מצויה ברוח גם שכבה בנר משא"כ מצויה,
רישי'. פסיק מספק נושבת רוח שאין

•
zay zekld - jexr ogley

ÂÏ ישראל לבית מוקצים שהם חפצים שהביא נכרי
שבביתו  מוצנע למקום להוליכו יכול אצלו להפקידם
לטלטל  לנכרי שאומר במה בזה איסור ואין שמה שיצניעם
הנכרי  לצורך הוא זה טלטול שהרי מקום אותו עד המוקצה
החפצים  אם אבל מלאכתך עשה לנכרי לומר ומותר
לומר  רשאי אינו הישראל של הם הנכרי שהביא המוקצים
ביד  שהחפצים בעוד כן אם אלא להצניעו שיטלטלם לו
לטלטלו  לו לומר מותר בידו המוקצה תופס שכשנכרי הנכרי
התופס  ישראל שאף (לפי הישראל שירצה מקום לכל
בידו  בעודו לטלטלו מותר בשגגה או בזדון בידו מוקצה

ש"ח): בסי' כמ"ש שירצה מקום לכל

ÊÏ לישראל בשבת תבואה מלאות עגלות המביאים נכרים
והם  אוצרו מפתח להם נותן והישראל לו חייבים שהם
בפני  שם אותם ומונים ומודדים לאוצר התבואה נושאים
הם  עצמן במלאכת שהנכרים בדבר איסור אין הישראל
שיחשוב  אחר עד הישראל של התבואה אין כי עוסקים
והם  אצלו כפקדון אלא אינה ובשבת השבת אחר עמהם

פקדונם. את ומונים מודדים

לפנותה  להם לומר אסור ישראל של תבואה הביאו אם אבל
שהרי  ומנין מדידה בלא אפילו אוצרו לתוך מהעגלות
בסי' כמ"ש סופרים מדברי לפנותה לו אסור עצמו לישראל
מדברי  אפילו בשבת לעשות לישראל שאסור דבר וכל של"ג
הם  אם (ואפילו בשבילו לעשות לנכרי לומר אסור סופרים

שכיון  בידם למחות צריך אוצרו לתוך לפנות באים מעצמם
כמ"ש  עושים הם לדעתו וישתוק יראה אם שלו שהתבואה

רנ"ב): בסי'

ÁÏ והישראל שלהם מחלב בשבת גבינות העושים נכרים
לישראל  מותר שיהיה כדי והגיבון החליבה את רואה
הישראל  אם אף לאכילה השבת אחר לקנותן ויוכל לאכלן
בעשייתן  מתכוין והנכרי חדשים או חדש בעדר עומד
שמכל  מותר זה הרי לנכרים ולא בלבדו לו למכרן בשביל
במה  כלל איסור ואין עצמו לטובת עושה הנכרי מקום
שהנכרי  (כיון בשבת במלאכתו עליו עומד שהישראל
נקרא  הישראל שם אין שעדיין עוסק) הוא עצמו במלאכת
(ולפיכך  השבת אחר ממנו אותן שיקנה עד הגבינות על כלל

שמו  בשבת אפילו שיעשה לו לומר לנכרי מותר לומר תר
שנתבאר  כמו לישראל ריוח מזה מגיע אם אף מלאכתך עשה

לעיל).

לוֿלח  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק

שהוא ‡ כדרך בשבת דברים מקצת לטלטל חכמים אסרו
אם  מה אמרו זה באיסור נגעו מה ומפני בחול עושה
בחול  כהלוכך בשבת הלוכך יהא שלא וצוו נביאים הזהירו
וחומר  קל דבר ודבר שנאמר החול כשיחת השבת שיחת ולא
כיום  יהא שלא כדי בחול כטלטול בשבת הטלטול יהא שלא
מבית  או לפינה מפינה כלים ולתקן להגביה ויבא בעיניו חול
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`zax `zkld
מים  לכניסת הגורם קירור ממכשיר מים הוצאת קירור,

שהמנוע 20נוספים  בשעה גם בהם להשתמש מקילים -
פועל  .21אינו

חלון  פתיחת תנור, פתיחת ידי (על חימום גופי הפעלת
מים  הוצאת חימום, מזגן פועל בו במקום דלת או

מים  חימום הסקה 22ממכשיר ברז סגירת או פתיחת ,23(
אסורות  - התורה מן האסורות מלאכות עם הכרוכות
בשעה  תנור לפתוח אין ולכך גרמא, ידי על אפילו

דולק  אינו החימום מנותק 24שגוף הוא כן אם אלא ,
מהחשמל. זו בשעה

מקילים  - מהטרמוסטט בריחוק נעשית כשהפעולה
כשיש  ובפרט הטרמוסטט, על השפעה כשישנה אפילו

קור  או מחום גדול או 25צער דלת לפתוח מותר ולכך ,
טרמוסטט  ע"י חימום תנור פועל בו בחדר .26חלון

øúåé [é("רגולטור") ווסת בו שיש טרמוסטט -
הוא  שבה הטמפרטורה רמת את בו לשנות המאפשר
המקדים  באופן לשנותו אסור המנוע, את מפעיל
הממשיך  באופן רק אלא המנוע, כיבוי או הפעלת
הטמפרטורה  רמת את להוריד אין ולכך הקיים המצב
מקדים  הוא שהרי פועל, אינו שהמנוע בשעה במקרר
- פועל שהוא בשעה אבל המנוע, הפעלת את בכך
שום  ואין המנוע, פעולת את מאריך אלא שאינו מותר,

בדבר. איסור
פועל, שהמנוע בשעה הרמה את להעלות אסור וכן

zetqede mipeiv
שיישאר 20) כך פעם כל קטנות כמויות שיוציא ובלבד

אין  במקרר וכן מים, הכנסת של ישירה פעולה ולא 'גרמא'
על  ישיר באופן המשפיע מאוד חם מאכל להכניס

'גרמא'. מגדר ומוציאו הטרמוסטט
'מוליד'21) (משום מדרבנן אסורה הקירור מנוע הפעלת

כיון  בלבד 'גרמא' איסור הוא וכן הפוסקים), שהסכימו כפי
את  מבעירה שהרוח (כמו המנוע את מפעיל אינו שהאוויר
מנוע  את המפעיל הטרמוסטט את מפעיל אלא הדליקה)
דרבנן  באיסור 'גרמא' שהתירו רבים פוסקים וע"פ הקירור,
הקירור  כשמנוע אפילו לפתחו להתיר יש לכתחילה, אפילו
מקום  יש בדרבנן גרמא באיסור למחמירים וגם דולק, אינו
להפעלת  (שהדרך מתכוין שאינו דבר שהוא משום להקל
מפעם  נדלק הוא והרי הדלת, פתיחת אינה הקירור מנוע

פס"ר. שהוא אף המקרר), פתיחת ללא גם לפעם
מהם  א ס"ק בקו"א רבינו לשונות פי על זה היתר לסמוך יש
אפילו  מתכוין שאינו בדבר גרמא להתיר שניתן משמע
לאסור  שם דכתב פס"ר, שהוא ואפילו דאורייתא באיסור
ברגע  שמא פס"ר, בספק אפילו המדורה כנגד הדלת פתיחת
תכבה  שלא אפשר ואי בחזקה רוח ינשב לפתוח שיתחיל זו
שתנשוב  הוא שהחשש משמע שוע"ר בפנים גם כשיפתח,

בפתיחה, מיד הרוח
יהיה  זמן לאחר אלא מיד תנשוב לא הרוח אם גם ולכאורה
ממש  פס"ר אלא פס"ר ספק (ואינו עכ"פ מדרבנן אסור
ואם  כבמדורה)) (שלא הנר את מכבה מצויה רוח גם שהרי
לומר  יש אלא רבינו, של בספקו היתר צד שום אין כן
שהוא  אפילו מתכוין שאינו בדבר לכתחילה מותר שגרמא

מיד הרוח תנשוב לא אם ולכך היתר פס"ר, כצד נחשב
גמור.

זה  היתר על לסמוך מוטב מפורש, זה היתר כתב שלא וכיון
במלאכות  וגם דאורייתא, במלאכות ולא דרבנן במלאכות
מצד  רק ולא הזמן מצד גם גרמא שישאר להקפיד יש דרבנן
מאוד  חמים מאכלים לתוכו להכניס אין ולכך הפעולה, אופן
רישיה' 'פסיק שהוא כיון החימום, מנוע את מיד שיפעילו -
להכניס  מותר מאוד חמים שאינם מאכלים אמנם מיידי,
פסיק  'ספק שזהו כיון חמימותם למרות המקרר בתוך
ס"ק  בקו"א שמשמע (כפי דרבנן באיסורים שמותר רישיה'
חוששין  ואין במטלית האגוז לפצוע שמותר רש"י לדעת א

אסור  שהוא כיון - פס"ר ספק שהוא אף תקרע שמא
ס"ג). תקח סימן בשוע"ר פסק וכן מדרבנן,

את  סוגרים ואם הפשרה, מערכת בו שפועלת ובמקרר
הדלקת  את מזרזים פועל הקירור שמנוע בעוד המקרר
יש  נכבית) הקירור כשמערכת (הנדלקת ההפשרה מערכת
להמתין  צורך אין מקום ומכל דאורייתא, איסור חשש בזה
שיש  לעיל כמבואר סגירתו, קודם ייכבה המקרר שמנוע
יברר  להחמיר והרוצה דאורייתא, באיסורים גם להתיר מקום
מלאכות  שנעשות יתברר ואם המקרר, פעולת אופן על
או  המקרר, סגירת קודם יכבה שהמנוע ימתין דאורייתא

בשינוי. יסגרנו
מדוד 22) מים להוציא שמותר שכתבו יש טוב, ביום

ואף  דולק, אינו החימום שגוף בשעה ואף חשמלי, חימום
את  להפעיל גורמים בו הנכנסים הקרים שהמים פי על
שהמים  לפי מותר, החימום, גוף את ולהדליק הטרמוסטט
בידים  מדליקו שאינו ונמצא מכחו, באים אינם בו הנכנסים
בגרמא  אש להוליד לדעתם, ומותר, גרמא, ידי על אלא

הפסד. שאין במקום אף טוב, יום לצורך
מחמת 23) בישול איסור חשש יש הסקה ברז בסגירת גם

סי' ח"ד יצחק מנחת (שו"ת בברז הנמצאים המים חימום
מו).
שבו 24) שהחום גז שבתנור שם והוסיף סל"ה, פ"א שש"כ

כיון  צורך, לשום להשתמש אסור טרמוסטט ע"י מכוון
(סל"ו) הוסיף כן מיידית, הינה הלהבה על שההשפעה

אופן. בכל לפותחם מותר שביו"ט
בישול  איסור מצד בתוכו כשתבשיל התנור סגירת ולענין

במקומו. יתבאר - בשבת
את  לפתוח אין עובד החימום גוף אם ספק שישנו במקום
בשינוי  לפתחו להקל שיש אפשר גדול צורך ובמקום התנור,
אם  ספק יש שלעולם כיון דלוק, שאינו שברור בשעה אף
כח  ס"ק בישול עד סי' ח"ד או"ח אג"מ (שו"ת מיד יופעל
סימן  חושב מעשה שו"ת האג"מ), החמיר שבמקרר אף (על

יז.
וודאי 25) - הקור מן או החום מן גדול צער במקום ובפרט

יצחק  מנחת (שו"ת זה מחשש קירור או חימום למנוע שאין
סכ"ה). כג פרק שש"כ כד, סימן ח"ג

שמותר 26) מהמדורה, הרחוקה דלת כפתיחת והוא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

àeä déLéø ÷éñôe éàcåa úøòáî àéäL äéeöî dðéàL çeø[`iøzî äøeãnä ãâðk äçeút äúéä íà ìáà ©¤¥¨§¨¤¦§©¤¤§©©§¦¥¥£¨¦¨§¨§¨§¤¤©§¨ª¨
:äaëî íeMî äæa ïéàå døâñì§¨§¨§¥§¤¦§©¤

ד  סעיף הנר כבוי לגרום שלא רעז, סימן ב חלק
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`zax `zkld
פעולתו  הפסקת את מקדים הוא .27שבזה

את  להוריד אין להיפך: הוא חימום ובמערכת
אלא  בשבת, הבית חימום מערכת של הטמפרטורה
אלא  שאינו דולקים, אינם ההסקה או שהתנור בזמן
הוא  מכבה - דולק כשהוא אבל ההדלקה, את מאחר
גרם  זה הרי מיד, האש תיכבה לא אם ואף בכך, אותו

הפסד. במקום שלא שאסור כיבוי
התנור  שאין בשעה הטמפרטורה את להעלות אין וכן

מיד  בכך מדליקו שהוא קרוב הדבר שהרי .28דולק,
àåä äéùéø ÷éñôå [àé- כלל נושבת רוח אין אם -

הדלת  לפתוח .29מותר

zetqede mipeiv
אמנם  המדורה, על השפעה בזה תהיה אם גם לפותחה
רחוקה, כפעולה נחשבת אינה הסקה ברז סגירת או פתיחת

ומיידית. ישירה היא החדשים המים שכניסת כיון
לז,27) הערה פ"י שש"כ הובא י סי' ח"א שלמה שולחן

לא  אך מכנית בצורה הפועל בטרמוסטט רק והוא
הערה  פכ"ג שש"כ וראה דיגטלי, או אלקטרוני בטרמוסטט
מותר  לעשותו, שמותר באופן בטרמוסטט, שינוי שכל עה
שכיון  מוקצה, טלטול משום בכך ואין כדרכו, לעשותו
שמלאכתו  כלי איננו גרמא, שהם לשימושים עומד שהמתג
במקום  שלא מלאכה בגרם מחמירים שאנו שאף לאיסור,

מוקצה. כאן אין חומרא אלא זו שאין כיון הפסד,
כשהיא 28) אף בשבת כן לעשות אין הסקה ובמערכת

חמים  שאינם מים בצינורות שיש שאפשר לפי דולקת,
ויש  - לחממם גורם והוא בהם, סולדת היד שתהא בשיעור
לצורך  בישול זה שהרי מותר, טוב וביום מבשל, משום בכך

ד). פכ"ג (שש"כ טוב יום
שאינה 29) רוח משום כלל רוח שאין בזמן לגזור שאין

בזמן  גם אסור מצויה ברוח גם שכבה בנר משא"כ מצויה,
רישי'. פסיק מספק נושבת רוח שאין

•
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ÂÏ ישראל לבית מוקצים שהם חפצים שהביא נכרי
שבביתו  מוצנע למקום להוליכו יכול אצלו להפקידם
לטלטל  לנכרי שאומר במה בזה איסור ואין שמה שיצניעם
הנכרי  לצורך הוא זה טלטול שהרי מקום אותו עד המוקצה
החפצים  אם אבל מלאכתך עשה לנכרי לומר ומותר
לומר  רשאי אינו הישראל של הם הנכרי שהביא המוקצים
ביד  שהחפצים בעוד כן אם אלא להצניעו שיטלטלם לו
לטלטלו  לו לומר מותר בידו המוקצה תופס שכשנכרי הנכרי
התופס  ישראל שאף (לפי הישראל שירצה מקום לכל
בידו  בעודו לטלטלו מותר בשגגה או בזדון בידו מוקצה

ש"ח): בסי' כמ"ש שירצה מקום לכל

ÊÏ לישראל בשבת תבואה מלאות עגלות המביאים נכרים
והם  אוצרו מפתח להם נותן והישראל לו חייבים שהם
בפני  שם אותם ומונים ומודדים לאוצר התבואה נושאים
הם  עצמן במלאכת שהנכרים בדבר איסור אין הישראל
שיחשוב  אחר עד הישראל של התבואה אין כי עוסקים
והם  אצלו כפקדון אלא אינה ובשבת השבת אחר עמהם

פקדונם. את ומונים מודדים

לפנותה  להם לומר אסור ישראל של תבואה הביאו אם אבל
שהרי  ומנין מדידה בלא אפילו אוצרו לתוך מהעגלות
בסי' כמ"ש סופרים מדברי לפנותה לו אסור עצמו לישראל
מדברי  אפילו בשבת לעשות לישראל שאסור דבר וכל של"ג
הם  אם (ואפילו בשבילו לעשות לנכרי לומר אסור סופרים

שכיון  בידם למחות צריך אוצרו לתוך לפנות באים מעצמם
כמ"ש  עושים הם לדעתו וישתוק יראה אם שלו שהתבואה

רנ"ב): בסי'

ÁÏ והישראל שלהם מחלב בשבת גבינות העושים נכרים
לישראל  מותר שיהיה כדי והגיבון החליבה את רואה
הישראל  אם אף לאכילה השבת אחר לקנותן ויוכל לאכלן
בעשייתן  מתכוין והנכרי חדשים או חדש בעדר עומד
שמכל  מותר זה הרי לנכרים ולא בלבדו לו למכרן בשביל
במה  כלל איסור ואין עצמו לטובת עושה הנכרי מקום
שהנכרי  (כיון בשבת במלאכתו עליו עומד שהישראל
נקרא  הישראל שם אין שעדיין עוסק) הוא עצמו במלאכת
(ולפיכך  השבת אחר ממנו אותן שיקנה עד הגבינות על כלל

שמו  בשבת אפילו שיעשה לו לומר לנכרי מותר לומר תר
שנתבאר  כמו לישראל ריוח מזה מגיע אם אף מלאכתך עשה

לעיל).

לוֿלח  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק

שהוא ‡ כדרך בשבת דברים מקצת לטלטל חכמים אסרו
אם  מה אמרו זה באיסור נגעו מה ומפני בחול עושה
בחול  כהלוכך בשבת הלוכך יהא שלא וצוו נביאים הזהירו
וחומר  קל דבר ודבר שנאמר החול כשיחת השבת שיחת ולא
כיום  יהא שלא כדי בחול כטלטול בשבת הטלטול יהא שלא
מבית  או לפינה מפינה כלים ולתקן להגביה ויבא בעיניו חול

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



c"agרב i`iyp epizeax zxezn

בטל  הוא שהרי בהן וכיוצא אבנים להסיע להצניע או לבית
שבת  שלא ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב

ינוח. למען בתורה שנאמר הטעם ובטל

הדבר  ויוציא ישכח שמא בה נגעו הוצאה גדר מפני ועוד
לאסור  זה לפי הראוי מן והיה הרבים לרשות בידו שמטלטל
על  גוזרים שאין אלא להם שצריך כלים טלטול אפילו

מדאי. יותר הצבור

כל  בטלים אלא אומנות בעלי אינם העם שמקצת מפני ועוד
שובתים  הם ימיהם שכל קרנות ויושבי הטיילין כגון ימיהם
כשאר  ולטלטל ולדבר להלך מותר יהיה ואם ממלאכה
שביתה  לפיכך הניכרת שביתה שבת שלא נמצא הימים
נגעו  זה ומפני אדם בכל השוה שביתה היא אלו מדברים
כלים  אלא בשבת אדם יטלטל שלא ואסרו הטלטול באיסור

שיתבאר: כמו להם שצריך

ע"ד · בשבת לטלטלו מותר עליו כלי תורת שיש דבר כל
שהכלי  דהיינו לאיסור שמלאכתו כלי אפילו שיתבאר
קורדום  כגון בשבת האסור תשמיש בו להשתמש מיוחד הוא
זהבים  של או נפחים של קורנוס או עצים בו שמבקעים
מוקצה  שהוא לאיסור שמלאכתו כלי ואפילו בהם וכיוצא
ממנו  דעתו ומקצה מסיח שאדם דהיינו מיאוסו מחמת
כגון  היתר של אחרת במלאכה בו מלהשתמש מיאוסו מחמת
דין  לו אין שבת באותה בו הדליקו שלא חרס של ישן נר

וא  כך בשביל בו מוקצה להשתמש כלל ראוי אינו אם פילו
נר  כגון וסרחונו מיאוסו מחמת היתר של אחרת במלאכה
דין  לו אין אעפ"כ נפט בו שהדליקו מתכת של אפילו
כלי  כשאר לטלטלו מותר אלא בטלטול להאסר מוקצה
בו  לכסות הוא ראוי מקום שמכל מפני לאיסור שמלאכתו

כלים:

תשמיש ‚ שום בו מלהשתמש אותו שהקצה כלי ואפילו
רגילים  שאין לסחורה ועומדים המוכנים כלים כגון
מקפיד  אינו אם מקום מכל תשמיש שום בהם להשתמש
לגמרי  מהם עדיין דעתו הסיח לא בהם מלהשתמש עליהם
להאסר  מוקצה דין להם אין ולפיכך בהם מלהשתמש

בטלטול.

שאינו  דבר אבל ממש כלי שהוא בדבר אמורים דברים במה
להשתמש  שראוי מחמת כלי תורת עליו שיש אלא ממש כלי
להסמך  שראויין צמר של גיזין כגון בשבת תשמיש איזה בו
לאוצר  הכניסן אם בהם כיוצא כל וכן עליהם ולשבת
לטלטלם  ואסור עליהם שהיה כלי תורת ביטל לסחורה
אם  אלא בהם מלהשתמש עליהם כלל מקפיד שאינו אע"פ

לעולם: לתשמיש ויחדו חזר כן

עליהם „ מקפיד והוא לסחורה עומדים שהם הכלים וכל
כלים  שאינם אע"פ תשמיש שום בהם להשתמש שלא
אע"פ  ביותר היקרים כלים לומר צריך ואין ביותר היקרים
עליהם  ומקפיד לאיסור שמלאכתם אלא לסחורה שאינן
אסור  דמיהם יפחתו שלא אחר תשמיש בהם מלהשתמש
שצריך  דהיינו מקומו לצורך אפילו בשבת לטלטלו
או  שם מונח זה שכלי במקום תשמיש איזה להשתמש
בגוף  תשמיש איזה להשתמש שנמלך דהיינו גופו לצורך
מבעוד  כן נמלך אם אבל משחשכה כן שנמלך (והוא זה כלי
שיתבאר) כמו למוקצה מועלת שמחשבה לטלטלו מותר יום

כיס: חסרון מחמת מוקצה הנקרא וזהו

סעיפים  בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק
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מישראל מישראל מישראל מישראל  ואחדואחדואחדואחד אחדאחדאחדאחד כלכלכלכל

עבודת  של ומטרתה מהותה את שביאר [לאחר

להשי  המסותרת האהבה את לעורר שהיא ת "התפלה,

לבאר  ימשיך מישראל, ואחד אחד כל בתוך שנמצאת

א' סוג - ה' באהבת שונים סוגים שני שיש זה בפרק

אחד  כל אצל ישנו השני הסוג אבל בצדיקים, רק ישנו

גם  יש לזה שבהתאם יסיק זה פי ועל מישראל; ואחד

שהיא  בשמחה גבוהה דרגא - בשמחה דרגות שתי

" נאמר ועלי' דוקא, הצדיקים צדיקים מדריגת שמחו

בהישג "בה' שהיא ה' בעבודת בשמחה נוספת ודרגא ,

" נאמר זה ועל מישראל, ואחד אחד כל אשר יד תחת

גו' בשמחה אלקיך ה' את עבדת :]"לא

.úåáäà éðéî éðù ùé äðäå
(א) ית' באחדותו מדריגות שתי שיש כשם

(ב) לצדיקים; רק השייכת - עילאה" "יחודא
אדם, לכל השייכת - תתאה" "יחודא

ה' באהבת (כלליים) סוגים שני יש כך
ההתבוננות  ידי על האדם בלב המתעוררת

כנ"ל. ית', באחדותו

היא:] הראשונה [האהבה

.äéìàî úéùòðù äáäà
שנעשית  ה"אהבה היא יותר הנעלית האהבה

מאלי'".

פירוש:

הקירוב היא אהבה של והדביקות מהותה

הוא  שענינה ה', באהבת גם הוא וכך באהוב,
.באמת באלקיםהדביקות 

אור  האדם בנפש ומתגלה מאיר כאשר והנה,
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הרי ממילאאלקי, האדםבדרך בפועל "נדבק"

"אהבה  ענין וזהו מלמעלה. הגילוי מחמת באלקות
".מאלי'שנעשית

.ãçà 'éåäá úåððåáúä éãé ìò
האדם  בנפש זה אלקי אור שגילוי אלא
על  מלמעלה ונמשך בא לאלקות) אהבה (המוליד

ה" אחד".התבוננות ידי בהוי'

צדיקים  של לאלקות האהבה אופן וזהו
אחד", "בה' שלהם ההתבוננות ידי שעל גדולים,

אחד" ד"ה' בנפשם הענין בפועל היינו מתגלה ,
"יחודא  בפירוש [כנ"ל אצלם נרגשת ית' שאחדותו
ונרגש  מאיר ית' קמי' שהוא כפי שהיחוד עילאה",
בדרך  מתבטלים הם זה ידי ועל האדם], בנשמת

לאלקות. מוחלט בביטול ממילא

ידי  על המתעוררת לאלקות האהבה גם [ובמילא

שממשיך:] כפי - כזה באופן היא זה גילוי

éôùøë úøòåáå äéìàî äìåòä úáäìùë àéäå
.ùà

גדולי  צדיקים אצל המתעוררת לה' ם האהבה
שאמרו  כענין היא בנפשם ית' אחדותו גילוי ידי על
המקדש, בבית המנורה הדלקת אודות רז"ל
עולה  שלהבת "שתהא באופן להיות שצריכה
אש  רשפי על קאי הפנימי התוכן ולפי מאלי'",

" שהיא באופן לאלקות מאלי'האהבה (על עולה "
האדם). בנשמת המאיר אלקי אור גילוי ידי

.ù÷åáî íåù äá ïéàå
מאלי'" "העולה זו שבאהבה המיוחדת המעלה

שום בה ש"אין - ".מבוקש היא

פירוש:

באדם  שיש והתשוקה האהבה רגש כלל, בדרך
שהדבר  רצונו מחמת הוא - דבר איזה אל להתקרב
או  (בגשמיות, תועלת או הנאה איזו לו יביא ההוא
בה  "שיש אהבה נקראת כזו ואהבה ברוחניות);
עצמו  על חושב האדם שבה אהבה היינו, מבוקש",
איזה  לעצמו להשיג היא האהבה ומטרת ותועלתו,
לתועלת  "מבוקש" שייך ה' באהבת (וגם מבוקש

כדלקמן); האדם,

אחדותו  ענין באדם ונרגש כשמתגלה אמנם,
הנ"ל) עילאה" "יחודא (בדרגת האמיתית יתברך

מציאות  שום שאין ברורה הכרה לידי מגיע והוא
גם הרי מלבדו, ידי האהבה כלל על שנתעוררה לה'

מחפש  האדם אין - כלומר מבוקש", לה "אין זה
שייך  לא זו במדריגה שכן, זו. באהבה כלום לעצמו
שום  מבקש אינו והאדם "אנוכיות" של רגש שום
מלבדו  כלל מציאות שום אין שהרי לעצמו, דבר
"דבוק" שהאדם מה הוא זו אהבה וענין ית';
שאין  יתברך באורו ונכלל ומתבטל בפועל, באלקות

סוף. לו

גדולים  צדיקים עבודת זו, מאהבה כתוצאה -
בו  לדבקה "כדי אינה והמצוות התורה בקיום
לה'", הצמאה נפשם צמאון לרוות בלבד יתברך
לייחדא  . . גבוה לצורך הוא . . "עבודתם אלא
חושבים  שאינם היינו בתחתונים"; ושכינתי' קוב"ה
- מבוקש") שום בה ("אין עצמם תועלת על כלל
לדבקה  של זו נעלית רוחנית תועלת על לא גם
ל"צורך  ורק אך הוא רצונם כל אלא בה', נפשם
וכוונתו, יתברך רצונו שיתמלא היינו גבוה",
התורה  קיום ידי על בתחתונים תשכון ית' ששכינתו

והמצוות.

åá ä÷áãì ÷÷åúùîå õôçù àåä úéðùä äáäàå
.'úé

(ששייך  ה' באהבת יותר, הנמוך השני, הסוג
ש"יש  אהבה היא בסמוך) שיבואר כמו אדם, לכל
עצמו  את מרגיש שהאדם היינו - מבוקש" בה

מאחר אלא בשכלוומציאותו, של שמבין האמת את
בסוף  שנתבאר תתאה" "יחודא (כענין ית' אחדותו
בו  מעוררת בזה ההתבוננות הרי הקודם), הפרק

ותשוקה הוא חפץ כלומר, ית'. בו דבוק להיות
ש" אלא עצמו, בפני ומשתוקק מציאות להגיע חפץ "

ית'". בו "לדבקה - ונשגב נעלה לענין

.ìàøùéî ãçàå ãçà ìë áìá ùé äæå
הנ"ל, ה', באהבת הראשונה למדריגה בניגוד
("שחפץ  לה' זו אהבה הנה בצדיקים, רק ששייכת
ואחד  אחד כל בלב מסותרת בו") לדבקה ומשתוקק
ידי  על משינתה, לעוררה שצריכים אלא מישראל,

ה'. באחדות ההתבוננות

úáäàå åäæå[אלקיך הוי' äåàúúù[את åðééäã ,
.òãåðë ,êé÷ìà 'éåä äéäéù
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בטל  הוא שהרי בהן וכיוצא אבנים להסיע להצניע או לבית
שבת  שלא ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב

ינוח. למען בתורה שנאמר הטעם ובטל

הדבר  ויוציא ישכח שמא בה נגעו הוצאה גדר מפני ועוד
לאסור  זה לפי הראוי מן והיה הרבים לרשות בידו שמטלטל
על  גוזרים שאין אלא להם שצריך כלים טלטול אפילו

מדאי. יותר הצבור

כל  בטלים אלא אומנות בעלי אינם העם שמקצת מפני ועוד
שובתים  הם ימיהם שכל קרנות ויושבי הטיילין כגון ימיהם
כשאר  ולטלטל ולדבר להלך מותר יהיה ואם ממלאכה
שביתה  לפיכך הניכרת שביתה שבת שלא נמצא הימים
נגעו  זה ומפני אדם בכל השוה שביתה היא אלו מדברים
כלים  אלא בשבת אדם יטלטל שלא ואסרו הטלטול באיסור

שיתבאר: כמו להם שצריך

ע"ד · בשבת לטלטלו מותר עליו כלי תורת שיש דבר כל
שהכלי  דהיינו לאיסור שמלאכתו כלי אפילו שיתבאר
קורדום  כגון בשבת האסור תשמיש בו להשתמש מיוחד הוא
זהבים  של או נפחים של קורנוס או עצים בו שמבקעים
מוקצה  שהוא לאיסור שמלאכתו כלי ואפילו בהם וכיוצא
ממנו  דעתו ומקצה מסיח שאדם דהיינו מיאוסו מחמת
כגון  היתר של אחרת במלאכה בו מלהשתמש מיאוסו מחמת
דין  לו אין שבת באותה בו הדליקו שלא חרס של ישן נר

וא  כך בשביל בו מוקצה להשתמש כלל ראוי אינו אם פילו
נר  כגון וסרחונו מיאוסו מחמת היתר של אחרת במלאכה
דין  לו אין אעפ"כ נפט בו שהדליקו מתכת של אפילו
כלי  כשאר לטלטלו מותר אלא בטלטול להאסר מוקצה
בו  לכסות הוא ראוי מקום שמכל מפני לאיסור שמלאכתו

כלים:

תשמיש ‚ שום בו מלהשתמש אותו שהקצה כלי ואפילו
רגילים  שאין לסחורה ועומדים המוכנים כלים כגון
מקפיד  אינו אם מקום מכל תשמיש שום בהם להשתמש
לגמרי  מהם עדיין דעתו הסיח לא בהם מלהשתמש עליהם
להאסר  מוקצה דין להם אין ולפיכך בהם מלהשתמש

בטלטול.

שאינו  דבר אבל ממש כלי שהוא בדבר אמורים דברים במה
להשתמש  שראוי מחמת כלי תורת עליו שיש אלא ממש כלי
להסמך  שראויין צמר של גיזין כגון בשבת תשמיש איזה בו
לאוצר  הכניסן אם בהם כיוצא כל וכן עליהם ולשבת
לטלטלם  ואסור עליהם שהיה כלי תורת ביטל לסחורה
אם  אלא בהם מלהשתמש עליהם כלל מקפיד שאינו אע"פ

לעולם: לתשמיש ויחדו חזר כן

עליהם „ מקפיד והוא לסחורה עומדים שהם הכלים וכל
כלים  שאינם אע"פ תשמיש שום בהם להשתמש שלא
אע"פ  ביותר היקרים כלים לומר צריך ואין ביותר היקרים
עליהם  ומקפיד לאיסור שמלאכתם אלא לסחורה שאינן
אסור  דמיהם יפחתו שלא אחר תשמיש בהם מלהשתמש
שצריך  דהיינו מקומו לצורך אפילו בשבת לטלטלו
או  שם מונח זה שכלי במקום תשמיש איזה להשתמש
בגוף  תשמיש איזה להשתמש שנמלך דהיינו גופו לצורך
מבעוד  כן נמלך אם אבל משחשכה כן שנמלך (והוא זה כלי
שיתבאר) כמו למוקצה מועלת שמחשבה לטלטלו מותר יום

כיס: חסרון מחמת מוקצה הנקרא וזהו

סעיפים  בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק
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עבודת  של ומטרתה מהותה את שביאר [לאחר

להשי  המסותרת האהבה את לעורר שהיא ת "התפלה,

לבאר  ימשיך מישראל, ואחד אחד כל בתוך שנמצאת

א' סוג - ה' באהבת שונים סוגים שני שיש זה בפרק

אחד  כל אצל ישנו השני הסוג אבל בצדיקים, רק ישנו

גם  יש לזה שבהתאם יסיק זה פי ועל מישראל; ואחד

שהיא  בשמחה גבוהה דרגא - בשמחה דרגות שתי

" נאמר ועלי' דוקא, הצדיקים צדיקים מדריגת שמחו

בהישג "בה' שהיא ה' בעבודת בשמחה נוספת ודרגא ,

" נאמר זה ועל מישראל, ואחד אחד כל אשר יד תחת

גו' בשמחה אלקיך ה' את עבדת :]"לא

.úåáäà éðéî éðù ùé äðäå
(א) ית' באחדותו מדריגות שתי שיש כשם

(ב) לצדיקים; רק השייכת - עילאה" "יחודא
אדם, לכל השייכת - תתאה" "יחודא

ה' באהבת (כלליים) סוגים שני יש כך
ההתבוננות  ידי על האדם בלב המתעוררת

כנ"ל. ית', באחדותו

היא:] הראשונה [האהבה

.äéìàî úéùòðù äáäà
שנעשית  ה"אהבה היא יותר הנעלית האהבה

מאלי'".

פירוש:

הקירוב היא אהבה של והדביקות מהותה

הוא  שענינה ה', באהבת גם הוא וכך באהוב,
.באמת באלקיםהדביקות 

אור  האדם בנפש ומתגלה מאיר כאשר והנה,
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הרי ממילאאלקי, האדםבדרך בפועל "נדבק"

"אהבה  ענין וזהו מלמעלה. הגילוי מחמת באלקות
".מאלי'שנעשית

.ãçà 'éåäá úåððåáúä éãé ìò
האדם  בנפש זה אלקי אור שגילוי אלא
על  מלמעלה ונמשך בא לאלקות) אהבה (המוליד

ה" אחד".התבוננות ידי בהוי'

צדיקים  של לאלקות האהבה אופן וזהו
אחד", "בה' שלהם ההתבוננות ידי שעל גדולים,

אחד" ד"ה' בנפשם הענין בפועל היינו מתגלה ,
"יחודא  בפירוש [כנ"ל אצלם נרגשת ית' שאחדותו
ונרגש  מאיר ית' קמי' שהוא כפי שהיחוד עילאה",
בדרך  מתבטלים הם זה ידי ועל האדם], בנשמת

לאלקות. מוחלט בביטול ממילא

ידי  על המתעוררת לאלקות האהבה גם [ובמילא

שממשיך:] כפי - כזה באופן היא זה גילוי

éôùøë úøòåáå äéìàî äìåòä úáäìùë àéäå
.ùà

גדולי  צדיקים אצל המתעוררת לה' ם האהבה
שאמרו  כענין היא בנפשם ית' אחדותו גילוי ידי על
המקדש, בבית המנורה הדלקת אודות רז"ל
עולה  שלהבת "שתהא באופן להיות שצריכה
אש  רשפי על קאי הפנימי התוכן ולפי מאלי'",

" שהיא באופן לאלקות מאלי'האהבה (על עולה "
האדם). בנשמת המאיר אלקי אור גילוי ידי

.ù÷åáî íåù äá ïéàå
מאלי'" "העולה זו שבאהבה המיוחדת המעלה

שום בה ש"אין - ".מבוקש היא

פירוש:

באדם  שיש והתשוקה האהבה רגש כלל, בדרך
שהדבר  רצונו מחמת הוא - דבר איזה אל להתקרב
או  (בגשמיות, תועלת או הנאה איזו לו יביא ההוא
בה  "שיש אהבה נקראת כזו ואהבה ברוחניות);
עצמו  על חושב האדם שבה אהבה היינו, מבוקש",
איזה  לעצמו להשיג היא האהבה ומטרת ותועלתו,
לתועלת  "מבוקש" שייך ה' באהבת (וגם מבוקש

כדלקמן); האדם,

אחדותו  ענין באדם ונרגש כשמתגלה אמנם,
הנ"ל) עילאה" "יחודא (בדרגת האמיתית יתברך

מציאות  שום שאין ברורה הכרה לידי מגיע והוא
גם הרי מלבדו, ידי האהבה כלל על שנתעוררה לה'

מחפש  האדם אין - כלומר מבוקש", לה "אין זה
שייך  לא זו במדריגה שכן, זו. באהבה כלום לעצמו
שום  מבקש אינו והאדם "אנוכיות" של רגש שום
מלבדו  כלל מציאות שום אין שהרי לעצמו, דבר
"דבוק" שהאדם מה הוא זו אהבה וענין ית';
שאין  יתברך באורו ונכלל ומתבטל בפועל, באלקות

סוף. לו

גדולים  צדיקים עבודת זו, מאהבה כתוצאה -
בו  לדבקה "כדי אינה והמצוות התורה בקיום
לה'", הצמאה נפשם צמאון לרוות בלבד יתברך
לייחדא  . . גבוה לצורך הוא . . "עבודתם אלא
חושבים  שאינם היינו בתחתונים"; ושכינתי' קוב"ה
- מבוקש") שום בה ("אין עצמם תועלת על כלל
לדבקה  של זו נעלית רוחנית תועלת על לא גם
ל"צורך  ורק אך הוא רצונם כל אלא בה', נפשם
וכוונתו, יתברך רצונו שיתמלא היינו גבוה",
התורה  קיום ידי על בתחתונים תשכון ית' ששכינתו

והמצוות.

åá ä÷áãì ÷÷åúùîå õôçù àåä úéðùä äáäàå
.'úé

(ששייך  ה' באהבת יותר, הנמוך השני, הסוג
ש"יש  אהבה היא בסמוך) שיבואר כמו אדם, לכל
עצמו  את מרגיש שהאדם היינו - מבוקש" בה

מאחר אלא בשכלוומציאותו, של שמבין האמת את
בסוף  שנתבאר תתאה" "יחודא (כענין ית' אחדותו
בו  מעוררת בזה ההתבוננות הרי הקודם), הפרק

ותשוקה הוא חפץ כלומר, ית'. בו דבוק להיות
ש" אלא עצמו, בפני ומשתוקק מציאות להגיע חפץ "

ית'". בו "לדבקה - ונשגב נעלה לענין

.ìàøùéî ãçàå ãçà ìë áìá ùé äæå
הנ"ל, ה', באהבת הראשונה למדריגה בניגוד
("שחפץ  לה' זו אהבה הנה בצדיקים, רק ששייכת
ואחד  אחד כל בלב מסותרת בו") לדבקה ומשתוקק
ידי  על משינתה, לעוררה שצריכים אלא מישראל,

ה'. באחדות ההתבוננות

úáäàå åäæå[אלקיך הוי' äåàúúù[את åðééäã ,
.òãåðë ,êé÷ìà 'éåä äéäéù

ה' את "ואהבת בכתוב הפנימי הפירוש זהו
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משרש "אהבה - חפץ אבה אלקיך" מלשון שהוא ,
לרצות צריך שהאדם כלומר, ולהשתוקק ורצון",

לאלקות.

את "ואהבת אלקיך ופירוש דלכאורה הוי' - "
שהאדם  הוא, - ה'" את "ואהבת לכתוב מספיק הי'

שהוי' להשתוקק "שיהי'יהי'צריך היינו אלקיך,
שיהא  עד כך כל בך ומתגלה מאיר הוי' שם בחינת
אלקים  אלקיך, להיות - שמך על נקרא [הוי']

".שלך 

פירוש:

האמת  על וקאי העצם, שם הוא - "הוי '" שם
"ה' ית', קמי' שהיא כפי ואילו אחד האלקית ;"

(אלקה וחיותך"שלך "אלקיך" "כוחך - פירושו (
מתאר  "אלקים" שם הענינים, פנימיות פי על [כי
להחיותם  בנבראים המלובש האלקי האור את

"אלקי  זה שם על לומר אפשר ולכן ",נו ולקיימם,
"].ך "אלקי 

את ב"ואהבת הפנימי הפירוש הוי'וזהו

שהאד אלקיך  ש"", ותשוקה רצון לידי מגיע "הוי'ם
"אלקיך "יהי' שם של שהאמת היינו "אחד הוי'",

וחיותו. כחו כל שתהי' עד בנפשו ותתגלה תאיר

.òîù úàéø÷á íéîù úåëìî úìá÷ åäæå
האדם  צריך ראשונה שבפרשה רז"ל, אמרו
צריך  שני' ובפרשה שמים מלכות עול עליו לקבל
עול  שקבלת מובן ומזה מצוות, עול עליו לקבל

קבלה פירושה אין ית' להשי"ת לצייתמלכותו
עול  קבלת ענין זהו (שהרי פקודותיו את ולקיים
שהשי"ת  הענין עצם את עליו לקבל אלא מצוות),

פקודותיו). קיום עם קשר ללא (גם "מלך" הוא

שבאמירת  - הוא זו שבקבלה הפנימי והתוכן
לקבל  האדם צריך גו'" ואהבת גו' ישראל "שמע
לעורר  היינו האמיתית, ית' אחדותו את עצמו על

ש"הוי'" וחפץ תשוקה "אלקיך",יהי'בעצמו
) ית' אחד שאחדותו וזוהי ה' בנפשו, ותתגלה תאיר (

ית'. בו האדם של האמיתית הדביקות

בלב  שיש לאלקות האהבה ענין נתבאר כאן [עד

שהיא - מישראל וא' א' והתשוקה כל לדבקה החפץ

ית'. בו

ית' בו לדבקה ניתן אכן כיצד יבאר :]בפועל ועתה

äáùçî úéì éë ,'úé åá ä÷áãì øùôà éàù ÷ø
.äéá àñéôú

יש  ואחד אחד שלכל ותשוקה אף בלב רצון
התשוקה  ידי על מקום מכל ית', בו לדבקה
"דבוק" נעשה האדם אין עדיין בלבד והאהבה
להתדבק  לנברא אפשר אי שהרי - ית' בו ממש
ד"לית  מוגבלים), (שהם עצמו בכוחות בבורא

כלל. בי'" תפיסא מחשבה

ìëã àøéîèå ïéîéúñ ìëã åîéúñ 'úé àåäù
.ïéøéîè

מהעליונים) (אפילו מחשבה שום שאין מכיון
"סתום" ית' שהוא נמצא הקב"ה, את לתפוס יכולה
- הזהר ובלשון כולם, הנבראים מכל ו"נעלם"

טמירין". דכל טמירא סתימין, דכל "סתימו

" הלשון דיוק דכל סתימין דכל[וביאור . .

"טמירין  ית' שהוא - ה סתום " שאר מכל :]סתומים"""

.ïéîéúñ íéàø÷ðù úåîìåò ùéù ,ùåøéô
"עלמין  עולמות, סוגי שני שיש בזהר מבואר
ו"עלמין  ונעלמים) סתומים (עולמות סתימין"

גלויים). (עולמות דאתגליין"

פירוש:

שמציאותם  העולמות הם סתימין" "עלמין
באלקות  במקורם ומכוסה ו"בלועה" נעלמת
ולא  הים) במי ו"בלועים" שמכוסים הים (כברואי
מאלקות; ופירוד ישות של ענין שום בהם נרגש
והנבראים  העולמות הם דאתגליין" "עלמין משא"כ
בהרגשתם  כי בהתגלות, היא ומציאותם שישותם

באלקות. ומקורם משרשם נפרדים הם

.àáä íìåò úðéçáî äìòîì íäå
עד  כך כל גבוהה סתימין" "עלמין מדריגת
נשמות  (שבו הבא מעולם אפילו למעלה שהם
עולם  גם כי השכינה), מזיו ונהנין יושבין הצדיקים

דאתגליין". "עלמין בכלל הוא הבא

íìòðå íéúñ 'úé àåäå[גם]íäî מהעולמות]
לפי] - והנעלמים ùהסתומים הם], íðéà[גם

ïëå .åúåà íéâéùî['ית ìëã[הוא àøéîè
ה] ïéøéîè.[העולמות

ביותר  העליונים העולמות אפילו [לסיכום:

וה סתימין "(ה  את "טמירין "" להשיג יכולים אינם (
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וכ "הקב  וק "ה, הגשמי "ש הזה בעולם הנמצא שהאדם ו

ית'? בו לדבקה ניתן איפוא וכיצד להשיגו; יכול אינו

ממשיך:] זה על -

.äøåúä éãé ìò íà éë
בהקב"ה. להידבק ניתן התורה ידי על רק

c wxt zcar `l xy` zgz d"c

•

1

2

3

4

5

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הנ"ל.‡Í(לב) גדול כלל ענין בעיקר להבין יש הנה
רק  למטה בא שאינו ביותר העליון באור
בפנימיות  רק בא אינו כ"כ עליון שאינו וכל בחצוניות.
אא"ס  עצמות בבחי' ידוע להיות כו'. בחצוניות ולא
תחלה. לו ואין כו' סוף לו אין הוא כן שכשמו ממש.
בתכלית. אח"פ בבחינת והוא כו'. הקדומים לכל קדמון
מכל  בערך מובדל לבדו. יחידות בבחי' שהוא דהיינו
שתוף  לו אין עליון. היותר האור בחי' וגם אור בחי'
קצהו. אפס להשיגו שיוכל גם כלל. עמו וחבור
לגבי  הוא אוכם מצוחצח. אור צח אור דאפי' וכמאמר
כלל  ביה תפיסה מחשבה דלית אמרו וע"כ כו' עה"ע
משום  כו'. סתימאה וחכמה מחשבה אפי' וכלל.
אחרונה  היותר מבחי' רק תמצא. מאין שהחכמה

לה שבע  להיות ח"ס ביכולת יש איך א"כ אא"ס צמות
עיקר  שכל מאחר כו'. ועצמותו במהותו תפיסא בחינ'
בעלמא. הארה בחי' רק אינה האין מבחי' מציאותה
דוקא  הנה אמנם כו'. עצמו שבאא"ס חצונית היותר
דוקא  וחכמה מחשבה בבחי' ביה. תפיסא מחשבה לית
כי  להיות והיינו הנ"ל. מטעם כלל נתפס שאינו הוא
עכ"פ  הוא הרי וחכמה דמחשבה ומהות בחינת עיקר
החכמה  ענין עיקר תכלית שהרי מה. דבר השגת בבחי'
שום  יגיע לא אח"פ ובבחי' כו'. מה דבר להשיג הוא
דלית  אמרו ע"כ הנ"ל מטעם כלל ותפיסא השגה בחינת
חכמה  בבחי' דוקא זהו אמנם ביה. תפיסא מחשבה
הוא  שהרי עכ"פ פנימי אור בבחי' להיותו ומחשבה.
מאד  רחוקה ההשגה שגם (אע"פ השגה כח בבחי'
שא"א  אדם שיאמר עד"מ כמו אא"ס. מעצמות בערך
בחי' להעריך א"א שבודאי בידו. חכמה דבר לתפוס לו
שיותר  בלק"א כמ"ש הרוחני השכל לגבי ביד המשוש
וחכמה  במחשבה תפיסא שיהיה לומר א"א מזה
ערך  מהבדלת יותר בערך הנבדל לאא"ס סתימאה
נחשב  לא מ"מ כו'. הגשמי המשוש מן הרוחני השכל

חצוני  לבוש כמו כ"כ חצוני לבוש בחי' החכמה בחי'
מפני  כי כו' הגלגלת בחי' כמו ממש בהגשמה הבא
בחי' החכמה בחי' גם אא"ס. עצמות רוממות עוצם
בה  להתלבש יוכל שלא עד תחשב. ופנימיות רוחניות
שיתבארו  משלים ענין וכמו יותר. ממנה בחצוניות רק
מובדל  הוא אא"ס שעצמות אע"פ הנה כי וד"ל) בסמוך
הנמצא  אור בכל להתגלות יוכל ולא לגמרי. בערך
בחי' כמו פנימיות. גילוי בבחי' דוקא היינו מאתו
שנקרא  פנימית. בבחי' מאתו שנאצל סתימאה מחשבה
כלל. ערך אין ודאי פנימית ובבחי' עכ"פ. חכמה בשם
המאציל  בעצמות הנאצל לחכמה תפיסא בחי' שיהא
החצונית  בבחי' היותה מפני גלגלתא. בבחינת אבל כו'.
התלבשות  גלוי בחינת לבא יוכל דוקא שם הנה ביותר.
בבחי' בא זה שאין מאחר ממש. שהוא כמו אא"ס
עלאה  בחכמה ותפיסא ההשגה בחי' כמו האור פנימית
יוכל  שם הרי בלבד. בחצוניות הלבשה בבחי' רק
מעלה  יתרון יש מזה וע"כ דוקא. שהוא כמו להתגלות
ממו"ס. יותר חצוניות בבחי' היותה עם גלגלתא בבחי'
באור  אא"ס בעצמות שרשה היות על מורה זה אבל
בבחי' רק למטה בא אינו ע"כ אשר ביותר. עליון
בחי' משא"כ כנ"ל. הגלגלתא בחי' שהוא חצונית.
הוראה  יש מזה ע"כ יותר. פנימית בבחי' להיותו מו"ס.

אור  אינו שהוא לא בשרשו ע"כ במקומו כ"כ עליון
ולא  החכמה. בבחי' שהוא פנימית בבחי' רק לירד יוכל
עדיין  והנה וד"ל. כו' ביותר חצונית בבחי' לבא יוכל
שאור  מה מובן שזה דהגם בוריו. על מובן זה דבר אין
יוכל  שלא פנימית בבחי' לבא יוכל לא ביותר עליון
שהאור  מה אבל כו' יותר בחצונית כ"א כנ"ל להכילו
יוכל  ולא פנימי' בבחי' רק בא אינו כ"כ עליון שאינו
אם  הוא ק"ו  דלאו לכאור' מובן אינו זה בחיצוני' לבא
גם  ויתלבש בא לא למה ונמשך בא הוא בפנימית

כו': בחצונית

mixetd xry
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משרש "אהבה - חפץ אבה אלקיך" מלשון שהוא ,
לרצות צריך שהאדם כלומר, ולהשתוקק ורצון",

לאלקות.

את "ואהבת אלקיך ופירוש דלכאורה הוי' - "
שהאדם  הוא, - ה'" את "ואהבת לכתוב מספיק הי'

שהוי' להשתוקק "שיהי'יהי'צריך היינו אלקיך,
שיהא  עד כך כל בך ומתגלה מאיר הוי' שם בחינת
אלקים  אלקיך, להיות - שמך על נקרא [הוי']

".שלך 

פירוש:

האמת  על וקאי העצם, שם הוא - "הוי '" שם
"ה' ית', קמי' שהיא כפי ואילו אחד האלקית ;"

(אלקה וחיותך"שלך "אלקיך" "כוחך - פירושו (
מתאר  "אלקים" שם הענינים, פנימיות פי על [כי
להחיותם  בנבראים המלובש האלקי האור את

"אלקי  זה שם על לומר אפשר ולכן ",נו ולקיימם,
"].ך "אלקי 

את ב"ואהבת הפנימי הפירוש הוי'וזהו

שהאד אלקיך  ש"", ותשוקה רצון לידי מגיע "הוי'ם
"אלקיך "יהי' שם של שהאמת היינו "אחד הוי'",

וחיותו. כחו כל שתהי' עד בנפשו ותתגלה תאיר

.òîù úàéø÷á íéîù úåëìî úìá÷ åäæå
האדם  צריך ראשונה שבפרשה רז"ל, אמרו
צריך  שני' ובפרשה שמים מלכות עול עליו לקבל
עול  שקבלת מובן ומזה מצוות, עול עליו לקבל

קבלה פירושה אין ית' להשי"ת לצייתמלכותו
עול  קבלת ענין זהו (שהרי פקודותיו את ולקיים
שהשי"ת  הענין עצם את עליו לקבל אלא מצוות),

פקודותיו). קיום עם קשר ללא (גם "מלך" הוא

שבאמירת  - הוא זו שבקבלה הפנימי והתוכן
לקבל  האדם צריך גו'" ואהבת גו' ישראל "שמע
לעורר  היינו האמיתית, ית' אחדותו את עצמו על

ש"הוי'" וחפץ תשוקה "אלקיך",יהי'בעצמו
) ית' אחד שאחדותו וזוהי ה' בנפשו, ותתגלה תאיר (

ית'. בו האדם של האמיתית הדביקות

בלב  שיש לאלקות האהבה ענין נתבאר כאן [עד

שהיא - מישראל וא' א' והתשוקה כל לדבקה החפץ

ית'. בו

ית' בו לדבקה ניתן אכן כיצד יבאר :]בפועל ועתה

äáùçî úéì éë ,'úé åá ä÷áãì øùôà éàù ÷ø
.äéá àñéôú

יש  ואחד אחד שלכל ותשוקה אף בלב רצון
התשוקה  ידי על מקום מכל ית', בו לדבקה
"דבוק" נעשה האדם אין עדיין בלבד והאהבה
להתדבק  לנברא אפשר אי שהרי - ית' בו ממש
ד"לית  מוגבלים), (שהם עצמו בכוחות בבורא

כלל. בי'" תפיסא מחשבה

ìëã àøéîèå ïéîéúñ ìëã åîéúñ 'úé àåäù
.ïéøéîè

מהעליונים) (אפילו מחשבה שום שאין מכיון
"סתום" ית' שהוא נמצא הקב"ה, את לתפוס יכולה
- הזהר ובלשון כולם, הנבראים מכל ו"נעלם"

טמירין". דכל טמירא סתימין, דכל "סתימו

" הלשון דיוק דכל סתימין דכל[וביאור . .

"טמירין  ית' שהוא - ה סתום " שאר מכל :]סתומים"""

.ïéîéúñ íéàø÷ðù úåîìåò ùéù ,ùåøéô
"עלמין  עולמות, סוגי שני שיש בזהר מבואר
ו"עלמין  ונעלמים) סתומים (עולמות סתימין"

גלויים). (עולמות דאתגליין"

פירוש:

שמציאותם  העולמות הם סתימין" "עלמין
באלקות  במקורם ומכוסה ו"בלועה" נעלמת
ולא  הים) במי ו"בלועים" שמכוסים הים (כברואי
מאלקות; ופירוד ישות של ענין שום בהם נרגש
והנבראים  העולמות הם דאתגליין" "עלמין משא"כ
בהרגשתם  כי בהתגלות, היא ומציאותם שישותם

באלקות. ומקורם משרשם נפרדים הם

.àáä íìåò úðéçáî äìòîì íäå
עד  כך כל גבוהה סתימין" "עלמין מדריגת
נשמות  (שבו הבא מעולם אפילו למעלה שהם
עולם  גם כי השכינה), מזיו ונהנין יושבין הצדיקים

דאתגליין". "עלמין בכלל הוא הבא

íìòðå íéúñ 'úé àåäå[גם]íäî מהעולמות]
לפי] - והנעלמים ùהסתומים הם], íðéà[גם

ïëå .åúåà íéâéùî['ית ìëã[הוא àøéîè
ה] ïéøéîè.[העולמות

ביותר  העליונים העולמות אפילו [לסיכום:

וה סתימין "(ה  את "טמירין "" להשיג יכולים אינם (
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וכ "הקב  וק "ה, הגשמי "ש הזה בעולם הנמצא שהאדם ו

ית'? בו לדבקה ניתן איפוא וכיצד להשיגו; יכול אינו

ממשיך:] זה על -

.äøåúä éãé ìò íà éë
בהקב"ה. להידבק ניתן התורה ידי על רק

c wxt zcar `l xy` zgz d"c

•

1

2

3

4
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הנ"ל.‡Í(לב) גדול כלל ענין בעיקר להבין יש הנה
רק  למטה בא שאינו ביותר העליון באור
בפנימיות  רק בא אינו כ"כ עליון שאינו וכל בחצוניות.
אא"ס  עצמות בבחי' ידוע להיות כו'. בחצוניות ולא
תחלה. לו ואין כו' סוף לו אין הוא כן שכשמו ממש.
בתכלית. אח"פ בבחינת והוא כו'. הקדומים לכל קדמון
מכל  בערך מובדל לבדו. יחידות בבחי' שהוא דהיינו
שתוף  לו אין עליון. היותר האור בחי' וגם אור בחי'
קצהו. אפס להשיגו שיוכל גם כלל. עמו וחבור
לגבי  הוא אוכם מצוחצח. אור צח אור דאפי' וכמאמר
כלל  ביה תפיסה מחשבה דלית אמרו וע"כ כו' עה"ע
משום  כו'. סתימאה וחכמה מחשבה אפי' וכלל.
אחרונה  היותר מבחי' רק תמצא. מאין שהחכמה

לה שבע  להיות ח"ס ביכולת יש איך א"כ אא"ס צמות
עיקר  שכל מאחר כו'. ועצמותו במהותו תפיסא בחינ'
בעלמא. הארה בחי' רק אינה האין מבחי' מציאותה
דוקא  הנה אמנם כו'. עצמו שבאא"ס חצונית היותר
דוקא  וחכמה מחשבה בבחי' ביה. תפיסא מחשבה לית
כי  להיות והיינו הנ"ל. מטעם כלל נתפס שאינו הוא
עכ"פ  הוא הרי וחכמה דמחשבה ומהות בחינת עיקר
החכמה  ענין עיקר תכלית שהרי מה. דבר השגת בבחי'
שום  יגיע לא אח"פ ובבחי' כו'. מה דבר להשיג הוא
דלית  אמרו ע"כ הנ"ל מטעם כלל ותפיסא השגה בחינת
חכמה  בבחי' דוקא זהו אמנם ביה. תפיסא מחשבה
הוא  שהרי עכ"פ פנימי אור בבחי' להיותו ומחשבה.
מאד  רחוקה ההשגה שגם (אע"פ השגה כח בבחי'
שא"א  אדם שיאמר עד"מ כמו אא"ס. מעצמות בערך
בחי' להעריך א"א שבודאי בידו. חכמה דבר לתפוס לו
שיותר  בלק"א כמ"ש הרוחני השכל לגבי ביד המשוש
וחכמה  במחשבה תפיסא שיהיה לומר א"א מזה
ערך  מהבדלת יותר בערך הנבדל לאא"ס סתימאה
נחשב  לא מ"מ כו'. הגשמי המשוש מן הרוחני השכל

חצוני  לבוש כמו כ"כ חצוני לבוש בחי' החכמה בחי'
מפני  כי כו' הגלגלת בחי' כמו ממש בהגשמה הבא
בחי' החכמה בחי' גם אא"ס. עצמות רוממות עוצם
בה  להתלבש יוכל שלא עד תחשב. ופנימיות רוחניות
שיתבארו  משלים ענין וכמו יותר. ממנה בחצוניות רק
מובדל  הוא אא"ס שעצמות אע"פ הנה כי וד"ל) בסמוך
הנמצא  אור בכל להתגלות יוכל ולא לגמרי. בערך
בחי' כמו פנימיות. גילוי בבחי' דוקא היינו מאתו
שנקרא  פנימית. בבחי' מאתו שנאצל סתימאה מחשבה
כלל. ערך אין ודאי פנימית ובבחי' עכ"פ. חכמה בשם
המאציל  בעצמות הנאצל לחכמה תפיסא בחי' שיהא
החצונית  בבחי' היותה מפני גלגלתא. בבחינת אבל כו'.
התלבשות  גלוי בחינת לבא יוכל דוקא שם הנה ביותר.
בבחי' בא זה שאין מאחר ממש. שהוא כמו אא"ס
עלאה  בחכמה ותפיסא ההשגה בחי' כמו האור פנימית
יוכל  שם הרי בלבד. בחצוניות הלבשה בבחי' רק
מעלה  יתרון יש מזה וע"כ דוקא. שהוא כמו להתגלות
ממו"ס. יותר חצוניות בבחי' היותה עם גלגלתא בבחי'
באור  אא"ס בעצמות שרשה היות על מורה זה אבל
בבחי' רק למטה בא אינו ע"כ אשר ביותר. עליון
בחי' משא"כ כנ"ל. הגלגלתא בחי' שהוא חצונית.
הוראה  יש מזה ע"כ יותר. פנימית בבחי' להיותו מו"ס.

אור  אינו שהוא לא בשרשו ע"כ במקומו כ"כ עליון
ולא  החכמה. בבחי' שהוא פנימית בבחי' רק לירד יוכל
עדיין  והנה וד"ל. כו' ביותר חצונית בבחי' לבא יוכל
שאור  מה מובן שזה דהגם בוריו. על מובן זה דבר אין
יוכל  שלא פנימית בבחי' לבא יוכל לא ביותר עליון
שהאור  מה אבל כו' יותר בחצונית כ"א כנ"ל להכילו
יוכל  ולא פנימי' בבחי' רק בא אינו כ"כ עליון שאינו
אם  הוא ק"ו  דלאו לכאור' מובן אינו זה בחיצוני' לבא
גם  ויתלבש בא לא למה ונמשך בא הוא בפנימית

כו': בחצונית
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c"agרו 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

‰˙ÚÓÂ מקודם צ"ל חביבין, השביעין כל ענין צ"ל
שר"י  ור"י דר"א הפלוגתא ענין ביאור בתוס'
סובר  ור"א ליגאל, עתידין ובניסן נגאלו בניסן סובר
כי  אף והנה להגאל, עתידין ובתשרי נגאלו שבניסן
מה  דהיינו עיקר ר"א דעת מחזיקי' אנו דברים בכמה
ג"כ  סוברים ואנו נבה"ע באלול שבכ"ה סובר שר"א
המד"ר  סתם שכן ר"י כדעת העיקר זה בענין אך כן,
ביום  בו להגאל, עתידין ובניסן נגאלו שבניסן פט"ו בא
י"ל  מחלוקתם ענין ולהבין האסורים, מבית יוסף יצא

ציון  בת ושמחי רני בד"ה בת"א ז"ל רבינו שאמר ע"ד
בת  רגלים, ג' כנגד והם אמי, אחותי בת בחי' ג' שיש

סוכות. כנגד אמי שבועות כנגד אחותי פסח כנגד
ÔÈ·‰ÏÂ פסח הנה כי בתי, בשם פסח נק' מה מפני

דודי  קול כמ"ש באתדל"ת שלא אתדל"ע הוא
ר"י  סובר ולכן אתדל"ת, ע"פ שלא מדלג, בא זה הנה
על  ורוכב עני משיח גבי שכתי' להגאל עתידין שבניסן
הוא  עשיר כי באתדל"ת, שלא עני פי' החמור,
אתדל"ת. בלא אתדל"ע בחי' הוא עני אבל באתדל"ת
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'ÈÙÂ כמה בו יש בשר בפי' הנה כו', בשר כל יבוא
מי  כל אלעזר א"ר בילקוט כמשארז"ל הא' פי',
והיינו  שכינה, פני לראות זוכה בעוה"ז כבשר שנעשה
בי' כתי' בשר סע"א ד"ה דסוטה בפ"ק כמארז"ל
קשה, הוא אדם ופי' ונרפא, בי' כתי' לא אדם ונרפא
ונרפא  בי' כתי' בשר ולכן כו', ועניו רך הוא בשר אבל
שקרוב  ז"ל שפירש"י כמו מהיסורי' שנכנע כו'
כדי  דבאמת כו', מרע סור בחי' והיינו כו', להתרפאות

לעיל שיוכל כתי' עיניך תחזינה ביפיו מלך להיות
מי  פי' ברע, מראות עיניו ועוצם ל"ג) (ישעי' מיני'
מלך  מרע סור בחי' דהיינו ברע מראות עיניו שעוצם
ועוי"ל  כו'. אלקי' פני יראה בחי' היינו תחזינה ביפיו
אחזה  ומבשרי זאת נקפה עורי ואחרי עדמ"ש בשר
וירא  ר"פ במד"ר וארז"ל ך"ו), י"ט (באיוב אלוה,
שהעביר  אחר דהיינו המילה בענין אברהם על שקאי
אז  כידוע לגמרי ומעלים מסתיר שהוא הערלה עור
בריתך  בחי' ע"י דהיינו כו', אלוק' אחזה מבשרי
יזכה  עי"ז הברית נטירת שע"י בבשרינו, שחתמת
בשר  כל שאפי' בשר, ועוי"ל כו'. השכינה פני לראות
ג' (ביואל נא' דלע"ל הוא והענין להשתחוות, יבואו
דהנה  בשר, כל על רוחי את אשפוך כן אחרי והי' א')
שבתחלת  בשר הוא בשגם באדם רוחי ידון לא כתי'
באדם  רוחי שידון עליונה במעלה האדם נברא הבריאה
לכן  הגוף תאוות אחר שנמשך כו' בשר שהוא ע"י אך
יהי' לא שהגוף ונרתק נדן ל' ידון ופי' רוחי, ידון לא

את  והסירותי נא' לע"ל אך כו'. רוח לבחי' ונרתק נדן
יש  הנה כי בשר, לב לכם ונתתי מבשרכם האבן לב
על  שקאי לעולה הבקר כל מ"ש ע"ד בבשר פי'
שהוא  בשר בחי' והיינו בקר בשם שנק' המלאכי'
בחי' יהי' ולע"ל ית', אליו נפלאה ותשוקה אש רשפי
מן  משה ארז"ל ולכן כו', לעולה הבקר כל ע"ד בשר
משה  גימ' בשגם בשר הוא בשגם שנא' מנין התורה
כשהי' (ולכן כו' הבקר כל ע"ד בשר בחי' שהוא והיינו
ניזון  הי' שלו שהגוף כו' אכל לא לחם יום ק"ך בהר
רוחי  את אשפוך וזהו כו'). המלאכי' ע"ד מרוחניות
ריבוי  דהיינו ריבוי ל' הוא שפיכה ל' הנה בשר, כל על
וזהו  אלי', וגילוי הקדש רוח בחי' הרוח בחי' השפעת
השתחווא' פי' לפני, להשתחוות כו' בשר כל יבא
הוא  ההשתחוואה כי והמשכה העלאה בחי' ב' כולל
בענין  למשל כמו אך מלמטלמ"ע, והעלאה ביטול
לבחי' שמרמז ראשו מרכין האדם הנה ההשתחוואה
ההשתחווא' שע"י למעלה יובן עד"ז כך המשכה,
הוי' אמר לפני להשתחוות וזהו המשכה, גורם
המשכת  לפני בבחי' שהוא ההשתחווא' ע"י שיומשך

כו'. הוי' אמר וזהו הוי', בשם אורות תוס'
Â‰ÊÂ שלש לרגל עולי' הייתם בעוה"ז בילקוט שא'

כל  יראה בשנה פעמי' שלש שנא' בשנה פעמי'
שבת  ומדי בחדשו חדש מדי והי' לע"ל אבל זכורך,
השמחה  גילוי יהי' כי להיות כו' בשר כל יבא בשבתו

כו'. בעושיו ישראל וישמח במעשיו, ה' דישמח
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

כה.
שכל מהשפעת הגנוזות  בספירות  לצמצום נוסף משל
פי על המחלוקת סוגי  ב' וביאור למקבל , ממשפיע

מיות.הפני
úáéúî 'á úåàá ìéòì øëæðä ìùîä åîëã øîåì ùé êà
äîåãá øçà ìùî éô ìò ïéðòä øàáì ùé øùôà êåøá

,äæìספירה כל איך להבין  קל יותר יהיה ידו שעל -
ענין  רק (ולא והשכלה אור של ענין  גם היא עצמה בפני 

הכלי). äæáשל ïáåéå שלפנינו úåãçàúäáùבמשל êéà
íìåë, כולם הספירות כל -.'åë ïåéìò øåà íäá ùé

åá ùé éøä éìëù ïéðò ìë ìùî êøã ìò äðäã àåäå
éìëù ïéðòä ïáåî íäáù íéáø íéðéðòהשכלי הענין -

מובן  יהיה שהוא בכדי  פרטים להרבה  זקוק ,הכללי
åîëå ,íéáø íéèøôì ÷ìçúî ìëùäù äî åðééäå
åéäé àìù éìëù ïéðòì øùôà éàù 'ã ÷øô ìéòì øàáúðù

'åë íéèøô åáולא) בנפש פנימי כח  הוא שהשכל שכיון
שונים, לפרטים מתחלק שהוא בהכרח  הרי  ìëáùמקיף)

ùé íäáå ,'åë ìëùä ïáåî íéèøôä åìàשל שונים סוגים
øúåéפרטים, íééîéðô íäù íéèøô יותר וחשובים

.'åë úåéðåöéç úðéçáá ïäù íéøçà íéèøôî
מלימוד דוגמא  ניתן שלפנינו, המשל את  להבין מנת על
יש הרי תער"ב: המאמרים  המשך - עצמו זה ספר של
מקטעים בנוי מאמר וכל ושונים, רבים  מאמרים כאן
בו  ויש עצמו, בפני  שכלי ענין הוא קטע וכל קטעים,
האלו  הפרטים  כל אבל מסויימת. והשגה  מסוים אור
וגדול, כללי אחד שכלי  ענין אל אותנו להביא אמורים
שהתבארו  ועניינים  פרטים שהרבה לדוגמא וכמו
הספירות דרגת מהי לבאר עוסקים  אלו במאמרים 
ענין  מכללות חלק הוא בכללותו זה ענין  וגם הגנוזות,

הספר. בכללות המבואר יותר גדול
éà éøä ìá÷îä ìà òéôùîäî ìëùä úòôùäá äðäå

ãçéá íéèøôä ìë åì òéôùäì øùôàגם הוא זה ודבר
המקבל, מצד וגם המשפיע éàמצד òéôùîä ãöî ïä

ãçé ìëä òôùåéù øùôàאחרי פרט  לבאר בהכרח כי -
אצל ורק אחת, בבת הכל להגיד אפשר אי  שהרי פרט,

ש זו שתים  אלקים דיבר "אחת ïäå.60מעתי "הקב"ה

ãçéá ìëä ìá÷ì ìëåé àì éë ìá÷îä ãöî קוצר מצד
ãòשכלו  åîöò éðôá èøô ìë åì òéôùî íà éë ,

íéèøôä ìë åì íéëùîðù61.'åë
òéôùîä éáâ äðäåאת שמלמד נ"ע הרבי כמו -

תער"ב, בהמשך åìëùáהמאמרים íéìåìë åéä øáëù
àáä éìëù ïéðòä åì òåãé øáë éøä íéèøôä ìë

åìàä íéèøôäîמהם אחד בפרט  כשעוסק ìáàגם ,
åðéà éøä íäî 'á åà ãçà èøô ÷ø åì òåãéùë ìá÷îä

éìëù ïéðòä úà ïééãò òãåé יבואר השכלי הענין שהרי  -
הפרטים כל ,בצירוף

מההמשך ופרק, פרק ובכל ומאמר, מאמר בכל כלומר,
כללות של הכללי מהרעיון חלק יש  תער"ב , של הארוך
הכללית והכוונה הכללי  העניין שבהכרת אלא השכל.
המשפיע בין גדול הפרש יש  הפרטים, לימוד כדי תוך
מכיר  הפרטים כל את שיודע שהמשפיע המקבל, לבין 
שעסוק מהמקבל בשונה הכללית, הכוונה את בהם 

עצמם. הפרטים בלימוד
åáù èøô ìëá íå÷î ìëîåמכללות פרטי  חלק בכל -

ìëùäîהענין  ÷ìç ùé øáëהכלליòéôùîä ìëùá ùéù
,éèøôä äæä ïéðòä ìù éìëùä ãáìחוץ כלומר -

וענין, ענין ובכל ופרק פרק שבכל הפרטית מההשכלה
הספר, שבכל הרעיון מכללות חלק גם בו  יש éøäãהרי

ãçé íéèøôä ìëîå éèøô éìëù ïéðò àåä éèøôä ïéðòä
éìëù ïéðò ïáåîכלליåìàî ïáåîä éìëùä íöò åäæù

éèøôä éìëùä ãáì éøä åîöò éðôá èøô ìëáå ,íéèøôä
ïáåîä éìëùä íöòî ÷ìç åá ùé äæä éèøôä ïéðòä ìù

,íéèøôä ìëî
àåäù ÷øהפרטי בחלק שהוא כפי הכללי הענין -

èåòéî úðéçááהמקבל ìëùáאצל àåäù åîë éáâì
,íéðôåà 'áá úåéäì øùôà èåòéîäå ,òéôùîä כלומר -

הענין, כללות אל המקבל יחס מהו אפשרויות שתי יש
א ללמוד שעסוק כדי  הענין:תוך פרטי ת

éìëùä íöò úà ììë ïééãò ïéáîå òãåé åðéà ìá÷îäù åà
,íéèøôäî àåáéùהכוונה את יודע לא עוד הוא -

הפרטים, כל בצירוף שתעלה íâäהכללית  íå÷î ìëîå
íå÷î ìëî ,òãåé åðéà ìá÷îäùהאמת ìç÷מצד ùé
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יב.60. סב, תהילים

ש"מודה 61. דין יש דתורה: בנגלה נקודתי מענין דוגמא
חדש  לתלמיד זה דין כשמלמדים הנה שבועה". חייב במקצת
וכמה  כמה לו לבאר יש הנ"ל, הפרטים בכל מושג כלל לו שאין
מהו  לו לבאר צריך בכללותו. הדין את שיבין כדי חדשים מושגים

מהו  ונתבע", "תובע של המושג מהו "הלוואה", של המושג
מהו  במקצת", "מודה של המושג מהו הכל". "כופר של המושג
ורק  וכו'. וכו' דין". "בית של המושג מהו "שבועה". של המושג
הדין  את להבין יוכל הנ"ל הפרטים כל לו שמסבירים אחרי

בכללותו. והרעיון



רז 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

‰˙ÚÓÂ מקודם צ"ל חביבין, השביעין כל ענין צ"ל
שר"י  ור"י דר"א הפלוגתא ענין ביאור בתוס'
סובר  ור"א ליגאל, עתידין ובניסן נגאלו בניסן סובר
כי  אף והנה להגאל, עתידין ובתשרי נגאלו שבניסן
מה  דהיינו עיקר ר"א דעת מחזיקי' אנו דברים בכמה
ג"כ  סוברים ואנו נבה"ע באלול שבכ"ה סובר שר"א
המד"ר  סתם שכן ר"י כדעת העיקר זה בענין אך כן,
ביום  בו להגאל, עתידין ובניסן נגאלו שבניסן פט"ו בא
י"ל  מחלוקתם ענין ולהבין האסורים, מבית יוסף יצא

ציון  בת ושמחי רני בד"ה בת"א ז"ל רבינו שאמר ע"ד
בת  רגלים, ג' כנגד והם אמי, אחותי בת בחי' ג' שיש

סוכות. כנגד אמי שבועות כנגד אחותי פסח כנגד
ÔÈ·‰ÏÂ פסח הנה כי בתי, בשם פסח נק' מה מפני

דודי  קול כמ"ש באתדל"ת שלא אתדל"ע הוא
ר"י  סובר ולכן אתדל"ת, ע"פ שלא מדלג, בא זה הנה
על  ורוכב עני משיח גבי שכתי' להגאל עתידין שבניסן
הוא  עשיר כי באתדל"ת, שלא עני פי' החמור,
אתדל"ת. בלא אתדל"ע בחי' הוא עני אבל באתדל"ת

mkl dfd ycgd
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

'ÈÙÂ כמה בו יש בשר בפי' הנה כו', בשר כל יבוא
מי  כל אלעזר א"ר בילקוט כמשארז"ל הא' פי',
והיינו  שכינה, פני לראות זוכה בעוה"ז כבשר שנעשה
בי' כתי' בשר סע"א ד"ה דסוטה בפ"ק כמארז"ל
קשה, הוא אדם ופי' ונרפא, בי' כתי' לא אדם ונרפא
ונרפא  בי' כתי' בשר ולכן כו', ועניו רך הוא בשר אבל
שקרוב  ז"ל שפירש"י כמו מהיסורי' שנכנע כו'
כדי  דבאמת כו', מרע סור בחי' והיינו כו', להתרפאות

לעיל שיוכל כתי' עיניך תחזינה ביפיו מלך להיות
מי  פי' ברע, מראות עיניו ועוצם ל"ג) (ישעי' מיני'
מלך  מרע סור בחי' דהיינו ברע מראות עיניו שעוצם
ועוי"ל  כו'. אלקי' פני יראה בחי' היינו תחזינה ביפיו
אחזה  ומבשרי זאת נקפה עורי ואחרי עדמ"ש בשר
וירא  ר"פ במד"ר וארז"ל ך"ו), י"ט (באיוב אלוה,
שהעביר  אחר דהיינו המילה בענין אברהם על שקאי
אז  כידוע לגמרי ומעלים מסתיר שהוא הערלה עור
בריתך  בחי' ע"י דהיינו כו', אלוק' אחזה מבשרי
יזכה  עי"ז הברית נטירת שע"י בבשרינו, שחתמת
בשר  כל שאפי' בשר, ועוי"ל כו'. השכינה פני לראות
ג' (ביואל נא' דלע"ל הוא והענין להשתחוות, יבואו
דהנה  בשר, כל על רוחי את אשפוך כן אחרי והי' א')
שבתחלת  בשר הוא בשגם באדם רוחי ידון לא כתי'
באדם  רוחי שידון עליונה במעלה האדם נברא הבריאה
לכן  הגוף תאוות אחר שנמשך כו' בשר שהוא ע"י אך
יהי' לא שהגוף ונרתק נדן ל' ידון ופי' רוחי, ידון לא

את  והסירותי נא' לע"ל אך כו'. רוח לבחי' ונרתק נדן
יש  הנה כי בשר, לב לכם ונתתי מבשרכם האבן לב
על  שקאי לעולה הבקר כל מ"ש ע"ד בבשר פי'
שהוא  בשר בחי' והיינו בקר בשם שנק' המלאכי'
בחי' יהי' ולע"ל ית', אליו נפלאה ותשוקה אש רשפי
מן  משה ארז"ל ולכן כו', לעולה הבקר כל ע"ד בשר
משה  גימ' בשגם בשר הוא בשגם שנא' מנין התורה
כשהי' (ולכן כו' הבקר כל ע"ד בשר בחי' שהוא והיינו
ניזון  הי' שלו שהגוף כו' אכל לא לחם יום ק"ך בהר
רוחי  את אשפוך וזהו כו'). המלאכי' ע"ד מרוחניות
ריבוי  דהיינו ריבוי ל' הוא שפיכה ל' הנה בשר, כל על
וזהו  אלי', וגילוי הקדש רוח בחי' הרוח בחי' השפעת
השתחווא' פי' לפני, להשתחוות כו' בשר כל יבא
הוא  ההשתחוואה כי והמשכה העלאה בחי' ב' כולל
בענין  למשל כמו אך מלמטלמ"ע, והעלאה ביטול
לבחי' שמרמז ראשו מרכין האדם הנה ההשתחוואה
ההשתחווא' שע"י למעלה יובן עד"ז כך המשכה,
הוי' אמר לפני להשתחוות וזהו המשכה, גורם
המשכת  לפני בבחי' שהוא ההשתחווא' ע"י שיומשך

כו'. הוי' אמר וזהו הוי', בשם אורות תוס'
Â‰ÊÂ שלש לרגל עולי' הייתם בעוה"ז בילקוט שא'

כל  יראה בשנה פעמי' שלש שנא' בשנה פעמי'
שבת  ומדי בחדשו חדש מדי והי' לע"ל אבל זכורך,
השמחה  גילוי יהי' כי להיות כו' בשר כל יבא בשבתו

כו'. בעושיו ישראל וישמח במעשיו, ה' דישמח

dpya minrt yely
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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

כה.
שכל מהשפעת הגנוזות  בספירות  לצמצום נוסף משל
פי על המחלוקת סוגי  ב' וביאור למקבל , ממשפיע

מיות.הפני
úáéúî 'á úåàá ìéòì øëæðä ìùîä åîëã øîåì ùé êà
äîåãá øçà ìùî éô ìò ïéðòä øàáì ùé øùôà êåøá

,äæìספירה כל איך להבין  קל יותר יהיה ידו שעל -
ענין  רק (ולא והשכלה אור של ענין  גם היא עצמה בפני 

הכלי). äæáשל ïáåéå שלפנינו úåãçàúäáùבמשל êéà
íìåë, כולם הספירות כל -.'åë ïåéìò øåà íäá ùé

åá ùé éøä éìëù ïéðò ìë ìùî êøã ìò äðäã àåäå
éìëù ïéðòä ïáåî íäáù íéáø íéðéðòהשכלי הענין -

מובן  יהיה שהוא בכדי  פרטים להרבה  זקוק ,הכללי
åîëå ,íéáø íéèøôì ÷ìçúî ìëùäù äî åðééäå
åéäé àìù éìëù ïéðòì øùôà éàù 'ã ÷øô ìéòì øàáúðù

'åë íéèøô åáולא) בנפש פנימי כח  הוא שהשכל שכיון
שונים, לפרטים מתחלק שהוא בהכרח  הרי  ìëáùמקיף)

ùé íäáå ,'åë ìëùä ïáåî íéèøôä åìàשל שונים סוגים
øúåéפרטים, íééîéðô íäù íéèøô יותר וחשובים

.'åë úåéðåöéç úðéçáá ïäù íéøçà íéèøôî
מלימוד דוגמא  ניתן שלפנינו, המשל את  להבין מנת על
יש הרי תער"ב: המאמרים  המשך - עצמו זה ספר של
מקטעים בנוי מאמר וכל ושונים, רבים  מאמרים כאן
בו  ויש עצמו, בפני  שכלי ענין הוא קטע וכל קטעים,
האלו  הפרטים  כל אבל מסויימת. והשגה  מסוים אור
וגדול, כללי אחד שכלי  ענין אל אותנו להביא אמורים
שהתבארו  ועניינים  פרטים שהרבה לדוגמא וכמו
הספירות דרגת מהי לבאר עוסקים  אלו במאמרים 
ענין  מכללות חלק הוא בכללותו זה ענין  וגם הגנוזות,

הספר. בכללות המבואר יותר גדול
éà éøä ìá÷îä ìà òéôùîäî ìëùä úòôùäá äðäå

ãçéá íéèøôä ìë åì òéôùäì øùôàגם הוא זה ודבר
המקבל, מצד וגם המשפיע éàמצד òéôùîä ãöî ïä

ãçé ìëä òôùåéù øùôàאחרי פרט  לבאר בהכרח כי -
אצל ורק אחת, בבת הכל להגיד אפשר אי  שהרי פרט,

ש זו שתים  אלקים דיבר "אחת ïäå.60מעתי "הקב"ה

ãçéá ìëä ìá÷ì ìëåé àì éë ìá÷îä ãöî קוצר מצד
ãòשכלו  åîöò éðôá èøô ìë åì òéôùî íà éë ,

íéèøôä ìë åì íéëùîðù61.'åë
òéôùîä éáâ äðäåאת שמלמד נ"ע הרבי כמו -

תער"ב, בהמשך åìëùáהמאמרים íéìåìë åéä øáëù
àáä éìëù ïéðòä åì òåãé øáë éøä íéèøôä ìë

åìàä íéèøôäîמהם אחד בפרט  כשעוסק ìáàגם ,
åðéà éøä íäî 'á åà ãçà èøô ÷ø åì òåãéùë ìá÷îä

éìëù ïéðòä úà ïééãò òãåé יבואר השכלי הענין שהרי  -
הפרטים כל ,בצירוף

מההמשך ופרק, פרק ובכל ומאמר, מאמר בכל כלומר,
כללות של הכללי מהרעיון חלק יש  תער"ב , של הארוך
הכללית והכוונה הכללי  העניין שבהכרת אלא השכל.
המשפיע בין גדול הפרש יש  הפרטים, לימוד כדי תוך
מכיר  הפרטים כל את שיודע שהמשפיע המקבל, לבין 
שעסוק מהמקבל בשונה הכללית, הכוונה את בהם 

עצמם. הפרטים בלימוד
åáù èøô ìëá íå÷î ìëîåמכללות פרטי  חלק בכל -

ìëùäîהענין  ÷ìç ùé øáëהכלליòéôùîä ìëùá ùéù
,éèøôä äæä ïéðòä ìù éìëùä ãáìחוץ כלומר -

וענין, ענין ובכל ופרק פרק שבכל הפרטית מההשכלה
הספר, שבכל הרעיון מכללות חלק גם בו  יש éøäãהרי

ãçé íéèøôä ìëîå éèøô éìëù ïéðò àåä éèøôä ïéðòä
éìëù ïéðò ïáåîכלליåìàî ïáåîä éìëùä íöò åäæù

éèøôä éìëùä ãáì éøä åîöò éðôá èøô ìëáå ,íéèøôä
ïáåîä éìëùä íöòî ÷ìç åá ùé äæä éèøôä ïéðòä ìù

,íéèøôä ìëî
àåäù ÷øהפרטי בחלק שהוא כפי הכללי הענין -

èåòéî úðéçááהמקבל ìëùáאצל àåäù åîë éáâì
,íéðôåà 'áá úåéäì øùôà èåòéîäå ,òéôùîä כלומר -

הענין, כללות אל המקבל יחס מהו אפשרויות שתי יש
א ללמוד שעסוק כדי  הענין:תוך פרטי ת

éìëùä íöò úà ììë ïééãò ïéáîå òãåé åðéà ìá÷îäù åà
,íéèøôäî àåáéùהכוונה את יודע לא עוד הוא -

הפרטים, כל בצירוף שתעלה íâäהכללית  íå÷î ìëîå
íå÷î ìëî ,òãåé åðéà ìá÷îäùהאמת ìç÷מצד ùé
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יב.60. סב, תהילים

ש"מודה 61. דין יש דתורה: בנגלה נקודתי מענין דוגמא
חדש  לתלמיד זה דין כשמלמדים הנה שבועה". חייב במקצת
וכמה  כמה לו לבאר יש הנ"ל, הפרטים בכל מושג כלל לו שאין
מהו  לו לבאר צריך בכללותו. הדין את שיבין כדי חדשים מושגים

מהו  ונתבע", "תובע של המושג מהו "הלוואה", של המושג
מהו  במקצת", "מודה של המושג מהו הכל". "כופר של המושג
ורק  וכו'. וכו' דין". "בית של המושג מהו "שבועה". של המושג
הדין  את להבין יוכל הנ"ל הפרטים כל לו שמסבירים אחרי

בכללותו. והרעיון



c"agרח i`iyp epizeax zxezn

åà ,èøô ìëá åðîî יותר נעלה ïéáîבאופן  ìá÷îä íâù
,òéôùîä úòéãé éáâì èåòéîá àåä ìáà éìëùä íöò úà

íéèøôä úà òãåé åðéàù øçàî הענין מה משער רק
יחד הפרטים  מכל שיעלה äîäהכללי éøä íéèøôäå

éìëùä íöò úà íéàéáîùהפרטים את  יודע שלא וכיון
הכללי הענין  מהו שלימה בצורה  יודע לא  פעם ,אף

òãåé àåä éøä íéèøôä ìë òãåé øáëù òéôùîä ïë ìòå
åìàä íéèøôä ìëî àáä éìëùä úà øåøéááå áåèá
ìëá éåìéâá íéèøôäî ïáåîäå âùåîä ìëùä åìöà øéàîå

,èøôå èøôבכל המשפיע אצל מאיר הכללי  השכל -
הפרטים, כל את השפיע לא שעוד למרות ממש, פרט

הכל. כבר קיים במוחו  כי 
úà ïééãò òãåé åðéàù øçàî ìá÷îä ìöà ïë ïéàù äî

åìöà äæ éøä àìéîî ,('åë åðîî úö÷î ÷ø) ìëùä
éìëùä íöòäá åúòéãéù åðééäå ,'åë øåàä èåòéî úðéçáá

èåòéîá àåä åúåììëáמה אותו שואלים  היינו  אם -
זאת, ישער אם גם הלימוד, מכל שיעלה הכללי  הענין 

המשפיע, ידיעת לעומת מיעוט של באופן יהיה íâåזה
àåä äæî àáù éìëùä íöò úà òãåé èøô ìëáù äî

'åë øåàä èåòéî úðéçááשלם באופן  יקלע שלא  -
פרט. בכל שנמצאת איך הכללית לכוונה

àéìú àäá àäå)(בזה תלוי  שלאåë'),(וזה זה כלומר -
ידע שלא גורם פרט, שבכל הכללית הכוונה את יודע

בכללותה הכללית הכוונה  את ìëגם éøä íå÷î ìëîå
èøôבשלימות לזה  מודע שלא המקבל, אצל גם -àåä

.'åë éìëù ïéðòäî ÷ìç
a"xrz gly zyxt zay
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שניתנו  במצוות אבל הנבראים. לשרש רק הגיע ולכן עצמו, מכח – אבינו אברהם עבודת
מקללה  מהפכין ולכן הארה. ולא עצמית המשכה העליון, וקדש תענוג ממשיכים במ"ת
שמחתי  העליון, תענוג להמשיך ית', רצונו גזר כך כי הבלי־גבול, אוא"ס וממשיכים לברכה

אחרים  ושימחתי

ּבמּתן ‡ÌÓיא) ׁשּנּתנּו ּבּמצות הּמעלה יתרֹון יׁש »¿»ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ
אבינּו אברהם ׁשּקּים הּמצות על ְְִִִֵֶַַַָָָָֹּתֹורה
היתה  הרי עליוֿהּׁשלֹום אבינּו ּדאברהם ְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָָעליוֿהּׁשלֹום,
ׁשרׁש עד רק הּגיע לא ּכן ועל עצמֹו, מּצד ְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹֹעבֹודתֹו
להּגיע  יכֹול אינֹו עצמֹו מּצד הּנברא ּכי ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָהּנבראים,

והראיה  ּומקֹורֹו, מּׁשרׁשֹו עיטם,61למעלה עין מהּמעין ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ
ּבּגמרא  מּנּה*ּדאיתא ּגבּהכג "ׁשמע עיטם עין מעין ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ

ּדכהן  ּדהּמקוה אּמה", וׁשלׁש עׂשרים העזרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמּקרקע
היּו ׁשּבעזרה הּפתחים וכל הּפתח, ּגּבי על היה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּגדֹול
ּברּום  אּמה על אּמה הּוא הּמקוה וׁשעּור אּמה, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָעׂשרים
מּקרקע  ּגבּה היה ׁשהּמעין מּוכח ּומּזה אּמֹות, ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשּיל ּבאפׁשר היה ואם אּמה, וׁשלׁש עׂשרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהעזרה
ּגבּה ׁשהיה ראיה אין מקֹורֹו, מּגבּה למעלה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹמעצמֹו

אפׁשר עׂשרים  אי ּדבר ׁשּכל מּוכח אּלא אּמה, וׁשלׁש ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

אברהם  ּכן ואם מּמקֹורֹו, למעלה מעצמֹו ליל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלֹו
נפׁש, ּבמסירּות ׁשהיה הגם עצמֹו, ּבכח עבֹודתֹו ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהיתה
ׁשרׁשֹו ׁשהיה והגם הּנבראים, ׁשרׁש עד רק הּגיע ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא
ּגבּול, ּבחינת הּוא אצילּות ּגם הרי אמנם ְְְֲֲֲִִִֵַַַָָּבאצילּות,

הּקדׁש ּבעבֹודת ׁשאמרּו מּמּנּו*ּוכמֹו הּנמצא והּגבּול , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹ
הן  ּדאצילּות האֹורֹות וגם ּדאצילּות, הּכלים הן ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּתחּלה
ּבבחינת  הּוא אצילּות ולכן ּוגבּול, מּדה ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָׁשּבאּו
ּבעבֹודתֹו ואברהם ונבראים, איןֿסֹוף אֹור ּבין ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻממּצע
ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף אֹור ּבבחינת ּגם הּגיע נפׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָּבמסירּות
ּדאֹור  חיצֹונּיּות ּבבחינת הּוא זה ּכל אבל ְְֲֲִִִִִֵֶַָָמאצילּות,
מצוֹות  אבל ההׁשּתלׁשלּות, ּומקֹור ׁשרׁש ּבחינת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹאיןֿסֹוף
קּדׁשנּו "אׁשר מברכים אנּו ּתֹורה ּבמּתן ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָׁשּנּתנּו
מּלׁשֹון  עליֹון, ּתענּוג ּבחינת – "אׁשר" ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָּבמצֹותיו",

אּׁשרּוני" ּכי קדׁש62"ּבאׁשרי ּבחינת הּוא ו"קּדׁשנּו" , ְְְְְְִִִִִִֶַָָֹ
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וכל 61) המתחיל דיבור ומאמר תרנ"ד המאמרים ספר גם ראה
.44 הערה הנ''ל תרע"ח רואים העם

(62270 ע' תרפ"ט המאמרים בספר בהנסמן ראה יג. ל, ויצא
.62 הערה

זה).כג. לפני שם שאמור (ממה מזה משמע

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לי",63העליֹון, ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּלמעלה  הּמצות הן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא *ּו"במצֹותיו" – ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבציצית  מתעּטף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּתפּלין, ,64מניח ְְְִִִִִִֵֵַַַָָ
מּתנה  ּבבחינת ּתֹורה ּבמּתן ׁשּנּתנּו ׁשּזה לא 65והינּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּדלעּלא  אתערּותא ּדלתּתא ׁשההמׁשכה כד ּבאתערּותא , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו .ערֹו אין ּבבחינת על *היא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשעׂשּו66ּפסּוק  הּמצות "ּכל טֹובים", ׁשמני "לריח ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּדברים  ,ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו אבל היּו, ריחֹות ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהאבֹות
הארה  רק הּוא ריח ּפרּוׁש ּכלי", אל מּכלי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּמֹוריקים
– "ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו "אבל הּדבר, עצם ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ׁשל  ּכחן ּגדֹול ּכּמה ּוראה "ּבא וזהּו עצמית, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהמׁשכה

הּנה  ּתֹורה, ּבמּתן ׁשּנּתנה מעׂשית ּדמצוה מצוה", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעֹוׂשי
וזהּו לברכה, מּקללה להפ יכֹול הּוא ּבאמת ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהמקּימּה
מעׂשית  מצוה ידי על ּדזה עלינּו", ּׁשּגזרּת מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ"עׂשינּו
ּבדר זהּו הּבליּֿגבּול איןֿסֹוף ּבחינת להמׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַיכֹולים
ׁשּקּדׁשנּו לפי והּוא ,יתּבר רצֹונֹו ּגזרה ׁשּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּגזרה
העליֹון, ּתענּוג ּבבחינת חּברנּו ּפרּוׁש וצּונּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבמצֹותיו
"ׂשמחּתי  רז"ל ּדרׁשּו צּויתני" "אׁשר הּכתּוב על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָולכן
ׁשל  ּכחן וגדֹול העליֹון. ּתענּוג ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוׂשּמחּתי",
הּנה  עכׁשו, ּגם ּכלֹומר הּזה, הּיֹום ׁשּגם מצוה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָעֹוׂשי
מּקללה  ׁשּמהּפכין ּכחן ּגדֹול הּנה הּמצות את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהמקּים

ְִָָלברכה.
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ל.63) כב, משפטים
ועוד.64) ב. יז, השנה ראש ראה
(65.44 שבהערה עטר"ת המאמרים וספר התורה אור גם ראה

ועוד.
(66.44 בהערה שצויינו מקומות גם ראה ג. א, השירים שיר

מלמעלה.כד. התעוררות (הממשכת) מלמטה בהתעוררות

•
mixeaic ihewl

בא  הנני תרפ"ד שנת בתחלת שנה, כעבור
אדר  בחדש שנתית 3למאסקווא אסיפה וקורא

הפעולות  ההיא, השנה של הפעולות חשבון ומרציא
הקטרוג... מתחלת ואז מועטים והכספים הנשגבות
דער  אין תורה דיא נעמט פאר הליובאויצער
התורה  את כובש [הליובאוויטשי האנט חסידישער
תמיכה  פעלתי אנכי וכאשר חסידיות], בידים

צריכים 4מהדזונט  ע"כ  אז המצב לפי  נכון בסכום
הדזונט... אל דילטוריא וישלחו לקלקל

תורה  בעניני העבודה עם מסתפק אינני אנכי
במלאכת  העזרה דבר הדזונט אל הרצאה הנני ומכניס
מכתבים  ע"י  הנני ומייסד  קוסטאר  יד עבודת

בנויארק  ביורא 5 חברי עם בדברים יבאו אשר
הדזונט.

אותי  שבחו האסיפה חברי וכל נגמרה, האסיפה
הי' אפשר שאי מה נעשה השנה במשך כי בפני,
כי   גלוי ובאופן שנים, שלשה במשך להעשות

ראשי  למנהל בי בוחרים  אלקינו לה' הנסתרות
דעתי  עפ"י הענינים כל לנהל ידי את וממלאים וכללי,
 לרוסטוב  הביתה נוסע הנני ואנכי והחלטתי
בדרך  אמנם אצלי, יא"צ שהי' ש"ק על לשם להגיע

שי' אלחנן ר' בי פגש  בפקודת 6נסיעתי אותי ומודיע
כי  עקבי, על אשוב אשר שיחיו וב"ב ת' מורתי אמי כ'
הבלתי  חברה מין היא  הגפ "או כי אותי יאסרו בבואי
בעבור  הכל, לאדון לשבח ועליכם היא, מה לכם, ידוע
מראש  שמע גאלדענבערג ומר בואי, על מחכים  זה
לארץ  וישלחוהו יאסרוהו ש"ס בבוא אשר המנהלים
הנה  אצלם, ישנם אשר הידיעות עפ"י כי גזירה,
מאות  לו ויש הדת בהחזקת עוסק זה שניארסאהן
סכומים  ומקבל המדינה, מרחבי בכל וצירים שלוחים
המה  צריכים ע"כ זו, מטרה בשביל מחו"ל גדולים

מהמרכז, נצטוו כן ואשר לביתי לאסרו, לבוא ותחת
שם  יושב והנני למאסקווא, עקבי על חזרתי לרוסטוב

אופנו  על דבר ואדע זעם, יעבור .עד
i"yz ,z"iyr 'd ,epif`d 'c
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קצא.3) אגרות שם כנזכר
שם.4) בהערות ובהנסמן רסט, אגרת שם השווה

ער.5) אגרת שם, ראה
המזכיר.6) מרוזוב,
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åà ,èøô ìëá åðîî יותר נעלה ïéáîבאופן  ìá÷îä íâù
,òéôùîä úòéãé éáâì èåòéîá àåä ìáà éìëùä íöò úà

íéèøôä úà òãåé åðéàù øçàî הענין מה משער רק
יחד הפרטים  מכל שיעלה äîäהכללי éøä íéèøôäå

éìëùä íöò úà íéàéáîùהפרטים את  יודע שלא וכיון
הכללי הענין  מהו שלימה בצורה  יודע לא  פעם ,אף

òãåé àåä éøä íéèøôä ìë òãåé øáëù òéôùîä ïë ìòå
åìàä íéèøôä ìëî àáä éìëùä úà øåøéááå áåèá
ìëá éåìéâá íéèøôäî ïáåîäå âùåîä ìëùä åìöà øéàîå

,èøôå èøôבכל המשפיע אצל מאיר הכללי  השכל -
הפרטים, כל את השפיע לא שעוד למרות ממש, פרט

הכל. כבר קיים במוחו  כי 
úà ïééãò òãåé åðéàù øçàî ìá÷îä ìöà ïë ïéàù äî

åìöà äæ éøä àìéîî ,('åë åðîî úö÷î ÷ø) ìëùä
éìëùä íöòäá åúòéãéù åðééäå ,'åë øåàä èåòéî úðéçáá

èåòéîá àåä åúåììëáמה אותו שואלים  היינו  אם -
זאת, ישער אם גם הלימוד, מכל שיעלה הכללי  הענין 

המשפיע, ידיעת לעומת מיעוט של באופן יהיה íâåזה
àåä äæî àáù éìëùä íöò úà òãåé èøô ìëáù äî

'åë øåàä èåòéî úðéçááשלם באופן  יקלע שלא  -
פרט. בכל שנמצאת איך הכללית לכוונה

àéìú àäá àäå)(בזה תלוי  שלאåë'),(וזה זה כלומר -
ידע שלא גורם פרט, שבכל הכללית הכוונה את יודע

בכללותה הכללית הכוונה  את ìëגם éøä íå÷î ìëîå
èøôבשלימות לזה  מודע שלא המקבל, אצל גם -àåä

.'åë éìëù ïéðòäî ÷ìç
a"xrz gly zyxt zay
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h"txz'd mixn`nd xtq

שניתנו  במצוות אבל הנבראים. לשרש רק הגיע ולכן עצמו, מכח – אבינו אברהם עבודת
מקללה  מהפכין ולכן הארה. ולא עצמית המשכה העליון, וקדש תענוג ממשיכים במ"ת
שמחתי  העליון, תענוג להמשיך ית', רצונו גזר כך כי הבלי־גבול, אוא"ס וממשיכים לברכה

אחרים  ושימחתי

ּבמּתן ‡ÌÓיא) ׁשּנּתנּו ּבּמצות הּמעלה יתרֹון יׁש »¿»ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ
אבינּו אברהם ׁשּקּים הּמצות על ְְִִִֵֶַַַָָָָֹּתֹורה
היתה  הרי עליוֿהּׁשלֹום אבינּו ּדאברהם ְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָָעליוֿהּׁשלֹום,
ׁשרׁש עד רק הּגיע לא ּכן ועל עצמֹו, מּצד ְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹֹעבֹודתֹו
להּגיע  יכֹול אינֹו עצמֹו מּצד הּנברא ּכי ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָהּנבראים,

והראיה  ּומקֹורֹו, מּׁשרׁשֹו עיטם,61למעלה עין מהּמעין ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ
ּבּגמרא  מּנּה*ּדאיתא ּגבּהכג "ׁשמע עיטם עין מעין ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ

ּדכהן  ּדהּמקוה אּמה", וׁשלׁש עׂשרים העזרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמּקרקע
היּו ׁשּבעזרה הּפתחים וכל הּפתח, ּגּבי על היה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּגדֹול
ּברּום  אּמה על אּמה הּוא הּמקוה וׁשעּור אּמה, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָעׂשרים
מּקרקע  ּגבּה היה ׁשהּמעין מּוכח ּומּזה אּמֹות, ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשּיל ּבאפׁשר היה ואם אּמה, וׁשלׁש עׂשרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהעזרה
ּגבּה ׁשהיה ראיה אין מקֹורֹו, מּגבּה למעלה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹמעצמֹו

אפׁשר עׂשרים  אי ּדבר ׁשּכל מּוכח אּלא אּמה, וׁשלׁש ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

אברהם  ּכן ואם מּמקֹורֹו, למעלה מעצמֹו ליל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלֹו
נפׁש, ּבמסירּות ׁשהיה הגם עצמֹו, ּבכח עבֹודתֹו ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהיתה
ׁשרׁשֹו ׁשהיה והגם הּנבראים, ׁשרׁש עד רק הּגיע ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא
ּגבּול, ּבחינת הּוא אצילּות ּגם הרי אמנם ְְְֲֲֲִִִֵַַַָָּבאצילּות,

הּקדׁש ּבעבֹודת ׁשאמרּו מּמּנּו*ּוכמֹו הּנמצא והּגבּול , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹ
הן  ּדאצילּות האֹורֹות וגם ּדאצילּות, הּכלים הן ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּתחּלה
ּבבחינת  הּוא אצילּות ולכן ּוגבּול, מּדה ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָׁשּבאּו
ּבעבֹודתֹו ואברהם ונבראים, איןֿסֹוף אֹור ּבין ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻממּצע
ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף אֹור ּבבחינת ּגם הּגיע נפׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָּבמסירּות
ּדאֹור  חיצֹונּיּות ּבבחינת הּוא זה ּכל אבל ְְֲֲִִִִִֵֶַָָמאצילּות,
מצוֹות  אבל ההׁשּתלׁשלּות, ּומקֹור ׁשרׁש ּבחינת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹאיןֿסֹוף
קּדׁשנּו "אׁשר מברכים אנּו ּתֹורה ּבמּתן ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָׁשּנּתנּו
מּלׁשֹון  עליֹון, ּתענּוג ּבחינת – "אׁשר" ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָּבמצֹותיו",

אּׁשרּוני" ּכי קדׁש62"ּבאׁשרי ּבחינת הּוא ו"קּדׁשנּו" , ְְְְְְִִִִִִֶַָָֹ
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וכל 61) המתחיל דיבור ומאמר תרנ"ד המאמרים ספר גם ראה
.44 הערה הנ''ל תרע"ח רואים העם

(62270 ע' תרפ"ט המאמרים בספר בהנסמן ראה יג. ל, ויצא
.62 הערה

זה).כג. לפני שם שאמור (ממה מזה משמע

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לי",63העליֹון, ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּלמעלה  הּמצות הן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא *ּו"במצֹותיו" – ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבציצית  מתעּטף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּתפּלין, ,64מניח ְְְִִִִִִֵֵַַַָָ
מּתנה  ּבבחינת ּתֹורה ּבמּתן ׁשּנּתנּו ׁשּזה לא 65והינּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּדלעּלא  אתערּותא ּדלתּתא ׁשההמׁשכה כד ּבאתערּותא , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו .ערֹו אין ּבבחינת על *היא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשעׂשּו66ּפסּוק  הּמצות "ּכל טֹובים", ׁשמני "לריח ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּדברים  ,ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו אבל היּו, ריחֹות ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהאבֹות
הארה  רק הּוא ריח ּפרּוׁש ּכלי", אל מּכלי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּמֹוריקים
– "ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו "אבל הּדבר, עצם ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ׁשל  ּכחן ּגדֹול ּכּמה ּוראה "ּבא וזהּו עצמית, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהמׁשכה

הּנה  ּתֹורה, ּבמּתן ׁשּנּתנה מעׂשית ּדמצוה מצוה", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעֹוׂשי
וזהּו לברכה, מּקללה להפ יכֹול הּוא ּבאמת ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהמקּימּה
מעׂשית  מצוה ידי על ּדזה עלינּו", ּׁשּגזרּת מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ"עׂשינּו
ּבדר זהּו הּבליּֿגבּול איןֿסֹוף ּבחינת להמׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַיכֹולים
ׁשּקּדׁשנּו לפי והּוא ,יתּבר רצֹונֹו ּגזרה ׁשּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּגזרה
העליֹון, ּתענּוג ּבבחינת חּברנּו ּפרּוׁש וצּונּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבמצֹותיו
"ׂשמחּתי  רז"ל ּדרׁשּו צּויתני" "אׁשר הּכתּוב על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָולכן
ׁשל  ּכחן וגדֹול העליֹון. ּתענּוג ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוׂשּמחּתי",
הּנה  עכׁשו, ּגם ּכלֹומר הּזה, הּיֹום ׁשּגם מצוה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָעֹוׂשי
מּקללה  ׁשּמהּפכין ּכחן ּגדֹול הּנה הּמצות את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהמקּים

ְִָָלברכה.
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ל.63) כב, משפטים
ועוד.64) ב. יז, השנה ראש ראה
(65.44 שבהערה עטר"ת המאמרים וספר התורה אור גם ראה

ועוד.
(66.44 בהערה שצויינו מקומות גם ראה ג. א, השירים שיר

מלמעלה.כד. התעוררות (הממשכת) מלמטה בהתעוררות

•
mixeaic ihewl

בא  הנני תרפ"ד שנת בתחלת שנה, כעבור
אדר  בחדש שנתית 3למאסקווא אסיפה וקורא

הפעולות  ההיא, השנה של הפעולות חשבון ומרציא
הקטרוג... מתחלת ואז מועטים והכספים הנשגבות
דער  אין תורה דיא נעמט פאר הליובאויצער
התורה  את כובש [הליובאוויטשי האנט חסידישער
תמיכה  פעלתי אנכי וכאשר חסידיות], בידים

צריכים 4מהדזונט  ע"כ  אז המצב לפי  נכון בסכום
הדזונט... אל דילטוריא וישלחו לקלקל

תורה  בעניני העבודה עם מסתפק אינני אנכי
במלאכת  העזרה דבר הדזונט אל הרצאה הנני ומכניס
מכתבים  ע"י  הנני ומייסד  קוסטאר  יד עבודת

בנויארק  ביורא 5 חברי עם בדברים יבאו אשר
הדזונט.

אותי  שבחו האסיפה חברי וכל נגמרה, האסיפה
הי' אפשר שאי מה נעשה השנה במשך כי בפני,
כי   גלוי ובאופן שנים, שלשה במשך להעשות

ראשי  למנהל בי בוחרים  אלקינו לה' הנסתרות
דעתי  עפ"י הענינים כל לנהל ידי את וממלאים וכללי,
 לרוסטוב  הביתה נוסע הנני ואנכי והחלטתי
בדרך  אמנם אצלי, יא"צ שהי' ש"ק על לשם להגיע

שי' אלחנן ר' בי פגש  בפקודת 6נסיעתי אותי ומודיע
כי  עקבי, על אשוב אשר שיחיו וב"ב ת' מורתי אמי כ'
הבלתי  חברה מין היא  הגפ "או כי אותי יאסרו בבואי
בעבור  הכל, לאדון לשבח ועליכם היא, מה לכם, ידוע
מראש  שמע גאלדענבערג ומר בואי, על מחכים  זה
לארץ  וישלחוהו יאסרוהו ש"ס בבוא אשר המנהלים
הנה  אצלם, ישנם אשר הידיעות עפ"י כי גזירה,
מאות  לו ויש הדת בהחזקת עוסק זה שניארסאהן
סכומים  ומקבל המדינה, מרחבי בכל וצירים שלוחים
המה  צריכים ע"כ זו, מטרה בשביל מחו"ל גדולים

מהמרכז, נצטוו כן ואשר לביתי לאסרו, לבוא ותחת
שם  יושב והנני למאסקווא, עקבי על חזרתי לרוסטוב

אופנו  על דבר ואדע זעם, יעבור .עד
i"yz ,z"iyr 'd ,epif`d 'c
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.l"end ly md zextqennd zexrd .v"iixedn x"enc` w"kn md a"` zeize`a zexrd (*

zeniyxn mirhw1

a2

תקכ"ה  משנת הולדתה שנת  את מונה חב"ד .3חסידות

כבר  הנה שנה עשרה שש בן הזקן אדמו"ר בשם הנקרא רבינו כ"ק הוד בהיות תק"כ בשנת
בעבודת  עבודה דרכי ולהורות העולם והי' שאמר מי בהכרת ספר לחבר הקדושה בדעתו עלה

ית'. הבורא

הרי"ל  חותנו בבית משבתו שנה קטנה 4כעבור קבוצה סביבו ללמוד 5רכז אברכים חמשה של
ר' הגאון הגאונים מזקני אחד אשר עד הלזו הקבוצה את החזיק וכשנתיים וקבלה מוסר ספרי
בהשבעת  להשתמש ויתחילו מעט עוד כי לאמר הקבוצה מחברי באחד אפו חרה צבי נפתלי

בחברותא. קבלה ללמוד איסור להטיל ויחליטו העיר  גאוני ויתועדו וכו', שמות

בעלי  תורה מופלגי אברכים קבוצת התרכזה ושוב הקבוצה נתפרדה מאז עברו  שנים שלש
סיגופים  בפרישות הנהגה ודרכי מוסר בספרי לימוד שיעורי להם ויקבעו מצויינים כשרונות

והתבודדות.

בדרכי  דרך למורה להם ולהיות עמהם להשתתף לבקשו הזקן אדמו"ר כ"ק להוד ובבואם
הפרישות  בענין לשיטתם הוא שמנגד באמרו הצעתם לקבל מיאן ית' הבורא בעבודת העבודה
להם  ויסביר השכל, השגת ע"פ הבאה הלב בעבודת שיטתו  את לפניהם ויפרש וההתבודדות,

פרטית. בהשגחה מוחשית ראי' אופני

תקכ"ד  בשנת במעזריטש הזקן אדמו"ר כ"ק העבודה 6ובהיות ודרכי תורה ברזי שיטתו נתעשרה
החב"ד.במדו  תורת היא שיטתו אצלו נתחדשה תקכ"ה בשנת הנה לביתו וכשחזר תרומיות, ת
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"ליובאוויטש"* לרשימת שייכות אלו, שרשימות כנראה (1
שלה). מהמהדורות לאחת עכ"פ (או

ענינים  ל"תוכן דבר" ב"פתח נדפס אלה מרשימות קטע
טבת  וכ"ד שמות לש"פ שי"ל כנסיות" בבתי לחזור בדא"ח
תשל"ג  שבט חב"ד" ב"בטאון נדפסו שהן כמו הרשימות תשכ"ג.

ואילך**. 35 ע' (38ֿ39 (גליון
לידינו. הגיע לא א פרק (2

השיחות  ספר וראה .362 ע' ה'שי"ת השיחות ספר ראה (3
ואילך. 338 ס"ע תש"ט .79 ע' ה'ש"ת קייץ

רשימת  ראה – אודותו - מוויטעבסק. סגל לייב יהודה ר' (4
.(000 ע' (לקמן הזקן" אדמו"ר חיי ימי "דברי - רבינו

ואילך. 121 ע' תש"ב השיחות ספר גם ראה (5
.130 ע' .99 ע' תש"ד .266 ע' תרח"ץ השיחות ספר ראה (6
השיחות  ספר וראה וש"נ. שם. 6 ובהערה ואילך 22 ע' תש"ו

.19 ע' תש"ה

dqtcpy "ezrya azkp ± mirqepd cg` ly epnein dniyx"a (*
mgpn `i 'd mein (183 'r) z"y'd uiiw zegiyd xtql dtqeda
mya `"hily x"enc` w"k zeniyx wlg dwzrdl ozip meid" :a`
'ipax ,dcqin ,yhiee`aeil xir zeclez llek ."yhiee`aeil"
ced ixewia ,xra xkyyi 'x oe`bd epzge sqei 'x oe`bd gikende
,c"ag zeciqg zecqizda zelylzydd ote` ,owfd x"enc` w"k

."ipy xec ,oey`x xec
x"enc` w"k zepexkfl ceqi eyniy el` zeniyx" :my dxrdae

."(e"hyz'd ,oilwexa) r"ta xtqa qtcp mdn wlge
,yhiee`aeil xir zeclez" zece` xe`izd xqg epiptly mirhwa

gikend"l owfd x"enc` ly e`ea c"r ea yi la` ,"'ipax ,dcqin
ixewia" ,"xra xkyyi 'x oe`bd epzg" mr ecenil ,"sqei 'x oe`bd
zelylzydd ote`"e ,yhiee`aeil xira "owfd x"enc` w"k ced

."ipy xec ,oey`x xec ,c"ag zeciqg zecqizda
.eÎ` zeize`a mipey`xd mirhw 'e epiiev my "c"ag oe`ha"a (**

.fÎa zeize`a l"pd mirhw mipneqn i"gzy dwzrda la`

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

רפ"ב  כסלו, ה' ג' ב"ה

דאן  רוסטוב

שי' זכרי' יעקב מו"ה

וברכה. שלום

לומדי  אגודת דבר בראשי' מה' ממכ' נהנתי מאד

שפע  ישפיע הטוב והאל באברוייסק. במינסק, דא"ח

עבדיו  וברצון ית' בתורתו הדבקים לכל בגו"ר מרובה

זי"ע. נ"ע זצוקללה"ה הקדושי'

דבר  הנה ובאברויסק, למינסק שי' משפיעים בדבר

שי' ברוך אברהם ר' הנעלה תלמידינו עם דברתי מינסק

והגם  זה. אודות למינסק כתבתי וגם פה, החג בימי שהי'

שיהי' יותר טוב כי ובחרתי הצעות כמה שי' להרא"ב שהי'

ממנו  יקבלו והם ית' בעזרתו כפולה טובה והיא במינסק,

באור  יחפוץ אשר כל אם כי שי' אנ"ש דוקא ולאו ענג. רוב

חן  לו ויש בטוב, לומד הוא כי ובדא"ח, בנגלה תורה

ושקדן  בדבריו, כושל ואין מילולו, ברור אשר שפתים

משניות  גמרא שיהי' איזה בלימוד בתים הבעלי לב לקרב

חוש  לו יש וגם הרב, בדברי דא"ח וחוזר ומד"ר, יעקב עין

החדרים  עניני בדבר להשתדל בעזה"י יכול והי' לסדר,

כנסיות. בהבתי לימודים ולקבוע והת"ת

האחרונים, בעתים נתפשטה ר"ל אחת חולי אמנם

היתה, החסידות מוסד ביסוד מתחלה כי זה תמורת אשר

כלומר  יצוונו, אשר את ומקבלים שומעים היו כולנו כי

חשבונות  בקשנו ולא עלינו, כמצווה עושי' רק היו אנחנו

וכמעט  חכמות, אייגענע זאגין און הדבר, להבין רבים

זאיינען  חסידים אז העולם, כל בפי מוסכם דבר שהי'

לעשות  לנו שמצוים שזה ברור שידענו קבלתֿעולניקעס,

מפני  בדבר מניעה איזה הי' לפעמי' אם וגם טוב, הוא

כח  בכל משתדלי' היינו והדומה, הזמן או ההוצאה כובד

אשר  את בפועל להביא והשתדלנו הכל, את להסיר

נצטוינו.

וזה  בכה אומר זה ונבונים חכמים כולנו הנה ועתה

אחרת, סברא אומר וזה כזו, סברא אומר זה בכה, אומר

לומד  שאינו וזה ההוצאה, מפני משפיע ליקח ירא זה

של  תפלה בסידור שמתפלל בזה חסיד רק והוא בעצמו,

ואומר  דבר, בשום חיות לו אין וממילא והדומה, חסידי',

לעשות. יוכל ומה ממנו, לשמוע ילך זה ומי  משפיע, למה

למרום  הגיע כבר כי לו ונדמה זמן באיזה הלומד והשלישי

המשפיע  שיהי' אבל במשפיע, חפץ הוא וההשגה הידיעה

אשר  וכו'. ובלשן אלקים ויראת חכ' בתורה מהמפורסמי'

הל  מכאיב זה עלינו כל אלה. מג' א' עם הצדק ואין ב.

לאל  תודה אור וראינו הלכנו אשר הסלולה בדרך ללכת

רוחא  וההוא להבא, על חסדו יסיר לא ית' והוא עליון

אאמו"ר  כ"ק הוד בנפשינו שהאיר עילאה דטהירו קדישא

ד' דרך לראות לפנינו יאיר זי"ע נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק

האמיתית.

במינסק  שי' לאנ"ש אתה גם בכתובי' תבוא בוא ובכן

אנשים  יהיו כי במעט, ותוכיחם הנ"ל שי' הרא"ב אודות

חלילה. דעת בלי ונטושים ועזובים לב מוגי ולא אנשים

אשר  גדול מאילן תלמידים, ענפים, הם כי לדעת עליהם

ועליהם  השמים, בשמי ממעל ופריו עמוק, עמוק שרשו

שיהיו  גם אם כי שי' אנ"ש בשביל רק לא לדאוג החובה

כלל  הבדל מבלי הכנסת, בבית והלימודי' ישיבה חדרים

היא  וזאת ד'. תורת שילמדו אם כי חסידי' ושאינם חסידי'

זצוקללה"ה  הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד מצות

ולשמרה. לעבדה ידינו על החסידים כל לנו הניתן זי"ע נ"ע

אלקים  וישע בזכותם עמנו היות לנו, הבטיחו זאת ובגלל

לנו. אשר כל ועל עלינו שלהם רחמים התעוררות ע"י

ירבו  (כן כנסיות הבתי מאה כי לדעת עליהם וגם

ית' ועבודתו ותורתו ישראל בנועם ולברכה) לטובה רבש"ע

בהכרה  עוז, כח בכל ולהשתדל לדאוג החובה עליהם

האור  להרבות שתהי', איזה בעולם, פני' שום בלי ובדעת,

לתורה  עתים קביעת ידי על ומדרש הכנסת בית בכל

טובה. והנהגה תורה אלא טוב ואין טוב לדבר והתעוררות

צריכים  ע"כ כזו, השפעה יכולת בעלי אינם הם וכאשר

לדבר, מומחה וגם זה, לדבר וקבוע מיוחד איש למשפיע

הראוי, בסדר ית' בעזרתו הענינים לסדר איך יבין ואשר

בכבוד  ח"ו לפגוע ושלא וח"ו, ח"ו צדדיות פניות שום בלי

לטהרתן  כ"א ח"ו, בפרנסתו גם ומה ואיש, איש כל של

טוב. בכל עילוי אחר בעילוי הקדש, עם אחינו של ועילויין

בזה  אחשוב ובכ"ז עדיין, אדע לא באברוייסק בדבר

שי' התמימי' מתלמידינו מי הודיעיני אתה וגם בעזה"י.

לזה. ראוי שהי' הסמוכי' במקומות הנמצאי'

סמאלענסק. עיר רבנות אודות שתחשוב הי' חפצי

ורק  כאלו, בעניני' ונתיבות דרכים יודע אינני אני וכאשר

שמשון  דובער מו"ה היקר לתלמידינו היום אי"ה אכתוב

הזמן  (מפני הדבר לו שאפשר באם לויטעבסק יפה שי'

בגלל  יסע אדע) לא זאת לאו אם נדרש אם והפראפוסק

כי  שי' ראד"מ ידידינו את אבקש וגם לסמאלענסק. זאת

בסמאלענסק. שי' להתמימי' זה אודות יכתוב

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'
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רפ"ב  כסלו, ה' ג' ב"ה

דאן  רוסטוב

שי' זכרי' יעקב מו"ה

וברכה. שלום

לומדי  אגודת דבר בראשי' מה' ממכ' נהנתי מאד

שפע  ישפיע הטוב והאל באברוייסק. במינסק, דא"ח

עבדיו  וברצון ית' בתורתו הדבקים לכל בגו"ר מרובה

זי"ע. נ"ע זצוקללה"ה הקדושי'

דבר  הנה ובאברויסק, למינסק שי' משפיעים בדבר

שי' ברוך אברהם ר' הנעלה תלמידינו עם דברתי מינסק

והגם  זה. אודות למינסק כתבתי וגם פה, החג בימי שהי'

שיהי' יותר טוב כי ובחרתי הצעות כמה שי' להרא"ב שהי'

ממנו  יקבלו והם ית' בעזרתו כפולה טובה והיא במינסק,

באור  יחפוץ אשר כל אם כי שי' אנ"ש דוקא ולאו ענג. רוב

חן  לו ויש בטוב, לומד הוא כי ובדא"ח, בנגלה תורה

ושקדן  בדבריו, כושל ואין מילולו, ברור אשר שפתים

משניות  גמרא שיהי' איזה בלימוד בתים הבעלי לב לקרב

חוש  לו יש וגם הרב, בדברי דא"ח וחוזר ומד"ר, יעקב עין

החדרים  עניני בדבר להשתדל בעזה"י יכול והי' לסדר,

כנסיות. בהבתי לימודים ולקבוע והת"ת

האחרונים, בעתים נתפשטה ר"ל אחת חולי אמנם

היתה, החסידות מוסד ביסוד מתחלה כי זה תמורת אשר

כלומר  יצוונו, אשר את ומקבלים שומעים היו כולנו כי

חשבונות  בקשנו ולא עלינו, כמצווה עושי' רק היו אנחנו

וכמעט  חכמות, אייגענע זאגין און הדבר, להבין רבים

זאיינען  חסידים אז העולם, כל בפי מוסכם דבר שהי'

לעשות  לנו שמצוים שזה ברור שידענו קבלתֿעולניקעס,

מפני  בדבר מניעה איזה הי' לפעמי' אם וגם טוב, הוא

כח  בכל משתדלי' היינו והדומה, הזמן או ההוצאה כובד

אשר  את בפועל להביא והשתדלנו הכל, את להסיר

נצטוינו.

וזה  בכה אומר זה ונבונים חכמים כולנו הנה ועתה

אחרת, סברא אומר וזה כזו, סברא אומר זה בכה, אומר

לומד  שאינו וזה ההוצאה, מפני משפיע ליקח ירא זה

של  תפלה בסידור שמתפלל בזה חסיד רק והוא בעצמו,

ואומר  דבר, בשום חיות לו אין וממילא והדומה, חסידי',

לעשות. יוכל ומה ממנו, לשמוע ילך זה ומי  משפיע, למה

למרום  הגיע כבר כי לו ונדמה זמן באיזה הלומד והשלישי

המשפיע  שיהי' אבל במשפיע, חפץ הוא וההשגה הידיעה

אשר  וכו'. ובלשן אלקים ויראת חכ' בתורה מהמפורסמי'

הל  מכאיב זה עלינו כל אלה. מג' א' עם הצדק ואין ב.

לאל  תודה אור וראינו הלכנו אשר הסלולה בדרך ללכת

רוחא  וההוא להבא, על חסדו יסיר לא ית' והוא עליון

אאמו"ר  כ"ק הוד בנפשינו שהאיר עילאה דטהירו קדישא

ד' דרך לראות לפנינו יאיר זי"ע נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק

האמיתית.

במינסק  שי' לאנ"ש אתה גם בכתובי' תבוא בוא ובכן

אנשים  יהיו כי במעט, ותוכיחם הנ"ל שי' הרא"ב אודות

חלילה. דעת בלי ונטושים ועזובים לב מוגי ולא אנשים

אשר  גדול מאילן תלמידים, ענפים, הם כי לדעת עליהם

ועליהם  השמים, בשמי ממעל ופריו עמוק, עמוק שרשו

שיהיו  גם אם כי שי' אנ"ש בשביל רק לא לדאוג החובה

כלל  הבדל מבלי הכנסת, בבית והלימודי' ישיבה חדרים

היא  וזאת ד'. תורת שילמדו אם כי חסידי' ושאינם חסידי'

זצוקללה"ה  הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד מצות

ולשמרה. לעבדה ידינו על החסידים כל לנו הניתן זי"ע נ"ע

אלקים  וישע בזכותם עמנו היות לנו, הבטיחו זאת ובגלל

לנו. אשר כל ועל עלינו שלהם רחמים התעוררות ע"י

ירבו  (כן כנסיות הבתי מאה כי לדעת עליהם וגם

ית' ועבודתו ותורתו ישראל בנועם ולברכה) לטובה רבש"ע

בהכרה  עוז, כח בכל ולהשתדל לדאוג החובה עליהם

האור  להרבות שתהי', איזה בעולם, פני' שום בלי ובדעת,

לתורה  עתים קביעת ידי על ומדרש הכנסת בית בכל

טובה. והנהגה תורה אלא טוב ואין טוב לדבר והתעוררות

צריכים  ע"כ כזו, השפעה יכולת בעלי אינם הם וכאשר

לדבר, מומחה וגם זה, לדבר וקבוע מיוחד איש למשפיע

הראוי, בסדר ית' בעזרתו הענינים לסדר איך יבין ואשר

בכבוד  ח"ו לפגוע ושלא וח"ו, ח"ו צדדיות פניות שום בלי

לטהרתן  כ"א ח"ו, בפרנסתו גם ומה ואיש, איש כל של

טוב. בכל עילוי אחר בעילוי הקדש, עם אחינו של ועילויין

בזה  אחשוב ובכ"ז עדיין, אדע לא באברוייסק בדבר

שי' התמימי' מתלמידינו מי הודיעיני אתה וגם בעזה"י.

לזה. ראוי שהי' הסמוכי' במקומות הנמצאי'

סמאלענסק. עיר רבנות אודות שתחשוב הי' חפצי

ורק  כאלו, בעניני' ונתיבות דרכים יודע אינני אני וכאשר

שמשון  דובער מו"ה היקר לתלמידינו היום אי"ה אכתוב

הזמן  (מפני הדבר לו שאפשר באם לויטעבסק יפה שי'

בגלל  יסע אדע) לא זאת לאו אם נדרש אם והפראפוסק

כי  שי' ראד"מ ידידינו את אבקש וגם לסמאלענסק. זאת

בסמאלענסק. שי' להתמימי' זה אודות יכתוב

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'
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-øLà Bzëàìî-ìkî úáL Bá ék Búà Lc÷éå©§©¥−Ÿ®¦´³¨©Æ¦¨§©§½£¤
:úBNrì íéýìû àøaô ¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy)

(i"gyz'd

'ראׁשית' עניני ׁשּכל הנ"ל, אחרית מראׁשית ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּמגיד

אלקים", ּברא ד"ּבראׁשית ּבענין ּתלּוים העֹולם, ְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָָָָֹׁשּבכללּות

ׁשאז  – ּבראׁשית ּבׁשּבת ׁשעֹומדים ההנהגה אֹופן לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשלכן,

הׁשּבת  נקראת זה ׁשם ועל אלקים", ּברא "ּבראׁשית ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹקֹוראים

ּכּולה. הׁשנה ּכל נמׁשכת ּכ – ּבראׁשית" "ׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשם

éðùãõøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§®̈
:íéîLå õøà íéýìû ýåýé úBNr íBéaä| ìëå §À£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦§´Ÿ

áNr-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
k çîöé íøè äãOäýåýé øéèîä àì é ©¨¤−¤´¤¦§®̈¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³

-úà ãárì ïéà íãàå õøàä-ìr íéýìû¡Ÿ¦Æ©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤
:äîãàäå-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìré ãàå ¨«£¨¨«§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤

:äîãàä éðt-ìkæ-úà íéýìû ýåýé øöéiå ¨§¥¬¨«£¨¨«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤
úîLð åétàa çtiå äîãàä-ïî øôr íãàä̈«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈©¦©¬§©−̈¦§©´

:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiççýåýé òhiå ©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«©¦©º§Ÿ̈¯
íãàä-úà íL íNiå íãwî ïãra-ïb íéýìû¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈¤¨«¨−̈

:øöé øLàèäîãàä-ïî íéýìû ýåýé çîöiå £¤¬¨¨«©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈
õrå ìëàîì áBèå äàøîì ãîçð õr-ìk̈¥²¤§¨¬§©§¤−§´§©«£¨®§¥³

:òøå áBè úrcä õrå ïbä CBúa íéiçäéøäðå ©«©¦Æ§´©½̈§¥¾©©−©¬¨¨«§¨¨Æ
ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãrî àöéŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½

:íéLàø äraøàì äéäåàéïBLét ãçàä íL §¨−̈§©§¨¨¬¨¦«¥¬¨«¤−̈¦®
íL-øLà äìéåçä õøà-ìk úà ááqä àeä́©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤©«£¦½̈£¤−̈

:áäfäáéçìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe ©¨¨««£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©
:íäMä ïáàåâéàeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå §¤¬¤©«Ÿ©§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´

:Lek õøà-ìk úà ááBqäãéøäpä-íLå ©¥½¥−¨¤¬¤«§¥«©¨¨³
øeMà úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´©®

:úøô àeä éréáøä øäpäååèýåýé çwiå §©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«©¦©²§Ÿ̈¬
íéýìûdãárì ïãr-ïâá eäçpiå íãàä-úà ¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤§¨§−̈

ìe:døîLæèíãàä-ìr íéýìû ýåýé åöéå §¨§¨«©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈
:ìëàz ìëà ïbä-õr ìkî øîàìæéõrîe ¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈¨¬ŸŸ¥«¥¥À

íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úrcä©©¸©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²
:úeîz úBî epnî Eìëàçéýåýé øîàiå £¨§¬¦¤−¬¨«©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´

Bl-äNrà Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéýìû¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®¤«¡¤¬
:Bcâðk øærèéäîãàä-ïî íéýìû ýåýé øöiå ¥−¤§¤§«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈

àáiå íéîMä óBò-ìk úàå äãOä úiç-ìk̈©©³©¨¤Æ§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ
øLà ìëå Bì-àø÷i-äî úBàøì íãàä-ìà¤¨´¨½̈¦§−©¦§¨®§ŸÁ£¤̧

:BîL àeä äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz ziy`xa t"y zgiy)

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ(ז (ב, «ƒ∆¡…ƒ∆»»»

Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ·BË ¯ˆÈ . . ÌÈ¯ˆÈ ÈL(א סא, (ברכות ¿≈¿»ƒ≈∆¿≈∆»«

לתכלית  להביאֹו ּכדי הרע יצר ּבאדם נתן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהקּב"ה

היא  עבֹודתֹו יצרֹו, על מתּגּבר אדם ּכאׁשר ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשלמּותֹו,

וכּמבאר  ּומעלֹותיו. ּכחֹותיו ּומתּגּלים העּלּוי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹּבתכלית

לבחן  ּכדי למרחּקים, ּבנֹו את ׁשּׁשלח מּמל מׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבחסידּות

יגּלה  וכ ,הּמל מארמֹון רחֹוק ּבהיֹותֹו ּגם ּכדבעי יתנהג ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאם

ּבׁשלמּות. ּכחֹותיו את ְִִֵֵֶַָֹוינּצל

éùéìùëóBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
øær àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

:Bcâðkàë-ìr äîcøz | íéýìû ýåýé ìtiå §¤§«©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©
øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå ïLéiå íãàä̈«¨−̈©¦¨®©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈

:äpzçzáëòìvä-úà | íéýìû ýåýé ïáiå ©§¤«¨©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî ç÷ì-øLà£¤¨©¬¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

âëøNáe éîörî íör írtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨

:úàfãëBnà-úàå åéáà-úà Léà-áæré ïk-ìr «Ÿ©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®
ãçà øNáì eéäå BzLàa ÷áãå:äëíäéðL eéäiå §¨©´§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«©¦«§³§¥¤Æ

:eLLaúé àìå BzLàå íãàä íéneør£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ¦§¨«
âàøLà äãOä úiç ìkî íeør äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬

-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéýìû ýåýé äNr̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«
:ïbä õr ìkî eìëàú àì íéýìû øîàáøîàzå ¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«©¬Ÿ¤

:ìëàð ïbä-õr éøtî Lçpä-ìà äMàäâéøtîe ¨«¦−̈¤©¨®̈¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«¦§¦´
eìëàú àì íéýìû øîà ïbä-CBúa øLà õrä̈¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ

:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnîãLçpä øîàiå ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«©¬Ÿ¤©¨−̈
:ïeúîz úBî-àì äMàä-ìàäék íéýìû rãé ék ¤¨«¦®̈Ÿ−§ª«¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À



ריג oey`x - a ,` - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úéùàøá úùøô
ïåùàø

ààaúàå íéîMä úà íéýìû àøa úéLàø §¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦§¥¬
:õøàäá-ìr CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå ¨¨«¤§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©

:íénä éðt-ìr úôçøî íéýìû çeøå íBäú éðt§¥´§®§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦
âäé íéýìû øîàiå:øBà-éäéå øBà éãàøiå ©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«©©̄§

ïéa íéýìû ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéýìû¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½¥¬
:CLçä ïéáe øBàääíBé øBàì | íéýìû àø÷iå ¨−¥¬©«¤©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½

íBé ø÷á-éäéå áør-éäéå äìéì àø÷ CLçìå§©−¤¨´¨¨®§¨©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬
:ãçàôéåìåCBúa ré÷ø éäé íéýìû øîàiå ¤¨«©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´

:íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå íénäæNriå ©¨®¦¦¦´©§¦½¥¬©−¦¨¨«¦©©´©
øLà íénä ïéa ìcáiå ré÷øä-úà íéýìû¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
ré÷øì ìrî øLà íénä ïéáe ré÷øì úçzî¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©

:ïë-éäéåç-éäéå íéîL ré÷øì íéýìû àø÷iå ©«§¦¥«©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦
:éðL íBé ø÷á-éäéå áørôìàøùéèíéýìû øîàiå ¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¥¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À

íéîMä úçzî íénä eåwéãçà íB÷î-ìà ¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ¤¨´¤½̈
:ïë-éäéå äLaiä äàøúåé| íéýìû àø÷iå §¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«©¦§¨̧¡Ÿ¦³

àøiå íéné àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®©©¬§
:áBè-ék íéýìûàéõøàä àLãz íéýìû øîàiå ¡Ÿ¦−¦«©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ

Bðéîì éøt äNò éøt õr òøæ réøæî áNr àLc¤À¤¥µ¤©§¦´©¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½
:ïë-éäéå õøàä-ìr Bá-Bòøæ øLàáéàöBzå £¤¬©§−©¨¨®¤©«§¦¥«©¥̧

õrå eäðéîì òøæ réøæî áNr àLc õøàä̈¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯
íéýìû àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNr«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ékâé:éLéìL íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåô ¦«©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«
ì"åçá ë"òãéré÷øa úøàî éäé íéýìû øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©

eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì íéîMä©¨©½¦§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³
:íéðLå íéîéìe íéãrBîìe úúàìåèeéäå §ŸŸÆ§´£¦½§¨¦−§¨¦«§¨³

õøàä-ìr øéàäì íéîMä ré÷øa úøBàîì¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéåæèúøànä éðL-úà íéýìû Nriå ©«§¦¥«©©´©¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ

íBiä úìLîîì ìãbä øBànä-úà íéìãbä©§Ÿ¦®¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½
úàå äìélä úìLîîì ïèwä øBànä-úàå§¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©©½§¨§¥−

:íéáëBkäæéíéîMä ré÷øa íéýìû íúà ïziå ©«¨¦«©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨®̈¦
:õøàä-ìr øéàäìçéäìéláe íBia ìLîìå §¨¦−©¨¨«¤§¦§ŸÆ©´©©½§¨

íéýìû àøiå CLçä ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬¨−¥´©®¤©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ékèé:éréáø íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåô ¦«©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«
ëäiç Lôð õøL íénä eöøLé íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®

:íéîMä ré÷ø éðt-ìr õøàä-ìr óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦
àëúàå íéìãbä íðépzä-úà íéýìû àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´

íénä eöøL øLà úNîøä | äiçä Lôð-ìk̈¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦
ðk óBò-ìk úàå íäðéîìíéýìû àøiå eäðéîì ó §¦«¥¤À§¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ékáëeáøe eøt øîàì íéýìû íúà Cøáéå ¦«©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À
:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà eàìîe¦§³¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

âë:éLéîç íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåôãëøîàiå ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«©´Ÿ¤
äîäa dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéýìû¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈§¥¨¬

:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå NîøåäëNriå ¨¤²¤§©«§¤−¤§¦®̈©«§¦¥«©©´©
äîäaä-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéýìû¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ
àøiå eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®©©¬§

:áBè-ék íéýìûåëíãà äNrð íéýìû øîàiå ¡Ÿ¦−¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²
óBòáe íiä úâãá ecøéå eðúeîãk eðîìöa§©§¥−¦§¥®§¦§Á¦§©̧©¹̈§´
Nîøä-ìëáe õøàä-ìëáe äîäaáe íéîMä©¨©À¦©§¥¨Æ§¨¨½̈¤§¨¨¤−¤

:õøàä-ìr Nîøäæë-úà | íéýìû àøáiå ¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤©¦§¨¸¡Ÿ¦³¤
øëæ Búà àøa íéýìû íìöa Bîìöa íãàä̈«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−¨¨´Ÿ®¨¨¬

:íúà àøa äá÷ðeçëíéýìû íúà Cøáéå §¥−̈¨¨¬Ÿ¨«©§¨¤́Ÿ¨»¡Ÿ¦¼
íéýìû íäì øîàiåõøàä-úà eàìîe eáøe eøt ©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²¦§¬¤¨−̈¤

-ìëáe íéîMä óBòáe íiä úâãa eãøe äLáëå§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦§¨
:õøàä-ìr úNîøä äiçèëäpä íéýìû øîàiå ©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¥Á

øLà òøæ røæ | áNr-ìk-úà íëì ézúð̈©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤Ÿ¥´©¤À©£¤Æ
-éøô Ba-øLà õrä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìr©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²£¤¬§¦

:äìëàì äéäé íëì òøæ røæ õrìúiç-ìëìe ¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«§¨©©´
-ìr NîBø | ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàäÂ¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´©
áNr ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä̈À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàìàìøLà-ìk-úà íéýìû àøiå §¨§¨®©«§¦¥«©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´
íBé ø÷á-éäéå áør-éäéå ãàî áBè-äpäå äNr̈½̈§¦¥−§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬

:éMMäôáà-ìëå õøàäå íéîMä elëéå ©¦¦«©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨
:íàáöáBzëàìî éréáMä íBia íéýìû ìëéå §¨¨«©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−

Bzëàìî-ìkî éréáMä íBia úaLiå äNr øLà£¤´¨¨®©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−
:äNr øLàâéréáMä íBé-úà íéýìû Cøáéå £¤¬¨¨«©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½

iyily ,ipy - b - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-øLà Bzëàìî-ìkî úáL Bá ék Búà Lc÷éå©§©¥−Ÿ®¦´³¨©Æ¦¨§©§½£¤
:úBNrì íéýìû àøaô ¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y zgiy)

(i"gyz'd

'ראׁשית' עניני ׁשּכל הנ"ל, אחרית מראׁשית ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּמגיד

אלקים", ּברא ד"ּבראׁשית ּבענין ּתלּוים העֹולם, ְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָָָָֹׁשּבכללּות

ׁשאז  – ּבראׁשית ּבׁשּבת ׁשעֹומדים ההנהגה אֹופן לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשלכן,

הׁשּבת  נקראת זה ׁשם ועל אלקים", ּברא "ּבראׁשית ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹקֹוראים

ּכּולה. הׁשנה ּכל נמׁשכת ּכ – ּבראׁשית" "ׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשם

éðùãõøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§®̈
:íéîLå õøà íéýìû ýåýé úBNr íBéaä| ìëå §À£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦§´Ÿ

áNr-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
k çîöé íøè äãOäýåýé øéèîä àì é ©¨¤−¤´¤¦§®̈¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³

-úà ãárì ïéà íãàå õøàä-ìr íéýìû¡Ÿ¦Æ©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤
:äîãàäå-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìré ãàå ¨«£¨¨«§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤

:äîãàä éðt-ìkæ-úà íéýìû ýåýé øöéiå ¨§¥¬¨«£¨¨«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤
úîLð åétàa çtiå äîãàä-ïî øôr íãàä̈«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈©¦©¬§©−̈¦§©´

:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiççýåýé òhiå ©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«©¦©º§Ÿ̈¯
íãàä-úà íL íNiå íãwî ïãra-ïb íéýìû¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈¤¨«¨−̈

:øöé øLàèäîãàä-ïî íéýìû ýåýé çîöiå £¤¬¨¨«©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈
õrå ìëàîì áBèå äàøîì ãîçð õr-ìk̈¥²¤§¨¬§©§¤−§´§©«£¨®§¥³

:òøå áBè úrcä õrå ïbä CBúa íéiçäéøäðå ©«©¦Æ§´©½̈§¥¾©©−©¬¨¨«§¨¨Æ
ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãrî àöéŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½

:íéLàø äraøàì äéäåàéïBLét ãçàä íL §¨−̈§©§¨¨¬¨¦«¥¬¨«¤−̈¦®
íL-øLà äìéåçä õøà-ìk úà ááqä àeä́©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤©«£¦½̈£¤−̈

:áäfäáéçìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe ©¨¨««£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©
:íäMä ïáàåâéàeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå §¤¬¤©«Ÿ©§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´

:Lek õøà-ìk úà ááBqäãéøäpä-íLå ©¥½¥−¨¤¬¤«§¥«©¨¨³
øeMà úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´©®

:úøô àeä éréáøä øäpäååèýåýé çwiå §©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«©¦©²§Ÿ̈¬
íéýìûdãárì ïãr-ïâá eäçpiå íãàä-úà ¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤§¨§−̈

ìe:døîLæèíãàä-ìr íéýìû ýåýé åöéå §¨§¨«©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈
:ìëàz ìëà ïbä-õr ìkî øîàìæéõrîe ¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈¨¬ŸŸ¥«¥¥À

íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úrcä©©¸©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²
:úeîz úBî epnî Eìëàçéýåýé øîàiå £¨§¬¦¤−¬¨«©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´

Bl-äNrà Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéýìû¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®¤«¡¤¬
:Bcâðk øærèéäîãàä-ïî íéýìû ýåýé øöiå ¥−¤§¤§«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈

àáiå íéîMä óBò-ìk úàå äãOä úiç-ìk̈©©³©¨¤Æ§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ
øLà ìëå Bì-àø÷i-äî úBàøì íãàä-ìà¤¨´¨½̈¦§−©¦§¨®§ŸÁ£¤̧

:BîL àeä äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz ziy`xa t"y zgiy)

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ(ז (ב, «ƒ∆¡…ƒ∆»»»

Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ·BË ¯ˆÈ . . ÌÈ¯ˆÈ ÈL(א סא, (ברכות ¿≈¿»ƒ≈∆¿≈∆»«

לתכלית  להביאֹו ּכדי הרע יצר ּבאדם נתן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהקּב"ה

היא  עבֹודתֹו יצרֹו, על מתּגּבר אדם ּכאׁשר ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשלמּותֹו,

וכּמבאר  ּומעלֹותיו. ּכחֹותיו ּומתּגּלים העּלּוי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹּבתכלית

לבחן  ּכדי למרחּקים, ּבנֹו את ׁשּׁשלח מּמל מׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבחסידּות

יגּלה  וכ ,הּמל מארמֹון רחֹוק ּבהיֹותֹו ּגם ּכדבעי יתנהג ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאם

ּבׁשלמּות. ּכחֹותיו את ְִִֵֵֶַָֹוינּצל

éùéìùëóBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
øær àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

:Bcâðkàë-ìr äîcøz | íéýìû ýåýé ìtiå §¤§«©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©
øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå ïLéiå íãàä̈«¨−̈©¦¨®©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈

:äpzçzáëòìvä-úà | íéýìû ýåýé ïáiå ©§¤«¨©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî ç÷ì-øLà£¤¨©¬¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

âëøNáe éîörî íör írtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨

:úàfãëBnà-úàå åéáà-úà Léà-áæré ïk-ìr «Ÿ©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®
ãçà øNáì eéäå BzLàa ÷áãå:äëíäéðL eéäiå §¨©´§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«©¦«§³§¥¤Æ

:eLLaúé àìå BzLàå íãàä íéneør£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ¦§¨«
âàøLà äãOä úiç ìkî íeør äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬

-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéýìû ýåýé äNr̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«
:ïbä õr ìkî eìëàú àì íéýìû øîàáøîàzå ¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«©¬Ÿ¤

:ìëàð ïbä-õr éøtî Lçpä-ìà äMàäâéøtîe ¨«¦−̈¤©¨®̈¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«¦§¦´
eìëàú àì íéýìû øîà ïbä-CBúa øLà õrä̈¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ

:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnîãLçpä øîàiå ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«©¬Ÿ¤©¨−̈
:ïeúîz úBî-àì äMàä-ìàäék íéýìû rãé ék ¤¨«¦®̈Ÿ−§ª«¦µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À



iriaxריד - c - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íúééäå íëéðér eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−¥«¥¤®¦«§¦¤Æ
:òøå áBè érãé íéýìûkåáBè ék äMàä àøzå ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á

ãîçðå íéðérì àeä-äåàú éëå ìëàîì õrä̈¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨´¨«¥©À¦§¤§¨³
ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå ìékNäì õrä̈¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯

:ìëàiå dnr dLéàì-íbæéðér äðç÷tzå ©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«©¦¨©̧§¨Æ¥¥´
äìr eøtúiå íä ínøér ék eòãiå íäéðL§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®©¦§§Æ£¥´

:úøâç íäì eNriå äðàúçìB÷-úà eòîLiå §¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ©¦§§º¤¸
àaçúiå íBiä çeøì ïba Cläúî íéýìû ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©©®©¦§©¥̧

íéýìû ýåýé éðtî BzLàå íãàäõr CBúa ¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬
:ïbäèBì øîàiå íãàä-ìà íéýìû ýåýé àø÷iå ©¨«©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−

:äkiàéàøéàå ïba ézrîL Eì÷-úà øîàiå ©¤«¨©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²
:àáçàå éëðà íøér-ékàéEì ãébä éî øîàiå ¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½

éúéeö øLà õrä-ïîä äzà íøér ékézìáì E ¦¬¥−Ÿ®̈¨£¦¨¥À£¤¯¦¦¦²§¦§¦¬
:zìëà epnî-ìëàáéäMàä íãàä øîàiå £¨¦¤−¨¨«§¨©−Ÿ¤¨«¨®̈¨«¦¨Æ

õrä-ïî él-äðúð àåä éãnr äzúð øLà£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²¨«§¨¦¬¦¨¥−
:ìëàåâéúàf-äî äMàì íéýìû ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ

:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå úéNr̈¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«
ãéúéNr ék Lçpä-ìà | íéýìû ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨

úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà úàfŸ¼¨³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´
ðçb-ìr äãOäéîé-ìk ìëàz øôrå Cìú E ©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬

éiç:Eåèðéa úéLà | äáéàåïéáe äMàä ïéáe E ©¤«§¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬
äzàå Làø EôeLé àeä drøæ ïéáe Erøæ©§£−¥´©§¨®µ§«§´½Ÿ§©−̈

:á÷r epôeLzñæèäaøä øîà äMàä-ìà §¤¬¨¥«¤¨«¦¨´¨©À©§¨³
ðBávr äaøàðøäå C-ìàå íéðá éãìz áöra C ©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤

:Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLz CLéàñæéíãàìe ¦¥Æ§´¨¥½§−¦§¨¨«§¨¨´
õrä-ïî ìëàzå EzLà ìB÷ì zrîL ék øîà̈©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ¦¨¥½

éúéeö øLàäøeøà epnî ìëàú àì øîàì E £¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®£¨³
øeára äîãàäéîé ìk äpìëàz ïBávra E ¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬

éiç:Eçé-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å ©¤«§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤
:äãOä áNrèéétà úræaãr íçì ìëàz E ¥¬¤©¨¤«§¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³

øôr-ék zçwì äpnî ék äîãàä-ìà EáeL«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´
:áeLz øôr-ìàå äzàëíL íãàä àø÷iå ©½¨§¤¨−̈¨«©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬

:éç-ìk íà äúéä àåä ék äeç BzLààëNriå ¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈¥¬¨¨«©©Á©Á

øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéýìû ýåýé§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiåô ©©§¦¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr ` zegiy ihewl)

‰ki‡ BÏ ¯Ó‡iÂ(ט (ג, «…∆«∆»

ּפׁשר  מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

היכן  - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הקּב"ה הרּבי: הׁשיב זֹו. ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאלה

הּנ מה ּבעֹולם, ּבריאת מּטרת מה יֹודע הּנ האם ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָאּתה?

קדּוׁשת  ּכבֹוד והּנה ? . . ּבפעל עׂשית ּומה לעׂשֹות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹצרי

הּזקן  אדמֹו"ר את הּציל זה ׁשּמענה אמר, אדמֹו"ר וחמי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמֹורי

למסר  ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה מרב לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּכלֹות

אחד  ּכל את ּתמיד ׁשֹואל הקּב"ה ואכן, חסידּות. על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנפׁשֹו

ׁשהּׁשאלה  מי יׁש ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ'איּכה'

לא  לֹו ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּצילתֹו

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָלהיֹות

éòéáøáëíéýìû ýåýé | øîàiåíãàä ïääéä ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ
çìLé-ït | äzrå òøå áBè úrãì epnî ãçàk§©©´¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´
:íìòì éçå ìëàå íéiçä õrî íb ç÷ìå Bãé̈À§¨©Æ©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«

âë-úà ãárì ïãr-ïbî íéýìû ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàäãëíãàä-úà Løâéå ¨´£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«©§−̈¤¤¨«¨¨®

èäì úàå íéáøkä-úà ïãr-ïâì íãwî ïkLiå©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À§¥̧©³©
ì úëtäúnä áøçäõr Cøc-úà øîL ©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬

:íéiçäñãàBzLà äeç-úà òãé íãàäå ©«©¦«§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®
-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå øäzå©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤

:ýåýéá-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå §Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦
ïàö ärø ìáä:äîãà ãáò äéä ïé÷åâéäéå ¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«©§¦−

äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéìãBðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå ©«Ÿ̈«§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−

:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå ïäáìçîe¥«¤§¥¤®©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«
äïé÷ì øçiå ärL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨®̈©¦³©§©̧¦Æ

:åéðt eìtiå ãàîåänì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå §½Ÿ©¦§−¨¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨
éðô eìôð änìå Cì äøç:Eæáéèéz-íà àBìä ¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬¨¤«£³¦¥¦Æ

õáø úàhç çútì áéèéú àì íàå úàN§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©©¨´Ÿ¥®
éìàå:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz Eçïé÷ øîàiå §¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«©¬Ÿ¤©−¦

ïé÷ í÷iå äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬¨©²¦
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìàèýåýé øîàiåïé÷-ìà ¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦

iyy ,iying - d - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éçà ìáä éàéçà øîLä ézrãé àì øîàiå E ¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−
:éëðàééçà éîc ìB÷ úéNr äî øîàiåE ¨«Ÿ¦©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½

:äîãàä-ïî éìà íé÷röàéäzà øeøà äzrå «Ÿ£¦¬¥©−¦¨«£¨¨«§©−̈¨´®̈¨
-úà úç÷ì äét-úà äúöt øLà äîãàä-ïî¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´¤¦½¨¨©²©¤

éçà éîc:Eãiî Eáéäîãàä-úà ãárú ék §¥¬¨¦−¦¨¤«¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈
õøàá äéäz ãðå òð Cì dçk-úz óñú-àì: «ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

âé:àBNpî éðBr ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiåãéïä ©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«¥Á
éðtîe äîãàä éðt ìrî íBiä éúà zLøbE ¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−

éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−
:éðâøäéåèâøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiåïé÷ ©«©§¥«¦©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦

ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå íwé íéúráL¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬
:Bàöî-ìk Búà-úBkäæèýåýé éðôlî ïé÷ àöiå ©«Ÿ−¨«Ÿ§«©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®

:ïãr-úîã÷ ãBð-õøàa áLiåæé-úà ïé÷ òãiå ©¥¬¤§¤«¤−¦§©¥«¤©¥³©©̧¦Æ¤
øér äða éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ´Ÿ¤¦½

:CBðç Bða íLk øérä íL àø÷iåçéãìeiå ©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«©¦¨¥³
ìûéeçî-úà ãìé ãøérå ãøér-úà CBðçì©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
ãìé ìûLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìûéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬

:Cîì-úà¤¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(frx 'nr a hweln mixn`nd xtq)

ÌÏBÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â(כב (ג, ¿»«»«¿»

נברא  האדם והרי לעֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

מעץ  לאכל לא נצטּוה ׁשּלכן לעֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּלכּתחּלה

מבּדל  הרע היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ּומבאר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהּדעת.

ּבלא  טֹוב ׁשאין והרע, הּטֹוב התערבּו החטא ידי ועל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמהּטֹוב,

יתקּים  ׁשּבֹו הרע ּגם לעֹולם, יחיה ואם טֹוב; ּבלא רע ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרע

יהיה  ׁשּלא ּכדי לעֹולם ּבאה ׁשּמיתה נמצא, זה לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלעֹולם.

ּתֹוצאה  היא ׁשהּמיתה לֹומר, יׁש יֹותר ּובעמק לרע. ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּיּום

ּבקדּׁשה  היא חּיּות (ּכי רּוחני מות הּוא חטא ׁשּכן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמהחטא.

מיתה  ּגם הביא רּוחני ּומות מות), הם וטמאה רע ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּדוקא,

ְִַּגׁשמית.

éùéîçèéúçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ
:älö úéðMä íLå äãrëìáé-úà äãr ãìzå ¨½̈§¥¬©¥¦−¦¨«©¥¬¤¨−̈¤¨¨®

:äð÷îe ìäà áLé éáà äéä àeäàëåéçà íLå ´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«§¥¬¨¦−
:áâeòå øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé®̈´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«

áëLèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾

ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦
:äîrð©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(591 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ÌLa ‡¯˜Ï ÏÁe‰ Ê‡ ,LB‡ BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂ(כו (ד, «ƒ¿»∆¿¡»«ƒ¿…¿≈
אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹיׁש

ׁשהּתֹורה  לֹומר, ויׁש זרה. עבֹודה לעבד התחילּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבזמּנֹו

הּוא  ּכאׁשר רק זרה עבֹודה לעבד יכֹול ׁשאדם לנּו ֲֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרֹומזת

ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב חליׁשּות לׁשֹון אנֹוׁש, ְְְֱֲִִִִֵַַַָָָֹּבבחינת

הם  הּבהמה, על האדם יתרֹון ׁשּבֹו, האדם ׁשעניני הינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא),

הּוא  הּבהמה על האדם יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּבחליׁשּות.

לגמרי  מפר ּדבר ׁשהיא זרה, עבֹודה ׁשּייכת לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהתּגּברּות,

(לפי  'אנֹוׁש' נקרא ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָּגם

זרה. עבֹודה יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּתכּונת

éùùâëéìB÷ ïrîL älöå äãr åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½
éröôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì éLð§¥´¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½

:éúøaçì ãìéåãëCîìå ïé÷-íwé íéúráL ék §¤−¤§©ª«¨¦«¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤
:äráLå íéráLäëBzLà-úà ãBò íãà òãiå ¦§¦¬§¦§¨«©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½

éì-úL ék úL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®¦´¨«¦³
:ïé÷ Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæ íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©́©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−¨«¦

åëìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æàñäàøôñ äæ ¨´©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«¤´¥½¤

úeîãa íãà íéýìû àøa íBéa íãà úãìBz«§−Ÿ¨®̈§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬
:Búà äNr íéýìûáCøáéå íàøa äá÷ðe øëæ ¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«¨¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨¤́

:íàøaä íBéa íãà íîL-úà àø÷iå íúàŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈§−¦¨«§¨«
âìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−

:úL BîL-úà àø÷iå Bîìökãíãà-éîé eéäiå §©§®©¦§¨¬¤§−¥«©¦«§´§¥«¨À̈
ãìBiå äðL úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤

:úBðáe íéðaäéç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½
ìLe äðL úBàî òLz:úîiå äðL íéLñ §©³¥Æ¨½̈§¦−¨®̈©¨«Ÿ

å-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤
ðà:LBæòáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå ¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe íéðL̈¦½§Ÿ¤¬¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«
çòLúe äðL äøNr íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬

:úîiå äðL úBàîñèäðL íérLz LBðà éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨®̈
:ïðé÷-úà ãìBiåéBãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´



רטו iriax - c - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íúééäå íëéðér eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−¥«¥¤®¦«§¦¤Æ
:òøå áBè érãé íéýìûkåáBè ék äMàä àøzå ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á

ãîçðå íéðérì àeä-äåàú éëå ìëàîì õrä̈¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨´¨«¥©À¦§¤§¨³
ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå ìékNäì õrä̈¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯

:ìëàiå dnr dLéàì-íbæéðér äðç÷tzå ©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«©¦¨©̧§¨Æ¥¥´
äìr eøtúiå íä ínøér ék eòãiå íäéðL§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®©¦§§Æ£¥´

:úøâç íäì eNriå äðàúçìB÷-úà eòîLiå §¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ©¦§§º¤¸
àaçúiå íBiä çeøì ïba Cläúî íéýìû ýåýé§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©©®©¦§©¥̧

íéýìû ýåýé éðtî BzLàå íãàäõr CBúa ¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬
:ïbäèBì øîàiå íãàä-ìà íéýìû ýåýé àø÷iå ©¨«©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−

:äkiàéàøéàå ïba ézrîL Eì÷-úà øîàiå ©¤«¨©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²
:àáçàå éëðà íøér-ékàéEì ãébä éî øîàiå ¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½

éúéeö øLà õrä-ïîä äzà íøér ékézìáì E ¦¬¥−Ÿ®̈¨£¦¨¥À£¤¯¦¦¦²§¦§¦¬
:zìëà epnî-ìëàáéäMàä íãàä øîàiå £¨¦¤−¨¨«§¨©−Ÿ¤¨«¨®̈¨«¦¨Æ

õrä-ïî él-äðúð àåä éãnr äzúð øLà£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²¨«§¨¦¬¦¨¥−
:ìëàåâéúàf-äî äMàì íéýìû ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ

:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå úéNr̈¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«
ãéúéNr ék Lçpä-ìà | íéýìû ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨

úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà úàfŸ¼¨³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´
ðçb-ìr äãOäéîé-ìk ìëàz øôrå Cìú E ©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬

éiç:Eåèðéa úéLà | äáéàåïéáe äMàä ïéáe E ©¤«§¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬
äzàå Làø EôeLé àeä drøæ ïéáe Erøæ©§£−¥´©§¨®µ§«§´½Ÿ§©−̈

:á÷r epôeLzñæèäaøä øîà äMàä-ìà §¤¬¨¥«¤¨«¦¨´¨©À©§¨³
ðBávr äaøàðøäå C-ìàå íéðá éãìz áöra C ©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤

:Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLz CLéàñæéíãàìe ¦¥Æ§´¨¥½§−¦§¨¨«§¨¨´
õrä-ïî ìëàzå EzLà ìB÷ì zrîL ék øîà̈©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ¦¨¥½

éúéeö øLàäøeøà epnî ìëàú àì øîàì E £¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®£¨³
øeára äîãàäéîé ìk äpìëàz ïBávra E ¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬

éiç:Eçé-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å ©¤«§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤
:äãOä áNrèéétà úræaãr íçì ìëàz E ¥¬¤©¨¤«§¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³

øôr-ék zçwì äpnî ék äîãàä-ìà EáeL«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´
:áeLz øôr-ìàå äzàëíL íãàä àø÷iå ©½¨§¤¨−̈¨«©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬

:éç-ìk íà äúéä àåä ék äeç BzLààëNriå ¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈¥¬¨¨«©©Á©Á

øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéýìû ýåýé§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiåô ©©§¦¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr ` zegiy ihewl)

‰ki‡ BÏ ¯Ó‡iÂ(ט (ג, «…∆«∆»

ּפׁשר  מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

היכן  - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הקּב"ה הרּבי: הׁשיב זֹו. ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאלה

הּנ מה ּבעֹולם, ּבריאת מּטרת מה יֹודע הּנ האם ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָאּתה?

קדּוׁשת  ּכבֹוד והּנה ? . . ּבפעל עׂשית ּומה לעׂשֹות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹצרי

הּזקן  אדמֹו"ר את הּציל זה ׁשּמענה אמר, אדמֹו"ר וחמי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמֹורי

למסר  ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה מרב לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּכלֹות

אחד  ּכל את ּתמיד ׁשֹואל הקּב"ה ואכן, חסידּות. על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנפׁשֹו

ׁשהּׁשאלה  מי יׁש ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ'איּכה'

לא  לֹו ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּצילתֹו

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָלהיֹות

éòéáøáëíéýìû ýåýé | øîàiåíãàä ïääéä ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ
çìLé-ït | äzrå òøå áBè úrãì epnî ãçàk§©©´¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´
:íìòì éçå ìëàå íéiçä õrî íb ç÷ìå Bãé̈À§¨©Æ©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«

âë-úà ãárì ïãr-ïbî íéýìû ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàäãëíãàä-úà Løâéå ¨´£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«©§−̈¤¤¨«¨¨®

èäì úàå íéáøkä-úà ïãr-ïâì íãwî ïkLiå©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À§¥̧©³©
ì úëtäúnä áøçäõr Cøc-úà øîL ©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬

:íéiçäñãàBzLà äeç-úà òãé íãàäå ©«©¦«§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®
-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå øäzå©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤

:ýåýéá-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå §Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦
ïàö ärø ìáä:äîãà ãáò äéä ïé÷åâéäéå ¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«©§¦−

äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéìãBðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå ©«Ÿ̈«§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−

:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå ïäáìçîe¥«¤§¥¤®©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«
äïé÷ì øçiå ärL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨®̈©¦³©§©̧¦Æ

:åéðt eìtiå ãàîåänì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå §½Ÿ©¦§−¨¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨
éðô eìôð änìå Cì äøç:Eæáéèéz-íà àBìä ¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬¨¤«£³¦¥¦Æ

õáø úàhç çútì áéèéú àì íàå úàN§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©©¨´Ÿ¥®
éìàå:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz Eçïé÷ øîàiå §¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«©¬Ÿ¤©−¦

ïé÷ í÷iå äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬¨©²¦
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìàèýåýé øîàiåïé÷-ìà ¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦

iyy ,iying - d - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éçà ìáä éàéçà øîLä ézrãé àì øîàiå E ¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−
:éëðàééçà éîc ìB÷ úéNr äî øîàiåE ¨«Ÿ¦©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½

:äîãàä-ïî éìà íé÷röàéäzà øeøà äzrå «Ÿ£¦¬¥©−¦¨«£¨¨«§©−̈¨´®̈¨
-úà úç÷ì äét-úà äúöt øLà äîãàä-ïî¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´¤¦½¨¨©²©¤

éçà éîc:Eãiî Eáéäîãàä-úà ãárú ék §¥¬¨¦−¦¨¤«¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈
õøàá äéäz ãðå òð Cì dçk-úz óñú-àì: «ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

âé:àBNpî éðBr ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiåãéïä ©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«¥Á
éðtîe äîãàä éðt ìrî íBiä éúà zLøbE ¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−

éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−
:éðâøäéåèâøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiåïé÷ ©«©§¥«¦©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦

ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå íwé íéúráL¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬
:Bàöî-ìk Búà-úBkäæèýåýé éðôlî ïé÷ àöiå ©«Ÿ−¨«Ÿ§«©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®

:ïãr-úîã÷ ãBð-õøàa áLiåæé-úà ïé÷ òãiå ©¥¬¤§¤«¤−¦§©¥«¤©¥³©©̧¦Æ¤
øér äða éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ´Ÿ¤¦½

:CBðç Bða íLk øérä íL àø÷iåçéãìeiå ©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«©¦¨¥³
ìûéeçî-úà ãìé ãøérå ãøér-úà CBðçì©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
ãìé ìûLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìûéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬

:Cîì-úà¤¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(frx 'nr a hweln mixn`nd xtq)

ÌÏBÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â(כב (ג, ¿»«»«¿»

נברא  האדם והרי לעֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

מעץ  לאכל לא נצטּוה ׁשּלכן לעֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּלכּתחּלה

מבּדל  הרע היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ּומבאר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהּדעת.

ּבלא  טֹוב ׁשאין והרע, הּטֹוב התערבּו החטא ידי ועל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמהּטֹוב,

יתקּים  ׁשּבֹו הרע ּגם לעֹולם, יחיה ואם טֹוב; ּבלא רע ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרע

יהיה  ׁשּלא ּכדי לעֹולם ּבאה ׁשּמיתה נמצא, זה לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלעֹולם.

ּתֹוצאה  היא ׁשהּמיתה לֹומר, יׁש יֹותר ּובעמק לרע. ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּיּום

ּבקדּׁשה  היא חּיּות (ּכי רּוחני מות הּוא חטא ׁשּכן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמהחטא.

מיתה  ּגם הביא רּוחני ּומות מות), הם וטמאה רע ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּדוקא,

ְִַּגׁשמית.

éùéîçèéúçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ
:älö úéðMä íLå äãrëìáé-úà äãr ãìzå ¨½̈§¥¬©¥¦−¦¨«©¥¬¤¨−̈¤¨¨®

:äð÷îe ìäà áLé éáà äéä àeäàëåéçà íLå ´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«§¥¬¨¦−
:áâeòå øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé®̈´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«

áëLèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾

ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦
:äîrð©«£¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(591 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ÌLa ‡¯˜Ï ÏÁe‰ Ê‡ ,LB‡ BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂ(כו (ד, «ƒ¿»∆¿¡»«ƒ¿…¿≈
אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹיׁש

ׁשהּתֹורה  לֹומר, ויׁש זרה. עבֹודה לעבד התחילּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבזמּנֹו

הּוא  ּכאׁשר רק זרה עבֹודה לעבד יכֹול ׁשאדם לנּו ֲֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרֹומזת

ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב חליׁשּות לׁשֹון אנֹוׁש, ְְְֱֲִִִִֵַַַָָָֹּבבחינת

הם  הּבהמה, על האדם יתרֹון ׁשּבֹו, האדם ׁשעניני הינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא),

הּוא  הּבהמה על האדם יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּבחליׁשּות.

לגמרי  מפר ּדבר ׁשהיא זרה, עבֹודה ׁשּייכת לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהתּגּברּות,

(לפי  'אנֹוׁש' נקרא ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָּגם

זרה. עבֹודה יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּתכּונת

éùùâëéìB÷ ïrîL älöå äãr åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½
éröôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì éLð§¥´¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½

:éúøaçì ãìéåãëCîìå ïé÷-íwé íéúráL ék §¤−¤§©ª«¨¦«¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤
:äráLå íéráLäëBzLà-úà ãBò íãà òãiå ¦§¦¬§¦§¨«©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½

éì-úL ék úL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®¦´¨«¦³
:ïé÷ Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæ íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©́©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−¨«¦

åëìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æàñäàøôñ äæ ¨´©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«¤´¥½¤

úeîãa íãà íéýìû àøa íBéa íãà úãìBz«§−Ÿ¨®̈§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬
:Búà äNr íéýìûáCøáéå íàøa äá÷ðe øëæ ¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«¨¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨¤́

:íàøaä íBéa íãà íîL-úà àø÷iå íúàŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈§−¦¨«§¨«
âìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−

:úL BîL-úà àø÷iå Bîìökãíãà-éîé eéäiå §©§®©¦§¨¬¤§−¥«©¦«§´§¥«¨À̈
ãìBiå äðL úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤

:úBðáe íéðaäéç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½
ìLe äðL úBàî òLz:úîiå äðL íéLñ §©³¥Æ¨½̈§¦−¨®̈©¨«Ÿ

å-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤
ðà:LBæòáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå ¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe íéðL̈¦½§Ÿ¤¬¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«
çòLúe äðL äøNr íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬

:úîiå äðL úBàîñèäðL íérLz LBðà éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨®̈
:ïðé÷-úà ãìBiåéBãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´



iriayרטז - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç ïðé÷-úà¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®
:úBðáe íéða ãìBiåàéLîç LBðà éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´

:úîiå äðL úBàî òLúe íéðLñáéïðé÷ éçéå ¨¦½§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈
:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéráLâéïðé÷ éçéå ¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈

äðL íéraøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeãéeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ

äðL úBàî òLúe íéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk̈§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨¨®
:úîiåñåèíéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå ©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´

:ãøé-úà ãìBiå äðLæèéøçà ìûììäî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ
ìL ãøé-úà BãéìBäúBàî äðîLe äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLæééîé-ìk eéäiå ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´
úBàî äðîLe äðL íérLúå Lîç ìàììäî©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úîiå äðLñçéäðL íéMLå íézL ãøé-éçéå ¨®̈©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîeèééøçà ãøé-éçéå §©´¨¨®©−¤¤£«©«§¦¤À¤©«£¥Æ

CBðç-úà BãéìBäãìBiå äðL úBàî äðîL «¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaëíéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ

:úîiå äðL úBàî òLúe äðLñàëCBðç éçéå ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½
:çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç̈¥¬§¦¦−¨®̈©−¤¤§¨«©

áëBãéìBä éøçà íéýìûä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úàíéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeâëäðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéå ¨«©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈
ìLe:äðL úBàî Lãë-úà CBðç Cläúiå §¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−¤

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä:íéýìûñ ¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»
זכר  ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּדכר  ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּונקבה

ב)ונּוקבא נה, אמרּו(זח"א ּובּגמרא ב). סב, אדם (יבמות ּכל ְְְְַָָָָָָָ

קדמֹות  מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ּבלא ׁשרּוי אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ׁשל  ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה אין נׁשים): (מערכת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהחיד"א

ואּׁשה  ּדאיׁש ּדהּטעם, ואפׁשר . . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאדם

יחּוד  ּגֹורם אׁשּתֹו צרּוף ידי ּדעל ונמצא, ּביניהם. י"ה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּזכּו

הּברכה. את ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליֹון,

éòéáùäëúàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´
:Cîì-úà ãìBiå äðLåëéøçà çìLeúî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´§¤À©©«£¥Æ

òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîæëéîé-ìk eéäiå ¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´

äðL úBàî òLúe äðL íéMLå òLz çìLeúî§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈
:úîiåñçëäðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå ©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈

:ïa ãìBiå äðL úàîeèëçð BîL-úà àø÷iå §©´¨¨®©−¤¥«©¦§¨¯¤§²−Ÿ©
-ïî eðéãé ïBávrîe eðNrnî eðîçðé äæ øîàì¥®Ÿº¤Â§©«£¥³¦©«£¥̧Æ¥«¦§´¨¥½¦

:ýåýé døøà øLà äîãàäìéøçà Cîì-éçéå ¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«©«§¦¤À¤©«£¥Æ
úàî Lîçå äðL íérLúå Lîç çð-úà BãéìBä«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈©«£¥¬¥−Ÿ

:úBðáe íéða ãìBiå äðLàìCîì-éîé-ìk éäéå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦Æ¨§¥¤½¤
ráLå òáL:úîiå äðL úBàî òáLe äðL íéñ ¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

áì-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨®̈©´¤½Ÿ©¤
:úôé-úàå íç-úà íLåàìçä-ék éäéå ¥−¤¨¬§¤¨«¤©«§¦Æ¦«¥¥´

:íäì eãlé úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì íãàä̈«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−ª§¬¨¤«
áúáè ék íãàä úBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ

:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpäâøîàiå ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«©´Ÿ¤
àeä íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈´

:äðL íéøNrå äàî åéîé eéäå øNáãíéìôpä ¨®̈§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«©§¦¦º
eàáé øLà ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä̈´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ
änä íäì eãìéå íãàä úBða-ìà íéýìûä éða§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨

:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabäôäàøiå ©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«©©´§
øöé-ìëå õøàa íãàä úrø äaø ék ýåýé§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨®̈¤§¨¥̧¤Æ

:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçîåýåýé íçpiå ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©¦¨´¤§Ÿ̈½
:Baì-ìà ávrúiå õøàa íãàä-úà äNr-ék¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−¤¦«

æéúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ
Nîø-ãr äîäa-ãr íãàî äîãàä éðt ìrî¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤

:íúéNr ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãråççðå §©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«§¾Ÿ©
:ýåýé éðéra ïç àöî̈¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr a zegiy ihewl)

˙ÈL‡¯a ˙L¯t»»«¿≈ƒ
היא  ׁשּבראׁשית אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכבֹוד

מאלף  יֹותר ׁשל זמן מׁש ּכֹוללת היא ּכי ּגדֹולה', ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'ּפרׁשה

ּביחד  ׁשּבחּמׁש הּפרׁשּיֹות מּכל יֹותר - ׁשנה מאֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוחמׁש

והּנה, תפ"ח). אלפים ב' ּבׁשנת הּוא החּמׁש סּיּום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻ(ׁשהרי

ּבׁשנּיּות  ורֹומזת ּבעליֹונים ּבעצם מדּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ"הּתֹורה

ּומּמּנּו למעלה, הּוא עּקרֹו ּבּתֹורה ענין ׁשּכל הינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹונים",
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מכילה  ּפרׁשתנּו ּכאן: ואף למּטה. 'רמז' ונׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנמׁש

ׁשנים  מּקיפה ׁשהיא נׁשּתלׁשל ּומּזה 'ּבעליֹונים', רּבים, ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענינים

'ּבתחּתֹונים'. ְְִַַרּבֹות,

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

øéèôîäõøàa íãàä úrø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëååíçpiå §¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©¦¨´¤

-ìà ávrúiå õøàa íãàä-úà äNr-ék ýåýé§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨®̈¤©¦§©¥−¤
:Baìæ-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå ¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤

äîäa-ãr íãàî äîãàä éðt ìrî éúàøä¨¸¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈
ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr©¤−¤§©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬

:íúéNrç:ýåýé éðéra ïç àöî çðå £¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«

.ïîéñ åäé÷æçé ,äéöîà ,íé÷åñô å"î÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ãg"dan ,ziy`xa zay i`ven - illk azkn)

(d"nyz'd ,oeygxn

ׁשּבהתאם רצֹון, ּפרּוׁשֹוB‰Ï¯‡‰ויהי ּבראׁשית רׁש"י ׁשל ְְִִֵֶֶָ¿»»ְִִֵֵֶַ

(הּׁשמים  הּקּב"ה ׁשּברא הּבריאה ׁשּכל ּבראׁשית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלפרׁשת

ׁשני  ראׁשית", "ב' ּבּׁשביל זה הרי ּבהם) אׁשר וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוהארץ

את  (ׁשּקּבלּו ויׂשראל הּתֹורה "ראׁשית": הּנקראים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדברים

ואת  הּתֹורה את ּומקימים הּתֹורה את לֹומדים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה,

ׁשל  החּיּונית החׁשיבּות יֹותר עֹוד מּובנת ׁשּמּזה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָמצֹותיה),

ּובחּיּונּיּות  ,ּבכ הֹוספה ּכל ּכי ּגם ּומּובן הּתֹורה, ְְִִִִַַָָָָָָלּמּוד

הענינים  ּבכל הּקּב"ה מן ּברכה ּתֹוספת מביאה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָּובׂשמחה,

- ("ׁשמים") ּברּוחנּיּות והן ("ארץ") ּבגׁשמּיּות הן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאיׁשיים,

ּבתֹו ואחת, אחד ּבכל יקּים ׁשהּדבר ויצליח, ה' ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻיבר

ׁשנת ּתהיה תשמ"ה ּוׁשנת יׂשראל, ׁשנתBz¯‰ּכלל ,‰ÁÓN, ְְְְְִִֵֶַַָָ»ְַƒ¿»

הּנפׁשÎ¯a‰ׁשנת‡B¯‰,ׁשנת מנּוחת עם הּמּובנים, ּבכל ְַ»ְַ¿»»ְְִִֶֶַַַָָ

ּבלּמּוד  הצלחה יתר ּגם הּמביא ּדבר אמּתית, הּגּוף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומנּוחת

מעׂשה. לידי הּמביא הּתֹורה ּובלּמּוד ְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּתֹורה,

זה, מּמֹוצאיֿׁשּבתֿקדׁשֿמברכיםֿחדׁשֿמרחׁשון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוׁשּכבר

מן  האלֹוקיֹות, הּברכֹות ּכל והּנגלה הּנראה ּבּטֹוב ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָיּומׁשכּו

ימי  ּכל אל ּומראׁשֿחדׁש הּׁשבּוע, ימי ּכל אל הּזה ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשּבת

הראׁשֹון  ה"חּלין" חדׁש ׁשהּוא מרחׁשון, ּומחדׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻהחדׁש,

ּבכל  ׂשבע) (מּלׁשֹון הּמׂשבע החדׁש הּׁשביעי", "החדׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻלאחר

הּׁשנה. ּכל חדׁשי ּכל אל - ְֵֶַָָָָָטֹוב

ו"כל  יֹום ּכל מּקּוים ׁשאליה העיּקרית הּברכה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובפרט

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והׁשלימה האמּתית ּגאּלה - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּיֹום"

ı¯‡‰ Ïk ÏÚ ÔBÈÏÚ Ec·Ï '‰ EÓL ‰z‡ Èk eÚ„ÈÂ. ¿≈¿ƒ«»ƒ¿¿«¿∆¿«»»»∆

.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
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äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç ïðé÷-úà¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®
:úBðáe íéða ãìBiåàéLîç LBðà éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´

:úîiå äðL úBàî òLúe íéðLñáéïðé÷ éçéå ¨¦½§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈
:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéráLâéïðé÷ éçéå ¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈

äðL íéraøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeãéeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ

äðL úBàî òLúe íéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk̈§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨¨®
:úîiåñåèíéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå ©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´

:ãøé-úà ãìBiå äðLæèéøçà ìûììäî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ
ìL ãøé-úà BãéìBäúBàî äðîLe äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLæééîé-ìk eéäiå ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´
úBàî äðîLe äðL íérLúå Lîç ìàììäî©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−
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:úBðáeâëäðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéå ¨«©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈
ìLe:äðL úBàî Lãë-úà CBðç Cläúiå §¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−¤

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä:íéýìûñ ¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»
זכר  ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּדכר  ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּונקבה

ב)ונּוקבא נה, אמרּו(זח"א ּובּגמרא ב). סב, אדם (יבמות ּכל ְְְְַָָָָָָָ

קדמֹות  מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ּבלא ׁשרּוי אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ׁשל  ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה אין נׁשים): (מערכת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהחיד"א

ואּׁשה  ּדאיׁש ּדהּטעם, ואפׁשר . . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאדם

יחּוד  ּגֹורם אׁשּתֹו צרּוף ידי ּדעל ונמצא, ּביניהם. י"ה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּזכּו

הּברכה. את ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליֹון,

éòéáùäëúàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´
:Cîì-úà ãìBiå äðLåëéøçà çìLeúî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´§¤À©©«£¥Æ

òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬
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ráLå òáL:úîiå äðL úBàî òáLe äðL íéñ ¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

áì-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨®̈©´¤½Ÿ©¤
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àeä íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈´

:äðL íéøNrå äàî åéîé eéäå øNáãíéìôpä ¨®̈§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«©§¦¦º
eàáé øLà ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä̈´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ
änä íäì eãìéå íãàä úBða-ìà íéýìûä éða§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨

:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabäôäàøiå ©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«©©´§
øöé-ìëå õøàa íãàä úrø äaø ék ýåýé§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨®̈¤§¨¥̧¤Æ

:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçîåýåýé íçpiå ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©¦¨´¤§Ÿ̈½
:Baì-ìà ávrúiå õøàa íãàä-úà äNr-ék¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−¤¦«

æéúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¨¸¦Æ
Nîø-ãr äîäa-ãr íãàî äîãàä éðt ìrî¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤

:íúéNr ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãråççðå §©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«§¾Ÿ©
:ýåýé éðéra ïç àöî̈¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr a zegiy ihewl)

˙ÈL‡¯a ˙L¯t»»«¿≈ƒ
היא  ׁשּבראׁשית אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכבֹוד

מאלף  יֹותר ׁשל זמן מׁש ּכֹוללת היא ּכי ּגדֹולה', ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'ּפרׁשה

ּביחד  ׁשּבחּמׁש הּפרׁשּיֹות מּכל יֹותר - ׁשנה מאֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוחמׁש

והּנה, תפ"ח). אלפים ב' ּבׁשנת הּוא החּמׁש סּיּום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻ(ׁשהרי

ּבׁשנּיּות  ורֹומזת ּבעליֹונים ּבעצם מדּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ"הּתֹורה

ּומּמּנּו למעלה, הּוא עּקרֹו ּבּתֹורה ענין ׁשּכל הינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹונים",

xihtn - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מכילה  ּפרׁשתנּו ּכאן: ואף למּטה. 'רמז' ונׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנמׁש

ׁשנים  מּקיפה ׁשהיא נׁשּתלׁשל ּומּזה 'ּבעליֹונים', רּבים, ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענינים

'ּבתחּתֹונים'. ְְִַַרּבֹות,
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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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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øéèôîäõøàa íãàä úrø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëååíçpiå §¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©¦¨´¤

-ìà ávrúiå õøàa íãàä-úà äNr-ék ýåýé§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨®̈¤©¦§©¥−¤
:Baìæ-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå ¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤

äîäa-ãr íãàî äîãàä éðt ìrî éúàøä¨¸¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈
ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr©¤−¤§©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬

:íúéNrç:ýåýé éðéra ïç àöî çðå £¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«

.ïîéñ åäé÷æçé ,äéöîà ,íé÷åñô å"î÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ãg"dan ,ziy`xa zay i`ven - illk azkn)

(d"nyz'd ,oeygxn

ׁשּבהתאם רצֹון, ּפרּוׁשֹוB‰Ï¯‡‰ויהי ּבראׁשית רׁש"י ׁשל ְְִִֵֶֶָ¿»»ְִִֵֵֶַ

(הּׁשמים  הּקּב"ה ׁשּברא הּבריאה ׁשּכל ּבראׁשית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלפרׁשת

ׁשני  ראׁשית", "ב' ּבּׁשביל זה הרי ּבהם) אׁשר וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוהארץ

את  (ׁשּקּבלּו ויׂשראל הּתֹורה "ראׁשית": הּנקראים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדברים

ואת  הּתֹורה את ּומקימים הּתֹורה את לֹומדים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה,

ׁשל  החּיּונית החׁשיבּות יֹותר עֹוד מּובנת ׁשּמּזה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָמצֹותיה),

ּובחּיּונּיּות  ,ּבכ הֹוספה ּכל ּכי ּגם ּומּובן הּתֹורה, ְְִִִִַַָָָָָָלּמּוד

הענינים  ּבכל הּקּב"ה מן ּברכה ּתֹוספת מביאה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָּובׂשמחה,

- ("ׁשמים") ּברּוחנּיּות והן ("ארץ") ּבגׁשמּיּות הן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאיׁשיים,

ּבתֹו ואחת, אחד ּבכל יקּים ׁשהּדבר ויצליח, ה' ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻיבר

ׁשנת ּתהיה תשמ"ה ּוׁשנת יׂשראל, ׁשנתBz¯‰ּכלל ,‰ÁÓN, ְְְְְִִֵֶַַָָ»ְַƒ¿»

הּנפׁשÎ¯a‰ׁשנת‡B¯‰,ׁשנת מנּוחת עם הּמּובנים, ּבכל ְַ»ְַ¿»»ְְִִֶֶַַַָָ

ּבלּמּוד  הצלחה יתר ּגם הּמביא ּדבר אמּתית, הּגּוף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומנּוחת

מעׂשה. לידי הּמביא הּתֹורה ּובלּמּוד ְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּתֹורה,

זה, מּמֹוצאיֿׁשּבתֿקדׁשֿמברכיםֿחדׁשֿמרחׁשון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוׁשּכבר

מן  האלֹוקיֹות, הּברכֹות ּכל והּנגלה הּנראה ּבּטֹוב ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָיּומׁשכּו

ימי  ּכל אל ּומראׁשֿחדׁש הּׁשבּוע, ימי ּכל אל הּזה ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשּבת

הראׁשֹון  ה"חּלין" חדׁש ׁשהּוא מרחׁשון, ּומחדׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻהחדׁש,

ּבכל  ׂשבע) (מּלׁשֹון הּמׂשבע החדׁש הּׁשביעי", "החדׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻלאחר

הּׁשנה. ּכל חדׁשי ּכל אל - ְֵֶַָָָָָטֹוב

ו"כל  יֹום ּכל מּקּוים ׁשאליה העיּקרית הּברכה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובפרט

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והׁשלימה האמּתית ּגאּלה - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּיֹום"

ı¯‡‰ Ïk ÏÚ ÔBÈÏÚ Ec·Ï '‰ EÓL ‰z‡ Èk eÚ„ÈÂ. ¿≈¿ƒ«»ƒ¿¿«¿∆¿«»»»∆

.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
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לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית 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
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6:266:358:438:469:279:3010:3010:3218:3818:2519:1118:5818:0919:11אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:527:019:069:109:539:5610:5610:5719:0418:5019:3819:2518:3419:38אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:446:538:599:039:459:4910:4810:5018:5618:4319:3119:1718:2719:31אוקראינה, קייב )ק(

7:107:189:299:3210:1110:1411:1411:1519:2119:0919:5219:4118:5319:53איטליה, מילאנו )ק(

6:036:018:358:339:039:0110:0610:0318:1018:0818:3218:3017:5018:39אקוואדור, קיטו )ח(

6:436:349:089:029:439:3710:4510:4118:5018:5519:1719:2218:3619:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:347:249:559:4910:3410:2811:3711:3219:4219:4820:1220:1819:2920:29ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:547:009:179:199:549:5610:5710:5819:0318:5319:3219:2218:3719:33ארה״ב, בולטימור )ק(

6:436:499:059:089:449:4610:4610:4718:5318:4219:2219:1118:2619:23ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:446:509:069:089:449:4610:4710:4818:5318:4319:2219:1218:2719:23ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:207:269:419:4310:2010:2211:2311:2419:2919:1819:5919:4819:0220:00ארה״ב, דטרויט )ק(

7:107:139:379:3710:1010:1011:1211:1219:1819:1019:4319:3618:5319:45ארה״ב, האוסטון )ק(

6:406:459:069:079:409:4110:4310:4318:4818:4019:1519:0618:2319:17ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:107:129:389:3810:0910:1011:1211:1119:1719:1019:4119:3518:5419:44ארה״ב, מיאמי )ק(

6:396:459:019:039:409:4210:4210:4318:4818:3819:1819:0818:2219:19ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:386:448:599:029:389:4110:4110:4218:4718:3719:1719:0618:2119:18ארה״ב, שיקגו )ק(

6:226:178:528:489:229:1810:2410:2118:2918:2918:5218:5218:1119:01בוליביה, לה-פס )ח(

7:297:389:429:4610:3010:3311:3311:3419:4019:2720:1620:0219:1120:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:297:389:439:4710:3010:3311:3311:3519:4119:2720:1620:0219:1120:16בלגיה, בריסל )ק(

5:565:508:248:208:568:529:589:5518:0318:0518:2718:2917:4618:38ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:445:388:138:098:448:409:469:4317:5117:5318:1518:1717:3418:26ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:476:569:009:049:489:5110:5110:5218:5918:4519:3419:2018:3219:34בריטניה, לונדון )ק(

6:557:059:069:119:5610:0010:5911:0119:0718:5319:4419:3018:4019:44בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:527:039:059:099:549:5810:5710:5919:0518:5119:4119:2718:3519:41גרמניה, ברלין )ק(

7:127:219:269:3010:1310:1611:1611:1719:2319:1019:5819:4518:5419:58גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:575:508:248:208:578:529:599:5518:0318:0618:2818:3117:4818:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:276:298:578:579:279:2710:3010:2918:3518:3018:5818:5318:1219:02הודו, מומבאי )ח(

6:236:258:538:539:239:2310:2610:2518:3118:2618:5418:4918:0918:58הודו, פונה )ח(

6:306:398:488:519:319:3410:3410:3518:4118:2919:1419:0218:1319:15הונגריה, בודפשט )ק(

6:486:549:109:129:489:5010:5110:5218:5818:4719:2719:1718:3119:28טורקיה, איסטנבול )ק(

7:137:189:369:3810:1310:1511:1611:1619:2219:1319:5019:4118:5619:52יוון, אתונה )ק(

6:516:599:099:129:529:5510:5510:5619:0218:5019:3519:2318:3419:35מולדובה, קישינב )ק(
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לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית 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
6:296:338:568:569:299:3010:3210:3218:3818:3019:0318:5618:1119:06באר שבע )ק(

6:286:328:548:559:289:2910:3110:3118:3718:2919:0318:5518:0019:05חיפה )ק(

6:276:318:548:559:279:2810:3010:3018:4118:3319:0218:5417:5419:04ירושלים )ק(

6:296:338:558:569:299:3010:3210:3218:3818:3019:0418:5618:1119:06תל אביב )ק(

6:416:508:589:019:429:4510:4510:4618:5218:4019:2619:1318:2419:26אוסטריה, וינה )ק(

6:106:018:338:279:109:0410:1210:0818:1618:2218:4418:5018:0319:01אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:446:529:029:059:459:4810:4810:4918:5518:4319:2719:1518:2719:28אוקראינה, אודסה )ק(

6:156:248:328:369:169:1910:1910:2118:2718:1419:0018:4717:5819:00אוקראינה, דונייצק )ק(

6:266:358:438:469:279:3010:3010:3218:3818:2519:1118:5818:0919:11אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:527:019:069:109:539:5610:5610:5719:0418:5019:3819:2518:3419:38אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:446:538:599:039:459:4910:4810:5018:5618:4319:3119:1718:2719:31אוקראינה, קייב )ק(

7:107:189:299:3210:1110:1411:1411:1519:2119:0919:5219:4118:5319:53איטליה, מילאנו )ק(

6:036:018:358:339:039:0110:0610:0318:1018:0818:3218:3017:5018:39אקוואדור, קיטו )ח(

6:436:349:089:029:439:3710:4510:4118:5018:5519:1719:2218:3619:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:347:249:559:4910:3410:2811:3711:3219:4219:4820:1220:1819:2920:29ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:547:009:179:199:549:5610:5710:5819:0318:5319:3219:2218:3719:33ארה״ב, בולטימור )ק(

6:436:499:059:089:449:4610:4610:4718:5318:4219:2219:1118:2619:23ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:446:509:069:089:449:4610:4710:4818:5318:4319:2219:1218:2719:23ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:207:269:419:4310:2010:2211:2311:2419:2919:1819:5919:4819:0220:00ארה״ב, דטרויט )ק(

7:107:139:379:3710:1010:1011:1211:1219:1819:1019:4319:3618:5319:45ארה״ב, האוסטון )ק(

6:406:459:069:079:409:4110:4310:4318:4818:4019:1519:0618:2319:17ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:107:129:389:3810:0910:1011:1211:1119:1719:1019:4119:3518:5419:44ארה״ב, מיאמי )ק(

6:396:459:019:039:409:4210:4210:4318:4818:3819:1819:0818:2219:19ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:386:448:599:029:389:4110:4110:4218:4718:3719:1719:0618:2119:18ארה״ב, שיקגו )ק(

6:226:178:528:489:229:1810:2410:2118:2918:2918:5218:5218:1119:01בוליביה, לה-פס )ח(

7:297:389:429:4610:3010:3311:3311:3419:4019:2720:1620:0219:1120:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:297:389:439:4710:3010:3311:3311:3519:4119:2720:1620:0219:1120:16בלגיה, בריסל )ק(

5:565:508:248:208:568:529:589:5518:0318:0518:2718:2917:4618:38ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:445:388:138:098:448:409:469:4317:5117:5318:1518:1717:3418:26ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:476:569:009:049:489:5110:5110:5218:5918:4519:3419:2018:3219:34בריטניה, לונדון )ק(

6:557:059:069:119:5610:0010:5911:0119:0718:5319:4419:3018:4019:44בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:527:039:059:099:549:5810:5710:5919:0518:5119:4119:2718:3519:41גרמניה, ברלין )ק(

7:127:219:269:3010:1310:1611:1611:1719:2319:1019:5819:4518:5419:58גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:575:508:248:208:578:529:599:5518:0318:0618:2818:3117:4818:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:276:298:578:579:279:2710:3010:2918:3518:3018:5818:5318:1219:02הודו, מומבאי )ח(

6:236:258:538:539:239:2310:2610:2518:3118:2618:5418:4918:0918:58הודו, פונה )ח(

6:306:398:488:519:319:3410:3410:3518:4118:2919:1419:0218:1319:15הונגריה, בודפשט )ק(

6:486:549:109:129:489:5010:5110:5218:5818:4719:2719:1718:3119:28טורקיה, איסטנבול )ק(

7:137:189:369:3810:1310:1511:1611:1619:2219:1319:5019:4118:5619:52יוון, אתונה )ק(

6:516:599:099:129:529:5510:5510:5619:0218:5019:3519:2318:3419:35מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם רכב
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
6:256:268:548:549:249:2410:2710:2618:3218:2618:5518:5018:0918:59מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:196:088:378:309:199:1210:2210:1618:2618:3318:5819:0518:1419:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:525:558:208:208:528:539:559:5418:0017:5318:2518:1817:3718:28נפאל, קטמנדו )ח(

6:546:529:259:239:549:5210:5610:5419:0118:5819:2319:2018:4119:29סינגפור, סינגפור )ח(

6:226:328:348:399:239:2710:2610:2818:3418:2019:1018:5618:0519:10פולין, ורשא )ק(

5:585:548:288:258:578:5410:009:5718:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:287:359:469:4910:2810:3111:3111:3219:3819:2720:1019:5819:1120:11צרפת, ליאון )ק(

7:377:469:539:5710:3810:4111:4111:4319:4919:3620:2220:0919:2020:22צרפת, פריז )ק(

5:465:448:178:158:458:449:489:4617:5217:4918:1418:1217:3218:20קולומביה, בוגוטה )ח(

7:057:129:259:2810:0510:0811:0811:0919:1419:0319:4519:3418:4719:46קנדה, טורונטו )ק(

6:416:499:009:039:429:4510:4510:4618:5118:4019:2319:1118:2419:24קנדה, מונטריאול )ק(

6:336:388:589:009:349:3510:3610:3718:4218:3419:0919:0118:1719:11קפריסין, לרנקה )ק(

7:427:539:519:5610:4310:4811:4611:4819:5519:4020:3320:1819:2420:33רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:157:269:239:2810:1610:2111:1911:2219:2919:1320:0819:5218:5720:07רוסיה, מוסקבה )ק(

7:087:169:259:2910:0910:1211:1211:1319:1919:0719:5219:3918:5119:52רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:137:219:309:3310:1310:1611:1611:1819:2419:1119:5619:4418:5519:57שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:388:379:079:0610:1010:0818:1418:1018:3718:3317:5318:42תאילנד, בנגקוק )ח(

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

oiliyaz aexir

הקהל  לכל ידו על לזכות אחר, ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח עצרת, שמיני ערב רביעי ביום
ואומר:

ycew zaye dxez zgnye zxvr ipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל
שמחת  במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל תורה,

(zxvr ipiny lil l"ega) dxez zgnye zxvr ipinyl

את  להדליק הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש  ידי על רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות
כדי  וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
הגרים  לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר

תורה. שמחת של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל,
להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר עצרת שמיני של הראשון היום סוף לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxez zgny lil l"ega

על  להדליק אופן בשום אסור החג. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycew zay axr

הצדקה  קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן ישראל: בארץ
קודש. שבת במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי
לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

לארץ. בחוץ גם זה, זמן
מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים בחו"ל:

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

עירוב תבשילין - לחו"ל 



רכג לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית 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
6:256:268:548:549:249:2410:2710:2618:3218:2618:5518:5018:0918:59מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:196:088:378:309:199:1210:2210:1618:2618:3318:5819:0518:1419:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:525:558:208:208:528:539:559:5418:0017:5318:2518:1817:3718:28נפאל, קטמנדו )ח(

6:546:529:259:239:549:5210:5610:5419:0118:5819:2319:2018:4119:29סינגפור, סינגפור )ח(

6:226:328:348:399:239:2710:2610:2818:3418:2019:1018:5618:0519:10פולין, ורשא )ק(

5:585:548:288:258:578:5410:009:5718:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:287:359:469:4910:2810:3111:3111:3219:3819:2720:1019:5819:1120:11צרפת, ליאון )ק(

7:377:469:539:5710:3810:4111:4111:4319:4919:3620:2220:0919:2020:22צרפת, פריז )ק(

5:465:448:178:158:458:449:489:4617:5217:4918:1418:1217:3218:20קולומביה, בוגוטה )ח(

7:057:129:259:2810:0510:0811:0811:0919:1419:0319:4519:3418:4719:46קנדה, טורונטו )ק(

6:416:499:009:039:429:4510:4510:4618:5118:4019:2319:1118:2419:24קנדה, מונטריאול )ק(

6:336:388:589:009:349:3510:3610:3718:4218:3419:0919:0118:1719:11קפריסין, לרנקה )ק(

7:427:539:519:5610:4310:4811:4611:4819:5519:4020:3320:1819:2420:33רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:157:269:239:2810:1610:2111:1911:2219:2919:1320:0819:5218:5720:07רוסיה, מוסקבה )ק(

7:087:169:259:2910:0910:1211:1211:1319:1919:0719:5219:3918:5119:52רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:137:219:309:3310:1310:1611:1611:1819:2419:1119:5619:4418:5519:57שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:388:379:079:0610:1010:0818:1418:1018:3718:3317:5318:42תאילנד, בנגקוק )ח(

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

oiliyaz aexir

הקהל  לכל ידו על לזכות אחר, ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח עצרת, שמיני ערב רביעי ביום
ואומר:

ycew zaye dxez zgnye zxvr ipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל
שמחת  במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל תורה,

(zxvr ipiny lil l"ega) dxez zgnye zxvr ipinyl

את  להדליק הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש  ידי על רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות
כדי  וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
הגרים  לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר

תורה. שמחת של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל,
להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר עצרת שמיני של הראשון היום סוף לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxez zgny lil l"ega

על  להדליק אופן בשום אסור החג. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycew zay axr

הצדקה  קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן ישראל: בארץ
קודש. שבת במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי
לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

לארץ. בחוץ גם זה, זמן
מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים בחו"ל:

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

עירוב תבשילין - לחו"ל 
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