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המשך ביאור למס' שבת ליום שלישי עמ' א



ד

xyrÎdyng ,exzi zyxt 'd mei .c"qa
*c"lyz'd haya

L„Áa ּבּיֹום מצרים, מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי «…∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
סיני  מדּבר ּבאּו ּבּגמרא 1הּזה ואיתא ּכתיב 2, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

התם  ּוכתיב סיני, מדּבר ּבאּו הּזה ּבּיֹום החדׁש3הכא ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכאן  אף חדׁש ראׁש ּלהּלן מה חדׁשים, ראׁש לכם ְֳִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּזה

הּדּיּוק  וידּוע חדׁש. סתם 4ראׁש הּזה ּבּיֹום ּׁשּנאמר מה ְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
חדׁש ראׁש ׁשהּוא מּגזרהֿׁשוה ללמד נאמר 5(וצרי ולא ( ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

ּבּיֹום  ּׁשּכתּוב ּדמה מפרׁש ּברׁש"י והּנה לחֹודׁש. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאחד
הּיֹום 6הּזה  ּכאילּו  עלי חדׁשים ּתֹורה ּדברי ׁשּיהיּו הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

הּוא  ּכפׁשּוטֹו הּזה ּבּיֹום ּדפרּוׁש להבין, וצרי ְְְְְִִִִֵֶַַָָנּתנּו.
ׁשּיהיּו ּולהּפירּוׁש סיון, חדׁש ראׁש על קאי הּזה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּבּיֹום
יֹום  ּכל על קאי הּזה ּבּיֹום כּו', עלי חדׁשים ּתֹורה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדברי
ּבכּמה  (ּכהּדּיּוק להבין צרי ּגם הּׁשנה. ימֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָָָּדכל

יֹום 7ּדרּוׁשים  ּבכל ּתֹורה ּדברי ׁשּיהיּו אפׁשר אי ,( ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָ
ׁשּכבר  אחר חדׁשים, ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָּכחדׁשים,
אפׁשר  ולכאֹורה ׁשנה. אלפים מג' יֹותר הּתֹורה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָנּתנה
זה  הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבדרּוׁשים  המבאר עלּֿפי זה 8לבאר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

הּכתּוב  האּלה 9ּבפרּוׁש הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלּמּוד  הּוא ּפרּוׁשּה זה ּבפסּוק לאמר ּדתבת ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹלאמר,

לחזר הּת ּדלאמר, ּבאפן יהיה האּלה) הּדברים (ּכל ֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו עכׁשו, אֹומר ׁשהּקּב"ה ּתען 10הּדברים ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּתען  ׁשּלׁשֹוני אּלא ,אמרת היא ׁשהּתֹורה ,אמרת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָלׁשֹוני
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ב  לאור יצא (*p"yz ± hay a"k qxhpew מרת הצדקנית הרבנית של השני יארצייטֿהילולא – שבט כ"ב יתרו, ש"פ "לקראת ,ָ

. . זי"ע נ"ע מושקא exziחי' 't w"yr,hay a"k,p"yz'd zpy."

א.1) יט, (יתרו) ב.2)פרשתנו פו, ב.3)שבת יב, פרשתנו 4)בא תו"ח קמו). ע' תקס"ז (סה"מ תקס"ז פרשתנו. ריש בתו"א זה רד"ה

פט). ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה א]. רנא, ח"ב – החדשה [בהוצאה ב מביא 5)שסו, שאינו ומזה בר"ח". – הזה "ביום כאן בפרש"י

אבל  כאן). ראב"ע (וראה החודש" ביום – הזה "ביום הספורנו וכפירוש עצמו. מהכתוב מובן שזה מוכח, שם, שבת שבמס' הגז"ש

ועוד. יז. שם, ב. מ, פקודי ראה – לחודש באחד דהול"ל להדיוק מקום יש זה פירוש לפי לכתוב 6)גם צריך הי' "לא שם: בפרש"י

סתם  הזה ביום אומרו "טעם (99 ע' ה'תש"ב (סה"מ בתחלתו ה'תש"ב השלישי בחודש ובד"ה הזה". ביום מהו ההוא, ביום אלא

mei dfi`a yxtzp `le."'כו כפירש"י . לקו"ת 7). וראה .116 ע' ה'ש"ת ריא. ע' תרפ"ה  תלח. ע' עטר"ת רלה. ס"ע תרס"ה סה"מ

א. מב, תרנ"ה 8)שה"ש סה"מ ב]. רנג, ח"ב – החדשה [בהוצאה ב שע, שם תו"ח קמט. ע' שם תקס"ז סה"מ א. סז, שם תו"א

צאֿב. ע' א.9)שם כ, קעב.10)פרשתנו קיט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰f‰ ÌBia ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ˆÏ ÈLÈÏM‰ L„Áa«…∆«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿»ƒ««∆

ÈÈÒ ¯a„Ó e‡a1‡˙È‡Â זהÓba2¯‡מובא, פסוק ‰Î‡על ·È˙k »ƒ¿«ƒ»¿ƒ»«¿»»¿ƒ»»
כאן  ‰˙Ìכתוב ·È˙Îe ,ÈÈÒ ¯a„Ó e‡a ‰f‰ ÌBia3 שם וכתוב ««∆»ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»

ניסן) חודש ראש לגבי בא, ÌÈL„Á,(בפרשת L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰«…∆«∆»∆…√»ƒ
Ôl‰l ‰Ó החדש" שנאמר שם «¿«»

הכוונה  ‡Ûהזה" L„Á L‡…̄…∆«
Ô‡k"הזה "ביום שנאמר »

L„Áהכוונה L‡¯ שבני היינו ……∆
בראש  סיני למדבר באו ישראל

סיוון. חודש

˜eic‰ Úe„ÈÂ4 השאלה ¿»««ƒ
חסידות  Ó‡pM¯במאמרי ‰Ó«∆∆¡«

Ì˙Ò ‰f‰ ÌBia לפרט בלי ««∆¿»
יום ÓÏÏ„באיזה CÈ¯ˆÂ)¿»ƒƒ¿…

‰ÂLŒ‰¯ÊbÓ נאמר שכאן ƒ¿≈»»»
"הזה" נאמר ושם "הזה"

L„Á L‡¯ ‡e‰L5‡ÏÂ ( ∆……∆¿…
¯Ó‡ במפורש„Á‡a ∆¡«¿∆»

.L„BÁÏ«∆
‰Óc L¯ÙÓ È"L¯a ‰p‰Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈¿«

‰f‰ ÌBia ·e˙kM6‡e‰ ∆»««∆
‰¯Bz È¯·c eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿≈»

EÈÏÚ ÌÈL„Á זמן בכל תמיד, ¬»ƒ»∆
ez ÌBi‰ eÏÈ‡k טבע והרי ¿ƒ«ƒ¿

מדבר  יותר להתלהב האדם

ÔÈ·‰Ï,חדש. CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
‰f‰ ÌBia Le¯Ùc¿≈««∆
‰f‰ ÌBiaL ‡e‰ BËeLÙkƒ¿∆««∆

È‡˜ הכוונהL„Á L‡¯ ÏÚ »≈«……∆
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ה

xyrÎdyng ,exzi zyxt 'd mei .c"qa
*c"lyz'd haya

L„Áa ּבּיֹום מצרים, מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי «…∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
סיני  מדּבר ּבאּו ּבּגמרא 1הּזה ואיתא ּכתיב 2, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

התם  ּוכתיב סיני, מדּבר ּבאּו הּזה ּבּיֹום החדׁש3הכא ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכאן  אף חדׁש ראׁש ּלהּלן מה חדׁשים, ראׁש לכם ְֳִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּזה

הּדּיּוק  וידּוע חדׁש. סתם 4ראׁש הּזה ּבּיֹום ּׁשּנאמר מה ְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
חדׁש ראׁש ׁשהּוא מּגזרהֿׁשוה ללמד נאמר 5(וצרי ולא ( ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

ּבּיֹום  ּׁשּכתּוב ּדמה מפרׁש ּברׁש"י והּנה לחֹודׁש. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאחד
הּיֹום 6הּזה  ּכאילּו  עלי חדׁשים ּתֹורה ּדברי ׁשּיהיּו הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

הּוא  ּכפׁשּוטֹו הּזה ּבּיֹום ּדפרּוׁש להבין, וצרי ְְְְְִִִִֵֶַַָָנּתנּו.
ׁשּיהיּו ּולהּפירּוׁש סיון, חדׁש ראׁש על קאי הּזה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּבּיֹום
יֹום  ּכל על קאי הּזה ּבּיֹום כּו', עלי חדׁשים ּתֹורה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדברי
ּבכּמה  (ּכהּדּיּוק להבין צרי ּגם הּׁשנה. ימֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָָָּדכל

יֹום 7ּדרּוׁשים  ּבכל ּתֹורה ּדברי ׁשּיהיּו אפׁשר אי ,( ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָ
ׁשּכבר  אחר חדׁשים, ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָּכחדׁשים,
אפׁשר  ולכאֹורה ׁשנה. אלפים מג' יֹותר הּתֹורה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָנּתנה
זה  הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבדרּוׁשים  המבאר עלּֿפי זה 8לבאר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

הּכתּוב  האּלה 9ּבפרּוׁש הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלּמּוד  הּוא ּפרּוׁשּה זה ּבפסּוק לאמר ּדתבת ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹלאמר,

לחזר הּת ּדלאמר, ּבאפן יהיה האּלה) הּדברים (ּכל ֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו עכׁשו, אֹומר ׁשהּקּב"ה ּתען 10הּדברים ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּתען  ׁשּלׁשֹוני אּלא ,אמרת היא ׁשהּתֹורה ,אמרת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָלׁשֹוני

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ב  לאור יצא (*p"yz ± hay a"k qxhpew מרת הצדקנית הרבנית של השני יארצייטֿהילולא – שבט כ"ב יתרו, ש"פ "לקראת ,ָ

. . זי"ע נ"ע מושקא exziחי' 't w"yr,hay a"k,p"yz'd zpy."

א.1) יט, (יתרו) ב.2)פרשתנו פו, ב.3)שבת יב, פרשתנו 4)בא תו"ח קמו). ע' תקס"ז (סה"מ תקס"ז פרשתנו. ריש בתו"א זה רד"ה

פט). ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה א]. רנא, ח"ב – החדשה [בהוצאה ב מביא 5)שסו, שאינו ומזה בר"ח". – הזה "ביום כאן בפרש"י

אבל  כאן). ראב"ע (וראה החודש" ביום – הזה "ביום הספורנו וכפירוש עצמו. מהכתוב מובן שזה מוכח, שם, שבת שבמס' הגז"ש

ועוד. יז. שם, ב. מ, פקודי ראה – לחודש באחד דהול"ל להדיוק מקום יש זה פירוש לפי לכתוב 6)גם צריך הי' "לא שם: בפרש"י

סתם  הזה ביום אומרו "טעם (99 ע' ה'תש"ב (סה"מ בתחלתו ה'תש"ב השלישי בחודש ובד"ה הזה". ביום מהו ההוא, ביום אלא

mei dfi`a yxtzp `le."'כו כפירש"י . לקו"ת 7). וראה .116 ע' ה'ש"ת ריא. ע' תרפ"ה  תלח. ע' עטר"ת רלה. ס"ע תרס"ה סה"מ

א. מב, תרנ"ה 8)שה"ש סה"מ ב]. רנג, ח"ב – החדשה [בהוצאה ב שע, שם תו"ח קמט. ע' שם תקס"ז סה"מ א. סז, שם תו"א

צאֿב. ע' א.9)שם כ, קעב.10)פרשתנו קיט, תהלים
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ממש ‰Bz¯‰חדשים ‰z ¯·kL ¯Á‡ לפניÌÈÙÏ‡ '‚Ó ¯˙BÈ ««∆¿»ƒ¿»«»≈ƒ¬»ƒ
‰L?.מאד עתיק בדבר אלא חדש בדבר מדובר לא ולמעשה »»

¯‡·Ï ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»∆¿»¿»≈
‰Ê בכל איך השאלה על ולענות ∆

לדברי  יתייחס שאדם יתכן זאת

חדש כדבר ÈtŒÏÚ«ƒהתורה
¯eac' ÌÈLe¯„a ¯‡·Ó‰«¿…»ƒ¿ƒƒ

‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰8 מאמרי ««¿ƒ∆
זה, בפסוק הפותחים חסידות

וגו', השלישי" "החודש

·e˙k‰ Le¯Ùa9¯a„ÈÂ ¿≈«»«¿«≈
ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈»«¿»ƒ
˙·˙c ,¯Ó‡Ï ‰l‡‰»≈∆≈…¿≈«

‰Ê ˜eÒÙa ¯Ó‡Ï בשונה ≈…¿»∆
למסור  כלל בדרך בפירושה

בני  כל תורה במתן (כי לאחרים

בעצמם) נכחו «≈dLe¯tישראל
Ïk) ‰¯Bz‰ „enlL ‡e‰∆ƒ«»»
‰È‰È (‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆ƒ¿∆
¯ÊÁÏ ,¯Ó‡Ïc ÔÙ‡a¿…∆¿≈…«¬…
¯ÓB‡ ‰"aw‰L ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆«»»≈

,ÂLÎÚ לומד שיהודי פעם וכל «¿»
דברי  על חוזר הוא תורה

מתן  בעת הקדושֿברוךֿהוא

אלא  בלבד זו (ולא תורה

 ֿ שהקדושֿברוך גורם שהלימוד

שוב  ויאמר יחזור כביכול, הוא,

כמבואר  כעת, הללו הדברים את

ו) בסעיף ¿BÓkלהלן
·e˙kL10ÈBLÏ ÔÚz ∆»««¿ƒ

‡È‰ ‰¯Bz‰L ,E˙¯Ó‡ƒ¿»∆∆«»ƒ
,E˙¯Ó‡'ה של ÈBLlLאמירה ‡l‡ התורה את הלומד האדם ÔÚzשל ƒ¿»∆∆»∆¿ƒ««

‰BÚkוחוזרÔl‰l ‰Ó ÔÎÏÂ .¯ÓB‡‰ ¯Á‡ כולם תורה מתן בעת ¿∆««»≈¿»≈«¿«»
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כּו' ּוביראה ּבאימה ּלהּלן מה ולכן האֹומר. אחר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכעֹונה
כּו' ּכאן אֹומר 11אף הּקּב"ה עכׁשו הּתֹורה ּבלּמּוד ּכי , ְְִִֵַַַַָָָָָ

מּתן  ּכבׁשעת מּמׁש האפן ּבאֹותֹו עכׁשו, האּלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּדברים
הּקּב"ה  ׁשל ׁשּדבריו ּדכיון ּבאּור, צרי זה וגם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתֹורה.

ׁשּנּוי  ׁשּום ּבלי לעד וקּימים ּומתחּדׁש12חּיים מתוּסף מה , ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ּפעם  עֹוד האדם) לּמּוד (ּבעת עכׁשו ׁשאֹומרם .13ּבזה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּמדרׁשÔ·eÈÂב) ּדאיתא ּבהקּדים למל14זה מׁשל , ¿»ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
ּובני  לסּוריא, ירדּו לא רֹומי ּבני ואמר ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּגזר
העֹולם, את הּקּב"ה ּכׁשּברא  ּכ לרֹומי, יעלּו לא ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָֹסּוריא

אדם  לבני נתן והארץ לה' ׁשמים ה ּׁשמים ואמר ,15ּגזר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
יעלּו הּתחּתֹונים ואמר הּגזרה ּבּטל הּתֹורה, לּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּכׁשּבּקׁש
הּמתחיל, ואני לּתחּתֹונים, ירדּו והעליֹונים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָלעליֹונים

ּוכתיב 16ׁשּנאמר  סיני, הר על הוי' אמר 17וּירד מׁשה ואל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשהיה  ּבעֹולם אלקּות ׁשהּגּלּוי ידּוע והּנה הוי'. אל ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלה
וּירד  לּתחּתֹונים, העליֹונים (ירידת ּתֹורה מּתן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּבׁשעת
היינּו למּטה, מלמעלה ּבדר היה סיני) הר  על ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָהוי'
היה  לא והּמּטה מלמעלה, ההמׁשכה מּצד היה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשהּגּלּוי

לזה  הּוא 18ּכלי לעליֹונים יעלּו הּתחּתֹונים וענין ,19 ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּומצֹות  ּדתֹורה ׁשהעבֹודה הּכח נּתן ּתֹורה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבמּתן
ּכלי  ׁשּיהיה ּבעֹולם ּתפעֹול ּתֹורה, מּתן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּלאחרי

אחר  ּבמקֹום וכּמבאר קּיּום 20לאלקּות. ׁשעלֿידי ּדזה , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּבהם  ׁשּבעֹולם ּבּדברים וזּכּו ּברּור נעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמצֹות
הם  נעׂשים ענינים ׁשּבכּמה ועד הּמצוה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָנעׂשית
נתינת  עלֿידי הּוא מצוה, ׁשל חפצא ׁשּבעֹולם) ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ(הּדברים
(רצֹונֹו ׁשהּמצֹות ּדכיון ּבמּתןּֿתֹורה. ׁשּנּתנה מיחדת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכח
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א.11) כב, שם.12)ברכות תרנ"ה מסה"מ 13.7)ולהעיר שבהערה וה'ש"ת תרס"ה סה"מ עד"ז שמו"ר 14)ראה טו. וארא תנחומא

ועוד. ג. טז.15)פי"ב, קטו, כ.16)תהלים יט, א.17)פרשתנו כד, ח"ב 18)משפטים תער"ב המשך ואילך. פד ס"ע תרמ"ג סה"מ

.24 ע' ח"ח לקו"ש וראה ובכ"מ. ואילך. תתקל שם.19)ס"ע לקו"ש על 20)ראה הדרן ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה

ואילך). תיז ס"ע וש"ס הרמב"ם על הדרנים – מנחם (תורת ואילך ס"ה (תשמ"ט) הש"ס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה' לפני eÎ'עמדו Ô‡k Û‡ 'eÎ ‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a11, שיהודי פעם כל ¿≈»¿ƒ¿»«»

וביראה  באימה להיות צריך הדבר תורה ÂLÎÚלומד ‰¯Bz‰ „enÏa Èkƒ¿ƒ«»«¿»
LnÓ ÔÙ‡‰ B˙B‡a ,ÂLÎÚ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯ÓB‡ ‰"aw‰«»»≈«¿»ƒ»≈∆«¿»¿»…∆«»

‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚL·k.אחריו חוזר ÔÂÈÎcוהאדם ,¯e‡a CÈ¯ˆ ‰Ê Ì‚Â ¿ƒ¿«««»¿«∆»ƒ≈¿≈»
‰"aw‰ ÏL ÂÈ¯·cL∆¿»»∆«»»

„ÚÏ ÌÈÓi˜Â ÌÈiÁ מאז »ƒ¿«»ƒ»«
קיימים  הם לראשונה שנאמרו

ÈepLלנצח  ÌeL ÈÏa12, ¿ƒƒ
או  שינוי שום בהם נהיה ולא

ÛqÂ˙Óחלישות  ‰Ó«ƒ¿«≈
Ì¯ÓB‡L ‰Êa LcÁ˙Óeƒ¿«≈»∆∆¿»
„enÏ ˙Úa) ÂLÎÚ«¿»¿≈ƒ

ÌÚt „BÚ (Ì„‡‰13 ומה »»»««
אם  התורה, בלימוד חסר היה

על  חזרה נחשב היה הדבר

אמר  שהקדושֿברוךֿהוא דברים

שנים.? אלפי מלפני

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ
‡˙È‡cמובאL¯„na14, ¿ƒ»«ƒ¿»

תורה מתן ««ÏLÓאודות
Èa ¯Ó‡Â ¯ÊbL CÏÓÏ¿∆∆∆»«¿»«¿≈
,‡È¯eÒÏ e„¯È ‡Ï ÈÓB¯ƒ…≈¿¿¿»
eÏÚÈ ‡Ï ‡È¯eÒ È·e¿≈¿»…«¬
‡¯aLk Ck ,ÈÓB¯Ï¿ƒ»¿∆»»
¯Êb ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰"aw‰«»»∆»»»«
ÌÈÓL ÌÈÓM‰ ¯Ó‡Â¿»««»«ƒ»«ƒ
È·Ï Ô˙ ı¯‡‰Â '‰Ï«¿»»∆»«ƒ¿≈

Ì„‡15, להיות יכול ולא »»
("שמים") רוחניות בין חיבור

("ארץ") ≈LwaLk¿∆ƒוגשמיות
Ïha ,‰¯Bz‰ ÔzÏƒ≈«»ƒ≈

‡Â ‰¯Êb‰ÌÈBzÁz‰ ¯Ó «¿≈»¿»«««¿ƒ
ÌÈBÈÏÚÏ("ארץ") eÏÚÈ«¬»∆¿ƒ

e„¯È("שמים") ÌÈBÈÏÚ‰Â¿»∆¿ƒ≈¿
,ÌÈBzÁzÏ יהיה שכן כך ««¿ƒ

ורוחניות גשמיות בין ‰ÏÈÁ˙n,חיבור È‡Â אומר הוא הקדושֿברוך «¬ƒ««¿ƒ
הגזירה  לביטול ראשון צעד עושה שהוא המתחיל, אני – עצמו על

לרוחניות גשמיות בין ‰¯Ó‡pL16¯המבדילה ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ ∆∆¡««≈∆¬»»««
,ÈÈÒלמטה מלמעלה העליונים ירידת È˙Îe17‰LÓ·היינו Ï‡Â ƒ«¿ƒ¿∆…∆

'ÈÂ‰ Ï‡ ‰ÏÚ ¯Ó‡.למעלה מלמטה התחתונים עליית היינו »«¬≈∆¬»»

‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰È‰L ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ Èelb‰L Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«∆«ƒ¡…»»∆»»ƒ¿«««»
‰È‰ (ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ ,ÌÈBzÁzÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯È)¿ƒ«»∆¿ƒ««¿ƒ«≈∆¬»»««ƒ«»»

C¯„a וירידה המשכה ‰È‰של Èelb‰L eÈÈ‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»«¿∆«ƒ»»
‰ÊÏ ÈÏk ‰È‰ ‡Ï ‰hn‰Â ,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰ „vÓ18, העולם ƒ«««¿»»ƒ¿«¿»¿««»…»»¿ƒ»∆

ראוי  כלי היה לא מצידו הזה

האלוקי  האור את לקלוט ומוכשר

מתן  בעת לעולם שבא הנעלה

‰ÌÈBzÁzתורה ÔÈÚÂ¿ƒ¿«««¿ƒ
‡e‰ ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ19 «¬»∆¿ƒ

Ák‰ Ôz ‰¯Bz ÔzÓaL∆¿««»ƒ««…«
˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿»ƒ¿

,‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡lL ממתן ∆¿«¬≈««»
ואילך ÌÏBÚaתורה ÏBÚÙzƒ¿»»

˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ‰È‰iL ובעוד ∆ƒ¿∆¿ƒ∆¡…
מתן  בעת האלוקית שההתגלות

כלֿכך  חדרה לא עצמו תורה

פעלה  ולא העולם גשמיות בתוך

שעה  באותה כי מהותי, שינוי בו

ראוי  כלי היה לא עדיין העולם

האור  את ולקלוט להכיל

תורה  במתן הרי האלוקי,

לימוד  ואילך שמכאן התחדש

ממשיכים  המצוות וקיום התורה

באופן  בעולם אלוקות גילוי

העולם  בגשמיות חודר שהדבר

אותה. ומעלה «…¿»¿nÎÂ·‡¯ומקדש
¯Á‡ ÌB˜Óa20‰Êc , ¿»«≈¿∆

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿
CekÊÂ ¯e¯a ‰NÚ«¬∆≈¿ƒ

¯·caÌ‰aL ÌÏBÚaL ÌÈ «¿»ƒ∆»»∆»∆
,‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ שהטוב «¬≈«ƒ¿»

מזדככים  והם מהרע נפרד שבהם

לקדושה  ועולים »¿ÚÂ„ומתעדנים
ÌÈÈÚ ‰nÎaL במצוות ∆¿«»ƒ¿»ƒ

‰Ìמסויימות ÌÈNÚ«¬ƒ≈
‰ÂˆÓ ÏL ‡ˆÙÁ (ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰),קדושה בהם ‰e‡ויש «¿»ƒ∆»»∆¿»∆ƒ¿»

‰¯BzŒÔzÓa ‰zpL ˙„ÁÈÓ Ák ˙È˙ È„ÈŒÏÚ קודם הייתה ולא «¿≈¿ƒ«…«¿À∆∆∆ƒ¿»¿««»
אבל  שניתנה לפני גם התורה את קיימו אמנם שהאבות בחסידות כמבואר לכן

ודבר  המצוות את קיימו שבהם הגשמיים בחפצים קדושה החדירו לא מעשיהם

תורה. במתן התחדש ‰aw"‰)זה ÏL BBˆ¯) ˙Bˆn‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿¿∆«»»
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c"lyz'd haya xyrÎdyng ,exzi zyxt 'd mei

הּמצֹות) נעׂשים (ׁשּבהם ׁשּבעֹולם והּדברים הּקּב"ה) ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשל
ׁשּנּוי  יפעלּו ׁשהּמצֹות ּבכדי לכן, לגמרי, ּבאיןֿערֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָהם
הּגזרה  ּבּטּול עלֿידי ּדוקא הּוא ׁשּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּדברים
(הּדברים  והּתחּתֹונים (מצֹות) העליֹונים ׁשּבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהמחיצה
ּדזה  הּתֹורה, ללּמּוד ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבעֹולם).

(רֹוממּות  ׁשּנּוי נעׂשה הּתֹורה לּמּוד ּבאדם 21ׁשעלֿידי ( ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
הּקּב"ה  ׁשל חכמתֹו עם מתאחד ׁשהּוא ועד ,22הּלֹומדּה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

והמחיצה  הּגזרה ּבּטּול נעׂשה ׁשּבמּתןּֿתֹורה עלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּוא
האדם  וׂשכל (עליֹונים) הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבין

ְִַ(ּתחּתֹונים).

ׁשני p‰Â‰ג) ותחּתֹונים) (עליֹונים ּומּטה ּבמעלה ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֶַַַָָ
ּבמקֹום  ּומּטה מעלה (ענינים). ְְְִִִֵַַָָָָּפרּוׁשים
ּומּטה  ּדמעלה זה וענין רּוחני), מקֹום אֹו ּגׁשמי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ(מקֹום
איןֿסֹוף  מאֹור ההמׁשכה היתה ּדבאם מהּקו. הּוא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשרׁשֹו

ּבׁשוה  העֹולמֹות ּכל היּו הּקו) עלֿידי ועֹוד 23(ׁשּלא . ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹ
הה  ענין ׁשּכללּות ּומּטה, ּבמעלה (מעלה ּפרּוׁש תחּלקּות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

למעלה  הּוא מעלה ּכי מּטה, ּבׁשם נקרא ּדמקֹום) ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומּטה
וכּידּוע  הּמאמר 24מהתחּלקּות. איןֿסֹוף 25ּבפרּוׁש אֹור ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָ

ּתכלית, אין עד מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָלמעלה
הּקו  ׁשרׁש ּגבּול, ׁשּבבחינת האֹור הּוא מּטה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּדלמּטה
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תורה 21) "שלמדתי שם ובפירש"י בשוקא", איכא יוסף כמה דמ"ת) (יום גרים דקא יומא האי לאו "אי ב סח, פסחים ראה

iznnexzpe.דמ"ת יומא" ב"האי נתחדש ומתרומם, שמתעלה תורה, הלומד בהאדם שנעשה דהשינוי ,(214 (ע' שם ובלקו"ש ."

ואכ"מ. ואילך). תיח ס"ע שם מנחם (תורת 31 הערה הנ"ל הדרן פ"ה.22)וראה ואילך.23)תניא מט ע' תרס"ו המשך בארוכה ראה

ואילך. 160 ע' ה'תש"ח סה"מ ואילך. תתקכ ע' ח"ב קפט.24)תער"ב ע' תרס"ו תקו"ז n"kae.(25המשך (וראה ראה נז תיקון סוף

וש"נ. ואילך. קפ ואילך. קעא ע' ח"ג לקמן וראה סע"ג. לד, יתרו ז"ח ב). מ, – יט תיקון שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ (˙Bˆn‰ ÌÈNÚ Ì‰aL) ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰Â¿«¿»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬

,È¯Ó‚Ï והעשייה האלוקי הציווי בין ודמיון יחס כל אין הדברים מהות ומצד ¿«¿≈
שיעור לאין מזה זה רחוקים והם eÏÚÙÈהגשמית ˙Bˆn‰L È„Îa ,ÔÎÏ»≈ƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿¬

,ÌÏBÚaL ÌÈ¯·ca ÈepL חיבור יהיה העצום והריחוק הפער שלמרות כך ƒ«¿»ƒ∆»»
במידה  והרוחניות הגשמיות בין

שינוי  יפעל המצוות שקיום כזו

הגשמיים Âc˜‡בדברים ‡e‰«¿»
‰¯Êb‰ Ïeha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«¿≈»
ÔÈaL ‰ˆÈÁÓ‰Â¿«¿ƒ»∆≈
(˙BˆÓ) ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒƒ¿
ÌÈ¯·c‰) ÌÈBzÁz‰Â¿««¿ƒ«¿»ƒ

(ÌÏBÚaL לחבר הכוח ונתינת ∆»»
התחדש  שכאמור דבר ביניהם,

תורה. במתן

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ למבואר בדומה ¿«∆∆∆
מעלה  בין החיבור לגבי לעיל

ו"תחתונים" "עליונים" ומטה,

המצות Ú‚Baבקיום ‡e‰¿≈«
‰Êc ,‰¯Bz‰ „enÏÏ¿ƒ«»¿∆
‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»

˙eÓÓB¯) ÈepL ‰NÚ21 «¬∆ƒ¿
‰d„ÓBl,והתעלות  Ì„‡a (»»»«¿»

„ÚÂ והרוממות וההתעלות ¿«
לימוד  ידי על באדם שנפעלת

כדי  עד מאד גדולה היא התורה

ÌÚכך „Á‡˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«≈ƒ
ÓÎÁ‰"aw‰ ÏL B˙22, »¿»∆«»»

התניא  בספר בהרחבה כמבואר

לימוד  עלֿידי כיצד ה) (פרק

התורה  עם מתאחד האדם הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו חכמתו שהיא התורה

להיות  בגשמיות, כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין נפלא ב"יחוד

לזה והכוח והאפשרות ופנה", צד מכל ממש ומיוחדים ‰e‡לאחדים
ÔÈaL ‰ˆÈÁÓ‰Â ‰¯Êb‰ Ïeha ‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓaL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿««»«¬»ƒ«¿≈»¿«¿ƒ»∆≈

(ÌÈBzÁz) Ì„‡‰ ÏÎNÂ (ÌÈBÈÏÚ) ‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ונוצרה »¿»∆«»»∆¿ƒ¿≈∆»»»«¿ƒ
ב"יחוד  ויתאחדו יתחברו ביניהם העצום והפער הריחוק שלמרות האפשרות

נפלא".

ÌÈLe¯t ÈL (ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ) ‰hÓe ‰ÏÚÓa ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿«¿»«»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ
שני ( על ‡Bהמורים ÈÓLb ÌB˜Ó) ÌB˜Óa ‰hÓe ‰ÏÚÓ .(ÌÈÈÚƒ¿»ƒ«¿»«»¿»»«¿ƒ

ÈÁe¯ ÌB˜Ó"מקום" אלא הפשוט הגשמי במובן "מקום" לא כמובן שהוא »»ƒ

וענין  דרגה של hÓe‰במובן ‰ÏÚÓc ‰Ê ÔÈÚÂ ומקום ), עליון מקום ¿ƒ¿»∆¿«¿»«»
Âw‰Óתחתון ‡e‰ BL¯L ברצונו עלה שכאשר וחסידות בקבלה מבואר »¿≈««

כביכול, הצידה, וסילק צמצם הוא מוגבל, עולם לברוא הקדושֿברוךֿהוא של

בלבד  דק קו והאיר חזר הצמצום ולאחר מוגבל, הבלתי סוף האין אור את

שלפני  מהאור יחסית) מועט (אור

שהיה  הדבר וטעם הצמצום.

הוא הקו בהארת Ì‡·cƒ¿ƒצורך
‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ וההתגלות »¿»««¿»»

בריאת  לצורך האלוקי האור של

‡ÛBÒŒÔÈהעולמות  ¯B‡Ó≈≈
‰Âw)עצמו  È„ÈŒÏÚ ‡lL)∆…«¿≈««

˙BÓÏBÚ‰ Ïk eÈ‰»»»»
‰ÂLa23 בין הבדלים היו ולא ¿»∆

מבחינת  כי ו"למטה" "למעלה"

הכל  מוגבל, הבלתי סוף האין

מועט  מאור התהוות ורק שווה.

 ֿ לאורֿאיןֿסוףֿהבלי (יחסית

'סדר  ליצור מאפשרת גבול)

יבוא  האור בו השתלשלות'

הדרגתית  בצורה למטה מלמעלה

גבוהות  לדרגות חלוקה עם

נמוכות. ודרגות

‰ÏÚÓa Le¯t „BÚÂ¿≈¿«¿»
ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,‰hÓe«»∆¿»ƒ¿«

˙e˜lÁ˙‰‰ העובדה עצם «ƒ¿«¿
מזו  זו שונות דרגות שיש

ÌB˜Óc ‰hÓe ‰ÏÚÓ) כך «¿»«»¿»
עליו  דרגות ודרגות שיש נות

ÌLaתחתונות  ‡¯˜ (ƒ¿»¿≈
‰ÏÚÓ Èk ,‰hÓבאמת ועליון שנעלה e˜lÁ˙‰Ó˙מה ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ «»ƒ«¿»¿«¿»≈ƒ¿«¿

ו"מטה". "מעלה" בין והבדלים חלוקה בו החסידות Úe„iÎÂ24ואין בתורת ¿«»«
¯Ó‡n‰ Le¯Ùa25 בזוהרÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¿≈««¬»≈¿«¿»«¿»«≈

,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏe ı˜ ולא אינסופי הוא האלוקי האור ≈¿«»«»«≈«¿ƒ
למעלה  וההארה למטה וגם למעלה גם ומאיר קיים שהוא זה במובן מוגבל

ונמשכת  היורדת למטה וההארה קץ" אין עד "מעלה ב"מעלה", גבול ללא היא

קץ" אין עד "למטה גבול ללא למטה ‰‡B¯עד ‡e‰ ‰hÓ ‰hÓÏcƒ¿«»«»»
,Ïe·b ˙ÈÁ·aL מוגבל לא סוף שהאין כיוון וחסידות, בקבלה כמבואר ∆ƒ¿ƒ«¿

ובלי  סוף אין שהוא כשם הרי אפשרית, שלימות בכל ומושלם הגבלה, בשום

אין  עד "למטה הוא שהאיןֿסוף הזוהר ודברי הגבול. כוח את גם לו יש גבול,
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ז c"lyz'd haya xyrÎdyng ,exzi zyxt 'd mei

הּמצֹות) נעׂשים (ׁשּבהם ׁשּבעֹולם והּדברים הּקּב"ה) ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשל
ׁשּנּוי  יפעלּו ׁשהּמצֹות ּבכדי לכן, לגמרי, ּבאיןֿערֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָהם
הּגזרה  ּבּטּול עלֿידי ּדוקא הּוא ׁשּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּדברים
(הּדברים  והּתחּתֹונים (מצֹות) העליֹונים ׁשּבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהמחיצה
ּדזה  הּתֹורה, ללּמּוד ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבעֹולם).

(רֹוממּות  ׁשּנּוי נעׂשה הּתֹורה לּמּוד ּבאדם 21ׁשעלֿידי ( ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
הּקּב"ה  ׁשל חכמתֹו עם מתאחד ׁשהּוא ועד ,22הּלֹומדּה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

והמחיצה  הּגזרה ּבּטּול נעׂשה ׁשּבמּתןּֿתֹורה עלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּוא
האדם  וׂשכל (עליֹונים) הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבין

ְִַ(ּתחּתֹונים).

ׁשני p‰Â‰ג) ותחּתֹונים) (עליֹונים ּומּטה ּבמעלה ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֶַַַָָ
ּבמקֹום  ּומּטה מעלה (ענינים). ְְְִִִֵַַָָָָּפרּוׁשים
ּומּטה  ּדמעלה זה וענין רּוחני), מקֹום אֹו ּגׁשמי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ(מקֹום
איןֿסֹוף  מאֹור ההמׁשכה היתה ּדבאם מהּקו. הּוא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשרׁשֹו

ּבׁשוה  העֹולמֹות ּכל היּו הּקו) עלֿידי ועֹוד 23(ׁשּלא . ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹ
הה  ענין ׁשּכללּות ּומּטה, ּבמעלה (מעלה ּפרּוׁש תחּלקּות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

למעלה  הּוא מעלה ּכי מּטה, ּבׁשם נקרא ּדמקֹום) ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומּטה
וכּידּוע  הּמאמר 24מהתחּלקּות. איןֿסֹוף 25ּבפרּוׁש אֹור ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָ

ּתכלית, אין עד מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָלמעלה
הּקו  ׁשרׁש ּגבּול, ׁשּבבחינת האֹור הּוא מּטה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּדלמּטה
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תורה 21) "שלמדתי שם ובפירש"י בשוקא", איכא יוסף כמה דמ"ת) (יום גרים דקא יומא האי לאו "אי ב סח, פסחים ראה

iznnexzpe.דמ"ת יומא" ב"האי נתחדש ומתרומם, שמתעלה תורה, הלומד בהאדם שנעשה דהשינוי ,(214 (ע' שם ובלקו"ש ."

ואכ"מ. ואילך). תיח ס"ע שם מנחם (תורת 31 הערה הנ"ל הדרן פ"ה.22)וראה ואילך.23)תניא מט ע' תרס"ו המשך בארוכה ראה

ואילך. 160 ע' ה'תש"ח סה"מ ואילך. תתקכ ע' ח"ב קפט.24)תער"ב ע' תרס"ו תקו"ז n"kae.(25המשך (וראה ראה נז תיקון סוף

וש"נ. ואילך. קפ ואילך. קעא ע' ח"ג לקמן וראה סע"ג. לד, יתרו ז"ח ב). מ, – יט תיקון שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ (˙Bˆn‰ ÌÈNÚ Ì‰aL) ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰Â¿«¿»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬

,È¯Ó‚Ï והעשייה האלוקי הציווי בין ודמיון יחס כל אין הדברים מהות ומצד ¿«¿≈
שיעור לאין מזה זה רחוקים והם eÏÚÙÈהגשמית ˙Bˆn‰L È„Îa ,ÔÎÏ»≈ƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿¬

,ÌÏBÚaL ÌÈ¯·ca ÈepL חיבור יהיה העצום והריחוק הפער שלמרות כך ƒ«¿»ƒ∆»»
במידה  והרוחניות הגשמיות בין

שינוי  יפעל המצוות שקיום כזו

הגשמיים Âc˜‡בדברים ‡e‰«¿»
‰¯Êb‰ Ïeha È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«¿≈»
ÔÈaL ‰ˆÈÁÓ‰Â¿«¿ƒ»∆≈
(˙BˆÓ) ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒƒ¿
ÌÈ¯·c‰) ÌÈBzÁz‰Â¿««¿ƒ«¿»ƒ

(ÌÏBÚaL לחבר הכוח ונתינת ∆»»
התחדש  שכאמור דבר ביניהם,

תורה. במתן

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ למבואר בדומה ¿«∆∆∆
מעלה  בין החיבור לגבי לעיל

ו"תחתונים" "עליונים" ומטה,

המצות Ú‚Baבקיום ‡e‰¿≈«
‰Êc ,‰¯Bz‰ „enÏÏ¿ƒ«»¿∆
‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»

˙eÓÓB¯) ÈepL ‰NÚ21 «¬∆ƒ¿
‰d„ÓBl,והתעלות  Ì„‡a (»»»«¿»

„ÚÂ והרוממות וההתעלות ¿«
לימוד  ידי על באדם שנפעלת

כדי  עד מאד גדולה היא התורה

ÌÚכך „Á‡˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«≈ƒ
ÓÎÁ‰"aw‰ ÏL B˙22, »¿»∆«»»

התניא  בספר בהרחבה כמבואר

לימוד  עלֿידי כיצד ה) (פרק

התורה  עם מתאחד האדם הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו חכמתו שהיא התורה

להיות  בגשמיות, כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין נפלא ב"יחוד

לזה והכוח והאפשרות ופנה", צד מכל ממש ומיוחדים ‰e‡לאחדים
ÔÈaL ‰ˆÈÁÓ‰Â ‰¯Êb‰ Ïeha ‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓaL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿««»«¬»ƒ«¿≈»¿«¿ƒ»∆≈

(ÌÈBzÁz) Ì„‡‰ ÏÎNÂ (ÌÈBÈÏÚ) ‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ונוצרה »¿»∆«»»∆¿ƒ¿≈∆»»»«¿ƒ
ב"יחוד  ויתאחדו יתחברו ביניהם העצום והפער הריחוק שלמרות האפשרות

נפלא".

ÌÈLe¯t ÈL (ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ) ‰hÓe ‰ÏÚÓa ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿«¿»«»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ
שני ( על ‡Bהמורים ÈÓLb ÌB˜Ó) ÌB˜Óa ‰hÓe ‰ÏÚÓ .(ÌÈÈÚƒ¿»ƒ«¿»«»¿»»«¿ƒ

ÈÁe¯ ÌB˜Ó"מקום" אלא הפשוט הגשמי במובן "מקום" לא כמובן שהוא »»ƒ

וענין  דרגה של hÓe‰במובן ‰ÏÚÓc ‰Ê ÔÈÚÂ ומקום ), עליון מקום ¿ƒ¿»∆¿«¿»«»
Âw‰Óתחתון ‡e‰ BL¯L ברצונו עלה שכאשר וחסידות בקבלה מבואר »¿≈««

כביכול, הצידה, וסילק צמצם הוא מוגבל, עולם לברוא הקדושֿברוךֿהוא של

בלבד  דק קו והאיר חזר הצמצום ולאחר מוגבל, הבלתי סוף האין אור את

שלפני  מהאור יחסית) מועט (אור

שהיה  הדבר וטעם הצמצום.

הוא הקו בהארת Ì‡·cƒ¿ƒצורך
‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ וההתגלות »¿»««¿»»

בריאת  לצורך האלוקי האור של

‡ÛBÒŒÔÈהעולמות  ¯B‡Ó≈≈
‰Âw)עצמו  È„ÈŒÏÚ ‡lL)∆…«¿≈««

˙BÓÏBÚ‰ Ïk eÈ‰»»»»
‰ÂLa23 בין הבדלים היו ולא ¿»∆

מבחינת  כי ו"למטה" "למעלה"

הכל  מוגבל, הבלתי סוף האין

מועט  מאור התהוות ורק שווה.

 ֿ לאורֿאיןֿסוףֿהבלי (יחסית

'סדר  ליצור מאפשרת גבול)

יבוא  האור בו השתלשלות'

הדרגתית  בצורה למטה מלמעלה

גבוהות  לדרגות חלוקה עם

נמוכות. ודרגות

‰ÏÚÓa Le¯t „BÚÂ¿≈¿«¿»
ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,‰hÓe«»∆¿»ƒ¿«

˙e˜lÁ˙‰‰ העובדה עצם «ƒ¿«¿
מזו  זו שונות דרגות שיש

ÌB˜Óc ‰hÓe ‰ÏÚÓ) כך «¿»«»¿»
עליו  דרגות ודרגות שיש נות

ÌLaתחתונות  ‡¯˜ (ƒ¿»¿≈
‰ÏÚÓ Èk ,‰hÓבאמת ועליון שנעלה e˜lÁ˙‰Ó˙מה ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ «»ƒ«¿»¿«¿»≈ƒ¿«¿

ו"מטה". "מעלה" בין והבדלים חלוקה בו החסידות Úe„iÎÂ24ואין בתורת ¿«»«
¯Ó‡n‰ Le¯Ùa25 בזוהרÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¿≈««¬»≈¿«¿»«¿»«≈

,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏe ı˜ ולא אינסופי הוא האלוקי האור ≈¿«»«»«≈«¿ƒ
למעלה  וההארה למטה וגם למעלה גם ומאיר קיים שהוא זה במובן מוגבל

ונמשכת  היורדת למטה וההארה קץ" אין עד "מעלה ב"מעלה", גבול ללא היא

קץ" אין עד "למטה גבול ללא למטה ‰‡B¯עד ‡e‰ ‰hÓ ‰hÓÏcƒ¿«»«»»
,Ïe·b ˙ÈÁ·aL מוגבל לא סוף שהאין כיוון וחסידות, בקבלה כמבואר ∆ƒ¿ƒ«¿

ובלי  סוף אין שהוא כשם הרי אפשרית, שלימות בכל ומושלם הגבלה, בשום

אין  עד "למטה הוא שהאיןֿסוף הזוהר ודברי הגבול. כוח את גם לו יש גבול,
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l`xyiח ipa z`vl iyilyd ycega

ׁשהם  ּומּטה, ּדמעלה ההתחּלקּות ּבהעלם ּבֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(ׁשּיׁש
הּוא  מעלה ּולמעלה ׁשּבעֹולמֹות), ּומּטה ּדמעלה ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשרׁש
מהתחּלקּות. ׁשּלמעלה הּסֹובב ׁשרׁש הּבליּֿגבּול, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹור
ּדמעלה  החּבּור נעׂשה ׁשּבמּתןּֿתֹורה ּדזה לֹומר, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָויׁש
ּומּטה  ּדמעלה החּבּור הענינים. ּבׁשני הּוא ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּומּטה,
ּדאצילּות  החּבּור הּוא ּדבכללּות (מקֹום), ְְֲִִִֶַַָָָָׁשּבעֹולמֹות

הּבליּֿגבּול 26ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ּדא ֹור החּבּור וגם , ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָ
העֹולמֹות, ׁשּבער האֹור עם מעֹולמֹות ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּלמעלה

הּוא 27וכּידּוע  מּתןּֿתֹורה) (ׁשּלאחרי  הּמצֹות  ׁשענין ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָ
ּוׁשכינּתיּה, קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשעלֿידם

ּוממּלא. סֹובב ְִֵֵַיחּוד

ֿ p‰Â‰ד) ׁשּבמּתן ּומּטה ּדמעלה ׁשּבהחּבּור זה ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
מהּגדר  ׁשּלמעלה הּמעלה ּגם נכלל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּתֹורה
להּנתינתּֿכח  ּבנֹוגע הן הּוא ׁשּבעֹולמֹות, ּומּטה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּדמעלה
ּומצֹות  ּדתֹורה העבֹודה על ּבמּתןּֿתֹורה ְְְְֲִֶַַַָָָָָָׁשהיתה
 ֿ ׁשעל לעליֹונים), יעלּו (הּתחּתֹונים מּתןּֿתֹורה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלאחרי
ו)אֹור  האצילּות (אֹור ימׁש הּתחּתֹונים עבֹודת ְְְְֲֲִִֵַַַַָֻידי
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ובכ"מ.26) רנ. ע' ח"א תער"ב המשך עה. ע' תרמ"ג סה"מ ועוד.27)ראה נה. ע' שם לו. ע' תרס"ו המשך א). (נח, פמ"א תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והוא  גבול, שבבחינת אור גם מתגלה האינסופי שמהאור לכך כוונתם קץ"

גבול, בבחינת שמאיר ‰Âwהאור L¯L אור הוא האינסופי לאור שביחס …∆««
hÓe‰,מוגבל ‰ÏÚÓc ˙e˜lÁ˙‰‰ ÌÏÚ‰a Ba LiL) אור בגלוי, ∆≈¿∆¿≈«ƒ¿«¿¿«¿»«»

בו  יש בהעלם אבל גבול ללא המאיר האינסופי האור של התגלות הוא הקו

המושג  עצם בין והבדל חלוקה

"מטה", המושג ועצם "מעלה"

Ì‰L"מעלה" המושגים ∆≈
ÏÚÓc‰ו"מטה" L¯M‰«…∆¿«¿»

˙BÓÏBÚaL ‰hÓe אלא «»∆»»
היא  הזו החלוקה שבשורש

בגלוי  היא ובעולמות ),בהעלם
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏe הזוהר דברי ¿«¿»«¿»

עד  "למעלה הוא סוף אין שאור

האיןֿסוף  לאור מכוונים קץ" אין

,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ‡e‰«¿ƒ¿
‰ÏÚÓlL ··Bq‰ L¯L…∆«≈∆¿«¿»

˙e˜lÁ˙‰Ó האלוקי האור ≈ƒ¿«¿
ובכל  העולמות בכל המאיר

ומבחינתו  שווה, במידה הדרגות

"סובב  נקרא דרגות, חילוקי אין

"סובב" הוא (כי עלמין" כל

מלמעלה, העולמות על ו"מקיף"

בפנימיות, בהם מתלבש ולא

כל  ה"ממלא מאור בשונה

לכל  ומדוד המוגבל עלמין"

ערכו) לפי נברא ולכל עולם

הוא  להארתו, גבול ואין קץ" אין עד מעלה "למעלה המאיר האינסופי והאור

עלמין. כל הסובב לאור השורש

,‰hÓe ‰ÏÚÓc ¯eaÁ‰ ‰NÚ ‰¯BzŒÔzÓaL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆¿««»«¬»«ƒ¿«¿»«»
לעיל, ‰ÌÈÈÚכמבואר ÈLa ‡e‰ הפירושים לשני בהתאם האמורים, ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

- האחד ו"מטה". "מעלה" hÓe‰במושגים ‰ÏÚÓc ¯eaÁ‰«ƒ¿«¿»«»
,(ÌB˜Ó) ˙BÓÏBÚaL עליונות דרגות בין והתאחדות התחברות היינו ∆»»»

תחתונות  Œ‰‡È¯·eלדרגות ˙eÏÈˆ‡c ¯eaÁ‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·c¿ƒ¿»«ƒ«¬ƒ¿ƒ»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ26, בריאה העולמות לשלושת העליון האצילות עולם בין ¿ƒ»¬ƒ»

נקרא  אצילות (ולכן הערך וריחוק גדול פער יש שתחתיו, ועשייה ויצירה

של  הרגיל הסדר ומצד ממנו) שלמטה העולמות משאר בשונה ממש" "אלוקות

מסודר) הדרגתי השתלשלות' 'סדר (לפי למטה מלמעלה האלוקות המשכת

ה"גזירה" ביטול אחרי אבל מהאצילות למטה להאיר יורד לא שבאצילות האור

בין  חיבור להיות יכול תורה במתן לרוחניות גשמיות בין ה"מחיצה" והסרת

יאיר  כן האצילות שאור כך ("מטה") בי"ע ועולמות ("מעלה") אצילות

בי"ע, -Âבעולמות ÏÚÓlL‰השני Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡c ¯eaÁ‰ Ì‚ ¿««ƒ¿«¿ƒ¿∆¿«¿»

˙BÓÏBÚÓ כל ה"סובב אור של השורש שהוא סוף אין אור ("מעלה", ≈»
‰BÓÏBÚ˙עלמין") C¯ÚaL ¯B‡‰ ÌÚ השורש שהוא האור ("מטה", ƒ»∆¿∆∆»»

תורה, במתן שנפעל זה ועניין עלמין"), כל ה"ממלא והאור הגבול של

התורה  מצוות בקיום גם ביטוי לידי בא ו"מטה", "מעלה" בין לחבר האפשרות

Úe„iÎÂ27˙Bˆn‰ ÔÈÚL ¿«»«∆ƒ¿««ƒ¿
(‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL)∆¿«¬≈««»
‰NÚ Ì„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«»»«¬»

„eÁÈ וחיבור אחדות ƒ
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ

··BÒ „eÁÈ ,dÈzÈÎLe¿ƒ¿≈ƒ≈
.‡lÓÓe בריך "קודשא כלומר, ¿«≈

הוא  ומובדל, קדוש מלשון הוא",

שלמעלה  האלוקי האור

ה"סובב", אור - מהעולמות

האלוקי  האור הוא ו"שכינתיה"

ה"ממלא" אור לעולמות, השייך

ששוכנת  היינו ("שכינה",

וכאשר  בעולמות) ומתלבשת

ה' מצוות את מקיים יהודי

הרי  בעולם ה' של רצונו ומיישם

"יחוד", ופועל מחבר הוא

בריך  "קודשא בין התאחדות,

– ו"שכינתיה" "סובב", – הוא"

"ממלא".

‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿»∆
‰hÓe ‰ÏÚÓc ¯eaÁ‰aL∆¿«ƒ¿«¿»«»
‰ÏÚÓc ¯„b‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÏÚn‰ Ìb ÏÏÎ ‰¯BzŒÔzÓaL∆¿««»ƒ¿»«««¿»∆¿«¿»≈«∆∆¿«¿»

,˙BÓÏBÚaL ‰hÓe חיבור התחדש תורה במתן לעיל, שנתבאר כפי «»∆»»
והאירו  ירדו עליונות שדרגות זה במובן רק לא ו"מטה" "מעלה" בין ואיחוד

גם  נפעל אלא עליונות לדרגות התעלו תחתונות ודרגות תחתונות, בדרגות

והאור  (מטה") העולמות ונמשך שיורד האלוקי האור בין ואיחוד חיבור

זה, שחידוש ומדגיש מוסיף וכאן ("מעלה") העולמות מגדרי שנעלה האלוקי

עניינים. בשני ביטוי לידי בא לגמרי, העולמות מגדרי שלמעלה מה עם החיבור

- ÏÚהאחד ‰¯BzŒÔzÓa ‰˙È‰L ÁkŒ˙È˙p‰Ï Ú‚Ba Ô‰ ‡e‰≈¿≈«¿«¿ƒ«…«∆»¿»¿««»«
eÏÚÈ ÌÈBzÁz‰) ‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL ˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰»¬»¿»ƒ¿∆¿«¬≈««»««¿ƒ«¬

,(ÌÈBÈÏÚÏ שימוש ידי על הגשמי הזה העולם את ולהעלות לברר הכוח »∆¿ƒ
שבעת  המדרש דברי של הפנימית המשמעות (וזו מצוות לקיום העולם בענייני

הרשות  וניתנה ו"תחתונים" "עליונים" שבין והמחיצה הגזירה בטלה תורה מתן

היינו לעליונים") יעלו ש"תחתונים הכוח B·Ú„˙וניתן È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
ÌÈBzÁz‰והמצוות התורה (CLÓÈבקיום למטה מלמעלה ‡B¯ויבוא ««¿ƒÀ¿«

··Bq‰ ¯B‡(Â ˙eÏÈˆ‡‰ והתלבשות מירידה שלמעלה אור היינו »¬ƒ¿«≈
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c"lyz'd haya xyrÎdyng ,exzi zyxt 'd mei

(הּׁשרׁש הּצמצּום ׁשּלפני הּבליּֿגבּול לאֹור ועד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּסֹובב
(העליֹונים  ּומּטה ּדמעלה ּבהחּבּור והן הּסֹובב), ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּדאֹור
והענין  ּגּופא. מּתןּֿתֹורה ּבׁשעת ׁשהיה לּתחּתֹונים) ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָירדּו

ידּוע  ּדהּנה ּומקֹום,28הּוא, מּזמן למעלה היא ׁשהּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּב העֹוסק ּכל עֹולה ׁשּלכן הקריב ּכאילּו עֹולה אף 29תֹורת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

ההקרבה  ּומקֹום ּבזמן .30ׁשאינֹו ְְְִֵֶַַַָָ

ועלּית p‰Â‰ה) למּטה העליֹונים ׁשּירידת אף ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ועד  ענינים, ׁשני הם למעלה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָהּתחּתֹונים
היתה  למּטה העליֹונים ּדירידת זמּנים, ּבׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיּו
היתה  למעלה הּתחּתֹונים ועלּית מּתןּֿתֹורה, ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָּבׁשעת
העליֹונים  ׁשּירידת ּכיון מּכלֿמקֹום, מּתןּֿתֹורה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלאחרי
עלּית  על (והּנתינתּֿכח) ההתחלה (ּגם) היתה ְְְְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָֹלמּטה
 ֿ ּדכל הּמתחיל ואני ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָהּתחּתֹונים,
ּפעלה  מעׂשה ׁשּבׁשעת ּבאפן הּירידה היתה לכן, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזה,

ּדאיתא  מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ׁשהּקֹול 31ּבּתחּתֹונים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
העֹולם  רּוחֹות ד' מ ּכל נׁשמע היה ה ּדּברֹות ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּדעׂשרת
ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף ּדאֹור הּגּלּוי ּכי ּומּלמּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּומּלמעלה
ׁשהּוא  ּכמֹו ּדמקֹום מהּגדר ּגם (למעלה מקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּגדר
(ׁשּבֹו ּבּמקֹום ּפעל הּדּברֹות, ּדעׂשרת ׁשּבקֹול ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָּבהּקו)
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ובכ"מ.28) פ"ב. החיים עץ קונטרס אֿב. יג, במדבר שם 29)לקו"ת מהדו"ק ס"א. סוף מהדו"ת או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. מנחות

שם. ובשוה"ג 25 הערה 413 ע' חי"ח לקו"ש וראה סי"א. פ"ב ת"ת הל' (ראה 30)סי"א. מרז"ל עם זה לקשר מקום הי' לכאורה

(שעהיוה"א  וזמן מקום הוא העולם גדר כי לעולם, קדמה שהתורה א) מט, זח"ב ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש

דזמן  שהגדר (23 שבהערה תער"ב (המשך הידוע וע"פ ומקום. מזמן למעלה היא לעולם קדמה שהתורה וכיון א), פב, – פ"ז

ומטה  דמעלה הענינים ישנם הקו שבאור ג) (סעיף וכנ"ל העולמות, שבערך בהאור גם אלא עצמו בהעולם רק לא הוא ומקום

לפי  הוא ומקום מזמן למעלה היא שהתורה דזה לומר, יש שבעולמות, וזמן דמקום השרש שהם (זמן), ואיחור וקדימה (מקום)

שלמעלה  אוא"ס בעצמות הוא התורה שרש גופא, הצמצום שלפני שבהאור מזו, ויתירה הצמצום, שלפני באוא"ס הוא ששרשה

ומטה  דמעלה מהגדר שלמעלה הבל"ג אור גם נכלל התורה שבנתינת למטה העליונים שבירידת מובן ומזה לעולמות. השייך מהאור

זה. פי' שולל – שנה אלפיים שקדמה זה מרז"ל סיום אבל וראה 31)שבעולמות. א). (מו, פל"ו בתניא הובא ב), (סד, תכ"ב תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B‡c¯בעולמות L¯M‰) ÌeˆÓv‰ ÈÙlL Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡Ï „ÚÂ¿«»«¿ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿«…∆¿

,(··Bq‰ מגדרי וי שלמעלה האור של השורש גם שיומשך מזו תירה «≈
שלפני  שהאור לעיל (כאמור הצמצום שלפני האינסופי האור שהוא העולמות

באופן  הצמצום אחרי והאיר שחזר והאור ה"סובב" לאור השורש הוא הצמצום

לאור  השורש הוא דק קו של

- והשני ≈¿Ô‰Âה"ממלא")
‰hÓe ‰ÏÚÓc ¯eaÁ‰a¿«ƒ¿«¿»«»
e„¯È ÌÈBÈÏÚ‰)»∆¿ƒ≈¿
˙ÚLa ‰È‰L (ÌÈBzÁzÏ««¿ƒ∆»»ƒ¿«

‡Ùeb ‰¯BzŒÔzÓ עצמו ««»»
רק  לא עצמו, בפני (כעניין

ומטה  מעלה לחיבור כוח כנתינת

והמצוות) התורה ידי על שנפעל

ומבאר. שהולך כפי

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈
Úe„È28‡È‰ ‰¯Bz‰L »«∆«»ƒ

,ÌB˜Óe ÔÓfÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿«»
ÔÎlL לא שהתורה בגלל ∆»≈

ובמקום  מסויים בזמן מוגבלת

ללמוד  וצריך (ואפשר מסויים

מקום) ובכל זמן בכל «Ïkתורה
‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰»≈¿«»
המקדש  בית שחרב לאחר אפילו

עולה  קרבן להקריב אפשר ואי

‰˜¯È·בפועל eÏÈ‡k¿ƒƒ¿ƒ
‰ÏBÚ29ÔÓÊa BÈ‡L Û‡ »«∆≈ƒ¿«

‰·¯˜‰‰ ÌB˜Óe30 והלימוד ¿««¿»»
אם  גם הקריב" "כאילו נחשב

בחוץ  בגלות, (בלילה, קרבנות בהם להקריב ניתן שלא ובמקום בשעה הוא

לארץ).

ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚÂ ‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯iL Û‡ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«∆¿ƒ«»∆¿ƒ¿«»«¬ƒ«««¿ƒ
ÌÈÈÚ ÈL Ì‰ ‰ÏÚÓÏ,שוניםÌÈpÓÊ ÈLa eÈ‰L „ÚÂ,שונים ¿«¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«∆»ƒ¿≈¿«ƒ

,‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa ‰˙È‰ ‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯Èc וירד" כאשר ƒƒ«»∆¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿«««»
סיני" הר על ÏÚÓÏ‰ה' ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚÂ רבינו למשה אמר ה' כאשר «¬ƒ«««¿ƒ¿«¿»

סיני להר BzŒÔzÓ¯‰,לעלות È¯Á‡Ï ‰˙È‰ עצמו תורה מתן בעת ולא »¿»¿«¬≈««»

,‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯iL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ הר על ה' "וירד ƒ»»≈»∆¿ƒ«»∆¿ƒ¿«»
iÏÚ˙סיני", ÏÚ (ÁkŒ˙È˙p‰Â) ‰ÏÁ˙‰‰ (Ìb) ‰˙È‰»¿»«««¿»»¿«¿ƒ«…««¬ƒ«

,‰ÊŒÏÎc ÏÈÁ˙n‰ È‡Â Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿«¬««≈««¬ƒ««¿ƒ¿»∆
שביטול  יעלו היינו לא והתחתונים לתחתונים ירדו לא שהעליונים הגזירה

אחת  ובעונה בעת היה לעליונים

לא  המתחיל" "ואני ה' ודברי

של  להתחלה רק מתייחסים

העליונים  על הגזירה ביטול

גם  זו אלא לתחתונים לרדת

לביטול  הכוח ונתינת ההתחלה

הגזירה  של השני החלק

התחתונים  עליית של וההתחלה

‰È˙‰לעליונים  ,ÔÎÏ»≈»¿»
‰„È¯i‰ על מלמעלה ה' של «¿ƒ»
סיני ÚLaL˙הר ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿«
‰NÚÓ מתן לאחר רק ולא «¬∆

של  העלייה הייתה (כאשר תורה

כבר  סיני) להר רבנו משה

ÌÈBzÁza ‰ÏÚt את »¬»««¿ƒ
לעליונים. עלייתם התחלת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
‡˙È‡c31 חכמינו בדברי מובא ¿ƒ»

NÚc¯˙ז"ל ÏBw‰L∆««¬∆∆
ÚÓL ‰È‰ ˙B¯ac‰ בעת «ƒ¿»»ƒ¿»

אחת ¯BÁe˙ובעונה '„ ÏkÓƒ»
ÌÏBÚ‰ צפון ומערב, מזרח »»

hÓlÓe‰,ודרום ‰ÏÚÓlÓeƒ¿«¿»ƒ¿«»
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c Èelb‰ Èkƒ«ƒ¿≈
BÓk ÌB˜Óc ¯„b‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ) ÌB˜Ó ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆»¿«¿»«≈«∆∆¿»¿

Âw‰a ‡e‰L לאור ושורש מקור והוא הצמצום לאחר מאיר הקו שאור כיוון ∆¿««
גדרי  של מסוימת התחלה בו יש הגבול, ולכוח לעולמות השייך האלוקי

וריחוק  פער שיש ברור זאת ועם מקום, המושג גדר את גם בו יש ולכן העולם,

שהוא  כפי מקום המושג לגדר הקו באור שהוא כפי המקום גדר בין עצום

אין  שאור היא ההדגשה וכאן השניים, בין דמיון כל ואין הגשמי הזה בעולם

הקו) באור שהוא כפי אפילו מקום מגדר למעלה הוא NÚc¯˙סוף ÏB˜aL∆««¬∆∆
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ט c"lyz'd haya xyrÎdyng ,exzi zyxt 'd mei

(הּׁשרׁש הּצמצּום ׁשּלפני הּבליּֿגבּול לאֹור ועד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּסֹובב
(העליֹונים  ּומּטה ּדמעלה ּבהחּבּור והן הּסֹובב), ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּדאֹור
והענין  ּגּופא. מּתןּֿתֹורה ּבׁשעת ׁשהיה לּתחּתֹונים) ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָירדּו

ידּוע  ּדהּנה ּומקֹום,28הּוא, מּזמן למעלה היא ׁשהּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּב העֹוסק ּכל עֹולה ׁשּלכן הקריב ּכאילּו עֹולה אף 29תֹורת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

ההקרבה  ּומקֹום ּבזמן .30ׁשאינֹו ְְְִֵֶַַַָָ

ועלּית p‰Â‰ה) למּטה העליֹונים ׁשּירידת אף ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ועד  ענינים, ׁשני הם למעלה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָהּתחּתֹונים
היתה  למּטה העליֹונים ּדירידת זמּנים, ּבׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיּו
היתה  למעלה הּתחּתֹונים ועלּית מּתןּֿתֹורה, ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָּבׁשעת
העליֹונים  ׁשּירידת ּכיון מּכלֿמקֹום, מּתןּֿתֹורה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלאחרי
עלּית  על (והּנתינתּֿכח) ההתחלה (ּגם) היתה ְְְְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָֹלמּטה
 ֿ ּדכל הּמתחיל ואני ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָהּתחּתֹונים,
ּפעלה  מעׂשה ׁשּבׁשעת ּבאפן הּירידה היתה לכן, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזה,

ּדאיתא  מה לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ׁשהּקֹול 31ּבּתחּתֹונים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
העֹולם  רּוחֹות ד' מ ּכל נׁשמע היה ה ּדּברֹות ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּדעׂשרת
ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף ּדאֹור הּגּלּוי ּכי ּומּלמּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּומּלמעלה
ׁשהּוא  ּכמֹו ּדמקֹום מהּגדר ּגם (למעלה מקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּגדר
(ׁשּבֹו ּבּמקֹום ּפעל הּדּברֹות, ּדעׂשרת ׁשּבקֹול ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָּבהּקו)
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ובכ"מ.28) פ"ב. החיים עץ קונטרס אֿב. יג, במדבר שם 29)לקו"ת מהדו"ק ס"א. סוף מהדו"ת או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. מנחות

שם. ובשוה"ג 25 הערה 413 ע' חי"ח לקו"ש וראה סי"א. פ"ב ת"ת הל' (ראה 30)סי"א. מרז"ל עם זה לקשר מקום הי' לכאורה

(שעהיוה"א  וזמן מקום הוא העולם גדר כי לעולם, קדמה שהתורה א) מט, זח"ב ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש

דזמן  שהגדר (23 שבהערה תער"ב (המשך הידוע וע"פ ומקום. מזמן למעלה היא לעולם קדמה שהתורה וכיון א), פב, – פ"ז

ומטה  דמעלה הענינים ישנם הקו שבאור ג) (סעיף וכנ"ל העולמות, שבערך בהאור גם אלא עצמו בהעולם רק לא הוא ומקום

לפי  הוא ומקום מזמן למעלה היא שהתורה דזה לומר, יש שבעולמות, וזמן דמקום השרש שהם (זמן), ואיחור וקדימה (מקום)

שלמעלה  אוא"ס בעצמות הוא התורה שרש גופא, הצמצום שלפני שבהאור מזו, ויתירה הצמצום, שלפני באוא"ס הוא ששרשה

ומטה  דמעלה מהגדר שלמעלה הבל"ג אור גם נכלל התורה שבנתינת למטה העליונים שבירידת מובן ומזה לעולמות. השייך מהאור

זה. פי' שולל – שנה אלפיים שקדמה זה מרז"ל סיום אבל וראה 31)שבעולמות. א). (מו, פל"ו בתניא הובא ב), (סד, תכ"ב תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B‡c¯בעולמות L¯M‰) ÌeˆÓv‰ ÈÙlL Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡Ï „ÚÂ¿«»«¿ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿«…∆¿

,(··Bq‰ מגדרי וי שלמעלה האור של השורש גם שיומשך מזו תירה «≈
שלפני  שהאור לעיל (כאמור הצמצום שלפני האינסופי האור שהוא העולמות

באופן  הצמצום אחרי והאיר שחזר והאור ה"סובב" לאור השורש הוא הצמצום

לאור  השורש הוא דק קו של

- והשני ≈¿Ô‰Âה"ממלא")
‰hÓe ‰ÏÚÓc ¯eaÁ‰a¿«ƒ¿«¿»«»
e„¯È ÌÈBÈÏÚ‰)»∆¿ƒ≈¿
˙ÚLa ‰È‰L (ÌÈBzÁzÏ««¿ƒ∆»»ƒ¿«

‡Ùeb ‰¯BzŒÔzÓ עצמו ««»»
רק  לא עצמו, בפני (כעניין

ומטה  מעלה לחיבור כוח כנתינת

והמצוות) התורה ידי על שנפעל

ומבאר. שהולך כפי

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈
Úe„È28‡È‰ ‰¯Bz‰L »«∆«»ƒ

,ÌB˜Óe ÔÓfÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿«»
ÔÎlL לא שהתורה בגלל ∆»≈

ובמקום  מסויים בזמן מוגבלת

ללמוד  וצריך (ואפשר מסויים

מקום) ובכל זמן בכל «Ïkתורה
‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰»≈¿«»
המקדש  בית שחרב לאחר אפילו

עולה  קרבן להקריב אפשר ואי

‰˜¯È·בפועל eÏÈ‡k¿ƒƒ¿ƒ
‰ÏBÚ29ÔÓÊa BÈ‡L Û‡ »«∆≈ƒ¿«

‰·¯˜‰‰ ÌB˜Óe30 והלימוד ¿««¿»»
אם  גם הקריב" "כאילו נחשב

בחוץ  בגלות, (בלילה, קרבנות בהם להקריב ניתן שלא ובמקום בשעה הוא

לארץ).

ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚÂ ‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯iL Û‡ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«∆¿ƒ«»∆¿ƒ¿«»«¬ƒ«««¿ƒ
ÌÈÈÚ ÈL Ì‰ ‰ÏÚÓÏ,שוניםÌÈpÓÊ ÈLa eÈ‰L „ÚÂ,שונים ¿«¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«∆»ƒ¿≈¿«ƒ

,‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa ‰˙È‰ ‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯Èc וירד" כאשר ƒƒ«»∆¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿«««»
סיני" הר על ÏÚÓÏ‰ה' ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚÂ רבינו למשה אמר ה' כאשר «¬ƒ«««¿ƒ¿«¿»

סיני להר BzŒÔzÓ¯‰,לעלות È¯Á‡Ï ‰˙È‰ עצמו תורה מתן בעת ולא »¿»¿«¬≈««»

,‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙„È¯iL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ הר על ה' "וירד ƒ»»≈»∆¿ƒ«»∆¿ƒ¿«»
iÏÚ˙סיני", ÏÚ (ÁkŒ˙È˙p‰Â) ‰ÏÁ˙‰‰ (Ìb) ‰˙È‰»¿»«««¿»»¿«¿ƒ«…««¬ƒ«

,‰ÊŒÏÎc ÏÈÁ˙n‰ È‡Â Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿«¬««≈««¬ƒ««¿ƒ¿»∆
שביטול  יעלו היינו לא והתחתונים לתחתונים ירדו לא שהעליונים הגזירה

אחת  ובעונה בעת היה לעליונים

לא  המתחיל" "ואני ה' ודברי

של  להתחלה רק מתייחסים

העליונים  על הגזירה ביטול

גם  זו אלא לתחתונים לרדת

לביטול  הכוח ונתינת ההתחלה

הגזירה  של השני החלק

התחתונים  עליית של וההתחלה

‰È˙‰לעליונים  ,ÔÎÏ»≈»¿»
‰„È¯i‰ על מלמעלה ה' של «¿ƒ»
סיני ÚLaL˙הר ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿«
‰NÚÓ מתן לאחר רק ולא «¬∆

של  העלייה הייתה (כאשר תורה

כבר  סיני) להר רבנו משה

ÌÈBzÁza ‰ÏÚt את »¬»««¿ƒ
לעליונים. עלייתם התחלת

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
‡˙È‡c31 חכמינו בדברי מובא ¿ƒ»

NÚc¯˙ז"ל ÏBw‰L∆««¬∆∆
ÚÓL ‰È‰ ˙B¯ac‰ בעת «ƒ¿»»ƒ¿»

אחת ¯BÁe˙ובעונה '„ ÏkÓƒ»
ÌÏBÚ‰ צפון ומערב, מזרח »»

hÓlÓe‰,ודרום ‰ÏÚÓlÓeƒ¿«¿»ƒ¿«»
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c Èelb‰ Èkƒ«ƒ¿≈
BÓk ÌB˜Óc ¯„b‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ) ÌB˜Ó ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆»¿«¿»«≈«∆∆¿»¿

Âw‰a ‡e‰L לאור ושורש מקור והוא הצמצום לאחר מאיר הקו שאור כיוון ∆¿««
גדרי  של מסוימת התחלה בו יש הגבול, ולכוח לעולמות השייך האלוקי

וריחוק  פער שיש ברור זאת ועם מקום, המושג גדר את גם בו יש ולכן העולם,

שהוא  כפי מקום המושג לגדר הקו באור שהוא כפי המקום גדר בין עצום

אין  שאור היא ההדגשה וכאן השניים, בין דמיון כל ואין הגשמי הזה בעולם

הקו) באור שהוא כפי אפילו מקום מגדר למעלה הוא NÚc¯˙סוף ÏB˜aL∆««¬∆∆
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l`xyiי ipa z`vl iyilyd ycega

מהּמקֹום  למעלה ׁשּיהיה  הּקֹול) אף 32נׁשמע ולכן, . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבֹו נכללּו מסּים, מקֹום היה הּקֹול היה ׁשּבֹו ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻׁשהּמקֹום
ּבנֹוגע  הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר, ויׁש קצוֹות. הּׁשּׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכל
מהּזמן, למעלה היה ּתֹורה נּתנה ׁשּבֹו ׁשהּזמן ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלּזמן,
מהּטעמים  ּדזהּו לֹומר ויׁש הּזמן. המׁש ּכל ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָונכלל
עֹוד  יהיה ולא אחת ּפעם רק היה ׁשּמּתןּֿתֹורה זה ְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל

ּכּלֹו.33ּפעם  הּזמן המׁש ּכל נכלל ּדמּתןּֿתֹורה ּבּזמן ּכי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָֻ
נׁשלמה  ׁשאז סיון חדׁש לראׁש ּבנֹוגע הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹועלּֿדרֿזה

למּתןּֿתֹורה  הּזמן 34ההכנה מׁש ּכל נכלל זה ׁשּביֹום , ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּזה, ּדבּיֹום הּפרּוׁשים ּדׁשני הּקׁשר וזהּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּלאחריֿזה.
ּבראׁש ּכי יֹום, ּכל על וׁשּקאי סיון חדׁש ראׁש על ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּקאי
 ֿ ׁשּלאחרי הּימים ּכל נכללּו מּתןּֿתֹורה ּדׁשנת סיון ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹחדׁש

ֶזה.

הּדּבּור ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ׁשל והחּדּוׁש ההֹוספה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֶַַַָָָ
האדם, לּמּוד ּבעת  (אמרת) ְְְִִֵֶַָָָָָָּדה ּקּב"ה
 ֿ ּדמּתן ׁשהּדּבּור זה ּכי ּתֹורה, ּבמּתן ׁשהיה הּדּבּור ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָעל
ּוכמֹו האדם, ׁשל הּלּמּוד מּצד הּוא זמן, ּבכל יׁשנֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּתֹורה
ּפעל  ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּגּלּוי ּדזה ה) (סעיף לעיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנתּבאר
הּזמן, המׁש ּכל ּבֹו ּכלּול ׁשּיהיה ּתֹורה נּתנה ׁשּבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּזמן
 ֿ והּנתינת ההתחלה יהיה ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּגּלּוי ּבכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּוא
הּדּבּור  ולכן האדם. עבֹודת הּתחּתֹונים, עלּית על ְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכח

יֹותר. נעלה הּוא האדם לּמּוד עלֿידי ׁשּבא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדהּקּב"ה

LÈÂ על ׁשּקאי ּכפׁשּוטֹו הּזה ׁשּבּיֹום ּדכמֹו להֹוסיף, ¿≈ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
ּבלבד, נקּודה הּלבנה, מֹולד רק הּוא חדׁש, ְְְִֶַַַַָָָֹֹראׁש
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ט. פ"ה, שמו"ר כה. שמות (לעיל 32)תנחומא ה'תש"ל לגני באתי ד"ה וראה וש"נ). א. כא, (יומא המדה מן אינו ארון מקום וע"ד

שם. 22 ובהערה ס"ג, שלה) עטר"ת 33)ע' סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב תקמו. ע' שם כג. ע' תרס"ו המשך שנו. ע' תרנ"ו סה"מ

ועוד. .57 ע' ה'תש"ט קצט. ע' תרפ"ה רצא. ב].34)ע' רנה, ח"ב – החדשה [בהוצאה א שעג, שם תו"ח סע"ג. סז, פרשתנו תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙B¯ac‰ גילוי בו היה זאת ועם הזה בעולם נשמע הדברות עשרת של הקול «ƒ¿

אחת  בבת נשמע הקול היה ולכן המקום מגדרי שלמעלה סוף אין אור של

האור  של זה, וגילוי ולמטה) למעלה וכן העולם רוחות ארבע המקומות, בכל

המקום, מגדרי שלמעלה ÓLהאלוקי BaL) ÌB˜na ÏÚt(ÏBw‰ Ú »««»∆ƒ¿««
‰ÏÚÓÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«¿»

ÌB˜n‰Ó32 עצמו שהמקום ≈«»
כאילו  מהמקום, למעלה יהיה

ולמעלה  מקום זה שהיה נאמר

אחת. בבת המקום ≈«¿ÔÎÏÂ,מגדרי
‰È‰ BaL ÌB˜n‰L Û‡«∆«»∆»»
,ÌiÒÓ ÌB˜Ó ‰È‰ ÏBw‰«»»»¿À»
מזרח  צד היה למשל, מזרח, וצד

למעשה מערב, צד ¿¿eÏÏÎƒולא
˙BÂˆ˜ ‰MM‰ Ïk Ba כי »«ƒ»¿»

המקום  איך בגלוי ניכר היה

מגדרי  למעלה בעצם הוא עצמו

המקום.

‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆∆
,ÔÓfÏ Ú‚Ba ‡e‰ שבעת ¿≈««¿«

היה  הזמן בגדרי גם תורה מתן

למעלה  הם בעצם איך ניכר

היינו  הזמן, »¿»∆ÔÓf‰Lמגדרי
‰¯Bz ‰z BaL אף ∆ƒ¿»»

ביום  מוגדר זמן היה שבפועל

בעצם  מסויימת, ובשעה מסויים

,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È‰»»¿«¿»≈«¿«
CLÓ‰ Ïk Ba ÏÏÎÂ¿ƒ¿«»∆¿≈

.ÔÓf‰«¿«
e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆

ÌÈÓÚh‰Ó הטעמים ÏÚאחד ≈«¿»ƒ«
˜¯ ‰È‰ ‰¯BzŒÔznL ‰Ê∆∆««»»»«
„BÚ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙Á‡ ÌÚt««««¿…ƒ¿∆

ÌÚt33, במאמרי שמובא כפי ««
ŒÔzÓcחסידות, ÔÓfa Èkƒ«¿«¿««

Blk ÔÓf‰ CLÓ‰ Ïk ÏÏÎ ‰¯Bz משך אורך לכל זמן, כל ובעצם »ƒ¿«»∆¿≈«¿«À
בו. ניתנה שהתורה זמן נחשב הזמן,

‰ÓÏL Ê‡L ÔÂÈÒ L„Á L‡¯Ï Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿……∆ƒ»∆»ƒ¿¿»
‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰‰34, מתן זמן לגבי האמורה המעלה את יש בו שגם «¬»»¿««»

עצמו ÊŒÈ¯Á‡lL‰תורה ÔÓf‰ CLÓ Ïk ÏÏÎ ‰Ê ÌBÈaL וכאילו ∆¿∆ƒ¿«»∆∆«¿«∆¿«¬≈∆
תורה. למתן הכנה זמני הם כולם הזמנים שכל נאמר

,‰f‰ ÌBi·c ÌÈLe¯t‰ ÈLc ¯Lw‰ e‰ÊÂ- ÏÚהאחד È‡wL ¿∆«∆∆ƒ¿≈«≈ƒ¿««∆∆»≈«

ÔÂÈÒ L„Á L‡¯- והשני הפסוק, של הפשוטה למשמעות בהתאם ……∆ƒ»
,ÌBÈ Ïk ÏÚ È‡wLÂ ויום יום שבכל לומר הכתוב שכוונת רש"י כפירוש ¿∆»≈«»

חדש כדבר התורה לדברי להתייחס Áיש L‡¯a Èk˙Lc ÔÂÈÒ L„ ƒ¿……∆ƒ»ƒ¿«
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈÓi‰ Ïk eÏÏÎ ‰¯BzŒÔzÓ הפירושים שני ולכן ««»ƒ¿¿»«»ƒ∆¿«¬≈∆

גם  לשניהם היא והכוונה נכונים

יחד.

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆≈¿»≈
ÏL LecÁ‰Â ‰ÙÒB‰‰«»»¿«ƒ∆
‰"aw‰c ¯eac‰«ƒ¿«»»
„enÏ ˙Úa (E˙¯Ó‡)ƒ¿»∆¿≈ƒ
‰È‰L ¯eac‰ ÏÚ ,Ì„‡‰»»»««ƒ∆»»

,‰¯Bz ÔzÓa התשובה וזו ¿««»
לגבי  לעיל שנשאלה לשאלה

כתוב  תורה שבמתן המבואר

שיהודי  פעם כל כי "לאמור"

על  חוזר בעצם הוא תורה לומד

אומר  שהקדושֿברוךֿהוא דברים

חסר  יהיה מה ולכאורה עכשיו,

דברים  על חזרה שזו נאמר אם

אלא  תורה? במתן שנאמרו

הוא eac‰L¯הביאור ‰Ê Èkƒ∆∆«ƒ
ÏÎa BLÈ ‰¯BzŒÔzÓc¿««»∆¿¿»

,ÔÓÊ חדֿפעמי אירוע ואיננו ¿«
‰enl„בלבד „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ

,Ì„‡‰ ÏL הפועל שהוא ∆»»»
שבתורה  ה' דבר את וממשיך

חדשה  התגלות תמיד שתהיה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
Èelb‰L ‰Êc (‰ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿∆∆«ƒ

‰¯BzŒÔzÓc גילוי היותו עם ¿««»
ה"עליונים" של »«ÏÚtוהמשכה

‰¯Bz ‰z BaL ÔÓfa«¿«∆ƒ¿»»
Ïk Ba ÏeÏk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»»

,ÔÓf‰ CLÓ‰ לעיל כמבואר ∆¿≈«¿«
ÁkŒ˙È˙p‰Â ‰ÏÁ˙‰‰ ‰È‰È ‰¯BzŒÔzÓc Èelb‰L È„Îa ‡e‰ƒ¿≈∆«ƒ¿««»ƒ¿∆««¿»»¿«¿ƒ«…«
‰"aw‰c ¯eac‰ ÔÎÏÂ .Ì„‡‰ ˙„B·Ú ,ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚ ÏÚ«¬ƒ«««¿ƒ¬«»»»¿»≈«ƒ¿«»»

Ì„‡‰ „enÏ È„ÈŒÏÚ ‡aL מלמעלה התגלות רק ואיננו ‰e‡כעת ∆»«¿≈ƒ»»»
¯˙BÈ ‰ÏÚ עלֿידי שלא בעצמו ברוך הקדוש עלֿידי שנמשך מהדיבור «¬∆≈

האדם. עבודת

L‡¯ ÏÚ È‡wL BËeLÙk ‰f‰ ÌBiaL BÓÎc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿∆««∆ƒ¿∆»≈«…
,L„Á(סיון חודש ראש – ‰·l‰,(ובענייננו „ÏBÓ ˜¯ ‡e‰ ובשעת …∆«««¿»»
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c"lyz'd haya xyrÎdyng ,exzi zyxt 'd mei

ׁשּבֹו הט"ו, ליֹום עד ּומתּגּדלת הֹולכת היא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָואחרּֿכ
ּבאׁשלמּותא  סיהרא ּביׂשראל,35קיימא הּוא עלּֿדרֿזה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ההתחלה, היתה סיני, ּבמדּבר ׁשהיה מּתןּֿתֹורה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבעת
 ֿ מּתן ּולאחרי לאחריֿזה ּדיׂשראל העבֹודה ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָועלֿידי

ּדוד  ׁשּבימי ועד ּומתּגּדלים, הֹולכים הם ּובימי 36ּתֹורה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
הּמיּלּוי  ועיּקר ּבאׁשלמּותא. סיהרא קיימא היה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹׁשלמה
וירּד יהיה ׁשאז מׁשיחא, ּדמלּכא ּבדרא יהיה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהּׁשלמּות

ארץ  אפסי עד ּומּנהר ים עד ּבׁשוה,37מּים מקֹום ּבכל , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הארץ l`Nnieועד ּכל את ּבתכלית 38ּכבֹודֹו מיּלּוי , ְַ§¦¨¥ְְְִִֶֶַָָָ

ּבׁשוה. הארץ ּבכל ְְְֵֶֶַָָָָה ּׁשלמּות

ּבהּדרּוׁשים p‰Â‰ז) עז 39מבאר נקראת ׁשהּתֹורה ,40 ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶַַָָֹֹ
לּנפׁש41ותּוׁשּיה  ותּוׁשּיה האלקית לּנפׁש עז , ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

(אף  אּלה ענינים ׁשני ּבּתֹורה ׁשּיׁש וזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבהמית.
הּתֹורה  מקֹור ּכי הּוא, ּגׁשמּיים) ּבענינים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשּנתלּבׁשה
ּובכבֹודֹו ּבעצמֹו ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ּבאֹור הּוא ְְְְִִֵַָָויסֹודּה
האדם  ׁשל הּתֹורה ּכׁשּלּמּוד הּוא ּדתֹורה זֹו ּבחינה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָ[וגּלּוי
ּדׁשני  לֹומר, ויׁש הּקֹורא]. אחר ּכעֹונה ּבבּטּול, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַהּוא
ּדלעיל  הענינים ׁשני ּדגמת ּגם הם ותּוׁשּיה ּדעז ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻהענינים
נֹותנת  ׁשהּתֹורה ּדזה ּומּטה. ּדמעלה ּבחּבּור ד) ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ(סעיף
והמׁשכת  ירידת עלּֿדר הּוא האלקית, לּנפׁש ועז ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּכח
הּבהמית, הּנפׁש ּכח מּתׁשת ׁשהּתֹורה וזה למּטה, ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּתֹורה
עלּית  על ּדמּתןּֿתֹורה הּנתינתּֿכח עלּֿדר ְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹהּוא
איןֿסֹוף  מאֹור הּוא הּתֹורה ׁשּמקֹור וזה ְְְִֵֵֶֶַַַָהּתחּתֹונים.
הּוא  ותּוׁשּיה, ּדעז הענינים ׁשני ּבּה יׁש ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּברּוֿהּוא,
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כו.35) פט"ו, שמו"ר וראה א. מו, ב. מ, ח"ג א. רטו, א. פה, ח"ב סע"א. רמג, סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח"א זהר ראה 36)ראה

.26 הערה 24 ע' ח"ח (קובץ 37)לקו"ש שנותיו למספר המתאים תהלים הקאּפיטל לומר המנהג שע"פ ולהעיר, ח. עב, ַתהלים

1 ע' ניסן י"א סה"מ נג. ס"ע ח"י לא. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש תהלים. אמירת ערך גודל אודות מכתבים

(תשל"ד). המאמר דאמירת זו שנה ניסן י"א עד תשל"ג ניסן מי"א החל שבתהלים עב מזמור אומרים – שם,38)ואילך) תהלים

רנג,39)יט. ח"ב – החדשה [בהוצאה ואילך ב שסט, שם תו"ח ואילך. קמח ע' שם תקס"ז סה"מ ואילך. סע"א סז, פרשתנו תו"א

ואילך. צ ע' תרנ"ה סה"מ פ"א,40)א]. שהש"ר רמד. רמז שם יל"ש ב. טו, בשלח מכילתא ה. פל"א, ויק"ר ג. ח, תהלים מדרש

ג. פ"ב, ב.41)ד. כו, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  הלבנה Ïa·„,המולד ‰„e˜יותר ‰ÎÏB˙ולא ‡È‰ CkŒ¯Á‡Â ¿»ƒ¿«¿««»ƒ∆∆

e˙Ïcb˙Ó ליום ÈÒ‰¯‡מיום ‡ÓÈÈ˜ BaL ,Â"Ë‰ ÌBÈÏ „Ú ƒ¿«∆∆«¿«∆«¿»ƒ¬»
‡˙eÓÏL‡a35,(שלם (כעיגול בשלמותה עומדת ÊŒC¯cŒÏÚ‰הלבנה ¿«¿≈»«∆∆∆

,ÈÈÒ ¯a„Óa ‰È‰L ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚaL ,Ï‡¯NÈa ‡e‰ ומבואר ¿ƒ¿»≈∆¿≈««»∆»»¿ƒ¿«ƒ«
שהמדבר  שהעובדה בחסידות

היא  ועקרב שרף נחש מקום הוא

נחות  מקום שהוא משום

‰‰˙ÏÁ‰,ברוחניות  ‰˙È‰»¿»««¿»»
בחיבור  הראשון השלב רק

וה"תחתונים" »¿ŒÏÚÂה"עליונים"
Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿»≈

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï היו לא כבר כאשר ¿«¬≈∆
ŒÔzÓבמדבר  È¯Á‡Ïe¿«¬≈««

ÌÈÎÏB‰ Ì‰ ,‰¯Bz»≈¿ƒ
,ÌÈÏcb˙Óe מדרגה ועולים ƒ¿«¿ƒ

Âc„לדרגה  ÈÓÈaL „ÚÂ36 ¿«∆ƒ≈»ƒ
‰È‰ ‰ÓÏL ÈÓÈ·e המצב ƒ≈¿……»»

בשלימות  ישראל בני של הרוחני

שהיא  כפי ללבנה ונמשל

ובשלמותה «¿̃»ÓÈÈ‡במילואה
.‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒƒ¬»¿«¿≈»
˙eÓÏM‰Â ÈelÈn‰ ¯wÈÚÂ¿ƒ««ƒ¿«¿≈

ישראל בני a„¯‡של ‰È‰Èƒ¿∆¿»»
,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓc של דורו ¿«¿»¿ƒ»

המשיח c¯ÈÂמלך ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆¿≈¿¿
הים") בדגת "ורדו (כמו וישלוט

„Ú ¯‰pÓe ÌÈ „Ú ÌiÓƒ»«»ƒ»»«
ı¯‡ ÈÒÙ‡37ÌB˜Ó ÏÎa , «¿≈»∆¿»»

,‰ÂLa ללא מלא שלטון היינו ¿»∆
B„B·kגבולות  ‡lÓÈÂÏ „ÚÂ¿«¿ƒ»≈¿

הקדושֿברוךֿהוא  Ïkשל ˙‡∆»
ı¯‡‰38, ומקום מקום בכל »»∆

˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÈelÈÓƒ¿«¿ƒ«¿≈
.‰ÂLa ı¯‡‰ ÏÎa¿»»»∆¿»∆

ÌÈLe¯c‰a ¯‡·Ó ‰p‰Â (Ê39, בעניין העוסקים חסידות במאמרי ¿ƒ≈¿…»¿«¿ƒ
ÊÚמתןֿתורה ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L40‰iLe˙Â41,נותנת התורה ÊÚכי ∆«»ƒ¿≈…¿ƒ»…

וחיזוק iLe˙Â‰כוח ,˙È˜Ï‡‰ LÙpÏחלישות LÙpÏגורמת «∆∆»¡…ƒ¿ƒ»«∆∆
‰l‡ ÌÈÈÚ ÈL ‰¯Bza LiL ‰ÊÂ .˙ÈÓ‰a‰ רוחניים כוחות שהם ««¬ƒ¿∆∆≈«»¿≈ƒ¿»ƒ≈∆

ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa ‰LaÏ˙pL Û‡) בגלוי ניכר לא הרוחני )וכוחה «∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a ‡e‰ d„BÒÈÂ ‰¯Bz‰ ¯B˜Ó Èk ,‡e‰ƒ¿«»ƒ»¿≈»
Èel‚Â] B„B·Î·e BÓˆÚa¿«¿ƒ¿¿ƒ

‰¯B˙c BÊ ‰ÈÁa שבגלל ¿ƒ»¿»
יש  איןֿסוף מאור נמשכת היותה

לנפש  חיזוק לתת הכוח את בה

הנפש  את ולהחליש האלוקית

enlLk„הבהמית ‡e‰¿∆ƒ
‡e‰ Ì„‡‰ ÏL ‰¯Bz‰«»∆»»»

Ïeh·a ֿ הקדושֿברוך כלפי ¿ƒ
הוא  והלימוד התורה, נותן הוא

‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk כאילו ¿∆«««≈
עלֿידי  נאמרים התורה דברי

והאדם  כעת הקדושֿברוךֿהוא

לעיל  שנתבאר כפי אחריו, חוזר

אמרתך" לשוני "תען ].בענין
ÌÈÈÚ‰ ÈLc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
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יי c"lyz'd haya xyrÎdyng ,exzi zyxt 'd mei

ׁשּבֹו הט"ו, ליֹום עד ּומתּגּדלת הֹולכת היא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָואחרּֿכ
ּבאׁשלמּותא  סיהרא ּביׂשראל,35קיימא הּוא עלּֿדרֿזה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ההתחלה, היתה סיני, ּבמדּבר ׁשהיה מּתןּֿתֹורה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבעת
 ֿ מּתן ּולאחרי לאחריֿזה ּדיׂשראל העבֹודה ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָועלֿידי

ּדוד  ׁשּבימי ועד ּומתּגּדלים, הֹולכים הם ּובימי 36ּתֹורה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
הּמיּלּוי  ועיּקר ּבאׁשלמּותא. סיהרא קיימא היה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹׁשלמה
וירּד יהיה ׁשאז מׁשיחא, ּדמלּכא ּבדרא יהיה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהּׁשלמּות

ארץ  אפסי עד ּומּנהר ים עד ּבׁשוה,37מּים מקֹום ּבכל , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הארץ l`Nnieועד ּכל את ּבתכלית 38ּכבֹודֹו מיּלּוי , ְַ§¦¨¥ְְְִִֶֶַָָָ

ּבׁשוה. הארץ ּבכל ְְְֵֶֶַָָָָה ּׁשלמּות

ּבהּדרּוׁשים p‰Â‰ז) עז 39מבאר נקראת ׁשהּתֹורה ,40 ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶַַָָֹֹ
לּנפׁש41ותּוׁשּיה  ותּוׁשּיה האלקית לּנפׁש עז , ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

(אף  אּלה ענינים ׁשני ּבּתֹורה ׁשּיׁש וזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבהמית.
הּתֹורה  מקֹור ּכי הּוא, ּגׁשמּיים) ּבענינים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשּנתלּבׁשה
ּובכבֹודֹו ּבעצמֹו ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ּבאֹור הּוא ְְְְִִֵַָָויסֹודּה
האדם  ׁשל הּתֹורה ּכׁשּלּמּוד הּוא ּדתֹורה זֹו ּבחינה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָ[וגּלּוי
ּדׁשני  לֹומר, ויׁש הּקֹורא]. אחר ּכעֹונה ּבבּטּול, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַהּוא
ּדלעיל  הענינים ׁשני ּדגמת ּגם הם ותּוׁשּיה ּדעז ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻהענינים
נֹותנת  ׁשהּתֹורה ּדזה ּומּטה. ּדמעלה ּבחּבּור ד) ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ(סעיף
והמׁשכת  ירידת עלּֿדר הּוא האלקית, לּנפׁש ועז ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּכח
הּבהמית, הּנפׁש ּכח מּתׁשת ׁשהּתֹורה וזה למּטה, ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּתֹורה
עלּית  על ּדמּתןּֿתֹורה הּנתינתּֿכח עלּֿדר ְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹהּוא
איןֿסֹוף  מאֹור הּוא הּתֹורה ׁשּמקֹור וזה ְְְִֵֵֶֶַַַָהּתחּתֹונים.
הּוא  ותּוׁשּיה, ּדעז הענינים ׁשני ּבּה יׁש ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּברּוֿהּוא,
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כו.35) פט"ו, שמו"ר וראה א. מו, ב. מ, ח"ג א. רטו, א. פה, ח"ב סע"א. רמג, סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח"א זהר ראה 36)ראה

.26 הערה 24 ע' ח"ח (קובץ 37)לקו"ש שנותיו למספר המתאים תהלים הקאּפיטל לומר המנהג שע"פ ולהעיר, ח. עב, ַתהלים

1 ע' ניסן י"א סה"מ נג. ס"ע ח"י לא. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש תהלים. אמירת ערך גודל אודות מכתבים

(תשל"ד). המאמר דאמירת זו שנה ניסן י"א עד תשל"ג ניסן מי"א החל שבתהלים עב מזמור אומרים – שם,38)ואילך) תהלים

רנג,39)יט. ח"ב – החדשה [בהוצאה ואילך ב שסט, שם תו"ח ואילך. קמח ע' שם תקס"ז סה"מ ואילך. סע"א סז, פרשתנו תו"א

ואילך. צ ע' תרנ"ה סה"מ פ"א,40)א]. שהש"ר רמד. רמז שם יל"ש ב. טו, בשלח מכילתא ה. פל"א, ויק"ר ג. ח, תהלים מדרש

ג. פ"ב, ב.41)ד. כו, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  הלבנה Ïa·„,המולד ‰„e˜יותר ‰ÎÏB˙ולא ‡È‰ CkŒ¯Á‡Â ¿»ƒ¿«¿««»ƒ∆∆

e˙Ïcb˙Ó ליום ÈÒ‰¯‡מיום ‡ÓÈÈ˜ BaL ,Â"Ë‰ ÌBÈÏ „Ú ƒ¿«∆∆«¿«∆«¿»ƒ¬»
‡˙eÓÏL‡a35,(שלם (כעיגול בשלמותה עומדת ÊŒC¯cŒÏÚ‰הלבנה ¿«¿≈»«∆∆∆

,ÈÈÒ ¯a„Óa ‰È‰L ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚaL ,Ï‡¯NÈa ‡e‰ ומבואר ¿ƒ¿»≈∆¿≈««»∆»»¿ƒ¿«ƒ«
שהמדבר  שהעובדה בחסידות

היא  ועקרב שרף נחש מקום הוא

נחות  מקום שהוא משום

‰‰˙ÏÁ‰,ברוחניות  ‰˙È‰»¿»««¿»»
בחיבור  הראשון השלב רק
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Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
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‰È‰ ‰ÓÏL ÈÓÈ·e המצב ƒ≈¿……»»
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המשיח c¯ÈÂמלך ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆¿≈¿¿
הים") בדגת "ורדו (כמו וישלוט

„Ú ¯‰pÓe ÌÈ „Ú ÌiÓƒ»«»ƒ»»«
ı¯‡ ÈÒÙ‡37ÌB˜Ó ÏÎa , «¿≈»∆¿»»
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ÌÈLe¯c‰a ¯‡·Ó ‰p‰Â (Ê39, בעניין העוסקים חסידות במאמרי ¿ƒ≈¿…»¿«¿ƒ
ÊÚמתןֿתורה ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L40‰iLe˙Â41,נותנת התורה ÊÚכי ∆«»ƒ¿≈…¿ƒ»…

וחיזוק iLe˙Â‰כוח ,˙È˜Ï‡‰ LÙpÏחלישות LÙpÏגורמת «∆∆»¡…ƒ¿ƒ»«∆∆
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עלֿידי  נאמרים התורה דברי
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l`xyiיב ipa z`vl iyilyd ycega

אחר  ּבמקֹום ה ּמבאר ׁשהיא 42עלּֿדר) ׁשהּתֹורה ּדזה , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
dlrnl הּוא ּב'מּטה', ּופֹועלת למּטה ירדה מהעֹולם) §©§¨ְְֵֶֶַַַָָָָָָ

הפכים. נֹוׂשא ׁשהּוא מה'עצמּות', ּבּה ׁשּנמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעלֿידי

מדּבר e‰ÊÂ43ח) ּבאּו הּזה ּבּיֹום גֹו' הּׁשליׁשי ּבחדׁש ¿∆ְְִִִֶֶַַַַַָֹ
מדּבר  ונקרא ּדּבּור, מּלׁשֹון מדּבר ְְְְְִִִִִִָָָָסיני,
אחר  ּכעֹונה ּבבּטּול הּוא ׁשהּדּבּור להֹורֹות מ', ְְְְִִֶֶֶֶַַַּבתֹוספת
נעׂשה  ועלֿידיֿזה ּבהּדרּוׁשים), ּבארּכה (ּכּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהּקֹורא

העֹולם  לאּמֹות ׂשנאה ׁשּירדה הּתֹורה 44סיני ּדכׁשּלּמּוד . ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻ
האלקית  לּנפׁש (עז נעׂשית היא אזי ּבבּטּול, ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹהּוא
העֹולם  לאּמֹות ׂשנאה ּדבירדה הּבהמית, לּנפׁש ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻו)ּתּוׁשּיה

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף ּגם מּתֹורת 45נכללים [ּולהעיר . ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ
הּפסּוק 46הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ׂשֹונא,47על חמֹור תראה ּכי ְֲֲִִֵֶַַַַַַָ

הּגּוף, הּוא ׁשּל ּבהחמר טֹוב ּבעּיּון ּתסּתּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹּכאׁשר
הּנׁשמה]. את ׂשֹונא ׁשהּוא ,ׂשֹונא ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּתראה

הּוא ÊŒÈ¯Á‡Ïe48‰ט) רפידים מרפידים, וּיסעּו אֹומר ¿«¬≈∆ְְְִִִִִֵֵַ
ּתֹורה  מּדברי ידיהם ׁשרפּו ׁשם ,49על ְְִִֵֵֵֶֶַָָ

אּלא  ּתֹורה, לֹומד הּוא ואּדרּבא לּתֹורה, מנּגד ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
העבֹודה  ועלֿידי וחליׁשּות, ּברפיֹון הּוא ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשהּלּמּוד
והחליׁשּות  מהרפיֹון (ּגם) עצמֹו את מסּיע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּדמדּבר,

ּתׁשּובה  ועֹוׂשה  ּתֹורה, ּבּכתּוב 50ּבדברי ּוממׁשי זה. על ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
גֹו' סיני מדּבר וּיבאּו מרפידים) וּיסעּו ׁשאֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ(לאחרי
אֹותֹו מביא ּברפידים, ּתחּלה ׁשהיה ּדזה ההר, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָנגד

יֹותר.51להתחּזק  עֹוד ּתֹורה ּבדברי ְְְְִִֵֵֵַָ
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שם.42) ובהערות ואילך), תכא ע' שם מנחם (תורת ס"ט הנ"ל הדרן סה"מ 43)ראה ואילך. סע"ג סז, שם תו"א ראה – להלן בהבא

צד. ע' תרנ"ה סה"מ א]). רנה, [שם ב שעב, שם (וראה ב] רנה, ח"ב – החדשה [בהוצאה ב שעג, שם תו"ח קנב. ע' שם תקס"ז

ואילך.44) סע"א פט, ד.45)שבת צ, לשמע"צ דרושים לקו"ת ב. ב, בראשית תו"א טוב 46)ראה שם כתר שבט. כח יום" "היום

וש"נ. כא. סי' בהוספות תשנ"ט) קה"ת ה.47)(הוצאת כג, ב.48)משפטים יט, ח.49)פרשתנו יז, בשלח עה"פ ויל"ש מכילתא

שם. ובפרש"י סע"א קו, סנהדרין ב).50)וראה (יט, עה"פ מפרש"י ספ"ח.51)להעיר אגה"ת א). (יב, פ"ז תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמו, סוף אין מאור נובע הזה ÌB˜Óaשהכוח ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆«¿…»¿»

¯Á‡42‡È‰L) ‰¯Bz‰L ‰Êc עצמה , ÌÏBÚ‰Ó)מצד ‰ÏÚÓÏ «≈¿∆∆«»∆ƒ¿«¿»≈»»
,'‰hÓ'a ˙ÏÚBÙe ‰hÓÏ ‰„¯Èומהותה לטבעה ‰e‡בניגוד »¿»¿«»∆∆««»

ÌÈÎÙ‰ ‡NB ‡e‰L ,'˙eÓˆÚ'‰Ó da CLÓpL È„ÈŒÏÚ עצמותו «¿≈∆ƒ¿«»≈»«¿∆≈¬»ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  של ומהותו

בשום  'מצויירת' ולא מוגדרת לא

או  כזו תכונה ובשום הגדרה

הכל  שלמות את בו ויש אחרת

בתוכו  ומכיל נושא הוא ולכן

באים  היו שאילו דברים

נמוכות  יותר בדרגות בהתגלות

הם  כי יחד להיות יכולים היו לא

אבל  לזה. זה וסותרים הפכים

הפכים, נושא האמיתי האיןֿסוף

שהתורה  בגלל – ולענייננו

מקור  היא מאיןֿסוף נמשכת

שנראים  עניינים לשני הכוח

לנפש  וכוח עוז גם כהפכים.

העליונים  ירידת על האלוקית

לנפש  חלישות וגם למטה

עליית  ידי על הבהמית

למעלה. התחתונים

e‰ÊÂ (Á43L„Áa ¿∆«…∆
‰f‰ ÌBia 'B‚ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ««∆

,ÈÈÒ ¯a„Ó e‡a הכתוב »ƒ¿«ƒ»
באו  ישראל בני שכאשר מדגיש

להתכונן  כדי סיון חודש בראש

באו הם תורה סיני ÓÏ„·¯למתן

,¯eac ÔBLlÓ ¯a„Óƒ¿»ƒ¿ƒ
˙ÙÒB˙a ¯a„Ó ‡¯˜Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆

,'Ó לאותיות בנוסף היינו

במילה  יש "דבר" למילה הזהות

מ' האות את גם eac‰L¯"במדבר" ˙B¯B‰Ï התורה ‰e‡לימוד ¿∆«ƒ
‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk Ïeh·a על עונה אלא משלו דברים אומר שאינו ¿ƒ¿∆«««≈

בטל הוא שאליו הקורא ÌÈLe¯c‰aדברי ‰k¯‡a ¯‡·nk) מאמרי «¿…»«¬À»¿«¿ƒ
מבואר  מ' לאות הביטול של הקשר ולעניין זה, בעניין העוסקים  החסידות

העניין, להקטין שהן האמנתי"ו מאותיות הוא ""המ' יתרו: פרשת אור' ב'תורה

שהדבור  דהיינו נדבר שכבר בחינה רק עצמו בפני דבור בחינת בזו שאין כלומר

ל  בו"; המדבר ה' בדבר בטול בחינת בעלי הוא כתבו "האמנתי"ו" אותיות ענין

תוספת  למשל, בסופה. ולרוב התיבה בתחילת באות הן שלפעמים הדקדוק

וכיו"ב) ילדֿילדון כמו להקטין, באה המילה בסיום ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰נו"ן ,¿«¿≈∆
‰NÚ מהמדברÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï ‰‡N ‰„¯iL ÈÈÒ44 והעניינים «¬»ƒ«∆»¿»ƒ¿»¿À»»

נחלשים. הקדושה היפך ‡ÈÊשהם ,Ïeh·a ‡e‰ ‰¯Bz‰ „enlLÎcƒ¿∆ƒ«»¿ƒ¬«
‡È‰התורהÊÚ) ˙ÈNÚ ƒ«¬≈…

‰iLez(Â ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ«∆∆»¡…ƒ¿ƒ»
‰„¯È·c ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ«∆∆««¬ƒ¿¿»¿»
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï ‰‡Nƒ¿»¿À»»
LÙÂ Ûeb‰ Ìb ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒ««¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰45 נעשים הם שגם ««¬ƒ
היישות  ותוקף "שנואים",

נחלש. שלהם והחומריות

ŒÏÚa‰ ˙¯BzÓ ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ««««
·BËŒÌL46˜eÒt‰ ÏÚ47 ≈««»

,E‡BN ¯BÓÁ ‰‡¯˙ Èkƒƒ¿∆¬«¬
·BË ÔeiÚa ÏkzÒz ¯L‡k«¬∆ƒ¿«≈¿ƒ
,Ûeb‰ ‡e‰ ElL ¯ÓÁ‰a¿«…∆∆¿«
,E‡BN ‡e‰L ‰‡¯zƒ¿∆∆«¬
˙‡ ‡BN ‡e‰L∆≈∆

.[‰ÓLp‰«¿»»
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe (Ë48 ממשיך ¿«¬≈∆

ואומר eÚÒiÂהכתוב ¯ÓB‡≈«ƒ¿
‡e‰ ÌÈ„ÈÙ¯ ,ÌÈ„ÈÙ¯Ó≈¿ƒƒ¿ƒƒ
Ì‰È„È eÙ¯L ÌL ÏÚ«≈∆»¿≈∆

‰¯Bz È¯·cÓ49, שנסעו ƒƒ¿≈»
לימוד  בו המצב את ועזבו

וברפיון  בחלישות היה התורה

BzÏ¯‰,היינו „bÓ BÈ‡L∆≈¿«≈«»
„ÓBÏ ‡e‰ ‡a¯c‡Â¿«¿«»≈
„enl‰L ‡l‡ ,‰¯Bz»∆»∆«ƒ
ÔBÈÙ¯a ‡e‰ BlL∆¿ƒ¿
È„ÈŒÏÚÂ ,˙eLÈÏÁÂ«¬ƒ¿«¿≈

,¯a„Óc ‰„B·Ú‰לאלוקות ביטול מתוך התורה ÚiÒÓלימוד ‡e‰ »¬»¿ƒ¿»«ƒ«
Bz¯‰,ומרחיק È¯·„a ˙eLÈÏÁ‰Â ÔBÈÙ¯‰Ó (Ìb) BÓˆÚ ˙‡∆«¿«≈»ƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿≈»

‰·eLz ‰NBÚÂ50‰Ê ÏÚ.בחלישות ולא וחוזק עוז מתוך נהי' ולימודו ¿∆¿»«∆
e‡·iÂ (ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ ¯ÓB‡L È¯Á‡Ï) ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿«¬≈∆≈«ƒ¿≈¿ƒƒ«»…

,ÌÈ„ÈÙ¯a ‰lÁz ‰È‰L ‰Êc ,¯‰‰ „‚ 'B‚ ÈÈÒ ¯a„Ó במצב ƒ¿«ƒ«∆∆»»¿∆∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
חלישות  fÁ˙‰Ï˜של B˙B‡ ‡È·Ó51¯˙BÈ „BÚ ‰¯Bz È¯·„a ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈»≈

לקירוב  וגורם סיבה הם וירידה הריחוק דווקא שלפעמים בחסידות כמבואר
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c"lyz'd haya xyrÎdyng ,exzi zyxt 'd mei

ּפLÈÂיו"ד) ּבּתֹורה ׁשּלֹומדים ּדעלֿידי זה לֹומר, סּוק ¿≈ְְְִֵֶֶַַַָָ
הּוא  מרפידים וּיסעּו על הּנתינתּֿכח ְְְְִִִִֵַַַַַַָֹעכׁשו,
וּיסעּו על הּנתינתּֿכח הראׁשֹונה, ּדבּפעם יֹותר. ְְְִִִֵַַַַַַַַָָֹעֹוד
נׁשלמה  סיון חדׁש ׁשּבראׁש עלֿידי היתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמרפידים
 ֿ מּמּתן הּנתינתּֿכח ּגם יׁש ועכׁשו, למּתןּֿתֹורה. ְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָֹההכנה
 ֿ מּתן ׁשּלאחרי הּתֹורה ּומּלּמּוד ׁשעברּו, ׁשּבׁשנים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
(ּכּנ"ל  ּדמּתןּֿתֹורה ּבענין מתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתֹורה
ׁשּבֹו לחֹודׁש, הט"ו ּביֹום ׁשּנמצאים ּובפרט ו). ְְְְִִִִֶֶֶַַָָסעיף
ּבׁשבט, ּבט"ו – ּגּופא ּובזה ּבאׁשלמּותא, סיהרא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָקיימא

לאילן  הּׁשנה יׁשנּה52ראׁש – ּורחבה טֹובה לארץ ׁשּׁשּי , ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּובקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד להֹוסיף מיחדת ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹֻנתינתּֿכח
ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה ּורחבה, טֹובה ּדארץ ּבאפן ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמצֹות
טֹובה  ּדארץ ּבאפן ׁשּתהיה מרפידים) (וּיסעּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלתׁשּובה

רּבה  ּבׂשמחה ׁשהיא עיּלאה ּתׁשּובה היינּו ,53ּורחבה, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ
נגאלין  הן מ ּיד ּתׁשּובה עֹוׂשין ואּתם 54ּוכׁשּיׂשראל , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

יׂשראל  ּבני אחד לאחד ּבעצמֹו55ּתלּקטּו ׁשהּקּב"ה ,56 ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
האמּתית  ּבּגאּלה ּכפׁשּוטּה, ּורחבה טֹובה לארץ ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻמביאם

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מ ׁשיח עלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָוהּׁשלמה
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בתחלתה.52) ר"ה ואילך).53)מס' סע"ב (קי, פי"א ה"ה.54)אגה"ת פ"ז תשובה הל' יב.55)רמב"ם כז, רש"י 56)ישעי' ראה

ג. ל, נצבים עה"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרפיון  כאן וגם והירידה, הריחוק לפני שהיה המצב לעומת שאת ביתר ועליה

שאת. ביתר להתחזקות סיבה להיות הופכים התורה בלימוד והחולשה

,ÂLÎÚ ‰Ê ˜eÒt ‰¯Bza ÌÈ„ÓBlL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ („"ÂÈ¿≈«¿«¿≈∆¿ƒ«»»∆«¿»
תורה מתן לאחר הבאים ÌÈ„ÈÙ¯Óבדורות eÚÒiÂ ÏÚ ÁkŒ˙È˙p‰«¿ƒ«…«««ƒ¿≈¿ƒƒ

והתרחקות  נסיעה של במשמעות

למצב  ומעבר בתורה, מחולשה

בתורה התחזקות BÚ„של ‡e‰
¯˙BÈ תורה מתן בזמן מאשר ≈
‰¯‡BL‰,עצמו. ÌÚt·c¿«««»ƒ»

eÚÒiÂ ÏÚ ÁkŒ˙È˙p‰«¿ƒ«…«««ƒ¿
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ÌÈ„ÈÙ¯Ó≈¿ƒƒ»¿»«¿≈
ÔÂÈÒ L„Á L‡¯aL∆¿……∆ƒ»
ŒÔzÓÏ ‰Î‰‰ ‰ÓÏLƒ¿¿»«¬»»¿««

‰¯Bz בפעם אז, שהייתה כפי »
Ìbהראשונה. LÈ ,ÂLÎÚÂ¿«¿»≈«

‰¯BzŒÔznÓ ÁkŒ˙È˙p‰«¿ƒ«…«ƒ««»
,e¯·ÚL ÌÈLaL∆¿»ƒ∆»¿
È¯Á‡lL ‰¯Bz‰ „enlÓeƒƒ«»∆¿«¬≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰¯BzŒÔzÓ««»∆«¿≈∆
‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚa ÛqÂ˙Óƒ¿«≈»ƒ¿»¿««»

Â ÛÈÚÒ Ï"pk) שבלימוד ««¿ƒ
אפילו  יתרון יש עכשיו התורה

היתרון  בגלל תורה מתן לגבי

האדם  Ë¯Ù·eשבעבודת .(ƒ¿»
Â"Ë‰ ÌBÈa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓÈÈ˜ BaL ,L„BÁÏ«∆∆«¿»

‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ,רוחנית שלימות גם מסמל והדבר Ê·e‰בפועל ƒ¬»¿«¿≈»»∆
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יג c"lyz'd haya xyrÎdyng ,exzi zyxt 'd mei

ּפLÈÂיו"ד) ּבּתֹורה ׁשּלֹומדים ּדעלֿידי זה לֹומר, סּוק ¿≈ְְְִֵֶֶַַַָָ
הּוא  מרפידים וּיסעּו על הּנתינתּֿכח ְְְְִִִִֵַַַַַַָֹעכׁשו,
וּיסעּו על הּנתינתּֿכח הראׁשֹונה, ּדבּפעם יֹותר. ְְְִִִֵַַַַַַַַָָֹעֹוד
נׁשלמה  סיון חדׁש ׁשּבראׁש עלֿידי היתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמרפידים
 ֿ מּמּתן הּנתינתּֿכח ּגם יׁש ועכׁשו, למּתןּֿתֹורה. ְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָֹההכנה
 ֿ מּתן ׁשּלאחרי הּתֹורה ּומּלּמּוד ׁשעברּו, ׁשּבׁשנים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
(ּכּנ"ל  ּדמּתןּֿתֹורה ּבענין מתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתֹורה
ׁשּבֹו לחֹודׁש, הט"ו ּביֹום ׁשּנמצאים ּובפרט ו). ְְְְִִִִֶֶֶַַָָסעיף
ּבׁשבט, ּבט"ו – ּגּופא ּובזה ּבאׁשלמּותא, סיהרא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָקיימא

לאילן  הּׁשנה יׁשנּה52ראׁש – ּורחבה טֹובה לארץ ׁשּׁשּי , ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּובקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד להֹוסיף מיחדת ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹֻנתינתּֿכח
ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה ּורחבה, טֹובה ּדארץ ּבאפן ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמצֹות
טֹובה  ּדארץ ּבאפן ׁשּתהיה מרפידים) (וּיסעּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלתׁשּובה

רּבה  ּבׂשמחה ׁשהיא עיּלאה ּתׁשּובה היינּו ,53ּורחבה, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ
נגאלין  הן מ ּיד ּתׁשּובה עֹוׂשין ואּתם 54ּוכׁשּיׂשראל , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

יׂשראל  ּבני אחד לאחד ּבעצמֹו55ּתלּקטּו ׁשהּקּב"ה ,56 ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
האמּתית  ּבּגאּלה ּכפׁשּוטּה, ּורחבה טֹובה לארץ ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻמביאם

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מ ׁשיח עלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָוהּׁשלמה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

בתחלתה.52) ר"ה ואילך).53)מס' סע"ב (קי, פי"א ה"ה.54)אגה"ת פ"ז תשובה הל' יב.55)רמב"ם כז, רש"י 56)ישעי' ראה

ג. ל, נצבים עה"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרפיון  כאן וגם והירידה, הריחוק לפני שהיה המצב לעומת שאת ביתר ועליה

שאת. ביתר להתחזקות סיבה להיות הופכים התורה בלימוד והחולשה

,ÂLÎÚ ‰Ê ˜eÒt ‰¯Bza ÌÈ„ÓBlL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ („"ÂÈ¿≈«¿«¿≈∆¿ƒ«»»∆«¿»
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והתרחקות  נסיעה של במשמעות

למצב  ומעבר בתורה, מחולשה

בתורה התחזקות BÚ„של ‡e‰
¯˙BÈ תורה מתן בזמן מאשר ≈
‰¯‡BL‰,עצמו. ÌÚt·c¿«««»ƒ»

eÚÒiÂ ÏÚ ÁkŒ˙È˙p‰«¿ƒ«…«««ƒ¿
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ÌÈ„ÈÙ¯Ó≈¿ƒƒ»¿»«¿≈
ÔÂÈÒ L„Á L‡¯aL∆¿……∆ƒ»
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c"lyz'd haya xyrÎdyng ,exzi zyxt 'd mei

ּפLÈÂיו"ד) ּבּתֹורה ׁשּלֹומדים ּדעלֿידי זה לֹומר, סּוק ¿≈ְְְִֵֶֶַַַָָ
הּוא  מרפידים וּיסעּו על הּנתינתּֿכח ְְְְִִִִֵַַַַַַָֹעכׁשו,
וּיסעּו על הּנתינתּֿכח הראׁשֹונה, ּדבּפעם יֹותר. ְְְִִִֵַַַַַַַַָָֹעֹוד
נׁשלמה  סיון חדׁש ׁשּבראׁש עלֿידי היתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמרפידים
 ֿ מּמּתן הּנתינתּֿכח ּגם יׁש ועכׁשו, למּתןּֿתֹורה. ְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָֹההכנה
 ֿ מּתן ׁשּלאחרי הּתֹורה ּומּלּמּוד ׁשעברּו, ׁשּבׁשנים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
(ּכּנ"ל  ּדמּתןּֿתֹורה ּבענין מתוּסף ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתֹורה
ׁשּבֹו לחֹודׁש, הט"ו ּביֹום ׁשּנמצאים ּובפרט ו). ְְְְִִִִֶֶֶַַָָסעיף
ּבׁשבט, ּבט"ו – ּגּופא ּובזה ּבאׁשלמּותא, סיהרא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָקיימא

לאילן  הּׁשנה יׁשנּה52ראׁש – ּורחבה טֹובה לארץ ׁשּׁשּי , ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּובקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד להֹוסיף מיחדת ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹֻנתינתּֿכח
ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה ּורחבה, טֹובה ּדארץ ּבאפן ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמצֹות
טֹובה  ּדארץ ּבאפן ׁשּתהיה מרפידים) (וּיסעּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלתׁשּובה

רּבה  ּבׂשמחה ׁשהיא עיּלאה ּתׁשּובה היינּו ,53ּורחבה, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ
נגאלין  הן מ ּיד ּתׁשּובה עֹוׂשין ואּתם 54ּוכׁשּיׂשראל , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

יׂשראל  ּבני אחד לאחד ּבעצמֹו55ּתלּקטּו ׁשהּקּב"ה ,56 ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
האמּתית  ּבּגאּלה ּכפׁשּוטּה, ּורחבה טֹובה לארץ ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻמביאם

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מ ׁשיח עלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָוהּׁשלמה
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שאת. ביתר להתחזקות סיבה להיות הופכים התורה בלימוד והחולשה
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Â ÛÈÚÒ Ï"pk) שבלימוד ««¿ƒ
אפילו  יתרון יש עכשיו התורה

היתרון  בגלל תורה מתן לגבי

האדם  Ë¯Ù·eשבעבודת .(ƒ¿»
Â"Ë‰ ÌBÈa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓÈÈ˜ BaL ,L„BÁÏ«∆∆«¿»

‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ,רוחנית שלימות גם מסמל והדבר Ê·e‰בפועל ƒ¬»¿«¿≈»»∆
ÔÏÈ‡Ï ‰M‰ L‡¯ ,Ë·La Â"Ëa Y ‡Ùeb52ı¯‡Ï CiML , »¿ƒ¿»…«»»»ƒ»∆«»¿∆∆

‰·Á¯e ‰·BË– ישראל ÛÈÒB‰Ïארץ ˙„ÁÈÓ ÁkŒ˙È˙ dLÈ »¿»»∆¿»¿ƒ«…«¿À∆∆¿ƒ
ˆn‰ Ìei˜·e ‰¯Bz‰ „enÏa,‰·Á¯e ‰·BË ı¯‡c ÔÙ‡a ˙B ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿¿…∆¿∆∆»¿»»

ובריבוי טובה »¿ŒÏÚÂבצורה
‰·eL˙Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿≈«ƒ¿»
‰È‰zL (ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ)«ƒ¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿∆
בדרגה  התשובה עבודת גם

BË·‰נעלית ı¯‡c ÔÙ‡a¿…∆¿∆∆»
‰·eLz eÈÈ‰ ,‰·Á¯e¿»»«¿¿»

‰‡lÈÚ דרגה) עליונה תשובה ƒ»»
"תשובה  לעומת בתשובה גבוהה

דרגה  תחתונה, תשובה תתאה",

בתשובה) È‰L∆ƒ‡נמוכה
‰a¯ ‰ÁÓNa53, שמחה וגם ¿ƒ¿»«»
להרחבה, ≈«¿Ï‡¯NiLÎe¿∆ƒקשורה

Ô‰ „iÓ ‰·eLz ÔÈNBÚƒ¿»ƒ«≈
ÔÈÏ‡‚54, נאמר הגאולה ועל ƒ¿»ƒ

„Á‡ „Á‡Ï eËwÏz Ìz‡Â¿«∆¿À¿¿∆»∆»
Ï‡¯NÈ Èa55‰"aw‰L , ¿≈ƒ¿»≈∆«»»

BÓˆÚa56ı¯‡Ï Ì‡È·Ó ¿«¿¿ƒ»¿∆∆
‰·Á¯e ‰·BË ישראל ארץ »¿»»

‰l‡ba ,dËeLÙkƒ¿»«¿À»
ŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»

.LnÓ«»

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc zay(ycew zay meil)

,íéìëas` ,ok m` ,zlcd z` lehil xizd okle,íéìëa ïéða ïéà §¥¦¥¦§¨§¥¦
:`xnbd zvxzn .dxifgdl xq` recneLé øáñ÷ íìBòì ,ééaà øîà̈©©©¥§¨¨¨©¥

,íéìëa äøéúñ Léå íéìëa ïéðazlcd z` lehil xizd `l ok`e ¦§¨§¥¦§¥§¦¨§¥¦
,ilkdne,'oilhep' xn`y dnøîà÷ eìhépL,'elhipy' xnel ezpeek ± ¤¦§¨¨©

oi` ,ilkdn ewxtzde elhipy lcbne daiz dciy ly zlc ,xnelk
.oixifgn

:`ax dywdàáø déì øîà,iia`løáca úBáeLz ézL]izy ± ¨©¥¨¨§¥§©¨¨
df xe`ial yi zeigcéðz÷ 'ïéìhéð'c ,àãç ,[.'elhipy' `le,ãBòå £¨§¦¨¦¨¨¥§

ok m` ,milkd zezlc lehil `ziixad dxizd `ly jixack m`y
éàîepipyy,'ïéøéæçî àì ìáà''oilhep' dligz xn` `l m` ixd ©£¨Ÿ©£¦¦

jiiy 'la`' oeyly ,'oixifgn `l la`' xnel jiiy `l ,ozlihp xizde
df dyrn wxy xn`p df lry ,xzid oic mcew epipy m` wx zepyl

.df dyrn `l la` xzen
:xg` ote`a `ziixad x`an `ax,àáø øîà àlàmlerl,øáñ÷ ¤¨¨©¨¨¨¨©

,íéìëa äøéúñ ïéàå íéìëa ïéða ïéàzezlc z` lehil xizd okle ¥¦§¨§¥¦§¥§¦¨§¥¦
,milkdemeyn ,oxifgdl xq`y dnäøéæâweqri m`y ,minkg exfby §¥¨

,ilkl zlcd zxfgdaò÷úé ànL`ly mixnqna zlcd z` xagi ± ¤¨¦§©
zk`ln z` xnbe owizy oeik ,'yihta dkn' lr xearie ,cer wxtzz

.ilkd
:dpyna epipy'åë ñðøe÷ íãà ìèBð.oifeb`d z` ea rvtl ¥¨¨§¨

e` xzidl ezk`lny ilka zwqer epzpyn m`d dpc `xnbd
:xeqi`l,äãeäé áø øîàxizdl dpynd zpeekïéæBâà ìL ñðøe÷ ¨©©§¨§¨¤¡¦

ick ,xzidl eyinyz xwiryïéæBâàä úà Ba òvôìïéçtð ìL ìáà , §©¥©¤¨¡¦£¨¤©¨¦
,xeqi`l eyinyz xwiry ,lfxa iyxg -àìelhil dpynd dxizd Ÿ

:`xnbd zx`an .xzid zk`lnløáñ÷,dcedi axøácilk ± ¨¨©¨¨
CøBöì eléôà ,øeqéàì BzëàìnLa yeniyBôebzk`lnl ilkd ly ¤§©§§¦£¦§¤

,xzidøeñà.enewn jxevl elhlhl xeq`y oky lke .elhlhl ¨
:eixac lr dywn daxäaø déì øîà,dcedi axläzòî àlàm` - ¨©¥©¨¤¨¥©¨

,dyw ,xzidl micgeind milk `l` dpynd dxizd `ly jixack
,xzidl mecgiiy cinrdl ozip epzpynay milkd lk z` mpn`y

d mle`æbìnä úàå úçøä úàå éðz÷c ,àôéñlhlhl xzenúúì ¥¨§¨¨¥§¤¨©©§¤©©§¥¨¥
åéìòlk`n,ïèwìixd ,xzidl micgeind milka dcinrp cvikúçø ¨¨©¨¨©©

ïè÷ì déì éãçééî éî ,æbìîezlik`l mze` micgiiny ievn ike ± ©§¥¦§©£¦¥§¨¨
mewn lkne ,xeqi` zk`lnl `l` micgein mpi` i`ce ixde ,ohw

.xzid yinyz jxevl mlhil dpynd dxizd
:xg` ote`a dpynd z` x`an dax,äaø øîà àlàpeekdpynd z ¤¨¨©©¨

lehlh xizdl,ïéçtð ìL ñðøe÷,xeqi`l ezk`lny ilk `edy §¨¤©¨¦
.ïéæBâàä Ba òvôì§©¥©¨¡¦

:`xnbd zx`anøáñ÷dax ¨¨©
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מוגה  בלתי

.חז"ל ומאמרי הפסוקים י"ב את אמרו
,שונות במדינות שונים, במקומות נמצאים בנ"י כאשר גם כי - היא תמידית ישראל בני של אחדותם

מאוחדים  נשמותיהם שמצד מובן, מוגבלת, אינה שהנשמה מכיון הרי - ביניהם רב מרחק וישנו כו', לים מעבר
יהדות. עניני וכל ומצוותי' התורה ע"י מתאחדים כאשר ובפרט בנ"י, כל

ומכיון  ישראל, ואחדות ישראל אהבת - כמוך" לרעך "ואהבת כח) נתינת גם (שהוא הקב"ה ציווי תוכן וזהו
בתורה" גדול "כלל שהוא ציווי ובפרט הקב"ה, ציווי את לקיים רוצה ישראל) ילדי (ובפרט מישראל שכאו"א
גופם  שמצד למרות בנ"י, כל מתאחדים כמוך" לרעך "ואהבת הציווי קיום שע"י מובן, - עתה) זה שאמרתם כפי

מזה. זה ורחוקים שונים במקומות הם נמצאים

אם) כי נשמתם, מצד רק (לא ישראל של אחדותם מתבטאת שבהם מיוחדות הזדמנויות ישנן זה, עם ביחד
אחד. במקום יחדיו מתכנסים מבנ"י כו"כ כאשר - הגשמי גופם מצד גם

ולימוד  תפלה ע"י בנ"י את לאחד - זו ומטרה תכלית לשם מעיקרו שנועד במקום נערך ה"כנס" כאשר ובפרט
מקום  של טבעו זה נעשה - זה מקום של ומטרתו תכליתו שזוהי [ומכיון מדרש ובית כנסת בית כלומר: התורה,

יותר. ובגילוי בתוקף האחדות ענין נפעל שאז זה],

השם" ל"צבאות השייכים שכל  מכיון השם", "צבאות של "כנס" אודות מדובר כאשר - בדבר מיוחדת ומעלה
בכל  חדור לשורותיו שמשתייך מי שכל "צבא" - השם" ל"צבאות שייכותם עצם מצד (בלאה"כ) מאוחדים
הקב"ה. - השם" "צבאות של הרמטכ"ל של הוראותיו כפי להתנהג "קבלתֿעול", של בתנועה וישותו מציאותו

ביותר. נעלה באופן האחדות ענין מודגש אזי - יחדיו מתכנסים השם" "צבאות שכאשר מובן ומזה

שב  כאו"א (כאשר ה"כנס" שלאחרי הזמן על גם זו) נעלית (בדרגא האחדות הרגשת נלקחת זה ומ"כנס"
שלאחריו. ל"כנס" עד נמשכת ופעולתה לביתו),

 שבכל מובן, - מיוחדים למאורעות) (ובקשר בימים אם כי כזה, "כנס" מתקיים יום בכל שלא מכיון והנה,
"כנס" מתקיים אליו שבקשר המיוחד (והמאורע) מהיום הנלמדת - יום" "פקודת - מיוחדת הוראה ישנה "כנס"

זה.
"ראש  בשבט, עשר חמשה הוא: ה"כנס" מתקיים אליו שבקשר המיוחד הענין הרי - זה ל"כנס" ובנוגע

לאילן". השנה

ליום  עדיין שייכים השבת שלאחרי הראשונים הימים הרי - יומיים) (לפני השבת ביום הי' בשבט שט"ו ואע"פ
בשבט. ט"ו השבת, ליום עדיין שייך זה יום ולכן, א), קו, (פסחים שבתא" "בתר - בתורה שנקראים וכפי השבת,

(יותר  השבת ליום מיוחדת שייכות לו שיש - בשבט) דט"ו השבת (שלאחרי השני ביום אנו שנמצאים ובפרט
שבתא"): "בתר נקראים הם שגם שלישי, ויום ראשון מיום

יום  של בסיומו בתורה שקראו פסוקים ובאותם פרשה באותה - היא (בשחרית) שני ביום התורה קריאת
מנחה. בתפלת השבת,

השייכים  כל להתנהג צריכים הוראותי' (שע"פ השם" "צבאות של החוקים" "ספר היא שהתורה ומכיון
שייכות  שישנה בודאי הרי שוה, ענין בתורה קוראים שבהם ימים ב' ישנם שכאשר מובן, - השם") ל"צבאות

אלו. ימים ב' בין במינה מיוחדת

זה  דיום בתורה שהקריאה מכיון - בשבט דט"ו השבת ליום שני) (יום זה דיום המיוחדת השייכות וזוהי
יתרו, פ' (התחלת בשבט דט"ו השבת יום של בסיומו בתורה שקראו הקריאה אותה היתה שחרית) (בתפלת
דתפלת  בזמן הצהריים, אחרי גם ופועלת נמשכת בשחרית בתורה שהקריאה בפשטות ומובן ס"ח). כדלקמן

שלאח"ז). בימים (וגם מנחה
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 חדשה שנה מתחילה זה שביום כלומר, לאילן", השנה "ראש - הוא בשבט עשר חמשה של המיוחד ענינו
טובים. פירות המצמיחים אילנות ובפרט האילנות, וצמיחת לגידול ביחס

נשתבחה  שבהם פירות - ובפרט ומתוקים, טובים פירות בשבט עשר בחמשה לאכול ישראל מנהג ולכן,
הקדושה. ארצנו

לאילן": השנה ד"ראש מהענין הנלמדת ההוראה ביאור

הן  האילן, מתפתח בשנה שנה שמידי בשר בעיני רואים - וצעיר רך אילן ובפרט "אילן", על מביטים כאשר
וכו'. יותר מרובים פירות ונותן לרוחב והן לגובה

בנתינת  ולהוסיף וקדושה, טוב עניני בכל ולהוסיף להתפתח צריך שיהודי - מ"אילן" הנלמדת ההוראה וזוהי
טובים.פירו  ומעשים מצוות - טובים ת

 מאשר יותר השם") ("צבאות ישראל ילדי אצל מודגש ה"אילן") של (תכונתו והגידול הצמיחה ענין והנה,
המבוגרים: אצל

רואים  - צעיר ילד אצל משא"כ לשנה. משנה גופו באברי וגידול צמיחה רואים לא - מבוגר אדם אצל
כח  וניתוסף גופו, וכל ראשו בגובה ניתוסף השנה שבמשך כלומר, גופו, באברי והגידול הצמיחה את במוחש
דשנה  בשבט (מט"ו השנה שבמשך לדעת נוכח - גבהו את מודד הילד כאשר ובפשטות: אבריו. בכל וחוזק

גופו. בגובה ניתוסף זו) דשנה בשבט לט"ו עד שעברה

וכל  הגוף את מחי' מהנשמה) חלק (ורק שהנשמה מכיון נשמתו, - היא האדם שעיקר מבין א' שכל ומכיון
עניני  בכל להוסיף להשתדל שצריך עאכו"כ הרי הילד, של בגופו ניתוסף שאם בפשטות מובן הרי - אבריו

ומצוותי'. התורה עניני - הנשמה

(הרמטכ"ל  הקב"ה של הוראותיו ע"פ ומתנהג השם", ל"צבאות השייך יהודי ילד אודות מדובר כאשר ובפרט
לציווי  (בהתאם כן יתנהגו הם שגם נוספים ילדים על ולפעול מצוות, ולקיים תורה ללמוד - השם") "צבאות של
ומצוותי' התורה עניני בכל להוסיף אותו מעורר לאילן" השנה ש"ראש בודאי הרי - כמוך") לרעך "ואהבת

וגידול. צמיחה של באופן

 ראש" - בשבט עשר לחמשה ובסמיכות בקשר המתקיים השם" "צבאות של ב"כנס" המיוחד הענין וזהו
לאילן": השנה

"צבאות  של כנסים נערכים שבהם המקומות בשאר ועד"ז כאן, - יחדיו מתכנסים השם" "צבאות כאשר
השם",

האחדות, ענין יותר עוד מודגש שבזה - זה מ"כנס" "שידורֿחי" מתקיים שבהם מקומות באותם [ובפרט
(שבהם  שמחה ניגוני ששרתם איך ושמעו כאן, שנאמרו חז"ל ומאמרי הפסוקים י"ב את שמעו שהם מכיון

בעושיו")], ישראל ד"ישמח הענין מתבטא

פירות  וגידול בצמיחת להוסיף - לאילן" השנה מ"ראש הנלמדת ההוראה את לקיים מחליטים יחדיו וכולם
טובים, ומעשים מצוות כלומר, טובים,

כאן, הנמצאים אלו [הן יחדיו השם" "צבאות כל מתכנסים שבו במעמד מתקיימת זו שהחלטה מכיון הרי
כל  מאוחדים נשמתם מצד כי - המקומות בשאר שנמצאים אלו כל והן ב"שידורֿחי", זאת השומעים אלו הן

שריבוי ילדי  כפשוטו, ב"צבא" שרואים כפי ביותר, נעלה באופן היא הענין שהצלחת מובן, - כאחד] ישראל
המלחמה  - ובעניננו הצבא, מנהל אותה במלחמה יותר גדול נצחון ומביא מבטיח הצבא בשורות ה"חיילים"

מצוותי'. וקיום התורה לימוד ע"י היצר, עם התמידית

יספר  לא "אשר מופלג לריבוי ועד וגדלים, הולכים השם" "צבאות של שהשורות רואה היצר כאשר ולכן,
להוסיף  - לאילן" השנה "ראש עם הקשורה ה"פקודתֿיום" את לקיים בתוקף מחליטים יחדיו [וכולם מרוב"
מלחמה, עמו לנהל צורך כל ואין לגמרי, היצר מתבטל אזי - טובים] ומעשים מצוות פירות, וגידול בצמיחת

ישראל. ילדי עם להתחיל פוחד שהוא  מכיון

 התורה בלימוד פעולותיהם בכל - ישראל ילדי ולכל יהודי, ילד לכל - לבב וטוב שמחה מוסיפה זו וידיעה
מצוותי', וקיום
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טו        

 חדשה שנה מתחילה זה שביום כלומר, לאילן", השנה "ראש - הוא בשבט עשר חמשה של המיוחד ענינו
טובים. פירות המצמיחים אילנות ובפרט האילנות, וצמיחת לגידול ביחס

נשתבחה  שבהם פירות - ובפרט ומתוקים, טובים פירות בשבט עשר בחמשה לאכול ישראל מנהג ולכן,
הקדושה. ארצנו

לאילן": השנה ד"ראש מהענין הנלמדת ההוראה ביאור

הן  האילן, מתפתח בשנה שנה שמידי בשר בעיני רואים - וצעיר רך אילן ובפרט "אילן", על מביטים כאשר
וכו'. יותר מרובים פירות ונותן לרוחב והן לגובה

בנתינת  ולהוסיף וקדושה, טוב עניני בכל ולהוסיף להתפתח צריך שיהודי - מ"אילן" הנלמדת ההוראה וזוהי
טובים.פירו  ומעשים מצוות - טובים ת

 מאשר יותר השם") ("צבאות ישראל ילדי אצל מודגש ה"אילן") של (תכונתו והגידול הצמיחה ענין והנה,
המבוגרים: אצל

רואים  - צעיר ילד אצל משא"כ לשנה. משנה גופו באברי וגידול צמיחה רואים לא - מבוגר אדם אצל
כח  וניתוסף גופו, וכל ראשו בגובה ניתוסף השנה שבמשך כלומר, גופו, באברי והגידול הצמיחה את במוחש
דשנה  בשבט (מט"ו השנה שבמשך לדעת נוכח - גבהו את מודד הילד כאשר ובפשטות: אבריו. בכל וחוזק

גופו. בגובה ניתוסף זו) דשנה בשבט לט"ו עד שעברה

וכל  הגוף את מחי' מהנשמה) חלק (ורק שהנשמה מכיון נשמתו, - היא האדם שעיקר מבין א' שכל ומכיון
עניני  בכל להוסיף להשתדל שצריך עאכו"כ הרי הילד, של בגופו ניתוסף שאם בפשטות מובן הרי - אבריו

ומצוותי'. התורה עניני - הנשמה

(הרמטכ"ל  הקב"ה של הוראותיו ע"פ ומתנהג השם", ל"צבאות השייך יהודי ילד אודות מדובר כאשר ובפרט
לציווי  (בהתאם כן יתנהגו הם שגם נוספים ילדים על ולפעול מצוות, ולקיים תורה ללמוד - השם") "צבאות של
ומצוותי' התורה עניני בכל להוסיף אותו מעורר לאילן" השנה ש"ראש בודאי הרי - כמוך") לרעך "ואהבת

וגידול. צמיחה של באופן

 ראש" - בשבט עשר לחמשה ובסמיכות בקשר המתקיים השם" "צבאות של ב"כנס" המיוחד הענין וזהו
לאילן": השנה

"צבאות  של כנסים נערכים שבהם המקומות בשאר ועד"ז כאן, - יחדיו מתכנסים השם" "צבאות כאשר
השם",

האחדות, ענין יותר עוד מודגש שבזה - זה מ"כנס" "שידורֿחי" מתקיים שבהם מקומות באותם [ובפרט
(שבהם  שמחה ניגוני ששרתם איך ושמעו כאן, שנאמרו חז"ל ומאמרי הפסוקים י"ב את שמעו שהם מכיון

בעושיו")], ישראל ד"ישמח הענין מתבטא

פירות  וגידול בצמיחת להוסיף - לאילן" השנה מ"ראש הנלמדת ההוראה את לקיים מחליטים יחדיו וכולם
טובים, ומעשים מצוות כלומר, טובים,

כאן, הנמצאים אלו [הן יחדיו השם" "צבאות כל מתכנסים שבו במעמד מתקיימת זו שהחלטה מכיון הרי
כל  מאוחדים נשמתם מצד כי - המקומות בשאר שנמצאים אלו כל והן ב"שידורֿחי", זאת השומעים אלו הן

שריבוי ילדי  כפשוטו, ב"צבא" שרואים כפי ביותר, נעלה באופן היא הענין שהצלחת מובן, - כאחד] ישראל
המלחמה  - ובעניננו הצבא, מנהל אותה במלחמה יותר גדול נצחון ומביא מבטיח הצבא בשורות ה"חיילים"

מצוותי'. וקיום התורה לימוד ע"י היצר, עם התמידית

יספר  לא "אשר מופלג לריבוי ועד וגדלים, הולכים השם" "צבאות של שהשורות רואה היצר כאשר ולכן,
להוסיף  - לאילן" השנה "ראש עם הקשורה ה"פקודתֿיום" את לקיים בתוקף מחליטים יחדיו [וכולם מרוב"
מלחמה, עמו לנהל צורך כל ואין לגמרי, היצר מתבטל אזי - טובים] ומעשים מצוות פירות, וגידול בצמיחת

ישראל. ילדי עם להתחיל פוחד שהוא  מכיון

 התורה בלימוד פעולותיהם בכל - ישראל ילדי ולכל יהודי, ילד לכל - לבב וטוב שמחה מוסיפה זו וידיעה
מצוותי', וקיום
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טז       

באופן  להוסיף - בכללותו ישראל עם ועל והמורות, המורים וקרוביהם, הוריהם על גם משפיעים שהם ועד
ומצוותי'. התורה עניני בכל וגידול צמיחה של

העולם  מציאות שכל כלומר, בתחתונים", זו דירה לו "להיות - ית' לו דירה יהי' כולו שהעולם פועלים ועי"ז
מכיון  - השם") "צבאות של (הרמטכ"ל ית' לו "דירה" נעשה - הקב"ה ע"י שנברא כו', וארץ שמים כולו,

לבב. וטוב שמחה מתוך מצוות, ומקיים תורה שלומד יהודי ילד רואים בעולם, שפונים מקום שבכל

***

 זה יום שייך בשבט, ט"ו - שירה" "שבת - שלפניו לשבת בהמשך בא זה שיום לעיל האמור על נוסף
"יתרו". דפרשת לשבוע

(בתפלת  השבת יום של בסיומו – עצמו שירה" ב"שבת כבר היתה יתרו בפרשת הקריאה שהתחלת ובפרט
שחרית. בתפלת היום ונשנתה חזרה זו וקריאה מנחה),

זה. דשבוע פרשה שזוהי - יתרו פרשת מכללות הנלמדת נוספת הוראה שישנה מובן, ומזה

 ממצרים ישראל את ה' הוציא כי . אלקים. עשה אשר כל את . יתרו. "וישמע נאמר: יתרו פרשת בהתחלת
הקב"ה  שהוציא העם את לראות כדי רחוקה מארץ בא שיתרו מסופר זו בפרשה כלומר, גו'", יתרו ויבוא . .
אודות  בפרטיות מסופר הפרשה ובהמשך סיני. בהר התורה את שיקבלו מנת על ונפלאות, נסים ע"י ממצרים

תורה". ד"מתן הענין כללות
הנסים וענ  ע"י הקב"ה הכרת כלומר, תחלה", הכירוהו ש"הם מכיון - ישראל לילדי במיוחד שייך זה ין

ועאכו"כ  (המבוגרים), בנ"י שאר שהכירוהו לפני עוד ישראל, ילדי אצל - לראש לכל - היתה דיצי"מ ונפלאות
(באופן  יצי"מ ומטרת שתכלית - ישראל ילדי - הם ידעו ובודאי כו'. והנפלאות הנסים אודות שמע שיתרו לפני -

התורה. קבלת - היא ונפלאות) נסים של

כדי  יחדיו כולם התאספו שבנ"י כשם כלומר, - תורה" ד"מתן הענין כללות ונשנה חוזר בשנה שנה ומידי
כאשר  ושנה, שנה בכל כן כמו יתרו), בפ' (כמסופר מהקב"ה התורה את ולקבל הדברות" "עשרת את לשמוע
בתורה  הקריאה את לשמוע כדי בנ"י כל יחדיו מתאספים אזי - שירה") "שבת (לאחרי יתרו דפ' השבת יום מגיע
החלטה  מתוך מחודש, באופן כולה התורה את לקבל - ועי"ז כולה), התורה כל את (הכוללים הדברות" ב"עשרת

מצוותי'. וקיום התורה בלימוד להוסיף חדש ורצון חדשה

ימי  כל במשך להתכונן שצריכים - יתרו דפ' השבוע בימי שנערך כנס עם הקשורה הנוספת ההוראה וזוהי
"עשרת  לשמיעת וראויים מוכנים להיות השבת, יום לקראת ליום) מיום בזה ולהוסיף ראשון, מיום (החל השבוע
ההשפעה  לפעולת בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן ומצוותי', התורה עניני בכל להוסיף החלטה כדי תוך הדברות",
תאמין"). אל מצאתי ולא "יגעתי עתה: זה שאמרתם (כפי ושמחה חיות מתוך - זה וכל ישראל. ילדי שאר על

:בזה ענין ועוד
שגם  עד לכל, הגלוי באופן ביצי"מ, שהיו והנפלאות הנסים אודות יתרו בפ' בתורה לקרוא מתחילים כאשר

זאת, שמע יתרו

ימי  כל במשך ומבוגר) (ילד יהודי כל עבור ברכה של ענין שזהו כלומר "ברכה", בהקדמת זאת [וקורין
חייו],

מישראל, כאו"א עם ביחד הקב"ה נמצא בגלות, נמצאים כאשר שגם - יהודי לכל מזכיר זה הרי

"צבאות  של לשורות השייך "חייל" כל עם ביחד תמיד נמצא השם" "צבאות של שהרמטכ"ל כמ"פ [כמדובר
נמצא  הרמטכ"ל ואילו אחד, במקום נמצאים שה"חיילים" כפשוטו, ב"צבא" כמו ולא - שהוא מקום בכל השם",

אחר], במקום

אם  ולב כליות ובוחן עליו ומביט כבודו, הארץ כל ומלא עליו נצב ה' "והנה עתה: זה שאמרתם וכפי -
מאלו  ואחת אחד כל עם ביחד נמצא שהקב"ה כלומר, כראוי", כליות עובדו "ובוחן השם", ל"צבאות השייכים

כולל  השם", ב"צבאות "חייל" בתור התחייבויותיו כל את וממלא מצוות, ומקיים תורה שלומד איך לראות ולב"
תקיפה  החלטה ומתוך מחודש, באופן וחיות אור מתוך יתרו) פ' (בשבת התורה לקבלת המתאימה ההכנה -
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חברתה) על - וילדה חבירו, על - (ילד נוספים ילדים על להשפיע וכן המצוות, וקיום התורה בלימוד להוסיף
- ומצוותי' בתורה להוסיף

ואז  - מצוותי' וקיום התורה בלימוד עבודתם את וישלימו יסיימו שבנ"י עד וממתין הכן, הקב"ה עומד וכך
ביצי"מ, שהיו והנפלאות הנסים בדוגמת ונפלאות, נסים ע"י זו) (מגלות מהגלות שוב יוצאים

הנסים  יהיו כן כמו גו'"), יתרו ש"וישמע (עד לכל וניכר גלוי באופן היו דיצי"מ והנפלאות שהנסים וכשם
את  גואל שהקב"ה בגלוי יראה כולו העולם שכל כלומר, לכל, וניכר גלוי באופן זה מגלותנו בגאולה והנפלאות
ובזקנינו  "בנערינו תחילה"), הכירוהו "הם שביצי"מ (כשם ישראל מילדי החל ישראל, כלל ואת מישראל א' כל

ובבנותינו". בבנינו

,לעיל האמורות ההוראות כל את ממלאים השם") ("צבאות ישראל שילדי עי"ז והנה,
שירה" "שבת של מסיומו החל השבת, יום שלפני השבוע בימי יתרו פ' לשבת המתאימה ההכנה - כולל

- בבוקר שני) (יום היום יתרו פ' התחלת קריאת לאחרי ובפרט יתרו, פ' לקרוא התחילו שאז

- ביצי"מ) שהי' (כפי והשלימה האמיתית בגאולה שיהיו והנפלאות הנסים את יותר ומקרבים ממהרים אזי
צדקנו  משיח ביאת ובפשטות: ד"אחישנה", באופן

"נאו"! -

את  מוציא צדקנו) משיח (ע"י שהקב"ה כלומר, ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם היעוד יקויים ואז
(פרש"י  אחד" לאחד "תלוקטו - ממקומו" איש איש ממש, בידיו ש"אוחז ובאופן מהגלות, מישראל כאו"א

ג), ל, נצבים

בגופו  ובריא שלם שהוא - ישראל מילדי מכאו"א החל התורה", "שלימות עם ביחד העם", "שלימות
משפחתו, כל אצל הדבר נפעל ידו ועל בתורה, הקב"ה של להוראותיו בהתאם היא שהנהגתו מכיון ובנשמתו,

ישראל, כלל אצל זאת שפועלים ועד הספר, בבית עמו יחד שלומדים אלו כל אצל

ובאופן  קדוש", "גוי היותו מפני מישראל לכאו"א השייכת הקודש, ארץ הקדושה, לארצנו באים כזה ובאופן
הארץ", ד"שלימות

גופא הקדושה "מקדש ובארצנו השלישי, ביהמ"ק את לראות זוכים ושם הקודש, עיר לירושלים באים -
ידיך", כוננו אדנֿי

לבב. וטוב ובשמחה ממש, בימינו במהרה "נאו", - זה וכל

***

 כן וכמו הרמטכ"ל. לפני ה"חיילים" כל צועדים שבו "מצעד" עורכים שבהם זמנים ישנם "צבא" בכל
ה"חיילים" כל בסך ועוברים צועדים שבו - "פאראד" - "מצעד" נערך שבהם זמנים ישנם - השם" ב"צבאות

השם". "צבאות של הרמטכ"ל - הקב"ה לפני השם" "צבאות של
ומובן, הדברות". "עשרת את ממנו ושמעו הקב"ה, לפני בנ"י כל עמדו שאז - תורה" "מתן בזמן ולדוגמא:
(בשבת  הדברות" "עשרת את בתורה קורין כאשר - בשנה שנה מידי ונשנה חוזר התורה דקבלת שה"פאראד"

שלפנ"ז. מהשנים כח נתינת שישנה מכיון קבלתֿעול, וביתר וחיות, כח ביתר יתרו), פ'

עוד  שמוסיפים עי"ז - היא יתרו פ' בשבת הדברות" "עשרת דשמיעת ה"פאראד" לקראת המתאימה וההכנה
מצוותי'. וקיום התורה בלימוד יותר

משיח  ע"י והשלימה האמיתית בגאולה שיהי' הגדול ה"פאראד" את ומקרבת הממהרת ההכנה גם וזוהי
הקדושה. לארצנו ביחד כולם ללכת השם" "צבאות כל יצעדו שאז צדקנו,

 פסוקים י"ב ולימוד מנחה, [תפלת ותורה דתפלה הענינים ב' את ולהשלים לסיים - "כנס" בכל נהוג
צדקה. של בענין - חז"ל] ומאמרי

העתידה  דהגאולה וה"פאראד" התורה דקבלת ה"פאראד" לקראת ההכנה אודות לעיל להאמור ובהמשך
ביד  צדקה נותנים שאתם להראות כדי הצדקה), בענין (הוספה מטבעות ג' מכם ואחת אחד לכל יתנו -
"שבת  לכבוד - אחת מטבע בידכם): שתשאר האחת מהמטבע כפול (באופן לצדקה מטבעות ב' - רחבה

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



יז        

חברתה) על - וילדה חבירו, על - (ילד נוספים ילדים על להשפיע וכן המצוות, וקיום התורה בלימוד להוסיף
- ומצוותי' בתורה להוסיף

ואז  - מצוותי' וקיום התורה בלימוד עבודתם את וישלימו יסיימו שבנ"י עד וממתין הכן, הקב"ה עומד וכך
ביצי"מ, שהיו והנפלאות הנסים בדוגמת ונפלאות, נסים ע"י זו) (מגלות מהגלות שוב יוצאים

הנסים  יהיו כן כמו גו'"), יתרו ש"וישמע (עד לכל וניכר גלוי באופן היו דיצי"מ והנפלאות שהנסים וכשם
את  גואל שהקב"ה בגלוי יראה כולו העולם שכל כלומר, לכל, וניכר גלוי באופן זה מגלותנו בגאולה והנפלאות
ובזקנינו  "בנערינו תחילה"), הכירוהו "הם שביצי"מ (כשם ישראל מילדי החל ישראל, כלל ואת מישראל א' כל

ובבנותינו". בבנינו

,לעיל האמורות ההוראות כל את ממלאים השם") ("צבאות ישראל שילדי עי"ז והנה,
שירה" "שבת של מסיומו החל השבת, יום שלפני השבוע בימי יתרו פ' לשבת המתאימה ההכנה - כולל

- בבוקר שני) (יום היום יתרו פ' התחלת קריאת לאחרי ובפרט יתרו, פ' לקרוא התחילו שאז

- ביצי"מ) שהי' (כפי והשלימה האמיתית בגאולה שיהיו והנפלאות הנסים את יותר ומקרבים ממהרים אזי
צדקנו  משיח ביאת ובפשטות: ד"אחישנה", באופן

"נאו"! -

את  מוציא צדקנו) משיח (ע"י שהקב"ה כלומר, ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם היעוד יקויים ואז
(פרש"י  אחד" לאחד "תלוקטו - ממקומו" איש איש ממש, בידיו ש"אוחז ובאופן מהגלות, מישראל כאו"א

ג), ל, נצבים

בגופו  ובריא שלם שהוא - ישראל מילדי מכאו"א החל התורה", "שלימות עם ביחד העם", "שלימות
משפחתו, כל אצל הדבר נפעל ידו ועל בתורה, הקב"ה של להוראותיו בהתאם היא שהנהגתו מכיון ובנשמתו,

ישראל, כלל אצל זאת שפועלים ועד הספר, בבית עמו יחד שלומדים אלו כל אצל

ובאופן  קדוש", "גוי היותו מפני מישראל לכאו"א השייכת הקודש, ארץ הקדושה, לארצנו באים כזה ובאופן
הארץ", ד"שלימות

גופא הקדושה "מקדש ובארצנו השלישי, ביהמ"ק את לראות זוכים ושם הקודש, עיר לירושלים באים -
ידיך", כוננו אדנֿי

לבב. וטוב ובשמחה ממש, בימינו במהרה "נאו", - זה וכל

***

 כן וכמו הרמטכ"ל. לפני ה"חיילים" כל צועדים שבו "מצעד" עורכים שבהם זמנים ישנם "צבא" בכל
ה"חיילים" כל בסך ועוברים צועדים שבו - "פאראד" - "מצעד" נערך שבהם זמנים ישנם - השם" ב"צבאות

השם". "צבאות של הרמטכ"ל - הקב"ה לפני השם" "צבאות של
ומובן, הדברות". "עשרת את ממנו ושמעו הקב"ה, לפני בנ"י כל עמדו שאז - תורה" "מתן בזמן ולדוגמא:
(בשבת  הדברות" "עשרת את בתורה קורין כאשר - בשנה שנה מידי ונשנה חוזר התורה דקבלת שה"פאראד"

שלפנ"ז. מהשנים כח נתינת שישנה מכיון קבלתֿעול, וביתר וחיות, כח ביתר יתרו), פ'

עוד  שמוסיפים עי"ז - היא יתרו פ' בשבת הדברות" "עשרת דשמיעת ה"פאראד" לקראת המתאימה וההכנה
מצוותי'. וקיום התורה בלימוד יותר

משיח  ע"י והשלימה האמיתית בגאולה שיהי' הגדול ה"פאראד" את ומקרבת הממהרת ההכנה גם וזוהי
הקדושה. לארצנו ביחד כולם ללכת השם" "צבאות כל יצעדו שאז צדקנו,

 פסוקים י"ב ולימוד מנחה, [תפלת ותורה דתפלה הענינים ב' את ולהשלים לסיים - "כנס" בכל נהוג
צדקה. של בענין - חז"ל] ומאמרי

העתידה  דהגאולה וה"פאראד" התורה דקבלת ה"פאראד" לקראת ההכנה אודות לעיל להאמור ובהמשך
ביד  צדקה נותנים שאתם להראות כדי הצדקה), בענין (הוספה מטבעות ג' מכם ואחת אחד לכל יתנו -
"שבת  לכבוד - אחת מטבע בידכם): שתשאר האחת מהמטבע כפול (באופן לצדקה מטבעות ב' - רחבה
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ע"י  זו) (מגלות העתידה והגאולה יתרו) (פ' למ"ת ההכנה לכבוד - אחת ומטבע מצרים, וגאולת שירה"
צדקנו. משיח

להתכונן  כדי - וגידול צמיחה של באופן הבאים, בימים גם התורה ובלימוד הצדקה במצות תוסיפו ובודאי
צדקנו. משיח ע"י העתידה בגאולה השם" ד"צבאות ול"פאראד" התורה, דקבלת ל"פאראד" כראוי

 שזכיתם מה על אמיתית שמחה - לבב, וטוב שמחה מתוך נעשים אלו ענינים שכל ולבטא להדגיש כדי
- מצרים מגלות צאתם עם לבנ"י שניתן השם שזהו השם", ב "צבאות להיות

שמחה: בניגוני הכנס את נסיים

עמנו  כי יקום ולא דבר דברו ותופר עצה "עוצו היצר: במלחמת הנצחון את המסמל הניגון - לראש לכל
כי  עצה, לומר אפילו יצליח לא הוא אלא במעשה, מאומה לפעול יוכל לא שהיצר בלבד זו לא כלומר, אֿל",

השם". ד"צבאות הרמטכ"ל נמצא עמנו אֿל", עמנו "כי - הדבר וטעם ותופר", עצה "עוצו

הגאולה  את רוצים ישראל כלל בתוככי מכם אחד שכל כלומר, נאו", משיח וואנט "ווי הניגון - ָואח"כ
ומיד. תיכף העתידה

בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה הניגון - ואח"כ

הקדושה, בארצנו ההתיישבות על דקאי פניך", את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים "אך הניגון - ולסיום
ראשם". על עולם ו"שמחת והשלימה, האמיתית בגאולה

 בתוככי ואחיותיכם, ואחיכם להוריכם מכם, ואחת אחד לכל והצלחה בריאות שמחה, שתומשך ויה"ר
כלומר, - במושבותם" אור הי' ישראל בני ד"לכל ובאופן הגלות, ימי בסוף נמצאים כאשר גם - ישראל כלל

אור", ותורה מצוה מ"נר החל אמיתי, אור בנ"י אצל יהי' הגלות בזמן שגם
גדול" ו"ברכוש רמה", ביד יוצאים ישראל "בני - מהגלות יוצאים ממש ובקרוב

האחרונים, הגלות בימי - ובמיוחד הגלות, בזמן בנ"י שקיימו ומצוותי' התורה כל -

ע"י  והשלימה האמיתית בגאולה בימינו, במהרה שמיא", ענני עם "ארו "נאו", - הקדושה לארצנו ובאים
צדקנו. משיח

***

צדיקים  "אך בימינו". במהרה  המקדש  בית "שיבנה נאו". משיח וואנט "ווי גו'". ותופר עצה "עוצו ניגנו:
גו'". לשמך יודו

ולילדות  לילדים לחלק כדי סנט, עשר של מטבעות שיחיו ולמדריכות למדריכים נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
בעיניהם. כטוב בה לעשות - והג ' לצדקה, - מטבעות ב' מטבעות: ג' - שיחיו
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 בפרשתנו להכתוב ה'בשייכות ברוך יתרו "ויאמר :
ארז"ל  אתכם", הציל רבוא אשר וששים למשה הוא "גנאי

וצריך  ה'". ברוך ואמר יתרו שבא עד ברוך אמרו שלא
ובנ"י  משה הרי – וכו'" ברוך אמרו "שלא הפי' מהו להבין

שירה  דקרי"ס אמרו הנס אחר ?לה'

יצי"מ  על ברוך אמרו שלא הוא שהגנאי לפרש ואין
הספר". מן חסר "העיקר דא"כ קרי"ס) על (כ"א

בזוהר  מ"ש בהקדים זה יתרו ויובן בא שלא דעד
יתרו  וכשבא לישראל; התורה ניתנה לא להקב"ה והודה

גדול ואמר  כי ידעתי עתה וגו' אתכם הציל אשר ה' "ברוך
ביקרי' קוב"ה ד"אסתלק פעל עי"ז גו'", האלקים מכל ה'

בשלימו". אורייתא יהב ולבתר ותתא עילא

בקודש  מעלתם שכל יתכן איך להבין: קשה ולכאורה
יתרו  שבא קודם – מישראל ריבוא וששים ואהרן משה של
זכו  ולא לישראל, התורה שתנתן עדיין מספיק הי' לא –
גדול  "כי ואמר להקב"ה הודה יתרו ש(גם) לאחר אלא לה

האלקים"? מכל ה'

 הפרשה בתחלת הקושיא: בהקדים הנ"ל כל ויובן
עשה  אשר כל את משה חתן מדין כהן יתרו "וישמע כתוב
זו  בהדגשה הכתוב כאן משמיענו מה וצ"ל – אלקים"
בקיצור: להודיענו די הי' (ולכאו' מדין" "כהן שהי'

משה")? חותן יתרו "וישמע
"כהן" א) פירושים: שני ישנם מדין" ב"כהן ועוד:

שר  לע"ז מלשון כהן ב) מדין; של שרו הי' שיתרו היינו ,

להלן  רש"י כו'"];[וראה שבעולם ע"ז בכל מכיר "שהי'
תורה  באה וכי ביותר: תמוה לע"ז, כומר שהי' השני, ולפי'

בגנותו  לספר שמתוכן כאן [ובפרט משה חותן יתרו של
יתרו]? של בשבחו לספר – להיפך שהכוונה נראה פרשתנו

"כהן  זה, בתואר הכתוב בא לא דבאמת בזה: והביאור
אדרבא, אלא, יתרו, של חשיבותו את להפחית מדין",

זה  שע"י מדין), (בארץ בעבר וכבודו גדולתו את לתאר
לבו  ש"נדבו עד להתגייר, בבואו מעלתו יותר עוד מודגשת

תורה" דברי לשמוע תוהו מקום המדבר אל .לצאת

כומר  (שהי' מדין" "כהן של השני פירוש לפי גם דהנה
הידיעה  בענין יתרו של גדולתו על מורה ה"ז לע"ז)
והנטפלים  הטועים של טעותם תחילת דהרי וההשגה,
כמ"ש  והשגה. הבנה ע"י (בעיקר) באה זרה לעבודה

אלו הרמב"ם  כוכבים ברא והאלקים הואיל ש"אמרו
לשבחם  הם ראויים כו' העולם את להנהיג וגלגלים

כו'". האֿל רצון וזהו כבוד. להם ולחלוק ולפארם

החיות  שהשפעת האמת, הוא שכן אעפ"י כלומר,
ומזלות, הכוכבים ע"י הגשמי בעוה"ז נמשכת האלקית

מלמעלה וכמארז"ל  מזל לו שאין למטה עשב לך "אין
וכו' לכבדם אסור אעפ"כ – גדל" לו ואומר בו המכה
והם  משלהם, ורצון בחירה שום להם אין כי זה, בשביל

הקב"ה  ממ"ה כרצון לעשות בו" החוצב ביד "כגרזן .רק

והמזלות, הכוכבים – בעוה"ז ממוצעים שישנם וכשם
הם  שבאמת – לעוה"ז החיות השפעת באה ידם שעל
כוח  איזה להם (והמייחס בתכלית במציאותם בטלים
מלאכים  ישנם כמו"כ זרה); עבודה עובד ה"ז וממשלה
גבוה  כי וכמש"נ הבריאה ובעולם היצירה בעולם ממוצעים

עליהם  וגבוהים שומר גבוה בעולם מעל שם, וגם -
החוצב  ביד כגרזן רק שהם לדעת האזהרה נעלה, היותר

יותר בו  נעלית במדריגה הם שהממוצעים כל ואדרבה: ;
בזה. לטעות יותר עלוליות יש –

מכיר (יתרו) "שהי' הפי' שבעול וזהו כו'",ע"ז ם
שבכל  הממוצעים בכל והשגה ידיעה לו שהיתה היינו
טעה  מדין כהן שבהיותו [אלא מעלה למעלה עד העולמות
עבודה  וזוהי – ושלטון כח להם שיש כממוצעים והכירם

יתרו. של השכלית השגתו גודל מזה מובן זרה],
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יוד.1) יח,
עה"פ.2) מכילתא א. צד, סנהדרין
זה 3) בלשון היתרון מהו אי"מ: – דוקא "ברוך" הלשון על הכוונה ואם

הים? דשירת הלשונות על
ה'4) ברוך אמרו "שלא שם) (סנה' המהרש"א מ"ש אי"מ שעד"ז ומובן

השירה?! כל אמרו הרי דלכאורה – עצמם" נס על גו'
ואילך.5) ו' סעיף תש"ט משה ויאמר בד"ה (ונתבאר א סח, ב. סז, ח"ב

.(1271 ע' ח"ד לקו"ש
יא.6) י, פסוק
טז.7) ב, שמות כד. מז, ויגש רש"י יתרו. ר"פ מכילתא
יתרו.8) ר"פ מכילתא לב. פ"א, שמו"ר

י"א.9) פסוק
א.10) קכג, (ב"ב הכתוב" דיבר לא טמאה בהמה "בגנות אפילו והרי

א). ג, פסחים וראה
ה.11) יח, פרש"י
בתחלתו.12) ע"ז הלכות
א.13) רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר
שם.14) ובהנסמן תשי"ז רבים מים ד"ה בארוכה ראה
קלא)15) (ע' נשא ברבות ד"ה וארא באוה"ת בארוכה נת' ז. ה, קהלת

.
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ובכ"מ). ג. נא, לויקרא הוספות לקו"ת (ראה מאצילות



יט

    

 בפרשתנו להכתוב ה'בשייכות ברוך יתרו "ויאמר :
ארז"ל  אתכם", הציל רבוא אשר וששים למשה הוא "גנאי

וצריך  ה'". ברוך ואמר יתרו שבא עד ברוך אמרו שלא
ובנ"י  משה הרי – וכו'" ברוך אמרו "שלא הפי' מהו להבין

שירה  דקרי"ס אמרו הנס אחר ?לה'

יצי"מ  על ברוך אמרו שלא הוא שהגנאי לפרש ואין
הספר". מן חסר "העיקר דא"כ קרי"ס) על (כ"א

בזוהר  מ"ש בהקדים זה יתרו ויובן בא שלא דעד
יתרו  וכשבא לישראל; התורה ניתנה לא להקב"ה והודה

גדול ואמר  כי ידעתי עתה וגו' אתכם הציל אשר ה' "ברוך
ביקרי' קוב"ה ד"אסתלק פעל עי"ז גו'", האלקים מכל ה'

בשלימו". אורייתא יהב ולבתר ותתא עילא

בקודש  מעלתם שכל יתכן איך להבין: קשה ולכאורה
יתרו  שבא קודם – מישראל ריבוא וששים ואהרן משה של
זכו  ולא לישראל, התורה שתנתן עדיין מספיק הי' לא –
גדול  "כי ואמר להקב"ה הודה יתרו ש(גם) לאחר אלא לה

האלקים"? מכל ה'

 הפרשה בתחלת הקושיא: בהקדים הנ"ל כל ויובן
עשה  אשר כל את משה חתן מדין כהן יתרו "וישמע כתוב
זו  בהדגשה הכתוב כאן משמיענו מה וצ"ל – אלקים"
בקיצור: להודיענו די הי' (ולכאו' מדין" "כהן שהי'

משה")? חותן יתרו "וישמע
"כהן" א) פירושים: שני ישנם מדין" ב"כהן ועוד:

שר  לע"ז מלשון כהן ב) מדין; של שרו הי' שיתרו היינו ,

להלן  רש"י כו'"];[וראה שבעולם ע"ז בכל מכיר "שהי'
תורה  באה וכי ביותר: תמוה לע"ז, כומר שהי' השני, ולפי'

בגנותו  לספר שמתוכן כאן [ובפרט משה חותן יתרו של
יתרו]? של בשבחו לספר – להיפך שהכוונה נראה פרשתנו

"כהן  זה, בתואר הכתוב בא לא דבאמת בזה: והביאור
אדרבא, אלא, יתרו, של חשיבותו את להפחית מדין",

זה  שע"י מדין), (בארץ בעבר וכבודו גדולתו את לתאר
לבו  ש"נדבו עד להתגייר, בבואו מעלתו יותר עוד מודגשת

תורה" דברי לשמוע תוהו מקום המדבר אל .לצאת

כומר  (שהי' מדין" "כהן של השני פירוש לפי גם דהנה
הידיעה  בענין יתרו של גדולתו על מורה ה"ז לע"ז)
והנטפלים  הטועים של טעותם תחילת דהרי וההשגה,
כמ"ש  והשגה. הבנה ע"י (בעיקר) באה זרה לעבודה

אלו הרמב"ם  כוכבים ברא והאלקים הואיל ש"אמרו
לשבחם  הם ראויים כו' העולם את להנהיג וגלגלים

כו'". האֿל רצון וזהו כבוד. להם ולחלוק ולפארם

החיות  שהשפעת האמת, הוא שכן אעפ"י כלומר,
ומזלות, הכוכבים ע"י הגשמי בעוה"ז נמשכת האלקית

מלמעלה וכמארז"ל  מזל לו שאין למטה עשב לך "אין
וכו' לכבדם אסור אעפ"כ – גדל" לו ואומר בו המכה
והם  משלהם, ורצון בחירה שום להם אין כי זה, בשביל

הקב"ה  ממ"ה כרצון לעשות בו" החוצב ביד "כגרזן .רק

והמזלות, הכוכבים – בעוה"ז ממוצעים שישנם וכשם
הם  שבאמת – לעוה"ז החיות השפעת באה ידם שעל
כוח  איזה להם (והמייחס בתכלית במציאותם בטלים
מלאכים  ישנם כמו"כ זרה); עבודה עובד ה"ז וממשלה
גבוה  כי וכמש"נ הבריאה ובעולם היצירה בעולם ממוצעים

עליהם  וגבוהים שומר גבוה בעולם מעל שם, וגם -
החוצב  ביד כגרזן רק שהם לדעת האזהרה נעלה, היותר

יותר בו  נעלית במדריגה הם שהממוצעים כל ואדרבה: ;
בזה. לטעות יותר עלוליות יש –

מכיר (יתרו) "שהי' הפי' שבעול וזהו כו'",ע"ז ם
שבכל  הממוצעים בכל והשגה ידיעה לו שהיתה היינו
טעה  מדין כהן שבהיותו [אלא מעלה למעלה עד העולמות
עבודה  וזוהי – ושלטון כח להם שיש כממוצעים והכירם

יתרו. של השכלית השגתו גודל מזה מובן זרה],
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יוד.1) יח,
עה"פ.2) מכילתא א. צד, סנהדרין
זה 3) בלשון היתרון מהו אי"מ: – דוקא "ברוך" הלשון על הכוונה ואם

הים? דשירת הלשונות על
ה'4) ברוך אמרו "שלא שם) (סנה' המהרש"א מ"ש אי"מ שעד"ז ומובן

השירה?! כל אמרו הרי דלכאורה – עצמם" נס על גו'
ואילך.5) ו' סעיף תש"ט משה ויאמר בד"ה (ונתבאר א סח, ב. סז, ח"ב

.(1271 ע' ח"ד לקו"ש
יא.6) י, פסוק
טז.7) ב, שמות כד. מז, ויגש רש"י יתרו. ר"פ מכילתא
יתרו.8) ר"פ מכילתא לב. פ"א, שמו"ר

י"א.9) פסוק
א.10) קכג, (ב"ב הכתוב" דיבר לא טמאה בהמה "בגנות אפילו והרי

א). ג, פסחים וראה
ה.11) יח, פרש"י
בתחלתו.12) ע"ז הלכות
א.13) רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר
שם.14) ובהנסמן תשי"ז רבים מים ד"ה בארוכה ראה
קלא)15) (ע' נשא ברבות ד"ה וארא באוה"ת בארוכה נת' ז. ה, קהלת

.
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ובכ"מ). ג. נא, לויקרא הוספות לקו"ת (ראה מאצילות



כ   

מדין" "כהן שהי' מתארו שהכתוב דזה שפיר מובן מזה
והי' מדין בארץ ונכבד שר שהי' בשבחו לספר הכוונה
של  הא' (לפי' הגשמי במובן עולם" של בכבודו "יושב

מכיר לע"ז", "כומר הי' וגם מדין") הכי "כהן – ע"ז
– אמת) שניהם כי הב', פי' (לפי שכלית בהבנה גדול

להתגייר. ובא וחשיבותו גדולתו כל את הניח ועכ"ז

,וידיעה בחכמה גדול הי' שיתרו זו, הסברה ולפי
דאיתא  התורה: ניתנה הודעתו ע"י שדוקא בזוהר מ"ש יובן

מן עה"פ בזוהר  לחכמה יתרון שיש אני "וראיתי
ובא  נמשך דקדושה שבחכמה שה"יתרון" – הסכלות"
חכמה  של הבירור ע"י היינו הסכלות", "מן דוקא

יתרו,דלעו"ז  דכאשר ונמצא "סכלות". הנקראת שהיא ,
ואמר  תורה ללמוד בא דלעו"ז, בחכמה גדול חכם שהי'
עי"ז  נעשה – הנ"ל) (וכפרש"י האלקים" מכל ה' גדול "כי
דקדושה, לחכמה שנתהפכה עד דלעו"ז בחכמה בירור

הסכלות) (מן ממנה נתוסף ובמילא  בחכמה
שהמשיכה  מכיון יתרו, של הודאתו דוקא ולכן דקדושה.

אור דנתינת הענין את שפעלה היא דקדושה,
המשכה  צ"ל שלזה – למטה ית') חכמתו (שהיא התורה

ביותר. נעלה ממקום
צ"ל  כי ענין, לאיזה ההכנה בענין ידוע הרי אמנם
גופא  זה וא"כ – לו שמכינה הדבר אותו מעין (ההכנה)
שבו  דלעו"ז החכמה בבירור הענין מהו ביאור: דורש

למ"ת? הכנה הוא ועלֿידו

בכ"מ  מבואר דהנה הענין, "גזר אך מ"ת שקודם
לבנ"א  נתן והארץ לה' שמים השמים ואמר .(הקב"ה)

התחתונים  ואמר ראשונה גזירה בטל התורה ליתן כשביקש
שבמ"ת  היינו – לתחתונים" ירדו והעליונים לעליונים יעלו
ונכלל  עולה שה"תחתון" והמטה, המעלה התחברות נעשה
דלעו"ז  חכמה של הבירור הוא זה וכעין – בה"עליון"

הרי (בחי' ולכן העליונה; בחכמה ועלייתה ביותר)
דמ"ת. לענין הכנה זה

 יתרון יש דלעו"ז) החכ' בירור (ע"י למ"ת זו ובהכנה
קרי"ס  דגם ידוע דהנה קרי"ס. שע"י למ"ת ההכנה על גם

בכ"מ  וכמבואר ותחתון, דעליון החיבור שבקרי"ס הו"ע
דאתגליא  ועלמא (ים) דאתכסיא דעלמא חיבור נעשה
מלמעלה  במדרש, הנ"ל האופנים בב' הוא זה וגם (יבשה);
בעדאת"ג  עדאת"כ המשכת למעלה: ומלמטה למטה

בעדאת"כ  עדאת"ג היתה והעלאת קרי"ס שגם הרי – .
תורה  ניתנה ולא זו בהכנה די הי' לא ואעפ"כ למ"ת, הכנה

דלעו"ז. החכ' גם שנתברר עד – והודה יתרו שבא עד
ותחתון  דעליון שהחיבור אעפ"י י"ל: הדבר וטעם

העולמות  בכל הי' סוף דקרי"ס עד המדריגות כל מראש ,
דרגין  "התחתון"כל אלא זה בחיבור נכלל לא מ"מ -

והעלי' הבירור שהגיע לא אבל גופא, הקדושה שבדרגות
בי"ס, טובעו שהמצריים (דמה שבלעו"ז ב"תחתון" גם
נאבדה  שמציאותם אלא ונזדככו, נתבררו שהם אי"ז

ונתבטלה).

הי' בקרי"ס, עדיין נתברר לא שהלעו"ז זה, ומטעם
דלכאו', בנ"י. עם להלחם עמלק שיבוא להיות אפשר
בכל  (למעלה) נמשך דקרי"ס אור שהגילוי מאחר
שמסוף  בלבד, זו לא הרי בעוה"ז, למטה וגם המדריגות;

דקרי"ס  זו שמועה עמים" "שמעו סופו ועד אלא העולם ,
המימות שגם כל "נבקעו כי בשר, בעיני הנס את

ביטול שבעולם" בהם פעל זה שגילוי יותר, ועוד ;
כמ"ש  יושבי ושבירה, כל נמוגו וגו' ירגזון עמים "שמעו

– בישראל להלחם יראים האומות כל שהיו ועד כנען"
אלא  בנ"י? עם להלחם עמלק יבוא כ"ז שלאחר יתכן ואיך
לא  דלעו"ז עצמה שהמציאות מאחר כנ"ל: הוא שהענין
היתה  שעה שבאותה [אלא בקרי"ס, עדיין נתבררה
הקליפה  של וכוחותיה בהתפשטותה והביטול השבירה
נשאר  הקליפה עצם אבל – שבאו"ה) (בהשפעתה
נתבטל)] לא וגם נזדכך שלא (מאחר לאלקות בהתנגדות

ישראל. עם וילחם עמלק ויבוא במילא

דבקרי"ס  ההכנה (מצד התורה ניתנה שלא מבואר ובזה
עד  עצמם) ובנ"י משה של וקדושתם מעלתם מצד לא וגם
בו  דוקא כי האלקים", מכל ה' ש"גדול והודה יתרו שבא
דלעו"ז  ה"סכלות" של והזיכוך הבירור נעשה ועלֿידו
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ב.17) מז, ח"ג
יג.18) ב, קהלת
ואילך.19) ב' סעיף הנ"ל משה ויאמר ד"ה וראה
יט.20) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
טז.21) קטו, תהלים
קי"ס).22) ערך בהמפתח (כמסומן ולקו"ת תו"א ראה
ה.23) ע' תרל"א והחרים פנ"ד. האמונה שער
פי"ז.24) האמונה שער

ע"פ 25) לבאר יש ו"דרגין" "מדריגות" הלשונות – פ"ב. התניא לשון
תרגום  שלשון וירא) לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש וראה משפטים. פ' (תו"א הידוע
ראש  שהוא המדריגות", כל "מראש כותב ולכן הקודש, דל' אחוריים הוא
תרגום). (לשון ה"דרגין" סוף דרגין", כל סוף "עד הקודש), (לשון ב"מדריגות"

יתרו.26) ר"פ מכילתא
כא.27) יד, שמות מכילתא
ידֿטו.28) טו, בשלח

   

זו  והתחברות – דקדושה בחכמה ה"יתרון" ונעשה
ביותר  העליון עם ביותר למ"ת.דהתחתון הכנה הוא

 מ"ש תורה") של (ב"יינה יובן הנ"ל, עפ"י והנה
שמערש"י  שמועה עמלק"."מה ומלחמת קרי"ס

הגדולים  הנסים מכל וידע יתרו שמע הלא הקושי': וידועה
לבא  נתעורר לא ולמה יצי"מ, זו של שמועה ע"י אלא

שמדייק  טעמא מאי ועוד: עמלק"? ומלחמת ד"קרי"ס
" לומר בלשונו  של מלחמתו (שמדגיש "

"הצלת  הול"ל ולכאו' ישראל). של נצחונם ולא עמלק
של  עיצומו (להשמיענו וכיו"ב עמלק" "מפלת ישראל",

הנס)?
ששמע  אלו ענינים ב' דווקא יובן: הנ"ל עפ"י אמנם
והתחתון  דהעליון החיבור שענין (היינו "קרי"ס" – יתרו
דמוכיח  עמלק" "ומלחמת בפועל) נעשה וגם הוא אפשרי
מתנגדת) הקליפה עדיין כי בשלימותו, אינו עדיין דהחיבור
לתקן  ז.א. וכו'", להקב"ה "והודה (יתרו) בא ולכן
שלא  הלעו"ז, וזיכוך בירור ע"י החיבור את ולהשלים
שמועת  שדוקא הדיוק, מובן ובמילא אז. עד הושלם

" של הנצחון ולא יתרו את שהביאה היא עמלק"
זו  במלחמה .ישראל

 הכלל ידוע דהנה ביאור: הדורש ענין עוד יובן ובזה
בקודש" "מעלין של באופן צ"ל שבזה שהסדר ועאכו"כ ,

יצי"מ  שבין הזמן במשך בנ"י של הענינים סדר הי' האופן
טומאה  שערי מהמ"ט שיצאו אחר ומ"ת, בעילוי ונתעלו

למ"ת  ראוים שהיו עד של עילוי בהמאורעות הרי ולכאו' .
גדולה  ירידה שגרמה עמלק, מלחמת גם היתה ההוא הזמן
מדור  בעמלק לה' ש"מלחמה עד בנ"י, של במדרגתם

?דור"

היא  עמלק שמלחמת מכיון יתיישב: הנ"ל ועפ"י
עילוי  שהוא יתרו ע"י דלעו"ז והבירור להזיכוך הסיבה
שגם  נמצא דקרי"ס, מהגילוי אפילו יותר נעלה וגילוי
נעלית  הכי מהעלי' חלק סוףֿסוף היא עמלק מלחמת

למ"ת. קרובה הכי וההכנה

 למשה הוא ש"גנאי שארז"ל מה יבואר הנ"ל וע"פ
ברוך  ואמר יתרו שבא עד ברוך אמרו שלא ריבוא וששים

רז"ל  וכלשון המשכה, מלשון הוא "ברוך" ה'":

הוי' המשכת פירושו ה'" ו"ברוך הגפן", את "המבריך
(ועבודת) שירת שע"י אלקי אור שהגילוי והיינו (אלקות).
מאד, עד נעלית במדריגה שהיא אף ריבוא, וששים משה

" של באופן עדיין זה הי' לא מכל מכלֿמקום גו' הוי'
ב  היינו האלקים",  כי ממש, מטה למטה עד

עבודתם  ידי על נתבררה לא דלעו"ז המציאות הרי
ברוך  ואמר יתרו שבא "עד הצדיקים). עבודת (וכדוגמת
בתכלית  הוי' דאור עליון הגילוי הי' ידו שעל ה'",

ל"ושלימות שנתברר עד ביותר, "
ותחתונים. עליונים חיבור התורה, ניתנה ואז – בהודאתו

:כאו"א בעבודת מהנ"ל ההוראה
הברכה  וכנוסח ויום, יום בכל וישנו צ"ל דמ"ת הענין
העבודה  היא לזה ההכנה הרי – הווה לשון התורה" "נותן

ד" "דעהו("דעהו") בהוי' ודבוק קשור שיהי' :
עניני  ע"י גם – דרכיך בכל אלא קדושה, בעניני רק לא
גם  אלא לקדושה, הקרובים רשות בעניני רק ולא רשות,

עמלק בעניני למלחמת בדוגמא – מקדושה הרחוקים
למ"ת. הכנה תוצאותי') (ע"י היתה היא שגם

בהענינים  העבודה – דקרי"ס העבודה צ"ל לפנ"ז אולם
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אתהפכא 29) ע"י  שנעשה האור יתרון ה 'תש"י לגני באתי ד"ה וראה
לנהורא. חשוכא

וח"א 30) קרי"ס אמר  דחד כאן ומכילתא א) (קטז, זבחים וראה יתרו. ר"פ
מצרף ורש"י דעות. ועוד עמלק הנ"ל!מלחמת דעות

שראיתי.31) הדפוסים בכל הוא כן
הוא 32) הדיוק ובא" שמע שמועה "מה רש"י שבשאלת לומר דמוכרח

הרי כי השמו ב"ובא", "אתבקרא ששמע אלקים עות עשה אשר
ופרש"י  ממצרים" ישראל את ה' הוציא "כי הוסיף וגם עמו" ולישראל למשה

גרם מה היא שהשאלה אלא – כולם" על גדולה הי'"זו יצי"מ דאם ,
מ"ת) קודם שבא להמ"ד (גם לומר [ומוכרח יצי"מ אחר תיכף בא הי' הגורם

דהרי תיכף, בא את שלא עה"פ (כדפרש"י המן ירידת ע"ד שמע לביאתו
ב. פי"א סוטה תוספתא ב. פז, (שבת באייר בט"ז היתה וזו עשה) אשר כל

,(יא ה, (יהושע לה טז, בשלח רש"י ומ"ש – א. טז, באייר בשלח
שהי' עמלק מלחמת ע"ד וגם יום), ט"ו שעברו לאחרי שכוונתו הרא"ם פי' –

 שם חונה הוא אשר המדבר "אל בא הרי וגם ברפידים; בנ"י כשהיו –
סיון  ר"ח הזה" "ביום עד סיני מדבר אל באו לא והרי ה), (יח, האלקים" הר

ב. פו, עמלק.(שבת ומלחמת קרי"ס רש"י: מבאר וע"ז א)], יט, פרשתנו
קצת:33) אחר באופן י"ל בחשיבות ועד"ז חלישות גרמה עמלק

כל  נמוגו גו' אדום אלופי "נבהלו אז עד [דהרי העמים לעיני ישראל וכבוד
יל"ש  (תנחומא וכו' לאמבטיא משל קרך אשר עה"פ וכדחז"ל כנען"] יושבי

,יז (בשלח עמו" ואת עמלק את יהושע ש"ויחלוש ואף – יז) כה, תצא
שהחלשים  פרש"י גם וראה – עה"פ (וכדחז"ל "ויחלוש" הי' הרי מ"מ יג),

כ"א גלוי, בנס לא זה וגם נשארו), (הטבע (ודרך מלחמה של באופן ,
הפירושים) (בב' מדין" ה"כהן שהוא ע"י כבודם את להקים יתרו בא לכן –

להמדבר. אליהם יבוא
וש"נ.34) א. כח, ברכות
תל"ב.35) ת"ז יתרו. ר"פ חדש זוהר
נמשך36) יום שבכל ספה"ע ח"ג והו"ע לקו"ש (ראה דקדושה שער

.(996 ע'
טז.37) יז, בשלח
ג.38) לז, מקץ תו"א וראה רפ"ז. כלאים
בארוכה.39) וישלח לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש וראה ו. ג, משלי



כי    

זו  והתחברות – דקדושה בחכמה ה"יתרון" ונעשה
ביותר  העליון עם ביותר למ"ת.דהתחתון הכנה הוא

 מ"ש תורה") של (ב"יינה יובן הנ"ל, עפ"י והנה
שמערש"י  שמועה עמלק"."מה ומלחמת קרי"ס

הגדולים  הנסים מכל וידע יתרו שמע הלא הקושי': וידועה
לבא  נתעורר לא ולמה יצי"מ, זו של שמועה ע"י אלא

שמדייק  טעמא מאי ועוד: עמלק"? ומלחמת ד"קרי"ס
" לומר בלשונו  של מלחמתו (שמדגיש "

"הצלת  הול"ל ולכאו' ישראל). של נצחונם ולא עמלק
של  עיצומו (להשמיענו וכיו"ב עמלק" "מפלת ישראל",

הנס)?
ששמע  אלו ענינים ב' דווקא יובן: הנ"ל עפ"י אמנם
והתחתון  דהעליון החיבור שענין (היינו "קרי"ס" – יתרו
דמוכיח  עמלק" "ומלחמת בפועל) נעשה וגם הוא אפשרי
מתנגדת) הקליפה עדיין כי בשלימותו, אינו עדיין דהחיבור
לתקן  ז.א. וכו'", להקב"ה "והודה (יתרו) בא ולכן
שלא  הלעו"ז, וזיכוך בירור ע"י החיבור את ולהשלים
שמועת  שדוקא הדיוק, מובן ובמילא אז. עד הושלם

" של הנצחון ולא יתרו את שהביאה היא עמלק"
זו  במלחמה .ישראל

 הכלל ידוע דהנה ביאור: הדורש ענין עוד יובן ובזה
בקודש" "מעלין של באופן צ"ל שבזה שהסדר ועאכו"כ ,

יצי"מ  שבין הזמן במשך בנ"י של הענינים סדר הי' האופן
טומאה  שערי מהמ"ט שיצאו אחר ומ"ת, בעילוי ונתעלו

למ"ת  ראוים שהיו עד של עילוי בהמאורעות הרי ולכאו' .
גדולה  ירידה שגרמה עמלק, מלחמת גם היתה ההוא הזמן
מדור  בעמלק לה' ש"מלחמה עד בנ"י, של במדרגתם

?דור"

היא  עמלק שמלחמת מכיון יתיישב: הנ"ל ועפ"י
עילוי  שהוא יתרו ע"י דלעו"ז והבירור להזיכוך הסיבה
שגם  נמצא דקרי"ס, מהגילוי אפילו יותר נעלה וגילוי
נעלית  הכי מהעלי' חלק סוףֿסוף היא עמלק מלחמת

למ"ת. קרובה הכי וההכנה

 למשה הוא ש"גנאי שארז"ל מה יבואר הנ"ל וע"פ
ברוך  ואמר יתרו שבא עד ברוך אמרו שלא ריבוא וששים

רז"ל  וכלשון המשכה, מלשון הוא "ברוך" ה'":

הוי' המשכת פירושו ה'" ו"ברוך הגפן", את "המבריך
(ועבודת) שירת שע"י אלקי אור שהגילוי והיינו (אלקות).
מאד, עד נעלית במדריגה שהיא אף ריבוא, וששים משה

" של באופן עדיין זה הי' לא מכל מכלֿמקום גו' הוי'
ב  היינו האלקים",  כי ממש, מטה למטה עד

עבודתם  ידי על נתבררה לא דלעו"ז המציאות הרי
ברוך  ואמר יתרו שבא "עד הצדיקים). עבודת (וכדוגמת
בתכלית  הוי' דאור עליון הגילוי הי' ידו שעל ה'",

ל"ושלימות שנתברר עד ביותר, "
ותחתונים. עליונים חיבור התורה, ניתנה ואז – בהודאתו

:כאו"א בעבודת מהנ"ל ההוראה
הברכה  וכנוסח ויום, יום בכל וישנו צ"ל דמ"ת הענין
העבודה  היא לזה ההכנה הרי – הווה לשון התורה" "נותן

ד" "דעהו("דעהו") בהוי' ודבוק קשור שיהי' :
עניני  ע"י גם – דרכיך בכל אלא קדושה, בעניני רק לא
גם  אלא לקדושה, הקרובים רשות בעניני רק ולא רשות,

עמלק בעניני למלחמת בדוגמא – מקדושה הרחוקים
למ"ת. הכנה תוצאותי') (ע"י היתה היא שגם

בהענינים  העבודה – דקרי"ס העבודה צ"ל לפנ"ז אולם
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אתהפכא 29) ע"י  שנעשה האור יתרון ה 'תש"י לגני באתי ד"ה וראה
לנהורא. חשוכא

וח"א 30) קרי"ס אמר  דחד כאן ומכילתא א) (קטז, זבחים וראה יתרו. ר"פ
מצרף ורש"י דעות. ועוד עמלק הנ"ל!מלחמת דעות

שראיתי.31) הדפוסים בכל הוא כן
הוא 32) הדיוק ובא" שמע שמועה "מה רש"י שבשאלת לומר דמוכרח

הרי כי השמו ב"ובא", "אתבקרא ששמע אלקים עות עשה אשר
ופרש"י  ממצרים" ישראל את ה' הוציא "כי הוסיף וגם עמו" ולישראל למשה

גרם מה היא שהשאלה אלא – כולם" על גדולה הי'"זו יצי"מ דאם ,
מ"ת) קודם שבא להמ"ד (גם לומר [ומוכרח יצי"מ אחר תיכף בא הי' הגורם

דהרי תיכף, בא את שלא עה"פ (כדפרש"י המן ירידת ע"ד שמע לביאתו
ב. פי"א סוטה תוספתא ב. פז, (שבת באייר בט"ז היתה וזו עשה) אשר כל

,(יא ה, (יהושע לה טז, בשלח רש"י ומ"ש – א. טז, באייר בשלח
שהי' עמלק מלחמת ע"ד וגם יום), ט"ו שעברו לאחרי שכוונתו הרא"ם פי' –

 שם חונה הוא אשר המדבר "אל בא הרי וגם ברפידים; בנ"י כשהיו –
סיון  ר"ח הזה" "ביום עד סיני מדבר אל באו לא והרי ה), (יח, האלקים" הר

ב. פו, עמלק.(שבת ומלחמת קרי"ס רש"י: מבאר וע"ז א)], יט, פרשתנו
קצת:33) אחר באופן י"ל בחשיבות ועד"ז חלישות גרמה עמלק

כל  נמוגו גו' אדום אלופי "נבהלו אז עד [דהרי העמים לעיני ישראל וכבוד
יל"ש  (תנחומא וכו' לאמבטיא משל קרך אשר עה"פ וכדחז"ל כנען"] יושבי

,יז (בשלח עמו" ואת עמלק את יהושע ש"ויחלוש ואף – יז) כה, תצא
שהחלשים  פרש"י גם וראה – עה"פ (וכדחז"ל "ויחלוש" הי' הרי מ"מ יג),

כ"א גלוי, בנס לא זה וגם נשארו), (הטבע (ודרך מלחמה של באופן ,
הפירושים) (בב' מדין" ה"כהן שהוא ע"י כבודם את להקים יתרו בא לכן –

להמדבר. אליהם יבוא
וש"נ.34) א. כח, ברכות
תל"ב.35) ת"ז יתרו. ר"פ חדש זוהר
נמשך36) יום שבכל ספה"ע ח"ג והו"ע לקו"ש (ראה דקדושה שער

.(996 ע'
טז.37) יז, בשלח
ג.38) לז, מקץ תו"א וראה רפ"ז. כלאים
בארוכה.39) וישלח לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש וראה ו. ג, משלי

המשך בעמוד קלק



כב

ביאור הזהר דז' אורות נבראו קודם העולם, תורה, 
אורו של  ג"ע, כסא הכבוד, בהמ"ק, תשובה,  גיהנם, 

משיח

ר' חזקי'1 הוה יתיב קמי' דר' אלעזר אמר לי' כמה 
ז',  לי'  אמר  עלמא,  אברי  דלא  עד  אתבריאו  נהורין 
ואלין אינון, אור תורה, אור גיהנם, אור גן עדן, אור 
כסא הכבוד, אור בית המקדש, אור תשובה, אורו של 

משיח, ואלין אתבריאו עד לא אתברי עלמא.
ספר הזהר חלק ג' פרשת צו דף ל"ד ע"ב

הז' נהורין הם. לנגד הז'2 מדות.

אור תורה, חסד, כמו שכתוב3 מימינו אש דת, ימין 

ותורה  ד'4,  פרק  סוף  בתניא  שכתוב  וכמו  חסד  הוא 
נקראת אור כמו שכתוב5 ותורה אור, ואור נברא ביום 

ראשון שלנגד מדת החסד6.
אור גיהנם, גבורה, כי גיהנם7 נברא ביום שני שלנגד 

מדת הגבורה8.
אור גן עדן, תפארת, כי כמו שביום שלישי, שלנגד 

נבראו אז כל האילנות, עץ פרי עשה  מדת התפארת 
פרי  עץ  כו'  הארץ  תדשא  שכתוב9  כמו  למינו,  פרי 

ולומד לפני רבי אלעזר, שאל  יושב  הי'  ]תרגום ללה"ק[ רבי חזקי'   )1
ממנו, כמה אורות נבראו עד שלא נברא העולם, אמר לי' שבעה אורות 
נבראו, ואלו הם: א' אור תורה, ב' אור גיהנם, ג' אור גן עדן, ד' אור כסא 
ואלו  ז' אורו של משיח.  ו' אור תשובה,  הכבוד, ה' אור בית המקדש, 

השבעה אורות נבראו עד שלא נברא העולם.
2( ראה ספר הערכים חלק ד' עמוד רכא-רכב.

3( דברים לג, ב.
4( וז"ל... כמ"ש וימינו תחבקני שהיא התורה שנתנה מימין שהיא בחי' 

חסד ומים.
5( משלי ו, כג.

6( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק י'. אור התורה פרשת ואתחנן 
עמוד רט-י.

7( )בראשית רבה פרשה ד, ו( למה אין כתיב בשני כי טוב, ר' יוחנן תני 
לה בשם ר' יוסי ב"ר חלפתא שבו נבראת גיהנם שנא' )ישעי' ל, לג( "כי 

ערוך מאתמול תפתה", יום שיש בו אתמול ואין בו שלשום:
ופירוש מהרז"ו, וז"ל: כי ערוך מאתמול תפתה, ואמר שהגיהנם ערוך 
מאתמול, הרי לא פירש איזה יום הי' שנדע איזו אתמול, ולא בא לסתום 
אלא לפרש, על כן דרש מאתמול יום שנוכל לומר בו אתמול היינו יום ב' 
ליום ראשון ולא שלשום שלא הי' לפניו יום אחר. )תפתה, גיהנם דכתיב 
בההוא קרא מדורתה אש ועצים הרבה )רש"י עירובין יט.( ועיין ערובין 

שם שכל המפתה ביצרו נופל שם( עכ"ל.
]וכמובן שיש חילוק בין "אור גיהנם" שנברא קודם בריאת העולם, ובין 

"גיהנם" שנברא ביום ב' )ראה פסחים נד.( וד"ל[.
8( ראה לקוטי תורה אמור ל, ד. תורת חיים בראשית ח, ד.

9( בראשית א, יא.

עשה  ועץ  כו'  הארץ  ותוצא  וכתיב10  כו',  פרי  עשה 
המים  יקוו  המים  מהקוות  מתחלה  וכתיב  כו',  פרי 
אל מקום אחד11 שהי' ביום ג', )כי הקוות המים שייך 
כל  מצמיחים  מים12  כי  והפירות,  האילנות  לצמיחת 

מיני תענוג(.
כמו כן גן עדן בפרט, שהוא גן שנטע בו ה' כל עץ 
נחמד למראה כו' ועץ החיים כו'13, ועשה ה' בו נהר 
להשקותו כמו שכתוב14 ונהר יוצא מעדן להשקות את 
הגן, שהוא על דרך הקוות המים ביום ג', הוא שייך 
חיים  העץ  חיים שבהגן,  העץ  וזהו  התפארת,  למדת 

הוא15 תפארת.
יעק"ב,  מספר  הוא  אותיותיו  ה'  עם  עד"ן16  ג"ן 
שכשנכנס18  מה  וזהו  התפארת17,  מדת  הוא  ויעקב 
עשו  וכשנכנס  עדן  גן  עמו  נכנסה  אביו  אצל  יעקב 
תולדות  רבה19  במדרש  כדאיתא  גיהנם  עמו  נכנסה 
פרשה ס"ה ספ"ב עיין שם. כי יעקב הוא מדת התפארת 
לכן נכנסה עמו גן עדן שמבחי' תפארת, ועשו הנק'20 
אדמני הוא מבחי' פסולת21 הגבורה, לכן נכנסה עמו 

גיהנם שממדת הגבורה.
בחסד  והוכן  שכתוב22  כמו  נצח,  הכבוד,  כסא  אור 

כסאו, ונצח הוא ענף החסד23, והוא כסא הכבוד דוקא 
וכו'.

10( שם פסוק יב.
11( שם פסוק ט.
12( תניא פרק א.

13( שם פרק ב, פסוק ט.
14( שם פסוק י.

15( ראה תורת חיים פרשת נח מו, ב בסופו.
16( ג"ן )בגי' 53( + עד"ן )124( + 5 אותיות = 182, כמנין יעקב.

17( ראה זהר חלק א דף קנז, ב. חלק ג דף שב, א. לקוטי תורה ואתחנן 
ה, ב.

18( בראשית כז, כג.
19( וז"ל )פסקא כב( וירח את ריח בגדיו, א"ר יוחנן אין לך דבר שריחו 
קשה מן השטף הזה של עזים ואת אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהו, 
אלא בשעה שנכנס אבינו יעקב אצל אביו נכנסה עמו גן עדן, הדא הוא 
נכנסה  אביו  ובשעה שנכנס עשו אצל  כריח שדה,  בני  ריח  ראה  דא"ל 

עמו גיהנם וכו'.
20( בראשית כה, כה.

21( זהר חלק ב דף רכד, ב. חלק א קלז ב. תורה אור כ, ב. ספר המאמרים 
תקס"ב עמוד לג. תקס"ה עמוד כ. ועוד.

22( ישעי' טז, ה.
23( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר חלק ג עמוד א'קלג ואילך. 

המשך תער"ב חלק ג סוף עמוד א'שע. ועוד.

המשך בעמוד קמב

מתוך פניני לוי יצחק על התורה
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המשך בעמוד קמב

כא  חוברת

המחלה  התקדמות
מהיר. בקצב כבר שהתקדמה מחלתו, למרות זאת כל עשה בעלי

היה  כך כדי עד העליון; מעילו את לפשוט אפילו בידו עלה לא מביתֿהכנסת, בעלי כשהגיע השבועות, בחג

רק  מעמד החזיק בעלי לבדו. ללכת לו להניח רצה שלא ממכרינו, אחד הלך בעלי עם יחד וחסרֿמנוחה! חלש

כאחד. ורוחני פיזי רב, במאמץ

חסידות. מאמר לשמיעת יהודים של מניינים כמה הגיעו לאחרֿמכן, שבועות מספר בשבת,

חש  הוא בלבד. הסורטוק כשלגופו ישב הוא בגדיו. את גופו על לשאת אפילו בעלי התקשה תקופה באותה

שהשתכר  מה אלא לאדם לו "אין באומרו: הופעתו, על לו שיסלחו מהנוכחים וביקש כך, בשל רבה איֿנעימות

מבינה. אינני דעתי עניות לפי – ידיֿחובתו יצא שלא חשב במה בעבודתו"...

ישב  שבו הלבוש ואת פניו את רואה היה שלא ומי שעות, מספר במשך דברים אז נשא הוא זאת כל למרות

אולם! בריא אדם הוא שהדובר לחשוב היה יכול –

הפרופסור  ביקור
מלבדו קרובות. לעתים אותו מבקר שהיה רופא, בבעלי טיפל התקופה כל זו במשך בתקופה אותו ביקרו

נוספים. רופאים שני

מלנינגרד  גדול ברֿסמכא מסויים, פרופסור בעלי אל להביא האפשרות על לחשוב שהחל מי היה ,54אולם

צבאי. ביתֿרפואה שהיה בעיר, ביותר הגדול בביתֿהרפואה עבד הוא להשיגו. בלתיֿאפשרי כמעט שהיה אלא

לא  – בו מעוניין היה שהוא דברֿמה לביתו הפרופסור אל שהביאו היה  והעיקר שהכירו, אדם נמצא לבסוף

הבטיח  – החולה מיהו לו וכשאמרו בדתו, אדוק מאמין, נוצרי הפרופסור היה לכך נוסף כסף". "שווה אלא כסף,

זאת. לעשות רשות לו ואין לכך פנאי לו שאין עלֿאף שיבוא,

שומעי  על ונמנה ביתנו, מבאי שהיה – אחד סטודנט אליו נסע הפרופסור, עם הפרטים כל סיכום לאחר

מי  עם יחד – הרפואי במכון הפרופסור של שכתבתי 55הרצאותיו הדברים את לכן קודם ימים מספר לו שהביא

לעיל  אתם.56עליהם יחד אלינו נסע והפרופסור ,

בבירור  שהסגיר בעלי של בגופו המקום על והצביע מחלתו, את מיד הפרופסור אבחן לבעלי, שהאזין לאחר

מר, בבכי פרץ למדי, רציני שמצבו בעלי הבין המאופקת והתנהגותו הפרופסור של מבטו עלֿפי מצבו. את

חייו. מתולדות לפרופסור וסיפר ממני?!", עשו מה נגדי? – לנ.ק.וו.ד. – ל'הם' היה "מה בטענות: מלווה

ברפואה. עיסוקו שנות בכל שכזה במטופל נתקל שהוא הראשונה הפעם שזו  אמר הפרופסור

עצמנו  את להשלות רצינו הרבה. ידעו כבר אותנו הסובבים אבל ממצאיו, את הפרופסור גילה לא כמובן, לנו,

המצב. זה שאין

"תולדות 54) (ראה והרבנית רלוי"צ עבור רבות שפעלה (פינקלשטיין), גורביץ' סימה ממרת ששמע ממה מאנ"ש אחד של ברשימותיו
שהיה  (מלנינגרד), צ'יליאטניקוב לפרופסור לקרוא הצעתי יצחק, לוי ר' של מחלתו גברה "כאשר ואילך): 721 ע' ח"ג יצחק" לוי
ובסיבתה, במחלה מיד הבחין הרופא הרב. את לבדוק להביאו הצלחנו אנשים כמה עוד ושל שלי קשרים ועלֿידי גדול, מומחה

לרפאותו. ניסה זאת בכל אך מאוד, קשה שהמצב (לאחרֿמכן) ואמר
הנ"ל.55) (פינקלשטיין) גורביץ' סימה למרת הכוונה כנראה
לרופא.56) שהוענק כסף") ("שווה השוחד

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כד

כ, ח – זכור את יום השבת לקדשו

ובפ'  השבת,  יום  את  זכור  יתרו  בפ'  מ"ש  ביאור 
ואתחנן שמור את יום השבת, דדברות הראשונים היו 
הי'  ואז  מיד  לא"י  נכנסים  היו  ואז  העגל  חטא  קודם 
ימי משיח, משא"כ דברות האחרונות הי' אחר חטא 

העגל וכו'

זכור את יום השבת. הנה בדברות האחרונות בפ' ואתחנן 
כתיב שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלקיך. הן 
נאמרו  אחד  בדיבור  ושמור  זכור  ז"ל  רבותינו  שאמרו  אמת 

אבל יש עוד לאלוק מילין מה שנ"ל בעז"ה.
זצ"ל  יונתן  יונתן מהגה"ק ר"ר  ע"פ מ"ד בספה"ק אהבת 
שבתותי  ואת  ישמרו  מועדי  בכל  וז"ל,  אמור  פ'  בהפטרת 
קידוש  שייך  מועדים  דאצל  הלשון  שינה  למה  י"ל  יקדשו 
מקדשין  למה  דידוע  נראה  אכן  שמירה.  שייך  שבת  ואצל 
לקדש  צריך  לכך  קבוע  מהלך  ללבנה  שאין  לפי  החודש 
וכדתנן  יש לה קביעות א"צ לקדש,  ע"פ הראי' משא"כ אם 
אור  יהי'  ולעתיד  אותו  מקדשין  אין  בזמנו  שנראה  החודש 
הלבנה כאור החמה וכאור ז' ימי בראשית והיינו שיהא ללבנה 
מועדי  בכל  וז"ש  המועדות,  לקדש  יצטרך  ולא  קבוע  מהלך 
יום  יהי'  ולעתיד  ז'  ליל  בכניסת  תולה  דשבת  וידוע  ישמורו. 
וז"ש  החודש.  קידוש  כמו  השבת  לקדש  ויצטרכו  לילה  ולא 

ואת שבתותי יקדשו עכ"ל.
והנה ידוע אם לא היו עושין ישראל את העגל והיו נכנסין 
תיכף לארץ אז הי' ימי משיח והי' תיקון העולם כמו לעתיד, 

אבל ע"י העגל חזר הכל לקלקולו כנודע.
וזש"ה בשעת מתן תורה שהיו ראוים לעולם התיקון זכור 
את  לקדש  ויצטרכו  יום  רק  יהי'  כי  לקדשו  השבת  יום  את 
ואזי עי"ז אנחנו  כנ"ל, אבל לאחר שחטאו בעגל  יום השבת 
צריכין לשמירת יום השבת שיכפר על עון ע"ז כמאמרם ז"ל 
מוחלין  אנוש  כדור  עע"ז  אפילו  כהלכתו  שבת  השומר  כל 
לו, וכשנתקן ע"י שמירת השבת עון ע"ז של חטא העגל אז 
וז"ש  נזכה ליום התיקון שנוכל לקדש השבת כנ"ל,  אחר כך 
וזמנים  יום השבת כל כך זמן  בדברות האחרונות שמור את 
כאשר גלוי לפניו ית' שצריך בשביל התיקון, וזהו שמור את 

יום השבת בכדי לתקן הכל ואח"כ לקדשו כנ"ל, והבן.
צמח דוד

כ, יא – כי ששת ימים עשה ה' את השמים 
ביום  וינח  בם  אשר  וכל  הים  את  הארץ  ואת 
השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו

בפ' "כי ששת ימים" רמז על ששת אלפי שני הוי 
עלמא וחד חרוב

וחד  ימים לרמז על ששת אלפי שני הוי עלמא  כי ששת 
ידועה  שעה  על  אותו  כשמעריכין  האצטרובל  כמו  חרוב, 
הקב"ה  כן  הכל,  מתפרק  שעה  אותה  עד  הגיעו  עד  חוזר 
שם קץ והעריכו בתכונתו ובאופניו ובגלגליו על ששת ימים 
שהם ששת אלפים נקראים ששת ימי המעשה, לפי שעושין 
הכל  יחזור  השבת  ואחר  ששה  עד  עלי'  שנתמנו  פעולתם 
ועבדו  וכן  העולם,  מלך  שהוא  הבא  עולם  שהוא  לשביעית 
לעולם עד היובל לשם יובל. וכן אמר בעבד עברי שש שנים 
יעבור ובשביעית יצא, כי כבר השלימו הששה פעולתם והונח 
לא  ולזה  בגדו,  ותנח  כמו  השביעי,  ביום  וינח  זהו  לשביעית, 
ביום השביעי הוא שביעית של  ביום השבת אלא  וינח  אמר 

עולם והבן.
וזהו אמרם עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתי', כי כלי 
יום  הכתוב  רמז  ועליו  חרוב,  וחד  וזה  ובטלו.  שבתו  העיכול 
אחד יודע לה' לא יום ולא לילה, אז"ל זה יום שביעי לעולם 
שלא נאמר בו ויהי ערב ויהי בוקר, ועל אותו יום נאמר ונשגב 
ויהיו  לבדו,  לה'  ויהי'  הפועלים  שיבטלו  ההוא,  ביום  לבדו  ה' 
נשמות בלא גוף, כי הפעולות היום לצורך הגוף, ומאחר שאין 
קיום  לו  אין  הגוף  כי  חרוב  וחד  אמר  לזה  גוף,  אין  פועלים 
בלתי פעולה והפעולה שבתה ביום שכולו שבת, דוק אמרם 
והגלגלים  הגוף  כלי  בלי  כולם  הפועלים  כל  ששובתים  בטל 
ובשביתת  ביחד  קשורים  כולם  כי  העליונים  והפועלים 
העליונים ישבתו ויתבטלו התחתונים, כי אין להם חיות אלא 
ולא  תשבת  האצטומכא  כי  פעולתם  עושים  הגוף  בשכלי 
תעכל המזון ימות הגוף, וכן שאר האיברים, ועל זה רמז וחד 
הגוף  ויבטל  יחרב  בהשבתתם  כי  שבת  וחד  אמר  לא  חריב 

כמ"ש.
לשביעי  הכל  והונח  הואיל  השבת  יום  את  ה'  ברך  כן  על 
כמו שאמרתי על כן ברך את יום השבת הגשמי לזכר של יום 
שבת  יזכור  השבת  זה  ובזכרון  הגדול,  שבת  שהוא  השביעי 

הגדול.
שפתי כהן
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ּפּוטיאל קיני, חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, תחזה".(מכילתא)לֹו: "ואּתה ּבּתֹורה: אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
יתרֹו, הּוא וחֹובב הּתֹורה, את ׁשחּבב חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות, וקּים לכׁשּנתּגּיר ׁשּנאמר:יתרֹו, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ד) היה,(שופטים יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן חבב אֹומר"מּבני ב)ּומהּו רעּואל (לעיל אל "וּתבאנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבספרי  אּבא. אביהן: לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות LÓ‰.אביהן"? Ô˙Á∑(מכילתא) אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ּכאן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָ…≈…∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ

חֹותנֹו" יתר אל "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל Ï‡¯NÈÏe.חֹותן ‰LÓÏ∑ ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ¿…∆¿ƒ¿»≈
מׁשה  יׂשראל ׁשקּול ּכל Ïk.ּכנגד ˙‡‰NÚ ¯L‡∑ ּובעמלק ּובּבאר הּמן, ּבירידת B‚Â'.להם '‰ ‡ÈˆB‰ Èk∑ ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»¬∆»»ְֲִִֵֵֶַַַַָָָƒƒ¿

ּכּלם על ּגדֹולה .(מכילתא)זֹו ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh zegiy ihewl)

ּוּוּוּובאבאבאבא ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה א)מהמהמהמה יח, ליתרֹו(רש"י ּגרם מה אינּה אׁשר להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר ׁשאלתֹו ּכל "את ׁשמע הּוא – ּבּכתּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ּגרם מה היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים לׁשֹון לבלבלבלבֹוֹוֹוֹוא א א א עׂשה את העּדיף לכן ׁשם. והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמרא לׁשֹון על "ּובא", א)הּמכילּתא, קטז, "ּובא(זבחים עזראעזראעזראעזרא....".ונתונתונתונתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר : אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

(á)øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelL¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ּבניו ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ּבמדין: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ה  'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר האלהים", ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא ׁשּנׂשאתי וגֹו'", אׁשּתי  יא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

dxezd lr `xfr oa`

עיני  פתח אשר תקוה. אסיר אברם נאום
יתרו: הנדוד  וענה לבו. חצי הלך עדי יתרו :

יתרו: דבר תחלתה בפרשה. פירש וזה
`B¯˙È ÚÓLiÂ,עמלק ּדבר למעלה הזּכיר . «ƒ¿«ƒ¿ְְְְֲִִֵַַָָ

ּבחדׁש ּפרׁשת ראּויה  והיתה ּבא. לרפידים ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹּכי
ּכי  עמלק, ּדבר אחר ּכתּובה להיֹותּה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּׁשליׁשי
סיני. מדּבר וּיבאּו מרפידים וּיסעּו ּכתּוב ְְְִִִִִֵַַַַָָָֹׁשם
ׁשּתי  ּבין יתרֹו ּדברי נכנס לּמה ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָאם
מדּבר  אל ּבא יתרֹו ּכי אמר והּגאֹון ְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּפרׁשּיֹות.
ּבא  ׁשּלא ּדעּתי ּולפי ּתֹורה. מּתן לפני ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹסיני
ּכי  הּמׁשּכן. ׁשהּוקם אחר הּׁשנית, ּבּׁשנה ְִִִֵֶַַַַַַַָָָרק
ולא  לאלהים, ּוזבחים  עֹולה ּבּפרׁשה, ְְִִֵַָָָָָָֹֹּכתּוב
והֹודעּתי  ּכתיב ועֹוד חדׁש. מזּבח  ׁשּבנה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהז ּכיר
אחר  זה והּנה ּתֹורֹותיו, ואת האלהים חּקי ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻאת
ּכן  ּכי ּדברי, על הּנאמן והעד ּתֹורה. ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָמּתן
הר  ׁשם חֹונה הּוא אׁשר הּמדּבר אל ְֲִֶֶֶַַָָָּכתּוב
יתרֹו ׁשהּוא לחֹובב מׁשה ואמר ְְְֱִִֶֶַָָָֹֹהאלהים.
חתן  ּכי ׁשמֹות. וא ּלה ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכאׁשר
אם  ּכי אליו הּקרֹוב רעּואל אל ׁשב לא ְִִֵֵֶֶַָָָֹֹמׁשה 
מׁשה. חֹותן חֹובב מּבני ּכתּוב ּכן ּכי ְְִִֵֵֵֶָָָֹלחֹובב,
ּבּמדּבר, חנֹותנּו ידעּת ּכן על ּכי לֹו, אמר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּומׁשה

ּכמֹו סיני ּבמדּבר עמדּו יׂשראל ּכי ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָוידענ ּו
ּבפרׁשת  ׁשאמר יֹוכיחּו, מׁשה ּדברי והּנה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשנה .
ּבחֹורב  אלינּו ּדּבר אלהינּו ה' הּדברים, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹאּלה
ּוסעּו ּפנּו הּזה, ּבהר ׁשבת לכם רב ְְֵֶֶֶֶַַָָָֹלאמר
והּוא  למּסעם. קרֹוב היה הּזמן זה הּנה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָלכם ,
לא  לאמר ההיא ּבעת אליכם ואֹומר ֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹאמר,
אתכם  הרּבה הּׁשם ּכי אתכם. ׂשאת לבּדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאּוכל 
וטעם  לרֹוב. הּׁשמים ּככֹוכבי הּיֹום ְְְְְִִֵֶַַַַַָָוהּנכם
הּנני  ליעקב אמר הּׁשם ּכי להם, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹלהזּכיר
ונתּתי  עּמים לקהל  ּונתּתי והרּביתי ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָמפר
הּטעם, והּנה .אחרי לזרע הּזאת הארץ ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאת
על  הארץ. את לֹו אּתן זרע ירּבה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר

וה  אתכם, הרּבה אלהיכם ה ' זמן ּכןאמר, ּגיע  ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
לא  רּבים, ׁשא ּתם ּובעבּור הארץ, את ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתירׁשּו
לתת  והּוצרכּתי אתכם, ׂשאת לבּדי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיכלּתי
היתה  מאֹות.זאת וׂשרי אלפים ׂשרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶָָָָָֹעליכם
למדּבר  ּבֹואֹו מּמחרת לֹו ׁשּנתן יתרֹו ְְְֲֳִִִֶַַַַָָעצת
יתרֹו. ׁשהּוא לחֹובב, מׁשה אמר ּכן על ְְִִֵֶֶַַַָָֹסיני.
לא  הׁשיב והּוא אנחנּו, נֹוסעים ׁשּפרׁשנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַֹּכמֹו
וזהּו .אל מֹולדּתי ואל ארצי אל ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַאל
ארצֹו. אל לֹו וּיל חֹותנֹו את מׁשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹוּיׁשלח

ּבּמקֹום  יתרֹו ּפרׁשת נכנסה לּמה אפרׁש ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָועּתה
ׁשעׂשה  הרעה למעלה  ׁשהזּכיר ּבעבּור ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהּזה.
ׁשעׂשה  הּטֹובה ּכנגּדֹו הזּכיר ליׂשראל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעמלק 
ּכל  על יתרֹו וּיחּד וכתּוב ליׂשראל. ְְְְְְִִִִֵַַַָָָיתרֹו
למׁשה  ּונכֹונה טֹובה עצה להם ונתן ְְְֵֶֶַַָָָָָָֹהּטֹובה,
לעינים. לנּו והיית לֹו, אמר ּומׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹּוליׂשראל.
ואּתה  אמר, וׁשאּול עיניהם. ׁשהאיר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהּטעם,
ׁשּכתּוב  ּובעבּור יׂשראל. ּבני ּכל עם חסד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשית 
חּיבים  ׁשּיׂשראל ּבעמלק, לה' מלחמה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
ּדבר  הזּכיר להם, הּׁשם יניח ּכאׁשר ּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהּלחם 
ׁשּיזּכירּו עמלק, ּגֹוי עם היּו הם ּכי ְְֲִִִִֵֵֶַָָיתרֹו,
והּנה  ּבזרעֹו. יּגעּו ולא אביהם חסד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל
ּבני  עם היּו יתרֹו, ּבני ׁשהם הרכבים ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָראינּו
ּבן  יֹונדב ירמיה ּובימי ּבירּוׁשלים. ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל

לזאת: ּדֹומה אחרת ּפרׁשה ויׁש ‡L¯רכב. ְְֵֵֶֶַָָָָָֹ¬∆
ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚ לפני ּבעֹולם נֹודע ׁשהיה הּׁשם . »»¡…ƒְִֵֵֶַָָָָָ

ּבֹו: מֹודים ׁשהּכל מׁשה, BnÚּבא Ï‡¯NÈÏe. ִֶֶַֹֹֹ¿ƒ¿»≈«
הלמ''ד, להיֹות ויּתכן מׁשה. עם אֹו ה'. ְְִִֵֵֶַַַָָֹעם
הּמּכֹות  על והּטעם, ויׂשראל. מׁשה ְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹּבעבּור

ּפרעה: ‰'ּוטביעת ‡ÈˆB‰ Èk ׁשּנֹודע הּׁשם . ְְִַַֹƒƒֵֶַַ
יצאּו: האֹותֹות יד על ּכי ְְִֶַַָָֹלמׁשה,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `kw sc zay(iyiy meil)

.dxrwd zgpdaådxrw oitek okå ,ïè÷ ìL äàBö ìòokáø÷ò ìò §©¨¤¨¨§©©§¨
,CMéz àlL.axwrd z` cv `ed dxrwd zgpday s`eéaø øîà ¤Ÿ¦¨¨©©¦

éàkæ ïa ïðçBé ïaø éðôì àa äNòî ,äãeäédidykáøòamewn - §¨©£¤¨¦§¥©¨¨¨¤©©©£¨
,jyiz `ly axwr lr zaya dxrw mc` gipdy ,axr enyyøîàå§¨©

,ekyepl mc` ixg` ux axwrd did `ly oeik ,i`kf oa opgei oax
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çé(à)Bøúé òîLiåøLà-ìk úà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á¨£¤̧
ýBýé àéöBä-ék Bnò ìàøNéìe äLîì íéäìû äNò̈¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®¦«¦¯§¨²

:íéøönî ìàøNé-úà¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦
i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑?ּובא ׁשמע ּׁשמּועה עמלקמה ּומלחמת סּוף ים קטז)קריעת נקראּו∑B¯˙È.(זבחים ׁשמֹות ׁשבע «ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָƒ¿ְְִֵֶַ

ּפּוטיאל קיני, חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, תחזה".(מכילתא)לֹו: "ואּתה ּבּתֹורה: אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
יתרֹו, הּוא וחֹובב הּתֹורה, את ׁשחּבב חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות, וקּים לכׁשּנתּגּיר ׁשּנאמר:יתרֹו, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ד) היה,(שופטים יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן חבב אֹומר"מּבני ב)ּומהּו רעּואל (לעיל אל "וּתבאנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבספרי  אּבא. אביהן: לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות LÓ‰.אביהן"? Ô˙Á∑(מכילתא) אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ּכאן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָ…≈…∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ

חֹותנֹו" יתר אל "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל Ï‡¯NÈÏe.חֹותן ‰LÓÏ∑ ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ¿…∆¿ƒ¿»≈
מׁשה  יׂשראל ׁשקּול ּכל Ïk.ּכנגד ˙‡‰NÚ ¯L‡∑ ּובעמלק ּובּבאר הּמן, ּבירידת B‚Â'.להם '‰ ‡ÈˆB‰ Èk∑ ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»¬∆»»ְֲִִֵֵֶַַַַָָָƒƒ¿

ּכּלם על ּגדֹולה .(מכילתא)זֹו ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh zegiy ihewl)

ּוּוּוּובאבאבאבא ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה א)מהמהמהמה יח, ליתרֹו(רש"י ּגרם מה אינּה אׁשר להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר ׁשאלתֹו ּכל "את ׁשמע הּוא – ּבּכתּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ּגרם מה היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים לׁשֹון לבלבלבלבֹוֹוֹוֹוא א א א עׂשה את העּדיף לכן ׁשם. והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמרא לׁשֹון על "ּובא", א)הּמכילּתא, קטז, "ּובא(זבחים עזראעזראעזראעזרא....".ונתונתונתונתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר : אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

(á)øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelL¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ּבניו ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ּבמדין: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ה  'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר האלהים", ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא ׁשּנׂשאתי וגֹו'", אׁשּתי  יא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

dxezd lr `xfr oa`

עיני  פתח אשר תקוה. אסיר אברם נאום
יתרו: הנדוד  וענה לבו. חצי הלך עדי יתרו :

יתרו: דבר תחלתה בפרשה. פירש וזה
`B¯˙È ÚÓLiÂ,עמלק ּדבר למעלה הזּכיר . «ƒ¿«ƒ¿ְְְְֲִִֵַַָָ

ּבחדׁש ּפרׁשת ראּויה  והיתה ּבא. לרפידים ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹּכי
ּכי  עמלק, ּדבר אחר ּכתּובה להיֹותּה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּׁשליׁשי
סיני. מדּבר וּיבאּו מרפידים וּיסעּו ּכתּוב ְְְִִִִִֵַַַַָָָֹׁשם
ׁשּתי  ּבין יתרֹו ּדברי נכנס לּמה ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָאם
מדּבר  אל ּבא יתרֹו ּכי אמר והּגאֹון ְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּפרׁשּיֹות.
ּבא  ׁשּלא ּדעּתי ּולפי ּתֹורה. מּתן לפני ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹסיני
ּכי  הּמׁשּכן. ׁשהּוקם אחר הּׁשנית, ּבּׁשנה ְִִִֵֶַַַַַַַָָָרק
ולא  לאלהים, ּוזבחים  עֹולה ּבּפרׁשה, ְְִִֵַָָָָָָֹֹּכתּוב
והֹודעּתי  ּכתיב ועֹוד חדׁש. מזּבח  ׁשּבנה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהז ּכיר
אחר  זה והּנה ּתֹורֹותיו, ואת האלהים חּקי ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻאת
ּכן  ּכי ּדברי, על הּנאמן והעד ּתֹורה. ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָמּתן
הר  ׁשם חֹונה הּוא אׁשר הּמדּבר אל ְֲִֶֶֶַַָָָּכתּוב
יתרֹו ׁשהּוא לחֹובב מׁשה ואמר ְְְֱִִֶֶַָָָֹֹהאלהים.
חתן  ּכי ׁשמֹות. וא ּלה ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכאׁשר
אם  ּכי אליו הּקרֹוב רעּואל אל ׁשב לא ְִִֵֵֶֶַָָָֹֹמׁשה 
מׁשה. חֹותן חֹובב מּבני ּכתּוב ּכן ּכי ְְִִֵֵֵֶָָָֹלחֹובב,
ּבּמדּבר, חנֹותנּו ידעּת ּכן על ּכי לֹו, אמר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּומׁשה

ּכמֹו סיני ּבמדּבר עמדּו יׂשראל ּכי ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָוידענ ּו
ּבפרׁשת  ׁשאמר יֹוכיחּו, מׁשה ּדברי והּנה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשנה .
ּבחֹורב  אלינּו ּדּבר אלהינּו ה' הּדברים, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹאּלה
ּוסעּו ּפנּו הּזה, ּבהר ׁשבת לכם רב ְְֵֶֶֶֶַַָָָֹלאמר
והּוא  למּסעם. קרֹוב היה הּזמן זה הּנה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָלכם ,
לא  לאמר ההיא ּבעת אליכם ואֹומר ֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹאמר,
אתכם  הרּבה הּׁשם ּכי אתכם. ׂשאת לבּדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאּוכל 
וטעם  לרֹוב. הּׁשמים ּככֹוכבי הּיֹום ְְְְְִִֵֶַַַַַָָוהּנכם
הּנני  ליעקב אמר הּׁשם ּכי להם, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹלהזּכיר
ונתּתי  עּמים לקהל  ּונתּתי והרּביתי ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָמפר
הּטעם, והּנה .אחרי לזרע הּזאת הארץ ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאת
על  הארץ. את לֹו אּתן זרע ירּבה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר

וה  אתכם, הרּבה אלהיכם ה ' זמן ּכןאמר, ּגיע  ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
לא  רּבים, ׁשא ּתם ּובעבּור הארץ, את ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתירׁשּו
לתת  והּוצרכּתי אתכם, ׂשאת לבּדי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיכלּתי
היתה  מאֹות.זאת וׂשרי אלפים ׂשרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶָָָָָֹעליכם
למדּבר  ּבֹואֹו מּמחרת לֹו ׁשּנתן יתרֹו ְְְֲֳִִִֶַַַַָָעצת
יתרֹו. ׁשהּוא לחֹובב, מׁשה אמר ּכן על ְְִִֵֶֶַַַָָֹסיני.
לא  הׁשיב והּוא אנחנּו, נֹוסעים ׁשּפרׁשנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַֹּכמֹו
וזהּו .אל מֹולדּתי ואל ארצי אל ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַאל
ארצֹו. אל לֹו וּיל חֹותנֹו את מׁשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹוּיׁשלח

ּבּמקֹום  יתרֹו ּפרׁשת נכנסה לּמה אפרׁש ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָועּתה
ׁשעׂשה  הרעה למעלה  ׁשהזּכיר ּבעבּור ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהּזה.
ׁשעׂשה  הּטֹובה ּכנגּדֹו הזּכיר ליׂשראל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעמלק 
ּכל  על יתרֹו וּיחּד וכתּוב ליׂשראל. ְְְְְְִִִִֵַַַָָָיתרֹו
למׁשה  ּונכֹונה טֹובה עצה להם ונתן ְְְֵֶֶַַָָָָָָֹהּטֹובה,
לעינים. לנּו והיית לֹו, אמר ּומׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹּוליׂשראל.
ואּתה  אמר, וׁשאּול עיניהם. ׁשהאיר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהּטעם,
ׁשּכתּוב  ּובעבּור יׂשראל. ּבני ּכל עם חסד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשית 
חּיבים  ׁשּיׂשראל ּבעמלק, לה' מלחמה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
ּדבר  הזּכיר להם, הּׁשם יניח ּכאׁשר ּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהּלחם 
ׁשּיזּכירּו עמלק, ּגֹוי עם היּו הם ּכי ְְֲִִִִֵֵֶַָָיתרֹו,
והּנה  ּבזרעֹו. יּגעּו ולא אביהם חסד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל
ּבני  עם היּו יתרֹו, ּבני ׁשהם הרכבים ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָראינּו
ּבן  יֹונדב ירמיה ּובימי ּבירּוׁשלים. ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל

לזאת: ּדֹומה אחרת ּפרׁשה ויׁש ‡L¯רכב. ְְֵֵֶֶַָָָָָֹ¬∆
ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚ לפני ּבעֹולם נֹודע ׁשהיה הּׁשם . »»¡…ƒְִֵֵֶַָָָָָ

ּבֹו: מֹודים ׁשהּכל מׁשה, BnÚּבא Ï‡¯NÈÏe. ִֶֶַֹֹֹ¿ƒ¿»≈«
הלמ''ד, להיֹות ויּתכן מׁשה. עם אֹו ה'. ְְִִֵֵֶַַַָָֹעם
הּמּכֹות  על והּטעם, ויׂשראל. מׁשה ְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹּבעבּור

ּפרעה: ‰'ּוטביעת ‡ÈˆB‰ Èk ׁשּנֹודע הּׁשם . ְְִַַֹƒƒֵֶַַ
יצאּו: האֹותֹות יד על ּכי ְְִֶַַָָֹלמׁשה,
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מצטערים, אנּו הראׁשֹונים 'על לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבמדין,

ּבניה  ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר עליהם'? להֹוסיף ּבא לּהואּתה עזראעזראעזראעזרא.....והלכה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

(â)øb øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´
:äiøëð õøàa éúééä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)ìà-ék øæòéìà ãçàä íLåýéðìviå éøæòa éáà é §¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ ÈÏviÂ∑ ׁשל ּכעּמּוד צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)ׁשיׁש. אבןאבןאבןאבן ִַ

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑ ׁשל ּבכבֹודֹו יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו אּלא היה, ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, מקֹום הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עזראעזראעזראעזרא.....עֹולם אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EEzLàå E ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½
:dnò äéðá éðLe§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח ידי B‚Â'.על B¯˙È E˙Á È‡∑.אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין ואם אם «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָ
ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)אין אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

(æ)eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬
ì eäòøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìL ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ הּוא ּומי ואביהּוא. נדב אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את BÏ.ׁשראה ˜MiÂ eÁzLiÂ∑,"לרעהּו "איׁש אֹומר: ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני ְְִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿««ƒ«ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה איׁש? הּקרּוי עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)מי אבןאבןאבןאבן ְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

‡¯Èג  ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…«≈
:‰‡¯Îe ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

aÁwiÂ אמר ולא מׁשה, אׁשת הּכתּוב אמר . «ƒ«ְֵֶֶַַַָָָֹֹ
אביה: מּבית נכּבד מׁשה ּכי ּבעבּור ‡Á¯ּבּתֹו. ְֲִִִִִֵֶַָָָֹ««

‰ÈÁelL ּבּמלֹון רׁשּות לּה ׁשּנתן אחר י''א . ƒ∆»ְֶַַַַָָָ
ארץ  אל לבּדֹו ּבׁשּוב ֹו אביה לבית ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָללכת

אח  אֹומרים ויׁש ּדֹורֹונֹות מצרים. ׁשּׁשלחה ר ְְְְִִִֵֶַַַָָ
לבּתֹו: ׁשּלּוחים ּכמֹו ְְִִִֵָאליו,

b˙‡Â ׁשֹומרים הּקדׁש לׁשֹון אנׁשי ּכי ּדע . ¿≈ְְְִִֵֶַַַֹ
ואינם  הּבנינים, ּבכל ּבמתּכנּתם ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻהּפעלים
אל  ּכן על אדם. ּבני ׁשמֹות לׁשמֹור ְְְְִִֵֵַַָָחֹוׁשׁשים
ּכי  ׁשם. ׁשּגר ּבעבּור ּגרׁשֹום, ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶַַַָָָּתתמּה
ּבדקּדּוק. נכֹון ואינֹו קניתי. ּבעבּור קין, ְְְֲִִִִִֵֵַַָָהּנה 
יהפכּו ּופעם ינחמּנּו. מּגזרת נח מּזה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָֹוק ׁשה
יעבץ, ונקרא ׁשּוחם. הּוא חּוׁשים, ּכמֹו ְְְֲִִֵֵַַָָהּׁשם ,
אֹות  יחסרּו ּגם ּבעצב. א ּמֹו ׁשּילדּתּו ְְְְֲִֶֶַַַַָֹּבעב ּור
יֹוב, זה, והפ מיכה. הּוא מעכה, ּכמֹו ְְֲִִֵֶֶֶַָָמּמּנּו,
מּגזרת  ׁשמּואל, ּכן ּכי אמרּו ורּבים יׁשּוב . ְְְְִִִִֵֵַַָָהּוא 

ּתחת  ׁשּורק ּכי ּבעיני, והּיׁשר ְְְְִִִֵַַַָָָֻׁשאלּתיהּו.
ונּון. יּנֹון וצֹופי, וצּוף ּתֹוח, ּתחּו ּכמֹו ְְְְִַַָֹחֹולם,
אּמֹו ּוקראּתּו אל. ׁשמֹו מּגזרת ׁשמּואל, ְְְְְִִִִֵֵֵַַָוהּנה
ׁשאלה. ּכאׁשר לּה נתנֹו הּוא ּכי אל, ְְֲֲִֵֵֶַָָָָּבׁשם
אל, ּבׁשם אדם ׁשם יּקרא אי ּתתמּה ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָואל
לפי  ּככה. ורּבים צּוריׁשּדי, ּכמֹוהּו הּנה ְְִִִִִֵַַָָָָּכי
ה' מׁשה, ׁשּבנה הּמזּבח ׁשם ּכן ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדעּתי
והּגאֹון  צדקנּו. ה' הּמׁשיח, ׁשם וככה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָנּסי.
וׁשם  יקראּו, מּלת עם ּדבק הּׁשם ּכי ְְְִִִִֵֵֵַַַָָאמר
ּבעל  מּטעם הּוא והּנה צדקנּו. הּוא ְְִִִִֵֵַַַַַַָהּמׁשיח
ּכי  יקראּו. ּבמּלת טּפחא ׁשּׂשם ְְְְִִִִִֶַַָָָָהּטעמים,
הּכתּוב  ה' ּבׁשם וּיקרא ּבין יׁש ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָהפרׁש
וּיקרא  ּובין וּיקרא. ּבמּלת ׁשהּטּפחא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאברהם,
אפרׁש ּכאׁשר מׁשה, ּבספר הּכתּוב ה' ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבׁשם

ְִּבמקֹומֹו:
c„Á‡‰ ÌLÂ לאמר הּקדׁש לׁשֹון מנהג . ¿≈»∆»ְְִֵֶַַֹֹ

ׁשם  ּכמֹו האחד. ּופעמים הּׁשני, ּככה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּפעמים
מּלת  ותחסר סנה. האחד וׁשם ּבֹוצץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחד
ּכתּוב  ואין ּבעזרי. אבי אלהי ּכי אחר ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאמר,
למעלה, ׁשבה הּמּלה ּכי אבי, אלהי אמר ְְֱִִִִֵַַַָָָָָָֹּכי
אלהים. הפרני ּכי ּכמֹו הייתי. ּגר אמר ְְֱִִִִִִִֵַַָָֹּכי
אליעזר: הּקטן ׁשם קרא לּמה ּפרׁשּתי ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּוכבר

d‡·iÂ אל ּבבֹואֹו מּוסר, ּדר הּכתּוב הזּכיר . «»…ְְִִֶֶֶַָָ
ּבני  ואחריו  ּבראׁשֹונה, הֹול יתרֹו ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹמׁשה.

ּכּמׁשּפט: האּׁשה אחריהם ‰e‡מׁשה, ¯L‡ ְֲִִֵֶֶַַָָָֹ¬∆
ÌL ‰Á:ׁשם חנה רּבים ימים ּכי . …∆»ִִִַָָָָ

e¯Ó‡iÂ על ּבֹואם, לפני מׁשה אל אמר ּוכבר . «…∆ְְִֵֶֶַַָָָֹ
יתרֹו, חֹותנ אני ּכתּובה. ּבאּגרת אֹו ׁשליח ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָידי
עּמּה: הּבאים ּבניה ּוׁשני העיּקר, ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָואׁשּת

fB˙Á ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂיתרֹו ּכבֹוד ּבעבּור . «≈≈ƒ¿«…¿ְְֲִַ
לאדם  מנהג אין ּכי ּובניו, לאׁשּתֹו ולא ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָֹוחכמת ֹו.

ּבניו: אֹו אׁשּתֹו לקראת לצאת .eÁzLiÂנכּבד ְְְִִִֵַָָָָ«ƒ¿«
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(ç)äòøôì ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ§©§´Ÿ
øLà äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ£¤´

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּתֹורה לקרבֹו לּבֹו את (מכילתא)למׁש.‰‡Ïz‰ Ïk עמלק∑‡˙ וׁשל הּים .(מכילתא)ׁשעל «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶַָָֹ≈»«¿»»ְֲֵֶֶַַָָ

‰‡Ïz‰∑,ּתנּופה ּתרּומה, וכן: לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ּתבה, ׁשל היסֹוד מן אל"ף למ"ד «¿»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּתנּואה  עזראעזראעזראעזרא.....ּתקּומה, אבןאבןאבןאבן ְְָָ

(è)ìàøNéì ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈§¦§¨¥®
:íéøöî ãiî Bìévä øLà£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, צד)ויׂשמח ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: אּבּוד ּומדרׁש על מצר חּדּודין', חּדּודין «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא אינׁשי: ּדאמרי הינּו Ú‰·Bh‰ŒÏk.מצרים, Ï∑,הּמן טֹובת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ«»«»ַַָ

הארץ  ׁשהיתה מּמצרים, לברח יכֹול עבד היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל והּתֹורה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּבאר
רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)מסּגרת, אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶֶָֻ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה Ú¯t‰.אּמה „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑:ּכתרּגּומֹו ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒְְַ

הּיד  ּומרּות, רּדּוי העבֹודה לׁשֹון היא עליהם, מכּבידים עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהיּו אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

מּבעלי  ׁשרׁשֹו ּכי ידענּו ק ׁשה. וּיׁשּתחּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּדקּדּוק
ה''א, ּבמקֹום הּוי''ו והּנה ּבאחרֹונה. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָהה''א
ׁשלוּתי. לא מּמּנּו ׁשאמר הייתי ׁשלו ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכוי''ו
היה  וּיׁשּתחּו, יחיד לׁשֹון אמרּו ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָוהּנה
מּבנין  הּתי''ו ּכי וּיׁשּתחוה, להיֹותֹו ְְְֲִִִִִֶַַַַַָראּוי
מׁשּפט  ּכי לּה. מׁשּתאה והאיׁש ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהתּפעל,
ּפ''א  מהם אחד היה  אם הּׁשּניים, ְִִִִֵֵֶֶַָָָאֹותּיֹות
התּפעל. ּתי''ו לפניהם אׁשר האֹות יהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּפעל ,
ּבמּלת  ּבוי''ו הה''א ׁשהחליפּו ּבעבּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָוהּנה
ׁשאינֹו הראׁשֹון הּוי''ו הּניחּו ְִִִִֵֶַַַָָוּיׁשּתחּו,
והעלימּו הּׁשרׁש, ה''א ּתחת רּבים, ְְְִִִֵֶֶַַַַַֹסימןלׁשֹון
הּוי''ו  היֹות ּובעבּור וּיׁשּתחּו. ואמרּו ְְְֱֲִַַַַַָָָהּוי''ו,
הּוא  ּכאׁשר רּבים  לׁשֹון סימן הּמּלה, ְְֲִִִֶַַַַָּבסֹוף
מּלת  נראה היה והּנה ּתתראּו. לּמה ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָנעלם,
רּבים. לׁשֹון סימן ׁשה ּוא הּוי''ו, ּבהעלם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָוּיׁשּתחּו
להפריׁש מלעיל, הּמּלה להיֹות ּכןהּוצרכה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָעל 
הּסברא  ּולפי רּבים. ּבלׁשֹון מנהגם ּובין ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּבינ ּה
ּוקראֹו לזה. זה הּמׁשּתחוה הּוא הּיֹוצא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּכי
ּבחכמה: מעלתֹו ּגדל ּבעבּור רעהּו, ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָֹהּכתּוב

‰Ï‰‡‰ e‡·iÂ:מׁשה אהל ידּוע ׁשהּוא . «»…»…¡»ֶֶֶַָֹֹ
g¯tÒÈÂ מׁשה ּפירּוׁש על יֹורה הּפסּוק זה . «¿«≈ֵֶֶֶַַָֹ

ּבעבּורם: ונלאּו‰Ïz‡‰ּוליׂשראל מּגזרת . ְְֲִֵַָָ«¿»»ְְְִִִַ
ׁשּילאה  צרה והּטעם, נֹוסף. והּתי''ו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמצרים,
רדיפת  על והּטעם, להּגיד ּה. אֹו לסבלּה ְְְְְִִַַַַַַָָָָָאדם 

ּוצמאֹו. הּקהל ורעב עמלק, ּוביאת ּבּים, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָמצרים
ה': הּצילם ִִִָָֻּומּכּלם

hcÁiÂ על להיֹותֹו ראּוי והיה חדוה. מּגזרת . «ƒ«¿ְְְְִִִֶַַָָָָ
רק  ׁשבי. מּמּנּו וּיׁשּב לּבי, ּבסתר וּיפּת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַמׁשקל,
הּגרֹון. אֹות מן ׁשהּוא  ּבעבּור החי''ת, ְֲִִֵֶַַַַָנפּתח
ּבכל  אדע ולא היה. ּכאׁשר ּדגּוׁש הּדל''ת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹונ ׁשאר
היה  אם רק הּמּלה, ּבסֹוף ּדגּוׁש אֹות ְְִִִַַַָָָָָהּמקרא
ּבּסֹוף. ׁשהם ׁשואין ב' ׁשּיתחּברּו ּכפ''ת, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּבג''ד
אחד  עם רק הּיין מן  וּיׁשּת מּמּנּו. וּיׁשּב ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּכמֹו
ּפּת''ח.והם  רק ּדגּוׁש מצאנּוהּו לא ְְְִֵֵַַַָָָָֹמהּמלכים.

ׁשנה: ּבימי יחּד אל יתרֹו, וּיחּד ְְְְִִִִִֵַַַַַָָׁשנים,
i'‰ Ce¯a B¯˙È ¯Ó‡iÂ לדקּדק לּב ׂשים . «…∆ƒ¿»ְְְִִֵַ

מּפעלים  רק ּפעּול יבא לא ּכי ּדע  הּמּלה. ְִִִִַַַָָָָֹֹֹזאת
מׁשקל  על ׁשהּוא אֹותֹו מצאת ואם ְְְִִִֶַַַָָָהּיֹוצאים.
יֹוצא, ׁשהּוא ּפעל לֹו מצאת אם הסּתּכל ְִִֵֵֶַַָָָָֹּפעּול,
הּוא  ּכן, יהיה לא ואם ּפעּול. ּבאמת ְְֱִִֵֶֶֶָֹהּוא
ואין  ּפעל, מׁשקל על היה אם וככה ְְְִִֵַַַַָָָָֹֹּתאר.
ּגם  הּגזרה, ּומּתֹו ּבעצמֹו מהּבנין ּפעּול ְְְְִִִֵַַַַָָָלֹו
הּפעל  ׁשמר, ּכמֹו ּכלל. ּפעל ואינֹו ּתאר ְְְֵַַַַַָָֹֹֹהּוא 
לבעליו. ׁשמּור עׁשר הּוא והּפע ּול ׁשֹומר. ְְִֵֶַָָָָֹהּוא
אּלה  וכל יֹוצא. עֹומד . .הֹול מצאנּו, ְְִֵֵֵֵֵֶָָָוהּנה
ּובעבּור  ׁשֹומר. מתּכנת על הם ּכי ּפעלים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹיראּו
יאמר  לא ּכי העֹומדים. מהּפעלים ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹׁשהּגזרה 
ּפעֹול. לנּו אין והּנה יצֹוא. עמֹוד. .הלֹו ְִִֵֵֶָָָָָמּמּנּו,

ּפֹועל. ואינֹו ּתֹואר הּוא. הֹול ּכי אמר ּכן ְִֵֵֵַַַַָעל 
על  הּוא ּכי ּפעּול. יראה והּוא עצּום ְְִִֶַָָָָמצאנּו
מצאנּו הּגזרה, זֹו חּפׂשנּו וכאׁשר ׁשמּור. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָמׁשקל
הּיֹוצא  ּכי העֹומדים, מהּפעלים וּיעצמּו, ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוּירּבּו
והּנה  מּצריו, וּיעצמהּו הּנֹוסף. מהּבנין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיהיה
מענין  ׁשֹומר מׁשקל על עֹוצם לֹומר נּוכל ְְִִֵֵֵַַַַַֹלא
מראֹות  עיניו עֹוצם אחר, מענין רק ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָעצמה,
מׁשקל  על ּברּו מּלת מצאנּו והּנה ְְְִִִֵַַַָָָָּברע.
מצאנּו ולא הּמקרא ּבכל חּפׂשנּו והּנה ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹׁשמּור.
והּוא  אחר. מענין רק הּקל ּבבנין הענין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּזה 
לא  עֹומד, ּפעל הּוא ּגם ּברּכיו. על ְְִֵֵַַַַַָֹֹוּיבר
ּתאר, ּברּו מּלת והּנה ּכלל. ּפעּול מּמּנּו ְְִִִֵֶַַָָָָֹֹיבא 
ּברּו מרינּוס, א''ר הּקל. מהּבנין עצּום ְְִִֵַַַָָָָּכמֹו
ראּוי  הרי''ש  והיה  הּדגּוׁש. מּבנין ּתאר ְְִִֵַַַָָָָָֹהּוא
והּוא  נבֹות. ּבר ּכמֹו הּגזרה, ּככל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָלהּדגׁש
ּכי  נכֹונה, ּדּבר ולא ׁשּכּול. ּכדב מׁשקל ְְְְִִִֵַַַָֹֹעל
יׁשּתּנּו לא וׁשּכֹור, וגּבֹור ׁשּכּול ּכמֹו ּתאר ְְְְִִִַַַָֹֹּכל
רּבים. ּבלׁשֹון אֹו הּיחיד ּבסמיכת הּדגׁש ְְִִִִִֵַַַַָָָלס ּור
ּגּבֹורים. הֹוי אפרים. ּגּבֹור זבּדי וּיהרג ְְְֲִִִִִִֶַַַֹּכמֹו
ּברּוכים  ה'. ּברּו ּבֹוא ּכנגּדֹו. עֹומד ְְְְְִִֵֵֶוהּנה

לה': ‡˙ÌÎאּתם ÏÈv‰ ¯L‡ למׁשה אמר . ֶַַ¬∆ƒƒ∆¿∆ְֶַָֹ
ּבאּו ידם ועל  לׁשם, ׁשלּוחים  ׁשהיּו ְְְְֲִֶַַָָָָָֹּולאהרן
מּיד  אמר ּכן על ּולמצרים, לפרעה ְְְְִִִֵַַַַַַַָֹהּמּכֹות
אׁשר  הּׁשם ּבר ּכן  ואחר ּפרעה . ּומּיד  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצרים
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i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּתֹורה לקרבֹו לּבֹו את (מכילתא)למׁש.‰‡Ïz‰ Ïk עמלק∑‡˙ וׁשל הּים .(מכילתא)ׁשעל «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶַָָֹ≈»«¿»»ְֲֵֶֶַַָָ

‰‡Ïz‰∑,ּתנּופה ּתרּומה, וכן: לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ּתבה, ׁשל היסֹוד מן אל"ף למ"ד «¿»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּתנּואה  עזראעזראעזראעזרא.....ּתקּומה, אבןאבןאבןאבן ְְָָ

(è)ìàøNéì ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈§¦§¨¥®
:íéøöî ãiî Bìévä øLà£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, צד)ויׂשמח ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: אּבּוד ּומדרׁש על מצר חּדּודין', חּדּודין «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא אינׁשי: ּדאמרי הינּו Ú‰·Bh‰ŒÏk.מצרים, Ï∑,הּמן טֹובת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ«»«»ַַָ

הארץ  ׁשהיתה מּמצרים, לברח יכֹול עבד היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל והּתֹורה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּבאר
רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)מסּגרת, אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶֶָֻ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה Ú¯t‰.אּמה „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑:ּכתרּגּומֹו ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒְְַ

הּיד  ּומרּות, רּדּוי העבֹודה לׁשֹון היא עליהם, מכּבידים עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהיּו אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

מּבעלי  ׁשרׁשֹו ּכי ידענּו ק ׁשה. וּיׁשּתחּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּדקּדּוק
ה''א, ּבמקֹום הּוי''ו והּנה ּבאחרֹונה. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָהה''א
ׁשלוּתי. לא מּמּנּו ׁשאמר הייתי ׁשלו ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכוי''ו
היה  וּיׁשּתחּו, יחיד לׁשֹון אמרּו ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָוהּנה
מּבנין  הּתי''ו ּכי וּיׁשּתחוה, להיֹותֹו ְְְֲִִִִִֶַַַַַָראּוי
מׁשּפט  ּכי לּה. מׁשּתאה והאיׁש ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהתּפעל,
ּפ''א  מהם אחד היה  אם הּׁשּניים, ְִִִִֵֵֶֶַָָָאֹותּיֹות
התּפעל. ּתי''ו לפניהם אׁשר האֹות יהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּפעל ,
ּבמּלת  ּבוי''ו הה''א ׁשהחליפּו ּבעבּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָוהּנה
ׁשאינֹו הראׁשֹון הּוי''ו הּניחּו ְִִִִֵֶַַַָָוּיׁשּתחּו,
והעלימּו הּׁשרׁש, ה''א ּתחת רּבים, ְְְִִִֵֶֶַַַַַֹסימןלׁשֹון
הּוי''ו  היֹות ּובעבּור וּיׁשּתחּו. ואמרּו ְְְֱֲִַַַַַָָָהּוי''ו,
הּוא  ּכאׁשר רּבים  לׁשֹון סימן הּמּלה, ְְֲִִִֶַַַַָּבסֹוף
מּלת  נראה היה והּנה ּתתראּו. לּמה ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָנעלם,
רּבים. לׁשֹון סימן ׁשה ּוא הּוי''ו, ּבהעלם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָוּיׁשּתחּו
להפריׁש מלעיל, הּמּלה להיֹות ּכןהּוצרכה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָעל 
הּסברא  ּולפי רּבים. ּבלׁשֹון מנהגם ּובין ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּבינ ּה
ּוקראֹו לזה. זה הּמׁשּתחוה הּוא הּיֹוצא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּכי
ּבחכמה: מעלתֹו ּגדל ּבעבּור רעהּו, ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָֹהּכתּוב

‰Ï‰‡‰ e‡·iÂ:מׁשה אהל ידּוע ׁשהּוא . «»…»…¡»ֶֶֶַָֹֹ
g¯tÒÈÂ מׁשה ּפירּוׁש על יֹורה הּפסּוק זה . «¿«≈ֵֶֶֶַַָֹ

ּבעבּורם: ונלאּו‰Ïz‡‰ּוליׂשראל מּגזרת . ְְֲִֵַָָ«¿»»ְְְִִִַ
ׁשּילאה  צרה והּטעם, נֹוסף. והּתי''ו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמצרים,
רדיפת  על והּטעם, להּגיד ּה. אֹו לסבלּה ְְְְְִִַַַַַַָָָָָאדם 

ּוצמאֹו. הּקהל ורעב עמלק, ּוביאת ּבּים, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָמצרים
ה': הּצילם ִִִָָֻּומּכּלם

hcÁiÂ על להיֹותֹו ראּוי והיה חדוה. מּגזרת . «ƒ«¿ְְְְִִִֶַַָָָָ
רק  ׁשבי. מּמּנּו וּיׁשּב לּבי, ּבסתר וּיפּת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַמׁשקל,
הּגרֹון. אֹות מן ׁשהּוא  ּבעבּור החי''ת, ְֲִִֵֶַַַַָנפּתח
ּבכל  אדע ולא היה. ּכאׁשר ּדגּוׁש הּדל''ת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹונ ׁשאר
היה  אם רק הּמּלה, ּבסֹוף ּדגּוׁש אֹות ְְִִִַַַָָָָָהּמקרא
ּבּסֹוף. ׁשהם ׁשואין ב' ׁשּיתחּברּו ּכפ''ת, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּבג''ד
אחד  עם רק הּיין מן  וּיׁשּת מּמּנּו. וּיׁשּב ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּכמֹו
ּפּת''ח.והם  רק ּדגּוׁש מצאנּוהּו לא ְְְִֵֵַַַָָָָֹמהּמלכים.

ׁשנה: ּבימי יחּד אל יתרֹו, וּיחּד ְְְְִִִִִֵַַַַַָָׁשנים,
i'‰ Ce¯a B¯˙È ¯Ó‡iÂ לדקּדק לּב ׂשים . «…∆ƒ¿»ְְְִִֵַ

מּפעלים  רק ּפעּול יבא לא ּכי ּדע  הּמּלה. ְִִִִַַַָָָָֹֹֹזאת
מׁשקל  על ׁשהּוא אֹותֹו מצאת ואם ְְְִִִֶַַַָָָהּיֹוצאים.
יֹוצא, ׁשהּוא ּפעל לֹו מצאת אם הסּתּכל ְִִֵֵֶַַָָָָֹּפעּול,
הּוא  ּכן, יהיה לא ואם ּפעּול. ּבאמת ְְֱִִֵֶֶֶָֹהּוא
ואין  ּפעל, מׁשקל על היה אם וככה ְְְִִֵַַַַָָָָֹֹּתאר.
ּגם  הּגזרה, ּומּתֹו ּבעצמֹו מהּבנין ּפעּול ְְְְִִִֵַַַַָָָלֹו
הּפעל  ׁשמר, ּכמֹו ּכלל. ּפעל ואינֹו ּתאר ְְְֵַַַַַָָֹֹֹהּוא 
לבעליו. ׁשמּור עׁשר הּוא והּפע ּול ׁשֹומר. ְְִֵֶַָָָָֹהּוא
אּלה  וכל יֹוצא. עֹומד . .הֹול מצאנּו, ְְִֵֵֵֵֵֶָָָוהּנה
ּובעבּור  ׁשֹומר. מתּכנת על הם ּכי ּפעלים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹיראּו
יאמר  לא ּכי העֹומדים. מהּפעלים ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹׁשהּגזרה 
ּפעֹול. לנּו אין והּנה יצֹוא. עמֹוד. .הלֹו ְִִֵֵֶָָָָָמּמּנּו,

ּפֹועל. ואינֹו ּתֹואר הּוא. הֹול ּכי אמר ּכן ְִֵֵֵַַַַָעל 
על  הּוא ּכי ּפעּול. יראה והּוא עצּום ְְִִֶַָָָָמצאנּו
מצאנּו הּגזרה, זֹו חּפׂשנּו וכאׁשר ׁשמּור. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָמׁשקל
הּיֹוצא  ּכי העֹומדים, מהּפעלים וּיעצמּו, ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוּירּבּו
והּנה  מּצריו, וּיעצמהּו הּנֹוסף. מהּבנין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיהיה
מענין  ׁשֹומר מׁשקל על עֹוצם לֹומר נּוכל ְְִִֵֵֵַַַַַֹלא
מראֹות  עיניו עֹוצם אחר, מענין רק ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָעצמה,
מׁשקל  על ּברּו מּלת מצאנּו והּנה ְְְִִִֵַַַָָָָּברע.
מצאנּו ולא הּמקרא ּבכל חּפׂשנּו והּנה ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹׁשמּור.
והּוא  אחר. מענין רק הּקל ּבבנין הענין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּזה 
לא  עֹומד, ּפעל הּוא ּגם ּברּכיו. על ְְִֵֵַַַַַָֹֹוּיבר
ּתאר, ּברּו מּלת והּנה ּכלל. ּפעּול מּמּנּו ְְִִִֵֶַַָָָָֹֹיבא 
ּברּו מרינּוס, א''ר הּקל. מהּבנין עצּום ְְִִֵַַַָָָָּכמֹו
ראּוי  הרי''ש  והיה  הּדגּוׁש. מּבנין ּתאר ְְִִֵַַַָָָָָֹהּוא
והּוא  נבֹות. ּבר ּכמֹו הּגזרה, ּככל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָלהּדגׁש
ּכי  נכֹונה, ּדּבר ולא ׁשּכּול. ּכדב מׁשקל ְְְְִִִֵַַַָֹֹעל
יׁשּתּנּו לא וׁשּכֹור, וגּבֹור ׁשּכּול ּכמֹו ּתאר ְְְְִִִַַַָֹֹּכל
רּבים. ּבלׁשֹון אֹו הּיחיד ּבסמיכת הּדגׁש ְְִִִִִֵַַַַָָָלס ּור
ּגּבֹורים. הֹוי אפרים. ּגּבֹור זבּדי וּיהרג ְְְֲִִִִִִֶַַַֹּכמֹו
ּברּוכים  ה'. ּברּו ּבֹוא ּכנגּדֹו. עֹומד ְְְְְִִֵֵֶוהּנה

לה': ‡˙ÌÎאּתם ÏÈv‰ ¯L‡ למׁשה אמר . ֶַַ¬∆ƒƒ∆¿∆ְֶַָֹ
ּבאּו ידם ועל  לׁשם, ׁשלּוחים  ׁשהיּו ְְְְֲִֶַַָָָָָֹּולאהרן
מּיד  אמר ּכן על ּולמצרים, לפרעה ְְְְִִִֵַַַַַַַָֹהּמּכֹות
אׁשר  הּׁשם ּבר ּכן  ואחר ּפרעה . ּומּיד  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹמצרים
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(àé)øácá ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈
:íäéìò eãæ øLà£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ּביֹותרמּכירֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ועכׁשו ÏkÓ∑ עבֹודת ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד «»»«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ»»¡…ƒְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּבעֹולם, עבדּהאלילים ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא)ׁשּלא e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk∑ ּבמים ּכתרּגּומֹו: ֱֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹƒ«»»¬∆»¬≈∆ְְְִַַ

ּבמים  נאבדּו והם לאּבדם, e„Ê.ּדּמּו ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר כה)לׁשֹון(סוטה יעקב (בראשית "וּיזד ְְְְְִִֵֶֶַַָ¬∆»ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹ
נתּבּׁשלּו ּבּה ּבּׁשלּו, אׁשר ּבּקדרה .נזיד": ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 200 'nr f"hg y"ewl t"r)

mipFW`xd f"r icaFr zErḧ§¥¨¦¦

עליהםעליהםעליהםעליהם:::: זדזדזדזדּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר בבבבּדּדּדּדברברברבר ּכּכּכּכיייי ממממּכּכּכּכלללל־־־־האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה ּכּכּכּכיייי־־־־גדגדגדגדֹוֹוֹוֹולללל ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽעעעעּתּתּתּתהההה ֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבמים נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבּמים ּכתרּגּומֹו, – עליהם זדּו אׁשר ּבּדבר ובפרש"י)ּכי יא. (יח, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

האלקים"? מּכל ה' ּגדֹול "ּכי להּכיר יתרֹו את הכריח אׁשר הּוא ּבּמים" נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ׁש"ּבּמים זה נס רק מּדּוע לעּין ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹיׁש
אמרּו כ"א ח"ו, הּקּב"ה ּבמציאּות ּכפרּו לא הראׁשֹונים ע"ז ּדעֹובדי ע"ז, הלכֹות ּבריׁש הרמּב"ם ׁשּכתב מה ּפי על זה לבאר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש
ׁשּביכלת  הֹודּו הם ּגם ּבווּדאי א והּמּזלֹות. הּכֹוכבים את עבדּו ולכן ּכרצֹונם, העֹולם להנהיג ּולמּזלֹות לכֹוכבים ּכח נתן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשהּקּב"ה

העֹולם. את להנהיג הּכח את להם ׁשּנתן זה ה ּוא ׁשהרי והּמּזלֹות, הּכֹוכבים על ּולהתּגּבר לׁשלט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּקּב"ה
ּוׁשליטה, ּכח יׁש עצמם ׁשּלּמים לטעֹות, מקֹום היה עדין  אחר, ּבאפן כ"א הּמים ידי על היה לא הּמצרּיים ענׁש ּדאם י"ל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹועפ"ז
יכֹול  ׁשהּקּב"ה אּלא ּומזלֹות הכֹוכבים ּבידי ח"ו מנהג עצמֹו ׁשהּטבע היינּו הּמצרּיים, את וענׁש הּמים, ּכח על "ּגבר" ׁשהּקּב"ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻאּלא

יֹותר, ּגדֹול ּכח ידי על הּטבע את ולׁשּבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלׁשּדד
ּכח  ׁשבירת ידי על ׁשאּבדם ולא ּגּופא) הּמים ּבכח ׁשהׁשּתּמׁש (היינּו לאּבדם, ׁשּדּמּו ּדבר אֹותֹו ידי על אּבדם ׁשהּקּב"ה מּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹא
'ּכגרזן  רק הם אּלא ּוׁשליטה ּכח ׁשּום אין הּטבע ּולכחֹות ּגּופא, העֹולם טבע על ה'ּבעל־הּבית' הּוא ׁשהּקּב"ה לּכל, והברר הּוכח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻזה,

וק"ל. הראׁשֹונים. ע"ז ּדעֹובדי הּטעּות ּבטלה עי"ז ורק החֹוצב', עזראעזראעזראעזרא....ּביד אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

(áé)àáiå íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ
ìëå ïøäà|éðôì äLî ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«
i"yx£‰ÏÚ∑ ּכליל ּכּלּה ׁשהיא B‚Â'.ׁשלמים ∑ÌÈÁ·Ê.ּכמׁשמעּה, Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑ הּוא והלא ,הל היכן ּומׁשה …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ

לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד  ׁשהיה אּלא הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.ׁשּיצא ÈÙÏ∑ ׁשהּנהנה מ ּכאן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָƒ¿≈»¡…ƒֱִֶֶֶַָ
הּׁשכינה מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי כד)מּסעּדה עזראעזראעזראעזרא.....(ברכות אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻ

dpÓיא  ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôepc da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

ÒÎÂ˙יב  ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּבמצרים, מצרים יד מּתחת העם את ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָהּציל
סּוף: ים ְִִַַּובבקיעת

WExitE `iÈzÚ„È ‰zÚ ּבפרׁשת ּפרׁשּתיו . ¥«»»«¿ƒְְִֵַַָָ
וטעם ּׁשמֹו: מה לי ואמרּו ּבפסּוק Èkׁשמֹות, ְְְְְְִַַַָָƒ

¯·ca עם על  הּמצרים ׁשּזדּו הּדבר ּבעבּור . «»»ְֲִִֶַַַַַָָָ
ּגדֹול  ּכי ידעּתי  למעלה, הזּכיר וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָיׂשראל.

ׁשהעבידּו על ּדין ׁשעֹוׂשה ה' האלהים, מּכל ֱֱִִִִֶֶֶֶַָָֹה'
הזידּו ּכי ידעּת ּכי ּכתּוב וכן .ּבפר ְְְִִִֵֵֶַָָָָָאֹותם
ּוכבר  רצֹונֹו. ּבזדֹון ׁשּיעׂשה ּכאדם ְְְְֲֲֵֶֶֶַָָָָעליהם,
להּצילֹו וארד מכאֹוביו את ידעּתי ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכתּוב

מצרים: ְִִִַַמּיד
aiÁwiÂ.ÌÈÁ·Êe ‰ÏBÚ וטעם הּׁשלמים. הם . «ƒ«»¿»ƒְְִֵַַַָ

ÌÈ‰Ï‡Ï הּנכּבד הּׁשם לֹו להיֹות יחל עּתה ּכי . ≈…ƒְְִִִֵֵַַַָָָ
Ï‡¯NÈלאלהים: È˜Ê ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡·iÂ. ִֵֹ«»…«¬…¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈

היּו: ּבאהלֹו ּכי מׁשה, להזּכיר צר ÏÎ‡Ïואין ְְְְֳִִֵֶֶַָָֹֹ∆¡»
ÌÁÏוטעם ׁשלמים: .ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÙÏ אהל ּכי . ∆∆ְְִַַָƒ¿≈»¡…ƒִֶֹ

מֹועד: אהל מזרח לצד היה ְְִֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ipy meil inei xeriy

ß hay f"i ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåãîòiå íòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®©©«£³Ÿ
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä̈¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑?מּמחרת ּומהּו ּבּספרי. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים יֹום ועל מֹוצאי ההר. מן רדּתֹו למחרת «¿ƒƒ»√»ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ
אתֿחּקי  "והֹודעּתי לֹומר: אפׁשר אי ּתֹורה מּתן קדם ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכרח
הּלּוחֹות, את וׁשבר ירד ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה יׁשב לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹוגֹו'"

ּכּסדר, ּכתּובה זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ׁשמנים וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה "ויהי ּולמחר נאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשנה  עד אּלא היה לא ארצֹו אל ׁשּלּוחֹו ּבא, ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ׁשנה עד ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹמּמחרת",

מׁשה:ׁשנּיה, לֹו ׁשאמר הּדגלים ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר י)ׁשהרי אנחנּו(במדבר "נֹוסעים ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
,והל מּׁשּׁשלחֹו ּתֹורה, מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום ּתאמר:אל ואם ׁשחזר? מצינּו היכן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא חֹובב הּוא היה, יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ד)יב:ׁשם חֹותן (שופטים חֹובב "מּבני ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
‰ÌÚ.מׁשה" „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ּכמל יֹוׁשב ֶֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ

,ּכ על והֹוכיחֹו יׂשראל, נּצבים ׁשל וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה "מּדּוע ‰Ú¯·.ׁשּנאמר: „Ú ¯˜a‰ ÔÓ∑(י (שבת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻƒ«…∆«»»∆
ּכן? לֹומר ּכל אפׁשר ּבּתֹורה עֹוסק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ּדין ׁשּדן ּדּין ּכל אּלא ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבראׁשית  ּבמעׂשה הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּתף נעׂשה ּוכאּלּו וגֹו'"הּיֹום, ערב "ויהי ּבֹו: י)ׁשּנאמר .(מגילה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן רדרדרדרדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו למחרתלמחרתלמחרתלמחרת .... .... היההיההיההיה ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ייייֹוֹוֹוֹוםםםם יג)ממממֹוֹוֹוֹוצאיצאיצאיצאי יח, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה זה לפי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי אמר הּקּב"ה ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין יח)ּכל ט, עקב מּובן (רש"י . ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חלקֹו ּכאׁשר "סלחּתי"), אמירת ׁשּלאחר הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על יחּולּו ּכּפּור יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאם
"סלחּתי") אמירת (לפני ּכּפּור.לאלאלאלאהראׁשֹון יֹום עזראעזראעזראעזרא....היה אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִֵַַָָֹֹ ִָָֹֹ

(ãé)øîàiå íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤
áLBé äzà òecî íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî̈«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©©¨³¥Æ

éìò ávð íòä-ìëå Ecáì:áøò-ãò ø÷a-ïî E....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑,בא הֹווה ּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְִִִִַַַַֹֻ
עזראעזראעזראעזרא.....הּגבּורה  אבןאבןאבןאבן ְַָ

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú·„יד  ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bi˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ:יתרֹו לביאת .‰LÓ ·LiÂ. «¿ƒƒ»√»ְְִִַ«≈∆…∆
‰Ú¯·ּכמנהגֹו: „Ú ¯˜a‰ ÔÓ ּבקר ּכי ּדע . ְְִָƒ«…∆«»»∆ִֶַֹ

ּבקר  יּקרא ּגם הּׁשמׁש. ּכזרח הּוא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהאמת
אֹור  להראֹות ׁשּיחל הּׁשחר, עּמּוד ְֲֵֵֶַַַַַָָּכעלֹות 
הּוא  הּבקר וזה זכרּתי. ׁשּכבר ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּבעבים,
ּבׁשקֹוע  הּוא האמּתי והערב מקרה. ּדר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָעל
עד  מקרה, ּדר על ערב יּקרא ּגם ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהּׁשמׁש.
הּׁשמׁש ּתזרח ּדוד אמר וכן  האֹור. ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָעריבת
לפעלֹו אדם יצא ּכתּוב ואחריו ְְֲֳֵֵֵֵַָָָָָָיאספּון ,
ערב  עד  מערב ּכן, על ערב. עדי ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָולעבֹודתֹו
האמת  מערב להיֹות ראּוי ׁשּבּתכם, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָּתׁשּבתּו
מחֹול  הֹוסיפּו ז''ל חכמינּו רק האמת, ערב ֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָעד
ּתהיה  הּׁשּבת יֹום יציאת ּכי ואמרּו הּקדׁש, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹעל 

הּׁשּבת  להכניס ראּוי והּנה הּכֹוכבים. צאת ְְְִִִֵֵַַַַַָָָעד 
חכמי  וכל הּׁשמׁש. מהּׁשקע הּתֹורה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמן
ּגבּול  ּכי מֹודים, הּמּזל ֹות חכמי וכל ְְְִִֵַַַַָָָהּתֹולדֹות
ׁשטח  ּכנגד הּׁשמׁש עגּלת היֹות מרגע ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֻהּיֹום
ּבֹואֹו: עד צאתֹו מעת וזהּו מקֹום. ּבכל ְְֵֵֵֶֶַָָָָהארץ 

ci‡¯iÂ.‰NBÚ ‡e‰ ¯L‡ Ïk ˙‡ ««¿≈»¬∆∆
ÌÚÏורּבינּו ּבקר: עד מערב מעמידם .ׁשהּוא  »»ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לבּדֹו יֹוׁשב ׁשּמׁשה ּבעבּור אמר, ְְֲֵֶֶַַַָֹֹֹׁשלמה
ספק  ואין מּוסר. ּדר זה ואין נּצבים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָויׂשראל
הּנה  ּכי ּככה. לֹומר ּגדֹולה מׁשה מעלת ְֲִִִֵֶַַַָָָֹּכי

לכ  ּגדֹול ׁשהיה ּגדֹול אהרן והיה יׂשראל ל ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹ
ּומׁשה  אדֹוני. ּבי לֹו אֹומר הּוא מּמׁשה, ְֲִִִִֵֶֶָֹֹּבׁשנים
ּובעלי  יֹוׁשב, הּׁשֹופט ּכי הּנכֹונה, הּדר ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעׂשה

האנׁשים  ׁשני ועמדּו ּכתּוב וכן עֹומדים. ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָהריב
רק  מּדּוע, לֹו אמר ולא הריב. להם ְֲִֶֶַַַַָָָֹאׁשר
לֹו ואין לבּדֹו לּמׁשּפט יֹוׁשב ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָּבעבּור
מרינֹוס, ר' ואמר ׁשּיעזרּוהּו. אחרים ְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשֹופטים
ּכל  ּכי ,ּביד מּזה מּלכם, ּכמֹו מּדּוע, מּלת ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּכי
ּדעּת מה מּדּוע, וככה מּלֹות. ׁשּתי ְְְְִֵַַַַַַָָאחת

ּככה: ֲַָָלעׂשֹות
eh¯Ó‡iÂ.ּדברים ׁשני עֹוׂשה אני מׁשה הׁשיב . «…∆ְְֲִִִֵֵֶֶָֹ

אלהים. לדרֹוׁש העם אלי יבא ּכי ְֱִִִֵֶַָָָָָֹֹהאחד,
יהיה  ּכי הּׁשני, והּדבר ּתֹורתֹו. לדרֹוׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָוהּטעם,
ּתחּלה, האחרֹון על והׁשיב אלי. ּבא ּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָלהם
את  והֹודעּתי רעהּו. ּובין איׁש ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָוׁשפטּתי

לדֹורׁש: האלהים, ֱִֵֵָָֹֻחּקי



כט exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ipy meil inei xeriy

ß hay f"i ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåãîòiå íòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®©©«£³Ÿ
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä̈¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑?מּמחרת ּומהּו ּבּספרי. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים יֹום ועל מֹוצאי ההר. מן רדּתֹו למחרת «¿ƒƒ»√»ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ
אתֿחּקי  "והֹודעּתי לֹומר: אפׁשר אי ּתֹורה מּתן קדם ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכרח
הּלּוחֹות, את וׁשבר ירד ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה יׁשב לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹוגֹו'"

ּכּסדר, ּכתּובה זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ׁשמנים וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה "ויהי ּולמחר נאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשנה  עד אּלא היה לא ארצֹו אל ׁשּלּוחֹו ּבא, ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ׁשנה עד ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹמּמחרת",

מׁשה:ׁשנּיה, לֹו ׁשאמר הּדגלים ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר י)ׁשהרי אנחנּו(במדבר "נֹוסעים ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
,והל מּׁשּׁשלחֹו ּתֹורה, מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום ּתאמר:אל ואם ׁשחזר? מצינּו היכן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא חֹובב הּוא היה, יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ד)יב:ׁשם חֹותן (שופטים חֹובב "מּבני ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
‰ÌÚ.מׁשה" „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ּכמל יֹוׁשב ֶֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ

,ּכ על והֹוכיחֹו יׂשראל, נּצבים ׁשל וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה "מּדּוע ‰Ú¯·.ׁשּנאמר: „Ú ¯˜a‰ ÔÓ∑(י (שבת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻƒ«…∆«»»∆
ּכן? לֹומר ּכל אפׁשר ּבּתֹורה עֹוסק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ּדין ׁשּדן ּדּין ּכל אּלא ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבראׁשית  ּבמעׂשה הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּתף נעׂשה ּוכאּלּו וגֹו'"הּיֹום, ערב "ויהי ּבֹו: י)ׁשּנאמר .(מגילה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן רדרדרדרדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו למחרתלמחרתלמחרתלמחרת .... .... היההיההיההיה ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ייייֹוֹוֹוֹוםםםם יג)ממממֹוֹוֹוֹוצאיצאיצאיצאי יח, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה זה לפי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי אמר הּקּב"ה ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין יח)ּכל ט, עקב מּובן (רש"י . ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חלקֹו ּכאׁשר "סלחּתי"), אמירת ׁשּלאחר הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על יחּולּו ּכּפּור יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאם
"סלחּתי") אמירת (לפני ּכּפּור.לאלאלאלאהראׁשֹון יֹום עזראעזראעזראעזרא....היה אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִֵַַָָֹֹ ִָָֹֹ

(ãé)øîàiå íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤
áLBé äzà òecî íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî̈«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©©¨³¥Æ

éìò ávð íòä-ìëå Ecáì:áøò-ãò ø÷a-ïî E....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑,בא הֹווה ּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְִִִִַַַַֹֻ
עזראעזראעזראעזרא.....הּגבּורה  אבןאבןאבןאבן ְַָ

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú·„יד  ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bi˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ:יתרֹו לביאת .‰LÓ ·LiÂ. «¿ƒƒ»√»ְְִִַ«≈∆…∆
‰Ú¯·ּכמנהגֹו: „Ú ¯˜a‰ ÔÓ ּבקר ּכי ּדע . ְְִָƒ«…∆«»»∆ִֶַֹ

ּבקר  יּקרא ּגם הּׁשמׁש. ּכזרח הּוא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהאמת
אֹור  להראֹות ׁשּיחל הּׁשחר, עּמּוד ְֲֵֵֶַַַַַָָּכעלֹות 
הּוא  הּבקר וזה זכרּתי. ׁשּכבר ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּבעבים,
ּבׁשקֹוע  הּוא האמּתי והערב מקרה. ּדר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָעל
עד  מקרה, ּדר על ערב יּקרא ּגם ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהּׁשמׁש.
הּׁשמׁש ּתזרח ּדוד אמר וכן  האֹור. ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָעריבת
לפעלֹו אדם יצא ּכתּוב ואחריו ְְֲֳֵֵֵֵַָָָָָָיאספּון ,
ערב  עד  מערב ּכן, על ערב. עדי ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָולעבֹודתֹו
האמת  מערב להיֹות ראּוי ׁשּבּתכם, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָּתׁשּבתּו
מחֹול  הֹוסיפּו ז''ל חכמינּו רק האמת, ערב ֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָעד
ּתהיה  הּׁשּבת יֹום יציאת ּכי ואמרּו הּקדׁש, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹעל 

הּׁשּבת  להכניס ראּוי והּנה הּכֹוכבים. צאת ְְְִִִֵֵַַַַַָָָעד 
חכמי  וכל הּׁשמׁש. מהּׁשקע הּתֹורה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמן
ּגבּול  ּכי מֹודים, הּמּזל ֹות חכמי וכל ְְְִִֵַַַַָָָהּתֹולדֹות
ׁשטח  ּכנגד הּׁשמׁש עגּלת היֹות מרגע ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֻהּיֹום
ּבֹואֹו: עד צאתֹו מעת וזהּו מקֹום. ּבכל ְְֵֵֵֶֶַָָָָהארץ 

ci‡¯iÂ.‰NBÚ ‡e‰ ¯L‡ Ïk ˙‡ ««¿≈»¬∆∆
ÌÚÏורּבינּו ּבקר: עד מערב מעמידם .ׁשהּוא  »»ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לבּדֹו יֹוׁשב ׁשּמׁשה ּבעבּור אמר, ְְֲֵֶֶַַַָֹֹֹׁשלמה
ספק  ואין מּוסר. ּדר זה ואין נּצבים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָויׂשראל
הּנה  ּכי ּככה. לֹומר ּגדֹולה מׁשה מעלת ְֲִִִֵֶַַַָָָֹּכי

לכ  ּגדֹול ׁשהיה ּגדֹול אהרן והיה יׂשראל ל ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹ
ּומׁשה  אדֹוני. ּבי לֹו אֹומר הּוא מּמׁשה, ְֲִִִִֵֶֶָֹֹּבׁשנים
ּובעלי  יֹוׁשב, הּׁשֹופט ּכי הּנכֹונה, הּדר ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעׂשה

האנׁשים  ׁשני ועמדּו ּכתּוב וכן עֹומדים. ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָהריב
רק  מּדּוע, לֹו אמר ולא הריב. להם ְֲִֶֶַַַַָָָֹאׁשר
לֹו ואין לבּדֹו לּמׁשּפט יֹוׁשב ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָּבעבּור
מרינֹוס, ר' ואמר ׁשּיעזרּוהּו. אחרים ְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשֹופטים
ּכל  ּכי ,ּביד מּזה מּלכם, ּכמֹו מּדּוע, מּלת ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּכי
ּדעּת מה מּדּוע, וככה מּלֹות. ׁשּתי ְְְְִֵַַַַַַָָאחת

ּככה: ֲַָָלעׂשֹות
eh¯Ó‡iÂ.ּדברים ׁשני עֹוׂשה אני מׁשה הׁשיב . «…∆ְְֲִִִֵֵֶֶָֹ

אלהים. לדרֹוׁש העם אלי יבא ּכי ְֱִִִֵֶַָָָָָֹֹהאחד,
יהיה  ּכי הּׁשני, והּדבר ּתֹורתֹו. לדרֹוׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָוהּטעם,
ּתחּלה, האחרֹון על והׁשיב אלי. ּבא ּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָלהם
את  והֹודעּתי רעהּו. ּובין איׁש ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָוׁשפטּתי

לדֹורׁש: האלהים, ֱִֵֵָָֹֻחּקי



exziל zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ipy meil inei xeriy

(æè)ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´
:åéúøBz-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑,הּדבר לֹו ׁשהיה אלי מי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈
:äNòŸ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑'מל ׁשל 'חֹותנֹו הּכתּוב: קֹוראֹו ּכבֹוד עזראעזראעזראעזרא.....ּדר אבןאבןאבןאבן «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

(çé)ãáë-ék Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®¦«¨¥³
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑:ּכמֹו ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ח)ּכתרּגּומֹו, נבל",(ירמיה לד)"והעלה "ּכנבל (ישעיה »…ƒ…ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, ידי ועל חּמה ידי על ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", זקנים ∑z‡ŒÌb‰.עלה וע' וחּור אהרן .לרּבֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ««»ְְְְֲִֵַַֹ

EnÓ „·ÎŒÈk∑מּכח יֹותר רב עזראעזראעזראעזרא.....ּכבדֹו אבןאבןאבןאבן ƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ

(èé)äéä Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯
íéøácä-úà äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«
i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) ּבּגבּורה הּמל צא, לֹו: אמר ‰‡ÌÈ‰Ï.ּבעצה ÏeÓ ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰∑ ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְְִֵֵֵַַָָָָ¡≈«»»»»¡…ƒ

מאּתֹו מׁשּפטים וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.ׁשליח .ּדברי ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ∆«¿»ƒְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבגבגבגבגבּוּוּוּורהרהרהרה ההההּמּמּמּמלללל יט)צאצאצאצא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ׁשאמר(א, מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו רׁש"י: ּפׁשיטא יתריתריתריתרֹוֹוֹוֹוּכתב אמנם, למׁשה". ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
להּלן ׁשּכתב מּמה ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ּבלי הּמׁשּפט סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא (ּפסּוק ׁשּמׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשעלי".כא) הּקדׁש "ּברּוח עזראעזראעזראעזרא....: אבןאבןאבןאבן ְֶֶֶַַָֹ

(ë)úà äzøäæäåzòãBäå úøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´
øLà äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì̈¤À¤©¤¸¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬

:ïeNòé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«£«

ÔÈaטז  ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

fi‰NBÚ ‰z‡ ¯L‡ ¯·c‰ ·BË ‡Ï ¯Ó‡iÂ. «…∆…«»»¬∆«»∆
והּוא, לדבריו. טעם ונתן Ïazּבעיני. Ï·. ְְְְִֵַַַַָָָ»…ƒ…

עליה. נֹובלת ּכאלה יּבֹול. לא ועלהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּגזרת

מׁשל. ּדר עלה, ּכנבל מעצמֹו ׁשּיּפֹול הּטעם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכי
ּגם ּכמֹוה, ּגם ‰c·¯ּומּלת EnÓ „·k Èk: ִַַַָָƒ»≈ƒ¿«»»

gie‰NÚּדר על ּובאה ּבדקּדּוק. זרה מּלה . ¬…ְְִִֶֶַָָָָָ
ּבגזרת נראית ה''א מצאנּו לא ּכי ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹלׁשמרה ּו.

ֲֵעׂשה:
hiEˆÚÈ‡ ÈÏB˜a ÚÓL ‰zÚ.עצה ל אּתן . «»¿«¿ƒƒ»¿ְֵֵֶָ

ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ּתאר ׁשם הּוא אלהים מּלת ּכי ְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַֹֹּדע
ׁשם  זה יחׁשבּו הרּבה, ּבּה ׁשּידּברּו ּבעבּור ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָרק
יראני  אלהים עצם. ׁשם הּוא ּכאּלּו ְְֱִִִֵֵֶֶַַַֹֹהּתאר
על  ּככה. ורּבים אלהים . ּברא  ּבראׁשית ְְְְֱִִִֵַַָָָָָֹּבׁשֹוררי.

ׁשאינם  הּׁשמֹות מן ׁשם ז''ל חכמינּו ׂשמּוהּו ֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכן 
ׁשהּׁשם  ,עּמ אלהים ויהי וטעם להּמחק. ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָֹראּויים 
הּדברים  ּבסֹוף לֹו ואמר ּככה. ּתעׂשה אם ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָיעזרּך

הּׁשם מאת רׁשּות וזהּוׁשּיּקח הּזאת. העצה על ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
וטעם  עׂשה. ּכן ּכי ספק ואין אלהים. וצּו ְְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָֹאמרּו

העם: ּבעבּור לעם אּתה ‰‡ÌÈ‰Ïהיה ÏeÓ. ֱֲֵַַָָָָָ»¡…ƒ
הם  אם הּדברים. את  אּתה והבאת הּׁשם. ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּפאת
ּבתחּלה, מׁשה ׁשאמר הם הּדברים ואּלה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקׁשים.
ּכן  אחר זה ּופרׁש אלי. ּבא ּדבר להם יהיה ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכי

:אלי יביאּו הּקׁשה הּדבר ִֵֶֶֶַַָָָָאת
k‰z¯‰Ê‰Â חּיב אּתה ׁשאמרּת, הּׁשני הּדר . ¿ƒ¿«¿»ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּגדֹול  טֹורח ּכי מּספקֹות. ּולהֹורֹותם ְְְְִִֵַַָָָללּמדם
וטעם  יעׂשּון. אׁשר הּמעׂשה ּכל להֹודיע ְְֲֲֲִֶֶַַַַַַָהּוא

z¯‰Ê‰Â:נׁשמר וטעמֹו, נזהר. לא והּוא מן . ¿ƒ¿«¿»ְְְְְִִִַַַֹ
Ì‰˙‡ מצות על להזהירם והּוא מּלֹות. ׁשּתי . ∆¿∆ְְְְְִִִֵַַַָ

ּבּלב  הּקׁשּורים לאֿתעׂשה מצות ועל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַֹעׂשה
ּבֹו ּולדבקה הּׁשם לאהבה  ּכמֹו העיּקר. ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ערלת  ולּמֹול  אחריו. וללכת מּפניו. ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּוליראה
יּטֹור. ולא יּקֹום ולא אחיו יׂשנא ולא ְְְְִִִִֵַָָֹֹֹהּלב.
ורּבים  לעׂשֹותֹו, ּובלבב ּבפי מׁשה אמר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹוכן

daּככה: eÎÏÈ:ּבּה ילכּו אׁשר ּכמֹו .˙‡Â ָָ≈¿»ְְֲֵֶָ¿∆
ÔeNÚÈ ¯L‡ ‰NÚn‰.למעׂשה עׂשה מצות זה . ««¬∆¬∆«¬ְְֲֲִֵֶֶַַ

ּכי  ּבעצמם, עֹומדֹות עׂשה מצות אינם ְְְְְֲִִֵֵַַָָָֻורּבם
הּבן  ּופדיֹון והּמֹועדים הּׁשּבת ּכמֹו לזכר. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָאם
ּומזּוזה. ּותפּלה ּותפּלין וציצית הּגר ְְְְֲִִִִִֵַַַָָואהבת
אפרׁשם: ּובמקֹומם אחרים. ורּבים ׁשעטנז, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָּגם

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ipy meil inei xeriy

(àë)íéäìû éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²
éøN íéôìà éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ
i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ּפנים ∑‡ÏÈÁŒÈL.ׁשעליּברּוח ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין ‡ÈL.עׁשירים, ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈«ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ«¿≈

˙Ó‡∑ נׁשמעין ּדבריהם יהיּו ּכן ידי ׁשעל ּדבריהם, על לסמ ּכדאי  ׁשהם הבטחה ּבעלי ·ˆÚ.אּלּו È‡N∑ ׁשּׂשֹונאין ¡∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿≈»«ְִֶ
הּוא' דּינא לאו ּבדינא, מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ּדאמרינן: ּכההיא ּבּדין, ממֹונם נח)את ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ»≈¬»ƒ

אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים מאֹות ׁשׁש היּו יח)הם B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑היּו אלפים ÌÈMÓÁ.ׁשׁשת È¯N∑ אלף .י"ב ְִֵֵֵֵֵֶֶָָ»≈≈ֲִֵֶָָ»≈¬ƒƒֶֶ
˙B¯NÚ È¯NÂ∑ אל ּתּקן ׁשּׁשים ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ּכּמה הּׂשרים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ¿»≈¬»ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

לֹו היה ולא הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: רצה למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּבזה
הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ּבהדרגה ּכ ואחר ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻלפרׁש,
נכֹון, לי נראה ּכן ּבהדרגה, ּכ ואחר ּתחּלה, הּמּועט מסּפר ׁשּפיר: אתי ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹצא

עזראעזראעזראעזרא.....ודֹוק) אבןאבןאבןאבן ְ

(áë)ìãbä øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ
éìà eàéáééìòî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëå EE ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðå§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑,צּוּוי וידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה "והּכֹות ּדבר לּבֹו", את "והכּבד ּכמֹו והקל, .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הֹווה  לׁשֹון מֹואב", עזראעזראעזראעזרא.....את אבןאבןאבןאבן ְֶֶָ

(âë)ãîò zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑,עמד ּתּוכל – ּכ לעׂשֹות אֹות יצּוה אם ּבּגבּורה, על (מכילתא)הּמל יעּכב ואם ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לעמד  ּתּוכל לא – יד.‰f‰ ÌÚ‰ Ïk Ì‚Â∑עּמ עּתה הּנלוים זקנים וע' ואביהּוא נדב עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)אהרן, אבןאבןאבןאבן ְֲַַָֹֹ¿«»»»«∆ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

`k‰ÊÁ˙ ‰z‡Â אנׁשי ּכי הֹודעּתי ּכבר . ¿«»∆¡∆ְְְִִֵַַָ
רק  הּמּלֹות, ׁשֹומרים אינם הּקדׁש ְְִִֵֶַַַָֹלׁשֹון
ּומלא, חסר על נחּפׂש לא ּכן על ְְִֵֵֵֵַַַַָָָֹהּטעמים.
אנׁשי  יתרֹו הזּכיר והּנה עֹוד. אפרׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָּכאׁשר
יפחדּו ולא טֹורח לסּבֹול ּכח להם ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹחיל,
ּכׁשהּוא  מׁשה אמר חיל , אנ ׁשי ּכנגד והּנה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמהם.
ּבחר  ּכמֹו, אנׁשים. לכם הבּו הּדבר, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָמסּפר
אלהים, יראי ואמר אנ ׁשים. ּכּלם אנ ׁשים, ְְֱֲֲִִִִֵַָָָָָֹֻלנ ּו
לבּדֹו. מהּׁשם רק מאדם יראה להם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
לא  ּכי ּונבֹונים. חכמים מׁשה, אמר ְְְֲִִִֶֶַָָָֹֹּוכנגדם
ׁשהּוא  מי רק  ּכראּוי ׁשמים ירא להיֹות  ְְִִִִֵֵֶַַָָָָיּתכן

יתרֹו, ואמר ‡Ó˙חכם. ÈL‡.ּכזבנים ׁשאינם , ְְִַָָָ«¿≈¡∆ְִֵֶַָָ
Úˆ· È‡BN למראה ּככה נֹודעים והם ממֹון. , ¿≈»«ְְְִֵֶַָָָָ

וידּועים: מׁשה, אמר ּוכנגדם אדם. È¯Nעיני ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ»≈
ÌÈÙÏ‡ הּׂשרים אּלה ּפירּוׁש אם לתמּה יׁש . ¬»ƒְִִִֵֵֵֶַַָֹ

וט' אלף מע' יֹותר מסּפרם יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּכמׁשמעם,

רּבים  ׂשרים להיֹות מאד רחֹוק וזה ְְְֲִִִִֶַָָָֹאלפים.
ׂשריה. רּבים ארץ ּבפׁשע אמר, וה ּכתּוב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכאּלה.
ראׁשי  הּמחנה ׁשמינית להיֹות יּתכן  אין  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָועֹוד
ראׁשי  את ואּקח מׁשה אמר ּכן ּכי ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבטים,
הּטֹובֹות  הּמּדֹות ּכל ּבהם ותמצא ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשבטיכם.
ׁשּלמדּו מצרים מּיֹוצאי והם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָהּנזּכרֹות.
והּנה  מצרים. ארץ ּכמעׂשה וכתּוב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמעׂשיהם.
ולא  ׁשנה, מ''ם מׁשה ׁשּלּמדם הּמדּבר ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּדֹור
נּתן, לחמם ּכי אּומנּות, לעׂשֹות ְְְֲִִַַַָָהּוצרכּו
הּמינים  הפ מפקח, והּמן נאמנים, ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּומימיהם 
ּבמצרים. לאכֹול רגילים ּׁשאין מה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַׁשהתאּוּו
נתן  ולא הארּבעים, ּבׁשנת להם אמר ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּומׁשה
יּמצא  אי לתמּה יׁש וה ּנה לדעת. לב לכם ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹה'
ּונבֹונים. חכמים ּכּלם ׁשּיהיּו הּנזּכר, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֻהּמסּפר
ידם  ׁשּתחת הם אלפים ׂשרי ּכי ּבעיני ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוה ּנכֹון
אּולי  ׂשכיריו. אֹו נעריו אֹו עבדיו איׁש, ְְֲִִֶֶַָָָָָאלף 

ׁשנים  מסּפרם והיה הּׁשבטים, ראׁשי הם ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלה
חמּׁשים  וׂשרי רּבים. הם הּמאֹות וׂשרי ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָעׂשר.

לפניו: רצים איׁש וחמּׁשים ְְֲִִִִֶֶַָָָּכדר
ak˙‡ eËÙLÂ.¯·c‰ הם ידעּו ּׁשּלא ּומה . ¿»¿∆«»»ְֵֵֶַֹ

ידעּתֹו, לא אּתה ואם אּתה. ּתׁשּפטּנּו ְְְְְְִִִֶַַַָָֹלׁשּפֹוט,
האלהים: אל הּדברים את אּתה ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהבאת

e''ie bkzÏÎÈÂ.יׁשמעאל ּבלׁשֹון רפה ּכפ''א . ¨¿»…¿»ְְְִִֵֵָָָ
הּׁשם  ל ויּתן הּזה, הּדבר את ּתעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאם
מּלת  והּנה לעמֹוד. ּתּוכל אז לעׂשֹותֹו, ְְֲֲִִֵַַַַָרׁשּות
ּגם  האהל. ּפתח עמֹוד ּכמֹו הּפעל. ׁשם ְֲֲֵֶֶַַַַָֹֹעמ ֹוד,
וגם  וטעם חלצים. על וחג ּורה ועּורה ְְְְֲֲִַַַַַָָָָָּפׁשּוטה
נּצבים  ׁשהיּו הריב ּבעלי ּכי הּזה, העם ֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
לׁשפטם. אלי לדּבר יּוכל ׁשּלא מהם יׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלפניו,
הּמריבה  ּתתחּזק  לאהליהם ּבׁשּובם  ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָוהּנה
מקֹומֹו על אחד ּכל יבא עּתה רק ְֵֵֶֶַַַָָָָֹּביניהם.

ּבׁשלֹום: אהלֹו, ְֳֶָָׁשהּוא
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(àë)íéäìû éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²
éøN íéôìà éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ
i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ּפנים ∑‡ÏÈÁŒÈL.ׁשעליּברּוח ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין ‡ÈL.עׁשירים, ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈«ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ«¿≈

˙Ó‡∑ נׁשמעין ּדבריהם יהיּו ּכן ידי ׁשעל ּדבריהם, על לסמ ּכדאי  ׁשהם הבטחה ּבעלי ·ˆÚ.אּלּו È‡N∑ ׁשּׂשֹונאין ¡∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿≈»«ְִֶ
הּוא' דּינא לאו ּבדינא, מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ּדאמרינן: ּכההיא ּבּדין, ממֹונם נח)את ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ»≈¬»ƒ

אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים מאֹות ׁשׁש היּו יח)הם B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑היּו אלפים ÌÈMÓÁ.ׁשׁשת È¯N∑ אלף .י"ב ְִֵֵֵֵֵֶֶָָ»≈≈ֲִֵֶָָ»≈¬ƒƒֶֶ
˙B¯NÚ È¯NÂ∑ אל ּתּקן ׁשּׁשים ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ּכּמה הּׂשרים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ¿»≈¬»ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

לֹו היה ולא הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: רצה למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּבזה
הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ּבהדרגה ּכ ואחר ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻלפרׁש,
נכֹון, לי נראה ּכן ּבהדרגה, ּכ ואחר ּתחּלה, הּמּועט מסּפר ׁשּפיר: אתי ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹצא

עזראעזראעזראעזרא.....ודֹוק) אבןאבןאבןאבן ְ

(áë)ìãbä øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ
éìà eàéáééìòî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëå EE ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðå§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑,צּוּוי וידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה "והּכֹות ּדבר לּבֹו", את "והכּבד ּכמֹו והקל, .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הֹווה  לׁשֹון מֹואב", עזראעזראעזראעזרא.....את אבןאבןאבןאבן ְֶֶָ

(âë)ãîò zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑,עמד ּתּוכל – ּכ לעׂשֹות אֹות יצּוה אם ּבּגבּורה, על (מכילתא)הּמל יעּכב ואם ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לעמד  ּתּוכל לא – יד.‰f‰ ÌÚ‰ Ïk Ì‚Â∑עּמ עּתה הּנלוים זקנים וע' ואביהּוא נדב עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)אהרן, אבןאבןאבןאבן ְֲַַָֹֹ¿«»»»«∆ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

`k‰ÊÁ˙ ‰z‡Â אנׁשי ּכי הֹודעּתי ּכבר . ¿«»∆¡∆ְְְִִֵַַָ
רק  הּמּלֹות, ׁשֹומרים אינם הּקדׁש ְְִִֵֶַַַָֹלׁשֹון
ּומלא, חסר על נחּפׂש לא ּכן על ְְִֵֵֵֵַַַַָָָֹהּטעמים.
אנׁשי  יתרֹו הזּכיר והּנה עֹוד. אפרׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָּכאׁשר
יפחדּו ולא טֹורח לסּבֹול ּכח להם ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹחיל,
ּכׁשהּוא  מׁשה אמר חיל , אנ ׁשי ּכנגד והּנה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמהם.
ּבחר  ּכמֹו, אנׁשים. לכם הבּו הּדבר, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָמסּפר
אלהים, יראי ואמר אנ ׁשים. ּכּלם אנ ׁשים, ְְֱֲֲִִִִֵַָָָָָֹֻלנ ּו
לבּדֹו. מהּׁשם רק מאדם יראה להם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
לא  ּכי ּונבֹונים. חכמים מׁשה, אמר ְְְֲִִִֶֶַָָָֹֹּוכנגדם
ׁשהּוא  מי רק  ּכראּוי ׁשמים ירא להיֹות  ְְִִִִֵֵֶַַָָָָיּתכן

יתרֹו, ואמר ‡Ó˙חכם. ÈL‡.ּכזבנים ׁשאינם , ְְִַָָָ«¿≈¡∆ְִֵֶַָָ
Úˆ· È‡BN למראה ּככה נֹודעים והם ממֹון. , ¿≈»«ְְְִֵֶַָָָָ

וידּועים: מׁשה, אמר ּוכנגדם אדם. È¯Nעיני ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ»≈
ÌÈÙÏ‡ הּׂשרים אּלה ּפירּוׁש אם לתמּה יׁש . ¬»ƒְִִִֵֵֵֶַַָֹ

וט' אלף מע' יֹותר מסּפרם יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּכמׁשמעם,

רּבים  ׂשרים להיֹות מאד רחֹוק וזה ְְְֲִִִִֶַָָָֹאלפים.
ׂשריה. רּבים ארץ ּבפׁשע אמר, וה ּכתּוב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכאּלה.
ראׁשי  הּמחנה ׁשמינית להיֹות יּתכן  אין  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָועֹוד
ראׁשי  את ואּקח מׁשה אמר ּכן ּכי ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבטים,
הּטֹובֹות  הּמּדֹות ּכל ּבהם ותמצא ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשבטיכם.
ׁשּלמדּו מצרים מּיֹוצאי והם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָהּנזּכרֹות.
והּנה  מצרים. ארץ ּכמעׂשה וכתּוב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמעׂשיהם.
ולא  ׁשנה, מ''ם מׁשה ׁשּלּמדם הּמדּבר ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּדֹור
נּתן, לחמם ּכי אּומנּות, לעׂשֹות ְְְֲִִַַַָָהּוצרכּו
הּמינים  הפ מפקח, והּמן נאמנים, ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּומימיהם 
ּבמצרים. לאכֹול רגילים ּׁשאין מה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַׁשהתאּוּו
נתן  ולא הארּבעים, ּבׁשנת להם אמר ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּומׁשה
יּמצא  אי לתמּה יׁש וה ּנה לדעת. לב לכם ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹה'
ּונבֹונים. חכמים ּכּלם ׁשּיהיּו הּנזּכר, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֻהּמסּפר
ידם  ׁשּתחת הם אלפים ׂשרי ּכי ּבעיני ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוה ּנכֹון
אּולי  ׂשכיריו. אֹו נעריו אֹו עבדיו איׁש, ְְֲִִֶֶַָָָָָאלף 

ׁשנים  מסּפרם והיה הּׁשבטים, ראׁשי הם ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלה
חמּׁשים  וׂשרי רּבים. הם הּמאֹות וׂשרי ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָעׂשר.

לפניו: רצים איׁש וחמּׁשים ְְֲִִִִֶֶַָָָּכדר
ak˙‡ eËÙLÂ.¯·c‰ הם ידעּו ּׁשּלא ּומה . ¿»¿∆«»»ְֵֵֶַֹ

ידעּתֹו, לא אּתה ואם אּתה. ּתׁשּפטּנּו ְְְְְְִִִֶַַַָָֹלׁשּפֹוט,
האלהים: אל הּדברים את אּתה ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהבאת

e''ie bkzÏÎÈÂ.יׁשמעאל ּבלׁשֹון רפה ּכפ''א . ¨¿»…¿»ְְְִִֵֵָָָ
הּׁשם  ל ויּתן הּזה, הּדבר את ּתעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאם
מּלת  והּנה לעמֹוד. ּתּוכל אז לעׂשֹותֹו, ְְֲֲִִֵַַַַָרׁשּות
ּגם  האהל. ּפתח עמֹוד ּכמֹו הּפעל. ׁשם ְֲֲֵֶֶַַַַָֹֹעמ ֹוד,
וגם  וטעם חלצים. על וחג ּורה ועּורה ְְְְֲֲִַַַַַָָָָָּפׁשּוטה
נּצבים  ׁשהיּו הריב ּבעלי ּכי הּזה, העם ֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
לׁשפטם. אלי לדּבר יּוכל ׁשּלא מהם יׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלפניו,
הּמריבה  ּתתחּזק  לאהליהם ּבׁשּובם  ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָוהּנה
מקֹומֹו על אחד ּכל יבא עּתה רק ְֵֵֶֶַַַָָָָֹּביניהם.

ּבׁשלֹום: אהלֹו, ְֳֶָָׁשהּוא



exziלב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"iÎg"i iriaxÎiyily meil inei xeriy

ß hay g"i iyily mei ß

(ãë)øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−

úøNò éøNå:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¨¥¬£¨«Ÿ

(åë)ïeàéáé äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑ עּמא ית ‰Ì.ן מית ∑Ôe‡È·È.ודינין eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו ּכמֹו:(רות ּתעבּורי" "לא ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָƒ¿≈ְְְְֲִִֵַֹֹ
ּומקראֹות  ידּונּון, ייתּון וידּונּון מתרּגמין לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים מקראֹות אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻ'לא

עׂשּיה  לׁשֹון עזראעזראעזראעזרא.....הּללּו אבןאבןאבןאבן ְֲִַָָ

(æë):Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå
hayh"iÎg"iiriaxÎiyilymei

©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑מׁשּפחּתֹולגּיר עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)ּבני אבןאבןאבןאבן «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ß hay h"i iriax mei ß

èé(à)íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤¦§¨®¦
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו ּתֹורה (שבת ּדברי ׁשּיהיּו הּזה? ּבּיֹום מהּו ההּוא. ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא חדׁש. ּבראׁש ««∆ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי עזראעזראעזראעזרא.....חדׁשים אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֶַָָ

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå
hayh"iiriaxmei

©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«
i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ ּכב והלא נסעּו, מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר ׁשּמּׁשם לּמה ּבידּוע חֹונים, היּו ׁשּברפידים ּכתב ר «ƒ¿≈¿ƒƒְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

„ÈÈÒב  ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

dxezd lr `xfr oa`

ckÚÓLiÂ ÌÚËÂ ולא יתרֹו. עצת הזּכיר . ¿«««ƒ¿«ְְְֲִִִַֹ
יתרֹו. עצת על  הֹוסיף ׁשהּוא  עצתֹו ְְֲֲִִִִֶַַָהזּכיר
מה  לעׂשֹות הּׁשבטים, על ׁשֹוטרים ׁשּׂשם ְְְֲִִֶַַַַָָוהּוא
וׁשֹוטרים  ּכתּוב וכן  הּׁשֹופטים. ְְְְִִִֵֶַָׁשּצּוּו
ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים וכתּוב ְְְְְְְִִִִֵֶֶָלׁשבטיכם.

:ׁשערי ְְֶָָּבכל
dkÏÈÁ ÈL‡ ‰LÓ ¯Á·iÂ ּדבר ׁשהיה . «ƒ¿«…∆«¿≈«ƒֶָָָָ

לבּדֹו הּוא ּכי אלהים, יראי הזּכיר ולא ְְְְֱִִִִִֵַָֹֹּברּור.
לנּו ּבחר ּכי אמר ּומׁשה אנֹוׁש. לבב ְְֱִֶַַַַָָָֹידע
יׁש רק זה. לדעת יּוכל ּכי חכמים, ֲֲִִִֵֶַַַַָָָאנׁשים
ׁשהם  ידּועים והזּכיר ׁשמים. ירא ׁשאינּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָחכם
ּדר אחז ּכי עּתה הזּכירם ולא העין. ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלמראה

ְָָקצרה:
ekÌ‰ eËetLÈ ּתחת ּבׁשּורק יׁשּפּוטּו ּכמֹו . ƒ¿≈ְְְִַַֻ

ולא  ּכמֹו מּזה. תעבּורי לא וגם ּכמֹו ְְְְֲִִֶַַָֹֹחֹולם,
ּביניהם  להפריׁש רצה ׁשלמה ורּבי  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹתעבֹורי.
ּכי  ּדקּדּוק, ּדר לֹומר ונּוכל ּבידֹו. עלתה ְְְְְִִֶֶַַָָָֹולא 
ּבדגׁשּות  חדּלּו, ּביׂשראל ּפרזֹון חדלּו ְְְְְְִִֵֵַָָָָָראינּו
ּבסֹוף  נזּלּו הרים ּבאתנח. ׁשהּוא ּבעבּור ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהלמ''ד
סֹוף  ּכמֹו חׁשבּוהּו ּכי בֹו, ּתהתּלּו ואמר ְְְֲִֵַָָָָּפסּוק.
ּתהתּלּו. עם היא ּדבקה ּבֹו מּלת ּכי ְְִִִִֵֵַָָָּפסּוק.
ּכמֹו הם, יׁשּפּוטּו וככה לבּדּה. אחת ְְְְְִֵַַַָָָָּותנ ּועה
האתנח  ּכח אין ּכי להׁשיב ׁשּיׁש ּבעבּור ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹיׁשּפט ּו.
יּפלּו. ּתחּתי עּמים הּנה  ּבֹו. ּפסּוק  סֹוף ְְְִִִֵֶַַַָֹּככח
ורּבים  .עבּד עם עׂשית טֹוב .ימינ על ְְְִִִִֶֶַַַָָה'

ּפסּוק: ּבסֹוף יּמצא לא וככה ְְִֵֵֶָָָָָֹּכאּלה.
fkÁlLÈÂהֹול ואברהם ּכמֹו ּכבֹוד, ּדר . «¿««ְְְֵֶֶַָָָ

לׁשּלחם: ְְִַָָעּמם

`ÈLÈÏM‰ L„Áa ּבּיֹום טעם ידענּו לא . «…∆«¿ƒƒְַַַַָֹ
נכֹון  מׁשה רּבי ּפירּוׁש יהיה לא אם ְִִִֵֶֶֶַַָֹֹהּזה.
חדׁש.והזּכיר  מחר ּכמֹו חדׁש. ראׁש ְְְִִֶֶֶָָֹֹֹׁשהּוא
חנֹותם  ליֹום מּועטים ימים אחר ּכי ְֲִִִֶַַַָָָָהּכתּובזה,
הּׁשם  אל עלה אחד יֹום אּולי ּתֹורה. מּתן ֵֶֶַַַַָָָָָָהיה 
לחדׁש הּׁשליׁשי ּובּיֹום יׂשראל. עם ודּבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹוירד
העם. ּדברי הּׁשם אל להׁשיב אחרת ּפעם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעלה
מּתן  יהיה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ּכי לֹו נאמר ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָוׁשם
הּקּבלה  על ּכי הּסברא, ּדר זה וכל ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָּתֹורה.
ּדר ועל הּתֹורה, נּתנה ּבסיון ׁשּבׁשּׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹנסמ
היה  לא אם היה, ּבּׁשבּוע ׁשּׁשי ִִִִִַַָָָָָָֹהעיּבּורים ,
ּכי  הּזה , ּבּיֹום טעם אּולי מעּבר. אּיר ְִִֶֶַַַַַָָֹֻחדׁש
יֹותר  רב היה סיני הר ּובין מרפידים ְִִִֵֵֵַַַָָָרחֹוק

מּסע: ּכל ְִֶַַָָמּמרחק

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iriax meil inei xeriy
מרפידים  נסיעתן אף ּבתׁשּובה, סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר לביאתן מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָנסעּו?

Ï‡¯NÈ.(מכילתא)ּבתׁשּובה ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד ּובמחלקתּכאיׁש ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ּכל ׁשאר .(מכילתא)אבל ְִָ«ƒ«»ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
¯‰‰ „‚∑(מכילתא),נגד מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל לּמזרח למזרחֹו, עזראעזראעזראעזרא.....ּפנים אבןאבןאבןאבן ∆∆»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(â)øää-ïî ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§¨Æ¦¨¨´
:ìàøNé éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני ׁשּנאמר:ּבּיֹום היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)וכל בּבקר"(לקמן מׁשה ˙‡Ó¯."וּיׁשּכם ‰k∑ …∆»»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ……«
הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון ÚÈ˜·.(שבת ˙È·Ï∑ רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, Ï‡¯NÈ.אּלּו È·Ï „Èb˙Â∑ ענׁשין ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈«¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ֳִָ

ּכגידין הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש .(מכילתא)ודקּדּוקין, ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 86 'nr e"lg y"ewl t"r)

i"pal 'd ixaC zxiqn otŸ̀¤§¦©¦§¥

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ּתּתּתּתדדדדּבּבּבּברררר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אאאאּלּלּלּלהההה .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לבנילבנילבנילבני ותותותותּגּגּגּגידידידיד יעקביעקביעקביעקב לביתלביתלביתלבית תאמרתאמרתאמרתאמר ג־ו)ּכּכּכּכהההה (יט, ֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
יֹותר". ולא ּפחֹות לא - הּדברים "אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּופרׁש

ׁשּמׁשה  מקֹום יׁש ּובאם ,ּכ על מיחדת אזהרה ׁשּיצטר עד ה' ּדברי על יֹוסיף אֹו יפחת ׁשּמׁשה אדעּתין ּתיסק לּמה הקׁשּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּוכבר
אחרים? ּבצּוּויים ולא ּכאן רק הזהר לּמה יֹוסיף אֹו ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹֻיפחת

הּנׁשים, אּלּו יעקב "לבית רׁש"י: ּופרׁש יׂשראל" לבני ותּגיד יעקב לבית תאמר "ּכה זה לפני להּכתּוב ּבהמׁש ּבא ׁשּזה לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹויׁש
ּכגידין". קׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, עֹונׁשין יׂשראל, לבני ותּגיד רּכה. ּבלׁשֹון להם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּתאמר

לפרׁש צרי ולאנׁשים רּכה, ּבלׁשֹון לדּבר צרי ּדלנׁשים לנׁשים. אנׁשים ּבין חּלּוק יׁש ה' ּדברי מסירתֹו ׁשּבאפן מׁשה ׁשּנצטּוה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדהינּו,
מהּגבּורה. ׁשּקּבל ּכפי ּבדּיּוק הּדברים את למסר ולא ה' ּדברי על להֹוסיף אֹו לפחת מׁשה נצטּוה ּכלל ׁשּבדר ונמצא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹהעֹונׁשים.

ּפחֹות  לא – הּדברים "אּלה הזהר זה ועל זה, חּלּוק יׁש לבנ"י למסר ּכאן מׁשה ׁשּנצטּוה אּלּו ּבדברים ׁשּגם הוה־אמינא זה ּפי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻועל
ׁשּקּבלם. ּכפי ּבדּיּוק ה' ּדברי את ימסר א ּלא ּכן יעׂשה לא ּכאן להֹוסיף אֹו לפחת הצר ּכלל ׁשּבדר ּדאף יֹותר" עזראעזראעזראעזרא....ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ

(ã)íëúà àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו אּלא (שבת עליכם, מעיד אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא מסרת לא «∆¿ƒ∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" על "אּתם אּלא מהם, נפרעּתי ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה על ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

‡˙ÌÎ.ידכם  ‡O‡Â∑(מכילתא) קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום זה ְֶֶ»∆»∆¿∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּתּקן  – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית 'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ולצאת, ליּסע ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשּבאּו

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, ÌÈ¯L.את ÈÙk ÏÚ∑את ּכּנׁשר נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו הּנֹוׂשא ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּמא  האדם מן אּלא מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבניהם
אף  ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו. על ּפֹורח אחר עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיזרק
ואבני  חּצים זֹורקים מצרים והיּו וגֹו'", מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא "וּיּסע ּכן: עׂשיתי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹאני

מקּבלם  והענן ‡ÈÏ.ּבּליסטראֹות, ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֶַַָָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

eË¯‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

aeÚqiÂהראיתי ּכאׁשר מרפידים, נסעּו ּוכבר . «ƒ¿ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ
ּכאּלה: a„na¯רּבים eÁiÂ סיני מדּבר הּוא . ִֵֶַָ««¬«ƒ¿»ְִִַַ
וטעם Ï‡¯NÈהּנזּכר: ÌL ÔÁiÂ ׁשאמר אחר . ְְִַַַָ«ƒ«»ƒ¿»≈ֶַַַָ

חנּו והּזקנים הּמּטֹות ראׁשי ּכי ּבּמדּבר, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָוּיחנּו
וּיחן  הזּכיר ּכן על ּכבֹודם, ּבעבּור ההר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָנגד
ּביֹום  עמדּו מעלתם ּכפי ּכי היּו. מּועטים  ְְְֲִִִִַָָָָָּכי
ורּבינּו אפרׁש. ּכאׁשר סיני הר סביב ּתֹורה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָמּתן
ּכתּוב  והּנה מזרח. ההר, נגד ּכי אמר ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשלמה 
מארּבע  ׁשהּוא יחנּו מֹועד לאהל סביב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמּנגד

יחנּו: ּכן הּדגלים יסעּו ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָהּפאֹות,

b‰ÏÚ ‰LÓe והּנה ההר. נגד למעלה הזּכיר . …∆»»ְְְְִִִֵֶֶַָָָ
וטעם  האלהים. הר אל עלה ּומׁשה ְֱִֶֶַַַַַַָָָֹֹהּטעם

'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯˜iÂ ּכי הּׁשם, אליו קרא ּוכבר . «ƒ¿»≈»ְִֵֵַָָָָ
לא  ּכי ההר, מן והזּכיר עלה. לא רׁשּות ְְְְִִִִָָָָֹֹֹּבלא
הּׁשם. עּמֹו ּדּבר ׁשם ּכי מההר, למעלה ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָעלה
וּירד  כן אחרי ׁשאמר ּבעבּור עלי יקׁשה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואל 
יׂשראל  ּכל ּכנגד זה הזּכיר ּכי סיני, הר על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָה '
ּודבריו  ּכתּוב ּכן ּכי והאׁש, הענן ְְְִִֵֵֶָָָָָָָלראֹותם 

וטעם האׁש: מּתֹו קראֹוÓ‡Ï¯ׁשמעּת ּכי . ְְִֵַַַָָָ≈…ְִָ
לֹומר ÚÈ˜·הּׁשם ˙È·Ï ¯Ó‡z ‰k והּטעם . ֵַַ……«¿≈«¬…ְַַַ

הּיֹום  הּנמצאים אּלה יעקב, לבית ּכֹולל ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹדבר
אחריהם: Ï‡¯NÈּובניהם È·Ï „Èb˙Â הם . ְֲֵֵֶֶַ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ֵ

וּיבא  ּכתּוב וכן העם. לכל יּגידּו והם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹהּזקנים,
וּיענּו ּכתּוב כן ואחרי העם. לזקני וּיקרא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמׁשה

ּפרׁשּתיו: ּבית ּומּלת יחּדיו. העם ְְִִֵֵַַַָָָָּכל
c.Ì˙È‡¯ Ìz‡ ּבמצרים ׁשעׂשיתי הּנקמֹות «∆¿ƒ∆ְְְִִִִֶַַָָ

ּכאּלּו מּמצרים, אתכם ונׂשאתי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָּבעבּורכם.
הּנׁשר  ּכי נׁשרים. ּכנפי על נׂשּואים ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָהייתם
מפחדים  והּכל עֹוף, מּכל למעלה ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָֹיגּביּה
יעיר  ּכּנׁשר ּדר על יפחד. לא והּוא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹמּמּנּו,



לג exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iriax meil inei xeriy
מרפידים  נסיעתן אף ּבתׁשּובה, סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר לביאתן מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָנסעּו?

Ï‡¯NÈ.(מכילתא)ּבתׁשּובה ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד ּובמחלקתּכאיׁש ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ּכל ׁשאר .(מכילתא)אבל ְִָ«ƒ«»ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
¯‰‰ „‚∑(מכילתא),נגד מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל לּמזרח למזרחֹו, עזראעזראעזראעזרא.....ּפנים אבןאבןאבןאבן ∆∆»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(â)øää-ïî ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§¨Æ¦¨¨´
:ìàøNé éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני ׁשּנאמר:ּבּיֹום היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)וכל בּבקר"(לקמן מׁשה ˙‡Ó¯."וּיׁשּכם ‰k∑ …∆»»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ……«
הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון ÚÈ˜·.(שבת ˙È·Ï∑ רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, Ï‡¯NÈ.אּלּו È·Ï „Èb˙Â∑ ענׁשין ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈«¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ֳִָ

ּכגידין הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש .(מכילתא)ודקּדּוקין, ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 86 'nr e"lg y"ewl t"r)

i"pal 'd ixaC zxiqn otŸ̀¤§¦©¦§¥

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ּתּתּתּתדדדדּבּבּבּברררר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אאאאּלּלּלּלהההה .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לבנילבנילבנילבני ותותותותּגּגּגּגידידידיד יעקביעקביעקביעקב לביתלביתלביתלבית תאמרתאמרתאמרתאמר ג־ו)ּכּכּכּכהההה (יט, ֹֹ ֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
יֹותר". ולא ּפחֹות לא - הּדברים "אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּופרׁש

ׁשּמׁשה  מקֹום יׁש ּובאם ,ּכ על מיחדת אזהרה ׁשּיצטר עד ה' ּדברי על יֹוסיף אֹו יפחת ׁשּמׁשה אדעּתין ּתיסק לּמה הקׁשּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּוכבר
אחרים? ּבצּוּויים ולא ּכאן רק הזהר לּמה יֹוסיף אֹו ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹֻיפחת

הּנׁשים, אּלּו יעקב "לבית רׁש"י: ּופרׁש יׂשראל" לבני ותּגיד יעקב לבית תאמר "ּכה זה לפני להּכתּוב ּבהמׁש ּבא ׁשּזה לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹויׁש
ּכגידין". קׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, עֹונׁשין יׂשראל, לבני ותּגיד רּכה. ּבלׁשֹון להם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹּתאמר

לפרׁש צרי ולאנׁשים רּכה, ּבלׁשֹון לדּבר צרי ּדלנׁשים לנׁשים. אנׁשים ּבין חּלּוק יׁש ה' ּדברי מסירתֹו ׁשּבאפן מׁשה ׁשּנצטּוה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדהינּו,
מהּגבּורה. ׁשּקּבל ּכפי ּבדּיּוק הּדברים את למסר ולא ה' ּדברי על להֹוסיף אֹו לפחת מׁשה נצטּוה ּכלל ׁשּבדר ונמצא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹהעֹונׁשים.

ּפחֹות  לא – הּדברים "אּלה הזהר זה ועל זה, חּלּוק יׁש לבנ"י למסר ּכאן מׁשה ׁשּנצטּוה אּלּו ּבדברים ׁשּגם הוה־אמינא זה ּפי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻועל
ׁשּקּבלם. ּכפי ּבדּיּוק ה' ּדברי את ימסר א ּלא ּכן יעׂשה לא ּכאן להֹוסיף אֹו לפחת הצר ּכלל ׁשּבדר ּדאף יֹותר" עזראעזראעזראעזרא....ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ

(ã)íëúà àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו אּלא (שבת עליכם, מעיד אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא מסרת לא «∆¿ƒ∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" על "אּתם אּלא מהם, נפרעּתי ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה על ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

‡˙ÌÎ.ידכם  ‡O‡Â∑(מכילתא) קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום זה ְֶֶ»∆»∆¿∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּתּקן  – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית 'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ולצאת, ליּסע ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשּבאּו

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, ÌÈ¯L.את ÈÙk ÏÚ∑את ּכּנׁשר נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו הּנֹוׂשא ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּמא  האדם מן אּלא מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבניהם
אף  ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו. על ּפֹורח אחר עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיזרק
ואבני  חּצים זֹורקים מצרים והיּו וגֹו'", מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא "וּיּסע ּכן: עׂשיתי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹאני

מקּבלם  והענן ‡ÈÏ.ּבּליסטראֹות, ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑עזראעזראעזראעזרא.....ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֶַַָָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

eË¯‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

aeÚqiÂהראיתי ּכאׁשר מרפידים, נסעּו ּוכבר . «ƒ¿ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ
ּכאּלה: a„na¯רּבים eÁiÂ סיני מדּבר הּוא . ִֵֶַָ««¬«ƒ¿»ְִִַַ
וטעם Ï‡¯NÈהּנזּכר: ÌL ÔÁiÂ ׁשאמר אחר . ְְִַַַָ«ƒ«»ƒ¿»≈ֶַַַָ

חנּו והּזקנים הּמּטֹות ראׁשי ּכי ּבּמדּבר, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָוּיחנּו
וּיחן  הזּכיר ּכן על ּכבֹודם, ּבעבּור ההר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָנגד
ּביֹום  עמדּו מעלתם ּכפי ּכי היּו. מּועטים  ְְְֲִִִִַָָָָָּכי
ורּבינּו אפרׁש. ּכאׁשר סיני הר סביב ּתֹורה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָמּתן
ּכתּוב  והּנה מזרח. ההר, נגד ּכי אמר ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשלמה 
מארּבע  ׁשהּוא יחנּו מֹועד לאהל סביב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמּנגד

יחנּו: ּכן הּדגלים יסעּו ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָהּפאֹות,

b‰ÏÚ ‰LÓe והּנה ההר. נגד למעלה הזּכיר . …∆»»ְְְְִִִֵֶֶַָָָ
וטעם  האלהים. הר אל עלה ּומׁשה ְֱִֶֶַַַַַַָָָֹֹהּטעם

'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯˜iÂ ּכי הּׁשם, אליו קרא ּוכבר . «ƒ¿»≈»ְִֵֵַָָָָ
לא  ּכי ההר, מן והזּכיר עלה. לא רׁשּות ְְְְִִִִָָָָֹֹֹּבלא
הּׁשם. עּמֹו ּדּבר ׁשם ּכי מההר, למעלה ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָעלה
וּירד  כן אחרי ׁשאמר ּבעבּור עלי יקׁשה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואל 
יׂשראל  ּכל ּכנגד זה הזּכיר ּכי סיני, הר על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָה '
ּודבריו  ּכתּוב ּכן ּכי והאׁש, הענן ְְְִִֵֵֶָָָָָָָלראֹותם 

וטעם האׁש: מּתֹו קראֹוÓ‡Ï¯ׁשמעּת ּכי . ְְִֵַַַָָָ≈…ְִָ
לֹומר ÚÈ˜·הּׁשם ˙È·Ï ¯Ó‡z ‰k והּטעם . ֵַַ……«¿≈«¬…ְַַַ

הּיֹום  הּנמצאים אּלה יעקב, לבית ּכֹולל ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹדבר
אחריהם: Ï‡¯NÈּובניהם È·Ï „Èb˙Â הם . ְֲֵֵֶֶַ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ֵ

וּיבא  ּכתּוב וכן העם. לכל יּגידּו והם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹהּזקנים,
וּיענּו ּכתּוב כן ואחרי העם. לזקני וּיקרא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמׁשה

ּפרׁשּתיו: ּבית ּומּלת יחּדיו. העם ְְִִֵֵַַַָָָָּכל
c.Ì˙È‡¯ Ìz‡ ּבמצרים ׁשעׂשיתי הּנקמֹות «∆¿ƒ∆ְְְִִִִֶַַָָ

ּכאּלּו מּמצרים, אתכם ונׂשאתי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָּבעבּורכם.
הּנׁשר  ּכי נׁשרים. ּכנפי על נׂשּואים ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָהייתם
מפחדים  והּכל עֹוף, מּכל למעלה ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָֹיגּביּה
יעיר  ּכּנׁשר ּדר על יפחד. לא והּוא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹמּמּנּו,



exziלד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iying meil inei xeriy

(ä)éúéøa-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®
:õøàä-ìk éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤

i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה קׁשֹותאם התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם יערב פז)עליכם, שבת Ìz¯ÓLe.(מכילתא. ¿«»ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿«¿∆
È˙È¯aŒ˙‡∑ עּמכם הּתֹורה ׁשאכרת ׁשמירת ּכמֹו:∑l‚Ò‰.על חביב, ב)אֹוצר ואבנים (קהלת ּכליֿיקר מלכים", "ּוסגּלת ∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿À»ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ

אחרים  לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻטֹובֹות
לכלּום  ּולפני ּבעיני והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה עזראעזראעזראעזרא.....עּמכם, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‰ÌÈ¯·c."ּובני ‰l‡∑ ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆«¿»ƒ
יֹותר  ולא ּפחֹות .לא ְֵָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi zegiy ihewl)

ׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים,,,, ו)ממלכתממלכתממלכתממלכת יט, לעיל(רש"י ׁשּפרׁש ּכפי 'מׁשרתים', ּפרׁש לא מּדּוע לׁשאל, כב)יׁש מז, מׁשרת (ויגש ּכהן לׁשֹון "ּכל : ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ּכּכתּוב וכּדֹומה, הּמקּדׁש ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים לאלקּות' 'מׁשרת ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". ח)לאלקּות י, לעמד לעמד לעמד לעמד "(עקב ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ ֹֹ

הההה'''' יׂשראל.לפנילפנילפנילפני עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ּכללּות לגּבי לא א לׁשרתֹו", ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ß hay 'k iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑ וכי עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא הּמחרת, ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשלחני, מי ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹצרי

להׁשיב  צרי עזראעזראעזראעזרא.....איני אבןאבןאבןאבן ְִִִֵָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåïðòä áòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼
íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−©«£¦´§¨®

:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

cÒÂ¯ז  ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח  Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּכמֹו הענן. דבר גם לאט ּגֹוזליו ׁשּיֹוליך ְְְְִִֶֶַַַָָָָקּנֹו,
ירד  ׁשּכבֹודֹו אלי. אתכם ואבא ּכנפיו: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָיפרֹוׂש
מׁשה  אמר והנה הקדׁש. הר והּוא הזה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבהר
נוה  והּוא הזה. ההר על האלהים את ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹּתעבדּון

:ְֶָקדׁש
d.ÈÏB˜a eÚÓLz ÚBÓL Ì‡ ‰zÚÂ לעׂשֹות ¿«»ƒ»«ƒ¿¿¿ƒֲַ

עּמכם. ׁשאכרֹות הּברית את ּוׁשמרּתם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָמצֹותי .
אחר  יׂשראל  עם מׁשה ׁשּכרת הּברית ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹוהּוא
אפרׁש ּכאׁשר הּמזּבח, ּבבנֹותֹו ּתֹורה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָמּתן

ּדבר  סגּולה. ּומּלת ּגמּורה: ּבראּיה ְְְְִִִַָָָָָָּבמקֹומֹו
וטעם  ּכמֹוהּו. אחר יּמצא ולא ונחמד, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹנכּבד
ּכמֹו העּמים, מּכל עם ּדבק הארץ. ּכל לי ְִִִִִֵֶַָָָָָָּכי

אתכ  ואבּדיל וזהּו הארץ. עּמי ּכל לי ם ּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּכי  אמר, מרינ ֹוס ור' לי. להי ֹות העּמים ְְִִִִִִַַָָָָמּכל 
ׁשּלי  ּפיּכי על אף הארץ, ּכל לי ּכי ִִִִִֵֶֶַַָָָּפירּוׁש
קׁשה  עם ּכי ּדעּתי, לפי וכמֹוהּו הארץ. ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכל

:ל חטאתי ּכי נפׁשי רפאה הּוא. ְְִִִֶַָָָָָעֹורף
f‰LÓ ‡·iÂצר ואין יׂשראל. מחנה אל . «»……∆ְְֲִֵֵֵֶֶַָֹ

ירד: ּכי Ì‰ÈÙÏלהזּכיר, ÌNiÂ וזאת ּכמֹו . ְְִִַַָ«»∆ƒ¿≈∆ְְֹ
הּוא  ּכי הּגאֹון ואמר מׁשה. ׂשם אׁשר ְֲִֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה
ׁשּבעל  ּתֹורה והּטעם, ּבפיהם. ׂשימּה ּדר ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָעל

ׁשּבכתב: הּתֹורה ּפירּוׁש ׁשהּוא ְִֵֶֶֶַָָּפה
gÂcÁÈ,ּבדקּדּוק ּבּמקרא יחידה מּלה היא . «¿»ְְְְִִִִִַָָָ

יחיד  ּכאדם אמר, ויפת הּוי''ו. ּתֹוספת ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָּבעבּור
והזּכיר ׁשם. מׁשּנה יהיה לא .LiÂ·לבּדֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַֹ«»∆

ּדר אחז הּכתּוב ּכי וּיעל. להזּכיר צר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואין 
ְָָקצרה:

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iying meil inei xeriy

i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑,הענן ערפל ּבמעבה Ea.וזהּו Ì‚Â∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ּביֹום ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿ְ
לחדׁשהּמחרת, רביעי B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡∑אינֹו' :מּמ לׁשמע ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רצֹוננּו ,הּמל מּפי לּׁשֹומע הׁשליח מּפי הּׁשֹומע מלּכנּו'ּדֹומה את עזראעזראעזראעזרא.....לראֹות אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(é)íBiä ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−
:íúìîN eñaëå øçîe¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ העם אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן הּיֹום ∑ÌzLc˜Â.אם עצמם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַַָָָ
עזראעזראעזראעזרא.....ּומחר  אבןאבןאבןאבן ָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaýBýé ãøé éL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯§¨²
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ∑(מכילתא) את מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ««¿ƒƒֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבּתֹורה  ּומאחר מקּדם ואין הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת .הּמזּבח ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ÌÚ‰ ÏÎ ÈÈÚÏ∑,סּומא ּבהם היה ׁשּלא ּכּלםמלּמד עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו אבןאבןאבןאבן ¿≈≈»»»ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(áé)úBìò íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øää−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑ והלאה הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם הּׁשמרּו∑Ó‡Ï¯.קבע להם: אֹומר הּגבּול ¿ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ≈…ְְִֵֶַָָ
ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן e‰ˆ˜a.מעלֹות Ú‚e∑עזראעזראעזראעזרא.....ּבקצהּואפּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

(âé)-íà äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½¦
:øäá eìòé änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

Ì‚¯˙Èיג  ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

dxezd lr `xfr oa`

h¯Ó‡iÂ טעם מה מׁשה , וּיׁשב  ׁשאמר אחר . «…∆ֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּדע  ה'. אל העם ּדברי את מׁשה וּיּגד ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר
ראּויים  ׁשהיּו ּבּתֹורה רּבים ּפסּוקים יׁש ְְִִִִֵֶַַָָּכי
היה  ּוכבר ּפרּוׁשם, והּנה מקּדמים. ְְְְִִִֵֵָָָָָָֻלהיֹותם
יצר. ּוכבר אלהים, ה' וּייצר ּכמֹו .וכ ְְֱִִֶַַָָָָָֹּכ
ּבת  וּיאמר הצמיח. ּוכבר אלהים , ה' ְְְֱִִִֶַַַַַַָֹֹוּיצמח
אֹותּה ואׁשאל ּכתּוב וכן אמר. ּוכבר אּת, ְְְְִֵֶַַַָָָָָמי
אּפּה. על הּנזם ואׂשים ּכ ואחר ְִֶֶַַַַַַָָָָָואֹומר,
העבד. אל אמרה ּוכבר העבד, אל ְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹוּתאמר
.להארי צר ואין הּגמל. מעל וּתּפֹול ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאז
הזּכיר  ולא הּגיד, ּוכבר מׁשה, וּיּגד זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹוה ּנה
על  לעֹולם הּגיד, ּומּלת הּגיד. מה ְִִִִִַַַַָָהּכתּוב
ּדבק  אינּנּו והּנה הזּכירֹו. ׁשּלא חדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּדבר
הּנה  ׁשאמר הּׁשם ּומּתׁשּובת מׁשה. וּיׁשב ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעם
הּגיד. מה למדנּו הענן, ּבעב אלי ּבא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנכי
מׁשה, ּבדברי מפרׁש הּדבר זה מצאנּו ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹועֹוד
מּבני  הם והֹודּו מצרים ּכי ּדע אפרׁש. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָּכאׁשר
הֹודּו ואנׁשי אּלה. על סֹומכין ואּלה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָחם,
הּמצרים, עֹוׂשים היּו וכ ּבׂשר, אֹוכלים ְְְִִִִֵַָָָָָאינם

ׁשהתּגּבר  ּבעבּור רק הּמנהג . מּזה  נׁשּתּנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹולא
וׁש יׁשמעאל, מלכּות וחכמי עליהם לדתֹו. בּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָ

לא  ּכי מחׁשבּתם, ּכפי ראיֹות נֹותנין ְְְְֲִִִַַָָֹהֹודּו
ויׂשראל  וחי. האדם עם הּׁשם ׁשּידּבר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָיּתכן 
ּדעת  על אנׁשים ּבהם והיּו ּבמצרים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָהיּו
ּבספק  מׁשה נבּואת והיתה הּזאת. ְְְְֱֵֶַַָָָָָֹֹהאמּונה
ּובמׁשה  ּבה' וּיאמינּו מּמּלת טענה ואין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאצלם.
יׂשראל. ּכל ולא יׂשראל וּירא ּכתּוב ּכי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹעבּדֹו.
הרב  על ידּבר יׂשראל ּכל ּכתּוב היה ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹואּלּו
מצרים. מקנה ּכל  וּימת ּכמֹו הּלׁשֹון. ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּכמׁשּפט
והּנה  .מקנ את העז ׁשלח ּכתּוב ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָואחר
מׁשה  ּדברי על ּתׁשּובה ,אלי ּבא אנכי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹטעם,
הּׁשם  ּברדת הענן, ּבעב וטעם ּכן. לֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשה ּגיד
אז  הּדברים. עׂשרת .עּמ ּובדּברי ההר. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָעל
אדם  עם הּׁשם ׁשּידּבר הּוא נכֹון ּכי ְֲִִִֵֵֶַַַָָָיאמינּו

וטעם eÈÓ‡Èוחי: Ea Ì‚Â,נביא ׁשאּתה . ְַַָָ¿«¿«¬ƒִֶַָָ
מפרׁש ּכתּוב והּנה מּמחׁשבֹותם. הּספק ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹויּוסר
האדם  את אלהים ידּבר ּכי ראינּו הּזה ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹום
אׁשר  ּבׂשר כל מי ּכי ׁשם, ּכתּוב ועֹוד ְֲִִֶָָָָָָָוחי .

האׁש מּתֹו מדּבר חּיים אלהים קֹול ְֱִִִֵֵַַַָָֹׁשמע
ּוׁשמע. אּתה קרב ּכתּוב  וׁשם וּיחי. ְְֲִִֶַַַָָָָָּכמֹוני

לעֹולם: יאמינּו ּב וגם ְְְְֲִֶַַָוזהּו
i¯Ó‡iÂ.¯ÁÓe ÌBi‰ ÌzLc˜Â הרחיב הּנה . «…∆¿ƒ«¿»«»»ְִִִֵ

וטעם  ּומחר: הּיֹום זה ׁשאר להתקּדׁש זמן ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָלהם
ÌzLc˜Âזה על ויֹורה ּבּמים. ׁשּירחצּו .eÒaÎÂ ¿ƒ«¿»ְְֲִִֶֶֶַַַ¿ƒ¿
Ì˙BÏÓN.ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס לא ואם ּכדר . ƒ¿»ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

מעּתה, אּׁשה אל ּתּגׁשּו אל מׁשה אמר ּכן ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
אּׁשה  אל ׁשּנּגׁש ּומי טמאים. ולא קדֹוׁשים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָֹׁשּיהיּו

מּטמאתּה: מתקּדׁשת והיא ּכדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻיתקּדׁש.
`ieÌÈÎ eÈ‰ ּבהם אדם ייׁשן לא אּולי . §¡¿…ƒִֶַַָָָֹ

קֹול ׁשּיׁשמעּו ּכהן ּבּלילה. ּכדר ּבּבקר. ה' ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
הּכּפּורים: ּביֹום ְִִַָּגדֹול

aizÏa‚‰Â,ּכמֹוהּו ּכן על ּבהר. ּגבּול ׂשים . ¿ƒ¿«¿»ְִֵַָָָ
ּבהר. ּגבּול לׂשּום וקּדׁשּתֹו, ההר את ְְְְִֵֶַַָָָָָהגּבל
ׁשהפ המׁשּגע ׁשאמר ּבעבּור ּכ ּכל ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוהארכ ּתי
מׁשה  רצה ּכי אמר חּיים. אלהים ּדברי ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֹֹּבספרֹו
ּבמקֹום  ההר מּפיו ויצא העם, את הגּבל ְְְִִִֵֶַַָָָָָָלֹומר

a‰¯.העם: Ú‚Bp‰ Ïk:ּבגּופֹו ָָ»«≈«»»ְ
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i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑,הענן ערפל ּבמעבה Ea.וזהּו Ì‚Â∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ּביֹום ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿ְ
לחדׁשהּמחרת, רביעי B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡∑אינֹו' :מּמ לׁשמע ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רצֹוננּו ,הּמל מּפי לּׁשֹומע הׁשליח מּפי הּׁשֹומע מלּכנּו'ּדֹומה את עזראעזראעזראעזרא.....לראֹות אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(é)íBiä ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−
:íúìîN eñaëå øçîe¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ העם אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן הּיֹום ∑ÌzLc˜Â.אם עצמם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַַָָָ
עזראעזראעזראעזרא.....ּומחר  אבןאבןאבןאבן ָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaýBýé ãøé éL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯§¨²
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ∑(מכילתא) את מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ««¿ƒƒֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבּתֹורה  ּומאחר מקּדם ואין הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת .הּמזּבח ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ÌÚ‰ ÏÎ ÈÈÚÏ∑,סּומא ּבהם היה ׁשּלא ּכּלםמלּמד עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו אבןאבןאבןאבן ¿≈≈»»»ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(áé)úBìò íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øää−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑ והלאה הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם הּׁשמרּו∑Ó‡Ï¯.קבע להם: אֹומר הּגבּול ¿ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ≈…ְְִֵֶַָָ
ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן e‰ˆ˜a.מעלֹות Ú‚e∑עזראעזראעזראעזרא.....ּבקצהּואפּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

(âé)-íà äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½¦
:øäá eìòé änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

Ì‚¯˙Èיג  ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

dxezd lr `xfr oa`

h¯Ó‡iÂ טעם מה מׁשה , וּיׁשב  ׁשאמר אחר . «…∆ֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּדע  ה'. אל העם ּדברי את מׁשה וּיּגד ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר
ראּויים  ׁשהיּו ּבּתֹורה רּבים ּפסּוקים יׁש ְְִִִִֵֶַַָָּכי
היה  ּוכבר ּפרּוׁשם, והּנה מקּדמים. ְְְְִִִֵֵָָָָָָֻלהיֹותם
יצר. ּוכבר אלהים, ה' וּייצר ּכמֹו .וכ ְְֱִִֶַַָָָָָֹּכ
ּבת  וּיאמר הצמיח. ּוכבר אלהים , ה' ְְְֱִִִֶַַַַַַָֹֹוּיצמח
אֹותּה ואׁשאל ּכתּוב וכן אמר. ּוכבר אּת, ְְְְִֵֶַַַָָָָָמי
אּפּה. על הּנזם ואׂשים ּכ ואחר ְִֶֶַַַַַַָָָָָואֹומר,
העבד. אל אמרה ּוכבר העבד, אל ְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹוּתאמר
.להארי צר ואין הּגמל. מעל וּתּפֹול ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאז
הזּכיר  ולא הּגיד, ּוכבר מׁשה, וּיּגד זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹוה ּנה
על  לעֹולם הּגיד, ּומּלת הּגיד. מה ְִִִִִַַַַָָהּכתּוב
ּדבק  אינּנּו והּנה הזּכירֹו. ׁשּלא חדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּדבר
הּנה  ׁשאמר הּׁשם ּומּתׁשּובת מׁשה. וּיׁשב ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעם
הּגיד. מה למדנּו הענן, ּבעב אלי ּבא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנכי
מׁשה, ּבדברי מפרׁש הּדבר זה מצאנּו ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹועֹוד
מּבני  הם והֹודּו מצרים ּכי ּדע אפרׁש. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָּכאׁשר
הֹודּו ואנׁשי אּלה. על סֹומכין ואּלה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָחם,
הּמצרים, עֹוׂשים היּו וכ ּבׂשר, אֹוכלים ְְְִִִִֵַָָָָָאינם

ׁשהתּגּבר  ּבעבּור רק הּמנהג . מּזה  נׁשּתּנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹולא
וׁש יׁשמעאל, מלכּות וחכמי עליהם לדתֹו. בּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָ

לא  ּכי מחׁשבּתם, ּכפי ראיֹות נֹותנין ְְְְֲִִִַַָָֹהֹודּו
ויׂשראל  וחי. האדם עם הּׁשם ׁשּידּבר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָיּתכן 
ּדעת  על אנׁשים ּבהם והיּו ּבמצרים ְְְֲִִִֶַַַַָָָָהיּו
ּבספק  מׁשה נבּואת והיתה הּזאת. ְְְְֱֵֶַַָָָָָֹֹהאמּונה
ּובמׁשה  ּבה' וּיאמינּו מּמּלת טענה ואין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאצלם.
יׂשראל. ּכל ולא יׂשראל וּירא ּכתּוב ּכי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹעבּדֹו.
הרב  על ידּבר יׂשראל ּכל ּכתּוב היה ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹואּלּו
מצרים. מקנה ּכל  וּימת ּכמֹו הּלׁשֹון. ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּכמׁשּפט
והּנה  .מקנ את העז ׁשלח ּכתּוב ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָואחר
מׁשה  ּדברי על ּתׁשּובה ,אלי ּבא אנכי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹטעם,
הּׁשם  ּברדת הענן, ּבעב וטעם ּכן. לֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשה ּגיד
אז  הּדברים. עׂשרת .עּמ ּובדּברי ההר. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָעל
אדם  עם הּׁשם ׁשּידּבר הּוא נכֹון ּכי ְֲִִִֵֵֶַַַָָָיאמינּו

וטעם eÈÓ‡Èוחי: Ea Ì‚Â,נביא ׁשאּתה . ְַַָָ¿«¿«¬ƒִֶַָָ
מפרׁש ּכתּוב והּנה מּמחׁשבֹותם. הּספק ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹויּוסר
האדם  את אלהים ידּבר ּכי ראינּו הּזה ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹום
אׁשר  ּבׂשר כל מי ּכי ׁשם, ּכתּוב ועֹוד ְֲִִֶָָָָָָָוחי .

האׁש מּתֹו מדּבר חּיים אלהים קֹול ְֱִִִֵֵַַַָָֹׁשמע
ּוׁשמע. אּתה קרב ּכתּוב  וׁשם וּיחי. ְְֲִִֶַַַָָָָָּכמֹוני

לעֹולם: יאמינּו ּב וגם ְְְְֲִֶַַָוזהּו
i¯Ó‡iÂ.¯ÁÓe ÌBi‰ ÌzLc˜Â הרחיב הּנה . «…∆¿ƒ«¿»«»»ְִִִֵ

וטעם  ּומחר: הּיֹום זה ׁשאר להתקּדׁש זמן ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָלהם
ÌzLc˜Âזה על ויֹורה ּבּמים. ׁשּירחצּו .eÒaÎÂ ¿ƒ«¿»ְְֲִִֶֶֶַַַ¿ƒ¿
Ì˙BÏÓN.ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס לא ואם ּכדר . ƒ¿»ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

מעּתה, אּׁשה אל ּתּגׁשּו אל מׁשה אמר ּכן ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
אּׁשה  אל ׁשּנּגׁש ּומי טמאים. ולא קדֹוׁשים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָֹׁשּיהיּו

מּטמאתּה: מתקּדׁשת והיא ּכדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻיתקּדׁש.
`ieÌÈÎ eÈ‰ ּבהם אדם ייׁשן לא אּולי . §¡¿…ƒִֶַַָָָֹ

קֹול ׁשּיׁשמעּו ּכהן ּבּלילה. ּכדר ּבּבקר. ה' ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
הּכּפּורים: ּביֹום ְִִַָּגדֹול

aizÏa‚‰Â,ּכמֹוהּו ּכן על ּבהר. ּגבּול ׂשים . ¿ƒ¿«¿»ְִֵַָָָ
ּבהר. ּגבּול לׂשּום וקּדׁשּתֹו, ההר את ְְְְִֵֶַַָָָָָהגּבל
ׁשהפ המׁשּגע ׁשאמר ּבעבּור ּכ ּכל ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוהארכ ּתי
מׁשה  רצה ּכי אמר חּיים. אלהים ּדברי ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֹֹּבספרֹו
ּבמקֹום  ההר מּפיו ויצא העם, את הגּבל ְְְִִִֵֶַַָָָָָָלֹומר

a‰¯.העם: Ú‚Bp‰ Ïk:ּבגּופֹו ָָ»«≈«»»ְ
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i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא ּגבּה(סנהדרין ׁשהיה הּסקילה מּבית למּטה נדחין ׁשהם לּנסקלים קֹומֹות מּכאן יׁשלiÈ∑¯‰.ׁשּתי »…ƒ»∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹƒ»∆ְַֻ
ּכמֹו לארץ, טו)למּטה ּבּים"(לעיל ‰Ï·i."ירה CLÓa∑ והפסקת ׁשכינה סּלּוק סימן הּוא ,אר קֹול הּיֹובל ּכׁשּימׁש ְְֶַַָָָָָָƒ¿…«…≈ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

לעלֹות הּקֹול, רּׁשאין הם ׁשּנסּתּלק, וׁשֹופר ∑‰Ï·i.וכיון יֹובלא, לדכרא קֹורין ּבערּביא ׁשּכן איל, ׁשל ׁשֹופר הּוא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ«…≈ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
אילֹו היה ׁשל יצחק עזראעזראעזראעזרא.....ׁשל אבןאבןאבןאבן ְִֵֶֶָָָ

(ãé)eñaëéå íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¤̄¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−
:íúìîN¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑ העם אל ההר מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא עזראעזראעזראעזרא.....מלּמד אבןאבןאבןאבן ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìLeLbz-ìà íéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®©¦§−
:äMà-ìà¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑,ימים ׁשלׁשת רּבי לסֹוף ּכדברי מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום הּוא ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
פז)יֹוסי, לּיֹום .(שבת ּכמֹו ימים, ולׁשלׁשת ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ּבחדׁש 'ּבׁשּׁשה האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

‡M‡ŒÏ‰.הּׁשליׁשי  eLbzŒÏ‡∑ טהֹורֹות ותהיינה הּׁשליׁשי לּיֹום טֹובלֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ְִִַ«ƒ¿∆ƒ»ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אבל לקּבל ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר זרע ׁשכבת האּׁשה ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ׁשאם ּתֹורה, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּפֹולטת  את מּלטּמא וטהֹור להזריע, ראּוי ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה עזראעזראעזראעזרא.....מּׁשּׁשהתה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(æè)íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹
íòä-ìk ãøçiå ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå§¨³̈¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLà£¤¬©©«£¤«
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑ וכן לּתלמיד, ממּתין הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ודם ּבׂשר ּדר ּׁשאין מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ג)מצינּו: עֹומד"(ביחזקאל ּכבֹודֿה' והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואק ּום וגֹו' אלֿהּבקעה צא עזראעזראעזראעזרא....."קּום אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

(æé)äðçnä-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®
:øää úézçúa eávéúiå©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

È˙יד  ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

Ï‡טו  ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

Â‰Â‰טז  ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»

„ÈÈיז  ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
:‡¯eË ÈÏBtLa e„zÚ˙‡Â ‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ≈»

dxezd lr `xfr oa`

biBa Úb˙ ‡Ï הּנֹוגע האדם אל ׁשבה ּבֹו מּלת . …ƒ«ִֵֶַַַָָָָָ
לתפׂשֹו, אחריו אדם יּכנס לא והּטעם, ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹּבהר.
ואם  מּיד, מעמדם מּמקֹום הרֹואים יסקלּוהּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָרק

ּומּלת ּבחּצים: יֹורּוהּו מׁשּנה iÈ¯‰רחֹוק ְִִִַָƒ»∆ְָֻ
להתחּלף  הּיּו''ד ּבעלי מׁשּפט ּכי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָמרעֹותיה.
הּׂשבע. יּודע ולא ּכמֹו נפעל. ּבנין ּבעתיד. ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹּבוי''ו
עם  ּתתערב ׁשּלא ּכ עׂשּו אּולי ואּוסר. ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיּסרּתני
נחים  והה''א האל''ף ּכי ּתּורא. למען ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגזרת

ּבּמבטא: ּביניהם הפרׁש אין הּמּלה. ‡Ìּבס ֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָƒ
‰ÈÁÈ ‡Ï LÈ‡ Ì‡ ‰Ó‰a לא ּכי העֹוף, ולא . ¿≈»ƒƒ…ƒ¿∆ְִָֹֹ

מּיד: יעּוף ּכי לקחּתֹו ‰Ï·Biיּוכלּו CBLÓa. ְְְִִַַָƒ¿«≈
והעברּת ּבעבּור ּכן. הּיֹובל ונקרא ּכבׂש. ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּפירּוׁש
וכן  הּכבׂש. מּקרני הּוא ׁשֹופר ּכי ּתרּועה. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשֹופר
קֹול  את ּכׁשמעכם הּיֹובל ּבקרן  ּבמׁשֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָּכתּוב
הּׁשֹופר  קֹול על ּכי האֹומרים על והּתמּה ְְִִֵַַַַַַָָָהּׁשֹופר.
הּיֹובל. ּבמׁשֹו ידּבר מׁשה מאד, וחזק ְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹהֹול

ּבמעמד  אין ּגדֹול, ּפלא הּוא הּׁשֹופר קֹול ְֲִֵֶֶַַַָָּכי
וענן  ּוברקים קֹולֹות ּכי מּמּנּו. ּגדֹול סיני ְְִִִִֶַַָָָָהר
לא  ׁשופר וקֹול ּבעֹולם. נראים הם ּגם ְְִִֵֵַָָָָֹֹּכבד,
היה  לא והּנה הּדברים. עׂשרת יֹום עד ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹנׁשמע
מׁשה  יתקע ּכאׁשר הּגאֹון, אמר ּכבׂש. ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּקרן
היה  וזה לעלֹות. רׁשּות להם נתן אז ְְֲֶֶַַַָָָָָָּבּׁשֹופר
לעׂשֹות  וצּוה הּכּפּורים, ּביֹום מׁשה רדת ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹאחר

a‰¯הּמׁשּכן: eÏÚÈ ‰n‰ ׁשמ רּבי אמר ּואל . ְִַָ≈»«¬»»ְִֵַַָ
וׁשבעים  ּובניו אהרן הּמה, טעם ּכי חפני, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּבן
אל  עלה אמר מׁשה ואל עליהם ׁשּכתּוב ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹזקנים,
מּזקני  וׁשבעים ואביהּו נדב ואהרן אּתה ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹה',
לעלֹות  רׁשּות נתן לא יׂשראל ולׁשאר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹיׂשראל.
אחרים. ולא הּמה אמר ּכן על סיני. הר ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹאל
על  ּתמיד היה הּכבֹוד ּכי ּבעיני טֹובים ְְִִִֵַַַָָָָָָּודבריו
מלא  ה' ּוכבֹוד ּדכתיב הּמׁשּכן  ׁשּנעׂשה עד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָההר
מֹועד. ּבאהל מׁשה עם ּדּבר אז הּמׁשּכן. ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹאת

רׁשּות  לֹו ונתן  ּבּׁשֹופר, מׁשה ּתקע אז ְְֶַַַַָָָָֹאּולי
הּכבֹוד: ּבהסּתּלק ְְֲִֵַַַָלעלֹות

ciLc˜ÈÂ „¯iÂ:ּפרׂשּתי ּכאׁשר . «≈∆«¿«≈ְֲִֵֶַַ
ehÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈBÎ eÈ‰ לּיֹום טעמֹו, . ¡¿ƒƒ¿…∆»ƒְַַ

יֹום  הֹוסיף לא הּפׁשט ּולפי ְְְִִִִַַָֹהּׁשליׁשי.
נאמנים, עדים ׁשני ל אּתן ּובזה ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחדמּדעּתֹו.
אֹותם  וּיאסף ּכתיב הּנה הּזה. ּבּספר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּוׁשניהם
וּיאמר  ּכתּוב וׁשם ימים. ׁשלׁשת מׁשמר ְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹאל
ּבעֹוד  ּוכתיב הּׁשליׁשי. ּבּיֹום יֹוסף ְְְֲִִִֵֵֶַַאליהם
ויהי  ּכתּוב וׁשם פרעה, יּׂשא ימים ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹׁשלׁשת
נכֹונים  היּו זה, וכן הּלדת. יֹום הּׁשליׁשי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַֻּבּיֹום

ימים: ְִִֶָֹלׁשלׁשת
fh¯‰‰ ÏÚ „·k ÔÚÂ וככה היה. לבּדֹו . ¿»»»≈«»»ְְַָָָָ

וטעם והּברקים: Ó‡„הּקֹולֹות ˜ÊÁ יֹותר . ְְְִַַַַָ»»¿…ֵ
ׁשּׁשמעּו: הּׁשֹופר קֹול ‰ÌÚמּכל Ïk „¯ÁiÂ ְִֶַָָָ«∆¡«»»»

‰Ána ¯L‡:הּׁשֹופר קֹול ּבעבּור . ¬∆««¬∆ֲַַָ

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא),לקראתם יצאה ׁשהּׁשכינה ׁשּנאמר:מּגיד וזהּו ּכּלה, לקראת הּיֹוצא לג)ּכחתן (דברים ƒ¿«»¡…ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבא' 'לסיני נאמר: ולא ּבא", מּסיני ‰‰¯."ה' ˙ÈzÁ˙a∑מּמקֹומֹו ההר ׁשּנתלׁש ּומדרׁשֹו, ההר. ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ְְֱִִִֶַַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

עליהם פח)ּכגיגיתונכּפה .(שבת ְְְֲִִִֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 26 'nr b"lg y"ewl dkex`a oiieri)
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ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את מקּבלים אּתם אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה פח,ּכפה (שבת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

א)

הּתֹוס' קׁשיית כפה)ידּועה ד"ה ההר (שם את עליהם הּקּב"ה ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" נעׂשה הקּדימּו "ּכבר הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ּפעם עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּבסיון)ּכגיגית" ּבחמיׁשי היתה ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמ' ?(ּכדמׁשמע ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הרמּב"ם מ"ש  ע"פ ּבזה, ספ"ז)וי"ל חּלין הּמׁשניֹות זה,(ּפרּוׁש לפני ּבהן ׁשּנצטּוינּו הּמצֹות ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ׁשּנאמר הּצּוּוי מּפני אֹותן מקּימים אנּו ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאין

ׁשּלאחרי  הּמצֹות לקּים והחּיּוב אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר מעמד לפני ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות ּבנ"י ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָונמצא,
הם. ׁשֹונים חּיּובים – ִִִֵמ"ת

הּמצֹות  לקּים החּיּוב עדין היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ונׁשמע" "נעׂשה יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון י"ל, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועפ"ז
מּפי  ּבהם ׁשּנצטּוּו מ"ת ּדאחרי הּמצֹות על אמּתית קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ּבקּבלת הּנה מ"ת, לאחרי ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכפי

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּגבּורה,
ּבפעל. ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹולכן

ã ycew zegiyn zecewp ã(424 'nr e"kg y"ewl t"r)
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ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
מּכאן  . . קבּורתכם ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם אם להם ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמלּמד

לאֹורייתא רּבה א)מֹודעה פח, (שבת ְְַַָָָָ
מתוס')וקׁשה ּדמׁשמע (כנ"ל לנׁשמע, נעׂשה ׁשהקּדימּו זה עם מתאים זה ואי מאנס אּלא הּתֹורה את ּבנ"י עליהם קּבלּו לא דלפ"ז , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

מרצֹון? ׁשּקּבלּוה ְִִֵֶֶָָמּזה
ּתכלית  הם והּמצֹות הּתֹורה ׁשרק ּבאמת מּכיר ׁשאינֹו מּפני הּוא והּמצֹות הּתֹורה על עצמֹו על יקּבל לא ׁשאדם זה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹויׁש

לקּימם. עצמֹו על יקּבל ּבוּדאי והּמצֹות הּתֹורה ּבטּוב יּכיר ואם הרע, ּתכלית הּוא והּמצֹות הּתֹורה והפ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָהּטֹוב,
ׁשּבמׁש היה ואי־אפשר וכּו', מׁשחתֹות ּבמּדֹות הארץ, ערות ׁשהיתה מצרים, מיציאת יֹום חמּׁשים רק עברּו סיני הר ּבמעמד ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהּנה
הּתֹורה, ּבמעלת ׁשהּכירּו לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו וזה חּיינּו, היא הּתֹורה ׁשרק להּכיר הּקצה אל הּקצה מן יׁשּתּנּו ּכזה קצר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָזמן
הם  והּמצֹות ׁשהּתֹורה מּמׁש הרּגיׁשּו ועי"ז האמת, הּכרת אֹור עליהם ׁשהׁשּפע ידי על זֹו הּכרה עליהם" "ּכפּו ׁשּמּלמעלה מּפני ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהי'

זֹו. להּכרה הּגיעּו לא עדין חּייהם ּומהל ׂשכלם מּצד אבל הּטֹוב, ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹּתכלית
מּתנה  ּבדר אלא ּכי ׂשכלם מּצד היה לא מ"ת ּבזמן  ּברצֹון ׁשּקּבלּוה זה ּכי לאֹורייתא" רּבה "מֹודעה ּתֹורה מּתן לאחרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹולכן

היא. וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום נׁשאר לאח"ז אבל עזראעזראעזראעזרא....מלמעלה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָ

(çé)Làa ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈¨¥®
:ãàî øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡ez‡„¿«»¿»»»«¬»

dxezd lr `xfr oa`

fi‰LÓ ‡ˆBiÂ.מאהליהם וּיֹוצא, טעם . «≈…∆ֳֵֵֵֶַַַָ
ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï הּׁשם להיֹות ׁשּיקּבלּו ƒ¿«»¡…ƒְְְִֵֶַַ

לאלהים: להם  סיני, הר על e·vÈ˙iÂהּיֹורד ִִֵֵֶַַַַָֹ«ƒ¿«¿
¯‰‰ ˙ÈzÁ˙a ׁשהגּבי לּגבּול מחּוץ לם . ¿«¿ƒ»»ְְִִִֶַָ

ּכדר סיני הר ּבמעמד היּו והּנה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמׁשה.
ּבכרתֹו הארּבעים ּבׁשנת ּבניהם מׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהּציב 

הּבכֹורים  היּו ּבתחּלה ּכי עּמהם. ְְְִִִִִִֶַָָָּברית
ׁשבטים, ראׁשי ואחריהם ה'. אל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּנּגׁשים
ואחריהם  הּזקנים. ואחריהם הּנׂשיאים. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַהם
יׂשראל. איׁש ּכל  ואחריהם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּׁשֹוטרים.
ואחריהם  הּנׁשים ואחריהם הּטף. ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָואחריהם
והיּו הּגבּול, עברּו ואהרן ּומׁשה ְְְְֲִֵֶַַַָָֹֹהּגרים.

ּפיׁשּלא  על אף הּכהנים. אל קרֹובים ְֲִִִֶֶַַַָָֹֹּבהר
אחז  הּכתּוב ּכי מפרׁש, זה הּכתּוב ְִִֵֶַַַָָָָֹּדּבר
ּפי  מרּו לא הם ּכי ידענּו ּכי קצרה. ְְִִִֵֶֶַָָָָֹּדר
אּתה  ועלית  רד ל ּכתּוב הּנה ּכי ְִִִֵֵֵֵַַָָָָהּׁשם.
ּבין  עֹומד אנכי מׁשה ואמר .עּמ ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹואהרן

ּוביניכם: ֵֵֶה'



לז exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא),לקראתם יצאה ׁשהּׁשכינה ׁשּנאמר:מּגיד וזהּו ּכּלה, לקראת הּיֹוצא לג)ּכחתן (דברים ƒ¿«»¡…ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבא' 'לסיני נאמר: ולא ּבא", מּסיני ‰‰¯."ה' ˙ÈzÁ˙a∑מּמקֹומֹו ההר ׁשּנתלׁש ּומדרׁשֹו, ההר. ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ְְֱִִִֶַַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

עליהם פח)ּכגיגיתונכּפה .(שבת ְְְֲִִִֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 26 'nr b"lg y"ewl dkex`a oiieri)

z"n ixg`l zFvOd aEIg¦©¦§§©£¥

ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
קבּורתכם ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את מקּבלים אּתם אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה פח,ּכפה (שבת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

א)

הּתֹוס' קׁשיית כפה)ידּועה ד"ה ההר (שם את עליהם הּקּב"ה ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" נעׂשה הקּדימּו "ּכבר הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ּפעם עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּבסיון)ּכגיגית" ּבחמיׁשי היתה ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמ' ?(ּכדמׁשמע ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הרמּב"ם מ"ש  ע"פ ּבזה, ספ"ז)וי"ל חּלין הּמׁשניֹות זה,(ּפרּוׁש לפני ּבהן ׁשּנצטּוינּו הּמצֹות ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ׁשּנאמר הּצּוּוי מּפני אֹותן מקּימים אנּו ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאין

ׁשּלאחרי  הּמצֹות לקּים והחּיּוב אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר מעמד לפני ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות ּבנ"י ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָונמצא,
הם. ׁשֹונים חּיּובים – ִִִֵמ"ת

הּמצֹות  לקּים החּיּוב עדין היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ונׁשמע" "נעׂשה יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון י"ל, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועפ"ז
מּפי  ּבהם ׁשּנצטּוּו מ"ת ּדאחרי הּמצֹות על אמּתית קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ּבקּבלת הּנה מ"ת, לאחרי ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכפי

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּגבּורה,
ּבפעל. ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹולכן

ã ycew zegiyn zecewp ã(424 'nr e"kg y"ewl t"r)

oFvxA F` qp`A dxFYd zlAw©¨©©¨§Ÿ¤§¨

ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
מּכאן  . . קבּורתכם ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם אם להם ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמלּמד

לאֹורייתא רּבה א)מֹודעה פח, (שבת ְְַַָָָָ
מתוס')וקׁשה ּדמׁשמע (כנ"ל לנׁשמע, נעׂשה ׁשהקּדימּו זה עם מתאים זה ואי מאנס אּלא הּתֹורה את ּבנ"י עליהם קּבלּו לא דלפ"ז , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

מרצֹון? ׁשּקּבלּוה ְִִֵֶֶָָמּזה
ּתכלית  הם והּמצֹות הּתֹורה ׁשרק ּבאמת מּכיר ׁשאינֹו מּפני הּוא והּמצֹות הּתֹורה על עצמֹו על יקּבל לא ׁשאדם זה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹויׁש

לקּימם. עצמֹו על יקּבל ּבוּדאי והּמצֹות הּתֹורה ּבטּוב יּכיר ואם הרע, ּתכלית הּוא והּמצֹות הּתֹורה והפ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָהּטֹוב,
ׁשּבמׁש היה ואי־אפשר וכּו', מׁשחתֹות ּבמּדֹות הארץ, ערות ׁשהיתה מצרים, מיציאת יֹום חמּׁשים רק עברּו סיני הר ּבמעמד ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהּנה
הּתֹורה, ּבמעלת ׁשהּכירּו לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו וזה חּיינּו, היא הּתֹורה ׁשרק להּכיר הּקצה אל הּקצה מן יׁשּתּנּו ּכזה קצר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָזמן
הם  והּמצֹות ׁשהּתֹורה מּמׁש הרּגיׁשּו ועי"ז האמת, הּכרת אֹור עליהם ׁשהׁשּפע ידי על זֹו הּכרה עליהם" "ּכפּו ׁשּמּלמעלה מּפני ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהי'

זֹו. להּכרה הּגיעּו לא עדין חּייהם ּומהל ׂשכלם מּצד אבל הּטֹוב, ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹּתכלית
מּתנה  ּבדר אלא ּכי ׂשכלם מּצד היה לא מ"ת ּבזמן  ּברצֹון ׁשּקּבלּוה זה ּכי לאֹורייתא" רּבה "מֹודעה ּתֹורה מּתן לאחרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹולכן

היא. וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום נׁשאר לאח"ז אבל עזראעזראעזראעזרא....מלמעלה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָ

(çé)Làa ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈¨¥®
:ãàî øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡ez‡„¿«»¿»»»«¬»

dxezd lr `xfr oa`

fi‰LÓ ‡ˆBiÂ.מאהליהם וּיֹוצא, טעם . «≈…∆ֳֵֵֵֶַַַָ
ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï הּׁשם להיֹות ׁשּיקּבלּו ƒ¿«»¡…ƒְְְִֵֶַַ

לאלהים: להם  סיני, הר על e·vÈ˙iÂהּיֹורד ִִֵֵֶַַַַָֹ«ƒ¿«¿
¯‰‰ ˙ÈzÁ˙a ׁשהגּבי לּגבּול מחּוץ לם . ¿«¿ƒ»»ְְִִִֶַָ

ּכדר סיני הר ּבמעמד היּו והּנה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמׁשה.
ּבכרתֹו הארּבעים ּבׁשנת ּבניהם מׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהּציב 

הּבכֹורים  היּו ּבתחּלה ּכי עּמהם. ְְְִִִִִִֶַָָָּברית
ׁשבטים, ראׁשי ואחריהם ה'. אל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּנּגׁשים
ואחריהם  הּזקנים. ואחריהם הּנׂשיאים. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַהם
יׂשראל. איׁש ּכל  ואחריהם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּׁשֹוטרים.
ואחריהם  הּנׁשים ואחריהם הּטף. ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָואחריהם
והיּו הּגבּול, עברּו ואהרן ּומׁשה ְְְְֲִֵֶַַַָָֹֹהּגרים.

ּפיׁשּלא  על אף הּכהנים. אל קרֹובים ְֲִִִֶֶַַַָָֹֹּבהר
אחז  הּכתּוב ּכי מפרׁש, זה הּכתּוב ְִִֵֶַַַָָָָֹּדּבר
ּפי  מרּו לא הם ּכי ידענּו ּכי קצרה. ְְִִִֵֶֶַָָָָֹּדר
אּתה  ועלית  רד ל ּכתּוב הּנה ּכי ְִִִֵֵֵֵַַָָָָהּׁשם.
ּבין  עֹומד אנכי מׁשה ואמר .עּמ ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹואהרן

ּוביניכם: ֵֵֶה'
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i"yx£Blk ÔLÚ∑,לכ ׁשמע. ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, הּׁשי"ן נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין »«Àְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּדבר ּתרּגּומֹו: ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, עׁשן סיד.∑‰ÔL·k.וכל ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻ«ƒ¿»ִֶ

"ּבֹו לֹומר ּתלמּוד יֹותר? ולא זה ּככבׁשן האזן יכֹול את לסּבר ּכבׁשן? לֹומר ּתלמּוד ּומה הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, יכֹולה ּׁשהיא יא)מה ּבארי,(הושע ּכח נתן מי וכי יׁשאג". "ּכאריה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לׁשמע. ּׁשּיכֹולה מה האזן את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאּלא
ּבֹו: מג)ּכּיֹוצא לברּיֹותיו,(יחזקאל לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה הּוא, והלא לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". מים ּכקֹול "וקֹולֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ

האזן  את לסּבר .ּכדי ְְֵֵֶֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו עעעעׁשׁשׁשׁשןןןן סיניסיניסיניסיני יח)והרוהרוהרוהר האׁש".(יט, מּפני ּכּלֹו עׁשן יהיה ואי הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ּבֹו אין סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
לעיל מפרׁש ב)אבל ג, נאמר(שמות וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה ּומסּתּבר סנה, היה ההר א)ׁשעל הּצאן (פסוק את "וינהג ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ׁשּלא הּמדּבר" ּוכתיבירעירעירעירעּוּוּוּואחר רש"י). אחרים, ג)ּבׂשדֹות לד, אל(תשא והּבקר מרׁש"י ירעירעירעירעּוּוּוּו"הּצאן ּולהעיר ההּוא". ההר מּול אל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשם ב)ׁשמֹות אחר".(פסוק אילן "ולא עזראעזראעזראעזרא....: אבןאבןאבןאבן ְְִֵַָָֹ

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑ וחזק הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט מנהג ≈¿»≈¿…ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לׁשמע  ּׁשּיכֹולים מה אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה a„È¯.מאד". ‰LÓ∑ הּדּברֹות ּומׁשמיע מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ…∆¿«≈ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּכח  ּבֹו לתת מסּיעֹו הּוא ּבר ּו והּקדֹוׁש ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ׁשמעּו לא ׁשהרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹליׂשראל,
ונׁשמע  מגּביר קֹולֹו ·˜ÏB.להיֹות epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יח)יענּנּו א האׁש(מלכים ּדבר על ּבאׁש", יענה "אׁשר ְְְְִִִַָ«¬∆¿ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

עזראעזראעזראעזרא.....להֹורידֹו אבןאבןאבןאבן ְִ

ß hay `"k iyiy mei ß
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i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑:לֹומר ּתלמּוד מּמׁש? עליו ירד כ)יכֹול עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן (מכילתא)"ּכי «≈∆««ƒ«ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם  הּכבֹוד ּכּסא וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין .מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh zegiy ihewl)

עליהםעליהםעליהםעליהם ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד ּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא כ)וירדוירדוירדוירד יט, נאמר(רש"י ּבכֹורֹות יב)ּבמּכת יב, ׁשליח,(בא ידי על ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

dxezd lr `xfr oa`

giBlk ÔLÚ ÈÈÒ ¯‰Â ּבפּתח עׁשן ׁשי''ן . ¿«ƒ«»«Àְִַַָָ
ּבעבּור  ּתתמּה ואל עבר. ּפעל הּוא ּכי ְְֲִִַַַַָָָֹּגדֹול,
הזּכיר  והּנה הּכבׁשן. ּכעׁשן ׁשּיאמר עׁשן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּלת
ּכי  זהבֹו. ׁשללֹו מׁשקל על ׁשהּוא עׁשנֹו ְְְֲִִֶַַַַַָָָוּיעל 
ׁשגר  ואמר מׁשּתּנים. הּׁשמֹות מׁשקלי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָׁשמֹות
ואת  ואמר ּבהמה. ׁשגר ּפטר וכל ,ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאלפי
אמר, ועֹוד ּבׂשם. וקּנמן הּׁשמן, ואת ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּבׂשם
ּבׂשם, מּגזרת היה ואּלּו ּבׂשמי. עם מֹורי ְְְִִִִִִִִֶַָָָָֹאריתי
הּבי''ת  ּתחת חטף ּבקמץ  להיֹותֹו ראּוי ְְֲִֵַַַַָָָָָהיה
מּגזרת  היה ואּלּו קדׁשי. מּקדׁש ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹּבׂשמי,
הּבי''ת. ּבפּתח להיֹות ראּוי היה ּבׂשם, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָוקּנמן
ּכמֹו ּבחירק, אֹו ּוקטרּתי. ׁשמני מּׁשמן, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָּכמֹו

ּתֹוספת  ּבלא ּבׂשמי עם והּנה צדקי. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָֹמּצדק
זהב: ׁשלל ּכמֹו קמצין, ּבׁשני ּבׂשם הּוא ְְְִִֵָָָָָָָיּו''ד ,

„‡Ó ¯‰‰ Ïk „¯ÁiÂ ההרים ּכי הּמנהג, הפ . «∆¡«»»»¿…ְִִִֵֶֶַָָ
וּירּגזּו אמר מׁשל ּדר ׁשעל רק ימּוׁשּו. ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹלא

ִֶָההרים:
hi¯ÙBM‰ ÏB˜ È‰ÈÂ הּׁשֹופר קֹול ּכי מנהג . «¿ƒ«»ְִִַָָ

.להפ היה וזה חזק, יֹותר יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּבתחּלה
ּבתחּלה, חזק היה ׁשּלא הּׁשם ּכן עׂשה ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאּולי

מהּפחד: לּבם יצא a„È¯ׁשּלא ‰LÓ לדעת . ִֵֵֵֶַַַָֹ…∆¿«≈ְַַ
הּׁש ּכי אז הּגא ֹון, הּׁשֹופר, קֹול  מעביר ּפעם  ם  ֲִִֵַַַַַַָָָ

יענּנּו והּׁשם ּגדֹול, ּבקֹול מדּבר מׁשה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹהיה
אליו. מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע ּכדר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָּבקֹול,

.עּמ ּבדּברי העם יׁשמע ּבעבּור ּכתּוב זה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָועל
,עּמ ּבדּברי ּדעּתי, לפי ּכי ,ל אמרּתי ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָּוכבר

וטעם ידּבר: הּדברים עׂשרת a„È¯על ‰LÓ. ְְְֲִֵֶֶַַַַַָ…∆¿«≈
היתה  מׁשה נׁשמת ּכי הּׁשֹופר. קֹול עם ְְִִִֵֶַַָָָָֹּדבק
ּבתחּתית  מדּבר היה מׁשה ּכי ּבּׁשם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּדבּוקה
ּגּלה  לא והּכתּוב לֹו. לׁשאֹול הּׁשם עם ְְִִִֵַַָָָָֹההר
ׁשהיה  ּבקֹול. עֹונהּו והּׁשם ׁשֹואל, היה ְְֵֵֵֶַַָָָָמה
על  -אף הּׁשֹופר קֹול היה ולא ׁשֹומעֹו, ְְֶַַַָָָֹֹמׁשה
הּקֹול. לׁשמֹוע אֹותֹו מֹונע - חזק ְִִֵֶַַַָָָָּפיׁשהיה
למׁשה, ה' וּיקרא אחריו ּכתּוב זה ְְֲֲִֶֶַַַָָָֹּבעבּור
ׁשּׁשם  ההר, ראׁש אל לעלֹות קֹול, ְֲִִֶֶַַָָָֹּבקריאת

הּׁשם: ּכבֹוד ְֵַַָירד
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מּתן  לבין ּבכֹורֹות מּכת ּבין ההבּדל את לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ענן, ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרש"י),

וּירד מדּיק ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד::::ּתֹורה הדרּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא ּבכל סיני הר על ירד וירידהּבּבּבּבהתיהתיהתיהתיּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּותתתתמלכּותֹו,ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדדה' הּפרטים ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹוּובקביעּות, לכל ּגֹורמת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
לעיל. עזראעזראעזראעזרא....הּמזּכרים אבןאבןאבןאבן ְְִֵַָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה לעלֹות B‚Â'.ׁשּלא eÒ¯‰È Ôt∑'ה אל ׁשּתאותם ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ההר  לצד ויקרבּו ¯·.לראֹות, epnÓ ÏÙÂ∑(מכילתא),יחידי הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה רב ּכל לפני Ôt.חׁשּוב ְְְְְִִַָָ¿»«ƒ∆»ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ∆

eÒ¯‰È∑ הּמּצב את הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת מפרדת הריסה עזראעזראעזראעזרא.....ּכל אבןאבןאבןאבן ∆∆¿ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(áë)õøôé-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýBýé íää¤−§¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות קטו)אף ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑יסמכּו אל הם אף קרּבנֹות, להקריב ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ«ƒ»ƒ∆ְְְְְִִֵַַַָָ
לעלֹות  חׁשיבּותם עמדן ∑eLc˜˙È.על על להתיּצב מזּמנים ּבהם ∑ı¯ÙÈŒÔt.יהיּו ויעׂשה ּבהם יהרג ּפרצה, לׁשֹון ֲֲִַַָƒ¿«»ְְְְְִִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

עזראעזראעזראעזרא.....ּפרצה  אבןאבןאבןאבן ְִָ

(âë)øä-ìà úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ¤©´
øää-úà ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈

:BzLc÷å§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑,לעלֹות יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם עזראעזראעזראעזרא.....ׁשאין אבןאבןאבןאבן ְֵֶֶָ

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

k'‰ „¯iÂלּב ׁשּיּׁשען ּכלל אֹומר עּתה . «≈∆ְְִִֵֶַַָָָ
תּׂשא, ּכי הׁשםּבפרׁשת ּבעזר ׁשאּגיע עד ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעליו
היטב. ּבאר עמּוקים ּדברים ל אבאר ׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָּכי
והיא  ונכּבדת, עליֹונה האדם נׁשמת ּכי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּדע
ואין  הּׁשפל , מהעֹולם והּגּוף אמצעי, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמהעֹולם
ׁשֹומע  ּגם לבּדֹו. אדם רק הּׁשפל ּבעֹולם ְְֵֵֵַַַַַַָָָָָמדּבר
להבינֹו רֹוצה הּוא אליו ׁשהּמדּבר האדם ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּוא
לחּדׁש הּמׂשּכיל יּוכל ולא ּבלּבֹו, ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַַֹמה
ּבנּויֹות  הּלׁשֹונֹות וכל הּנמצא. הּידּוע רק ְְְְִַַַַַָָָָלׁשֹון
מהּנׁשמה  מרּכב ׁשהּוא אדם ּדמּות מתּכֹונת ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֻעל 
ׁשרׁשים. מד' מרּכב ׁשהּוא ּומּגּוף ּגּוף, ְִִִֵֶֶָָָָֻׁשאינּה
אדם  ּבדברי  לאדם האדם ידּבר ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוהּנה
ּדבריוּודמּותם  יבין יֹודע, ׁשהּוא ְְְִֵֶַָָָָָּבלׁשֹון 
מּבני  ׁשפלים על לד ּבר רצה ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבמתּכּונּתם.
ּכדמּות  ּולׂשּומם מעלתם, להגּביּה יצטר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָאדם ,
ראׁש ּכןׂשמּו על הּׁשֹומע, ׁשּיבין עד אדם, ְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבני
וּתפּתח  ּוּפה, ּתבל. לעפרֹות וראׁש ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹלארץ,
ואמר  הארץ. ּבירּכתי ,יר ּגם ּפיה. את ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ 
הּכל  והּנה ּככה. ורּבים ים. ּבלב הּירּדן. ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹיד
יׂשימּו ּכי ועֹוד, לב. לּים אין ּכי מׁשל, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּבדברי

מות  ואמר הּגּוף. ּכל ּכדמּות הּגּוף מן ְְִִֵֶַַַָָָָאבר
יבּקׁש וכאׁשר ּככה. ורּבים לׁשֹון, ּביד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָוחּיים
מהעֹולם  ׁשהם מּמּנּו נכּבדים על לדּבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאדם
לאדם  ׁשּידמה עד מעלתם מֹוריד  ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהעליֹון ,
הּׁשֹומע. ׁשּיבין ּכדי אדם, ּדמּות הם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָּכאיּלּו
וקֹול  ּומרּגלתיו. ּוזרעתיו ּגבריאל והאיׁש ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹֹאמר
ּבעליֹון  ּתפׂשּו הּזאת והּדר המֹון . ּכקֹול ְְְְְֶֶֶַַָָָָָֹּדבריו
ּפי  ּכי ּבראׁשֹו. יׁשּועה וכֹובע אמר ְְְְִִִֶַַָָָֹהעליֹונים.
ׁשועתם. אל ואזניו צּדיקים אל ה' עיני ּדּבר. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה'
הּדר זה ועל רגליו. ותחת רע. ּבעֹוׂשי ה' ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָּפני
כבֹודֹו. מלא הּכל ּכי אלהים. וּיעל ה'. ְְֱִִֵֶַַַַַֹֹֹוּירד
להבין  ׁשּתּוכל מׁשל, ל אּתן תּׂשא ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובפרׁשת

וטעם והעלּיה: הּירידה ׁשּקראֹוiÂ˜¯‡טעם . ְְְֲִִַַַַַָָָ«ƒ¿»ְֶָ
מׁשה, מעלת ּגדל יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּׁשם
ּודבריו  הּכבֹוד. ׁשּׁשם ההר לראׁש ְְִִֶֶַַָָָָָָֹׁשהּגיע

ׁשם: ׁשּיׁש האׁש מּתֹו ְִִֵֵֶָָָיּׁשמעּו
`keÒ¯‰È Ôt ÌÚa „Ú‰ מקֹום ¯„ אחד ּכל . ≈»≈»»∆∆∆¿ְֶָָ

ּכן, יעׂשּו לכבֹודי ּכי חֹוׁשבים והם ְְְֲֲִִִִֵֵַַָמעמדֹו.
מׁשה  ּכןאמר ּכבֹודי.על לראֹות ּתאותם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹמרב

˙B‡¯Ïּומּלת .ÌÚa,הּוא וכן אחרת. מֹוׁשכת . ƒ¿ִַ»»ְֵֶֶֶֶַ

רב: עם מּמּנּו ְִֶַַָָונפל
akÌ‚Â,קדֹוׁשים ּפיׁשהם על הּבכֹורים.אף הם . ¿«ְְִִִֵֵֶַַַ

להתקּדׁש יֹוסיפּו ּבכֹור, כל לי קּדׁש ְְְִִִֵֶַַַָָּכּכתּוב
וטעם ּבמחׁשבּתם: ‰'עֹוד Ï‡ ÌÈLbp‰ ׁשהם . ְְְְַַַַָ«ƒ»ƒ∆ֵֶ

עֹולֹות  הקריבּו ׁשהם טעמֹו, אֹו הּגבּול. ְְְְִִִִֵֶַַַּבתחּלת
ּגם  עמלק, ּבחליׁשת מׁשה ׁשּבנה הּמזּבח ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
מׁשה  ותּקן ׁשּבנה הּברית  ּבמזּבח יקריבּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהם
לׁשמֹוע  יׂשראל ּכל עמדּו ׁשּׁשם ההר. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבתחּתית

הּׁשם: ֵַקֹול
bk˙BÏÚÏ ÌÚ‰ ÏÎeÈ ‡Ï ¯Ó‡iÂ אמר . «…∆…«»»«¬ַָ

ׁשנים  ּכי ולא הּגאֹון הּפסּוק ּבזה חׁשב רּבֹות ְְִִֶַַַַָָָָֹ
ּפרס  מלכי מּוסרי ּבספר ׁשראה עד טעמֹו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָידע
עׂשיתי  לּמל לֹומר לּׁשליח רׁשּות ְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאין
אז  אחר, ּדבר לעׂשֹות ׁשּיצּוּנּו עד ,ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָׁשליחּות
הּׁשם  לֹו ׁשאמר ּבעבּור ּדעּתי, ּולפי לֹו. ְְֲִִֵֶַַַַַָֹיאמר
אם  מׁשה ידע לא לראֹות, ה' אל יהרסּו ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֹּפן
הזהירם  ּכבר ּכי יראּו, ׁשּלא להזהירם ְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹצרי
הּׁשם  לֹו אמר אז ּיעברּו. ׁשּלא הּגבּול ְְֵֶַַַַַַָָֹעל
היּו ּכי ּבהם, ׁשּתעיד צּויתי ּכאׁשר ֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָלֿרד

ׁשנית: ּבהם ׁשּיעיד יׂשראל ְְִִִִִֵֵֶֶָָָצריכין
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מּתן  לבין ּבכֹורֹות מּכת ּבין ההבּדל את לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ענן, ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרש"י),

וּירד מדּיק ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד::::ּתֹורה הדרּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא ּבכל סיני הר על ירד וירידהּבּבּבּבהתיהתיהתיהתיּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּותתתתמלכּותֹו,ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדדה' הּפרטים ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹוּובקביעּות, לכל ּגֹורמת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
לעיל. עזראעזראעזראעזרא....הּמזּכרים אבןאבןאבןאבן ְְִֵַָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה לעלֹות B‚Â'.ׁשּלא eÒ¯‰È Ôt∑'ה אל ׁשּתאותם ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ההר  לצד ויקרבּו ¯·.לראֹות, epnÓ ÏÙÂ∑(מכילתא),יחידי הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה רב ּכל לפני Ôt.חׁשּוב ְְְְְִִַָָ¿»«ƒ∆»ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ∆

eÒ¯‰È∑ הּמּצב את הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת מפרדת הריסה עזראעזראעזראעזרא.....ּכל אבןאבןאבןאבן ∆∆¿ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(áë)õøôé-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýBýé íää¤−§¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות קטו)אף ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑יסמכּו אל הם אף קרּבנֹות, להקריב ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ«ƒ»ƒ∆ְְְְְִִֵַַַָָ
לעלֹות  חׁשיבּותם עמדן ∑eLc˜˙È.על על להתיּצב מזּמנים ּבהם ∑ı¯ÙÈŒÔt.יהיּו ויעׂשה ּבהם יהרג ּפרצה, לׁשֹון ֲֲִַַָƒ¿«»ְְְְְִִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

עזראעזראעזראעזרא.....ּפרצה  אבןאבןאבןאבן ְִָ

(âë)øä-ìà úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ¤©´
øää-úà ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈

:BzLc÷å§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑,לעלֹות יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם עזראעזראעזראעזרא.....ׁשאין אבןאבןאבןאבן ְֵֶֶָ

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

k'‰ „¯iÂלּב ׁשּיּׁשען ּכלל אֹומר עּתה . «≈∆ְְִִֵֶַַָָָ
תּׂשא, ּכי הׁשםּבפרׁשת ּבעזר ׁשאּגיע עד ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָעליו
היטב. ּבאר עמּוקים ּדברים ל אבאר ׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָּכי
והיא  ונכּבדת, עליֹונה האדם נׁשמת ּכי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּדע
ואין  הּׁשפל , מהעֹולם והּגּוף אמצעי, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמהעֹולם
ׁשֹומע  ּגם לבּדֹו. אדם רק הּׁשפל ּבעֹולם ְְֵֵֵַַַַַַָָָָָמדּבר
להבינֹו רֹוצה הּוא אליו ׁשהּמדּבר האדם ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּוא
לחּדׁש הּמׂשּכיל יּוכל ולא ּבלּבֹו, ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַַֹמה
ּבנּויֹות  הּלׁשֹונֹות וכל הּנמצא. הּידּוע רק ְְְְִַַַַַָָָָלׁשֹון
מהּנׁשמה  מרּכב ׁשהּוא אדם ּדמּות מתּכֹונת ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֻעל 
ׁשרׁשים. מד' מרּכב ׁשהּוא ּומּגּוף ּגּוף, ְִִִֵֶֶָָָָֻׁשאינּה
אדם  ּבדברי  לאדם האדם ידּבר ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוהּנה
ּדבריוּודמּותם  יבין יֹודע, ׁשהּוא ְְְִֵֶַָָָָָּבלׁשֹון 
מּבני  ׁשפלים על לד ּבר רצה ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּבמתּכּונּתם.
ּכדמּות  ּולׂשּומם מעלתם, להגּביּה יצטר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָאדם ,
ראׁש ּכןׂשמּו על הּׁשֹומע, ׁשּיבין עד אדם, ְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבני
וּתפּתח  ּוּפה, ּתבל. לעפרֹות וראׁש ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹלארץ,
ואמר  הארץ. ּבירּכתי ,יר ּגם ּפיה. את ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ 
הּכל  והּנה ּככה. ורּבים ים. ּבלב הּירּדן. ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹיד
יׂשימּו ּכי ועֹוד, לב. לּים אין ּכי מׁשל, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּבדברי

מות  ואמר הּגּוף. ּכל ּכדמּות הּגּוף מן ְְִִֵֶַַַָָָָאבר
יבּקׁש וכאׁשר ּככה. ורּבים לׁשֹון, ּביד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָוחּיים
מהעֹולם  ׁשהם מּמּנּו נכּבדים על לדּבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאדם
לאדם  ׁשּידמה עד מעלתם מֹוריד  ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהעליֹון ,
הּׁשֹומע. ׁשּיבין ּכדי אדם, ּדמּות הם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָּכאיּלּו
וקֹול  ּומרּגלתיו. ּוזרעתיו ּגבריאל והאיׁש ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹֹאמר
ּבעליֹון  ּתפׂשּו הּזאת והּדר המֹון . ּכקֹול ְְְְְֶֶֶַַָָָָָֹּדבריו
ּפי  ּכי ּבראׁשֹו. יׁשּועה וכֹובע אמר ְְְְִִִֶַַָָָֹהעליֹונים.
ׁשועתם. אל ואזניו צּדיקים אל ה' עיני ּדּבר. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה'
הּדר זה ועל רגליו. ותחת רע. ּבעֹוׂשי ה' ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָּפני
כבֹודֹו. מלא הּכל ּכי אלהים. וּיעל ה'. ְְֱִִֵֶַַַַַֹֹֹוּירד
להבין  ׁשּתּוכל מׁשל, ל אּתן תּׂשא ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובפרׁשת

וטעם והעלּיה: הּירידה ׁשּקראֹוiÂ˜¯‡טעם . ְְְֲִִַַַַַָָָ«ƒ¿»ְֶָ
מׁשה, מעלת ּגדל יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּׁשם
ּודבריו  הּכבֹוד. ׁשּׁשם ההר לראׁש ְְִִֶֶַַָָָָָָֹׁשהּגיע

ׁשם: ׁשּיׁש האׁש מּתֹו ְִִֵֵֶָָָיּׁשמעּו
`keÒ¯‰È Ôt ÌÚa „Ú‰ מקֹום ¯„ אחד ּכל . ≈»≈»»∆∆∆¿ְֶָָ

ּכן, יעׂשּו לכבֹודי ּכי חֹוׁשבים והם ְְְֲֲִִִִֵֵַַָמעמדֹו.
מׁשה  ּכןאמר ּכבֹודי.על לראֹות ּתאותם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹמרב

˙B‡¯Ïּומּלת .ÌÚa,הּוא וכן אחרת. מֹוׁשכת . ƒ¿ִַ»»ְֵֶֶֶֶַ

רב: עם מּמּנּו ְִֶַַָָונפל
akÌ‚Â,קדֹוׁשים ּפיׁשהם על הּבכֹורים.אף הם . ¿«ְְִִִֵֵֶַַַ

להתקּדׁש יֹוסיפּו ּבכֹור, כל לי קּדׁש ְְְִִִֵֶַַַָָּכּכתּוב
וטעם ּבמחׁשבּתם: ‰'עֹוד Ï‡ ÌÈLbp‰ ׁשהם . ְְְְַַַַָ«ƒ»ƒ∆ֵֶ

עֹולֹות  הקריבּו ׁשהם טעמֹו, אֹו הּגבּול. ְְְְִִִִֵֶַַַּבתחּלת
ּגם  עמלק, ּבחליׁשת מׁשה ׁשּבנה הּמזּבח ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
מׁשה  ותּקן ׁשּבנה הּברית  ּבמזּבח יקריבּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהם
לׁשמֹוע  יׂשראל ּכל עמדּו ׁשּׁשם ההר. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבתחּתית

הּׁשם: ֵַקֹול
bk˙BÏÚÏ ÌÚ‰ ÏÎeÈ ‡Ï ¯Ó‡iÂ אמר . «…∆…«»»«¬ַָ

ׁשנים  ּכי ולא הּגאֹון הּפסּוק ּבזה חׁשב רּבֹות ְְִִֶַַַַָָָָֹ
ּפרס  מלכי מּוסרי ּבספר ׁשראה עד טעמֹו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָידע
עׂשיתי  לּמל לֹומר לּׁשליח רׁשּות ְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאין
אז  אחר, ּדבר לעׂשֹות ׁשּיצּוּנּו עד ,ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָׁשליחּות
הּׁשם  לֹו ׁשאמר ּבעבּור ּדעּתי, ּולפי לֹו. ְְֲִִֵֶַַַַַָֹיאמר
אם  מׁשה ידע לא לראֹות, ה' אל יהרסּו ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֹּפן
הזהירם  ּכבר ּכי יראּו, ׁשּלא להזהירם ְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹצרי
הּׁשם  לֹו אמר אז ּיעברּו. ׁשּלא הּגבּול ְְֵֶַַַַַַָָֹעל
היּו ּכי ּבהם, ׁשּתעיד צּויתי ּכאׁשר ֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָלֿרד

ׁשנית: ּבהם ׁשּיעיד יׂשראל ְְִִִִִֵֵֶֶָָָצריכין



exziמ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)Cnò ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®
:ía-õøôé-ït ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈¤¦§¨¨«

i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) מעׂשה ּבׁשעת אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם .והעד ∆≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ÌÈ‰k‰Â CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑?עּמ הם אף מחּצה יכֹול אּתה, מעּתה: אמר אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒְְְְֱִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

והעם לעצ  הּכהנים, מן יֹותר ואהרן מאהרן, יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה והּכהנים, לעצמֹו, מחּצה ואהרן, ,מ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹ
ה' אל לעלֹות מּצבם את יהרסּו אל עּקר ּכÌaŒı¯ÙÈŒÔt∑.ּכל מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ∆ƒ¿»»ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

קמץ  לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה ּבמּקף, ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל עזראעזראעזראעזרא.....ּדר אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(äë):íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו עזראעזראעזראעזרא.....התראה אבןאבןאבןאבן «…∆¬≈∆ְַָָ

ë(à):øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑,לאו ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּפרענּות, עליהם מקּבל להּפרע (מכילתא)אינֹו ּדּין אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף ‡˙.יכֹול ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ≈
‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk∑.ּכן לֹומר לאדם אפׁשר ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר מלּמד »«¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּכן  אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ודּבּור ּדּבּור ּכל על ּופרׁש ׁשחזר – ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻאם
ּבדּבּור  ה ּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ׁשאר ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻכּו'
מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה וגֹו'"? "אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאחד,
הּקדֹוׁש ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, הּגבּורה מּפי ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּדהֹוציאם
הּכלל  על ללּמד החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ּופרׁש ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּברּו

ודֹוק) ּביחּוד, ראׁשֹונֹות ּדּברֹות ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא עֹונין ∑Ó‡Ï¯.יצא, ׁשהיּו לאו,מלּמד ועל הן, הן, על ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ≈…ְְִֵֵֵֶַַַָָ
.(מכילתא)לאו. ָ
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
ׁשם  היּו הּבאים ּדֹורֹות ׁשל הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו בנ"י ׁשּכל ּומּכיון לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו לאמר הרי הּתמיה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוידּוע

ו) כח, בשמו"ר לאחרים"?(ּכדאי' "לאמר "לאמר" ּכאן ׁשּי מה ְֲִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ

העֹולם" נברא ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן מ"א)"לאמר" פ"ה ה"וידּבר"(אבות את לקּׁשר הּוא, לאמר גֹו' וידּבר ּופרּוׁש , ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מאמרֹות". ה"עׂשרה - ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת -ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

הּדברים: ְִֵַָּפרּוׁש
ראׁשֹו הּוא עסּוק ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ּכּלֹו עסּוק הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבעבֹודת

העֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות עׂשרה – ּתֹורה) ע"פ (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻורּבֹו
ׁשּלא  חּייו ּדר לסּדר הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' הרׁשּות, ּבדברי עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוא־אמינא להיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻויכֹולה

הּתֹורה. הׁשקפת ְַַַָָע"פ
ׁשּגם  ּבזה הּדּברֹות, לעׂשרת קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות , עׂשרה – הרׁשּות ּבדברי עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹוזה

הּתֹורה. הׁשקפת ע"פ יהיה חּייו ּדר ְְִֶֶֶַַַַָָָָאז

Ô¯‰‡Âכד  z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÔB‰Ï:כה  ¯Ó‡Â ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆¿«»«¬«¿

ÓÈÓÏ¯:א  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»»»ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

ckCnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ מעט למעלה . ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»ְְְַַָ
עתידים  ּכי מּיׂשראל. ירחק ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹמהּגבּול ,
עׂשרת  לדּבר הּׁשם ּככּלֹות ל לֹומר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַהם
והנני  ונׁשמעה. עּמנּו אּתה ּדּבר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָהּדברים,

ׁשּיזהירם  לֹו אמר לא ּכי ׁשאלתֹו, על לֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמׁשיב 
ּכי  הּגבּול. ּיעברּו ׁשּלא א אֹותֹו, יראּו ְְְִִֶֶַַַַֹֹׁשּלא 
מעׂשה  ּבׁשעת הּוא ׁשּיזהירם צריכים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַהם

נפׁשם: ויׁשמרּו ְְְְְְִִֶַָׁשּיׁשמעּו

dkÌ‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ ÌÚ‰ Ï‡ ‰LÓ „¯iÂ. «≈∆…∆∆»»«…∆¬≈∆
לפנים  ואהרן הּוא ועלה להם, לֹומר ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹּובהׁשלימֹו

הּׁשם: ּדּבר מּיד ההר, אל ְִִֵֵֵֶַַַָָמהּגבּול

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyiy meil inei xeriy
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
אֹומר, עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו הןמלּמד לאו ועל הן הן (מכילתא)על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש
ּבמצֹותיו  קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא רצֹון מקּימים הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּבמצֹות

ּבּזֹוה"ק וכדאיתא ונׁשמתֹו, ּבגּופֹו אחר חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל ידי על ב. ב)וצּונּו". קע, איברים (ח"א רמ"ח ּכנגד הן מ"ע דרמ"ח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ׁשס"ה ּכנגד הן ל"ת מצֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוׁשס"ה

ּומעלה  מזּכ הּוא קּיּומם ידי ׁשעל ּתכנם ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ּבין חּלּוק יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהּנה,
יֹוריד  ׁשּלא ּכדי ּבהן להּכׁשל ׁשּלא להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש אּלּו ּדאּסּורים ּתכנם מל"ת א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאת

זֹו. למצוות־לא־תעשה הּׁשּי ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹויפּגם
הּוא  ׁשעי"ז הּוא ׁשניהם ּתכן מל"ת, על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ּכׁשּמקּים ּדהן הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹא

הׁשי"ת. וצּוּוי רצֹון ְְְִֵֵַַמקּים
את  ראּו ׁשּבמ"ע – הן" הן "על ענּו ולכן האדם, את ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ּבמ"ת ּבנ"י ראּו ר"י לדעת ור"ע. ר"י ּפליגי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּובזה

במצוות־לא־תעשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי והענין הרע את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל החּיּובי וענין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּטֹוב
לקּים  ּומזּמן ׁשּמּוכן הּוא הּמצ ֹות ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה מ"ת ּבעת ּכי "הן". ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל ר"ע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻא

ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו לקּים הן ׁשּתהיה, אפן ּבכל הּבֹורא עזראעזראעזראעזרא....רצֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
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`ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ּבפרׁשה קׁשֹות ׁשאלֹות יׁש . «¿«≈¡…ƒְֵֵַָָָָ
לבּדם  הּדברים הּׁשנים ּכי רּבים אמרּו ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹהּזאת.
ראׁשֹון  ּבדּבּור ׁשּכתּוב ועדּותם הּׁשם. ְְִִֵֵֶַַָָָאמר
אלהי ה' אנכי ּכי ּובּׁשנּיה ,אלהי ה' ְֱֱִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹאנכי
.אלהי ה' ׁשם את ּכתּוב ּובּׁשליׁשי קּנא. ְֱִִֵֵֶֶַַָָֹאל
אמר  ולא לּׁשוא, ׁשמֹו את יּׂשא אׁשר את ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּגם
וגֹו' ה' עׂשה ימים ׁשׁשת ּכי ּוברביעי ְְְִִִִִֵֶָָָָׁשמי.
אלהי ה' אׁשר אמר ּובחמיׁשי ה'. ּבר ּכן ֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹעל 
אנכי  ּדּבּור יסּפר אי לׁשאֹול ויׁש .ל ְְְִִִֵֵֵֵַָָֹנֹותן

הּד אינּנּוּבע ׂשרת והּנה המצּוה, הּוא ּכי ברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּוׁשאלֹות  תעׂשה. לא מצות ולא עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַֹֹמצות
הּפרׁשה  זֹו קראנ ּו אנחנּו והּנה  מאּלה. ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָקׁשֹות
ּופרׁשת  ראׁשֹונה, יתרֹו וּיׁשמע ּפרׁשת ְְִִִִֶַַַַָָָָָׁשהיא
אנכי  מּתחּלת ּכי  ראינ ּו והּנה ׁשנּיה . ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹואתחּנן 
אין  לּׁשוא, ׁשמֹו את יּׂשא אׁשר את סֹוף ְְְֲִֵֵֶֶַַָָועד 
סֹוף  עד זכֹור ּומּתחּלת הּפרׁשּיֹות. ב' ּבין ְִִִִֵַַַָָָׁשּנּוי
מקֹומֹות.ּבראׁשֹונה  ּבכמה ׁשּנּוי הּדברים, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָעׂשרת
ּתֹוספת, ּבאחרֹונה ׁשם ּגם ׁשמֹור. ּובּׁשנית ֲִֵֶֶַַַָָָָָזכֹור,
,ּובהמּת ּבראׁשֹונה .אלהי ה' צּו ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָֹּכאׁשר
מּכל  והקׁשה .וחמר וׁשֹור ּתֹוספת, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹּובּׁשנּיה
ׁשׁשת  ּכי ׁשּבת, טעם ּכתּוב ּבראׁשֹונה ּכי ִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלה,
ואמר  הארץ. ואת הּׁשמים את ה' עׂשה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָימים
ואּלה  הּׁשּבת. יֹום את ה' ּבר ּכן על ְֵֵֵֶֶַַַַָעֹוד,
אחר, טעם רק ּבּׁשנית, ּכתּובים אינם ְְִִִֵֵֵַַַַַַָהּפס ּוקים
ואמר  מצרים. ּבארץ היית עבד ּכי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוזכרּת
את  לעׂשֹות אלהי ה' צּו ּכן  על ְֱֲֲִֵֶֶַַַָָֹּבאחרֹונה,
אב  ּכּבּוד ׂשכר ּכתּוב ּבראׁשֹונה  הּׁשּבת. ְִִַַַָָָָָיֹום
ּבּׁשנּיה. וכן ,ימי יאריכּון למען ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָואם
ּבכּבּוד  הֹוסיף ּגם .ל ייטב ּולמען הֹוסיף ְְִִִִַַַַַָרק
ּבראׁשֹונה  .אלהי ה' צּו ּכאׁשר ואם, ְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹאב
ולא  תגנב לא תנאף לא תרצח לא ְְְְִִִַָָֹֹֹֹֹּכתּוב
ולא  תנאף ולא תרצח לא ּכתּוב ּבּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹֹתענה.
ׁשקר, עד ּכתּוב ּבראׁשֹונה תענה. ולא ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹתגנב

תחמד  לא ּכתּוב ּבראׁשֹונה ׁשוא . עד ְְִִֵֵַַָָָָֹֹּובּׁשנית
ולא  ּובּׁשנית .רע אׁשת תחמד לא ,רע ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹּבית
.רע ּבית תתאּוה ולא ,רע אׁשת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹתחמד
ּכתּוב  ּובּׁשנית ׂשדהּו, ּכתּוב אין ִִֵֵֵַָָָָָּבראׁשֹונה
ׁשֹורֹו קדם ואמתֹו עבּדֹו ּבראׁשֹונה ְֲִֵֶַַָָָָֹׂשדהּו.
עבּדֹו לפני וחמֹורֹו ׁשֹורֹו ּובּׁשנית ְְֲֲִִֵֵַַַַוחמֹורֹו,
ּכל  את אלהים וידּבר ּכתּוב ּבראׁשֹונה ְֱֲִִֵֵַַַָָָָָֹואמתֹו.
הּדברים  את ּובּׁשנית לאמר, האּלה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּדברים
חּפׂשנּו וכאׁשר קהלכם. ּכל אל ה' ּדּבר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהאּלה 
ׁשאמרּו מצאנּו ּככה, על אמרּו מה חז''ל ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּבדברי
הּדבר  וזה  נאמרּו. אחד ּבדּבּור וׁשמֹור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָזכֹור
אפרׁש. ּכאׁשר לנּו ׁשהיּו הּקׁשיֹות מּכל ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻקׁשה
ּכי  נכֹונה, ּדּברּו ׁשּלא ׁשאמר חלילה ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹוחלילה
ּדֹורינּו אנׁשי רק ּדעּתם . ּכנגד נקּלה ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָּדעּתנּו
ּכאׁשר  ּכן ואינּנּו ּכמׁשמעם, ּדבריהם ּכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיחׁשבּו

א  ּבּסֹוף ּובאחרֹונה אפרׁש הּקׁשיֹות. ׁשאזּכיר חר ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֻ
הּקׁשיֹות  ּכל להסיר היׁשרה הּדר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻאפרׁש
ׁשּיאמר  יּתכן ולא הּזאת. ׁשּבּפרׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׁשאלֹות
והּנה  נס. ּבמעׂשה רק אחת ּבבת וׁשמֹור ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָזכֹור
נכּתב  לא לּמה לׁשאֹול יׁש ּכאן ּגם ּכי ְְִִִֵֶַַָָָֹנֹודה
והּנה  ּכןּבּׁשנית. וגם וׁשמֹור, זכֹור ְְְִִִֵֵֵַַָָָָּבראׁשֹונה
ּבבת  נאמרּו אם  הּפסּוקים ּבאֹותם נעׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָמה
זה  הזּכירּו לא לּמה וׁשמֹור, זכֹור ּכמֹו ְְְִִֶַַָָָָֹאחת
ּבמעׂשה  נאמרּו אי לתמּה יׁש יֹותר ּכי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹחז''ל .
ׁשוה. טעמם ואין אחת, ּבבת רּבים ּפסּוקים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנס 
ׁשּתהיינה  וׁשוה, אחד ׁשּטעמם מּלֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
ּכאׁשר  הּׁשם יאמר ואי אחת. ּבבת ְְֱֲֵֵֶֶַַַַַַָֹנאמרֹות
זה  לפני צּוה מתי ועֹוד, .אלהי ה' ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹצּו
ּכתּוב  אין והּנה ואם. אב ּכּבּוד על ְֲִִֵֵֵַַַָָָָהּמעמד
ולא  זה אמר ּכן, ל.אם ייטב למען ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבראׁשֹונה
וגם  ּבוי''ו. תנאף ולא יאמר ואי זה. ְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹאמר
אׁשת  תחמד לא ּובּׁשנית ,רע ּבית תחמד ְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹֹלא
ּכ ואחר ואמת ֹו עבּדֹו יאמר  אי וע ֹוד .ְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹרע

הּדבר. הפ אחת ּבבת ויאמר וחמֹורֹו, ְְֲֵֶַַַַַַָָֹׁשֹורֹו
והקׁשה  הּדברים. אּלה ּכל  סֹובלת הּדעת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין 
על  ׁשּנעׂשה ּפלא ּכל ּכי ׁשהזּכרּתי, מה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּכל
יבין. והּמׂשּכיל ּדמיֹון, למקצתֹו יׁש מׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹידי
זכֹור  ּדּבר ׁשהּׁשם  ופלא  הפלא הּדבר זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּנה 
ּכתּוב  זה להיֹות ראּוי והיה אחת, ּבבת ְְְְִֶַַַָָָָָוׁשמֹור
והּמֹופתים  האֹותֹות מּכל יֹותר ּבּתֹורה ְְְִִֵַַָָָָֹּומפרׁש
ּכדּבּור  הּׁשם ּדּבּור אין אמרנּו ואם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשּנכּתבּו.
הּׁשם. ּדּבּור יׂשראל הבינּו אי הּנה אדם. ְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּכל
אחת, ּבבת וׁשמֹור זכֹור יׁשמע אם האדם ְְְִִִַַַַָָָָָּכי
אחת. מּלה ואפילּו זה, ולא זה לא יבין ְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹלא
הּכ''ף  לפני הּזי''ן יׁשמע לא אם זכֹור, ְְְִִִִֵַַַַַָֹּכמֹו
והּנה  המדּבר. ּדּבר מה יבין לא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹוהרי''ׁש,
האזן. מהרּגׁשת נכּבדת העין הרּגׁשת ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹידענּו
הראֹות  רגע ּכי ּגמּורֹות ּבראיֹות ידענּו ְְְִִִֵֶַַָָָּכי
ראתה  העין רק הרעם, רגע הּוא לעין ֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָהּברק 
והליכתֹו האזן. אל הּקֹול מביא והאויר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמרחֹוק,
הרגע. עבֹור אחר רק האזן אל יּגיע ולא ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלאט,
נכּתב  ּדמּותם ּבם, מדּבר ׁשהאדם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהאֹותּיֹות
מקֹומֹות, מהחמּׁשה מֹוצאם ּדר על ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבאויר
והּנה  אדם. ּבן ּביד ׁשהּוא הּמכּתב ּדר על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא
וי''ו  ּכ''ף קֹודם ּבאזן נכנס הּזי''ן אֹות ְִִֶֶַַַָָָָֹּכל
זכֹור  ׁשּנאמר היה ּפלא נאמר אם והּנה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרי''ׁש.
ואם  האזן. ּתׁשמע אי אחת, ּבבת ְְְְִִֵֶַַַַָָֹוׁשמֹור
מּלֹות  ׁשּתי האזן ׁשּתׁשמע היה ּפלא ּגם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹנאמר
אֹותּיֹות. ׁשּתי לׁשמֹוע ּכּמנהג ׁשּלא אחת ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹּבבת
ּכבד  ׁשהּוא ז''ל חכמים זה הזּכירּו לא ְֲִִִֵֶֶַָָָָֹלּמה
ּבּקׁשיֹות  נעׂשה ּומה אחת. ּבבת הּדּבּור ְְֲִִֶַַַַַַַֻמן
אחד, טעמם ׁשאין הּפסּוקים מּׁשּנּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהּנׁשארֹות
ולא  ּבּׁשנּיה והּכתּוב וׁשמֹור. זכֹור ְְְְְִַַָָָָֹּכמֹו
רע ּבית תחמד לא נתקן אי ּגם ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּברא ׁשֹונה.
ולא  ההפּוכים. ּגם .רע אׁשת תחמד ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹֹעם
מּוסר, ל אפרׁש עד אּלה  ּכל ל לפרׁש ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָאּוכל 
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
אֹומר, עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו הןמלּמד לאו ועל הן הן (מכילתא)על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש
ּבמצֹותיו  קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא רצֹון מקּימים הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּבמצֹות

ּבּזֹוה"ק וכדאיתא ונׁשמתֹו, ּבגּופֹו אחר חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל ידי על ב. ב)וצּונּו". קע, איברים (ח"א רמ"ח ּכנגד הן מ"ע דרמ"ח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ׁשס"ה ּכנגד הן ל"ת מצֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוׁשס"ה

ּומעלה  מזּכ הּוא קּיּומם ידי ׁשעל ּתכנם ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ּבין חּלּוק יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהּנה,
יֹוריד  ׁשּלא ּכדי ּבהן להּכׁשל ׁשּלא להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש אּלּו ּדאּסּורים ּתכנם מל"ת א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאת

זֹו. למצוות־לא־תעשה הּׁשּי ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹויפּגם
הּוא  ׁשעי"ז הּוא ׁשניהם ּתכן מל"ת, על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ּכׁשּמקּים ּדהן הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹא

הׁשי"ת. וצּוּוי רצֹון ְְְִֵֵַַמקּים
את  ראּו ׁשּבמ"ע – הן" הן "על ענּו ולכן האדם, את ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ּבמ"ת ּבנ"י ראּו ר"י לדעת ור"ע. ר"י ּפליגי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּובזה

במצוות־לא־תעשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי והענין הרע את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל החּיּובי וענין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּטֹוב
לקּים  ּומזּמן ׁשּמּוכן הּוא הּמצ ֹות ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה מ"ת ּבעת ּכי "הן". ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל ר"ע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻא

ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו לקּים הן ׁשּתהיה, אפן ּבכל הּבֹורא עזראעזראעזראעזרא....רצֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

dxezd lr `xfr oa`

`ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ּבפרׁשה קׁשֹות ׁשאלֹות יׁש . «¿«≈¡…ƒְֵֵַָָָָ
לבּדם  הּדברים הּׁשנים ּכי רּבים אמרּו ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹהּזאת.
ראׁשֹון  ּבדּבּור ׁשּכתּוב ועדּותם הּׁשם. ְְִִֵֵֶַַָָָאמר
אלהי ה' אנכי ּכי ּובּׁשנּיה ,אלהי ה' ְֱֱִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹאנכי
.אלהי ה' ׁשם את ּכתּוב ּובּׁשליׁשי קּנא. ְֱִִֵֵֶֶַַָָֹאל
אמר  ולא לּׁשוא, ׁשמֹו את יּׂשא אׁשר את ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּגם
וגֹו' ה' עׂשה ימים ׁשׁשת ּכי ּוברביעי ְְְִִִִִֵֶָָָָׁשמי.
אלהי ה' אׁשר אמר ּובחמיׁשי ה'. ּבר ּכן ֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹעל 
אנכי  ּדּבּור יסּפר אי לׁשאֹול ויׁש .ל ְְְִִִֵֵֵֵַָָֹנֹותן

הּד אינּנּוּבע ׂשרת והּנה המצּוה, הּוא ּכי ברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּוׁשאלֹות  תעׂשה. לא מצות ולא עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַֹֹמצות
הּפרׁשה  זֹו קראנ ּו אנחנּו והּנה  מאּלה. ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָקׁשֹות
ּופרׁשת  ראׁשֹונה, יתרֹו וּיׁשמע ּפרׁשת ְְִִִִֶַַַַָָָָָׁשהיא
אנכי  מּתחּלת ּכי  ראינ ּו והּנה ׁשנּיה . ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹואתחּנן 
אין  לּׁשוא, ׁשמֹו את יּׂשא אׁשר את סֹוף ְְְֲִֵֵֶֶַַָָועד 
סֹוף  עד זכֹור ּומּתחּלת הּפרׁשּיֹות. ב' ּבין ְִִִִֵַַַָָָׁשּנּוי
מקֹומֹות.ּבראׁשֹונה  ּבכמה ׁשּנּוי הּדברים, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָעׂשרת
ּתֹוספת, ּבאחרֹונה ׁשם ּגם ׁשמֹור. ּובּׁשנית ֲִֵֶֶַַַָָָָָזכֹור,
,ּובהמּת ּבראׁשֹונה .אלהי ה' צּו ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָֹּכאׁשר
מּכל  והקׁשה .וחמר וׁשֹור ּתֹוספת, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹּובּׁשנּיה
ׁשׁשת  ּכי ׁשּבת, טעם ּכתּוב ּבראׁשֹונה ּכי ִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלה,
ואמר  הארץ. ואת הּׁשמים את ה' עׂשה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָימים
ואּלה  הּׁשּבת. יֹום את ה' ּבר ּכן על ְֵֵֵֶֶַַַַָעֹוד,
אחר, טעם רק ּבּׁשנית, ּכתּובים אינם ְְִִִֵֵֵַַַַַַָהּפס ּוקים
ואמר  מצרים. ּבארץ היית עבד ּכי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוזכרּת
את  לעׂשֹות אלהי ה' צּו ּכן  על ְֱֲֲִֵֶֶַַַָָֹּבאחרֹונה,
אב  ּכּבּוד ׂשכר ּכתּוב ּבראׁשֹונה  הּׁשּבת. ְִִַַַָָָָָיֹום
ּבּׁשנּיה. וכן ,ימי יאריכּון למען ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָואם
ּבכּבּוד  הֹוסיף ּגם .ל ייטב ּולמען הֹוסיף ְְִִִִַַַַַָרק
ּבראׁשֹונה  .אלהי ה' צּו ּכאׁשר ואם, ְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹאב
ולא  תגנב לא תנאף לא תרצח לא ְְְְִִִַָָֹֹֹֹֹּכתּוב
ולא  תנאף ולא תרצח לא ּכתּוב ּבּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹֹתענה.
ׁשקר, עד ּכתּוב ּבראׁשֹונה תענה. ולא ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹתגנב

תחמד  לא ּכתּוב ּבראׁשֹונה ׁשוא . עד ְְִִֵֵַַָָָָֹֹּובּׁשנית
ולא  ּובּׁשנית .רע אׁשת תחמד לא ,רע ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹּבית
.רע ּבית תתאּוה ולא ,רע אׁשת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹתחמד
ּכתּוב  ּובּׁשנית ׂשדהּו, ּכתּוב אין ִִֵֵֵַָָָָָּבראׁשֹונה
ׁשֹורֹו קדם ואמתֹו עבּדֹו ּבראׁשֹונה ְֲִֵֶַַָָָָֹׂשדהּו.
עבּדֹו לפני וחמֹורֹו ׁשֹורֹו ּובּׁשנית ְְֲֲִִֵֵַַַַוחמֹורֹו,
ּכל  את אלהים וידּבר ּכתּוב ּבראׁשֹונה ְֱֲִִֵֵַַַָָָָָֹואמתֹו.
הּדברים  את ּובּׁשנית לאמר, האּלה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּדברים
חּפׂשנּו וכאׁשר קהלכם. ּכל אל ה' ּדּבר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהאּלה 
ׁשאמרּו מצאנּו ּככה, על אמרּו מה חז''ל ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּבדברי
הּדבר  וזה  נאמרּו. אחד ּבדּבּור וׁשמֹור ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָזכֹור
אפרׁש. ּכאׁשר לנּו ׁשהיּו הּקׁשיֹות מּכל ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻקׁשה
ּכי  נכֹונה, ּדּברּו ׁשּלא ׁשאמר חלילה ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹוחלילה
ּדֹורינּו אנׁשי רק ּדעּתם . ּכנגד נקּלה ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָּדעּתנּו
ּכאׁשר  ּכן ואינּנּו ּכמׁשמעם, ּדבריהם ּכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיחׁשבּו

א  ּבּסֹוף ּובאחרֹונה אפרׁש הּקׁשיֹות. ׁשאזּכיר חר ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֻ
הּקׁשיֹות  ּכל להסיר היׁשרה הּדר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻאפרׁש
ׁשּיאמר  יּתכן ולא הּזאת. ׁשּבּפרׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׁשאלֹות
והּנה  נס. ּבמעׂשה רק אחת ּבבת וׁשמֹור ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָזכֹור
נכּתב  לא לּמה לׁשאֹול יׁש ּכאן ּגם ּכי ְְִִִֵֶַַָָָֹנֹודה
והּנה  ּכןּבּׁשנית. וגם וׁשמֹור, זכֹור ְְְִִִֵֵֵַַָָָָּבראׁשֹונה
ּבבת  נאמרּו אם  הּפסּוקים ּבאֹותם נעׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָמה
זה  הזּכירּו לא לּמה וׁשמֹור, זכֹור ּכמֹו ְְְִִֶַַָָָָֹאחת
ּבמעׂשה  נאמרּו אי לתמּה יׁש יֹותר ּכי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹחז''ל .
ׁשוה. טעמם ואין אחת, ּבבת רּבים ּפסּוקים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנס 
ׁשּתהיינה  וׁשוה, אחד ׁשּטעמם מּלֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
ּכאׁשר  הּׁשם יאמר ואי אחת. ּבבת ְְֱֲֵֵֶֶַַַַַַָֹנאמרֹות
זה  לפני צּוה מתי ועֹוד, .אלהי ה' ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹצּו
ּכתּוב  אין והּנה ואם. אב ּכּבּוד על ְֲִִֵֵֵַַַָָָָהּמעמד
ולא  זה אמר ּכן, ל.אם ייטב למען ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבראׁשֹונה
וגם  ּבוי''ו. תנאף ולא יאמר ואי זה. ְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹאמר
אׁשת  תחמד לא ּובּׁשנית ,רע ּבית תחמד ְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹֹלא
ּכ ואחר ואמת ֹו עבּדֹו יאמר  אי וע ֹוד .ְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹרע

הּדבר. הפ אחת ּבבת ויאמר וחמֹורֹו, ְְֲֵֶַַַַַַָָֹׁשֹורֹו
והקׁשה  הּדברים. אּלה ּכל  סֹובלת הּדעת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין 
על  ׁשּנעׂשה ּפלא ּכל ּכי ׁשהזּכרּתי, מה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּכל
יבין. והּמׂשּכיל ּדמיֹון, למקצתֹו יׁש מׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹידי
זכֹור  ּדּבר ׁשהּׁשם  ופלא  הפלא הּדבר זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּנה 
ּכתּוב  זה להיֹות ראּוי והיה אחת, ּבבת ְְְְִֶַַַָָָָָוׁשמֹור
והּמֹופתים  האֹותֹות מּכל יֹותר ּבּתֹורה ְְְִִֵַַָָָָֹּומפרׁש
ּכדּבּור  הּׁשם ּדּבּור אין אמרנּו ואם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשּנכּתבּו.
הּׁשם. ּדּבּור יׂשראל הבינּו אי הּנה אדם. ְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּכל
אחת, ּבבת וׁשמֹור זכֹור יׁשמע אם האדם ְְְִִִַַַַָָָָָּכי
אחת. מּלה ואפילּו זה, ולא זה לא יבין ְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹלא
הּכ''ף  לפני הּזי''ן יׁשמע לא אם זכֹור, ְְְִִִִֵַַַַַָֹּכמֹו
והּנה  המדּבר. ּדּבר מה יבין לא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹוהרי''ׁש,
האזן. מהרּגׁשת נכּבדת העין הרּגׁשת ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹידענּו
הראֹות  רגע ּכי ּגמּורֹות ּבראיֹות ידענּו ְְְִִִֵֶַַָָָּכי
ראתה  העין רק הרעם, רגע הּוא לעין ֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָהּברק 
והליכתֹו האזן. אל הּקֹול מביא והאויר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמרחֹוק,
הרגע. עבֹור אחר רק האזן אל יּגיע ולא ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלאט,
נכּתב  ּדמּותם ּבם, מדּבר ׁשהאדם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהאֹותּיֹות
מקֹומֹות, מהחמּׁשה מֹוצאם ּדר על ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבאויר
והּנה  אדם. ּבן ּביד ׁשהּוא הּמכּתב ּדר על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא
וי''ו  ּכ''ף קֹודם ּבאזן נכנס הּזי''ן אֹות ְִִֶֶַַַָָָָֹּכל
זכֹור  ׁשּנאמר היה ּפלא נאמר אם והּנה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרי''ׁש.
ואם  האזן. ּתׁשמע אי אחת, ּבבת ְְְְִִֵֶַַַַָָֹוׁשמֹור
מּלֹות  ׁשּתי האזן ׁשּתׁשמע היה ּפלא ּגם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹנאמר
אֹותּיֹות. ׁשּתי לׁשמֹוע ּכּמנהג ׁשּלא אחת ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹּבבת
ּכבד  ׁשהּוא ז''ל חכמים זה הזּכירּו לא ְֲִִִֵֶֶַָָָָֹלּמה
ּבּקׁשיֹות  נעׂשה ּומה אחת. ּבבת הּדּבּור ְְֲִִֶַַַַַַַֻמן
אחד, טעמם ׁשאין הּפסּוקים מּׁשּנּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהּנׁשארֹות
ולא  ּבּׁשנּיה והּכתּוב וׁשמֹור. זכֹור ְְְְְִַַָָָָֹּכמֹו
רע ּבית תחמד לא נתקן אי ּגם ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּברא ׁשֹונה.
ולא  ההפּוכים. ּגם .רע אׁשת תחמד ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹֹעם
מּוסר, ל אפרׁש עד אּלה  ּכל ל לפרׁש ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָאּוכל 
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סֹודי, ויֹודע עדי הּוא והּׁשם הּקדׁש. לׁשֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹּדר
הייתי  הּקׁשיֹות, אּלה לפרׁש ׁשהצרכּתי לּולי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻֻּכי
חז''ל: ּדברי אתּקן ׁשאפרׁש ולפני ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמחריׁש.

¯aÁÓ‰ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ לׁשֹון אנׁשי מׁשּפט . »««¿»»«¿«≈ְְְִֵַַ
ּופעם  היטב, ּבאר ּדּבּורם יבארּו ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהקדׁשּפעם 
הּׁשֹומע  ׁשּיּוכל קצרֹות ּבמּלֹות הּצֹור ְְְִֵֶֶַַַַָֹיאמרּו
ּכגּופֹות, הם הּמּלֹות ּכי ודע טעמם. ְְְֲִִִֵַַַָָלהבין
ּכמֹו לּנׁשמה והּגּוף ּכנׁשמֹות. הם ְְְְְְִִֵַַַָָָָוהּטעמים 
לׁשֹון, ּבכל החכמים ּכל ּכןמׁשּפט על ְְְֲִִִֵַַָָָָָּכלי.
מּׁשּנּוי  חֹוׁשׁשים ואינם הּטעמים. ְְְְְִִִִִֵֶַָָׁשּיׁשמרּו
אּתן  והּנה ּבטעמן. ׁשוֹות ׁשהם אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמּלֹות,
מן  אּתה ארּור לקין ה' אמר ּדמיֹונֹות. ְְְִִִַַַָָָל
ּתת  תֹוסף לא האדמה את תעבד ּכי ֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹֹהאדמה,
הן  אמר וקין ּבארץ. ּתהיה  ונד נע ,ל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכחּה
הּוא  ּומי האדמה. ּפני מעל הּיֹום אֹותי ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּגרׁשּת
ׁשוה  אינֹו הּטעם ּכי ׁשּיחׁשב לב לֹו ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשאין
אליעזר  אמר והּנה הּמּלֹות. ׁשּנּוי ְֱֲִִִִֵֶֶַַַָּבעבּור
הׁשקיני  אליה ואֹומר אמר והּוא נא, ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהגמיאיני
הּבֹור, ּבבית אׁשר הּׁשבי ּבכֹור מׁשה, אמר ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹנא.
ּומׁשה  הרחים. אחר אׁשר הּׁשפחה ּבכֹור ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹוכתּוב

על הזּכי  ׁשהתּפּלל תֹורה ּבמׁשנה הּתפּלה ר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
לּתפּלה  ּדֹומה ואינֹו העגל, ּבעבּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָיׂשראל
לב  לֹו ׁשאין למי תּׂשא, ּכי ּבפרׁשת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּנזּכרת
ּפרעה  חלֹום  ּכמֹו ׁשּנּוי ּדבר ּכל והּכלל, ְְְְְְֲִִַַַָָָֹלהבין.
ׁשֹונֹות, מּלֹות ּתמצא רּבים, ואחרים ְְְֲִִִִֵֶַַַַָּונב ּוכדנּצר,
ׁשּפעם  ל אמרּתי וכאׁשר ׁשוה. הּטעם ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָרק
יעׂשּו ּכ ארּכה. ּופעם  קצרה ּדר ְֲֲֲֶֶַַַָָָָֹֻיאחזּו
אֹותֹו, לגרֹוע אֹו מׁשרת  אֹות להֹוסיף ְְְְִִִֵַָָּפעמים
ּומׁשה  וארּגמן , ּותכלת הּׁשם אמר ׁשוה. ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוהּדבר
ׁשהם, אבני הּׁשם אמר וארּגמן. ּתכלת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאמר
ּוׁשניהם  רּבים וכאּלה ׁשהם. ואבני אמר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּומׁשה
קצרה  ּדר אחז וי''ו, ּבלא הּכתּוב ּכי ְְְִִֶֶַַָָָָָֹנכֹונים.
ּבעבּור  יּזיק, לא ּבוי''ו הּכתּוב ּגם יּזיק. ְְֲִִַַַַַָָֹֹולא
נראית  ׁשהיא הּוי''ו והּנה לבאר. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהֹוסיף
לּמה  טעם , לֹו מבּקׁש אדם אין  הּפה, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבמבטא
נכֹון. וזה זה ּכי נֹוסף. ולּמה נכּתב ולּמה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָנגרע 
עליו  יבּקׁש לא ּבֹו, ׁשּיבּוטא הּנראה  על ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהּנה
ּבּנח  טעם נבּקׁש ּכןלּמה אם טעם. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָּבכתב
לעֹולם, מּלת ּכמֹו ּבֹו, יבּוטא ׁשּלא ְְְֱִֶֶַַָָָֹהּנעלם
ּבני  והּנה חסר. לּמה אֹו מלא נכּתב ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָלּמה
היּו ואּלּו לחסר. ּגם לּמלא טעם יבּקׁשּו ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָהּדֹור
היה  ׁשהּמנהג אֹו מהם. לאחד טעם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָמבּקׁשים
מחריׁש. הייתי אחת, ּדר על הּכל ְֲִִִִֶֶַַַַַָֹלכּתֹוב
ּכתֹוב  אחד, אדם לי אמר מׁשל, ל אּתן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָוה ּנה
לעֹולם. אֹוהב ּפלֹוני אני ּכתֹוב. וזה ְְְְְְֲִִִֵֶַָלרעי
ּבלא  ּכן ּגם   אהב וי''ו . ּבלא ּפלני ְְְְְְִִֵַַַָָֹֹֹֹוכתבּתי
לּמה  ּוׁשאלני ראּובן ּובא חסר. לעלם ְְְִֵֵַָָָָָָָֹוי''ו.
רק  לכּתֹוב צֹור לי אין ואני חסרים. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָּכתבּת
מלאים  להיֹותם חפץ לי ואין לי. ׁשאמר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָמה
אכּתֹוב. אי ויֹודיעני לוי יבֹוא אּולי חסרים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָאֹו
ועּתה  יבין. הּמׂשּכיל רק ,להארי ארצה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹולא
עׂשרת  ּכי  ּדע הּנזּכרֹות. הּׁשאלֹות ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָאפרׁש
הּזאת, ּבפרׁשה ּכתּובים הם ּכאׁשר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹהּדברים
את  אלהים וידּבר ּכתּוב ּכי ּכּלם. אמרם ְֱֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֻהּׁשם 

אנכי, ּותחּלתם לאמר. האּלה הּדברים ְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּכל
ּכאׁשר  אמר מׁשה וגם .לרע אׁשר וכל ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוס ֹופם
הּדברים  את ּבּׁשנית, הּדברים עׂשרת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָהזּכיר
הפסק  ואין קהלכם, ּכל אל ה' ּדּבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהאּלה
ּבאצּבע  ּכּולם נכּתבּו ּכאׁשר ועֹוד, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָּביניהם.
ׁשהביאּו והעדּות ּכּלם. הּׁשם אמרם ּכן ְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻאלהים,
והחמיׁשי  והרביעי הּׁשליׁשי ּבּדּבּור ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָׁשהּכתּוב
אחרי  להׁשיב, יׁש המדּבר. ּדר על ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָאינֹו
ּכן  על לאלהים, ל להיֹות הּׁשם זה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּקּבלּת
ּגם  לּׁשוא. אלהי ה' ׁשם את תּׂשא לא ְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹאמר
מׁשּפט  ּכי ועֹוד. ה'. עׂשה ימים ׁשׁשת ְְִִִִֵֶַָָָּכי
ילין  לא ּכתּוב ּככה. לדּבר הּקדׁש לׁשֹון ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹאנׁשי
.אלהי ה' ּבית ּתביא ּכתּוב ואחריו חּגי, ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹחלב 
אינֹו אנכי ּדּבּור ּכי והאֹומרים  ּכאּלה. ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹורּבים
לא  אֹומרים יׁש נחלקּו. ּבזה הּדברים, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹמעׂשרת 
לא  והּׁשני הראׁשֹון. הּדּבּור הּוא ל ְְְִִִִֵֶַַָֹיהיה
אחד  מענין ּכי נכֹון, אינֹו וזה ּפסל. ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָתע ׂשה
ּבין  ּבגלּוי, ּבין ּבּסתר ּבין וזה. זה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָהּוא,
זכֹור, ּבּדּבּור והּנה ּבמעׂשה. ּבין הּלב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּבאמּונת
מצוה  והּכל ּובגלּוי, ּבּסתר ּובּת ּובנ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאּתה
,רע ּבית תחמד לא ּכי אמרּו ואחרים ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹאחת.
אׁשת  תחמד לא עׂשירי, והּדּבּור ּתׁשיעי. ְְְֲִִִִִִֵֶַַֹֹּדּבּור
תחמד, לא ּפעמים אמר הּׁשם ּכי וראייתם .ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹרע
יֹוצא  האחד ּדברים. ׁשני על הּוא החּמּוד ְְִִִֵֵֶַַָָָּכי
איׁש יחמד ולא וכמֹוהּו, ּגזל. ּכמֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָֹֹלמעׂשה,
ארץ  היה ּבּלב, החּמּוד זה ׁשאם .ארצ ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
על  ּבּלב, הּוא הּׁשני תחמד ולא רעה. ְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹֹיׂשראל
זה  ּגם תתאּוה. לא לפרׁש מׁשה הּוצר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכן
הּבית  עם הּגזל  יזּכֹור טעם מה ּכי הבל, ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַּדברי
והּנה  עּמֹו. האחרים הזּכיר לא והּנה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָֹלבּדֹו.
ּדּברּו לא ׁשאּלּו ראיה, מׁשה מּדברי ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹאּתן 
,רע ּבית תחמד לא אמר הּׁשם הּנה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹנכֹונה.
ּדעּתם  ּולפי .רע אׁשת תחמד לא אמר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּומׁשה
הּוא  הּזאת  ּבּפרׁשה  הּכתּוב הּׁשני תחמד ְִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
הפ מׁשה והּנה ה ּבית. ּגזלת והראׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבּלב ,
,רע ּבית תתאּוה ולא עם אמר ּכי ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּדבר,
.רע אׁשת הּגזל ׁשהּוא תחמד לא עם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹואמר

אנכי וה  ּדּבּור ּכי והאמת טעמם. נׁשחת ּנה ְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָֹ
ועּתה  ּבמקֹומֹו. אפרׁשנּו ּכאׁשר הראׁשֹון , ְְְֲֲִִֵֶַַָָָהּוא
הם  הּטעמים ּכי ּדע וׁשמֹור. זכֹור על ְְֲִִֵֵַַַַָָָאדּבר
אמר  אבינּו יצחק  והּנה הּמּלֹות. לא ְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשּמֹורים ,
אמּות. ּבטרם נפׁשי ּתברכ ּבעבּור ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָלעׂשו,
ואברכ ׁשאמר ׁשּׁשמעה ליעקב אמרה ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹורבקה
אם  אמּות. ּבטרם ּכמֹו מֹותי, לפני ה' ְְְְִִִִֵֵֶֶָלפני
היא  הּתׁשּובה, ה'. לפני להֹוסיף טעם מה ְְְִִִֵֵַַַַָּכן ,
ׁשּיבר והּברכה לה', נביא יצחק ּכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָידעה
לפני  ליעקב אמרה ּכן על היא. נבּואה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּבדר
הּברכה. טעם מפרׁשת ּכמֹו היא והּנה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָה',
הּכתּובים  הּדברים עׂשרת ּכי מׁשה, עׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹוככה
ּתֹוספת  ּבלי הּׁשם ּדברי הּזאת, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּפרׁשה
לּוחֹות  על הּכתּובים  לבּדם והם ְְְְִִֵַַַַַָּומגרעת,
הּוא  זכֹור ּכי הּגאֹון אמר ּכאׁשר לא ְֲִִֶַַַַָָָֹהּברית.
הּדברים  ועׂשרת הּׁשני. ּבּלּוח וׁשמֹור הא', ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבּלּוח
מׁשה. ּדברי הם ואתחּנן ּבפרׁשת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּכתּובים

ּכאׁשר  ּפעמים ּכתיב ׁשּׁשם הּגמּורה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָוהראיה
הראׁש מֹוח ּבאחרית ּכי ודע . אלהי ה' ְְְֱֲִִִֶַַַָֹֹצּו
הּצּורֹות. מׁשמרת מקֹום והּמקֹום הּזכירה. ְְְְִִֶֶַַַָָהּוא
זכֹור, וטעם הּׁשמירה. ּכֹוללֹות הּזכירה ְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּנה
וכל  מהּׁשבּוע. הּוא יֹום איזה יֹום ּכל ְְִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיז ּכר
יעׂשה  ׁשּלא הּׁשביעי הּיֹום ׁשּיׁשמֹור ּבעבּור ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹזה
הּׁשמירה. היא  הּזכירה טעם וה ּנה מלאכה. ְְְְִִִִֵַַַַָָָָּבֹו
הּׁשֹומעים  ּכל הבינּו זכֹור, הּׁשם אמר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוכאׁשר
נאמרּו. אחת ּבבת ּכאיּלּו ׁשמֹור, ּכמֹו טעמֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָּכי
ּכי  טעם ּבּׁשנית להזּכיר מׁשה הּוצר ְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹולא
ּכאׁשר  אמר ּבתחּלה ּכי ה'. עׂשה ימים ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשׁשת
ּבתֹורת ּכּכתּוב אֹומר ּכאּלּו ,אלהי ה' ְְְֱִִֵֶֶַָָֹצּו
ׁשהּׁשם  ּובעבּור ויקּדׁשהּו. עד זכֹור ְְְֲִֵֵֶַַַַַָּבדּבּור
הּׁשם  ּפרׁש ולא והאּמה, העבד  ׁשּיׁשּבת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹצּוה
ׁשּצּו זה ואמר טעמֹו, מׁשה ּפרׁש זה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלּמה
ׁשהיית  ׁשּתזּכֹור ּבעבּור העבד, ׁשּיׁשּבת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשם
ּכי  ודע הּׁשם . וּיפּד ּבמצרים, ּכמֹוהּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָעבד
ודּבּור  תעׂשה. לא מצות ּכּולם ּדברים ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹהּׁשמנה
ׁשּנטע  הּדעת ּומּׁשּקּול  עׂשה, מצות הּוא ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָּכּבד 
למי  להטיב  אדם  ּכל  חּיב  האדם, ּבלב  ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהּׁשם 
על  רק לעֹולם יצא לא הּבן והּנה לֹו. ְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּייטיב 
ורּבּוהּו וטּפחּוהּו ּגמלּוהּו והם אבֹותיו, ְְְְְֲִִֵָָָיד
לכּבדם  חּיב והלּביׁשּוהּו, והאכילּוהּו ְְְְְְְֱִִִִֶַַָָוהׁשק ּוהּו
על  חי להיֹותֹו הּסּבה לֹו היּו הם ּכי  ימיו . ְִִִֵַַַָָָָָּכל
.ימי יאריכּון למען ׂשכרֹו ּכן על האדמה, ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָּפני
ידיהאבֹות  על נׁשמה ּבֹו נפח הּׁשם ּכי ְְֲִֵֵַַַַָָָָָּובעבּור
מי  ּכי אב ֹותיו. ׁשּיכּבד צּוה הּגּוף , ְְֲִִִִֵֶֶַַָָׁשּתּקנּו
מׁשה  והּנה הּׁשם. את מכּבד הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשּיכּבדם,
ואמר  ,אּמ ואת אבי את ּכּבד ואמר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפרׁש
על  הּוא הּׂשכר ּכי ,אלהי ה' צּו ְֱֲִִֶֶַַַָָֹּכאׁשר
תעׂשה, לא מצות  על והענׁש עׂשה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹמצות
אמר  והּנה תאכלּנּו. לא ּבּפסּוק אפרׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכאׁשר
יאריכּון  למען האבֹות לכּבד חּיב אּתה ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹמׁשה 
ּגם  הּדעת. ּבׁשּקּול הּוא החּיּוב וזה .ְְִִֶֶַַַַַָימי
עֹוד  ל יהיה ׁשּתכּבדם, הּׁשם ׁשּצּוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבעבּור
ּבעבּור  ,ל ייטב למען והּוא טֹוב, ְְֲִַַַַָָָׂשכר
ּכאׁשר  מׁשה, ּדברי והּנם הּׁשם. ּבקֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשמעּת
אבני  ּכי אמרּתי ּוכבר  רבקה. ּבדברי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹמפרׁש
ּתנאף  לא ּגם הּוא. ׁשוה ׁשהם ואבני ְְְִֵֶַַַַַָֹֹֹׁשהם,
הם. אחד אב ּבני וׁשקר, וׁשוא תנאף, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹולא
והּׁשם  יצאּו. אחד מּבטן  ותתאּוה, ּתחמד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּגם
הּׂשכל  אנׁשי ּכי ,רע ּבית תחמד לא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאמר
ואמה, עבד ּכן ואחר אּׁשה, ּכן  ואחר ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיקנ ּו
סדּורים  הם וככה ׂשדהּו, לחרׁש וחמֹור ְְְֲֲִֵֵַַָָָֹוׁשֹור
אחרת, ּדר על סדרם ּומׁשה הּזאת. ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבּפרׁשה
ואחר  ּתחּלה אּׁשה חֹומדים הם הּבחּורים ְְְִִִִִֵַַַַָָּכי
ׁשֹור  הקּדים  והּׂשדה, הּבית ּוכנגד ּבית. ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּכ
ואמה. עבד ּכ ואחר ּבהם, ׁשּיחרׁש ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמֹור
ּכלל  ּכאׁשר ,לרע אׁשר וכל ּבאחרֹונה ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכלל
הּׁשם  ּדברי מׁשה, ּבדברי ּכי ּובעבּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַֹהּׁשם.
ּכל  ולא הּדברים, את ּכתּוב ּכן על ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹמעורבין,
הראׁשֹון  ּדּבּור ּבראׁשֹונה. ּכתּוב ּכאׁשר ְֲִִִִֶַַָָָָָהּדברים
ּדרכים. ב' על הם הּמצֹות ּכל ּכי ּדע ְְִִִִֵַַַָָָֹאנכי,
מהּׁשם  נטּועֹות ׁשהם מצֹות הראׁשֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָוהּדר
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ּבעׂשרת  ואין רּבים והם ּדעת , אנׁשי ּכל  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבלב
ׁשּקּול הּדברים  ּבכלל ׁשאינּה לבּדּה, הּׁשּבת רק ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ולׁשֹון  עם ּבכל מׂשּכיל ּכל ּכן על ְְְִֵַַַַַַָָָהּדעת.
הּדעת, ּבׁשּקּול נטּועים הם ּכי ּבהם, ְְִִִִֵֶַַַָמֹודים
ׁשּׁשמר  והם לגרֹוע. ולא להֹוסיף אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹועליהם
והּׁשם  נֹוספֹות. האחרֹות מצֹות עם ְְְֲִִֵֵַַָָָָאברהם
ׁשאין  ּומי הּדעת. לאנׁשי רק הּתֹורה נתן ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֹלא
מצֹות  הּׁשנית, והּדר ּתֹורה. לֹו אין ּדעת ְְִִֵֵֶֶַַַַָלֹו
וחלילה  צּוּו. לּמה מפרׁשֹות ואין ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻהּנעלמֹות ,
ׁשּקּול  מכחׁשת מהן אחת מצוה ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָחלילה
צּונּו אׁשר ּכל לׁשמֹור חּיבים אנחנּו רק ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָהּדעת.
נגלה. ׁשּלא ּבין הּסֹוד לנּו ׁשּנגלה ּבין ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשם ,
הּדעת, ׁשּקּול מכחׁשת מהן אחת  מצאנּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָואם
רק  ּכמׁשמעֹו. הּוא ּכי ּבֹו, ׁשּנאמין נכֹון ְְֲִִֵֶֶַַַָָאינּנּו
הּוא  אם טעמֹו, מה נבּקׁש ז''ל חכמינּו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּבספרי
ּכתּוב, זה מצאנּו לא ואם מׁשל. ּדר ְִֶֶֶַָָָָָֹעל
נּוכל  אּולי יכלּתנּו, ּבכל ּונחּפׂש אנחנּו ְְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָנבּקׁש
ּכאׁשר  נניחּנה יכלנּו, לא ואם אֹותּה. ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹלתּקן
ּומלּתם  ּכמֹו היה. מה ידענּו ׁשּלא ונֹודה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹהיא,
צּונּו הּוא וכי לבבכם, ערלת ְְְְִִֵֶַַָָאת
ּכל  ּכי ּברּורה ּדעת וידענּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשנרצחנּוּכאכזרי.
סֹוד  הּדעת, מּׁשּקּול חּיבֹות ׁשאינם ְִִִֵֶַַַַַָָהּמצֹות
מּמּנּו. נעלם ואם מהן, אחד לכל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאחד
צּוּו, לּמה ּבמקצתם ּכתּוב ּכי זה, על ְְְִִֵֶַָָָָָָֻוהעד
וחג  ּבראׁשית. למעׂשה זכר ׁשהּוא הּׁשּבת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָּכמֹו
ּכי  הּגר את ואהבּתם ּתזּכֹור. למען ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַהּמּצֹות,
ירּבה  ולא ּתקּדׁש. ּפן  והּכלאים, הייתם. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַֹּגרים
ירּבה  לא וכן העם. את יׁשיב ולא סּוסים ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹלֹו
ולא  לבבֹו. יסּור ולא לּמה והזּכיר נׁשים, ְְְְְִִִָָָָָֹֹלֹו
ּכתּוב  הּוא ּכאׁשר עצמּה, ּבפני מצוה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָׁשהיא
ּבֹו, וקרא וטעם קּיירא . ּבן ׁשמעֹון ְְְְְִִֶַַַָָָָּבהלכֹות
למען  הקהל, ּופרׁשת מאחיו. לבבֹו רּום ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלבלּתי
הּמׂשּכיל  ּכןיּוכל אם ּככה. מצֹות ורּבֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָילמדּו.
סֹוד  ּתֹורה מּדברי לדעת עיניו, ּפקח ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהּׁשם
האחת  ּדברים. ג' על הּמצֹות וכל הּמצֹות. ְְְְִִִַַַַַָָָָּכל 
מצֹות  והג' הּלׁשֹון. מצֹות והּב' הּלב. ְְְְְִִִֵַַַַַָמצות
עׂשה  מצות  ּדרכים , ׁשני  על  הּלב ּומצות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָעׂשה .
ואהבּת עׂשה מצות והּנה תעׂשה. לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּומצות
הּׁשם  את ּוליראה ּבֹו ּולדבקּה .אלהי ה' ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹאת
תעׂשה, לא ּומצות .ּכמֹו לרע ואהבּת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹהּנכּבד.
ולא  תּקם ולא .ּבלבב אחי את תׂשנא ְְְְִִִִֶֶָָָֹֹֹֹלא
תעׂשה. ולא עׂשה הּלׁשֹון, מצות ּגם ְְֲֲִִֵֶַַַַָֹֹתּטר.
ּוברּכת  הּמזֹון ׁשמעּוברּכת קריאת ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָעׂשה
ּומצֹות  ּככה. ורּבים מעׂשר. וּדּוי ּגם ְְֲֲִִִִֵַַַָָֹּכהנים.
תקּלל. לא אלהים .ּברע תענה לא תעׂשה, ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַֹֹֹֹלא
ולאֿתעׂשה  עׂשה ּומצֹות חרׁש. תקּלל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַֹֹלא
ּומצֹות  להזּכירם. צֹור ואין רּבים, הם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּבמע ׂשה
ורּבים  ּכּלם. על  הּנכּבדים העיּקרים הם ְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻהּלב
ּבדברי  רק הּלב , ּבמחׁשבת עֹון אין ּכי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָחׁשבּו
לבּדּה קׁשה הּוא ּכי ּובאמת ּכֹוכבים. ְֱֲִִֶֶֶַַָָָעבֹודת
ּכּלם. ּכנגד היא רק רעֹות, מחׁשבֹות מּכל ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻיֹותר
וׁשם  ה'. ׂשנא הּנה ׁשׁש ּכתּוב, יראּו ְְֲִֵֵֶַָָָָֹוהלא
ּוכתיב  און. מחׁשבֹות חֹורׁש לב ְְְִֵֵֶַָָּכתּוב,
לּטֹובים  ה' הטיבה . לבב עם  היה ְִִִִֵֶֶַָָָָָהטיב ֹותּכי

אני  ׁשלם. לבבכם והיה ּבלּבֹותם. ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוליׁשרים
הּדּבּור  זה והּנה לּלבב. יראה וה' לב. חֹוקר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה'
הּדברים  הּתׁשעה ּכל עיּקר הּוא ְְִִִִַַַָָָָהראׁשֹון
הּלב. מּמצֹות קרֹוב והּוא אחריו. ְְְֲִִִִֵַַַָָָהּנכּתבים
לּבֹו אמּונת ותהיה ׁשּיאמין הּדּבּור זה ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַוטעם
נכּתב  ׁשהּוא הּנכּבד הּׁשם זה ּכי ספק, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבלי
רּבי  ׁשאלני אלהיו: לבּדֹו הּוא נקרא, ְְְְֱִִִַַַָָָֹֹולא
אנכי  הזּכיר ל ּמה ּכב ֹוד, מנּוחתֹו הּלוי ְְְִִִִֵַָָָָָָֹיהּודה
ולא  מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר אלהי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹה'
.עׂשיתי ואני וארץ, ׁשמים ׁשעׂשיתי ֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָאמר
מעלֹות  אין ּכי ּדע אליו. ּתׁשּובתי היתה ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹוזאת
ׁשהם  ּבלּבם, ּבאמּונתם ׁשוֹות אדם ְְֱִֵֵֶֶָָָָָָּבני
מאמינים  הרּבים ּכי הּנכּבד. ּבּׁשם ְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָמאמינים
ּככה. אדֹוניהם להם ׁשּיאמר אזנים ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהׁשמעֹות
הּתֹורה  ּבדברי ּכתּוב זה ׁשראּו מהם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּולמעלה
לערער  אּפיקֹורֹוס יבא ואם למׁשה. הּׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנתן
לא  ּכי לפיהם, ידם יׂשימּו אלהים, אין ְֱִִִִִֵֶָָָֹֹּכי
חכמֹות  ללמד לּבֹו נׂשאֹו ואׁשר להׁשיב. ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹידע ּו
מקֹום  אל ּבהם  לעלֹות  מעלֹות ּכמֹו ְְֲֲֵֶֶֶַַָׁשהם

מעׂש יּכיר ּובצמחים חפצֹו, ּבמתּכנת הּׁשם ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
מעׂשה  ׁשּידע ּבעצמֹו, האדם ּובגּוף ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָּובחּיֹות 
על  היה ולּמה הּתֹולדֹות. ּכפי ואבר אבר ְְְִֵֵַַָָָָָָָָּכל 
לדעת  כן אחרי לּבֹו וּיגּבּה הּמתּכנת. ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹֹזאת
ּבעֹולם  הּׁשם מעׂשי ׁשהם הּגלּגּלים  ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּדברי
ּתקּדר  מתי זמן וידע עֹומד. ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהאמצעי
מּמּנּה. הּׁשמׁש יקּדר וכ ּמה הּלבנה. אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמ ׁש
לּה. ּגרם ּומי נקּדרה, לּמה הּלבנה ידע ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָוגם
ּבהם  ׁשאין ּגמּורֹות ּבראיֹות ידע אּלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
הּׁשם. את  הּמׂשּכיל ידע הּׁשם, ּומּדרכי ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָספק .
ּדרכי את נא הֹודיעני  מׁשה, אמר ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹוככה
הא' ּבדּבּור הז ּכיר הּנכּבד, הּׁשם והּנה .ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָואדע
מי  רק להבין יּוכל לא וזה ,אלהי ה' ְְֱִִִֶֶַַָָֹֹֹאנכי
ּבפרׁשת  ּפרׁשּתי ּכבר ּכי מּופלא. חכם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשהּוא 
העֹומד  הּוא לבּדֹו הּׁשם זה ּכי ׁשמ ֹות, ְְְִֵֵֵֶֶַַָואּלה
ּכמֹוהּו ולא עד . ׁשֹוכן זּולתֹו ואין  ׁשּנּוי, ְְְִֵֵַָָֹֹּבלא
ּבכחֹו. העליֹון העֹולם ּומעמיד סלה, קדם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹיֹוׁשב 
ּומלאכיו  הּׁשם. ּבכח האמצעי ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹוהעֹולם
העֹולם  וזה העליֹון. ּבעֹולם ׁשהם ְְְִֵֶֶֶַָָָָָהּקדֹוׁשים 
ּובכח  הּׁשם, ּבכח מעמדֹו ּבֹו, ׁשאנּו ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּׁשפל
לּמׂשּכיל  יסּפיק והּנה העליֹונים. העֹולמים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשני
וארץ  ׁשמים עׂשּית ּכי ה '. אנכי ּדּבּור ּגֹוי, ְֲִִִִִֶַַָָָָָֹּבכל 
לבּדם  ויׂשראל ׁשנה. אלפי מחמׁשת קרֹוב ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּיֹום
מכחיׁשים  אינם האּמֹות וחכמי ּבזה. ְְְִִִֵֵֶַַָָָֻמֹודים
רק  וארץ . ׁשמים עׂשה לבּדֹו הּוא הּׁשם ְִִֵֶַַַַָָָָָּכי
ּבלי  ּתדיר עֹוׂשה הּוא הּׁשם ּכי אֹומרים ְְִִִִֵֵֶַָהם
אֹותֹות  עׂשה הּׁשם והּנה ואחרית. ְְֲִִִֵֵֵַַָָראׁשית
להיֹות  מּׁשם ׁשהֹוציאם עד  ּבמצרים ְְְְִִִִִִֶַַָָּומֹופתים
הנּסה  אֹו מׁשה, אמר וככה לאלהים. ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹלהם
הּׁשם  ּכי והּטעם, ּגֹוי. לֹו לקחת לבֹוא ְֱִִֵַַַַַַָָֹאלהים
ּכי  ּגֹוי. לכל עׂשה ׁשּלא מה ליׂשראל ְְְִִֵֶַָָָָָָֹעׂשה
על  מֹוׁשל והּוא האמצעי. העֹולם ּברא ְְִֵֵֶַַָָָָָָהּׁשם
מּזל  ּבמערכת ּׁשּיׁש מה ּכפי הּׁשפל, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹולם
חלק  כן ּכי יקרּנּו, ּכן רע, אֹו מּטֹוב עם ְִִִֵֵֶַַַָָּכל
ּכפי  יׂשראל ּבמערכת היתה והּנה הּׁשם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהם

ּבכחֹו והּׁשם עבדים. עֹוד להיֹות מּזלם, ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹּכֹוכבי
ּבעֹולם  אֹותֹות חּדׁש האבֹות אהבת ְֲִֵַַַַָָָָלמען
האמצעי. העֹולם ּבממׁשלת היה ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהּׁשפל ,
לֹו להיֹותם הּמּזלֹות מרׁשּות יׂשראל ְְְְִִִֵֵַַָָָוהֹוציא
אין  קדמֹוננּו אמרּו זה ּובעבּור נחלה. ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָלעם
ּבדר זה אבאר ועֹוד ליׂשראל. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָמּזל
האֹותֹות  ּבעבּור והּנה תּׂשא. ּכי ְְְֲִִִִֵַַָָָָָמׁשליםּבפרׁשת
הראת  אּתה מׁשה אמר ּבמצרים, הּׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעׂשה 
חכמים, וׁשאינן חכמים זה, ראּו ׁשהּכל ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלדעת.
מעמד  ּבדבר עֹוד הֹוסיף ּגם ּוקטּנים. ְְְֲִִִִַַַַַּגדֹולים
מן  ּכןאחריו, על הּׁשם. קֹול ׁשּׁשמעּו סיני ְֲִִֵֵֶַַַַַָָהר
ואמר  ליּסרּך. קֹולֹו את הׁשמיע ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּׁשמים
האדם  ׁשּיׁשיב הּגמּורה, הּדעת ּכי ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּבאחרֹונה 
הּוא  הּׁשם ּכי ּבראיֹות לֹו ׁשּיתּברר עד  לּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַָָאל 
אל  והׁשבֹות הּיֹום וידעּת אמר ּכן על ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָלבּדֹו.
את  ּדע  ּבני ׁשלמה  ואּתה  ּדוד, ואמר .ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹלבב
לא  ּבּלב, הּוא והּדעת ועבדהּו. אבי ְְְֱִֵֵֵַַַַָָֹֹאלהי
ה', אנכי לּמׂשּכיל הז ּכיר וה ּנה הּפה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹּבהֹודעת
וׁשאינֹו הּמׂשּכיל ׁשּיבין .הֹוצאתי אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָוהֹוסיף
ּבעבּור  חּיב אּתה ּכי אלהי ואמר ְְֱֲִִֶַַַַַָָָֹמׂשּכיל.
לעבד  לי להיֹות עבדים, מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָׁשהֹוצאתי
ל אהיה ואני לעם. לי ותהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּתעבדני.
יׁשאל ּכי ּבפרׁשת זה ּפרׁש ּומׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹלאלהים.
לעׂשֹות  חּיבים אנּו לּמה הּׁשאלה טעם ּכי .ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּבנ
ּבֹורא  והלא האדם, מּכל יֹותר הּׁשם ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹמצֹות
הא' ּתׁשּובֹות. ׁשלׁש הזּכיר והּנה לכּלנּו. ְְְְִִִֵֶָָָָֹֻאחד
זאת  לנּו עׂשה והּוא לפרעה. היינּו ְְְֲִִַָָָָָֹֹעבדים
ּכל  לׁשמֹור חּיבין ּכןאנּו על הּגדֹולה, ְְִִֵַַַַָָָָָהּטֹובה
טעם  יֹודעים היינּו לא אפילּו ּׁשּיצּונּו, ְְֲִִִֶֶַַַַָֹמה
לצרּכֹו, אינם הּמצֹות אּלה ּכי והּב' ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמצֹותיו.
לחּיֹותינּו. הּימים ּכל לנּו לטֹוב אם ְְִִִֵַַָָָּכי
צּדיקים  ׁשּנהיה לנּו, ּתהיה ּוצדקה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָוהּׁשליׁשית
ּכל  מצאּו הּמחקר ואנ ׁשי הּבא. העֹולם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּלנחל 
ּכללים, ראׁשים והם י'. ׁשהם הּגּופֹות ְְְִִִֵֵֵֶַָָּדברי
ּדבר, ּכל עצם הּוא הראׁשֹון מהם. למעלה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאין 
וכּלם  מקרים ּכּולם ּדברים , והט' עֹומד. ְְְְְִִִֵַָָָֻוה ּוא
יצאּו. ּומּמּנּו אליו ונלוים הראׁשֹון, על ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָנסמכים
ּכי  עׂשרה. ּבחׁשּבֹון האחד ּכמּדֹות הּוא ְְְֲִִִֶֶָָָָּכי
ּבֹו. יּמצא חׁשּבֹון וכל חׁשּבֹון, ּכל יצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָמּמּנּו
ׁשאמר  הא' הּדּבּור זה והּנה הּיסֹוד. הּוא ְְִִִֵֶֶַַַָָּכי
והּלׁשֹון  הּלב מצות ּכל ּכֹולל הּנכּבד, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשם
ּבּׁשם  ּבלּבֹו מאמין ׁשאינֹו מי ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַוהּמעׂשה.
רגע  ּבכל להזּכירֹו אדם וחּיב מצוה. עליו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאין 
ּכי  יעׂשּנּו לא ׁשּיעׂשה, מה ּכל ּכי ְֲֲִִִֶֶֶַַַָֹלכבֹוד ֹו.
מּמצֹות  עצמֹו ימנע ולא ּכבֹודֹו. ּבעבּור ְְְְְֲִִִִַַַֹאם
ּכאדם  לבּדֹו. הּׁשם ּכבֹוד ּבעבּור רק ְְְֲֲֵֶַַַַַָָֹלאֿתעׂשה
ּכבֹוד  ּבעבּור יּתנּנּו לא לעני, צדקה ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹנֹותן 
ּכי  אדם. ּבני ׁשּיׁשּבחּוהּו ּבעבּור ולא ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹהּגּבאי
מּמעלת  ּבעיניו ּגבֹוהה האדם מעלת ּתהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָאז
מה  ממֹונֹו ועדף הֹון. לֹו ׁשּנתן הּׁשם ְְֵֶֶַַַָָֹּכבֹוד
העֹוׂשה  וככה מהּׁשם. ׂשכר לקּבל לתת, ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיּוכל
אֹו .לּמל יּודע ׁשּלא ּבעבּור ּבּסתר, ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעברה
זה  והחֹוׁשב ּבעיניהם. ויקל אדם ּבני ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיראּוהּו
הלא  עין יֹוצר אם ּכתּוב ּכן ּכי מׁשּגע, ְֲִִִֵֵַָָֹֻהּוא
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ּבעׂשרת  ואין רּבים והם ּדעת , אנׁשי ּכל  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבלב
ׁשּקּול הּדברים  ּבכלל ׁשאינּה לבּדּה, הּׁשּבת רק ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ולׁשֹון  עם ּבכל מׂשּכיל ּכל ּכן על ְְְִֵַַַַַַָָָהּדעת.
הּדעת, ּבׁשּקּול נטּועים הם ּכי ּבהם, ְְִִִִֵֶַַַָמֹודים
ׁשּׁשמר  והם לגרֹוע. ולא להֹוסיף אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹועליהם
והּׁשם  נֹוספֹות. האחרֹות מצֹות עם ְְְֲִִֵֵַַָָָָאברהם
ׁשאין  ּומי הּדעת. לאנׁשי רק הּתֹורה נתן ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֹלא
מצֹות  הּׁשנית, והּדר ּתֹורה. לֹו אין ּדעת ְְִִֵֵֶֶַַַַָלֹו
וחלילה  צּוּו. לּמה מפרׁשֹות ואין ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻהּנעלמֹות ,
ׁשּקּול  מכחׁשת מהן אחת מצוה ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָחלילה
צּונּו אׁשר ּכל לׁשמֹור חּיבים אנחנּו רק ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָהּדעת.
נגלה. ׁשּלא ּבין הּסֹוד לנּו ׁשּנגלה ּבין ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשם ,
הּדעת, ׁשּקּול מכחׁשת מהן אחת  מצאנּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָואם
רק  ּכמׁשמעֹו. הּוא ּכי ּבֹו, ׁשּנאמין נכֹון ְְֲִִֵֶֶַַַָָאינּנּו
הּוא  אם טעמֹו, מה נבּקׁש ז''ל חכמינּו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּבספרי
ּכתּוב, זה מצאנּו לא ואם מׁשל. ּדר ְִֶֶֶַָָָָָֹעל
נּוכל  אּולי יכלּתנּו, ּבכל ּונחּפׂש אנחנּו ְְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָנבּקׁש
ּכאׁשר  נניחּנה יכלנּו, לא ואם אֹותּה. ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹלתּקן
ּומלּתם  ּכמֹו היה. מה ידענּו ׁשּלא ונֹודה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹהיא,
צּונּו הּוא וכי לבבכם, ערלת ְְְְִִֵֶַַָָאת
ּכל  ּכי ּברּורה ּדעת וידענּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשנרצחנּוּכאכזרי.
סֹוד  הּדעת, מּׁשּקּול חּיבֹות ׁשאינם ְִִִֵֶַַַַַָָהּמצֹות
מּמּנּו. נעלם ואם מהן, אחד לכל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאחד
צּוּו, לּמה ּבמקצתם ּכתּוב ּכי זה, על ְְְִִֵֶַָָָָָָֻוהעד
וחג  ּבראׁשית. למעׂשה זכר ׁשהּוא הּׁשּבת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָּכמֹו
ּכי  הּגר את ואהבּתם ּתזּכֹור. למען ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַהּמּצֹות,
ירּבה  ולא ּתקּדׁש. ּפן  והּכלאים, הייתם. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַֹּגרים
ירּבה  לא וכן העם. את יׁשיב ולא סּוסים ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹלֹו
ולא  לבבֹו. יסּור ולא לּמה והזּכיר נׁשים, ְְְְְִִִָָָָָֹֹלֹו
ּכתּוב  הּוא ּכאׁשר עצמּה, ּבפני מצוה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָׁשהיא
ּבֹו, וקרא וטעם קּיירא . ּבן ׁשמעֹון ְְְְְִִֶַַַָָָָּבהלכֹות
למען  הקהל, ּופרׁשת מאחיו. לבבֹו רּום ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלבלּתי
הּמׂשּכיל  ּכןיּוכל אם ּככה. מצֹות ורּבֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָילמדּו.
סֹוד  ּתֹורה מּדברי לדעת עיניו, ּפקח ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהּׁשם
האחת  ּדברים. ג' על הּמצֹות וכל הּמצֹות. ְְְְִִִַַַַַָָָָּכל 
מצֹות  והג' הּלׁשֹון. מצֹות והּב' הּלב. ְְְְְִִִֵַַַַַָמצות
עׂשה  מצות  ּדרכים , ׁשני  על  הּלב ּומצות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָעׂשה .
ואהבּת עׂשה מצות והּנה תעׂשה. לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּומצות
הּׁשם  את ּוליראה ּבֹו ּולדבקּה .אלהי ה' ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹאת
תעׂשה, לא ּומצות .ּכמֹו לרע ואהבּת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹהּנכּבד.
ולא  תּקם ולא .ּבלבב אחי את תׂשנא ְְְְִִִִֶֶָָָֹֹֹֹלא
תעׂשה. ולא עׂשה הּלׁשֹון, מצות ּגם ְְֲֲִִֵֶַַַַָֹֹתּטר.
ּוברּכת  הּמזֹון ׁשמעּוברּכת קריאת ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָעׂשה
ּומצֹות  ּככה. ורּבים מעׂשר. וּדּוי ּגם ְְֲֲִִִִֵַַַָָֹּכהנים.
תקּלל. לא אלהים .ּברע תענה לא תעׂשה, ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַֹֹֹֹלא
ולאֿתעׂשה  עׂשה ּומצֹות חרׁש. תקּלל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַֹֹלא
ּומצֹות  להזּכירם. צֹור ואין רּבים, הם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּבמע ׂשה
ורּבים  ּכּלם. על  הּנכּבדים העיּקרים הם ְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻהּלב
ּבדברי  רק הּלב , ּבמחׁשבת עֹון אין ּכי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָחׁשבּו
לבּדּה קׁשה הּוא ּכי ּובאמת ּכֹוכבים. ְֱֲִִֶֶֶַַָָָעבֹודת
ּכּלם. ּכנגד היא רק רעֹות, מחׁשבֹות מּכל ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻיֹותר
וׁשם  ה'. ׂשנא הּנה ׁשׁש ּכתּוב, יראּו ְְֲִֵֵֶַָָָָֹוהלא
ּוכתיב  און. מחׁשבֹות חֹורׁש לב ְְְִֵֵֶַָָּכתּוב,
לּטֹובים  ה' הטיבה . לבב עם  היה ְִִִִֵֶֶַָָָָָהטיב ֹותּכי

אני  ׁשלם. לבבכם והיה ּבלּבֹותם. ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָוליׁשרים
הּדּבּור  זה והּנה לּלבב. יראה וה' לב. חֹוקר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה'
הּדברים  הּתׁשעה ּכל עיּקר הּוא ְְִִִִַַַָָָָהראׁשֹון
הּלב. מּמצֹות קרֹוב והּוא אחריו. ְְְֲִִִִֵַַַָָָהּנכּתבים
לּבֹו אמּונת ותהיה ׁשּיאמין הּדּבּור זה ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַוטעם
נכּתב  ׁשהּוא הּנכּבד הּׁשם זה ּכי ספק, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבלי
רּבי  ׁשאלני אלהיו: לבּדֹו הּוא נקרא, ְְְְֱִִִַַַָָָֹֹולא
אנכי  הזּכיר ל ּמה ּכב ֹוד, מנּוחתֹו הּלוי ְְְִִִִֵַָָָָָָֹיהּודה
ולא  מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר אלהי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹה'
.עׂשיתי ואני וארץ, ׁשמים ׁשעׂשיתי ֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָאמר
מעלֹות  אין ּכי ּדע אליו. ּתׁשּובתי היתה ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹוזאת
ׁשהם  ּבלּבם, ּבאמּונתם ׁשוֹות אדם ְְֱִֵֵֶֶָָָָָָּבני
מאמינים  הרּבים ּכי הּנכּבד. ּבּׁשם ְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָמאמינים
ּככה. אדֹוניהם להם ׁשּיאמר אזנים ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהׁשמעֹות
הּתֹורה  ּבדברי ּכתּוב זה ׁשראּו מהם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּולמעלה
לערער  אּפיקֹורֹוס יבא ואם למׁשה. הּׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנתן
לא  ּכי לפיהם, ידם יׂשימּו אלהים, אין ְֱִִִִִֵֶָָָֹֹּכי
חכמֹות  ללמד לּבֹו נׂשאֹו ואׁשר להׁשיב. ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹידע ּו
מקֹום  אל ּבהם  לעלֹות  מעלֹות ּכמֹו ְְֲֲֵֶֶֶַַָׁשהם

מעׂש יּכיר ּובצמחים חפצֹו, ּבמתּכנת הּׁשם ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
מעׂשה  ׁשּידע ּבעצמֹו, האדם ּובגּוף ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָּובחּיֹות 
על  היה ולּמה הּתֹולדֹות. ּכפי ואבר אבר ְְְִֵֵַַָָָָָָָָּכל 
לדעת  כן אחרי לּבֹו וּיגּבּה הּמתּכנת. ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹֹזאת
ּבעֹולם  הּׁשם מעׂשי ׁשהם הּגלּגּלים  ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּדברי
ּתקּדר  מתי זמן וידע עֹומד. ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהאמצעי
מּמּנּה. הּׁשמׁש יקּדר וכ ּמה הּלבנה. אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמ ׁש
לּה. ּגרם ּומי נקּדרה, לּמה הּלבנה ידע ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָוגם
ּבהם  ׁשאין ּגמּורֹות ּבראיֹות ידע אּלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
הּׁשם. את  הּמׂשּכיל ידע הּׁשם, ּומּדרכי ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָספק .
ּדרכי את נא הֹודיעני  מׁשה, אמר ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹוככה
הא' ּבדּבּור הז ּכיר הּנכּבד, הּׁשם והּנה .ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָואדע
מי  רק להבין יּוכל לא וזה ,אלהי ה' ְְֱִִִֶֶַַָָֹֹֹאנכי
ּבפרׁשת  ּפרׁשּתי ּכבר ּכי מּופלא. חכם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשהּוא 
העֹומד  הּוא לבּדֹו הּׁשם זה ּכי ׁשמ ֹות, ְְְִֵֵֵֶֶַַָואּלה
ּכמֹוהּו ולא עד . ׁשֹוכן זּולתֹו ואין  ׁשּנּוי, ְְְִֵֵַָָֹֹּבלא
ּבכחֹו. העליֹון העֹולם ּומעמיד סלה, קדם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹיֹוׁשב 
ּומלאכיו  הּׁשם. ּבכח האמצעי ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹוהעֹולם
העֹולם  וזה העליֹון. ּבעֹולם ׁשהם ְְְִֵֶֶֶַָָָָָהּקדֹוׁשים 
ּובכח  הּׁשם, ּבכח מעמדֹו ּבֹו, ׁשאנּו ְְֲֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּׁשפל
לּמׂשּכיל  יסּפיק והּנה העליֹונים. העֹולמים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשני
וארץ  ׁשמים עׂשּית ּכי ה '. אנכי ּדּבּור ּגֹוי, ְֲִִִִִֶַַָָָָָֹּבכל 
לבּדם  ויׂשראל ׁשנה. אלפי מחמׁשת קרֹוב ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּיֹום
מכחיׁשים  אינם האּמֹות וחכמי ּבזה. ְְְִִִֵֵֶַַָָָֻמֹודים
רק  וארץ . ׁשמים עׂשה לבּדֹו הּוא הּׁשם ְִִֵֶַַַַָָָָָּכי
ּבלי  ּתדיר עֹוׂשה הּוא הּׁשם ּכי אֹומרים ְְִִִִֵֵֶַָהם
אֹותֹות  עׂשה הּׁשם והּנה ואחרית. ְְֲִִִֵֵֵַַָָראׁשית
להיֹות  מּׁשם ׁשהֹוציאם עד  ּבמצרים ְְְְִִִִִִֶַַָָּומֹופתים
הנּסה  אֹו מׁשה, אמר וככה לאלהים. ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹלהם
הּׁשם  ּכי והּטעם, ּגֹוי. לֹו לקחת לבֹוא ְֱִִֵַַַַַַָָֹאלהים
ּכי  ּגֹוי. לכל עׂשה ׁשּלא מה ליׂשראל ְְְִִֵֶַָָָָָָֹעׂשה
על  מֹוׁשל והּוא האמצעי. העֹולם ּברא ְְִֵֵֶַַָָָָָָהּׁשם
מּזל  ּבמערכת ּׁשּיׁש מה ּכפי הּׁשפל, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹולם
חלק  כן ּכי יקרּנּו, ּכן רע, אֹו מּטֹוב עם ְִִִֵֵֶַַַָָּכל
ּכפי  יׂשראל ּבמערכת היתה והּנה הּׁשם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהם

ּבכחֹו והּׁשם עבדים. עֹוד להיֹות מּזלם, ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹּכֹוכבי
ּבעֹולם  אֹותֹות חּדׁש האבֹות אהבת ְֲִֵַַַַָָָָלמען
האמצעי. העֹולם ּבממׁשלת היה ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהּׁשפל ,
לֹו להיֹותם הּמּזלֹות מרׁשּות יׂשראל ְְְְִִִֵֵַַָָָוהֹוציא
אין  קדמֹוננּו אמרּו זה ּובעבּור נחלה. ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָלעם
ּבדר זה אבאר ועֹוד ליׂשראל. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָמּזל
האֹותֹות  ּבעבּור והּנה תּׂשא. ּכי ְְְֲִִִִֵַַָָָָָמׁשליםּבפרׁשת
הראת  אּתה מׁשה אמר ּבמצרים, הּׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעׂשה 
חכמים, וׁשאינן חכמים זה, ראּו ׁשהּכל ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלדעת.
מעמד  ּבדבר עֹוד הֹוסיף ּגם ּוקטּנים. ְְְֲִִִִַַַַַּגדֹולים
מן  ּכןאחריו, על הּׁשם. קֹול ׁשּׁשמעּו סיני ְֲִִֵֵֶַַַַַָָהר
ואמר  ליּסרּך. קֹולֹו את הׁשמיע ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּׁשמים
האדם  ׁשּיׁשיב הּגמּורה, הּדעת ּכי ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּבאחרֹונה 
הּוא  הּׁשם ּכי ּבראיֹות לֹו ׁשּיתּברר עד  לּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַָָאל 
אל  והׁשבֹות הּיֹום וידעּת אמר ּכן על ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָלבּדֹו.
את  ּדע  ּבני ׁשלמה  ואּתה  ּדוד, ואמר .ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹלבב
לא  ּבּלב, הּוא והּדעת ועבדהּו. אבי ְְְֱִֵֵֵַַַַָָֹֹאלהי
ה', אנכי לּמׂשּכיל הז ּכיר וה ּנה הּפה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹּבהֹודעת
וׁשאינֹו הּמׂשּכיל ׁשּיבין .הֹוצאתי אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָוהֹוסיף
ּבעבּור  חּיב אּתה ּכי אלהי ואמר ְְֱֲִִֶַַַַַָָָֹמׂשּכיל.
לעבד  לי להיֹות עבדים, מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָׁשהֹוצאתי
ל אהיה ואני לעם. לי ותהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּתעבדני.
יׁשאל ּכי ּבפרׁשת זה ּפרׁש ּומׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹלאלהים.
לעׂשֹות  חּיבים אנּו לּמה הּׁשאלה טעם ּכי .ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּבנ
ּבֹורא  והלא האדם, מּכל יֹותר הּׁשם ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹמצֹות
הא' ּתׁשּובֹות. ׁשלׁש הזּכיר והּנה לכּלנּו. ְְְְִִִֵֶָָָָֹֻאחד
זאת  לנּו עׂשה והּוא לפרעה. היינּו ְְְֲִִַָָָָָֹֹעבדים
ּכל  לׁשמֹור חּיבין ּכןאנּו על הּגדֹולה, ְְִִֵַַַַָָָָָהּטֹובה
טעם  יֹודעים היינּו לא אפילּו ּׁשּיצּונּו, ְְֲִִִֶֶַַַַָֹמה
לצרּכֹו, אינם הּמצֹות אּלה ּכי והּב' ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמצֹותיו.
לחּיֹותינּו. הּימים ּכל לנּו לטֹוב אם ְְִִִֵַַָָָּכי
צּדיקים  ׁשּנהיה לנּו, ּתהיה ּוצדקה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָוהּׁשליׁשית
ּכל  מצאּו הּמחקר ואנ ׁשי הּבא. העֹולם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּלנחל 
ּכללים, ראׁשים והם י'. ׁשהם הּגּופֹות ְְְִִִֵֵֵֶַָָּדברי
ּדבר, ּכל עצם הּוא הראׁשֹון מהם. למעלה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאין 
וכּלם  מקרים ּכּולם ּדברים , והט' עֹומד. ְְְְְִִִֵַָָָֻוה ּוא
יצאּו. ּומּמּנּו אליו ונלוים הראׁשֹון, על ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָנסמכים
ּכי  עׂשרה. ּבחׁשּבֹון האחד ּכמּדֹות הּוא ְְְֲִִִֶֶָָָָּכי
ּבֹו. יּמצא חׁשּבֹון וכל חׁשּבֹון, ּכל יצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָמּמּנּו
ׁשאמר  הא' הּדּבּור זה והּנה הּיסֹוד. הּוא ְְִִִֵֶֶַַַָָּכי
והּלׁשֹון  הּלב מצות ּכל ּכֹולל הּנכּבד, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשם
ּבּׁשם  ּבלּבֹו מאמין ׁשאינֹו מי ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַוהּמעׂשה.
רגע  ּבכל להזּכירֹו אדם וחּיב מצוה. עליו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאין 
ּכי  יעׂשּנּו לא ׁשּיעׂשה, מה ּכל ּכי ְֲֲִִִֶֶֶַַַָֹלכבֹוד ֹו.
מּמצֹות  עצמֹו ימנע ולא ּכבֹודֹו. ּבעבּור ְְְְְֲִִִִַַַֹאם
ּכאדם  לבּדֹו. הּׁשם ּכבֹוד ּבעבּור רק ְְְֲֲֵֶַַַַַָָֹלאֿתעׂשה
ּכבֹוד  ּבעבּור יּתנּנּו לא לעני, צדקה ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹנֹותן 
ּכי  אדם. ּבני ׁשּיׁשּבחּוהּו ּבעבּור ולא ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹהּגּבאי
מּמעלת  ּבעיניו ּגבֹוהה האדם מעלת ּתהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָאז
מה  ממֹונֹו ועדף הֹון. לֹו ׁשּנתן הּׁשם ְְֵֶֶַַַָָֹּכבֹוד
העֹוׂשה  וככה מהּׁשם. ׂשכר לקּבל לתת, ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיּוכל
אֹו .לּמל יּודע ׁשּלא ּבעבּור ּבּסתר, ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעברה
זה  והחֹוׁשב ּבעיניהם. ויקל אדם ּבני ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיראּוהּו
הלא  עין יֹוצר אם ּכתּוב ּכן ּכי מׁשּגע, ְֲִִִֵֵַָָֹֻהּוא
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i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑,ההֹוצאה היא ליׁשּתהיּוּכדאי ׁשּנגלה .(מכילתא)מׁשעּבדים לפי אחר: ּדבר ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
מלחמה ּכגּבֹור ׁשּנאמר:ּבּים רחמים, מלא ּכזקן ּכאן כד)ונגלה היתה (לקמן זֹו הּסּפיר", לבנת ּכמעׂשה רגליו "ותחת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ּבמראֹות, מׁשּתּנה ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ּוכעצם הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻלפניו
הרּבה, קֹולֹות ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא הּקֹולֹות",אנכי "את ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

?"אלהי" יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻקֹולֹות
ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון לב)ליּתן להם (לקמן לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' "למה ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לבּדי  לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה 'לא ÌÈ„·Ú.צּוית: ˙ÈaÓ∑אינֹו אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹƒ≈¬»ƒְֱֲִִִֵֵֶֶַָֹ
מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד" לֹומר: ּתלמּוד לעבדים? עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאֹומר

לעבדים  עבדים ולא היּו למל עבדים מעּתה, .אמר ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
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אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ב)אנכיאנכיאנכיאנכי (כ, ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֱֱֱֱִִִִָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
מצרי לׁשֹון – שמעוני)אנכי (ילקוט ְִִִָָֹ

ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְִֵַַָָָָלכאֹורה
הּתֹורה מצֹות ּכל ּכלּולֹות הּדּברֹות ּבעׂשרת ב)הרי צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י מ"ע (ראה רמ"ח ּכֹולל אנכי הרי עצמן הּדּברֹות ּובעׂשרת . ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל גֹו'" ל יהיה פ"כ)ו"לא התניא ספר יתרו. ר"פ של"ה הּקדֹוׁש(ראה ּבּזהר מבאר מּכ ויתירה ב). פה, אינּון (ח"ב ׁש"ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
"אנכי". ּבתבת נכללות הּתֹורה מצֹות ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּפקּודי

הארץ" "ערות ּבּכתּוב הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא נעלית הכי ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה כ"ז (מקץ ּולאחרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ
ד) פ"א, קה"ר וראה ט. ?!מב,

ּבזה: הּבאּור ֵֶַָוי"ל
חז"ל ב)אמרּו פח, והינּו,(שבת ירדּתם?". "למצרים רּבנּו מׁשה להם אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן הּׁשרת מלאכי ׁשּכׁשּבּקׁשּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ׁשּבבחינת למקֹום ּדוקא נּתנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּתֹורה
עצמם  ׁשמצד ּכאּלּו מקֹומֹות ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל לא א עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ידי ׁשעל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹּדאף

הּקּב"ה. ׁשל לקדּׁשתֹו ּומדֹור מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ויתעּלּו יתּבררּו הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהם
להּדרּגא  ועד 'קדׁש') (ׁשאינם לׁשֹון להּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא מ"ת ׁשל והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻולכן

מצרי". "לׁשֹון ּביֹותר, ְְְִִֵַָָהּנמּוכה

(â)éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àì: Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑ מּנין ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

"ל יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ‡ÌÈ¯Á.(מכילתא)ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡∑ אלהים עׂשאּום אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ְְְְִֵֶֶַַַֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֱֱֲֲִִֵֵֶֶָָָֹֹ
ּדבר (מכילתא)עליהם אצלֹו. אלהּות לקרֹותם מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" "אלהים לפרׁש: יּתכן ולא , ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÈpÓ:ג  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ
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ׁשּלא  מה ּבּמסּתרים, רֹואה הּׁשם והּנה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹיּביט.
יֹודע  הּׁשם ּכי ּבגלּוי. לראֹות אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵַַָָָיּוכלּו
ׁשּימּות  מהּמל ּפחד והּנה וסֹודֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבֹותיו 
האמת  מּמל יפחד ולא יעניׁשהּו. ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמחר
והּגאֹון  הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּבידֹו ְְְֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנפ ׁשֹו
ּבאּלה  הּמצֹות ּכל וכלל אזהרֹות, חּבר סעדיה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָרב
ּבחמּׁשה  הּנכּבד הּׁשם ּומצא הּדברים. ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָעׂשרת
הא' הּדּבּור ּכי ּפרׁשּתי ּוכבר הראׁשֹונים. ְְְִִִִִִֵַַָָָָּדברים
ואחריו  הּמצֹות. ּבניני ּכל ועליו  הּיסֹוד, ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָהּוא
מאמין  ׁשאינֹו מי ּופׁשע .ל יהיה לא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹּכתּוב
יׁש ּכי זרה. עבֹודה עֹובד מּפׁשע ּגדֹול ֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבּׁשם,

מזּבחים  והם ּבּׁשם, מאמינים ׁשהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַרּבים
למלּכת  המקּטרים ּכמֹו זרה, לעבֹודה ְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָּומקּטרים
ּכאׁשר  להם, ייטיבּו ּכי חֹוׁשבים ׁשהם ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּׁשמים,
חסרנּו הּׁשמים למלּכת לקּטר חדלנּו ּומאז ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָאמרּו
היּו אלהיהם ואת יראים, היּו ה' את ּוכתיב ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָֹֹּכל .
רּמֹון. ּבית ּבהׁשּתחויתי נעמן, וככה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָעֹובדים.

מׁשּתפ  רק ּבּׁשם מֹודים אּלה אחר,והּנה עּמֹו ים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַ
ּובּדּבּור  הּנכּבד. הּׁשם ּכתּוב זה ּכןּבדּבּור  ְְִִִֵֵֶַַַַָָעל
לּׁשקר  הּנׁשּבע ּפׁשע ּכי ּכתּוב, הּוא ּגם ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָהּׁשליׁשי
ּבגלּוי. הּׁשם ּבֹוזה הּוא רק זרה. מעבֹודה ְֲֵֵֶַַָָָָָּפחֹות
ּבלּבֹו ּכי ,צר אֹו ּכעס ּבעבּור זה עׂשה ְֲִִֶֶַַַַָָֹאּולי

ּובּדּבּור  עּמֹו. אחר מׁשּתף ואינֹו ּבּׁשם, ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַמאמין
והּנה  הּׁשביעי. ּבּיֹום ׁשּׁשבת הּׁשם ּכתּוב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהרביעי
מעׂשה  מכחיׁש הּוא ּבׁשּבת מלאכה ְְְֲִֵֶַַַָָָָהעֹוׂשה
את  יּׂשא מאׁשר ּפחֹות הּפׁשע וזה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבראׁשית.
ּכי  הּׁשם, ּכתּוב החמיׁשי ּובּדּבּור לּׁשוא. ְְֲִִִִֵַַַַָָׁשמֹו
יכּבדם, לא ּביצירתֹו.ואם עּמֹו מׁשּתפים ְְְְִִִִִֵַָָָָֹֻהאבֹות
הּנֹותרים  ּדברים וחמּׁשה הּׁשם. מכּבד  אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּכאּלּו
ׁשהּוא  הּקׁשה הּוא והראׁשֹון האדם. ּכנגד ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָהם
אינם  אחריו וא ׁשר הּגּוף, מעל הּנׁשמה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלהפריד
ואחרּֿכ ּבממֹון. תגנב לא אחריו ואׁשר ְְְְֲֲִֶַַַַַָָֹֹּבגּוף.

ּבּלב: חּמּוד ואחרּֿכ ְִֵַַַַַָּבלׁשֹון.

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyiy meil inei xeriy
אחר, הּוא ּכאּלּו ודֹומה אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחר:

מעֹולם  מּכירֹו Èt.ׁשאינֹו ÏÚ∑ הּדֹור אֹותֹו אּלא זרה, עבֹודה על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל ִֵֵֶַָ«»«ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא) אבןאבןאבןאבן

(ã)ìrnî íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ¦©½©
õøàì úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå: ©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©¨¨«¤

i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ּתמּונת עזראעזראעזראעזרא.....אׁשר אבןאבןאבןאבן ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìûlL-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû EíéL ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©¦¥¦¬

éàðNì íéraø-ìrå: §©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא)מּדתֹו על עֹובר ואינֹו להּפרע קּנא,מקּנא לׁשֹון ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ≈«»ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, ּכׁשאֹוחזין∑È‡NÏ.אנפרימנ"ט אבֹותיהםּכתרּגּומֹו, כז)ּבידיהםמעׂשה עזראעזראעזראעזרא.....(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵַַַָ¿¿»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîL: §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«
i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑,ּדֹור לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה אחת ׁשאדם ּפרענּיֹות מּדת על יתרה טֹובה מּדה נמצאת ¿…∆∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש יא)על עזראעזראעזראעזרא.....(סוטה אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

·iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

dxezd lr `xfr oa`

bEÏ ‰È‰È ‡Ï ּכנגד אלהים הּכתּוב ּדּבר . …ƒ¿∆¿ְֱִִֵֶֶַָֹ
הּנביא. חנניה וּיּקח ּכמֹו עֹובדימֹו. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמחׁשבת
ׁשמּואל, ּדּבר וככה אחריהם. רדפּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָוהאנ ׁשים
מחׁשבת  ּכפי ּדּבר הּכתּוב ּכי הרּגזּתני. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָלּמה
וטעם  אֹותֹו: לפרׁש מקֹומֹו זה ואין ְְְְֵֵֶַַָָׁשאּול.

Èt ÏÚ,אביו ּתרח ּפני על הרן וּימת ּכמֹו . «»«ְְִֵֶַַַָָָָָ
ויכהן  וככה מֹותֹו. וראה אּתֹו נמצא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשהיה
הּטעם, והּנה אהרן. ּפני על ואיתמר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאלעזר
ּבכל  ּתמיד נמצא ואני ,אלהי ׁשאני ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹאחר
ראּוי  אין ּתעׂשה, מה רֹואה ואני ֲֲִֵֶֶַַַָָמקֹום,
אחד  ואמר אחרים. אלהים עּמי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּתׁשּתף
רֹואה  והּוא אדֹונ ּתכעיס אל לב ְְְְֲִֵֵֵֶַַַמחכמי
,ל יהיה לא ׁשהיא הּמצוה זאת והּנה . ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹאֹות
מצות  ּבּתֹורה אין ּכי ּבּפה. ּגם ּבּלב, ְִִִֵֵֶַַַַַָהיא
לפני  אֹומר אדם ּכי זֹו. אם ּכי ּבּלב ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹלאֿתעׂשה
יהרג  לא לנאף, אֹו לרצֹוח הֹול הּוא ּכי ְְִִִִֵֵֵֵַָֹֹעדים
והאֹומר  מעׂשה. עׂשה לא אם ּדּבּורֹו ְֲֲִִֵֶַַָָָֹּבעבּור
ּכי  הּכתּוב צּוה אחרים, אלהים ונעבדה ְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָֹנלכה
ּפסל  ל תעׂשה  לא ּובמעׂשה ּתהרגּנּו. ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהרג
ּבׁשּום  תעׂשה ולא אבן. אֹו עץ ּתמּונה, ְְְְֲֵֶֶֶַָָֹוכל

ּבּׁש ׁשהּוא ּתמּונה מּמעל אּומנּות ואמר מים. ְְִִֶַַַַַָָָָ
ּתמּונֹות  ואין צד. מּכל הארץ על למעלה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהם
וחכמי  צּורֹות. וארּבעים ׁשמֹונה רק ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבּׁשמים,
ּומעׂשיהם  כן, לא אׁשר ּדברים עֹוׂשים ְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹהּצּורֹות

זרה: לעבֹודה ְֲִַָָָקרֹובים
c˙ÁzÓ ı¯‡a ¯L‡Â.הּׁשמים מּתחת ׁשהּוא . «¬∆»»∆ƒ««ִִֶַַַַָ

ּבפרׁשת  מפרׁשֹות הם ּכאׁשר רּבֹות ְְְֲֵֶַַַַָָָֹהּתמּונֹות

הּכתּוב ואמר ּבּמים : ּכן ּגם ÁzÓ˙ואתחּנן, ְְִֵֶַַַַַַַָָָƒ««
ı¯‡Ï:אחד ּכּדּור והארץ הּים ּכי . »»∆ְִֶֶַַָָָָ

dÌ‰Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï ּבעלי עֹוׂשים ּכאׁשר . …ƒ¿«¬∆»∆ֲֲִֵֶַַ
ּכח  להֹוריד יּוכלּו ּכי החֹוׁשבים ְְְִִִַַַֹהּצּורֹות,

האחד: לצר למּטה ˙Ì„·Úהעליֹונים ‡ÏÂ. ְְְִֶֶֶַָָָָֹ¿…»»¿≈
,ל יהיה לא ּבכלל להם. ּולהקטיר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹלזּבֹוח
תזּכירּו לא אחרים אלהים וׁשם ּכןאזהרת ְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹגם
תׁשּביעּו. לא יהֹוׁשע ּובספר .ּפי על יּׁשמע ְְְִִִֵֶַַַַָֹֹֻלא
ׁשהּׁשם  אחר הּוא. ּדין ּכי קּנא, אל ְִִֵֵֶַַַַַַָוטעם
ּכבֹודֹו ּתּתן אי .אֹות מחּיה והּוא ְְְְְֲִֵֵֶַָּברא

וטעם ירע: ולא ייטיב לא אׁשר .‡Ïלאחר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ≈
מּמ להּנקם ויּוכל ּתקיף ׁשהּוא להֹודיע ְְְְֲִִִִֵֶַַָהּוא
הזּכיר  מּמּנּו. להּנצל תּוכל ולא רגע, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבכל
ׁשּניו. ּתקהינה הּבסר האֹוכל ּכי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹירמיהּו
נׁשּבע  הּנכּבד הּׁשם ּכי מפרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּוּבספריחזקאל
טעם  ּכןמה אם האב, ּבעֹון יּׂשא לא ּבן ֲִִִֵֵַַַַָָָֹּכי
ּכי  והּתׁשּובה, ּבנים. על אבֹות עֹון ְְֲִִֵַַָָָּפֹוקד 
הל ולא רׁשע האב היה אם ּפרׁש, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹיחזקאל
ּפקידת  ּכי אביו, עֹון יּׂשא לא ּבדרכיו, ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹהּבן
ׁשּזכרּתי. ּכמֹו ׂשֹונאיו על קׁשּורה היא ְְְְִִֶֶַַָָָָהעֹון
את  ּפקד וה' ּכמֹו זכירה, ּכמֹו ּפקידה ְְְְְִִֶַַַַָָָוטעם
יארי הּׁשם ּכי ה'. וּיזּכֹור ּכמֹו ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶַַַָָׂשרה,
ּבן  ויֹולד ׁשחטא, מחטאֹו יׁשּוב אּולי ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָלרׁשע
אביו, ּבדרכי הל אם והּנה מּמּנּו. טֹוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
הּׁשם  הרביעי, הּדֹור ּגם הּׁשליׁשי, הּדֹור ְְִִִִֵַַַַַַָּגם
ארּבעה  עד ּכ היּו אם לרביעי. אּפֹו יארי ְְֲִִִִַַַַָָָָָֹלא
זכר  יאבד ּבֹו ּכי כּלם, הּׁשם ׂשֹונאי ְִֵֵֵֶַַָֹֻּדֹורֹות

ּומה  האב , ׁשעׂשה  מה יזּכֹור הּׁשם ּכי ְִִֵֶַַַָָָָָּכּולם.
לרביעי, יארי לא ּכן על הּבן. ּובן הּבן ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשע ׂשה
ּדר אחז ּכן על ּבנים. נקראים הּבנים ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובני
האדם  יבין ורּבעים, ׁשּלׁשים מּמּלת ּכי ְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָקצרה,

ֶזה:
aEzM eÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ‰NBÚÂ לאלף וכתּוב . ¨¿∆∆∆«¬»ƒְְֶֶָ

ואינּנה. ׁשאלה, זֹו ּכי יחׁשבּו אדם ּובני ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָּדֹור.
ל יׁשמֹור מצֹותי, ּתׁשמֹור אם ּכתּוב ּכן ְְְְִִִִִֵַָּכי
,לאבֹותי נׁשּבע אׁשר והחסד הּברית ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַהּׁשם
הּברית  ׁשֹומר הּוא וזה האבֹות. הג' ְְִֵֵֶֶַַָָׁשהם
ּדֹור. לאלף מצֹותיו ּולׁשֹומרי לאֹוהביו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָוהחסד
חסד  ועֹוׂשה אחר, ּדבר אמר זֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָָּובפרׁשה 
ועד. לעֹולם והּוא קץ, אין והּטעם ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָלאלפים.
ׁשהּׁשם  האחד ענינים. לׁשני יתּפרׁש הּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוזה 
נׁשמֹותם  ׁשּתעמדנה לאֹוהביו, חסד ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָֹיעׂשה
הּׁשם  ּכי והּׁשני ּדֹורֹות. אלפי לאלף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָלעֹולם 
אין  עד ּכמֹותם ׁשהם לבניהם טֹוב ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָיעׂשה
ועד  מעֹולם ה' וחסד ּדוד, אמר וככה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָקץ.
והּנה  ּבנים. לבני וצדקתֹו יראיו על ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָעֹולם
יראיו. על לנצח הּוא הּׁשם חסד ּכי ספק ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין
וצדקתֹו ּדר על ּבנים, לבני ׁשהזּכיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּובעבּור
הּבנים  היּו אם לפרׁש הּוצר לעד, ְְִִֵֶֶַַַָָָָעֹומדת
ּבריתֹו. לׁשֹומרי ּכן אחר אמר ּכן על ְְְִִֵֵֵַַַַָטֹובים,
מּדת  ּתּכנס אי ל אפרׁש תּׂשא ּכי ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּובפרׁשת
ּומּלת  רחמים: ּבמּדת אבֹות עֹון ְֲֲֲִִִֵַַַּפֹוקד

È·‰B‡Ï הם מצֹותי, ּולׁשֹומרי החסידים. הם . ¿¬«ְְְֲִִִֵֵֵַָ
ִִַַהּצּדיקים:



מה exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyiy meil inei xeriy
אחר, הּוא ּכאּלּו ודֹומה אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחר:

מעֹולם  מּכירֹו Èt.ׁשאינֹו ÏÚ∑ הּדֹור אֹותֹו אּלא זרה, עבֹודה על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל ִֵֵֶַָ«»«ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
עזראעזראעזראעזרא.....(מכילתא) אבןאבןאבןאבן

(ã)ìrnî íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ¦©½©
õøàì úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå: ©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©¨¨«¤

i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ּתמּונת עזראעזראעזראעזרא.....אׁשר אבןאבןאבןאבן ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìûlL-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû EíéL ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©¦¥¦¬

éàðNì íéraø-ìrå: §©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא)מּדתֹו על עֹובר ואינֹו להּפרע קּנא,מקּנא לׁשֹון ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ≈«»ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, ּכׁשאֹוחזין∑È‡NÏ.אנפרימנ"ט אבֹותיהםּכתרּגּומֹו, כז)ּבידיהםמעׂשה עזראעזראעזראעזרא.....(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵַַַָ¿¿»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîL: §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«
i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑,ּדֹור לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה אחת ׁשאדם ּפרענּיֹות מּדת על יתרה טֹובה מּדה נמצאת ¿…∆∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש יא)על עזראעזראעזראעזרא.....(סוטה אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

·iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

dxezd lr `xfr oa`

bEÏ ‰È‰È ‡Ï ּכנגד אלהים הּכתּוב ּדּבר . …ƒ¿∆¿ְֱִִֵֶֶַָֹ
הּנביא. חנניה וּיּקח ּכמֹו עֹובדימֹו. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמחׁשבת
ׁשמּואל, ּדּבר וככה אחריהם. רדפּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָוהאנ ׁשים
מחׁשבת  ּכפי ּדּבר הּכתּוב ּכי הרּגזּתני. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָלּמה
וטעם  אֹותֹו: לפרׁש מקֹומֹו זה ואין ְְְְֵֵֶַַָָׁשאּול.

Èt ÏÚ,אביו ּתרח ּפני על הרן וּימת ּכמֹו . «»«ְְִֵֶַַַָָָָָ
ויכהן  וככה מֹותֹו. וראה אּתֹו נמצא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשהיה
הּטעם, והּנה אהרן. ּפני על ואיתמר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאלעזר
ּבכל  ּתמיד נמצא ואני ,אלהי ׁשאני ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹאחר
ראּוי  אין ּתעׂשה, מה רֹואה ואני ֲֲִֵֶֶַַַָָמקֹום,
אחד  ואמר אחרים. אלהים עּמי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּתׁשּתף
רֹואה  והּוא אדֹונ ּתכעיס אל לב ְְְְֲִֵֵֵֶַַַמחכמי
,ל יהיה לא ׁשהיא הּמצוה זאת והּנה . ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹאֹות
מצות  ּבּתֹורה אין ּכי ּבּפה. ּגם ּבּלב, ְִִִֵֵֶַַַַַָהיא
לפני  אֹומר אדם ּכי זֹו. אם ּכי ּבּלב ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹלאֿתעׂשה
יהרג  לא לנאף, אֹו לרצֹוח הֹול הּוא ּכי ְְִִִִֵֵֵֵַָֹֹעדים
והאֹומר  מעׂשה. עׂשה לא אם ּדּבּורֹו ְֲֲִִֵֶַַָָָֹּבעבּור
ּכי  הּכתּוב צּוה אחרים, אלהים ונעבדה ְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָֹנלכה
ּפסל  ל תעׂשה  לא ּובמעׂשה ּתהרגּנּו. ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהרג
ּבׁשּום  תעׂשה ולא אבן. אֹו עץ ּתמּונה, ְְְְֲֵֶֶֶַָָֹוכל

ּבּׁש ׁשהּוא ּתמּונה מּמעל אּומנּות ואמר מים. ְְִִֶַַַַַָָָָ
ּתמּונֹות  ואין צד. מּכל הארץ על למעלה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהם
וחכמי  צּורֹות. וארּבעים ׁשמֹונה רק ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבּׁשמים,
ּומעׂשיהם  כן, לא אׁשר ּדברים עֹוׂשים ְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹהּצּורֹות

זרה: לעבֹודה ְֲִַָָָקרֹובים
c˙ÁzÓ ı¯‡a ¯L‡Â.הּׁשמים מּתחת ׁשהּוא . «¬∆»»∆ƒ««ִִֶַַַַָ

ּבפרׁשת  מפרׁשֹות הם ּכאׁשר רּבֹות ְְְֲֵֶַַַַָָָֹהּתמּונֹות

הּכתּוב ואמר ּבּמים : ּכן ּגם ÁzÓ˙ואתחּנן, ְְִֵֶַַַַַַַָָָƒ««
ı¯‡Ï:אחד ּכּדּור והארץ הּים ּכי . »»∆ְִֶֶַַָָָָ

dÌ‰Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï ּבעלי עֹוׂשים ּכאׁשר . …ƒ¿«¬∆»∆ֲֲִֵֶַַ
ּכח  להֹוריד יּוכלּו ּכי החֹוׁשבים ְְְִִִַַַֹהּצּורֹות,

האחד: לצר למּטה ˙Ì„·Úהעליֹונים ‡ÏÂ. ְְְִֶֶֶַָָָָֹ¿…»»¿≈
,ל יהיה לא ּבכלל להם. ּולהקטיר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹלזּבֹוח
תזּכירּו לא אחרים אלהים וׁשם ּכןאזהרת ְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹגם
תׁשּביעּו. לא יהֹוׁשע ּובספר .ּפי על יּׁשמע ְְְִִִֵֶַַַַָֹֹֻלא
ׁשהּׁשם  אחר הּוא. ּדין ּכי קּנא, אל ְִִֵֵֶַַַַַַָוטעם
ּכבֹודֹו ּתּתן אי .אֹות מחּיה והּוא ְְְְְֲִֵֵֶַָּברא

וטעם ירע: ולא ייטיב לא אׁשר .‡Ïלאחר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ≈
מּמ להּנקם ויּוכל ּתקיף ׁשהּוא להֹודיע ְְְְֲִִִִֵֶַַָהּוא
הזּכיר  מּמּנּו. להּנצל תּוכל ולא רגע, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּבכל
ׁשּניו. ּתקהינה הּבסר האֹוכל ּכי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹירמיהּו
נׁשּבע  הּנכּבד הּׁשם ּכי מפרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּוּבספריחזקאל
טעם  ּכןמה אם האב, ּבעֹון יּׂשא לא ּבן ֲִִִֵֵַַַַָָָֹּכי
ּכי  והּתׁשּובה, ּבנים. על אבֹות עֹון ְְֲִִֵַַָָָּפֹוקד 
הל ולא רׁשע האב היה אם ּפרׁש, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹיחזקאל
ּפקידת  ּכי אביו, עֹון יּׂשא לא ּבדרכיו, ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹהּבן
ׁשּזכרּתי. ּכמֹו ׂשֹונאיו על קׁשּורה היא ְְְְִִֶֶַַָָָָהעֹון
את  ּפקד וה' ּכמֹו זכירה, ּכמֹו ּפקידה ְְְְְִִֶַַַַָָָוטעם
יארי הּׁשם ּכי ה'. וּיזּכֹור ּכמֹו ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶַַַָָׂשרה,
ּבן  ויֹולד ׁשחטא, מחטאֹו יׁשּוב אּולי ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָלרׁשע
אביו, ּבדרכי הל אם והּנה מּמּנּו. טֹוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
הּׁשם  הרביעי, הּדֹור ּגם הּׁשליׁשי, הּדֹור ְְִִִִֵַַַַַַָּגם
ארּבעה  עד ּכ היּו אם לרביעי. אּפֹו יארי ְְֲִִִִַַַַָָָָָֹלא
זכר  יאבד ּבֹו ּכי כּלם, הּׁשם ׂשֹונאי ְִֵֵֵֶַַָֹֻּדֹורֹות

ּומה  האב , ׁשעׂשה  מה יזּכֹור הּׁשם ּכי ְִִֵֶַַַָָָָָּכּולם.
לרביעי, יארי לא ּכן על הּבן. ּובן הּבן ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשע ׂשה
ּדר אחז ּכן על ּבנים. נקראים הּבנים ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובני
האדם  יבין ורּבעים, ׁשּלׁשים מּמּלת ּכי ְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָקצרה,

ֶזה:
aEzM eÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ‰NBÚÂ לאלף וכתּוב . ¨¿∆∆∆«¬»ƒְְֶֶָ

ואינּנה. ׁשאלה, זֹו ּכי יחׁשבּו אדם ּובני ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָּדֹור.
ל יׁשמֹור מצֹותי, ּתׁשמֹור אם ּכתּוב ּכן ְְְְִִִִִֵַָּכי
,לאבֹותי נׁשּבע אׁשר והחסד הּברית ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַהּׁשם
הּברית  ׁשֹומר הּוא וזה האבֹות. הג' ְְִֵֵֶֶַַָָׁשהם
ּדֹור. לאלף מצֹותיו ּולׁשֹומרי לאֹוהביו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָוהחסד
חסד  ועֹוׂשה אחר, ּדבר אמר זֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָָּובפרׁשה 
ועד. לעֹולם והּוא קץ, אין והּטעם ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָלאלפים.
ׁשהּׁשם  האחד ענינים. לׁשני יתּפרׁש הּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוזה 
נׁשמֹותם  ׁשּתעמדנה לאֹוהביו, חסד ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָֹיעׂשה
הּׁשם  ּכי והּׁשני ּדֹורֹות. אלפי לאלף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָלעֹולם 
אין  עד ּכמֹותם ׁשהם לבניהם טֹוב ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָיעׂשה
ועד  מעֹולם ה' וחסד ּדוד, אמר וככה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָקץ.
והּנה  ּבנים. לבני וצדקתֹו יראיו על ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָעֹולם
יראיו. על לנצח הּוא הּׁשם חסד ּכי ספק ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין
וצדקתֹו ּדר על ּבנים, לבני ׁשהזּכיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּובעבּור
הּבנים  היּו אם לפרׁש הּוצר לעד, ְְִִֵֶֶַַַָָָָעֹומדת
ּבריתֹו. לׁשֹומרי ּכן אחר אמר ּכן על ְְְִִֵֵֵַַַַָטֹובים,
מּדת  ּתּכנס אי ל אפרׁש תּׂשא ּכי ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּובפרׁשת
ּומּלת  רחמים: ּבמּדת אבֹות עֹון ְֲֲֲִִִֵַַַּפֹוקד

È·‰B‡Ï הם מצֹותי, ּולׁשֹומרי החסידים. הם . ¿¬«ְְְֲִִִֵֵֵַָ
ִִַַהּצּדיקים:
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fEÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï הּוא ׁשם . …ƒ»∆≈¡…∆ֵ
רק  סימןלּנקרא. להיֹות מֹוׁש והּוא זכר. ְְְְִִִֵַַָָָָּכמֹו
ּופעם  ּבּלב ּפעם הּקדׁש, ּבלׁשֹון זכר ְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיּמצא
מצאנּו וכן ּבּפה. נׂשּוא הּוא הּׁשם רק ְֵֵֶֶַַַַָָָּבּפה .
ׂשפתי. על ׁשמֹותם את אּׂשא ּובל ּדוד, ְְִֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר
הּׁשם  הּוא ּכאׁשר ּכי הּׁשם, לזּכור טעם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹוהּנה 

י  ּכן לא אמת , אם  והּנה  אמת. ּדברֹו היה ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶָֹ
ּומנהג  הּׁשם. את מכחיׁש ּכאּלּו ּדברֹו, ְְְְִִִִֵֶַַַָָיקים
ּבראׁש אדם יּׁשבע אם הּיֹום, עד מצרים ְְְִִִִֵַַַַַָָָֹאנׁשי
מות. ּבן הּוא ּדברֹו, את יקּים ולא ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּמל
ּבעבּור  יחיה, לא זהב, מׁשקלֹו ּכפר נתן ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹוא ּלּו
ּכן  אם ּבפרהסיא. הּמל את ּבֹוזה הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָּכי
ּפעמים  אלפי אלף ּכּמה ,ודםּכ ּבׂשר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלמל
לׁשֹונֹו, ּתכׁשילהּו ׁשּלא להּׁשמר אדם ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹחּיב
לּׁשוא. לזכרֹו ּבׂשרֹו את לחטיא ּפיו את ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָלתת
יׂשראלּברּבים  ּבני ׁשּנׁשּבעּו ּבעבּור ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָוהּנה
הּכהן. ּפנחס היה וׁשם ּבּגבעה, ּפלגׁש ּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעל 
וכן  הּׁשבּועה. על העֹוברים ׁשּנהרגּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּומצאנּו
וכן  וטף. ונׁשים  אנׁשים ּגלעד, יבׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָאנׁשי
ראינּו וגם ׁשּבת. ּבמחּללי אפילּו יעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלא
לא  והּוא ּבנֹו יהֹונתן להרֹוג ׁשאּול ְְְֲִֵֶַָָָֹׁשּבּקׁש
רעב  הּׁשם ׁשהביא וראינּו הּׁשבּועה. ְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשמע
ׁשבּועת  על ׁשעברּו ּוביתֹו ׁשאּול ּבעבּור ְְֲֵֶֶַַַָָָָלארץ 
נהרגּו וכאׁשר לּגבעֹונים. ׁשּנׁשּבעּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַהּנׂשיאים 
ּוׁשלמה  לארץ. ה' וּיעּתר אז הּדמים, ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבית
והּכלל, ּבה'. הׁשּבעּתי הלא לׁשמעי, ְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹאמר
ׂשכר  ׁשם ׁשּכת ּוב הּדברים ּבעׂשרת  מצאנּו ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלא
ענׁש ולא ואם. אב ּבכבֹוד רק מפרׁש, ְְְִֵֶַָָָֹֹֹטֹוב
לּׁשוא. הּׁשם זרהּובנׂשיאּות בעבֹודה רק ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹמפרׁש,
לא  לּׁשוא הּׁשם הּנֹוׂשא ּכי חֹוׁשבים ְְְִִִֵֵַַַַָֹורּבים

היא  ּכי להם אראה ואני ּגדֹולה, עברה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָעׂשה
הרֹוצח  ּכי אחריו. הּבאים הּלאוין מּכל ֲִִִִֵַַַַָָָָָָָקׁשה 
עת  ּכל יּוכל לא קׁשֹות, עברֹות ׁשהם ְֲֵֵֵֵֶַַָָֹוהּנֹואף
עצמֹו הרּגיל וא ׁשר יפחד. ּכי ולנאֹוף, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַלרצ ֹוח
ׁשבּועֹות  אחד ּביֹום יּׁשבע לּׁשוא, ְְְְִִֶַַַָָָָלהּׁשבע
הּזאת, ּבעברה רגיל הּוא ּכ וכל מסּפר. ְְֲִִֵֵַַָָָָָֹאין
לּמה  ּתֹוכיחּנּו אּתה ואם ׁשּנׁשּבע. ידע ְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
מרב  נׁשּבע, ׁשּלא יּׁשבע אז עּתה, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹנׁשּבעּת
ׁשּידּברּו, ּדּבּור ּכל לפני ּכי ּבּה. ְְְְִִִִֵֶַָָרגילּותֹו
צחּות. לׁשֹון להם והּוא הּׁשבּועה. ְְְְִֶַַַָָיקּדימּו
לבּדּה, העברה זאת רק ּביׂשראל היה לא ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֹואּלּו
על  מּכה ּולהֹוסיף הּגלּות להארי ְְְֲִִִַַַַַָָּתסּפיק
אם  הרֹוצח ּכי ׁשגעֹונם, אראה ואני ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמּכֹותינּו.
הּנֹואף  ּגם ּבנקמתֹו. ּתאותֹו מּלא אֹויבֹו, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָרצח
לצרּכֹו. הּנאֹות מצא והּגֹונב ׁשעּתֹו. לפי ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכן
הּנׁשּבע  והּנה להתנּקם. אֹו להתרּצֹות ׁשקר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָועד 
הּוא  ׁשבּועה, עליו ׁשאין עת ּבכל ְְֵֵֶֶֶַָָָָלּׁשקר,
ׁשּיׁש הנאה ּבלא  ּבפרהסיא  ׁשמים ׁשם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמחּלל 

לֹו:
g¯BÎÊ ׁשׁשת הּכתּוב הּוא לקּדׁשֹו, טעם . »ְְֵֶַַַַָ

ׁשהּׁשם  ויקּדׁשהּו, ּפירּוׁש וככה ּתעבד. ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹימים
ּדבק  להיֹותֹו וטעם מלאכּתֹו. מּכל ּבֹו ְְְְִִֵַַַַָָָׁשבת
ויכּלּו, ּבפרׁשת ּכתּוב הּוא ּכאׁשר ה'. ּבר ְְֲִֵֶַַַַָָָֻעם
הּנפׁשֹות  לקּבל וזימנֹו הּיֹום, זה קּדׁש הּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָּכי
ּכתּוב  ּכן על הּימים. מּכל יֹותר חכמה ְִִֵֵֶֶַַָָָָָּתֹוספת
ליֹום  ׁשיר ּבמזמֹור זה ּפרׁשּתי ּוכבר ה'. ְְְְְִִִֵֵֶַַָּבר
לׁשּבת, ּדֹומה הּׁשמּטה ׁשנת ּכי ראינּו ְְְִִִַַַַַָָָָָהּׁשּבת .
הּׁשם  וצּוה ּבׁשניה. ׁשביעית היא ּגם ְְְִִִִִֵֶַַָָָּכי
האנׁשים  נגד הּׁשנה ּבתחּלת הּתֹורה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּיקראּו
יׁשמעּו למען הּטעם ואמר והּטף, ְְְְְְִִַַַַַַַַַָָוהּנׁשים

להבין  נּתנה הּׁשּבת  והּנה וׁשמרּו. ילמד ּו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּולמען
ּכתּוב, וככה ּבתֹורתֹו. ולהגֹות הּׁשם, ְְְֲֲֵֵַַַָָָָמעׂשה
אדם  הּׁשבּוע ימי ּכל .ּבפעלי ה' ׂשּמחּתני ְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָּכי
להתּבֹודד  ראּוי הּיֹום זה והּנה ּבצרכיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמתע ּסק
לׂשּוח  יתעּסק  ולא הּׁשם. ּכבֹוד ּבעבּור ְְְְְֲִִֵֵַַַַָֹול ׁשּבֹות
לעׂשֹות. יועץ מה אֹו ׁשעברּו, ּבצרכיו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָאפיל ּו
ּדבר. ודּבר חפצ מּמצֹוא הּנביא, אמר ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָוככה
אצל  לׁשּבת  סמּו ללכת היה יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּומנהג
הּיֹום  אליו הֹולכת אּת מּדּוע  ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָהּנביאים,
טעם  ּכי הזּכרּתי ּוכבר ׁשּבת. ולא חדׁש ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹלא
ּבמעׂשה  מכחיׁש הּוא ּבׁשּבת, מלאכה עֹוׂשה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָּכל
הּנכּבד. הּׁשם מכחיׁש אינּנּו רק ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָּבראׁשית.
מי  ּכל ּכֹוללת אּתה מּלת ּכי ספק אין ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּנה
ּובּת ּבנ טעם ּכן על מצוה, ּבן ְְְִִִֵֶֶַַַָׁשהּוא
לׁשמרם, חּיב ואּתה עלי ׁשביתתן ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּקטּנים
לעׂשֹותֹו. ל אסּור ׁשהּוא ּדבר יעׂשּו ְֲֲֶֶַַָָָֹׁשּלא
אּתה  , ּברׁשּות ׁשהּוא  ,ואמת ועבּד ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָוככה
לאחר. ׁשּיעבדּו ּתּניחהּו ולא ׁשּתׁשמרהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹחּיב

ל  לאֿתעׂשה ואם מצות על עֹובר אּתה או, ְְֲִִֵֶַַַַָָֹ
ּפירש  ּכאׁשר .ּכמֹו ואמת עבּד ינּוח ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָלמען 
זה  ועל ׁשהזּכרּתי. הּדר על אדֹונינּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹמׁשה
מלאכה  יעׂשה ׁשּלא ,ּבׁשערי הּגר ידּור ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּתנאי
ּבּׁשנּיה, נכּתב ּכן על הּכּפּורים. ּוביֹום ְְְְִִִִֵַַַַַָָּבׁשּבת 
יּדֹור, הּתנאי  זה ועל  ּבעריֹות. וככה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָהּגר.
וראינּו הּדם. ּבאכילת וככה העריֹות. ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָׁשּיׁשמֹור
מפרׁש ואמר ׁשּבת. ּבמצות ׁשהחמיר ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּבירמיה 
שּתחרב, ירּוׁשלים על ּגזרה ּפיׁשּנגזרה על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאף 
צּוּו, ּכאׁשר הּׁשּבת לׁשמֹור יׂשראל יׁשּוב ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻאם
ּכסאֹות  ּבירּוׁשלים ויעמדּו מּמקֹומם, יגלּו ְְְְְִִִִִַַַָָֹלא

ּדוד: ּבית ְִֵַָמלכּות

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyiy meil inei xeriy

(è)Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL: ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת מלאכּתּכׁשּתבא חר ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

.(מכילתא)

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéå-ìë äNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧¨
äzà äëàìî|ðáeEzîäáe Eúîàå Ecár Ezáe E §¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ§¤§¤½

éørLa øLà EøâåE: §¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ אּלא ּבא לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ּגדֹולים? אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּׁשנינּו:להזהיר וזה הּקטּנים, ׁשביתת על קכא)ּגדֹולים לֹו",(שבת ׁשֹומעין אין לכּבֹות, ׁשּבא ׁשּׁשביתתֹו"קטן מּפני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עלי. ֶָ

(àé)õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ïk-ìr éréáMä íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À

eäLc÷éå úaMä íBé-úà ýåýé Cøa: ¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ ּוביגיעה ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם וחמר קל הימּנּו ללמד מנּוחה ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבׁשּבת  נח ּבֹו.C¯a∑e‰Lc˜ÈÂ.ׁשּיהא יֹורד היה ׁשּלא ּבּמן, וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי, לכֹופלֹו ּבּמן .ּברכֹו ְְֵֶַָָ≈««¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå Eìr E ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ
éäìà ýåýé-øLà äîãàäCì ïúð E: ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) מּכלל נדרׁשים: הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הן  לאו ּומּכלל לאו, עזראעזראעזראעזרא.....הן אבןאבןאבןאבן ְִֵֵָָָ

(âé)ãr Erøá äðrú-àì áðâú àì óàðú àì çöøú àì¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½ŸŸ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷L̈«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף כ)אין ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת יז)"מֹות "האּׁשה (יחזקאל …ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
זרים" את ּתּקח איׁשּה ּתחת ˙‚·.המנאפת ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב נפׁשֹות יט)ּבגֹונב ממֹון.(ויקרא ּבגֹונב ּתגנבּו", "לא ְִִִֶֶֶַַַַָָָ…ƒ¿…ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹֹ

מדּבר  תנאף", "לא תרצח", "לא מה מענינֹו. הּלמד ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה אּלא אינֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאֹו
ּדין ּבית מיתת עליו ׁשחּיב ּדבר תגנב", "לא אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין פו)ּבדבר עזראעזראעזראעזרא.....(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

aiEÈ·‡ ˙‡ „ak ּכי הזּכרּתי ּכבר . «≈∆»ƒְְְִִִַָ
וׂשם  הּׁשם, זכר הראׁשֹונים, ּדברים ְְֲִִִִֵַַַָָָָָּבחמּׁשה 

ּומּלת :אלהי ה' ּכּלם ּפעל ÔeÎÈ¯‡Èעם . ֱִִֶַָֹֻ«¬ƒַֹ
ּתאריכּו למען והעד, סּבה. יהיּו הן ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָיֹוצא ,
ׁשּתעׂשה, הּמצוה ּבעבּור ימים. והארכּת ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָימים

ואמר .ימי מארי אּתה ÏÚנמצאת ְְֲִִֵֶַַַָָָָ«
‰Ó„‡‰ זאת יׂשראל יׁשמרּו ּכאׁשר ּכי . »¬»»ְְְֲִִִֵֶַָֹ

ואם  אב וכתּוב מּמּנה. יגלּו לא ְְְִִִֵֶַָָָָָֹהּמצוה,
ׁשּלא  אב, ּכּבּוד ּבמצות והּנה .ּב ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹהקּלּו
וחּייב  מקלה. אֹו מקּלל ׁשּיהיה ,ההפ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַיעׂשּו

יׁשמעּו הּׁשֹומעים ּכי המקּלל, על ְְְְִִִִֵַַַַָמיתה
הּמקלה, על ּכן חּיב ולא  מּפיו. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקללה
על  ּבּסתר, ּכן ּגם לעׂשֹות יּוכל הּמקלה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַּכי
ּככל  ארּור, ּבמּלת הּכתּובׁשּיהיה צּוה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכן

ּבּסתר: ׁשהם ְִֵֵֶֶַַהּכתּובים
biÁˆ¯˙ ‡Ï להעיד ,ּבלׁשֹונ אֹו .ּביד . …ƒ¿«ְְְְְִִָָ

לתת  אֹו רכיל. להיֹות אֹו להמיתֹו. ׁשקר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָעליו 
ׁשּנגלה  אֹו ׁשּיהרג. ׁשּתדע ּבזדֹון, רעה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעצה
ּתגּלהּו אם הּמות מן להּצילֹו ׁשּתּוכל סֹוד ְְְִִִֵֶֶַַַַָל

ּכמ  אּתה ּגלית, לא ואם רֹוצח:לֹו. ˙Û‡ֹו ‡Ï. ְְִִִֵַַָָֹ…ƒ¿»

אׁשת  עם אם  ּכי נאּוף אין ּכי חׁשבּו ְִִִִִִֵֵֶַָרּבים
אׁשת  את  ינאף  אׁשר ׁשּמצאּו ּבעבּור ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָאיׁש,
ׁשאמר  אחר זה, לֹומר טעם מה ּכי ִֵֵֶֶַַַַַַַָרעהּו.
ּכאׁשר  ּפרּוׁשֹו ואין איׁש. אׁשת את ינאף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַאׁשר
את  יקּלל אׁשר ּכתּוב למעלה  והּנה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָחׁשבּו.
קּלל, ואּמֹו אביו יּומת. מֹות אּמֹו, ואת ְְִִִִִֵֶָָָאביו 
ׁשּקּלל  עׂשה ּגדֹולה עברה ּכי והּטעם ּבֹו. ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּדמיו
אׁשת  את ינאף אׁשר וּככה ׁשהֹוליּדוהּו. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָאבֹותיו
ׁשּינאף  עׂשה ּגדֹולה תֹועבה  ּכי להֹודיע ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָרעהּו,
לרעהּו לאהב חּיב והּוא רעהּו, אׁשת ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאת



מז exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyiy meil inei xeriy

(è)Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL: ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת מלאכּתּכׁשּתבא חר ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

.(מכילתא)

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéå-ìë äNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧¨
äzà äëàìî|ðáeEzîäáe Eúîàå Ecár Ezáe E §¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ§¤§¤½

éørLa øLà EøâåE: §¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ אּלא ּבא לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ּגדֹולים? אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּׁשנינּו:להזהיר וזה הּקטּנים, ׁשביתת על קכא)ּגדֹולים לֹו",(שבת ׁשֹומעין אין לכּבֹות, ׁשּבא ׁשּׁשביתתֹו"קטן מּפני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עלי. ֶָ

(àé)õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ïk-ìr éréáMä íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À

eäLc÷éå úaMä íBé-úà ýåýé Cøa: ¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ ּוביגיעה ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם וחמר קל הימּנּו ללמד מנּוחה ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבׁשּבת  נח ּבֹו.C¯a∑e‰Lc˜ÈÂ.ׁשּיהא יֹורד היה ׁשּלא ּבּמן, וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי, לכֹופלֹו ּבּמן .ּברכֹו ְְֵֶַָָ≈««¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå Eìr E ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ
éäìà ýåýé-øLà äîãàäCì ïúð E: ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) מּכלל נדרׁשים: הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הן  לאו ּומּכלל לאו, עזראעזראעזראעזרא.....הן אבןאבןאבןאבן ְִֵֵָָָ

(âé)ãr Erøá äðrú-àì áðâú àì óàðú àì çöøú àì¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½ŸŸ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷L̈«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף כ)אין ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת יז)"מֹות "האּׁשה (יחזקאל …ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
זרים" את ּתּקח איׁשּה ּתחת ˙‚·.המנאפת ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב נפׁשֹות יט)ּבגֹונב ממֹון.(ויקרא ּבגֹונב ּתגנבּו", "לא ְִִִֶֶֶַַַַָָָ…ƒ¿…ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹֹ

מדּבר  תנאף", "לא תרצח", "לא מה מענינֹו. הּלמד ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה אּלא אינֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאֹו
ּדין ּבית מיתת עליו ׁשחּיב ּדבר תגנב", "לא אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין פו)ּבדבר עזראעזראעזראעזרא.....(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

aiEÈ·‡ ˙‡ „ak ּכי הזּכרּתי ּכבר . «≈∆»ƒְְְִִִַָ
וׂשם  הּׁשם, זכר הראׁשֹונים, ּדברים ְְֲִִִִֵַַַָָָָָּבחמּׁשה 

ּומּלת :אלהי ה' ּכּלם ּפעל ÔeÎÈ¯‡Èעם . ֱִִֶַָֹֻ«¬ƒַֹ
ּתאריכּו למען והעד, סּבה. יהיּו הן ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָיֹוצא ,
ׁשּתעׂשה, הּמצוה ּבעבּור ימים. והארכּת ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָימים

ואמר .ימי מארי אּתה ÏÚנמצאת ְְֲִִֵֶַַַָָָָ«
‰Ó„‡‰ זאת יׂשראל יׁשמרּו ּכאׁשר ּכי . »¬»»ְְְֲִִִֵֶַָֹ

ואם  אב וכתּוב מּמּנה. יגלּו לא ְְְִִִֵֶַָָָָָֹהּמצוה,
ׁשּלא  אב, ּכּבּוד ּבמצות והּנה .ּב ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹהקּלּו
וחּייב  מקלה. אֹו מקּלל ׁשּיהיה ,ההפ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַיעׂשּו

יׁשמעּו הּׁשֹומעים ּכי המקּלל, על ְְְְִִִִֵַַַַָמיתה
הּמקלה, על ּכן חּיב ולא  מּפיו. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהּקללה
על  ּבּסתר, ּכן ּגם לעׂשֹות יּוכל הּמקלה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַּכי
ּככל  ארּור, ּבמּלת הּכתּובׁשּיהיה צּוה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכן

ּבּסתר: ׁשהם ְִֵֵֶֶַַהּכתּובים
biÁˆ¯˙ ‡Ï להעיד ,ּבלׁשֹונ אֹו .ּביד . …ƒ¿«ְְְְְִִָָ

לתת  אֹו רכיל. להיֹות אֹו להמיתֹו. ׁשקר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָעליו 
ׁשּנגלה  אֹו ׁשּיהרג. ׁשּתדע ּבזדֹון, רעה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעצה
ּתגּלהּו אם הּמות מן להּצילֹו ׁשּתּוכל סֹוד ְְְִִִֵֶֶַַַַָל

ּכמ  אּתה ּגלית, לא ואם רֹוצח:לֹו. ˙Û‡ֹו ‡Ï. ְְִִִֵַַָָֹ…ƒ¿»

אׁשת  עם אם  ּכי נאּוף אין ּכי חׁשבּו ְִִִִִִֵֵֶַָרּבים
אׁשת  את  ינאף  אׁשר ׁשּמצאּו ּבעבּור ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָאיׁש,
ׁשאמר  אחר זה, לֹומר טעם מה ּכי ִֵֵֶֶַַַַַַַָרעהּו.
ּכאׁשר  ּפרּוׁשֹו ואין איׁש. אׁשת את ינאף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַאׁשר
את  יקּלל אׁשר ּכתּוב למעלה  והּנה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָחׁשבּו.
קּלל, ואּמֹו אביו יּומת. מֹות אּמֹו, ואת ְְִִִִִֵֶָָָאביו 
ׁשּקּלל  עׂשה ּגדֹולה עברה ּכי והּטעם ּבֹו. ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּדמיו
אׁשת  את ינאף אׁשר וּככה ׁשהֹוליּדוהּו. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָאבֹותיו
ׁשּינאף  עׂשה ּגדֹולה תֹועבה  ּכי להֹודיע ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָרעהּו,
לרעהּו לאהב חּיב והּוא רעהּו, אׁשת ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאת



exziמח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ycew zayl inei xeriy

(ãé)Bcárå Erø úLà ãîçú-àì Erø úéa ãîçú àì¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À§©§³
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ß hay a"k ycew zay ß

(åè)ìB÷ úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ´
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä:÷çøî ©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑וּיענּו" לֹומר: ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ונׁשמע" "נעׂשה לֹומר: ּתלמּוד חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", ‰ÏBw˙.(מכילתא)כל ˙‡ ÌÈ‡B¯∑ את רֹואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹƒ∆«…ִֶ

אחר ּבמקֹום לראֹות אפׁשר ׁשאי ‰ÏBw˙.(שם)הּנׁשמע, הּגבּורה הּיֹוצאין ∑‡˙ אּלא (שם)∑eÚiÂ.מּפי נּוע אין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ∆«…ְְִִִַַָ«»Àֵֶַָ

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»

ÈÂ˙טו  ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»
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ּכתּוב  והּנה זנּות. ּכמֹו נאּוף, ּומּלת ְְְִִִֵַָָּכמֹוהּו.
לפרסם  ראּוי ואין העץ. ואת האבן את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוּתנאף
ּכי  הּגאֹון, סעדי' ר' אמר הּזאת. ְְִֵַַַַַָָָָֹהּתֹועבה
ּבּמעלה  הּוא ואׁשר רּבֹות. מעלֹות על ְֲֲֲֶַַַַַַַָהּזנּות
ואׁשר  והאלמנה. הּבתּולה מׁשּכב ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָהּקּלה,
ּכׁשהיא  אׁשּתֹו עם האיׁש מׁשּכב מּמּנה, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָלמעלה
לֹו. מּתרת ּתהיה מעּטים ימים לאחר ּכי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֻנּדה,
ׁשּימּות  יּתכן ּכי איׁש, אׁשת מּזאת, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּולמעלה 
מּמּנה, ּולמעלה לֹו. מּתרת וּתהיה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻּבעלּה
יׂשראל, ּתֹורת  על ׁשאיננּה ּכֹוכבים ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעֹובדת 
ויּׂשאּנה  ׁשּתתּגּיר יּתכן ּכי זרע. לּה נתן לא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאם
עבֹודה  הּוא עֹובד זרע, לּה נתן אם רק ְֲִִֵֶַַַָָָָלא ּׁשה.
זכּור  מׁשּכב מּמּנה, ּולמעלה ּבעצמּה. ְְְְְִִֶַַַָָָָָָזרה
מּמּנה, ּולמעלה לעֹולם. הּתר זמן לֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין
האדם  יׁשּכב אם ּכמֹו מהּמין, חּוץ ׁשהּוא ְְִִִֵֶַַַָָָמה
על  ּכי החּלּוק, אי ידע והּגאֹון הּבהמה. ְְִִִֵֵַַַַַָָָעם
והּניח  מֹות. אחרי ּבפרׁשת ּכרת, עריֹות ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָּכל

והּבת: והאחֹות מאם החּלּוק, ˙‚·מּזה ‡Ï. ְְִִֵֵֶַַַָָ…ƒ¿…
ּגּנב  ויׁש ּבּסתר. ממֹון קחת ּגנבה, ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָמׁשמע
ּבין  מּיׂשראל, נפׁש ּגֹונב ּכמֹו מות, ּבן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשה ּוא
ּבממֹון, והּגנבה לׁשֹון. נלעג אֹו קטן נער ְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
ּבחׁשּבֹון  ׁשרּמהּו אֹו ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבין 
היא  ּגם הּמּלה וזאת ּבמׁשקל. אֹו ּבמּדה ְְְְִִִִַַָָָֹאֹו
עׂשה  ּכאׁשר אחר, לב  ׁשּיגנב מי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכֹוללת

˙Ú‰אבׁשלֹום: ‡Ï חּפׂשּתי רּבֹות ׁשנים . ְַָ…«¬∆ְִִִַַָ
ׁש עד לאמר הּמּלה, זאת טעם ולא ּבלּבי קר ְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ

הּוא  ּכי עּתה ּדעּתי ּולפי ׁשקר. עדּות ְְִִִֵֶַַַָָָאמר
אם  תענה לא ּכתב ּכאּלּו ׁשקר, עד עם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמדּבר
ּכטעם  הּמּלה, זאת ּומׁשמע ׁשקר. עד ְְִֵֶַַַַַַָָָֹאּתה
ענּות  מּלת ּומצאנּו תׁשּקרּו. ולא תכחׁשּו ְְְְֱֲִַַַָָֹֹלא
ּבי''ת, ּובלא ּבאחיו. ענה ׁשקר ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶָָָֹּבבי''ת,
וכמֹוהּו ּבם. יענה והּטעם ויענם. אל יׁשמע ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָּכמֹו
עד  וי ׁש .ּב נגענ ּו לא ,נגענּו לא ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָֹֹוכאׁשר
עליו, ׁשּכתּוב והּוא מות, ּבן ׁשהּוא ְֶֶֶֶֶֶָָָָׁשקר

לאחיו: לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָועׂשיתם
ci„ÓÁ˙ ‡Ï זאת על יתמהּו רּבים אנׁשים . …«¿…ְְֲִִִַַָֹ

יפה  ּדבר יחמד ׁשּלא אדם יהיה אי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּמצוה,

עיניו. למראה נחמד ּׁשהּוא מה ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָּבלּבֹו,
ׁשּיׁש ּכפרי איׁש ּכי ּדע מׁשל. ל אּתן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָועּתה
ׁשהיא  מל ּבת ראה והּוא נכֹונה, ּדעת ְְִֶֶֶַַַָָָלֹו
ּכי  עּמּה, ׁשּיׁשּכב ּבלּבֹו אֹותּה יחמֹוד לא ְְְִִִִֶַַָָָָֹיפה,
הּכפרי  זה ּתחׁשב ואל יּתכן. לא זה ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹידע
ׁשּיהיּו ׁשּיתאּוה המׁשּוגעים מן ּכאחד ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
להיֹות, יּתכן ולא הּׁשמים. לעּוף ּכנפים ְְְִִִִֵַַַָָָָֹלֹו
אף  אּמֹו, עם לׁשּכב מתאּוה אדם אין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּכאׁשר
לדעת  מּנעּוריו הרּגילּוהּו ּכי יפה, ׁשהיא ּפי ְְִִִִִִֶַַַָָָָעל
ׁשּידע  צרי מׂשּכיל ּכל ּככה לֹו. אסּורה ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהיא 
ּבעבּור  אדם ימצאּנּו לא ממֹון, אֹו יפה אּׁשה ְֲִִִֶַָָָָָָָֹּכי
ואמר  הּׁשם. לֹו חלק ּכאׁשר רק ודעּתֹו, ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָחכמתֹו
יּתנּנּו ּבֹו] עמל ׁשּלא [ולאדם (לאׁשר) ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹקהלת
לאו  ּומזֹוני, חּיי ּבני חכמים, ואמרּו ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָחלקֹו.
ּובעבּור  ּבמּזלא. אּלא מּלתא ּתליא ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבזכּותא
ואמר  יחמֹוד. ולא יתאּוה לא הּמׂשּכיל ְְְְְִִֶֶַַַַַָֹֹזה,
היא  יֹותר לֹו, הּׁשם אסרּה רעהּו ׁשאׁשת ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּידע
ּכן  על הּכפרי, ּבלב מל מּבת ּבעיניו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנׂשּגבה
לחמד  לּבֹו אל יׂשים ולא ּבחלקֹו יׂשמח ְְְְְִִִֶֶַַָֹֹהּוא
ׁשהּׁשם  ידע ּכי ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּולהתאּוֹות
ּבכחֹו לקחּתֹו יּוכל לא לֹו, לתת רצה ְְְֵַַָָָֹֹֹלא
יבטח  ּכן על ּובתחּבּולֹותיו. ְְְְְְִֵַַַַָָּובמחׁשב ֹותיו
והּנה  ּבעיניו. הּטֹוב ויעׂשה ׁשּיכלּכלּנּו ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָּבב ֹוראֹו

הּדברים. עׂשרת ּפרּוׁש מחכמי ‡Ó¯נׁשלם אחד ְְֲִִֵֶֶַַָ»«ְֵֵֶַָ
ּתׁשעה  ּכנגד הם ּגלּגּלים ּתׁשעה ּכי ידענּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּדֹור,
אּלה  וּככה מסּפר. ּכל עיּקרי ׁשהם ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמסּפרים,
ׁשאינּנּו הראׁשֹון הּדּבּור והּנה ּדברים. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּתׁשעה
הּׁשם  ּכבֹוד ּכנגד ׁשהּוא הּתׁשעה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָמּמסּפר
ּבמסּפר  האחד הּוא ּכאׁשר המדּבר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּנכּבד
יהיה  לא ׁשהּוא הּׁשני הּדּבּור והּנה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהעׂשרה.
מֹולי ׁשהּוא העליֹון הּגלּגל ּכנגד הּוא ,ְְְְִֶֶֶֶַַַָל
למערב  מּמזרח ּתנּועתֹו הפ הּגלּגּלים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּכל
אלהים  ּכנגּדֹו ואמר ׁשעֹות. וארּבע ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָֹּבעׂשרים
הּגלּגּלים. ירּוצּון הּׁשם ּבכח ּכי להֹודיע ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַֹאחרים,
ׁשאינּנּו ּבעבּור הּבֹורא, ׁשהּוא חׁשבּוהּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָורּבים
ּכנגד  תּׂשא, לא ׁשהּוא הּׁשליׁשי והּדּבּור ְְְִִִִֶֶֶַַָֹּגּוף.
חּוץ  הּׁשמים, צבא ּכל ׁשּׁשם הּמּזלֹות ְְִֶַַַַַַָָָָָּגלּגל

מּקיף  הּנכּבד, הּגּוף והּנה הּׁשבעה. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמהמׁשרתים 
וארּבעים. ׁשמֹונה ׁשהם וצּורתם  הּגּופֹות ְְְְִֵֶַַָָָָָּכל
ּבּגלּגל  מקֹומֹות ויׁש לעין. הּׁשם ּכח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹונראה
אין  ּומקֹומֹות רּבים, ּכֹוכבים ׁשם ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַַָָהּזה
הּסֹוד. זה לדעת ּבאדם יכלת ואין ּבהם, ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכֹוכב
נבראּו לּׁשוא ּכי חׁשבּו חכמה מחסרי ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָורּבים
הרביעי  והּדּבּור הּמתּכנת. זאת על הּצּורֹות  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹאּלה
חכמי  ּכי ׁשּבתי. ּגל ּגל ּכנגד הּׁשּבת, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּדּבּור
יׁש מהמׁשרתים אחד  לכל ּכי אֹומרים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנּסיֹון
ּבעל  והּוא ּכחֹו, יראה ׁשּבֹו ּבּׁשבּוע ידּוע ְְֶֶַַַַַַָָֹיֹום
ּבעל  ׁשהּוא מי וכן ּבּיֹום. הראׁשֹונה ְִִֵֶַַַַָָָָהּׁשעה
ׁשּבתי  ּכי ואֹומרים ּבּלילה. הראׁשֹונה ְְְְִִִַַַַַָָָָָהּׁשעה
מלאכה  ׁשּיחל ּומי מּזיקים. ּכֹוכבים הם  ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּומאדים
מֹוׁשלים, ּכׁשהם מּׁשניהם ּבאחד ּבּדר ללכת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאֹו
ׁשּנּתן  קדמֹוננּו ּכןאמרּו על נזק. לידי ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיבא
ׁשּבתֹות. ּובלילי רביעּיֹות ּבלילי לחּבל ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָרׁשּות
ויֹום  לילה הּׁשבּוע ימי ּבכל ּתמצא לא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹוהּנה
ּבהם, הּמּזיקים ׁשני אּלּו ׁשּימׁשלּו זה אחר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה
ּבֹו להתעּסק  ראּוי אין ּכן על הּזה. ּבּיֹום ְְִֵֵֵֶַַַַַָרק
והּדּבּור  לבּדֹו. הּׁשם ּביראת רק העֹולם, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָּבדברי
ׁשהּוא  צדק ּגלּגל ּכנגד ּכּבד, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַהחמיׁשי

ׁשל  על ׂשכר יֹורה ּולׁשּלם וחסד, וצדק ֹום ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
לא  הּׁשּׁשי והּדּבּור חּיב. ׁשהּוא מי ְְִִִִֵֶַַַַָֹּולכּבד
על  יֹורה ׁשהּוא מאדים  ּגלּגל ּכנגד ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַתרצח,
ּבין  מחלקת ויׁש החּבּורֹות. ועל ּדּמים ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹׁשפיכ ּות
מהּׁשמׁש למעלה  הּוא נגּה אם  הּמּזלֹות, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹחכמי
ראיֹות  הביאּו הֹודּו וחכמי מּמּנה. למּטה ְְְְִִֵֵֶַַָָָאֹו
הּׁשביעי  הּדּבּור והּנה למעלה. הּוא נגּה ְְְְִִִִִֵַַַַָֹּכי
ׁשּתֹולדּתּה נגּה ּגלּגל ּכנגד תנאף, לא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּוא
הּׁשמיני  והּדּבּור ּוזנּות. מׁשּכב ּכל על ְְְְְִִִִַַַָָלה ֹורֹות
על  יֹורה ׁשהּוא הּׁשמׁש ּגלּגל ּכנגד תגנב, ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹלא
עּמּה, ׁשּיתחּבר מׁשרת ּכל ּכח ּולהסיר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹונס,
הּתׁשיעי  הּדּבּור והּנה ּבעבּורּה. אֹור יראה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּלא 
ׁשהּוא  חּמה ּכֹוכב ּגלּגל ּכנגד תענה, לא ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשה ּוא
ׁשהּוא  העׂשירי  הּדּבּור והּנה  הלׁשֹון. על ְֲִִִִֵֶֶַַַָָיֹורה 
הּׁשפל  ׁשהּוא הּלבנה ּגלּגל ּכנגד תחמד, ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא

החמּדה: על ּתֹורה והיא הּגלּגּלים, ְְְִִִֶֶַַַַַָָמּכל

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ycew zayl inei xeriy
Á¯Ó˜.זיע  e„ÓÚiÂ∑(שם) ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ּומלאכי מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם נרּתעין היּו ִַ«««¿≈»…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: להחזירן, סח)אֹותן יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות עזראעזראעזראעזרא....."מלכי אבןאבןאבןאבן ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(æè)-ìàå äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨§©
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

(æé)úBqð øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´
íëéðt-ìò Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−

:eàèçú ézìáì§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑ עליכם נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם ׁשּיצא ּבעֹולם, אתכם ∑Bq˙.לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ«

ּכמֹו: ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון נס",(ישעיה מט)"הרימּו נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה",(שם על זקּוף "וכּנס e·Ú·e¯.ׁשהּוא ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ«¬
B˙‡¯È ‰È‰z∑ י מּפניו על ותיראּו זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ׁשראיתם עזראעזראעזראעזרא.....די אבןאבןאבןאבן ƒ¿∆ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

(çé)íL-øLà ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½£¤−̈
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑ הּׁשמים עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן עזראעזראעזראעזרא.....חׁש אבןאבןאבןאבן ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
:íënò ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ הּזה ¯‡Ì˙È.ּבּלׁשֹון Ìz‡∑ׁשּמה יׁש לֹו: מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ּׁשאדם מה ּבין הפרׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מּלהאמין  חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו מׂשיחין Èz¯ac.ּׁשאחרים ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ הר על ה' "וּירד אֹומר: אחד וכתּוב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֵֵֶֶַַַָָ

ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא ד)סיני". אּׁשֹו(דברים את הרא הארץ ועל ליּסרּך קֹולֹו את הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבּׁשמ  ּכבֹודֹו הארץ.הּגדֹולה": על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ההר,(מכילתא)ים, על והּציען הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הרּכין אחר: ּדבר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹומר: הּוא יח)וכן וּירד"(תהלים ׁשמים עזראעזראעזראעזרא....."וּיט אבןאבןאבןאבן ְִֵֵֵֵַַַַָ

(ë)ìà ézà ïeNòú àìýìàå óñë éýeNòú àì áäæ é ¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëì̈¤«

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

dxezd lr `xfr oa`

eh˙BÏBw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ ּפרׁשּתי ּוכבר . ¿»»»ƒ∆«ְְִֵַָ
ההרּגׁשֹות  ּכל ּכי הּקֹולֹות, את רֹואים ְִִֶַַַַַָָטעם
ּכאׁשר  הּטעם והּנה אחד. מקֹום אל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָמתחּברֹות
ׁשּיתּפחד  האדם מנהג ּכי וה ּלּפידים, הּקֹולֹות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָראּו
ואת  לעֹולם. ּכזה נׁשמע ׁשּלא הּׁשֹופר וקֹול ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹמהם,
נעּו. האּלה, הּפלאים ראּו ּכאׁשר עׁשן , לבּדֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָההר
וׁשב  מעמדֹו, מּמקֹום סר אחד ׁשּכל ונד. נע ְְְֲִֶֶַָָָָָָָָּכמֹו
וטעם  הּסּפים. אּמֹות וּינעּו וכמהּו, ְְֲִִִַַַַַַָָֹֻאחֹורּנית.
יכֹול  לא אּמֹות . מּמקֹומם סרּו ׁשהּסּפים ְִִִֶַַַָָָֹאּמֹות,
ּכי  והאֹומר הּנבּואה. ּבמראֹות לׁשערם ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּנביא
סרּו לא אם ּכי זה. יּתכן לא זעּו, ּכמֹו ְִִִֵֵֶָָָֹֹּפירּוׁשֹו

מרחֹוק: עמדּו אי ְְִֵֵָָָמּמקֹומם,

fhe¯Ó‡iÂׁשהיּו הּמּטֹות וראׁשי הּכהנים . «…¿ְֲִֵֶַַַָָֹ
ׁשּנׁשלמּו אחר עּמֹו ּדּברּו הם אליו, ְְְְִִִִֵֵֶַַָקרֹובים
ּפחדּו ּכי יראים, ּכהיּו ּכל ּכי הּדברים. ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָעׂשרת

ז  ּובעבּור וימּותּו. עּמהם עֹוד ידּבר ה ׁשהּׁשם  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּתיראּו: אל להם, מׁשה ִֶֶַַָָָֹאמר

fi¯Ó‡iÂ נֹוסף.ּכלמ''ד לבעבּור, למ''ד . «…∆ְְֲֵֵַָָָ
ּבן  לאבׁשלֹום והּׁשליׁשי ולמ''ד ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלמּבראשֹונה,

וטעם ‡˙ÌÎמעכה: ˙Bqנּסֹות ּולמען ּכמֹו . ְֲַַַָ«∆¿∆ְְְַַַ
:ּבאחרית להטיבB˙‡¯È ‰È‰z ¯e·Ú·e ְְְֲִִֵֶַ«¬ƒ¿∆ƒ¿»

ÌÎÈt ÏÚ'ה לפני עמדּת אׁשר יֹום ּכּכתּוב . «¿≈∆ְְֲִֵֶַַָָָ
ּבחֹורב: ְֱֵֶֹאלהי

gi„ÓÚiÂ מׁשה ּכי אחרת, ּפעם זה הזּכיר . ««¬…ְִִִֶֶֶֶַַַֹ

מרחֹוק, עמדּו אּלה מעׂשיהם. הפ עֹוׂשה ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיה
הערפל: אל נּגׁש ֲִֶֶֶַָָֹּומׁשה

hi'‰ ¯Ó‡iÂׁשּמצאּו ּבעבּור הׁשּתּבׁשּו, רּבים . «…∆ְְְֲִִֶַַַָ
סיני. ּבהר ׁשהיה האׁש מּתֹו ׁשמעּת ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּודבריו 
ההר. ראׁש על סיני הר על ה ' וּירד ּכתּוב ִִֵֶַַַַַָָָֹּכי
ׁשּיׁש ּומי עּמכם. ּדּברּתי הּׁשמים מן אמר ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָועּתה
עּתה  רק תּׂשא. ּכי ּבפרׁשת הּטעם יבין לב, ְִִִֵַַַַַַָָָָָלֹו
לב. לֹו ׁשאין מי יבין אּולי מׁשל, ל ְִִֵֵֵֶֶַָָָאּתן
ּבּׁשמים  ראׁשֹו אדם, ּכדמּות ׁשּיהיה ְְִִִֶֶַַָָָָֹחׁשּוב
הּׁשמים  ּומן וּירד. טעם וזה סיני. הר על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָורגליו
הר  על ההּוא ּבּיֹום רגליו ועמדּו ּכמֹו ְְְְְֵַַַַַַָָידּבר.
כבֹודֹו: מלא והארץ ׁשהּׁשמים ידענּו ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּזתים.
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Á¯Ó˜.זיע  e„ÓÚiÂ∑(שם) ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ּומלאכי מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם נרּתעין היּו ִַ«««¿≈»…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: להחזירן, סח)אֹותן יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות עזראעזראעזראעזרא....."מלכי אבןאבןאבןאבן ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(æè)-ìàå äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨§©
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

(æé)úBqð øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´
íëéðt-ìò Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−

:eàèçú ézìáì§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑ עליכם נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם ׁשּיצא ּבעֹולם, אתכם ∑Bq˙.לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ«

ּכמֹו: ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון נס",(ישעיה מט)"הרימּו נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה",(שם על זקּוף "וכּנס e·Ú·e¯.ׁשהּוא ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ«¬
B˙‡¯È ‰È‰z∑ י מּפניו על ותיראּו זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ׁשראיתם עזראעזראעזראעזרא.....די אבןאבןאבןאבן ƒ¿∆ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

(çé)íL-øLà ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½£¤−̈
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑ הּׁשמים עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן עזראעזראעזראעזרא.....חׁש אבןאבןאבןאבן ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
:íënò ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ הּזה ¯‡Ì˙È.ּבּלׁשֹון Ìz‡∑ׁשּמה יׁש לֹו: מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ּׁשאדם מה ּבין הפרׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מּלהאמין  חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו מׂשיחין Èz¯ac.ּׁשאחרים ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ הר על ה' "וּירד אֹומר: אחד וכתּוב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֵֵֶֶַַַָָ

ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא ד)סיני". אּׁשֹו(דברים את הרא הארץ ועל ליּסרּך קֹולֹו את הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבּׁשמ  ּכבֹודֹו הארץ.הּגדֹולה": על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ההר,(מכילתא)ים, על והּציען הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הרּכין אחר: ּדבר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹומר: הּוא יח)וכן וּירד"(תהלים ׁשמים עזראעזראעזראעזרא....."וּיט אבןאבןאבןאבן ְִֵֵֵֵַַַַָ

(ë)ìà ézà ïeNòú àìýìàå óñë éýeNòú àì áäæ é ¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëì̈¤«

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

dxezd lr `xfr oa`

eh˙BÏBw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ ּפרׁשּתי ּוכבר . ¿»»»ƒ∆«ְְִֵַָ
ההרּגׁשֹות  ּכל ּכי הּקֹולֹות, את רֹואים ְִִֶַַַַַָָטעם
ּכאׁשר  הּטעם והּנה אחד. מקֹום אל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָמתחּברֹות
ׁשּיתּפחד  האדם מנהג ּכי וה ּלּפידים, הּקֹולֹות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָראּו
ואת  לעֹולם. ּכזה נׁשמע ׁשּלא הּׁשֹופר וקֹול ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹמהם,
נעּו. האּלה, הּפלאים ראּו ּכאׁשר עׁשן , לבּדֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָההר
וׁשב  מעמדֹו, מּמקֹום סר אחד ׁשּכל ונד. נע ְְְֲִֶֶַָָָָָָָָּכמֹו
וטעם  הּסּפים. אּמֹות וּינעּו וכמהּו, ְְֲִִִַַַַַַָָֹֻאחֹורּנית.
יכֹול  לא אּמֹות . מּמקֹומם סרּו ׁשהּסּפים ְִִִֶַַַָָָֹאּמֹות,
ּכי  והאֹומר הּנבּואה. ּבמראֹות לׁשערם ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּנביא
סרּו לא אם ּכי זה. יּתכן לא זעּו, ּכמֹו ְִִִֵֵֶָָָֹֹּפירּוׁשֹו

מרחֹוק: עמדּו אי ְְִֵֵָָָמּמקֹומם,

fhe¯Ó‡iÂׁשהיּו הּמּטֹות וראׁשי הּכהנים . «…¿ְֲִֵֶַַַָָֹ
ׁשּנׁשלמּו אחר עּמֹו ּדּברּו הם אליו, ְְְְִִִִֵֵֶַַָקרֹובים
ּפחדּו ּכי יראים, ּכהיּו ּכל ּכי הּדברים. ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָעׂשרת

ז  ּובעבּור וימּותּו. עּמהם עֹוד ידּבר ה ׁשהּׁשם  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּתיראּו: אל להם, מׁשה ִֶֶַַָָָֹאמר

fi¯Ó‡iÂ נֹוסף.ּכלמ''ד לבעבּור, למ''ד . «…∆ְְֲֵֵַָָָ
ּבן  לאבׁשלֹום והּׁשליׁשי ולמ''ד ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלמּבראשֹונה,

וטעם ‡˙ÌÎמעכה: ˙Bqנּסֹות ּולמען ּכמֹו . ְֲַַַָ«∆¿∆ְְְַַַ
:ּבאחרית להטיבB˙‡¯È ‰È‰z ¯e·Ú·e ְְְֲִִֵֶַ«¬ƒ¿∆ƒ¿»

ÌÎÈt ÏÚ'ה לפני עמדּת אׁשר יֹום ּכּכתּוב . «¿≈∆ְְֲִֵֶַַָָָ
ּבחֹורב: ְֱֵֶֹאלהי

gi„ÓÚiÂ מׁשה ּכי אחרת, ּפעם זה הזּכיר . ««¬…ְִִִֶֶֶֶַַַֹ

מרחֹוק, עמדּו אּלה מעׂשיהם. הפ עֹוׂשה ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיה
הערפל: אל נּגׁש ֲִֶֶֶַָָֹּומׁשה

hi'‰ ¯Ó‡iÂׁשּמצאּו ּבעבּור הׁשּתּבׁשּו, רּבים . «…∆ְְְֲִִֶַַַָ
סיני. ּבהר ׁשהיה האׁש מּתֹו ׁשמעּת ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּודבריו 
ההר. ראׁש על סיני הר על ה ' וּירד ּכתּוב ִִֵֶַַַַַָָָֹּכי
ׁשּיׁש ּומי עּמכם. ּדּברּתי הּׁשמים מן אמר ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָועּתה
עּתה  רק תּׂשא. ּכי ּבפרׁשת הּטעם יבין לב, ְִִִֵַַַַַַָָָָָלֹו
לב. לֹו ׁשאין מי יבין אּולי מׁשל, ל ְִִֵֵֵֶֶַָָָאּתן
ּבּׁשמים  ראׁשֹו אדם, ּכדמּות ׁשּיהיה ְְִִִֶֶַַָָָָֹחׁשּוב
הּׁשמים  ּומן וּירד. טעם וזה סיני. הר על ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָורגליו
הר  על ההּוא ּבּיֹום רגליו ועמדּו ּכמֹו ְְְְְֵַַַַַַָָידּבר.
כבֹודֹו: מלא והארץ ׁשהּׁשמים ידענּו ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּזתים.



exziנ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑.ּבּמרֹום לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון ÛÒÎ.(מכילתא)לא È‰Ï‡∑ הּכרּובים על להזהיר ּבא …«¬ƒƒְְְְֲִַַַַַַַָָָֹ¡…≈∆∆ְְְִִַַַָ
ּכאלהּות  לפני הן הרי ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל יהיּו ׁשּלא אּתי לעמד עֹוׂשה Ê‰·.ׁשאּתה È‰Ï‡Â∑ ּבא ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ≈…≈»»ָ

זהב  ּכאלהי לפני הן הרי ד', עׂשית ׁשאם ב': על יֹוסיף ׁשּלא ÌÎÏ.להזהיר eNÚ˙ ‡Ï∑ ּכרּובים עֹוׂשה הריני ּתאמר: לא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ…«¬»∆ְֲִִֵֶַֹֹ
לכם" תעׂשּו "לא נאמר: לכ עֹולמים, ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות עזראעזראעזראעזרא.....ּבבּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

(àë)éúìò-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ
éîìL-úàåðàö-úà EøLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´

éìà àBáà éîL-úà øékæàézëøáe E:E ©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«
i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה ּבסיס)מחּבר אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ּגּבי על יבנּנּו .(מכילתא)ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

חנּיתן  ּבׁשעת אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ÈÏ.ּדבר ‰NÚz∑ לׁשמי עׂשּיתֹו ּתחּלת .ׁשּתהא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ«¬∆ƒְְְֲִִִִֵֶַָ
ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ∑:ּכמ ֹו ב)אצלֹו, מנּׁשה"(במדבר מּטה "הּבׂשר .(מכילתא)"ועליו לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? עליו אּלא אינֹו אֹו ¿»«¿»»»ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי ה' מזּבח על נח)והּדם EÈÓÏLŒ˙‡Â.(זבחים EÈ˙ÏÚ מּצאנאׁשר ∑‡˙ ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ∆……∆¿∆¿»∆ְֲִֶֹ
ּומּבקר.E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑"ואתֿׁשלמי עלתי ל"את ‡˙ÈÓLŒ.ּפרּוׁש ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑ ְִֶָ∆…¿¿∆¿»∆ְְְֵֶֶֶֶָֹֹ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒ

למד  אּתה מּכאן .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי 'אבֹוא ׁשם ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ל אּתן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאׁשר
לּכהנים  רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ּבמקֹום אּלא הּמפרׁש, ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא

העם  את לבר ּכּפים ּבנׂשיאת הּמפרׁש ׁשם עזראעזראעזראעזרא.....להזּכיר אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
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kÔeNÚ˙ ‡Ï ּבּׁשמים יֹוׁשב אנכי והּנה הּטעם, . …«¬ְִִִֵֵַַַַַָָֹ
וכן  אמצעי. ידי על לא עּמכם, ּדּברּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואני
ּתתמּה ואל עּמכם. ה' ּדּבר ּבפנים ּפנים ְְְִִִִִֶֶַַָָָָּכתּוב 
ּדר כן ּכי ּפעמים. תעׂשּו, לא ׁשּכתּוב ֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹּבעב ּור
הּטעם  ּכי  תחמד. לא ּכמֹו הּקדׁש, לׁשֹון ְְְִֶַַַַַַֹֹֹצחּות 
אּתי  לכם תעׂשּון לא הּוא, וכן הּוא. ְֲִִֵֶֶַָָֹאחד
ל ּתעׂשה לא ּכמֹו זהב, ואלהי ּכסף ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹאלהי
לקּבל  צּורֹות ׁשּתעׂשּו וטעם ּתמּונה. וכל  ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָּפסל 
עֹוׂשים, אּתם לכבֹודי ּכי  וּתחׁשבּו עליֹונים, ְְְְְִִִִִֶֶַַַֹּכח
העגל  ּכמֹו ּוביניכם, ּביני אמצעים יהיּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכא ּלּו
עׂשה, הּׁשם לכבֹוד אהרן ּכי יׂשראל. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשעׂשּו

ּבמקֹו אפרׁש ידע ּכאׁשר ׁשהּׁשם ּובעבּור מֹו. ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ
יעׂשּו ׁשּלא ּבתחּלה הזהירם יעׂשּו, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּיׂשראל

טעם והּנה זהב: צֹורÈz‡אלהי לי ׁשאין . ְֱִֵֵַַָָֹƒƒִֵֶֶ
אלי אבא אחריו, ּכן על עּמי. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלאמצעּיים
:אלי אבא ּבכבֹודי אני והּטעם, .ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּוברכּתי

`kÌÈ·‡ ÁaÊÓ יעׂשה ׁשּלא הּטעם, ּכי י''א . ƒ¿«¬»ƒֲִֶֶַַַַֹ
אבנים  ּבמזּבח צּוה ּכן על ּבּמזּבח, ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָצּיּורים
אּולי  הּמפרׁשים ואּלה  ׁשלמֹות. ְְְְְִִֵֵֶַַָָלהיֹותם 
ּוכרּובי  ּכרּובים הּמׁשּכן ּכל נעׂשה לּמה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָילּמדּונּו
ׁשלמה, ּבנה אׁשר והּבית הּכּפרת. על ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹזהב
ואּלה  ציצים. ּופטּורי ּותמּונֹות ּכרּובים ְְְְִִִֵֵֶֻּכּלֹו
ּובפרׁשת  הּמזּבח. מּמקֹום נכּבד ֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָָהּמקֹומֹות
מזּבח  ּכי אֹומרים ויׁש זה. על אדּבר תּׂשא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּכי
זה  ואין  ּגבֹוּה. מקֹום על יהיה ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאדמה,
מזּבח  אחריו ׁשּכתּוב והעד, הּלׁשֹון. ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָמׁשמע
לׂשּום  הּטעם, ּכי אמרּו וקדמֹונינּו ְְְֲִִֵַַַַָָָאבנים .
כן  ּכי אמרּו, ואמת ּבּמזּבחהנחׁשת. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹאדמה
ּולאסמכּתא. לזכר הּפסּוק זה ׂשמּו רק ְְְְֵֶֶַַַַָָָָעׂשּו.
מקרה. ּבֹו ׁשּיׂשימ ּו האדמה  ּכי ּפׁשּוטֹו, זה  ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָואין 
מּנחׁשת  ּכי הּנחׁשת, מזּבח רק יּקרא לא הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּכי

הּזהב, מזּבח הּקטרת, מזּבח נקרא ּגם ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹנעׂשה.
היה  איּלּו ועֹוד, זהב. מצּפה ׁשהּוא ְְֲִֶֶַָָָָֻּבעבּור
ואם  ּפירּוׁש יהיה אדמה, מזּבח מׁשמע ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּכן
נּוכל  ולא אבנים. ּבֹו ׁשּיׂשימּו אבנים ְְֲֲִִִִֶַַָָָֹמזּבח
מפרׁש ּכי מאבנים, הּמזּבח נעׂשה  ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹומר
אפרׁש. ועּתה עיבל. ּבהר הּנעׂשה והּוא ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָהּוא,
הּמזּבח  ּדבר על מחלקת יׁש ּכי הּגאֹון, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאמר
מּתן  לפני י''א סיני. הר ּתחת מׁשה ְִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשעׂשה
והּגאֹון  ּכן. אחר אמרּו ואחרים היה, ְְֲִֵֵַַַַָָָָָּתֹורה
הּכתּוב  ּכי ואמר הראׁשֹונה, לּמחלקת ְֲִִֶַַַַָָָָָֹהֹודה
הּוא  נעׂשה. ה' ּדּבר אׁשר ּכל הּזאת ֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹּבּפרׁשה
נעׂשה  ה' ּדּבר אׁשר ּכל הּׁשנית, ּבּפרׁשה ֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנּוי
אחר  ּכי ּגמּורה, ראיה ל אּתן ואני ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָונׁשמע .
הּזאת  ּבּפרׁשה ּכתּוב הּנה ּכי היה. ּתֹורה ִִֵַַַַָָָָָָָֹמּתן 
האלהים  הר אל ּבעלֹותֹו למׁשה הּׁשם ְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאמר
עׂשיתי  אׁשר ראיתם אּתם ּתֹורה, מּתן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָלפני
ּבקֹולי. ּתׁשמעּו ׁשמֹוע אם ועּתה ְְְְְְִִִִִַַָָָלמצרים.
והּנה  יעקב. לבית ּתאמר ּכה ּבתחּלה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹֹואמר
ולא  חּקים ולא מצֹות לא להם הּגיד ְְְִִִִֶָֹֹֹֹֻלא
חפצים  יהיּו אם מּפיהם לׁשמֹוע רק ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָמׁשּפטים,
והם  יצּום. אׁשר לכל הּׁשם ּבקֹול ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָלׁשמֹוע 
מׁשה  וּיׁשב ּכתּוב ו ׁשם נעׂשה. ואמרּו, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹהׁשיבּו
ּדבר  לׁשמֹוע קּדׁשם אז ה'. אל העם ּדברי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָאת
החל  ועּתה הּדברים. עׂשרת ׁשהיּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשם,
אל  מׁשה נּגׁש וכאׁשר מצֹותיו. ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹלהׁשמיעם 
תעׂשּון. לא הּפרׁשה, זאת לֹו אמר ֲֲֶַַַָָָָָָֹֹהערפל
ל יהיה ּכי עד הּמׁשּפטים, ואּלה ּפרׁשת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכל
מן  ׁשּירד מׁשה, וּיבא ּכתּוב ּכן ואחר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלמֹוקׁש.
ה' ּדברי ּכל את לעם ויסּפר ּכתּוב וׁשם ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָההר,
עׂשה  מצֹות  הם ה' ודברי הּמׁשּפטים. ּכל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָואת
אּתי  תעׂשּון לא ׁשּתחּלתם לאֿתעׂשה, ְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹֹּומצֹות

וכל  הּמזּבח ודברי זהב, ואלהי כסף ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאלהי
ואּלה  ּבפרׁשת ׁשהם ולאֿתעׂשה עׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמצֹות
ּבא  עד לֹו. ּתׁשיבּנּו הׁשב ּכמֹו ְְְִִִֵֶַַָָֹהּמׁשּפטים.
תקּלל. לא אלהים לֹו. ּתׁשיבּנּו ְְֱִִֵֶֶֶַַֹֹהּׁשמׁש
והּנּצים  והּמּכים העבדים ּדברי ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָוהּמׁשּפטים,
והּׁשבּועה. הּגנבה ודברי וההבערה ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָוהּנגיחה
הּמׁשּפטים, ּכל ואת ׁשם ּכתּוב אּלה ְְְִִֵֵֶַַָָָָועל
ונׁשמע. נעׂשה אבֹותינּו אמרּו זה ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָּובעבּור
ּומצֹות  עׂשה מצֹות לׁשמֹור נעׂשה, ְְְֲֲִִִֵֵֶַּופירּוׁש
ּכן  על הּמׁשּפטים. על ונׁשמע, ְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹלאֿתעׂשה.
ולא  ונׁשמע. לאמר ּתֹורה מּתן אחר ְְְִִֵַַַַַָֹֹהֹוסיפּו
אדמה  מזּבח ּפירּוׁש והּנה ּבתחּלה. ּכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאמרּו
ׁשם, שּכתּוב וזהּו מאדמה. עׂשּוי ְְְֲֵֶֶַָָָָָָּכמׁשמעֹו,
וזבחּת ּבכאן ּוכתיב ההר. ּתחת מזּבח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוּיבן
ּכתּוב  וׁשם .ׁשלמי ואת עֹולֹותי את ְְְֶֶֶֶָָָָָעליו
ואין  ׁשלמים. זבחים וּיזּבחּו עֹולֹות, ְְְְְֲִִִֵַַַָָוּיעלּו
לא  ּגם אדמה. מזּבח ּפרׁשת זאת ּכי ְֲִִֵַַַָָָָָֹֹספק
על  ׁשּזרק  הּברית  ּדם  ּבעב ּור אּתי, ְֲֲִִִֶַַַַַַָתעׂשּון 
ׁשהּׁשם  נפׁשם על ׁשּקּבלּו העם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמזּבחועל
מצֹותיו  וׁשּיׁשמרּו לאלהים, להם יהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹלבּדֹו

והזּכירּומׁשּפטי  E¯˜aו. ˙‡Â E‡ˆ ˙‡. ְְְִִִָָ∆…¿¿∆¿»∆
אחד  מין ראיתי ּוׁשלמים. עֹולֹות מיני ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּׁשניהם
ּבעבּור  החכמים, על ׁשּטען עצמֹותיו, ְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָיׁשּתחקּו
ּכי  אמר ּכי זבחים. ׁשל מקֹומן איזהּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאמרּו
ׁשלמים, אם ּכי זביחה הּתֹורה ּבכל מצא ְְְִִִִַָָָָָָֹלא 
עצמֹו. ּבפני ּדבר עֹולה ּכי ּוזבחים. עֹולה ְְְְִִִֵַָָָָָּכמֹו
וּיזּבחּו עֹולֹות וּיעלּו ּכמֹו ׁשלמים. ְְְְְְֲִִִַַַַָָוהּזבחים
והראיתי  מקֹום. ּבכל וּככה ּפרים. לה' ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָׁשלמים
עליו  וזבחּת ּכתּוב ּכי נכֹונה, ּדּבר לא ּכי ְְְִִִֵַָָָָָָֹלֹו
חּטאתֹו, על הֹודה אז  . ׁשלמי ואת  עֹולֹותי ְְֶֶֶֶַַָָָָאת
הּדֹורֹות  מּכל נכּבדים  האנׁשים על ְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּטען

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ycew zayl inei xeriy

(áë)-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàåúéæb ïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék: ¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) אבנים מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשהרי  ּגזית", אתהן תבנה "לא – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר ּכאׁשר: ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה אם הרי ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּתעׂשהּֿלי",

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח לבנֹות עלי כז)חֹובה וכן(דברים ּתבנה". ׁשלמֹות כב)"אבנים חֹובה (לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: טו)הּוא, וכן:(דברים ּכאׁשר. ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", ב)"והעבט ּבּכּורים",(ויקרא מנחת ּתקריב "ואם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

מׁשּמׁשים  הם 'ּכאׁשר' ּובלׁשֹון וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת ∑ÈÊb˙.זּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ»ƒ
ּבברזל  ּומכּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה, ÈÏÚ‰.לׁשֹון zÙ‰ Ea¯Á Èk∑,ּדילמא ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' הרי ְְְְְְְִֶֶַַָָָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

עליה  חרּב ּתניף חּללּת∑ÏÏÁzÂ‰.ּפן ּברזל, עליה הנפּת ׁשאם למדּת, דמדות)הא ג' להארי(פרק נברא ׁשהּמזּבח , ְְִֶֶַָָָ«¿«¬∆»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁש מּטיל ימיו ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ׁשל ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וחמר: קל ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין אבנים ׁשלֹום ּומה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּמּטיל  ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ידי על מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ולא רֹואֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשאינם
ּתבֹואהּו ׁשּלא וכּמה ּכּמה אחת על לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, מׁשּפחה ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשלֹום

עזראעזראעזראעזרא.....ּפרענּות  אבןאבןאבןאבן ְָֻ

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑ חלּוק אּלא ּבלע"ז, אשקלונ"ש מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ּומׁשּפע  ˙Ïb.יהא ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ּגּלּוי ∑‰ ׁשאינֹו ּפי על ואף .ּפסיעֹותי להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ידי ׁשעל ְְֵָֻ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

נֹוהג  ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי קרֹוב הּפסיעֹות הרחבת מקֹום, מּכל מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָערוה
הֹואיל  ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ׁשאין הּללּו אבנים ּומה וחמר: קל ּדברים והרי ּבּזיֹון. מנהג ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבהם
ּכּמה  אחת על ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד יֹוצר ּבדמּות ׁשהּוא חבר ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹויׁש

עזראעזראעזראעזרא....וכּמה: אבןאבןאבןאבן ְַָ

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú∆¿¿»¬ƒ

äð÷ 'îòá äñôãð åøúé úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

וטעם אחריהם: ‡L¯הּבאים ÌB˜n‰ ÏÎa ְֲִֵֶַַַַָ¿»«»¬∆
ÈÓL ˙‡ ¯ÈkÊ‡ אׁשר מקֹום ּבכל ּפרּוׁש, . «¿ƒ∆¿ƒְֲֵֶָָ

ּכמֹו ׁשם. ׁשֹוכן ׁשּכבֹודי לׁשמי, זכר ְְְִִִִֵֵֶֶָָאׂשים
אל  ּתבא אם הארֹון, ׁשם ׁשעמד ונב, ְִִֶֶַָָָָָֹֹֹׁשילה
אני  ּגם אֹותי, לבּקר לׁשמי הּנזּכר ְְְֲִִִִִֵַַַַָָהּמקֹום

וטעם .ּוברכּתי אלי ּבן ‡·B‡אבֹוא ּכדר . ְְִֵֵֶַַַָ»ְֶֶֶ
ׁשאזּכיר  ּבּמקֹום ׁשם ּתמצאני והּטעם, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָאדם.
ּכאּלּו הּכבֹוד. מקֹום והּוא עליו. ׁשמי ְְְְִִֶַָָָאת
ּבאתי. ּובעבּור ׁשּתבא, ׁשּידעּתי אלי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבאתי
.ּוברכּתי אלי אבֹוא לכבֹודי, ׁשּבאת ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּובעבּור
עת  ּבכל ּתמצאני ּכי לאחר, צרי ּתהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹולא 

ּכבֹודי: ְִֶָׁשּׁשם
akÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â מׁשה ׁשּבנה הּמזּבח . ¿ƒƒ¿«¬»ƒְִֵֶֶַַָָֹ

וצּוה  הּברית. ּבדם יׂשראל עם ּברית ְְְְְְִִִִִִֵַַָָלכרֹות
טרם  הּירּדן, ּבעבר אבנים מזּבח ׁשּיבנ ּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשם
הּתֹורה. ּכל האבנים על ויכּתבּו הארץ, ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּינחל ּו
ׁשהיה  ּכמֹו ּבארץ. ּתלּויֹות הם רּבֹות מצֹות ְְְִִֵֶֶַָָָָּכי 
הּמצֹות  מּפני לארץ, ּבהּכנסם ּבניהם עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָצֹור

וּיאכלּו, ׁשלמים זבחּו וׁשם ּבארץ. ְְְְְִֶַַָָָָָֹהּתלּויֹות
מזּבח  ואם  טעם ויהיה אבֹותיהם. עׂשּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָּכאׁשר
ואם  אדמה. מזּבח עּתה עׂשה ּכאֹומר ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָאבנים,
אבנים: מזּבח ּתבנה אז לארץ, ׁשּתּכנס ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּתזּכה 

Ô‰˙‡:האבנים הם .˙ÈÊbּכמֹו הּטעם, . ∆¿∆ֲִֵָָ»ƒְַַַ
ּתבנה  לא ּכן נער. נּון ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִֵֶַַַָֹֻּומׁשרתֹו
צאנֹו. ּגזזי על מּגזרת וגזית ּגזית. ּבנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאתהן 
ּכמֹו והּטעם ועבר. נגֹוּזּו וכן חיׁש. גז ְְְְִִֵַַַַָָָּכי
נבראֹות: ׁשהן ּכמֹו ׁשלמֹות אבנים רק ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּכריתה.

Ea¯Á Èk,ּברזל ּכלי על נֹופל חרב ׁשם . ƒ«¿¿ְְִֵֵֶֶֶַַ
החרב, ּכן נקראת אּולי ּבֹו. לחּת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה 
תניף  לא ּכתּוב אחר ּובמקֹום מחרבת. היא ְְִִִֵֶֶַַָָָֹּכי
ואין  ׁשּבנּו. אבנים מזּבח על ּברזל. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָעליהן
הּסברא, ּדר ועל הּמצֹות. טעמי על לחּפׂש ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָלנ ּו
ׁשהיה  ּבעבּור הּפּגּול. ּכדר ּכן היה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָאּולי
הּנׁשאר  להיֹות ראּוי אין הּמזּבח, לגּבי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָקרב
יּׁשאר  אם ּׁשהקּדיׁש, קדׁש יחּלל ּכי ְְִִִִִִֵֵֶֶַָֹּפּגּול,
יּכרתּו אם זה, וּככה ּפּגּול. ׁשּיהיה עד ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָמּמּנּו

הּנכרת  יחּולל אּולי הּמזּבח, לבנֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהאבנים
המטּנף, לּמקֹום  אֹו זרה לעב ֹודה האבנים ְֲֲִִַַַָָָָָָָֻמן
לכּפר  צרי ׁשהּכהן וראינּו ּכבֹוד. אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוזה

הּמזּבח: ְִֵַַַעל
bk‰ÏÚ˙ מּגזרת ּבמעלֹות, ּכי זּוטא, ּבן אמר . «¬∆ְְֲִִִֶַַַָָ

מעל, מ''ם ּכי לראֹות, עיניו ּפקח ולא ְְִִֵֵַַַָָָָֹמעל.
מעל  מעל.והּנה ּבֹו ּומעלה והעד, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשֹורׁש.
ונעלֹות  .סמּו ׁשאינֹו רּבים ּולׁשֹון נעל. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָּבמׁשקל 
ּבמעלֹות  להיֹות ראּוי והּנה ּומטּלאֹות. ְְְְֲִִֵַָָָֻּבלֹות
רק  העי''ן. ּתחת וקמ''ץ הּבי''ת, ּתחת ְִִֵֶַַַַַַַָָָחיר''ק
והּנה  עֹולֹותיו . ׁשבעה ּומעלֹות ּכמֹו ְְְֲִִֵֵַָָּפרּוׁשֹו
ּבהבליו, חכמה ּבסּלם לעלֹות זּוטא ּבן ְְֲֲֶַַַַָָָָָָֻחׁשב 
מין, לכל יקרה וככה עליו. ערותֹו ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָונגלתה
מצות  וזאת יאמין. לא קדמֹונינּו ּבדברי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַֹֹאׁשר
אֹו אבנים אדמה, מזּבח ּכל ּכֹוללת ְֲֲֲִִֶֶַַָָָָמעלֹות,
ּכאׁשר  לּׁשם, עׂשּוי ׁשהּוא מזּבח ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹנחׁשת.

מזּבחי: ּכתּוב ְְִִָהּוא



ני exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ycew zayl inei xeriy

(áë)-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàåúéæb ïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék: ¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) אבנים מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשהרי  ּגזית", אתהן תבנה "לא – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר ּכאׁשר: ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה אם הרי ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּתעׂשהּֿלי",

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח לבנֹות עלי כז)חֹובה וכן(דברים ּתבנה". ׁשלמֹות כב)"אבנים חֹובה (לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: טו)הּוא, וכן:(דברים ּכאׁשר. ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", ב)"והעבט ּבּכּורים",(ויקרא מנחת ּתקריב "ואם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

מׁשּמׁשים  הם 'ּכאׁשר' ּובלׁשֹון וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת ∑ÈÊb˙.זּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ»ƒ
ּבברזל  ּומכּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה, ÈÏÚ‰.לׁשֹון zÙ‰ Ea¯Á Èk∑,ּדילמא ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' הרי ְְְְְְְִֶֶַַָָָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

עליה  חרּב ּתניף חּללּת∑ÏÏÁzÂ‰.ּפן ּברזל, עליה הנפּת ׁשאם למדּת, דמדות)הא ג' להארי(פרק נברא ׁשהּמזּבח , ְְִֶֶַָָָ«¿«¬∆»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁש מּטיל ימיו ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ׁשל ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וחמר: קל ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין אבנים ׁשלֹום ּומה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּמּטיל  ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ידי על מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ולא רֹואֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשאינם
ּתבֹואהּו ׁשּלא וכּמה ּכּמה אחת על לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, מׁשּפחה ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשלֹום

עזראעזראעזראעזרא.....ּפרענּות  אבןאבןאבןאבן ְָֻ

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑ חלּוק אּלא ּבלע"ז, אשקלונ"ש מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ּומׁשּפע  ˙Ïb.יהא ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ּגּלּוי ∑‰ ׁשאינֹו ּפי על ואף .ּפסיעֹותי להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ידי ׁשעל ְְֵָֻ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

נֹוהג  ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי קרֹוב הּפסיעֹות הרחבת מקֹום, מּכל מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָערוה
הֹואיל  ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ׁשאין הּללּו אבנים ּומה וחמר: קל ּדברים והרי ּבּזיֹון. מנהג ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבהם
ּכּמה  אחת על ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד יֹוצר ּבדמּות ׁשהּוא חבר ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹויׁש

עזראעזראעזראעזרא....וכּמה: אבןאבןאבןאבן ְַָ

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú∆¿¿»¬ƒ

äð÷ 'îòá äñôãð åøúé úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

וטעם אחריהם: ‡L¯הּבאים ÌB˜n‰ ÏÎa ְֲִֵֶַַַַָ¿»«»¬∆
ÈÓL ˙‡ ¯ÈkÊ‡ אׁשר מקֹום ּבכל ּפרּוׁש, . «¿ƒ∆¿ƒְֲֵֶָָ

ּכמֹו ׁשם. ׁשֹוכן ׁשּכבֹודי לׁשמי, זכר ְְְִִִִֵֵֶֶָָאׂשים
אל  ּתבא אם הארֹון, ׁשם ׁשעמד ונב, ְִִֶֶַָָָָָֹֹֹׁשילה
אני  ּגם אֹותי, לבּקר לׁשמי הּנזּכר ְְְֲִִִִִֵַַַַָָהּמקֹום

וטעם .ּוברכּתי אלי ּבן ‡·B‡אבֹוא ּכדר . ְְִֵֵֶַַַָ»ְֶֶֶ
ׁשאזּכיר  ּבּמקֹום ׁשם ּתמצאני והּטעם, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָאדם.
ּכאּלּו הּכבֹוד. מקֹום והּוא עליו. ׁשמי ְְְְִִֶַָָָאת
ּבאתי. ּובעבּור ׁשּתבא, ׁשּידעּתי אלי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבאתי
.ּוברכּתי אלי אבֹוא לכבֹודי, ׁשּבאת ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּובעבּור
עת  ּבכל ּתמצאני ּכי לאחר, צרי ּתהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹולא 

ּכבֹודי: ְִֶָׁשּׁשם
akÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â מׁשה ׁשּבנה הּמזּבח . ¿ƒƒ¿«¬»ƒְִֵֶֶַַָָֹ

וצּוה  הּברית. ּבדם יׂשראל עם ּברית ְְְְְְִִִִִִֵַַָָלכרֹות
טרם  הּירּדן, ּבעבר אבנים מזּבח ׁשּיבנ ּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשם
הּתֹורה. ּכל האבנים על ויכּתבּו הארץ, ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּינחל ּו
ׁשהיה  ּכמֹו ּבארץ. ּתלּויֹות הם רּבֹות מצֹות ְְְִִֵֶֶַָָָָּכי 
הּמצֹות  מּפני לארץ, ּבהּכנסם ּבניהם עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָצֹור

וּיאכלּו, ׁשלמים זבחּו וׁשם ּבארץ. ְְְְְִֶַַָָָָָֹהּתלּויֹות
מזּבח  ואם  טעם ויהיה אבֹותיהם. עׂשּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָּכאׁשר
ואם  אדמה. מזּבח עּתה עׂשה ּכאֹומר ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָאבנים,
אבנים: מזּבח ּתבנה אז לארץ, ׁשּתּכנס ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּתזּכה 

Ô‰˙‡:האבנים הם .˙ÈÊbּכמֹו הּטעם, . ∆¿∆ֲִֵָָ»ƒְַַַ
ּתבנה  לא ּכן נער. נּון ּבן יהֹוׁשע ְְְְִִֵֶַַַָֹֻּומׁשרתֹו
צאנֹו. ּגזזי על מּגזרת וגזית ּגזית. ּבנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאתהן 
ּכמֹו והּטעם ועבר. נגֹוּזּו וכן חיׁש. גז ְְְְִִֵַַַַָָָּכי
נבראֹות: ׁשהן ּכמֹו ׁשלמֹות אבנים רק ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּכריתה.

Ea¯Á Èk,ּברזל ּכלי על נֹופל חרב ׁשם . ƒ«¿¿ְְִֵֵֶֶֶַַ
החרב, ּכן נקראת אּולי ּבֹו. לחּת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה 
תניף  לא ּכתּוב אחר ּובמקֹום מחרבת. היא ְְִִִֵֶֶַַָָָֹּכי
ואין  ׁשּבנּו. אבנים מזּבח על ּברזל. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָעליהן
הּסברא, ּדר ועל הּמצֹות. טעמי על לחּפׂש ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָלנ ּו
ׁשהיה  ּבעבּור הּפּגּול. ּכדר ּכן היה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָאּולי
הּנׁשאר  להיֹות ראּוי אין הּמזּבח, לגּבי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָקרב
יּׁשאר  אם ּׁשהקּדיׁש, קדׁש יחּלל ּכי ְְִִִִִִֵֵֶֶַָֹּפּגּול,
יּכרתּו אם זה, וּככה ּפּגּול. ׁשּיהיה עד ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָמּמּנּו

הּנכרת  יחּולל אּולי הּמזּבח, לבנֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהאבנים
המטּנף, לּמקֹום  אֹו זרה לעב ֹודה האבנים ְֲֲִִַַַָָָָָָָֻמן
לכּפר  צרי ׁשהּכהן וראינּו ּכבֹוד. אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוזה

הּמזּבח: ְִֵַַַעל
bk‰ÏÚ˙ מּגזרת ּבמעלֹות, ּכי זּוטא, ּבן אמר . «¬∆ְְֲִִִֶַַַָָ

מעל, מ''ם ּכי לראֹות, עיניו ּפקח ולא ְְִִֵֵַַַָָָָֹמעל.
מעל  מעל.והּנה ּבֹו ּומעלה והעד, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשֹורׁש.
ונעלֹות  .סמּו ׁשאינֹו רּבים ּולׁשֹון נעל. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָּבמׁשקל 
ּבמעלֹות  להיֹות ראּוי והּנה ּומטּלאֹות. ְְְְֲִִֵַָָָֻּבלֹות
רק  העי''ן. ּתחת וקמ''ץ הּבי''ת, ּתחת ְִִֵֶַַַַַַַָָָחיר''ק
והּנה  עֹולֹותיו . ׁשבעה ּומעלֹות ּכמֹו ְְְֲִִֵֵַָָּפרּוׁשֹו
ּבהבליו, חכמה ּבסּלם לעלֹות זּוטא ּבן ְְֲֲֶַַַַָָָָָָֻחׁשב 
מין, לכל יקרה וככה עליו. ערותֹו ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָונגלתה
מצות  וזאת יאמין. לא קדמֹונינּו ּבדברי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַֹֹאׁשר
אֹו אבנים אדמה, מזּבח ּכל ּכֹוללת ְֲֲֲִִֶֶַַָָָָמעלֹות,
ּכאׁשר  לּׁשם, עׂשּוי ׁשהּוא מזּבח ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹנחׁשת.

מזּבחי: ּכתּוב ְְִִָהּוא



נב

לשבוע פרשת יתרו תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ט"ז שבט
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום רביעי - י"ט שבט
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז שבט
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' שבט
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח שבט
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א שבט
מפרק קד

עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב שבט
פרק כ 

מפרק קו עד סוף פרק קז

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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שבט  ט"ז ראשון יום
פרק כד  ,60 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð çå÷éôù äîå,`l 'nr cr:òãåðë

¯ Lôð çewtM äîe,ytp livdl¯ ,úBøáò øàL äçBcony ©¤¦©¤¤¤§¨£¥
,(dxf dcear `l la`) dxezd¯ øáòé íâå,dxiard lrâøäé ìàå §©©£Ÿ§©¥¨¥

¯x`yidle `ehgl eilr ,ezbixd ly mei`a ,`ehgl eilr mitek m`
zekitye zeixr ielib ,dxf dcear) zexiar ylya caln - miiga

`ed oicd oday ,(minc
:lynl ,"xeari l`e - bxdi"
mitek m` - dxf dceara
dxf dcear cearl eilr
eilr .ezbixd ly mei`a
cearl `le eytp z` xeqnl
ytp gewit ,oky .dxf dcear

epi`dcear ly xeqi` dgec
,ixd .dxfdxez it lry

x`y oia lcad miiw
,dxf dcear oial zexiard
lcaddy epcnl lirl eli`e
,zt`pnd dy`d dyery
dcear oial se`ip xeqi` oia
- "zehy gex"dn raep ,dxf

,zxzeqnd dad`d lr dqkn "zehy gex"d oi` dxf dcearay
oi`y ,xaqdd dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id se`ip xeqi`ae
x`y dgec ytp gewity dne ,zexiard zxnege zelwl qgiizn df

zexiarì"æç Leøôk eðéä11¯ ::(zaya ytp gewitl qgia)äøîà" ©§§¥£©¨§¨
¯ ,"äaøä úBúaL øîLiL éãk ,úçà úaL åéìò ìlç ,äøBz¨©¥¨¨©¨©©§¥¤¦§Ÿ©¨©§¥
dxeq`d dk`ln zeyrl mikixv ez`etx myle ,dleg mc`yk
zay - dlegd myl - ellgiy ,jk lr dxezd zxne` - zaya
,`vei df lkny .zezay daxd okn xg`l xenyiy ick ,zg`
dze` millgny ef zg` zay zegec ,jk xg`y zeaxd zezaydy

,zay dgecy ytp gewitl daiqd efe -úBøáòä úel÷ íeMî àìå§Ÿ¦©¨£¥
¯,zay ly¯ ïøîçåg eli`k xn`py ,dxf dcear enkzay leli §¨§¨

,dxf dcear xy`n lw¯ ,òãz]e` ozelwa ielz xacd oi`y ¥©
,zexiard ly ozxnegaäøæ äãBáòk äìe÷Le äøeîç úaL éøäL¤£¥©¨£¨§¨©£¨¨¨

¯ ,ãçà øáãì øîeî úèéçL ïéðòì"xnen" `edy in ,`ed oicdy §¦§©§¦©¨§¨¨¤¨
dxeq` ezhigy - (zay leliga cinzn `ed) zayd z` llgl

,dxf dcear cearl "xnen" did eli`k ,dcn dze`aäòc äøBéa§¤¥¨
¯ ,úBéøò éelâì øîeîa ïk ïéàM äî ,á ïîéñenk epi` epicy ¦¨©¤¥¥§¨§¦£¨

,zeixr ielibn zay lelig xeng jkay ,ixd ,dxf dcearl "xnen"
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¯,zeixr ielib dgec dpi` ytp gewity dny ,xnel xyt` i`y ixd
qgiay ixd mi`ex ep` ,oky ,xzei xeng zeixr ieliby zngn `ed
xnel gxkdd ony ixd ."cg` xacl xnen"n zay dxeng ,dhigyl
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,mxa .dxiar xaer icedi
miiw ok` m`y ,xaqei oldl
zg` dxiar oia lcad
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`haznixg`ziiyr
icia dzine zxk oypery zexiard oia lcad miiw f` ,dxiard

;df yper odilr oi`y zexiard oial minyäNòî øçàlL àlà¤¨¤§©©©£¥
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mewna xaqeny itk .lilk wzip `ed `l` ,mbtp - dyxeyl ytpd
lag awri" - "lag"l dnec ,d"awdl icedi oiay xywdy ,xg`

"ezlgp12zexywnd zeevnd dxyr ylye ze`n yy :xnelk ,
xefyd lag znbeca od ,iwl`d dyxey mr icedi ly eznyp
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yiy zexiara eli`e .dyxeyl dnypd z` xywnd "lag"a zg`
,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df ixd miny icia dzine zxk oda
- zexiar lr miyperd zxnegy ,owfd epax xiaqn da ,ddbd d`a
zilkze zxhn ,oky .zenbet zexiardy mbtd lcebl m`zda `id
ytpdy ,mzkdn ytpd z` jkfle zewpl ixd `id ,miyperd
,oaen `linn .dxiard ziiyra enzkp mipeilrd zenlera dyxeye
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`ed oicd oday ,(minc
:lynl ,"xeari l`e - bxdi"
mitek m` - dxf dceara
dxf dcear cearl eilr
eilr .ezbixd ly mei`a
cearl `le eytp z` xeqnl
ytp gewit ,oky .dxf dcear

epi`dcear ly xeqi` dgec
,ixd .dxfdxez it lry

x`y oia lcad miiw
,dxf dcear oial zexiard
lcaddy epcnl lirl eli`e
,zt`pnd dy`d dyery
dcear oial se`ip xeqi` oia
- "zehy gex"dn raep ,dxf

,zxzeqnd dad`d lr dqkn "zehy gex"d oi` dxf dcearay
oi`y ,xaqdd dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id se`ip xeqi`ae
x`y dgec ytp gewity dne ,zexiard zxnege zelwl qgiizn df
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dxeq`d dk`ln zeyrl mikixv ez`etx myle ,dleg mc`yk
zay - dlegd myl - ellgiy ,jk lr dxezd zxne` - zaya
,`vei df lkny .zezay daxd okn xg`l xenyiy ick ,zg`
dze` millgny ef zg` zay zegec ,jk xg`y zeaxd zezaydy
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¯,zay ly¯ ïøîçåg eli`k xn`py ,dxf dcear enkzay leli §¨§¨

,dxf dcear xy`n lw¯ ,òãz]e` ozelwa ielz xacd oi`y ¥©
,zexiard ly ozxnegaäøæ äãBáòk äìe÷Le äøeîç úaL éøäL¤£¥©¨£¨§¨©£¨¨¨
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¯,zeixr ielib dgec dpi` ytp gewity dny ,xnel xyt` i`y ixd
qgiay ixd mi`ex ep` ,oky ,xzei xeng zeixr ieliby zngn `ed
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,dxiard z` dyer `edy
,lcad mey ,xen`k ,oi`
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did `l ,zxzeqnd dad`d
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ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

:mbtde mzkd lceb itl md - yperd lcebe zxnegyéôìe)* ääâä§¦
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe Lôpa íâtä úðéça é÷elçå Cøòmbtd ¤¤§¦¥§¦©©§¨©¤¤§¨§¨¨¤§¦

dxiarn deedznd mbtdn dpey - zg` dxiar iciÎlr deedznd
,zxg`íìBòa Bà ípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ¨¨

¯ ,äfämc`y mixeqid ©¤
Îmlera e` mepdiba laeq
z` zewpl micreind ,dfd

,eytpLðò àèçå ïBò ìëì§¨¨¨¥§Ÿ¤
¯ ãçéî:`id ezxhny §ª¨

Ceìëlä øéáòäìe ÷øîì§¨¥§©£¦©¦§
¯ ,íâtäåytpa eyrpy §©§¨
.dyxeyaeéáiça ïëå§¥§©¨¥

ïéîâBt ïéà úøëå äúéî¦¨§¨¥¥§¦
¯ :(äåLa ílklk lr ,j` ª¨§¨¤

dxiard ziiyr ixg` ,mipt
oi`y `hga xaecnd m` -
icia dzine zxk xeqi` eilr

:f` - minyBLôð íb éøä£¥©©§
úéîäaä úéðeiçä©¦¦©§¥¦
,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä©§ª¤¤§§¥
àøèqäî íéìBòå íéøæBç§¦§¦¥©¦§¨

¯ ,Bæ ätì÷e àøçàoda ¨¢¨§¦¨
,`hgd ziiyr zrya ecxi
Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤
¯ íäa úLaìîä úéäìàä̈¡Ÿ¦©§ª¤¤¨¤
,sebae zindad ytpa

äðéîànä¯cinz dpin`n ziwl`d ytpdúòLa íâå .ãçà 'äa ©©£¦¨©¤¨§©¦§©
¯ ,Cøaúé Bzà äðîàa äúéä àèçä,zindad ytpd ,oky ©¥§¨§¨§¨§¨¦¦§¨¥

ytpd eli`e ,dxiard z` zxaery ef `id ,sebd zervn`a
;`hgd ziiyr zrya mb ,d"awdl dpn`p zx`yp ziwl`d÷ø©

¯ äúéäL,ziwl`d ytpdLôð CBz Lnî úeìb úðéçáa ¤¨§¨¦§¦©¨©¨¤¤
¯ äàéèçnä ,àøçà àøèqî úéîäaäzindad ytpdúà ©§¥¦¦¦§¨¨¢¨©©£¦¨¤

úàîè úçz ähî ähîì ìBàL é÷îòa dnò ezãéøBîe óebä©¦©¦¨§¦§¥§§©¨©¨©©ª§©
¯ .eðøîLé 'ä ,äøæ äãBáò útì÷e àøçà àøèqädrya ixd ©¦§¨¨¢¨§¦©£¨¨¨¦§§¥

da ziwl`d ytpd z`vnp - sebd z` d`ihgn zindad ytpdy
,epevxk eizelert f` lret epi`y ,zelba `vnpy in enk ;zelba
,ixd `ed dpevxy ,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd oi` mb jk
,d"awd mr oxywle zeevne dxez ly dceara sebd lr ritydl
z`vnp ziwl`d ytpdy iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy itk
wenrd medza `hgd zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba

,`xg` `xhqde dtilwd ly xzeia¯ ,äfî ìBãb úeìb Eì ïéàå§¥§¨¨¦¤
,`heg mc`dy drya ziwl`d ytpd zelb xy`näîø àøâàî"¥¦§¨¨¨

¯ ,"'eëdbixcndn ,"xzeia wenr xeal - xzeia deab bbn" dcixid
ly xzeia wenrd medzl - dnypd z`vnp da xzeia dlrpd

,`xg` `xhqdìéòì øàaúpL Bîëe13úBLôð øB÷îe LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤§©§
úé àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìkBúîëçå Cøa ¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§¦§¨¥§¨§¨

¯ .'eëå ãçàmyne ,xzeia dlrp dbixcna `id dnypdy ixd ¤¨§
ly xzeia zezegpd zebixcna zelbl cr ,dhnl zcxei `id

,`heg mc`dy drya ,`xg` `xhqe zetilwæçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥
¯ åéðt ïîBèå ähîì BãéøBîe Cìî ìL BLàøa,jlnd ly §Ÿ¤¤¤¦§©¨§¥¨¨

àìî àqkä úéa CBúa§¥©¦¥¨¥
ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö¨¤¥§¤§
ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb̈¦¤£¦¤¥

¯ ,äòL éôì,eppipra enk §¦¨¨
z` gwel icedi xy`ky
d`lir dnkgny dnypd
cixene - "jln ly ey`x"
`xhqa ,zelba dze`
`iw" z`xwpd ,`xg`
`id ef dcixi ixd - "d`ev
zrya ,ipnf ote`a wx
ixg` ,oky .`hgd ziiyr
z`vei - `hgd ziiyr
zelbdn ziwl`d ytpd
z`f lkae - `xg` `xhqde
meyn ef zipnf dcixia yi
,xzeia lecb oealr
àøçà àøèñå úBtìwäL¤©§¦§¦§¨¨¢¨
,"äàBö àé÷" úBàø÷ð¦§¨¦¨

¯ :òãBpkixg` wxy ,ixd ©©
lcad miiw ,`hgd dyrn
,dipyl zg` dxiar oia

zervn`a d"awdn micxtp - `hgd dyrn zrya eli`elk
`idy ,zxzeqn dad` yi icedi lkly xg`n ,`linn .dxiar
yi - epnn cxtp zeidl `le d"awd mr cg`zdl ripnd gekd

n rpnidl ezexyt`alkmiiwle dxiarlk.zeevnd
cearl `ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta
iaxd `iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxf dcear
cg`ay ,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocr eznyp v"iixden
miliig - "mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian
ewifgd zeax mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi
micedin mze` wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze`
,dlilg dpen`d zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de .zecdine
z`f zeyrl devn envr xqiwd m` mbe ,ytpd z` xeqnl mikixv
xwal iqexd xqiwd `a ,mipy dnk xeark .elewa renyl xeq` -
cgeina mipiihvn miliigdn micg` d`xe ,eipeni`a `avd z`
,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl xqiwd l`y .mipeni`a
z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde awri ipyd

.olvilÎ`pngx mzcxn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr
.ytpd z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd mdl
cin evtwe ,elewa renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd m` mbe

.myd yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l`
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íéøîà éèå÷éì
åùôð íâ éøä *äæ àèçá
'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä

åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå
åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä
äðîàá äúéä àèçä úòùá
äúéäù ÷ø 'úé åúà

ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä
úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà

à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å
øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð

ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá
æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá

ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå
ìåãâà"ñå úåôéì÷äù äòù éôì ïë äùåò 'éôà äæî

:òãåðë äàåö àé÷ íéàø÷ð
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ב.13. פרק

hay f"i ipy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ז שני יום
פרק כה  ,`l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.òãåðë åéìò

.äë ÷øt,g"i wxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z`c`ny - "ezeyrl jaalae jitac`naexw

xeaic ,daygn :miyeald dylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe

dta - "jita") "ezeyrl jaalae jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne

,ala - "jaala" ,xeaica ,jly

,zeyrl - "ezeyrl"e ,daygn

yexita mb `l` - (dyrn

mr :epiide ,"jaala" ly iniptd

d`xiae dad`a ,ald zeybx

owfd epax jk lr l`y .d"awdl

miyibxn dxe`kl :f"i wxta

aexw jk lk oi`y ,ep` miyge

?'d zad` mc`l didzy lwe

iciÎlry ,owfd epax xiaqde

d"awd zlecba mc`d zeppeazd

zad` ly ybxd ea xxerzn -

leki df xacy xg`n ,mxa .'d

dwenr zeppeazd ixg` wx `eal

xyt` i`y ,ixd ,'d zlecba

aexw" dfy xnel `linn xak

c`nalde gendy mbe d"awd zlecba drici zyxcp ,zeppeazd myl ik ,"

,okl ,xiaqd - 'd zad` ekeza xxerl mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn eidi

,zeevne dxez miiwl icedi lr cvik sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax

cg` lka dpyiy ,"zxzeqn dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa

dad` .d"awdl l`xyinef`id ik ,zeppeazd iciÎlr xevil jxevd on oi`

dpipre dzernyn xiaqd owfd epax .icedie icedi lka irah ote`a z`vnp

dyxey mr cg`zdl zicedid dnypd ly dkiynde dti`yd :ef dad` ly

okn xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d

`ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd mr icedi cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec

,d"awd cbp `ehgln envr z` rpen icedi did ,jky oeikne :d"awdn cxtp

`ly znxebe ,ezad` lr dqknd zindad ytpd ly "zehy gex"d `leli`

ilg cxtp `ed cvik yibxiep`y ,d"k wxta .dxiard iciÎlr d"awdn dl

xiqdl icedi leki dry lkay ,ezxaqd owfd epax miiqi ,dzr cenll micner

,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekeza xxerle ,"zehy gex"d z` envrn

- ecil dxiar d`aykyyegienvr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry ,cin

,cin xekfi - ecil devn d`ayke ;dzeyrln rpni `linne ,d"awdn

mr cg`zn `ed dciÎlr ik ,devnd z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y

.d"awd

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Edxez miiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevneäòL ìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨¨¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéaz` ddwnd §¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx¯ äçëMäåzniiwy §©¦§¨

cg`zdl ick ,zeevn miiwl eilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea
ef "zehy gex" xiqdl leki `ed - d"awd mrøøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥

¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåa úøzñîä ,ãçà 'äì Búáäàixd ©£¨©¤¨©§ª¤¤§©©¦§¨§¦¨¥
,oky ,d"awdl dad` eala zniiwy ,wetwt mey ila xacd xexa
.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway lwe ryx mb ,xen`k

¯ ."Eááìáe" :áeúkL eäæåzeevne dxez miiwl leki icediy §¤¤¨¦§¨§
- .d"awdl ealay dad`a
,oky :'d zad`a wx `le
mb epyi zeevne dxez meiwa
rpnidl ,"rxn xeq"
zyxcp jk lre ,zexiarn
.d"awdn cgtd ,'d z`xi
,cin owfd epax oiivn ,okl

ef dad`yzllekmb dkeza
ecia ef d`xi cvne ,d`xi
.dxiar zeyrln rpnidl

¯ da ììëðå,ef dad`aíb §¦§¨¨©
¯ ,eìéçc,d`xi¯ eðéäc §¦§©§

,cgtde `xendãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥
Bãeçiî ïôà íeLa§Ÿ¤¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦

¯ ,Lnî Lôð úøéñîamb ¦§¦©¤¤©¨
,d"awdn cxtp zeidl `ly ick eytp z` xeqnl ul`ii m`íeL éìa§¦

¯ âOî ìëNå íòè,eytp z` xeqnl eilr recn.éäìà òáèa àlà ©©§¥¤ª¨¤¨§¤©¡Ÿ¦
¯irah ote`a jynpd ,xpd xe` lyna ,h"i wxta xaqedy itk

dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a dnypd zkynp jk - eyxeyl
mb zllek `id jk .dpadn dlrnly ,iwl` "rah" meyn jka yi
`l - d"awd mr zecg`zd ly dkynd dze`y - irah cgte dcxg

,eytp z` xeqnl jxhvi jk llba m` mb ,wzepzúøéáLa ïkL ìëå§¨¤¥¦§¦©
¯ ,äúéî éøeqiî älwä ,úBåàzäz` xeqnl mb oken ixd `ede ©©£©©¨¦¦¥¦¨

,xacd i`cey ixd - eytp,øöiä Laëì øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥¦§Ÿ©¥¤
¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa ïä,zexiar ziiyrn rpnidläøáòî elôà ¥¦§¦©¥©£¦¥£¥¨
¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷xeqi` `le ,cala opaxcn xeqi` `idy ©¨¤¦§¥§¦

,envra helyl ezlkia dfa mb - dxezd onBðBöø ìò øáòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©§
¯ ,Cøaúé,`ehgl `le¯ da ãøôpL øçàî,`hgi m`Bãeçiî ¦§¨¥¥©©¤¦§¨¨¦¦

¯ .äNòî úòLa ,Lnî äøæ äãBáòa Bîk ,Búecçàå`edy drya §©§§©£¨¨¨©¨¦§©©£¤
cxtp `ed ,`heg `edy dryay ,mcewd wxta xaqedy itk ,`heg
caer `edy drya ,epnn cxtp `edy itk dcn dze`a ,d"awdn
cearl `ly calae ,eytp z` xqen mb didy xg`ne ,dxf dcear

dxiarn mb rpnidl eilr dcn dze`a - dxf dcearefmb ,oky .
z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn zrya ,cxtp `ed ,ef dxiar iciÎlr
qgia z`fe - xzei zelw zexiar oial ,dxf dcear oia lcad miiw

y onflixg`dxf dceara :dxiard ziiyrcxtp x`yp `ed ,
mb d"awdnixg`lzexiara eli`e ;ef dlecb dxiara lykpy

dxiard revia onfl wx zlaben d"awdn zecxtidd ,xzei zelwd
dvr zniiw xac ly ezin`ly ,cin xirn owfd epaxy `l` - cala
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íéøîà éèå÷éì
åäæå äë ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë áåúëù

ìù åãéá äòù ìëáå úò ìëáù 'åâå
àåä åúåùøáå íãàåáø÷î äçëùäå úåèù çåø 'éáòäì

éàãåá úøúåñîä ãçà 'äì åúáäà øøåòìå øåëæìå
éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
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יד.1. לב, דברים



נה hay f"i ipy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ז שני יום
פרק כה  ,`l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.òãåðë åéìò

.äë ÷øt,g"i wxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z`c`ny - "ezeyrl jaalae jitac`naexw

xeaic ,daygn :miyeald dylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe

dta - "jita") "ezeyrl jaalae jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne

,ala - "jaala" ,xeaica ,jly

,zeyrl - "ezeyrl"e ,daygn

yexita mb `l` - (dyrn

mr :epiide ,"jaala" ly iniptd

d`xiae dad`a ,ald zeybx

owfd epax jk lr l`y .d"awdl

miyibxn dxe`kl :f"i wxta

aexw jk lk oi`y ,ep` miyge

?'d zad` mc`l didzy lwe

iciÎlry ,owfd epax xiaqde

d"awd zlecba mc`d zeppeazd

zad` ly ybxd ea xxerzn -

leki df xacy xg`n ,mxa .'d

dwenr zeppeazd ixg` wx `eal

xyt` i`y ,ixd ,'d zlecba

aexw" dfy xnel `linn xak

c`nalde gendy mbe d"awd zlecba drici zyxcp ,zeppeazd myl ik ,"

,okl ,xiaqd - 'd zad` ekeza xxerl mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn eidi

,zeevne dxez miiwl icedi lr cvik sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax

cg` lka dpyiy ,"zxzeqn dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa

dad` .d"awdl l`xyinef`id ik ,zeppeazd iciÎlr xevil jxevd on oi`

dpipre dzernyn xiaqd owfd epax .icedie icedi lka irah ote`a z`vnp

dyxey mr cg`zdl zicedid dnypd ly dkiynde dti`yd :ef dad` ly

okn xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d

`ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd mr icedi cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec

,d"awd cbp `ehgln envr z` rpen icedi did ,jky oeikne :d"awdn cxtp

`ly znxebe ,ezad` lr dqknd zindad ytpd ly "zehy gex"d `leli`

ilg cxtp `ed cvik yibxiep`y ,d"k wxta .dxiard iciÎlr d"awdn dl

xiqdl icedi leki dry lkay ,ezxaqd owfd epax miiqi ,dzr cenll micner

,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekeza xxerle ,"zehy gex"d z` envrn

- ecil dxiar d`aykyyegienvr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry ,cin

,cin xekfi - ecil devn d`ayke ;dzeyrln rpni `linne ,d"awdn

mr cg`zn `ed dciÎlr ik ,devnd z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y

.d"awd

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Edxez miiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevneäòL ìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨¨¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéaz` ddwnd §¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx¯ äçëMäåzniiwy §©¦§¨

cg`zdl ick ,zeevn miiwl eilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea
ef "zehy gex" xiqdl leki `ed - d"awd mrøøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥

¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåa úøzñîä ,ãçà 'äì Búáäàixd ©£¨©¤¨©§ª¤¤§©©¦§¨§¦¨¥
,oky ,d"awdl dad` eala zniiwy ,wetwt mey ila xacd xexa
.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway lwe ryx mb ,xen`k

¯ ."Eááìáe" :áeúkL eäæåzeevne dxez miiwl leki icediy §¤¤¨¦§¨§
- .d"awdl ealay dad`a
,oky :'d zad`a wx `le
mb epyi zeevne dxez meiwa
rpnidl ,"rxn xeq"
zyxcp jk lre ,zexiarn
.d"awdn cgtd ,'d z`xi
,cin owfd epax oiivn ,okl

ef dad`yzllekmb dkeza
ecia ef d`xi cvne ,d`xi
.dxiar zeyrln rpnidl

¯ da ììëðå,ef dad`aíb §¦§¨¨©
¯ ,eìéçc,d`xi¯ eðéäc §¦§©§

,cgtde `xendãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥
Bãeçiî ïôà íeLa§Ÿ¤¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦

¯ ,Lnî Lôð úøéñîamb ¦§¦©¤¤©¨
,d"awdn cxtp zeidl `ly ick eytp z` xeqnl ul`ii m`íeL éìa§¦

¯ âOî ìëNå íòè,eytp z` xeqnl eilr recn.éäìà òáèa àlà ©©§¥¤ª¨¤¨§¤©¡Ÿ¦
¯irah ote`a jynpd ,xpd xe` lyna ,h"i wxta xaqedy itk

dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a dnypd zkynp jk - eyxeyl
mb zllek `id jk .dpadn dlrnly ,iwl` "rah" meyn jka yi
`l - d"awd mr zecg`zd ly dkynd dze`y - irah cgte dcxg

,eytp z` xeqnl jxhvi jk llba m` mb ,wzepzúøéáLa ïkL ìëå§¨¤¥¦§¦©
¯ ,äúéî éøeqiî älwä ,úBåàzäz` xeqnl mb oken ixd `ede ©©£©©¨¦¦¥¦¨

,xacd i`cey ixd - eytp,øöiä Laëì øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥¦§Ÿ©¥¤
¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa ïä,zexiar ziiyrn rpnidläøáòî elôà ¥¦§¦©¥©£¦¥£¥¨
¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷xeqi` `le ,cala opaxcn xeqi` `idy ©¨¤¦§¥§¦

,envra helyl ezlkia dfa mb - dxezd onBðBöø ìò øáòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©§
¯ ,Cøaúé,`ehgl `le¯ da ãøôpL øçàî,`hgi m`Bãeçiî ¦§¨¥¥©©¤¦§¨¨¦¦

¯ .äNòî úòLa ,Lnî äøæ äãBáòa Bîk ,Búecçàå`edy drya §©§§©£¨¨¨©¨¦§©©£¤
cxtp `ed ,`heg `edy dryay ,mcewd wxta xaqedy itk ,`heg
caer `edy drya ,epnn cxtp `edy itk dcn dze`a ,d"awdn
cearl `ly calae ,eytp z` xqen mb didy xg`ne ,dxf dcear

dxiarn mb rpnidl eilr dcn dze`a - dxf dcearefmb ,oky .
z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn zrya ,cxtp `ed ,ef dxiar iciÎlr
qgia z`fe - xzei zelw zexiar oial ,dxf dcear oia lcad miiw

y onflixg`dxf dceara :dxiard ziiyrcxtp x`yp `ed ,
mb d"awdnixg`lzexiara eli`e ;ef dlecb dxiara lykpy

dxiard revia onfl wx zlaben d"awdn zecxtidd ,xzei zelwd
dvr zniiw xac ly ezin`ly ,cin xirn owfd epaxy `l` - cala
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íéøîà éèå÷éì
åäæå äë ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë áåúëù

ìù åãéá äòù ìëáå úò ìëáù 'åâå
àåä åúåùøáå íãàåáø÷î äçëùäå úåèù çåø 'éáòäì

éàãåá úøúåñîä ãçà 'äì åúáäà øøåòìå øåëæìå
éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
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יד.1. לב, דברים
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שבט  י"ח שלישי יום
,62 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äùòå 'éçáá ïäå,al 'nr cr.'åë íéîìåòì

daeyz iciÎlr :`ide - d"awdn cxtp x`yi `ly ,dxf dceara mb
ep` okÎitÎlrÎs` .dxf dcear ly dxiara mb ritydl dciay
`ly calae ,eytp z` xqen `l` ,ef dvrl drey `l `edy mi`ex
ixd .dxf dceardl d`egzydd zrya mb d"awdn cxtp zeidl

mb dti egek - lewiy eze`y
ziiyrn rpnidl ick
xg`n ,xzei zelw zexiar
cxtp `ed ,ociÎlr mby
lr .d"awdn dyrn zrya
:oldl owfd epax xne` jk
ìBëé äøæ äãBáòa íb éøäå©£¥©©£¨¨¨¨
¯ Ck øçà äáeLz úBNòì©£§¨©©¨

,gihazyixg`yziiyr
cxtp didi `l ,dxiard
xyt` ,jk .d"awdn
,mpn` :dl`yd l`yizy

ziiyr ixg` d"awdn cxtp zeidl `ly oexzt el yi dxf dceara mb
"daeyz" lr efk zeknzqd lr ,mxa ,daeyz iciÎlr - `hgd
- aey`e `hg` xne`d" :l"f epizeax exn` xak ,jk xg` dyriy

"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi`2oi` ,dxf dcearl qgiay ixd ,
jk meyne ,jk xg` dyriy "daeyz"d lr y`xn jenql leki `ed

cxtp x`yii `ly ick ,eytp z` xqen `edicinzeli`e .d"awdn
jxca ,x`yp `ed oi` dxiard ziiyr ixg` ixd ,zxg` dxiara
,`eti` ,cvik - "daeyz" lr jnzqdl ilan ,d"awdn cxtp ,`linn
jk - dxf dcearn rpnidl leki `edy myky ,zepwqta xnel xyt`
dn :daeyzd d`a jk lr ?zxg` dxiar lkn rpnidl leki `ed
oi` ,"daeyz zeyrl ecia miwitqn oi`" mixne` l"f epinkgy
dpeekd .daeyz zeyrl zlekid z` ixnbl epnn milhepy dpeekd

oi` :cala z`f wx `idmixferrbxd z` el miwtqn oi` ,jka el
gece un`zn `ed m` j` .daeyz zeyrl mi`zndenvr z` w

ecia yi ok`y ,jk .zlawzne dliren ezaeyz - daeyz dyere
lkae - dxf dcear ceariy ixg` dyriy "daeyz"d lr jnzqdl

d"awdn cxtp didi `ly calae jkn rpnp `ed z`fdyrn zrya.
¯ ,"'eë ïé÷étñî ïéà ¯ áeLàå àèçà øîBàä"L óàå]ecia §©¤¨¥¤¡¨§¨¥©§¦¦

,daeyz zeyrløLkä úòL Bì úBéäì Bãé íé÷éæçî ïéàL eðéä©§¤¥©£¦¦¨¦§§©©Ÿ¤
¯ ,äáeLz úBNòìz` dlrnln mc`l mipzep ixd ,llk jxcay ©£§¨

ze`pd onfd z`e gekd
in j` ,daeyza xefgl
jk lr `hgd zrya jneqy
daeyza xefgi okn xg`ly

-mixfer `ldlrnln el
,jka`lez` el mipzep

.jkl zepncfddíà ìáà£¨¦
äáeLz äNòå äòMä ÷çc̈©©¨¨§¨¨§¨
ãîBòL øác Eì ïéà ¯¥§¨¨¤¥

¯ .[äáeLzä éðôadaeyz ¦§¥©§¨
mby ixd .cinz zxfer
leki did dxf dceara
iciÎlr ,d"awdn cxtp didi `l `hgd xg`ly jnzqdl

.dyriy "daeyz"dïëeî ìàøNé Léà ìk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦¦§¨¥¨
äãBáòì úBåçzLäì àlL ,'ä úMã÷ ìò BLôð øñîì ïnæîe§ª¨¦§Ÿ©§©§ª©¤Ÿ§¦§©£©£¨

¯ ,Ck øçà äáeLz úBNòìå äòL éôì ålôà äøæ`ed :xnelk ¨¨£¦§¦¨¨§©£§¨©©¨
dxf dcearl zeegzydl eze` ul`l evxiyk mb ,eytp z` xeqni
f`y ,daeyza xefgl lkei - ef dipy xg`le ,cala zg` dipyl
zccea dipy mb `l` ,d"awdn cxtp didi cinzy iptn df oi` ixd

,d"awdn zecxtid ly efdyrn zrya`ly ,el dwitqn - `hgd
?gek dfi`ae ?dnl jk lke .dxf dcearl zeegzydl¯ eðéäåixd §©§

,df¯ íLôða Laìîä 'ä øBà éðtî,l`xyi ipa lyøkæpk ¦§¥©§ª¨§©§¨©¦§¨
ìéòì3¯ BðéàL ,epi` df 'd xe`àlà ,ììk äòLå ïîæ úðéçáa §¥¤¥¦§¦©§©§¨¨§¨¤¨

¯ ,åéìò ìLBîe èélLå ,ïîfäî äìòîì,onfd lròãBpk4¯ .lk §©§¨¥©§©§©¦¥¨¨©©
icedil zxzeqnd dad`d zpzep ji` ,dl`yl xywa `ed xen`d
xeq" - dxiar zeyrln rpnidle ely rxd xvia helyl gekd z`
,"aeh dyre"a zxzeqnd dad`d ly dzlert xaqez oldl ."rxn

:zeevnd meiw ly ziaeigd dxeva

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäåly dgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`d
äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥©£¦¦§¨
¯ ,øöiä ãâð álä õîàå§Ÿ¤©¥¤¤©¥¤

,rxdBôeb úà ãéaënä©©§¦¤
¯ ,äìöò åéìò ìétîe©¦¨¨©§¨

(zelvrd) `idyúðéçaî¦§¦©
LôpaL øôòä ãBñé§¤¨¨¤©¤¤

¯ ,úéîäaäepcnly itk ©§¥¦

,oey`xd wxtaúãBáòå çøè éðéî ìëa úeæéøæa Bôeb çéøèälî¦§©§¦©¦§¦§¨¦¥Ÿ©©£©
LiL ,'ä úãBáòa àOî©¨©£©¤¥
:ïBâk ,ìîòå çøè däŸ©§¨¨§
ätáe ïeiòa äøBza ìîòì©£Ÿ©¨§¦©¤

¯ote`a dxez ixac xacl
lydéîet ÷éñt àì̈¨¦¥

¯ ,àñøbîwqet `l eit ¦¦§¨
dribi yxecy xac ,cenlln

.dnevrì"æø øîàîëe5: §©£©©©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåùàå àèçà øîåàäù óàå .ë"çà äáåùú úåùòì
ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî

÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä
ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú

ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì
úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä

åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî
ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë

èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà
úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá

ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî
äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì
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ב.2. פה, יט.3.יומא -4.פרק עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰ שאומר "וי"ל :
נצחי  עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה מצד ענינים: ב' בזה

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) ארוך".ÂÈ˙¯הוא. דזמן ב.5.מזה ה, זרה עבודה

hay g"i iyily mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øBîçëå ìòì øBLk äøBz éøác ìò Bîöò íãà íéNé íìBòì"§¨¨¦¨¨©§©¦§¥¨§§Ÿ§©£
¯ äðeëa älôúì ïëå ,"éBàNîì,dribi jezn didzyBçk ìëa §©§§¥¦§¦¨§©¨¨§¨Ÿ

úãBáò Bîk ,ïBîîaL øáãa àéäL 'ä úãBáòa ïëå ,Lnî©¨§¥©£©¤¦§¨¨¤§¨§£©
¯ ;ä÷ãvämdilry micenrd dyly - mixac dyly o`k miiepn ©§¨¨

dcear ,dxez" :cner mlerd
mewna `id dlitzy)
."micqg zelinb ,(zepaxw

¯ elàa àöBiëåmipipr §©¥§¥
,'d zceara minec
øöiä úBîçìnî¦¦§£©¥¤
Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúå§©§¨§¨¥¤¤
øé÷ôäì àlL íãàä̈¨¨¤Ÿ§©§¦

¯ BðBîîzece` xaecnyk ¨
z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv
`ly ,eze` dztne mc`d
,jkl etqk z` fafai

¯ ,Bôeb úeàéøáely oipra §¦
zribi zeyxcp ea ,'d zcear

.sebd zevn`zdeãîòlL¤©£Ÿ
¯ Bcâðdfd rxd xvid cbp ¤§

ìà ãàî áBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨§Ÿ¤
,Baì ìà íéNiLk ,íãàä̈¨¨§¤¨¦¤¦
,äæ ìëa øöiä çvðlL¤§©¥©©¥¤§¨¤
Bëôä úBNòìå ,äfî øúBéå§¥¦¤§©£¤§

¯ Lnîjtidd zeyrl ©¨
,rxdÎxvid ly epevxn
ode eteba od un`zdle
,'d zcear ipipra epenna

df lk ixdéøeqiî ãàî ì÷©§Ÿ¦¦¥
ìa÷î äéä ,eðøîLé 'ä ,äúéî éøeqéå .eðøîLé 'ä ,äúéî¦¨¦§§¥§¦¥¦¨¦§§¥¨¨§©¥

¯ ïBöøáe äáäàa,calae,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãøtì àlL §©£¨§¨¤Ÿ¦¨¥¦¦§©§¦§¨¥
¯ ,íBìLå ñç äøæ äãBáòì úBçzLäì äòL éôì elôàitk £¦§¦¨¨§¦§©£©£¨¨¨©§¨

,dxf dcear cearl `ly eytp z` xqen did icedi lky ,epcnly
.dlw dryl `l elit` 'd zecg`n cxtp zeidl `ly ick z`feìëå§¨

¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷ì Bì LiL ïkLmbe sebd zevn`zd z` mb ¤¥¤¥§©¥§©£¨§¨
,epnn zeyxcpd zeievn`zdd x`y.ãòå íìBòì Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨§¨¨¤

¯gvpl edfe (a ,d"awd mr cg`zdl (` ick6.¯ ,eðéäczecg`zdd §©§
elv` didz ,gvpl d"awd mrBæ äãBáòa Cøaúé BðBöø äNòiLk§¤©£¤§¦§¨¥©£¨

¯,zcgein zevn`zd epnn zyxcp jk mylyk mb¯ da älbúé¦§©¤¨
,ef dcearaàìå áø éelâå íéðt úðéçáa ïBéìòä ïBöø úéîéðt§¦¦§¨¤§¦§¦©¨¦§¦©§Ÿ

¯ .ììk øzñäazeevnd oipray ,mincewd miwxta epcnly itk §¤§¥§¨
lbzd ly ote`a d"awd ly epevx zeinipt dxi`n - 'd zceare.ze

ãøôð øác ïéà éæà ¯ ïBéìòä ïBöøa íéðt øzñä íeL ïéàLëe§¤¥¤§¥¨¦¨¨¨¤§£©¥¨¨¦§¨
¯ ììëe ììk,zewl`n¯ .Bîöò éðôa øáãå Lé úBéäìitk §¨§¨¦§¥§¨¨¦§¥©§

dybxddy ,epcnly
yibxdl mileki mi`xapy
xacle "yi"l ,mnvr z`
jkn zraep - d"awdn cxtp
`id oeilrd oevx zeinipty
ribnyk eli`e .mlrda
zcearle devn meiwl xacd
zeinipt dlbzn f`y ,'d
zniiw `l - oeilrd oevx
znxebd daiqd `linn
envr z` yibxdl `xapl
ipta "ze`ivn"le "yi"l

.envräðééäz ,úàæìå§¨Ÿ¦§¤¨
¯ úéðeiçäå úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
,sebd z` digny ef

¯ ïäéLeáìexeaic ,daygn §¥¤
,dyrneúBãçéî ïlkª¨§ª¨

ïBöøa ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¨¨
óBñ-ïéà øBàå ïBéìòä̈¤§§¥
¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøä©¦§¨§¥
'd zcear iciÎlry ,ixd
cg`zn ,zeevnd meiwe
zilkza d"awd mr mc`d
cegidy xaqei oldl .cegid
,devnd meiw iciÎlr xvepd

:devnd meiw zryl wx `le ,cinzl `ed¯ äìòîì äæ ãeçéådn §¦¤§©§¨
ixd ,'d zcear iciÎlr seq oi` xe` mr zcg`zn icedi ly eytpy

,mipeilrd zenlera ,dlrnlàeä ék ,ãòå íìBòì éçöð àeä¦§¦§¨¨¤¦
¯ .ïîfäî äìòîì BðBöøe Cøaúémr zecg`zdd mb `linn ¦§¨¥§§©§¨¥©§©

,onfdn dlrnl ,zigvp `id ,epevxe d"awd¯ ïëå,ep` epnlera mb §¥
áeúkL Bîëe ,éçöð àeä ,äøBzä àéäL ,BøeaãaL BðBöø éelb7: ¦§¤§¦¤¦©¨¦§¦§¤¨

"'eë íéîi÷å íéiç åéøáãe" ,"íìBòì íe÷é eðéäìà øáãe"8àìå" , §©¡Ÿ¥¨§¨§¨¨¨¦§©¨¦§Ÿ
éìçé"'eë íéîìBòì Búc øéîé àìå ó9¯ .epevx zelbzdy xg`ne ©£¦§Ÿ¨¦¨§¨¦

dzecg`zd mb ,`linn ixd - zigvp `id ,dxezd ixaca d"awd ly
dxezd cenil iciÎlr ,jxazi epevxe d"awd mr icedi ly ytp ly

.zigvp `id - zeevnd meiwe
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íéøîà éèå÷éì
ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì

øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì
úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä
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נז hay g"i iyily mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øBîçëå ìòì øBLk äøBz éøác ìò Bîöò íãà íéNé íìBòì"§¨¨¦¨¨©§©¦§¥¨§§Ÿ§©£
¯ äðeëa älôúì ïëå ,"éBàNîì,dribi jezn didzyBçk ìëa §©§§¥¦§¦¨§©¨¨§¨Ÿ

úãBáò Bîk ,ïBîîaL øáãa àéäL 'ä úãBáòa ïëå ,Lnî©¨§¥©£©¤¦§¨¨¤§¨§£©
¯ ;ä÷ãvämdilry micenrd dyly - mixac dyly o`k miiepn ©§¨¨

dcear ,dxez" :cner mlerd
mewna `id dlitzy)
."micqg zelinb ,(zepaxw

¯ elàa àöBiëåmipipr §©¥§¥
,'d zceara minec
øöiä úBîçìnî¦¦§£©¥¤
Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúå§©§¨§¨¥¤¤
øé÷ôäì àlL íãàä̈¨¨¤Ÿ§©§¦

¯ BðBîîzece` xaecnyk ¨
z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv
`ly ,eze` dztne mc`d
,jkl etqk z` fafai

¯ ,Bôeb úeàéøáely oipra §¦
zribi zeyxcp ea ,'d zcear

.sebd zevn`zdeãîòlL¤©£Ÿ
¯ Bcâðdfd rxd xvid cbp ¤§

ìà ãàî áBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨§Ÿ¤
,Baì ìà íéNiLk ,íãàä̈¨¨§¤¨¦¤¦
,äæ ìëa øöiä çvðlL¤§©¥©©¥¤§¨¤
Bëôä úBNòìå ,äfî øúBéå§¥¦¤§©£¤§

¯ Lnîjtidd zeyrl ©¨
,rxdÎxvid ly epevxn
ode eteba od un`zdle
,'d zcear ipipra epenna

df lk ixdéøeqiî ãàî ì÷©§Ÿ¦¦¥
ìa÷î äéä ,eðøîLé 'ä ,äúéî éøeqéå .eðøîLé 'ä ,äúéî¦¨¦§§¥§¦¥¦¨¦§§¥¨¨§©¥

¯ ïBöøáe äáäàa,calae,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãøtì àlL §©£¨§¨¤Ÿ¦¨¥¦¦§©§¦§¨¥
¯ ,íBìLå ñç äøæ äãBáòì úBçzLäì äòL éôì elôàitk £¦§¦¨¨§¦§©£©£¨¨¨©§¨

,dxf dcear cearl `ly eytp z` xqen did icedi lky ,epcnly
.dlw dryl `l elit` 'd zecg`n cxtp zeidl `ly ick z`feìëå§¨

¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷ì Bì LiL ïkLmbe sebd zevn`zd z` mb ¤¥¤¥§©¥§©£¨§¨
,epnn zeyxcpd zeievn`zdd x`y.ãòå íìBòì Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨§¨¨¤

¯gvpl edfe (a ,d"awd mr cg`zdl (` ick6.¯ ,eðéäczecg`zdd §©§
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,ef dcearaàìå áø éelâå íéðt úðéçáa ïBéìòä ïBöø úéîéðt§¦¦§¨¤§¦§¦©¨¦§¦©§Ÿ

¯ .ììk øzñäazeevnd oipray ,mincewd miwxta epcnly itk §¤§¥§¨
lbzd ly ote`a d"awd ly epevx zeinipt dxi`n - 'd zceare.ze
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¯ ììëe ììk,zewl`n¯ .Bîöò éðôa øáãå Lé úBéäìitk §¨§¨¦§¥§¨¨¦§¥©§
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envr z` yibxdl `xapl
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¯ úéðeiçäå úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
,sebd z` digny ef
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,dyrneúBãçéî ïlkª¨§ª¨

ïBöøa ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¨¨
óBñ-ïéà øBàå ïBéìòä̈¤§§¥
¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøä©¦§¨§¥
'd zcear iciÎlry ,ixd
cg`zn ,zeevnd meiwe
zilkza d"awd mr mc`d
cegidy xaqei oldl .cegid
,devnd meiw iciÎlr xvepd

:devnd meiw zryl wx `le ,cinzl `ed¯ äìòîì äæ ãeçéådn §¦¤§©§¨
ixd ,'d zcear iciÎlr seq oi` xe` mr zcg`zn icedi ly eytpy

,mipeilrd zenlera ,dlrnlàeä ék ,ãòå íìBòì éçöð àeä¦§¦§¨¨¤¦
¯ .ïîfäî äìòîì BðBöøe Cøaúémr zecg`zdd mb `linn ¦§¨¥§§©§¨¥©§©

,onfdn dlrnl ,zigvp `id ,epevxe d"awd¯ ïëå,ep` epnlera mb §¥
áeúkL Bîëe ,éçöð àeä ,äøBzä àéäL ,BøeaãaL BðBöø éelb7: ¦§¤§¦¤¦©¨¦§¦§¤¨

"'eë íéîi÷å íéiç åéøáãe" ,"íìBòì íe÷é eðéäìà øáãe"8àìå" , §©¡Ÿ¥¨§¨§¨¨¨¦§©¨¦§Ÿ
éìçé"'eë íéîìBòì Búc øéîé àìå ó9¯ .epevx zelbzdy xg`ne ©£¦§Ÿ¨¦¨§¨¦

dzecg`zd mb ,`linn ixd - zigvp `id ,dxezd ixaca d"awd ly
dxezd cenil iciÎlr ,jxazi epevxe d"awd mr icedi ly ytp ly

.zigvp `id - zeevnd meiwe
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שבט  י"ט רביעי יום
,al 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äèîìù àìà,64 'nr cr:ì"ðë

¯ ähîlL àlà,ep` epnlera¯ àeä,zecg`zdd¯ ,ïîfä úçz ¤¨¤§©¨©©©§©
`id ytpd zecg`zde ,onfd zgz dpezp dhnl ytpd mb ,oky
øçà ék ,äåöîa Bà äøBza da ÷ñBòL dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨¤¥¨©¨§¦§¨¦©©
,eðéäå .ähîì ïBéìòä ãeçiäî ãøôð ¯ øçà øáãa ÷ñBò íà Ck̈¦¥§¨¨©¥¦§¨¥©¦¨¤§§©¨§©§

íéìèa íéøáãa ÷ñBòLk§¤¥¦§¨¦§¥¦
Cøö íäa ïéàL ,éøîâì§©§¥¤¥¨¤Ÿ¤

¯ .'ä úãBáòì ììk,f`y §¨©£©
,dhnl o`k ,cxtp `ed
xvepy ,"oeilrd cegi"dn
.devnd e` dxezd iciÎlr
øæBçLk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§¤¥
,Ck øçà 'ä úãBáòì áLå§¨©£©©©¨
Lwáîe ,älôúìå äøBúì§¨§¦§¦¨§©¥
äéäL ìò 'äî äìéçî§¦¨¥©¤¨¨
¯ æà ÷ñòì Bì øLôà¤§¨©£Ÿ¨
wqrzdy onf eze`a

,milha mixacaäøBza©¨
,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå§Ÿ¨©¦§©

ì"æø øîàîk10ìò øáò" : §©£©©©¨©©
ææ àì ¯ áLå äNò úåöî¦§©£¥§¨Ÿ¨
¯ ."Bì ïéìçBnL ãò íMî¦¨©¤£¦
f`e ,cin el oilgen :xnelk
,dhnl mb ,xfeg `ed
.epevxe d"awd mr cg`zne

¯ äæìåzyway iptn ,okle §¨¤
xfege cin zxfer dlignd
,lirl xkfpd "cegi"l

elit`ydlw drylepi`
lirl xkfpke cxtil dvex11,ìL "eðì çìñ" úkøa eðwzíéîòt L ¦§¦§©§©¨¨Ÿ§¨¦

¯ ,íBé ìëa,"dxyr dpeny" zlitzaäøBz ìeha ïBò ìòïéàL , §¨©£¦¨¤¥
¯ ãéîzä Bîëe ;íBé ìëa epnî ìBvð íãà,mei lk miaixwn eidy ¨¨¦¦¤§¨§©¨¦

¯ .äNò úåöî ìò øtëî äéäL,`l` .dyrÎzevn miiw `l mc`yk ¤¨¨§©¥©¦§©£¥
,dxiard lr jk lk zeaexw mizirl mixaer m` :le`yl ixd xyt`
`hg`" ly oipr dxe`kl o`k yi ixd - dilr dlign miywane
zeyrl ecia oiwitqn oi`" :l"f epinkg mixne` eilry "aey`e

:owfd epax jk lr xne` - ?"daeyzàlà ,"áeLàå àèçà" äæ ïéàå§¥¤¤¡¨§¨¤¨
¯ ïk íà,"aey`e `hg`" `xwp df iznàeä Lnî àèçä úòLaL ¦¥¤¦§©©¥§©¨

¯ ,àèBç Cëìe äáeLzä ìò CîBñ;"daeyz"d lr jneq `ed ik ¥©©§¨§¨¥
`ed dilr "daeyz" dze`y ixd .`heg did `l - "daeyz"d `lele
ecia oiwitqn oi`" zn`a okle ,`ehgl el dnxb eli`k `id ,jneq

,dxez lehia lr "epl glq"a ixd ,eppipra eli`e ."daeyz zeyrloi`
`edy wx df ixd ;`hgd dyrn zrya "daeyz"d lr jneq `ed

lykpokn xg`l zxfer jk lre - dxez lehiaa zeaexw mizrl
."epl glq" ly dywad¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîkz"db` d`x" §¤¦§¨¥§¨©¥

`ly calae ,eytp z` xeqnl oken icedi lky xg`ny ,ixd ."`"it
mcegi rbep wenr dk - dlw dryl `l elit` ,d"awdn cxtp zeidl
oken didi `l icediy df oeayg witqn - d"awd mr l`xyi ipa ly
dpnn zerpniddy ,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn cxtp zeidl
mixeqi zegt daxda dxeyw
i`cee ;dzin ixeqi xy`n
eze` wfgl jixv dfy ,xacd
ytgl ,dgnyae une`a
mr cgiizdle cg`zdl
zeevn meiw iciÎlr ,d"awd
df cegiiy ,ercia ,(dyr)
ef zepekp .igvp `ed ,dlrnl
ecegi myl ytpd z` xeqnl
zeidl dkixv ,zewl` mr

dreawcinzly ezrceza
meiwa `hazdle ,icedi
.dry lka zeevnde dxezd

änì ,ïáeé äæáeäLî äeö ¨¤¨¨¨¦¨Ÿ¤
äðLîa ,íBìMä åéìò eðaø©¥¨¨©¨§¦§¥

¯ ,äøBz,xacnd xecl ¨
¯ ,õøàì eñðëpL øBcì`l ©¤¦§§¨¨¤

,mi`ad zexecl wxúBø÷ì¦§
ìëa íéîòt òîL úàéø÷§¦©§©©£©¦§¨

¯ ,íBédpipryåéìò ìa÷ì§©¥¨¨
úøéñîa íéîL úeëìî©§¨©¦¦§¦©

¯ ,Lôðixd xyt` ,dxe`kl ¤¤
:le`ylçéèáä àìäå©£Ÿ¦§¦©
¯ :íäìux`l qpkpy xecl ¨¤

,l`xyi"'Bâå 'ä ïzé íëàøBîe íëcçt"12¯ ;eid ,`eti` ,dn myl ©§§¤©£¤¦¥§
llk jiiy did `ly - xacnd xec enk ?ytp zexiqnl miwewf
jk - mytp z` xeqnl ekxhviy jk icil `eal mze` ul`i edyiny
dghadd zngn) jiiy did `l ,l`xyi ux`l qpkpy xeca mb ixd

xac zeyrl mze` ul`i edyiny ,(dxen`dcbpk,miny zekln
deeiv ,`eti` ,dn myl .ytp zexiqnl mipekp eidi jk llbaye
cere - rny z`ixw iciÎlr ytp zexiqn oipr z` epax dyn mdilr

?mei lka miinrtäæa éeìz äéúBöîe äøBzä íeiwL íeMî àlà¤¨¦¤¦©¨¦§¤¨¨¨¤
¯ ,Bãeçé ìò 'äì BLôð úøéñî ïéðò ãéîz økæiLdzernyn efy ¤¦§Ÿ¨¦¦§©§¦©©§©©¦

,"mei lka miinrt" d`xewl gxkdd on okle ,rny z`ixw ly
,BðBøëfî Léîé àì äìéìå íîBé ,Lnî ãéîz Baìa òeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©§¦¨¦©¨¨¨©§¨Ÿ¨¦¦¦§
,äòL ìëáe úò ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé ãâð ãîòì ìëeé äæa ék¦¨¤©©£Ÿ¤¤¦§§©§¨¦§¨¥§¨¨¨

¯w"k oeyl - xvid zngln - "'ebe ixg` dpfe" f`y ,dyn ixg` mb
,epiax:ìéòì økæpkz` xeqnl zicinzd ezepekp z` exkfay - ©¦§¨§¥

dxezd lk z` miiwl i`cea oekp didi - myd yeciw lr eytp
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íéøîà éèå÷éì
äèîìù àìà

äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù
ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà

ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì
øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå

'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì
äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå
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åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù

ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì
é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ

øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
âìïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì
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כג.1. יד, פסוק.2.משלי אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, ב.6.שם, מז, ח"ג



hayס `"k iyiy mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"א שישי יום
פרק כו  ,bl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äöåòéä äöò äðäå,bl 'nr cr:ì"ãå úéàøð

áeúkä øac àìî àø÷îe7'ä úà zãáò àì øLà úçz" : ¦§¨¨¥¦¥©¨©©£¤Ÿ¨©§¨¤
éäìà¯ ,"'Bâå äçîNa E,weqta hxetnd yperd jk lr ribnòãBðå ¡Ÿ¤§¦§¨§§©

ìò ì"æ é"øàä Leøt ìkì©Ÿ¥¨£¦©©
¯ :äæ ÷eñtl"fix`d ¨¤

yxtn8:df weqt zernyn
,'d z` caer mc`yk mb
ezceara dxqgy `l`

.weqta miiepnd mixengd miyperd jk lr miribn ,decgde dgnyd

eli`e ,zcgein zeaiyg yi `wec dgny jezn 'd zcearly ,ixd
.'d zcearl drxtd meyn da yi ,dgnyd jtid `idy ,zeavrd
mipipr mpyiy xg`ne
,miipgex mipipr e` ,miinyb
,mc`l zeb`c minxebd
,zeavrl eze` mi`iane
zevrd oldl dpxaqez

.mipeyd zeavrd iiehian lvpidl cvik opyiy

élnî äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨¦¦¥
¯ ,àîìòc,miinyb mipiprn¯ elôàållba zeb`cdéiç éða §¨§¨©£¦¨¥©¥

¯ ,éðBæîe,irah ote`a ,`lnzn `ed ,dl` mipipra mc`l xqgyk §¥
:`id jkl dvrde .zeavrae db`ca¯ ìkì úàæ úòãeîreci ©©Ÿ©Ÿ

,cg` lkl xacdøîàî©£©
ì"æø9ìò CøánL íLk" : ©©§¥¤§¨¥©

¯ ,"'eë äáBhäjxan jk ©¨
."drxd lr:àøîba eLøôe¥§©§¨¨

¯jxal dpeekd oi`ydze`
lr mbe daehd lr mb dkxa
lr dkxad oky ,drxd
,aihnde aehd" :`id daehd
."zn`d oiic" : drxd lre
dlnd zernyn ,`l`

:`id "myk"éìea÷ì"§©¥
¯ ,"äçîNaz` lawl §¦§¨

ly dcn dze`a drxd
,dgny¯ Bæ íb ék ,úéàøðå úéìâpä äáBhä úçîN Bîkmb §¦§©©¨©¦§¥§¦§¥¦©

md ,mirxd mirexi`déðéòì úéàøðå úéìâð dðéàL ÷ø ,äáBèì§¨©¤¥¨¦§¥§¦§¥§¥¥
¯ ,øNaaehd z` ze`xl leki epi` ,xya ipira lkzqnd mc`d ¨¨

elbd?dnl jk lke .dl` mirexi`a m¯ àéä ékmelbd aehd ¦¦
`ed ,dl` mirx mirexi`a¯ "àéñkúàc àîìò"îipgex mlern ¥¨§¨§¦§©§¨

,xzei dlrpe xzqp¯ ,"àéìbúàc àîìò"î äìòîlLdlrnly ¤§©§¨¥¨§¨§¦§©§¨
mby mixac mze`l drtydd d`a epnn ,ielbd ipgexd mlerdn

,mday aehd z` ze`xl zeleki xyad ipir¯ àeäLmler"d ¤
ly drtydd z` bviin "ielbd¯ ä"å,'d 'e zeize`dä"éåä íMî¦¥£¨¨

¯ ,àeä-Ceøaizyne ,d"e d"i :zeize` rax`n ixd akxen 'ied my ¨
zenlerd milawn ,'ied my ly "d" "e" zepexg`d zeize`d
,"`ilbz`c `nlr" ,miielbd
,mzeige mzrtyd z`
¯ "àéñkúàc àîìò"å§¨§¨§¦§©§¨

,miqeknd zenlerdàeä
¯ ,ä"éizy z` mibviin

"d"i" zepey`xd zeize`d
'ied myny10,eäæå§¤

áeúkL11øábä éøLà" : ¤¨©§¥©¤¤
¯ ."'Bâå d"é epøqéz øLà£¤§©§¤¨§
izy wx df weqta zexkfp
d"i zepey`xd zeize`d
mixeqid ,oky ,'ied myny
;'ied myny d"in mi`a
lbeqn mc`d oi` - xzei oeilre xzqp mlern mi`a mdy iptne
,xac ly ezin`l j` .mday "aeh"d z` ely xyad ipira ze`xl
,xzei wenr ,xen`d "aeh"d :daxc` .daehl ok mb md dl` mixeqi

.ybxen aeh ly ielb iehia icil dzr `eal leki epi`yeøîà ïëìå§¨¥¨§
ì"æø12øîBà áeúkä íäéìò ¯ íéøeqéa íéçîOä" ék13¯ : ©©¦©§¥¦§¦¦£¥¤©¨¥

didi mxkyy:¯ ,"Búøeáâa LîMä úàök åéáäBàåxkyd ,oky §£¨§¥©¤¤¦§¨
,`eti` ,zekiiy efi` - ,"dcn cbpk dcn" ly dxeva cinz ixd `ed
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá

äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä
éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã

úàæ úòãåîøáîù íùë ì"æø øîàî ìëìäáåèä ìò ê
äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä

àîìòî àéä éë øùá éðéòì úéàøðåäìòîìù 'éñëúàã
àîìòå ä"á ä"éåä íùî ä"å àåäù àééìâúàã àîìòî

ù"æå ä"é àåä àéñëúàãä"é åðøñéú øùà øáâä éøùà
áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå

øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå
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מז.7. כח, א).8.דברים (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה ה'.9.הובא משנה ט', פרק ברכות מוסבר,10.ראה ד', פרק התשובה", ב"אגרת
כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת
באה  הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות, שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה של ובהתגלות התגלות ÂÊבהרחבה גם  ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת
(מוחין  הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו
גם  למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל
למשל  וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין
- לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם
(חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך
- "הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה,

¯ÙÒÓ·˘ÓÁ כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -
דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא של תהלים 11.הנבראים

יב. א.12.צד, כג, לא.13.יומא ה, שופטים

hay a"k ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ב קודש שבת יום
,bl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä êà,66 'nr cr:ì"ðë áöòä

?mdixeqia mignyy dl`l xkyk ,"ezxeaba ynyd z`vk"l yi
dnl m`zda `l` - ?d"awd ly "eiade`" mi`xwp md recne

"n ,xzei oeilre xzqp mlern mi`a mixeqidy ,epcnly`nlr
`iqkz`c,dfdÎmlera dielb dxeva `eal leki "aeh"d oi` ,myn ,"

ly yeala `wec m` ik
ly xya ipiray ,mixeqi
- drxk mi`xp mc`d
recn :jk mixaqen mixacd
dl` miyp` migny
mzad`y iptn - ?mixeqia
,jk lk dlecb `id d"awdl
,d"awd l` miaexw mzeidy
Îmlerd iign xzei mdl xwi
d"awdl daxiwe - dfd
xzei dlecb dcna zniiw
oiprae ,"`iqkz`c `nlr"a

n mi`ad mixeqidmy,ixd .
xwirde ,aehÎ`lk d`xpd ,ipevigd yeala miaygzn md oi`y
mb ,okl ."`iqkz`c `nlr" ly drtydd - zeiniptd `ed mdipira
,"yny" `xwp 'ied my ,oky ."ezxeaba ynyd z`vk" :didi mxky
dkixv ynydy myk ,"miwl` 'ied obne yny ik" :aezky enk
mb jk - dxe` z` lawl xyt` i` eicrlae ,dilr xizqiy "obn,,l
z` xizqiy ,"yeal"l ,"obn"l jixv ,"yny" `xwpd ,'ied my
z` lawl mi`xapl xyt` didiy ick z`fe ,'ied myny drtydd
eli`e ,dfdÎmlera ,dzr wx `ed df xcq j` .'ied myny drtydd
,dcaerd zngne .yeal ila envr 'ied my dlbzi `eal cizrl
,ipevigd "yeal"a miaygzn mpi` ,mixeqia mignyd dl` miyp`y
'ied myn drtydd ,epiid ,"zeinipt"de "xwir"d ,mdipira xwi `l`

"d mdl dlbzzy ,"dcn cbpk dcn" ,mxky mb didi -zeinipt,"

ynyd z`vk" ly zernynd ef .yeal ila 'ied myn drtydd
xne` jke .yeal ila ,etwez lka xi`nd "'ied yny" enk ,"ezxeaba

:oldl owfd epaxék¯ äçîOä,mixeqidnúáø÷ Búáäàî àéä ¦©¦§¨¦¥©£¨¦§©
iç ìkî øúBé 'äáéúëãk ,äfä íìBòä é14Ecñç áBè ék" : ¥¦¨©¥¨¨©¤§¦§¦¦©§§

¯ 'ä úáø÷å ,"'Bâå íéiçî¥©¦§§¦§©
,'d l` daxiwdøúéa àéä¦§¤¤

õ÷ ïéàì äìòîe úàN§¥©£¨§¥¥
ék ,"àéñkúàc àîìò"a§¨§¨§¦§©§¨¦

¯ íL"`nlr"a ¨
,"`iqkz`c"Bfò ïBéáç¤§ª

¯ ,"ïBéìò øúña áLBé"å§¥§¥¤¤§
xzei dpeilrd dbixcnd
gny `ed okle .zewl`a
mi`a mdy iptn ,eixeqia
dpeilr dbixcn dze`n
aexw mb `ed jke ,xzei

.d"awd l` xzeiïk ìòå§©¥
úàéöé àéäL ,àáì ãéúòì "Búøeáâa LîMä úàö"ì äëBæ¤§¥©¤¤¦§¨¤¨¦¨Ÿ¤¦§¦©
älbúz ãéúòìå ,äfä íìBòa Ba äqëî àéäL ,d÷zøpî änç©¨¦©§§¨¤¦§ª¨¨¨©¤§¤¨¦¦§©¤

¯ ,àéñkúàc àîìò älbúé æàL eðéäc ,déeqkîmlerd ¦¦¨§©§¤¨¦§©¤¨§¨§¦§©§¨
,f` dlbzi ,meid xzqen `edy (dbixcnde)éelâa øéàéå çøæéå§¦§©§¨¦§¦

,Blöa íéôôBzñîe äfä íìBòa Ba íéñBçä ìëì ,íeöòå áø©§¨§¨©¦¨¨©¤¦§§¦§¦
éãå ,úéàøð äáBèå äøBà àìå ìö úðéça àeäL ,äîëçä ìö¥©¨§¨¤§¦©¥§Ÿ¨§¨¦§¥§©

¯ :ïéánìwxe ,xe`dn jtidd `edy "lv" df ,zipevig dpigan ©¥¦
lky ,df oeayg ezeyra ,ixd - xe`e aeh o`k yi ,zinipt dpigan

zn`a md ,laeq mc`y mixeqidaehoi`y dfk aeh `edy `l` ,
z`vl mc`l xyt` - ea yibxdl zelbeqn mc`d ly xyad ipir
mipiprn mixeqid iciÎlr eilr ze`ad ezeavrne eizeb`cn

.miinyb

¯ àiîLc élnî úeáöòä Càeavn llba eilr d`ad zeavrd ©¨©§¦¦¥¦§©¨
,jixvy enk epi`y ipgexdéøöì Cøètì BLôða úBöò úéL ¨¦¨¦¥§©§¦¨¥

¯ ,äpnîzevr ytgl eilr ¦¤¨
.ef zeavrn xhtidl ji`ïéà¥

éøö,äãBáò úòLa øîBì C ¨¦©¦§©£¨
¯eilr d`a zeavrd m`

e` cnel `edy drya
ytgl i`cea eilr ,lltzn
,dpnn xhtidl cvik zevr

éøvLäçîNa 'ä ãáòì C ¤¨¦©£Ÿ§¦§¨
¯ ,ááì áeèáe,oky §¥¨

d`a `id m` mb ,zeavr
,ipgexd eavne ecnrn llba

.dgnya zeidl dkixvy 'd zceara drixtnàeäL éî elôà àlà¤¨£¦¦¤

¯ ,õøà Cøãå íé÷ñò ìòa,'d zceara epi` ineiÎmeid eweqir ©©£¨¦§¤¤¤¤
,dnecke dxeza¯ àiîLc élnî äâàãe áöò Bì ìôBð íàllba ¦¥¤¤§¨¨¦¦¥¦§©¨

,miipgexd eipiprúòLa¦§©
¯ åé÷ñò`edy drya £¨¨

- miinybd eipipra wqrzn
¯ òeãéa,xacd xexaàeäL §¨©¤

¯ ,øöiä úìeaçzqipknd ©§©©¥¤
llba eli`k zeavra eze`

z`fe ,miipgex mipipréãk§¥
úBåàúa Ck øçà Bìétäì§©¦©©¨§©£

¯ ,òãBpk ,íBìLå ñç,ik ©§¨©©
dnvrl ytgl ytpd rah
dpezp zeidl `le ,"bper"
l`xyi ipaa qipkdl rxdÎxvid lczyn okle ,zeavr ly ybxa
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë
úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè

íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç
åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå

úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç
äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá

àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù

:ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá

úåáöòä êà
úåöò úéùì êéøö àéîùã éìéîîäðîî øèôì åùôðá

'ä ãåáòì êéøöù äãåáò úòùá øîåì êéøö ïéà
àìà ááì áåèáå äçîùáíé÷ñò ìòá àåäù éî åìéôà

àéîùã éìéîî äâàãå áöò åì ìôåð íà õøà êøãå
åé÷ñò úòùáåìéôäì éãë øöéä úìåáçú àåäù òåãéá

úåáöò åì äàá ïéàî ë"ìàù òãåðë å"ç úååàúá ë"çà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ד.14. סג, תהלים



סי hay a"k ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ב קודש שבת יום
,bl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä êà,66 'nr cr:ì"ðë áöòä

?mdixeqia mignyy dl`l xkyk ,"ezxeaba ynyd z`vk"l yi
dnl m`zda `l` - ?d"awd ly "eiade`" mi`xwp md recne

"n ,xzei oeilre xzqp mlern mi`a mixeqidy ,epcnly`nlr
`iqkz`c,dfdÎmlera dielb dxeva `eal leki "aeh"d oi` ,myn ,"

ly yeala `wec m` ik
ly xya ipiray ,mixeqi
- drxk mi`xp mc`d
recn :jk mixaqen mixacd
dl` miyp` migny
mzad`y iptn - ?mixeqia
,jk lk dlecb `id d"awdl
,d"awd l` miaexw mzeidy
Îmlerd iign xzei mdl xwi
d"awdl daxiwe - dfd
xzei dlecb dcna zniiw
oiprae ,"`iqkz`c `nlr"a

n mi`ad mixeqidmy,ixd .
xwirde ,aehÎ`lk d`xpd ,ipevigd yeala miaygzn md oi`y
mb ,okl ."`iqkz`c `nlr" ly drtydd - zeiniptd `ed mdipira
,"yny" `xwp 'ied my ,oky ."ezxeaba ynyd z`vk" :didi mxky
dkixv ynydy myk ,"miwl` 'ied obne yny ik" :aezky enk
mb jk - dxe` z` lawl xyt` i` eicrlae ,dilr xizqiy "obn,,l
z` xizqiy ,"yeal"l ,"obn"l jixv ,"yny" `xwpd ,'ied my
z` lawl mi`xapl xyt` didiy ick z`fe ,'ied myny drtydd
eli`e ,dfdÎmlera ,dzr wx `ed df xcq j` .'ied myny drtydd
,dcaerd zngne .yeal ila envr 'ied my dlbzi `eal cizrl
,ipevigd "yeal"a miaygzn mpi` ,mixeqia mignyd dl` miyp`y
'ied myn drtydd ,epiid ,"zeinipt"de "xwir"d ,mdipira xwi `l`

"d mdl dlbzzy ,"dcn cbpk dcn" ,mxky mb didi -zeinipt,"

ynyd z`vk" ly zernynd ef .yeal ila 'ied myn drtydd
xne` jke .yeal ila ,etwez lka xi`nd "'ied yny" enk ,"ezxeaba

:oldl owfd epaxék¯ äçîOä,mixeqidnúáø÷ Búáäàî àéä ¦©¦§¨¦¥©£¨¦§©
iç ìkî øúBé 'äáéúëãk ,äfä íìBòä é14Ecñç áBè ék" : ¥¦¨©¥¨¨©¤§¦§¦¦©§§

¯ 'ä úáø÷å ,"'Bâå íéiçî¥©¦§§¦§©
,'d l` daxiwdøúéa àéä¦§¤¤

õ÷ ïéàì äìòîe úàN§¥©£¨§¥¥
ék ,"àéñkúàc àîìò"a§¨§¨§¦§©§¨¦

¯ íL"`nlr"a ¨
,"`iqkz`c"Bfò ïBéáç¤§ª

¯ ,"ïBéìò øúña áLBé"å§¥§¥¤¤§
xzei dpeilrd dbixcnd
gny `ed okle .zewl`a
mi`a mdy iptn ,eixeqia
dpeilr dbixcn dze`n
aexw mb `ed jke ,xzei

.d"awd l` xzeiïk ìòå§©¥
úàéöé àéäL ,àáì ãéúòì "Búøeáâa LîMä úàö"ì äëBæ¤§¥©¤¤¦§¨¤¨¦¨Ÿ¤¦§¦©
älbúz ãéúòìå ,äfä íìBòa Ba äqëî àéäL ,d÷zøpî änç©¨¦©§§¨¤¦§ª¨¨¨©¤§¤¨¦¦§©¤

¯ ,àéñkúàc àîìò älbúé æàL eðéäc ,déeqkîmlerd ¦¦¨§©§¤¨¦§©¤¨§¨§¦§©§¨
,f` dlbzi ,meid xzqen `edy (dbixcnde)éelâa øéàéå çøæéå§¦§©§¨¦§¦

,Blöa íéôôBzñîe äfä íìBòa Ba íéñBçä ìëì ,íeöòå áø©§¨§¨©¦¨¨©¤¦§§¦§¦
éãå ,úéàøð äáBèå äøBà àìå ìö úðéça àeäL ,äîëçä ìö¥©¨§¨¤§¦©¥§Ÿ¨§¨¦§¥§©

¯ :ïéánìwxe ,xe`dn jtidd `edy "lv" df ,zipevig dpigan ©¥¦
lky ,df oeayg ezeyra ,ixd - xe`e aeh o`k yi ,zinipt dpigan

zn`a md ,laeq mc`y mixeqidaehoi`y dfk aeh `edy `l` ,
z`vl mc`l xyt` - ea yibxdl zelbeqn mc`d ly xyad ipir
mipiprn mixeqid iciÎlr eilr ze`ad ezeavrne eizeb`cn

.miinyb

¯ àiîLc élnî úeáöòä Càeavn llba eilr d`ad zeavrd ©¨©§¦¦¥¦§©¨
,jixvy enk epi`y ipgexdéøöì Cøètì BLôða úBöò úéL ¨¦¨¦¥§©§¦¨¥

¯ ,äpnîzevr ytgl eilr ¦¤¨
.ef zeavrn xhtidl ji`ïéà¥

éøö,äãBáò úòLa øîBì C ¨¦©¦§©£¨
¯eilr d`a zeavrd m`

e` cnel `edy drya
ytgl i`cea eilr ,lltzn
,dpnn xhtidl cvik zevr

éøvLäçîNa 'ä ãáòì C ¤¨¦©£Ÿ§¦§¨
¯ ,ááì áeèáe,oky §¥¨

d`a `id m` mb ,zeavr
,ipgexd eavne ecnrn llba

.dgnya zeidl dkixvy 'd zceara drixtnàeäL éî elôà àlà¤¨£¦¦¤

¯ ,õøà Cøãå íé÷ñò ìòa,'d zceara epi` ineiÎmeid eweqir ©©£¨¦§¤¤¤¤
,dnecke dxeza¯ àiîLc élnî äâàãe áöò Bì ìôBð íàllba ¦¥¤¤§¨¨¦¦¥¦§©¨

,miipgexd eipiprúòLa¦§©
¯ åé÷ñò`edy drya £¨¨

- miinybd eipipra wqrzn
¯ òeãéa,xacd xexaàeäL §¨©¤

¯ ,øöiä úìeaçzqipknd ©§©©¥¤
llba eli`k zeavra eze`

z`fe ,miipgex mipipréãk§¥
úBåàúa Ck øçà Bìétäì§©¦©©¨§©£

¯ ,òãBpk ,íBìLå ñç,ik ©§¨©©
dnvrl ytgl ytpd rah
dpezp zeidl `le ,"bper"
l`xyi ipaa qipkdl rxdÎxvid lczyn okle ,zeavr ly ybxa
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë
úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè

íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç
åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå

úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç
äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá

àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù

:ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá

úåáöòä êà
úåöò úéùì êéøö àéîùã éìéîîäðîî øèôì åùôðá

'ä ãåáòì êéøöù äãåáò úòùá øîåì êéøö ïéà
àìà ááì áåèáå äçîùáíé÷ñò ìòá àåäù éî åìéôà

àéîùã éìéîî äâàãå áöò åì ìôåð íà õøà êøãå
åé÷ñò úòùáåìéôäì éãë øöéä úìåáçú àåäù òåãéá

úåáöò åì äàá ïéàî ë"ìàù òãåðë å"ç úååàúá ë"çà
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ד.14. סג, תהלים



hayסב a"k ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jeynl lkei okn xg`ly ick ,miipgex mipipr llba ele ,gex zekinp
.zee`zl mze`¯ ,ïë àì íàL,rxdÎxvid zrtyd o`k oi` m` ¤¦Ÿ¥

Búàøé Bà 'ä úáäà úîçî úézîà úeáöò Bì äàa ïéàî¥©¦¨¨©§£¦¦¥£©©£©¦§¨
¯ .åé÷ñò òöîàazeavr ,okyzizin`d`ad ze`hazd `id §¤§©£¨¨

:'d z`xie 'd zad` zngn
d"awdn cgtde dad`d
oexayl mc`d z` ze`ian
,ipgexd eavn llba gex
.d"awdn eze` wgxnd xac
mc`l `a dfk gex oexay
mipipra wqer `edyk
d`xide dad`dyk ,miipgex
,ze`hazd icil elv` ze`a
weqr `edy drya `le
ixd .miinyb mipipra
dppi` dxen`d zeavrdy
zleagz m` ik ,zizin`
xhtidl eilre - rxdÎxvid

.dpnnäìôpL ïéa ,äpäå§¦¥¥¤¨§¨
¯ äãBáò úòLa úeáöòä Bìwqer `edy dryaäøBz ãeîìúa ¨©§¦§©£¨§©§¨

¯ äãBáò úòLa àlL Bì äìôpL ïéáe ,älôza Bà`edyk `l` ©§¦¨¥¤¨§¨¤Ÿ¦§©£¨
,miinyb mipipra weqrfä ïéà ék :Baì ìà íéNé úàæ¯ àîøb ïî Ÿ¨¦¤¦¦¥©§©§¨¨

,mi`zn onfd oi`¯ elôà ,úézîà úeáöòì úòk,`lúâàãì ¨¥§©§£¦¦£¦¦§¨©
éøö úàæì ÷ø ,íBìLå ñç íéøeîç úBðBòúòLe íézò úeòéá÷ C ££¦©§¨©¨Ÿ¨¦§¦¦¦§©

éãk ,Bì àèç øLà 'ä úlãâa ïðBaúäì ,úòcä áeMéa øLkä©Ÿ¤§¦©©©§¦§¥¦§ª©£¤¨¨§¥
¯ ,úézîà úeøéøîa úîàa øaLð Baì äéäé äæ éãé ìòLitke ¤©§¥¤¦§¤¦¦§¨¤¡¤¦§¦£¦¦

oeavr `le ,"zeig" eaxwa xve`d ybx `id zexixn ,oldl xaqeiy
;mzqãiî ék ,ïk íb øàaúð íLå .øçà íB÷îa Bæ úò øàánëå§©§Ÿ¨¥§¨©¥§¨¦§¨¥©¥¦¦¨

Balî áöòä øéñé éæà ¯ íää íéòeá÷ íézòa Baì øaLpL øçà©©¤¦§©¦§¦¦§¦¨¥£©¨¦¨¤¤¦¦
.çìñì áøå Búàhç øéáòä 'ä ék äîìL äðeîà ïéîàéå ,éøîâì§©§¥§©£¦¡¨§¥¨¦¤¡¦©¨§©¦§Ÿ©

¯lwa - miinrt e` zg` mrt ecbp mi`heg m` :lcad miiw mc`a
el dyw - minrt daxd ecbp mi`heg m` eli`e ,jk lr legni

m` mb gleqe lgen `ede "gelql ax" `ed d"awd ,la` .legnl
lgn d"awdy df oeghae ef dpen` .minrt daxd ecbp `heg mc`d

:decgde dgnyd ybx z` mc`a mixvei - eläçîOä àéä Bæå§¦©¦§¨
¯ :ìéòì økæpk ,áöòä øçà äàaä 'äa úézîàäzlrny ¨£¦¦©©¨¨©©¨¤¤©¦§¨§¥

,cala ef `id ,zeavrd
dgnyl miribn dixg`y
mby ,ixd ;xzei dlecb

mireawd mipnfaote`ae ,
eilr - zizin` zeavr ly
cin z`vl lczydl
ribdle ,zeavr dze`n

.zizin` dgnyl
wxta epcnly dnl xywda
migny"d zece` ,df
milawny dl` ,"mixeqia
- dgny jezn mixeqid z`
xetiq siqedl ie`xd on
mr yhixfnn cibndn ,xvw
obz mzekf ,`yef iax iaxd
cvik ,eita dvr zywae yhixfnn cibnd l` `a cg` icedi :epilr
l` yhixfnn cibnd eze` dptd .dgnyae dad`a mixeqi lawl
ywae l`y icedi eze`yk .il`tip`n `yef iax wicvd ecinlz
ilv` :el xn`e ddinza `yef iax eilr lkzqd ,`yef iax ly ezvr
,z`f zrcl leki ip` cvik - ?dad`a mixeqi lawl ji` ,l`ey dz`
,`yef iax dpr ef daeyz ...mixeqi izlaq `l iiga mrt s`yk
cibnd oeekzd zn`a jkl ,ok`e .miax mixeqi eilr exary drya
jk lk did `yef iax :`yef iax l` icedid z` eglya yhixfnn
`ed ,mixeqi md dl`y yibxd `l dligzklny ,mixeqia gny
,`l` .mixeqi laq `l eininy xn` okle .mday "aeh"a wx yibxd
,z"iydn miywan ep` ,mixeqia mpyiy "aeh"de zelrnd lk ixg`

aeh" - iaxd ly epeylk - didi ,epl ozep `edy "aeh"dyd`xpd
dlbpdemipira eze`xle eze` yegl mileki ep`y aeh - "eply.
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íéøîà éèå÷éì
.åé÷ñò òöîàá åúàøé åà 'ä úáäà úîçî úéúéîà

äãåáò úòùá úåáöòä åì äìôðù ïéá äðäååà ú"úá
íéùé úàæ äãåáò úòùá àìù åì äìôðù ïéáå äìôúá

úòë àîøâ ïîæä ïéà éë åáì ìà'éôà úéúéîà úåáöòì
úåòéá÷ êéøö úàæì ÷ø .å"ç íéøåîç úåðåò úâàãì

øùåëä úòùå íéúò'ä 'ìåãâá ïðåáúäì úòãä áåùéá
úîàá øáùð åáì äéäé äæ é"òù éãë åì àèç øùà

úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà
íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà

'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé
àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä

:ì"ðë áöòä øçà äàáä 'äá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc zay(ycew zay meil)

,Ba ãøð BàNòå ìéàBäipta `ly e`yry meyn xzidd mrh oi`e ¦©£¨¥¥
.l`ilnb oax

:`ax ixack `lye iia` ixack `ly dpynn zeywdl dvex `xnbd
òîL àzdpyna epipyy dn ,rnyze `ea -(d"n a"t oixiykn),øéò ¨§©¦

úöçønä õçøî da äúéäå ,dëBúa ïéøc íéøëðå ìàøNiLeidy - ¤¦§¨¥§¨§¦¨¦§¨§¨§¨¨¤§¨©©§¤¤
dinin z` minngne da mivgexáBø íà ,úaMamilibxd mc` ipa §©¨¦

md da uegxlãiî da õBçøì øzeî ,íéøëðla` ,zay i`venaíà ¨§¦¨¦§¨¦¨¦
áBømd da uegxl milibxd mc` ipaïézîé ,ìàøNézay i`vena ¦§¨¥©§¦

ïénç ençiL éãëada ugxi `le ,dvigxl min menig onf xeriy - ¦§¥¤¥©©¦
n.l`xyi xear zaya ziyrpd ixkp zk`lnn dpdp `edy oeik ci

,mxiknk df ixd l`xyi aex xear ugxnd z` iebd mnigy oeik ixde
dk`ln dyr m` l`xyi z` xiknd ieby xaeqd `ax lr dywe
,dpnn zepdil l`xyil xzen eliaya daxi `ny da yegl oi`y
recne ,miyp` daxdl liren cg`l dyrpd ugxnd menig ixde
oke .l`xyi md da mivgexd aexyk ugxnd menign zepdil xeq`
dk`lnd z` dyr m` l`xyi z` xiknd ieby xaeqd iia` lr dyw
dyrp ugxnd menig ixde ,dpnn zepdil l`xyil xzen eipta `ly

.dpnn zepdil xeq` recne l`xyi ipta `ly

:`xnbd dgecíúä,ugxna my -éînçî ékz` minngn xy`k - ¨¨¦§©§¦
,ugxndéînçî àaeøc àzòcàaex xear ugxnd z` minngn ± ©©§¨§¨§©§¦

lelig xwir ,l`xyi md mivgexd aexy oeike ,da uegxl milibxd
`l` da ynzyi `ly minkg exfb jk meyne ,mxeara dyrp zayd
,ekxevl zaya iebd dyery zxg` dk`lna la` .'eyriy ick' xg`
jkle .iebd xeara dziiyr xwir ,l`xyi xear mb ziyrp m` s`
eipta ziyrpyk s` xizd `axe ,eipta `ly ziyrpyk iia` xizd

.l`xyid xear daxi `ny yyg da oi` m`
:`axk oicd oi`y `ziixan ztqep dgked `iadl dvex `xnbdàz̈

,òîL,`ziixaa epipyäaéñna ÷eìcä øðzaya ieb ewilcdy xp - §©¥©¨©§¦¨
,miyp` zxeag miayei eidy mewnaáBø íàmd my miayeid,íéøëð ¦¨§¦

,døBàì LnzLäì øzeîla`áBø íàmd my miayeid,ìàøNé ¨§¦§©¥§¨¦¦§¨¥
øeñàeid m` oke ,dxe`l ynzydläöçî ìò äöçîmdn dvgn - ¨¤¡¨©¤¡¨

,l`xyi mdn dvgne mixkpøeñà`ax lr dywe .dxe`l ynzydl ¨
zepdil el xzen daxi `ny yyg oi`y mewna exiknd iebay xaeqd

.d`nl xp cg`l xp ixde
:`xnbd dgecíúämc` ipa zaiqna my -énð`ed ixd ok mb - ¨¨©¦

,ugxnké÷ìãî ékxpd z` miwilcn xy`k - ¦©§§¦
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סג היום יום . . . 

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי ה' 
אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען מיט 

התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י ה'  תּוב: "ּכִ ּכָ ה ְמֹאד.  ּקָ ּדַ ה  ְמִחּצָ ָנּה  ֶיׁשְ ִלְכִפיָרה  ְקִרירּות  ין  ּבֵ "ּב[ ָאַמר:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ב,  ַהּלֵ ִהְתַלֲהבּות  ִמּתֹוְך  ָצִריְך  ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ִלְלֹמד  ֵאׁש,  ְלֶהֶבת  ׁשַ ִהיא  ֱאלֹקּות  הּוא",  ֹאְכָלה  ֵאׁש  ֱאלֶֹקיָך 

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ׁשֶ

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ֵעת ְקִריַאת ַהּשִׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.   ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשָׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע 

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

ּתֹוָרה".  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ ה'"  י  ּכִ "ְראּו  ֲאָמר  ַהּמַ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ָאַמר  תרכ"א  ַנת  ׁשְ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַנת תקס"ה  ׁשְ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו,  ְך  ּכָ ַאַחר  ר  ְוִסּפֵ
ְהיֹותֹו  ַנת תקכ"ט ּבִ ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ם טֹוב  ַעל ׁשֵ ַנת תקט"ז ָאַמר ַהּבַ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ יד ְלַחְדרֹו ְוָאַמר לֹו: ׁשַ ּגִ מֶעְזִריְטׁש, ָקָרא אֹותֹו ָהַרב ַהּמַ ּבְ
ָנה ַאֲחֵרי  ַנת תקכ"א )ׁשָ ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ ַמֲאָמר ַעל ּפָ
ְוָאַמר  טֹוב(,  ם  ׁשֵ ַעל  )ַהּבַ י  ַרּבִ  – יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָבָריו  ּדְ יְך  ִהְמׁשִ  – ֶאְצִלי  ָהָיה  טֹוב(  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ קּות  ּלְ ִהְסּתַ
ַלֲחֹזר  ֶאְצִלי מֹוִרי  ָהָיה  ְוַהּיֹום  ָמקֹום".  ל  ׁשֶ ָברֹו –  ּדְ ְולֹא  ְרצֹונֹו –  ין  ִעְנַין "עֹוׂשִ ּבְ אּור  ּבֵ ְוהֹוִסיף  ֲאָמר  ַהּמַ
ִעְנַין  הּו ּכְ ּזֶ ַנאי ַנֲהָרא, ׁשֶ ִעְנַין ּגִ אּור ּבְ ֵקן, ְוהֹוִסיף ּבֵ ֲאָמר ִלְפֵני ַאְדמֹו"ר ַהּזָ יד ַהּמַ ּגִ ֲאָמר. ְוָאַמר ָהַרב ַהּמַ ַהּמַ

ְקִריַעת ַים סּוף.

י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ַוֲאֹדִני  יד,  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  טֹוב,  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ֶאְצִלי  ָהיּו  ַהּיֹום  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ם  ְוִסּיֵ
ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ַעם, ְוָאַמר  י ]ַמֲהַר"ׁש[ עֹוד ַהּפַ ְוַרּבִ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי  עֹות ָקָרא ַה"ּצֶ ֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ ּכַ
ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְלָפָניו ּבֵ

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . סד

ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

יֶהם"  רּוׁש "ּוַמְרֵאיֶהם ּוַמֲעׂשֵ ר ַהּדְ י ]ַמֲהַר"ׁש[, ֲאׁשֶ ר ִלְבנֹו ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ֶאת  לֹו  ַקּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  רּוׁש  ּדְ הּוא   – ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ אֹור"  "ּתֹוָרה   –
י ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק –  ֵקן ִמּפִ נּו ַהּזָ ָמעֹו ַרּבֵ ר ׁשְ ִפי ֲאׁשֶ בּועֹות תקכ"א – ּכְ ָ יאּות – ַחג ַהּשׁ ׂשִ ַהּנְ

י ִסְגנֹונֹו. רּוׁש ַעל ּפִ ֵאר ַהּדְ נּו ּבֵ ַרּבֵ אֹותֹו ַמֲעָמד, ַרק ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִרי ָהָאֶרץ' – ׁשֶ ַעל 'ּפְ ּבַ

ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא כו' 
וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם דכל אחד 
ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת המוח והשכל 
להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער זָאל דָאס וויסען  
בהשגה והבנה דוקא,  וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, וכתיב: וידעת היום 

גו'.

כּו'  ִנְמָצא  ל  ּכָ ַמְמִציא  ִראׁשֹון  ָמצּוי  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ֵליַדע  "ם:  ָהַרְמּבַ ּוִבְלׁשֹון  ָהִראׁשֹוָנה,  ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות 
ָכל  ֲהַגם ּדְ ֶכל, ְוַהְינּו ּדַ תּוב ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך", ִהיא ִמְצַות ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ִויִדיַעת ּדָ
ֶכל ְלָהִביא  ִמים ִעם ה', חֹוַבת ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ ׁשּוָטה ּוְלָבבֹו ּתָ ֱאמּוָנה ּפְ ה' ּבֶ ָרֵאל הּוא ַמֲאִמין ּבַ ׂשְ ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ
ְוָקא, ּוְכמֹו  ָגה ַוֲהָבָנה ּדַ ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו "ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ֱאמּוָנה זֹו ּבִ

ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ׁשֶ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

ָיַדִים  ְנִטיַלת   – אשר"י"  הֹות  "ַהּגָ י  ּפִ ַעל  ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
יַח  ּוַמּנִ  – ֵעֶדן(  ָמתֹו  ִנׁשְ )ַמֲהַר"ׁש   – י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  ן  ּכֵ ְרצּופֹות,  ָעִמים  ּפְ ג'  ִלְסעּוָדה 

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ְ ִמּשׁ

ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ְכָלל,  ֲהדּות ּבִ ת ְוַהּיַ ל ִחּזּוק ַהּדָ ָכל ִמְפָעל ׁשֶ ׁשּוָרה ִראׁשֹוָנה ּבְ י ּוְבנֹות ַהֲחִסיִדים ִיְחיּו ַלֲעֹמד ּבְ חֹוַבת ְנׁשֵ
ִעְנְיֵני  ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ל ּדַ ק ּכָ נֹות ַהֲחִסיִדים ְלַחּזֵ ן ֶחְבַרת ּבְ ָחה. ַוֲעֵליֶהם ְלַאְרּגֵ ּפָ ׁשְ ִעְנַין ָטֳהַרת ַהּמִ ּוִבְפָרט ּבְ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ

יום 
שלישי

יום 
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חמישי

יום 
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סה היום יום . . . 

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
וועלכער ווערט בַאשַאפען פון לעבען. מענשליכע געזעצען זיינען געשַאפען פון לעבען, 
דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לַאנד. תורת ה', איז 
דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת אמת, די תורה איז 

אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

ים,  י ֱאנֹוׁש נֹוְצרּו ִמּתֹוְך ַהַחּיִ ים. ֻחּקֵ ּנֹוָצר ֵמַהַחּיִ ים. ב( ֹחק ׁשֶ ּיֹוֵצר ַחּיִ ים: א( ֹחק ׁשֶ ֵני סּוֵגי ֻחּקִ ִמים ׁשְ ַקּיָ
ים. ּתֹוַרת ה' ִהיא  ּיֹוֵצר ַחּיִ ִדיָנה. ּתֹוַרת ה', ִהיא ַהֹחק ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

 כבוד כל המשתתפים בההתועדות דיום ההילולא, עשירי בשבט, 

 בשנת השביעית היא שנת השמיטה, ה'תשי"ט, בעיר בני ברק, 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי שמות המשתתפים בהתועדות האמורה, בשמו ושם אמו, אשר יזכרו על הציון הק' 

של בעל ההילולא.

והכל הולך אחר החתום, השתתפות ביום ההילולא של צדיק נשיא ישראל נשיא הדור, אשר עולה 

הוא ביום זה למעלה מעלה, כמבואר בכ"מ בתורת החסידות תורת דא"ח.

ומובן גם ע"פ נגלה, מזה שביום ההילולא אומרים עוד הפעם קדיש, אף שזה כמה שנים לאחרי 

ההסתלקות, ובמכש"כ וק"ו, שבכאו"א מישראל פוסקים לאחרי שנה לאמרו שכבר נגמר דינו, וע"כ צ"ל 

שאמירת קדיש זה )האריז"ל הובא בלחם הפנים ובשיורי ברכה לשו"ע יו"ד סו"ס שע"ו( הוא מפני העלי' 

בקדש, מלמעלה למעלה יותר, וכמאמר רז"ל, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר 

ילכו מחיל אל חיל.

וגופא בתר רישא אזיל, אשר כל השייכים ומקושרים אליו בתכ"י נמשכים אחריו בעלייתו בקבלתם 

תוספת סיוע וכח מלמעלה, כמרז"ל הבא לטהר מסייעין אותו.

הפעולה  בזה,  שהנקודה  ליטהר(,  )ולא  לטהר  ד(,  פט,  שמע"צ  דרושי  לקו"ת  )ראה  הדיוק  וידוע 

בהזולת הזולת של עצמו, גוף ונה"ב שלו, והזולת כפשוטו, והרי זוהי הנקודה של עבודת החסידים.

בכבוד ובברכה לבשו"ט מתוך שמחה וטוב לבב.
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ה'תשע"ג  שבט ט"ז ראשון יום כהן  ידי על קרובים קבורת
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אסור  לקרוביו שנטמא בזמן שאפילו נראה הרמב"ם מלשון

הטור אך אחר, למת להיטמא שעג)לכהן סי' שכאשר (יו"ד כתב,
סיים  כאשר ורק לאחרים להיטמא לו מותר במתו עוסק הכהן
על  ו'להוסיף' לאחרים להיטמא עליו נאסר במתו להתעסק
לקבור  הקברות לבית להיכנס האיסור הטור ולדעת טומאתו.
מוסיף  הקברים על כשחוזר הקבורה ש"לאחר משום הוא מתו
בית  בסוף שכונה להן עושין כהונה משפחות לפיכך טומאה, לו
לכהן  האיסור כלומר: אחרים". בקברים יטמאו שלא הקברות
שעלול  משום רק הוא מתו את ולקבור הקברות לבית להיכנס

לחזור xg`lלהיטמא יוכל אם אבל מתו, קבורת את שיסיים
בדבר. איסור אין ייטמא שלא באופן

ס"ז)והרמ"א הב"ח(שם אך הטור, כדברי שם)פסק כתב (יו"ד
כיון  אסורה ההליכה ועצם הרמב"ם, כדברי להחמיר שיש
בית  בסוף לקוברו שיכול מאחר טומאתו, על טומאה שמוסיף

הקברות.
מפרשים יש קפב)אמנם סי' ח"ה הלוי ושבט כאן שאף (רדב"ז

מתו  את לקבור ההולך שכהן הטור על חולק אינו הרמב"ם
שאסור  הרמב"ם שכתב ומה אחרים, למתים גם להיטמא רשאי
לאחר  כוונתו לקרוביו, שנטמא בעת אפילו לאחרים להיטמא
להיזהר  צריך "לפיכך שכתב ומה קרוביו, קבורת את סיים שכבר

יטמא שלא כדי היינו הקברות" בית בסוף ולפי ezxfga.ולקברו
לדעת  גם לאחרים, להיטמא בלא מהקבורה לשוב יוכל אם זה

קרובו. את לקבור ללכת מותר הרמב"ם

ה'תשע"ג  שבט י"ז שני יום מעוברת  כהן אשת

:‡È ‰ÎÏ‰,‚ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ìò eøäæä àì ïøäà úBða§©£ŸŸª§£©
úBða àìå Z ïøäà éða íéðäkä ìà øîà :øîàpL .úî úàîèª§©¥¤¤¡©¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§Ÿ§

.ïøäà©£Ÿ
שיתכן  מעוברת אשתֿכהן האם לברר: יש זו הלכה לאור

מת? בטומאת מלהיטמא להיזהר צריכה זכר, הוא שעוברה
הרוקח כתב סק"א)והנה, שעא סי' יו"ד בש"ך כהן (הובא שאשת

הוא": ספיקא "דספק כיון המת באוהל להיכנס מותרת מעוברת
הוא. נפל ספק זכר, העובר אם ואפילו נקבה העובר שמא ספק

אברהם' ה'מגן עליו סק"ב)והקשה שמג הוא (או"ח כלל הרי :
שהעובר  כיון ובענייננו, טומאה, מקבל אינו הבלוע שדבר
צריכה  אינה המעוברת אמו כן ואם נטמא אינו אמו בבטן 'בלוע'
מטעם  רק הרוקח התיר ומדוע מלכתחילה, לטומאה לחשוש

ספקֿספיקא?
האחרונים שם)ותירצו במ"ב הובא – שם או"ח חיים דברי (נתיב :

נכנסת  והיא ללדת האישה ימי קרבו כבר כאשר אמורים הרוקח
זכר  יהיה ושמא ולד שם שתלד בודאי לנו "ונראה המת לאוהל
ייטמא  הנולד הוולד שמא חשש שיש במצב היינו שם", ויטמא
ספקֿספיקא  משום המת לאוהל להיכנס מותרת מקום ומכל –
ללא  גם מותרת אכן ללדת, ימיה קרבו לא כאשר אבל האמור,

ספקֿספיקא. של הטעם
השני  שהספק ספיקא' 'ספק של ההיתר בגוף לעיין יש אמנם
ולא  קיימא בני יולדות הנשים רוב והלא – נפל הוא שמא הוא

שם)נפלים הפמ"ג שהקשה ?(כפי
האחרונים ג)וביארו אות רסג מצוה מנ"ח שנד; סי' יו"ד חת"ס (שו"ת

נקיבות  שהם למחצה נפלים שהם המיעוט את לצרף שיש
נגד  רוב כאן יש וביחד נקיבות") למחצה נפלים מיעוט ("סמוך
חוששים  שלא הוא וכלל המיעוט, שהם בניֿקיימא זכרים

למיעוט.

ה'תשע"ג  שבט י"ח שלישי יום קרוב' 'מקום של שיעורו

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰òãé àìå áBø÷ Bì únL éî¦¤¥¨§Ÿ¨©
,úBàñøt äøOò Cìäî àeäL ,áBø÷ íB÷îa äéä íà :àaL ãò©¤¨¦¨¨§¨¨¤©£©£¨¨©§¨
àöî íà ,éòéáMä íBia àa elôà ,ãçà íBéa àBáiL øLôàL¤¤§¨¤¨§¤¨£¦¨©©§¦¦¦¨¨

ìL íeìLz ïänò äðBîe ,Bì äìBò ..úéaä ìBãb ìöà íéîçðîíéL §©£¦¥¤§©©¦¤¤¦¨¤©§§¦
.íBé

ערוך' ב'שלחן נפסק ס"י)וכן שע"ה סי' שהגיע (יו"ד שהקרוב ,
האבלים  אל מצטרף שם, יושב הבית שגדול האבלים לבית
שבעה  למנות צריך ואינו יושבים שהם הימים את עימהם ויושב
היינו  קרוב", "במקום היה הקבורה שבעת בתנאי וזאת לעצמו,
ממקום  פרסאות, עשרה אחד, יום מהלך עד של במרחק

הקבורה.
ממרחק  במטוס או ברכב להגיע אפשר אחד שביום ובזמנינו
בא  אם גם שבבית האבלים אל להצטרף יכול הקרוב האם רב,

פרסאות' 'עשרה של השיעור שמא או פרסאות, מאות ממרחק
השתנה? ולא קבוע

הפוסקים: בזה ונחלקו
סוברים אבילות יש מע' חמד' ב'שדי הובאו ועוד, קג סי' ח"ג ומשיב (שואל

בני סע"ג) של רגלית הליכה פי על נקבע קרוב' 'מקום שהשיעור
כן  לא ש"אם בימינו, שהתחדשו באפשרויות להתחשב ואין אדם
שהיה  ממי ראיה ומביאים ביום". יום מדי התורה דרכי ישתנו
היה  ולא מירושלים מיל) עשה (חמישה רחוקה בדרך פסח בערב

ראשון פסח מלעשות שפטור הפסח לשחיטת להגיע (פסחים יכול

א) לשחיטת צד, להגיע יכול שהיה מי האם הגמרא: ושואלת .
יתחייב  כן עשה ולא ובפרדים" ב"סוסים רכיבה ידי על הפסח

" אומרת התורה ומשיבה: הפסח? הקרבת ביטול על jxcaeכרת
dwegxפי על שקובעים היינו היה", נמדד jxcdלא והמרחק ,
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רגלית. הליכה לפי
לבית  להגיע אפשרות יש שאם וסוברים חולקים יש אך
ממרחקים  הגיע אם גם מהירה, בתחבורה יום באותו האבלים

קרוב' מ'מקום כבא שם)נחשב חמד .(שדי
יעקב' ה'חלקת כתב פסח, מקרבן הראיה סז)ולגבי סי' (ח"ג

משום  אינו רחוקה בדרך שהיה למי הפטור פסח שבקרבן לחלק,
להגיע  יתאמץ אם גם כי הפסח, את להקריב אפשרות לו שאין

היא  הכתוב גזירת הפסח להקרבת שליח ימנה או במהירות
אותו, פוטרת רחוקה' ב'דרך הימצאותו כי שני לפסח שיידחה

- באבלות כן שאין ביום zexyt`dמה הקבורה למקום להגיע
רש"י שכתב כמו הקובעת, היא מונה)הקבורה ד"ה ב, כא, (מו"ק

האבילות  בתחילת לבוא  ויכול הוא, קרוב דבמקום "הואיל
"`z`c enk dil opiayg.יגיע הוא אופן באיזה משנה ולא ,

ה'תשע"ג  שבט י"ט רביעי יום שנשרף  תורה ספר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ìò àlà òø÷ì ïéáiç ïéàå§¥©¨¦¦§Ÿ©¤¨©
.äéäL äOònk ,òBøæa óøOpL äøBz øôñ¥¤¨¤¦§©¦§©©©£¤¤¨¨

שמואל' ה'משפטי סק"ה)כתב מד סי' או"ח אברהם במגן (הובא

כדין  לארץ, תפילין או תורה ספר נפילת על להתענות שנוהגים
שחי  שנשרף תורה ספר ברמב"ם הרואה מבואר אך לקרוע, יב

שהיה" וכמעשה בזרוע, כש"נשרף אלא חייבים שאין (בגמרא כאן

כו, .א)מו"ק
שדווקא  שפירשו יש הדעות: נחלקו הדברים ובביאור
ונשרף  דליקה נפלה אם אך מרידה, של באופן בזדון כשנשרף

לקרוע חייב אינו שם)באונס מו"ק רש"י(נמוק"י אך מפרש (שם).
אם  אך לקרוע, חייב להצילו יכול ואינו בזרוע נשרף אם שרק
אפשר  היה לא כאשר כי לקרוע, חייב אין להציל היה יכול
היה  כשניתן אך עליה, לקרוע שחייבים רעה גזירה זוהי להציל
לקרוע  שיש רעה גזירה זו אין הצילו לא כלשהי ומסיבה להציל

עליה.
בכוונת  ולא מאליו נשרף אם אף רש"י שלשיטת ונמצא
מדברי  אך להציל, היה יכול לא אם לקרוע חייב מרידה,
או  הראשון כפירוש מפרש אם ברורה הכרעה אין הרמב"ם
כתב  שהרמב"ם הלשון מדיוק זאת ללמוד שיש ויתכן השני,

ס"ת על ערוך'sxypy"אלא וב'שלחן בטור ואילו (יו"ד בזרוע"

שמ) "ודוקאסי' שהרמב"ם oitxeyyכתוב: ומכאן בזרוע", אותו
דווקא  להכעיס שריפה במעשה תלוי הדבר שאין כרש"י מפרש
היינו  'בזרוע' של (והתנאי קריעה חייב מאליו נשרף אם אף אלא
שכתבו  והשו"ע הטור אך להציל) היה אפשר שאי באופן

"oitxeyyרמה וביד במזיד דווקא היינו פ"א)אותו", ה, אליעזר .(ציץ
תפילין  או ס"ת על להתענות למנהג סמך יש רש"י ולדעת
חילול  מצד הוא שנשרף בס"ת הקריעה שחיוב מאחר כי שנפלו,
להצטער  שיש הדין הוא במזיד, נעשה שלא אף הקדושה,

שנפל תורה ספר על ג)ולהתענות ג, או"ח משה אגרות .(ראה
מדובר  כאן ברמב"ם אחר: מטעם המקרים בין לחלק יש אך

תורה ספר חיוב sxypyעל אין לארץ נפילה על אבל ונכלה
החיד"א כתב זה ולפי יו"ד לקרוע, ברכה רפב)(שיורי ס"ת סי' שהרואה

לפי  ויתקן יגזור רב שכל ראוי אלא להתענות חייב לא שנפל
ושעתו. מקומו

נפילת  על להתענות שיש שמואל', ה'משפטי לדעת גם ואולי
בלא  נפלו אם אך זלזול, מחמת במתכוון, כשנפלו רק זהו ס"ת,

להתענות צריך אין עוזיאל כוונה יט)(משפטי סי' יו"ד .א,

ה'תשע"ג  שבט כ' חמישי יום כפרה  - המת קבורת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰:øîàpL ,äåöî äøeáwäL¤©§¨¦§¨¤¤¡©
.'epøa÷z øBá÷ ék'¦¨¦§§¤

ב)הגמרא מו, "כי (סנהדרין הפסוק מן הדין מקור את מביאה
לתמוה: יש ולכאורה דין. בית הרוגי לגבי האמור תקברנו" קבור
התורה  הביאה ומדוע אדם, בכל וחובה מצווה היא המת קבורת
מיעוט  שהם דין בית להרוגי בנוגע דווקא הקבורה מצוות את

עולמם? לבית הנפטרים
עניין  הוא והמיתה הקבורה שעניין לרמז באה שהתורה אלא

דין: בית מיתת עם אחד
בשביל  אלא אינם התורה עונשי וגם חסד תורת היא התורה
ככתוב  הוא שעניינם במלקות רק אינו זה ודבר והתיקון, הכפרה

חז"ל ודרשו אחיך", א)"ונקלה כג, הוא (מכות הרי – "כשלקה
דין  בית במיתות גם אלא עליו; מכפרות המלקות כי כאחיך",

רז"ל ב)אמרו מג, עכור (בסנהדרין אתה ואי עכור אתה הזה ביום :
ואמרו הבא. מיתתי (שם)בעולם "תהא אומר למיתה שהנידון

עוונותיי". כל על כפרה

הפסוק על חז"ל רמז עומק יט,יח)וזהו לרעך (ויקרא "ואהבת
זה  ומכתוב בתורה", גדול כלל "זה עקיבא רבי ואמר כמוך"

כן גם מה,א)למדו שחייבי (סנהדרין אף וזאת יפה", מיתה לו "ברור
אינם  כי כמוך" לרעך "ואהבת מצוות בכלל אינם דין בית מיתות
זה  ידי שעל המיתה בעניין זאת, בכל ובמצוות", בתורה "רעך
בכלל  נחשבים דין בית מיתות חייבי גם עוונותיו, לכפרת יבוא

כמוך". לרעך "ואהבת מצוות
כמו  כפרה שהיא אדם כל וקבורת במיתת נמצאת זו ונקודה

דין: בית מיתות
עקב  שאירע הדעת עץ חטא בסיבת הם והקבורה המיתה
וגם  חייך", ימי כל תאכל ש"עפר נענש ובגינו הנחש, הסתת
במיתה  שנענש תשוב", עפר ואל אתה עפר "כי נאמר לאדם
התורה  כי הכפרה, אלא העונש אינו עניינם עיקר אבל וקבורה,

חסד. תורת היא
(dk zxaeg 'zeniyx')
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רגלית. הליכה לפי
לבית  להגיע אפשרות יש שאם וסוברים חולקים יש אך
ממרחקים  הגיע אם גם מהירה, בתחבורה יום באותו האבלים

קרוב' מ'מקום כבא שם)נחשב חמד .(שדי
יעקב' ה'חלקת כתב פסח, מקרבן הראיה סז)ולגבי סי' (ח"ג

משום  אינו רחוקה בדרך שהיה למי הפטור פסח שבקרבן לחלק,
להגיע  יתאמץ אם גם כי הפסח, את להקריב אפשרות לו שאין

היא  הכתוב גזירת הפסח להקרבת שליח ימנה או במהירות
אותו, פוטרת רחוקה' ב'דרך הימצאותו כי שני לפסח שיידחה

- באבלות כן שאין ביום zexyt`dמה הקבורה למקום להגיע
רש"י שכתב כמו הקובעת, היא מונה)הקבורה ד"ה ב, כא, (מו"ק

האבילות  בתחילת לבוא  ויכול הוא, קרוב דבמקום "הואיל
"`z`c enk dil opiayg.יגיע הוא אופן באיזה משנה ולא ,

ה'תשע"ג  שבט י"ט רביעי יום שנשרף  תורה ספר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ìò àlà òø÷ì ïéáiç ïéàå§¥©¨¦¦§Ÿ©¤¨©
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שמואל' ה'משפטי סק"ה)כתב מד סי' או"ח אברהם במגן (הובא

כדין  לארץ, תפילין או תורה ספר נפילת על להתענות שנוהגים
שחי  שנשרף תורה ספר ברמב"ם הרואה מבואר אך לקרוע, יב

שהיה" וכמעשה בזרוע, כש"נשרף אלא חייבים שאין (בגמרא כאן

כו, .א)מו"ק
שדווקא  שפירשו יש הדעות: נחלקו הדברים ובביאור
ונשרף  דליקה נפלה אם אך מרידה, של באופן בזדון כשנשרף

לקרוע חייב אינו שם)באונס מו"ק רש"י(נמוק"י אך מפרש (שם).
אם  אך לקרוע, חייב להצילו יכול ואינו בזרוע נשרף אם שרק
אפשר  היה לא כאשר כי לקרוע, חייב אין להציל היה יכול
היה  כשניתן אך עליה, לקרוע שחייבים רעה גזירה זוהי להציל
לקרוע  שיש רעה גזירה זו אין הצילו לא כלשהי ומסיבה להציל

עליה.
בכוונת  ולא מאליו נשרף אם אף רש"י שלשיטת ונמצא
מדברי  אך להציל, היה יכול לא אם לקרוע חייב מרידה,
או  הראשון כפירוש מפרש אם ברורה הכרעה אין הרמב"ם
כתב  שהרמב"ם הלשון מדיוק זאת ללמוד שיש ויתכן השני,

ס"ת על ערוך'sxypy"אלא וב'שלחן בטור ואילו (יו"ד בזרוע"

שמ) "ודוקאסי' שהרמב"ם oitxeyyכתוב: ומכאן בזרוע", אותו
דווקא  להכעיס שריפה במעשה תלוי הדבר שאין כרש"י מפרש
היינו  'בזרוע' של (והתנאי קריעה חייב מאליו נשרף אם אף אלא
שכתבו  והשו"ע הטור אך להציל) היה אפשר שאי באופן

"oitxeyyרמה וביד במזיד דווקא היינו פ"א)אותו", ה, אליעזר .(ציץ
תפילין  או ס"ת על להתענות למנהג סמך יש רש"י ולדעת
חילול  מצד הוא שנשרף בס"ת הקריעה שחיוב מאחר כי שנפלו,
להצטער  שיש הדין הוא במזיד, נעשה שלא אף הקדושה,

שנפל תורה ספר על ג)ולהתענות ג, או"ח משה אגרות .(ראה
מדובר  כאן ברמב"ם אחר: מטעם המקרים בין לחלק יש אך

תורה ספר חיוב sxypyעל אין לארץ נפילה על אבל ונכלה
החיד"א כתב זה ולפי יו"ד לקרוע, ברכה רפב)(שיורי ס"ת סי' שהרואה

לפי  ויתקן יגזור רב שכל ראוי אלא להתענות חייב לא שנפל
ושעתו. מקומו

נפילת  על להתענות שיש שמואל', ה'משפטי לדעת גם ואולי
בלא  נפלו אם אך זלזול, מחמת במתכוון, כשנפלו רק זהו ס"ת,

להתענות צריך אין עוזיאל כוונה יט)(משפטי סי' יו"ד .א,

ה'תשע"ג  שבט כ' חמישי יום כפרה  - המת קבורת
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ב)הגמרא מו, "כי (סנהדרין הפסוק מן הדין מקור את מביאה
לתמוה: יש ולכאורה דין. בית הרוגי לגבי האמור תקברנו" קבור
התורה  הביאה ומדוע אדם, בכל וחובה מצווה היא המת קבורת
מיעוט  שהם דין בית להרוגי בנוגע דווקא הקבורה מצוות את

עולמם? לבית הנפטרים
עניין  הוא והמיתה הקבורה שעניין לרמז באה שהתורה אלא

דין: בית מיתת עם אחד
בשביל  אלא אינם התורה עונשי וגם חסד תורת היא התורה
ככתוב  הוא שעניינם במלקות רק אינו זה ודבר והתיקון, הכפרה

חז"ל ודרשו אחיך", א)"ונקלה כג, הוא (מכות הרי – "כשלקה
דין  בית במיתות גם אלא עליו; מכפרות המלקות כי כאחיך",

רז"ל ב)אמרו מג, עכור (בסנהדרין אתה ואי עכור אתה הזה ביום :
ואמרו הבא. מיתתי (שם)בעולם "תהא אומר למיתה שהנידון

עוונותיי". כל על כפרה

הפסוק על חז"ל רמז עומק יט,יח)וזהו לרעך (ויקרא "ואהבת
זה  ומכתוב בתורה", גדול כלל "זה עקיבא רבי ואמר כמוך"

כן גם מה,א)למדו שחייבי (סנהדרין אף וזאת יפה", מיתה לו "ברור
אינם  כי כמוך" לרעך "ואהבת מצוות בכלל אינם דין בית מיתות
זה  ידי שעל המיתה בעניין זאת, בכל ובמצוות", בתורה "רעך
בכלל  נחשבים דין בית מיתות חייבי גם עוונותיו, לכפרת יבוא

כמוך". לרעך "ואהבת מצוות
כמו  כפרה שהיא אדם כל וקבורת במיתת נמצאת זו ונקודה

דין: בית מיתות
עקב  שאירע הדעת עץ חטא בסיבת הם והקבורה המיתה
וגם  חייך", ימי כל תאכל ש"עפר נענש ובגינו הנחש, הסתת
במיתה  שנענש תשוב", עפר ואל אתה עפר "כי נאמר לאדם
התורה  כי הכפרה, אלא העונש אינו עניינם עיקר אבל וקבורה,

חסד. תורת היא
(dk zxaeg 'zeniyx')
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ה'תשע"ג  שבט כ"א שישי יום לדיינים? ואבטליון שמעיה נתמנו איך
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טוב' יום מ"י)ה'תוספות פ"א תמיהת (אבות את הביא
שמעיה  נתמנו כיצד לדיין, גר ממנים אין אם המפרשים:

סנחריב" של בניו "מבני צדק גרי שהיו נז,ב)ואבטליון, ,(גיטין
דין' בית כ'אב ואבטליון כ'נשיא' שמעיה הסנהדרין, לראשי

גם  וראה מ"ד פ"א אבות תורה)(רע"ב משנה לספר הרמב"ם ?הקדמת
המהר"ל בשם ליישב :וכתב חיים') 'דרך (בספר

אבל  דין, בית לאב או לנשיא להתמנות יכול הגר אין אמנם
מישראל  היתה אמם גרים, מקהל שבאו אף ואבטליון, שמעיה

גרים. מקהל כבר ויצאו
בהקדמתו הרמב"ם התורה,(הנ"ל)אך מסירת סדר את מונה

שהיו ואבטליון שמעיה על הרמב"ם wcvוכותב ixb שעל בעוד ,
שהיו כתב מאיר רבי ועל עקיבא מובן mipaרבי ומזה צדק, לגרי

השאלה  וחזרה צדק. גרי היו עצמם ואבטליון ששמעיה

לסנהדרין  אותם מינו איך הי"א)למקומה, פי"א סנהדרין משנה ?(סדר
אבות' 'מגן בספר הרשב"ץ ז וביאר סי' חו"מ יוסף' ב'ברכי (הביאו

:סק"ו)
כאשר  רק לדיינים צדק גרי של מינויים את פסלה התורה
לגרים  שידמה מי אין אם אבל כדוגמתם, גדולים אחרים ישנם
גדולי  היו לא ההוא שבדור וכיון לכולם. קודמים הם בגדולתם,
לראשות  הם נתמנו - ואבטליון שמעיה של גדלותם בדרגת תורה

הסנהדרין.
התוספות בעלי רבותינו פירשו זה כא,א)וכעין שמות הריב"א, (פי'

תשים  אשר המשפטים "ואלה הפסוק על חז"ל דרשת את
למעט  צריך מדוע להקשות: ויש עכו"ם". לפני "ולא - לפניהם"
פסול  שהגר אלא לדון? פסולים גרים אפילו הרי מלדון, עכו"ם
אין  אם אבל כמוהו, לדון מומחים אחרים יש כאשר רק לדון
גרים  ואבטליון שמעיה שהרי "תדע, פסול. אינו בדרגתו דיינים
חשוב  בישראל היה שלא לפי ישראל את דנים והיו היו,

כמותם".

ה'תשע"ג  שבט כ"ג קודש שבת המשי  מלך של ח יחודו
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משה' קיג)וב'אגרות סי' ב תחלק (או"ח "לאלה כתיב הקשה:

נג)הארץ..." כו, דווקא,(במדבר לשבטים נחלקה שהארץ ומכאן
מי"ג, אחד חלק לבוא לעתיד ליטול המשיח מלך יכול ואיך

התורה? דין ביטול זה והרי
ממה  לקחת רשאי הוא הרי מלך שמדין כיוון ומבאר:

שירצה מה כל י')(להלן שנכבש חלקים הלכה לקחת שיכול וודאי ,
המשיח  מלך זאת שבכל הוא והחידוש ישראל, מארץ אחרים
לדבריו  ראיה ומביא יותר. ולא מי"ג אחד חלק רק לקחת יכול
מי"ג, אחד חלק נוטל שמשיח זה, דין הביא שהרמב"ם מכך
שהוא  ומשמע לקחת, רשות המשיח למלך שיש הדינים בתוך

אחד. דין
חינוך' ה'מנחת שהקשה וכפי ביאור, צריך עצמו שזה אלא

תצז) :(מצוה

למה  שכובשים, הארצות מכל שירצה כמה נוטל מלך כל אם
רק  וייטול שלהם בארצות המלכים משאר המשיח המלך ייגרע

מי"ג? אחד חלק
לתרץ שכתבו ועוד)ויש ו עמ' האוהל הרמב"ם (תורת לשון שמדיוק

י) לעבדיו (בהלכה ונותן שלו היא הרי [המלך] שכובש הארץ "כל :
לכיבוש  שכוונתו ללמוד יש שירצה" כמה המלחמה ולאנשי

ישראל כלל לצורך ושלא עצמו דעת על הל'יחיד ריש רמב"ם (ראה

ה"ו) פ"ה ושם שיחפוץ,תרומות, ככל לקחת יכול כזה באופן ורק ,
תקף. אינו זה דין רבים, לצורך רבים בכיבוש אבל

מיושבת: התמיהה כן, ואם
ולא  מי"ג אחד חלק רק נוטל המשיח שמלך האומרת ההלכה
המשיח  "המלך הרמב"ם: וכלשון רבים, בכיבוש מדברת יותר,

ארצות מכל l`xyi"נוטל oiyaeky המלך של ארצות אלו שאין ,
אלא  כלל מהן לקחת למלך אסור היה ובעצם העם, של אלא
אחד  חלק יקבל זאת שבכל מיוחד דין נתחדש המשיח שבמלך

השבטים. כאחד מי"ג,

mixnn zekld - mihtey xtq - hay f"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd hay a"kÎf"h -

ה'תשע"ג  שבט ט"ז ראשון יום
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ז  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. נתּפרׁשה הרי - ּבּתֹורה האמּור ּומֹורה סֹורר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָּבן

הזהיר? והיכן הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ולא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹסקילה,
לידי  הּמביאה אכילה ּתאכלּו לא הּדם", על תאכלּו "לא -ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹ
נהרג  ׁשאינֹו - ּומֹורה סֹורר ּבן אכילת זֹו הרי ּדמים; ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשפיכּות
מּפי  וסבא"; "זֹולל ׁשּנאמר: ׁשאכל, מכערת אכילה על ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא

ּברעבתנּו ּבׂשר האֹוכל הּוא ׁשהּזֹולל למדּו, ת,הּׁשמּועה ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּברעבתנּות. יין הּׁשֹותה ְְְִֵֶַַַַָוסֹובא

והם ·. ּבּה, יׁש הרּבה ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילה
מּׁשל  ׁשּיגנב עד סקילה, חּיב אינֹו הּקּבלה. מּפי הלכה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּכּלן
מרׁשּות  חּוץ ויׁשּתה ויאכל ּבזֹול, ויין ּבזֹול ּבׂשר ויקנה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹאביו,
ואינֹו חי הּבׂשר ויאכל ּפחּותין. ריקנין ׁשּכּלּה ּבחבּורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻאביו,
יין  ויׁשּתה אֹוכלים; ׁשהּגּנבים ּכדר ּבׁשל, ואינֹו ּבׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָחי,

ׁשהּגרּגרנים[במים]מזּוג ּכדר מזּוג, [שתיינים]ואינֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
זה  מּבׂשר ּדינר חמּׁשים מׁשקל ׁשּיאכל והּוא, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹׁשֹותים.
ּגנב  אחת. ּבבת זה מּיין לג חצי ויׁשּתה אחת, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹּבמלּוגמה
מּׁשל  ׁשּגנב אֹו אביו, ּברׁשּות זֹו אכילה ואכל אביו, ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָמּׁשל
ּבין  אביו ּברׁשּות ּבין המכערת זֹו אכילה ואכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחרים,
אביו, מּׁשל ּגנב אם וכן ּפטּור. זה הרי - אחרים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברׁשּות
אכילת  והיתה אחרים, ּברׁשּות ּכזֹו מכערת אכילה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואכל
- מּדבריהם אפּלּו עברה אכילת אֹו מּדבריהם, אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמצוה
עֹובר  ׁשאינֹו - ּבקלנּו" ׁשמע "אינּנּו ׁשּנאמר: ּפטּור, זה ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהרי
ּדברי  על ּבּה ׁשעבר זה, יצא קֹולם; על אּלא זֹו, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבאכילה
זֹו אכילה אכל ּכיצד? מצוה. ּבדבר ׁשאכלּה אֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָּתֹורה,
מצוה, ּבדבר עּמהם, ׁשאֹוכל הרעה החבּורה עם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהמכערת
ּבתנחּומי  אכלֹו אפּלּו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ׁשאכלֹו ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אם  וכן ּפטּור. זה הרי - מּדבריהם מצוה ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָאבלים
ּבתענית  אכל אפּלּו ּורמׂשים, ׁשקצים ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָאכלּה
הּמיתה. מן ּפטּור זה הרי - מּדבריהם עברה ׁשהיא ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָצּבּור

ׁשאכל ‚. ּפי על אף - ּבהמה ּבׂשר אכל ולא מאכל, ּכל ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאכל
מּבׂשר  זֹו אכילה אכל ואם ּפטּור. העֹוף, מּבׂשר זֹו ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָאכילה
חּיב. - העֹוף מּבׂשר ּדינר החמּׁשים ׁשעּור והׁשלים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּבהמה,

ּפטּור  - יין ׁשתה ולא מׁשקה, ּכל .ׁשתה ְְִֶַַָָָָָָֹ
קרי„. ׁשּזה ּפטּור; - חי יין וׁשתה חי, ּבׂשר מקרה]אכל -] ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבזה להּמׁש יכֹול אדם ואין אכל [להתמכר]הּוא, אם וכן . ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
יין ׁשתה אֹו למליחתֹו, הּׁשליׁשי ּבּיֹום מליח -]ּבׂשר [ישר ְְִִִִִִַַַַָָָָָָ

ּבזה. להּמׁש יכֹול אדם ׁשאין ּפטּור, - ְִִִֵֵֶֶָָָָָָמּגּתֹו
איׁש‰. וכן הּמצוֹות. לכלל ּבא ׁשּלא קטן הּכתּוב ענׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלא

ואכל  ׁשּגנב מּפני נסקל אינֹו עצמֹו, ּברׁשּות הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּגדל

המכערת  זֹו אכילה למדּו,וׁשתה הּׁשמּועה מּפי ּכיצד? הא . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהביא  אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבבן אּלא זה, ּדין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשאין
את  הּׂשער ׁשּיּקיף עד ׂשערֹות, ׁשּתי ּומּׁשּיביא ׂשערֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתי
ּברׁשּות  הּוא הרי - הּגיד ּכל הּׂשער ׁשהּקיף ואחר הּגיד. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכל

נסקל. ואינֹו ְְְִֵַָעצמֹו,
.Â חדׁשים ׁשלׁשה אּלא אינם ּומֹורה, סֹורר ּבן ׁשל ימיו ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּכל

ׂשערֹות  ׁשּתי ׁשּיביא אׁשּתֹו,מאחר ׁשּתתעּבר ׁשאפׁשר לפי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לאיׁשו  יהיה "ּכי ונאמר: חדׁשים; ּבׁשלׁשה נּכר עּברּה יהיה ְְְְְְֱֳִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשאם  למדּת, הא ּומֹורה. סֹורר אב ולא ּומֹורה", סֹורר ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבן
- חדׁשים ׁשלׁשה ׁשּיׁשלים קדם הּגיד ּכל את הּׂשער ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקיף

ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי
.Êואּמֹו אביו אֹותֹו מביאין ּומֹורה? סֹורר ּבן ּדנין ְְִִִִִֵֵֵֶַָָּכיצד

סֹורר  זה "ּבננּו להם: ואֹומרין ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּתחּלה
ּבׂשר ּומֹורה" וקנה אביו, מּׁשל ׁשּגנב עדים ׁשני ּומביאין . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

אחר  האמּורה, אכילה אֹותם ואכל ּׁשּגנב, ּבמה ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָויין
ּכׁשאר  אֹותֹו ּומלקין הראׁשֹונה. עדּות היא וזֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָָההתראה;

"ויּסרּו ׁשּנאמר: - מלקּות הלקו]מחּיבי יׁשמע [- ולא אתֹו, ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַֹֹֻ
ואּמֹו אביו - זֹו אכילה ואכל אביו, מּׁשל וגנב חזר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאליהם".
ׁשנים  ּומביאין ועׂשרים, ׁשלׁשה ׁשל ּדין לבית אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹמביאין
ׁשהתרּו אחר האמּורה זֹו אכילה ואכל ׁשּגנב עליו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּומעידין

הּׁשנים היּו אפּלּו - אחרֹונה עדּות היא וזֹו [העדים]ּבֹו; ְְֲֲִִִֵַַַָָ
ּבֹודקין  עדּותם, ׁשּמקּבלין ואחר האחרֹונים. הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהראׁשֹונים,
ולא  הּקיף, לא אם הּגיד. ּכל את הּׂשער הּקיף ׁשּמא ְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאֹותֹו,
ּבית  הרּוגי ּכל ּכדר ּדינֹו ּגֹומרין - חדׁשים ׁשלׁשה לֹו ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשלמּו
ׁשלׁשה  ׁשם ׁשּיהּו עד נסקל ואינֹו אֹותֹו. וסֹוקלין ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹּדין,

הדיינים]הראׁשֹונים ׁשּלקה [- הּוא זה זה", "ּבננּו ׁשּנאמר: - ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ְִֵֶּבפניכם.

.Á ּפטּור - ּדינֹו ׁשּיּגמר קדם ואּמֹו אביו לֹו מחלּו .ואם ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ

.Ë מּלמּטה הּׂשער הּקיף ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּברח
עת  ּכל - הזקין אפּלּו - ּברח ּדינֹו מּׁשּנגמר ואם ּפטּור. -ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
ואין  ּכהרּוג, הּוא הרי - ּדינֹו ׁשּנגמר מי ׁשּכל יּסקל; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיּמצא,

ּדם  .לֹו ָ
.Èרֹוצה אביו רֹוצה,[לתובעו]היה אּמֹו רֹוצה, אינּה ואּמֹו , ְִִִֵֶָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּומֹורה, סֹורר ּבן נעׂשה אינֹו - רֹוצה אינֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָואביו
אֹו חּגר, אֹו ּגּדם, מהן אחד היה ואּמֹו". אביו ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ"ותפׂשּו
ּומֹורה, סֹורר ּבן נעׂשה אינֹו - חרׁש אֹו אּלם, אֹו ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָסּומה,
ולא  אתֹו", "והֹוציאּו ּגּדמים; ולא ּבֹו", "ותפׂשּו ְְְְְְֱִִִֶֶַָֹֹֹׁשּנאמר:
סּומים; ולא זה ", "ּבננּו אּלמים; ולא "ואמרּו", ְְְְְְְִִִִִֵֶָֹֹחּגרים;

חרׁשים. ולא ּבקלנּו", ׁשמע ְְְִֵֵֵֵֶַֹֹֹ"אינּנּו
.‡È;ּומֹורה סֹורר ּבן אּלא יּסקל ׁשּלא היא, הּכתּוב ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּגזרת

להּמׁש ּדרּכּה ׁשאין זה, ּבדין נּדֹונת אינּה - הּבת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
"ּבן" ׁשּנאמר: ּכאיׁש, ּוׁשתּיה ולא ּבאכילה ּבת, ולא ּבן - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אנּדרֹוגינֹוס. ולא ְְְְִַֹֻטמטּום,
.·Èׁשּנקרע ּבן [נותח]טמטּום נעׂשה אינֹו - זכר ונמצא , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
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ז  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. נתּפרׁשה הרי - ּבּתֹורה האמּור ּומֹורה סֹורר ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָּבן

הזהיר? והיכן הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ולא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹסקילה,
לידי  הּמביאה אכילה ּתאכלּו לא הּדם", על תאכלּו "לא -ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹ
נהרג  ׁשאינֹו - ּומֹורה סֹורר ּבן אכילת זֹו הרי ּדמים; ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשפיכּות
מּפי  וסבא"; "זֹולל ׁשּנאמר: ׁשאכל, מכערת אכילה על ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא

ּברעבתנּו ּבׂשר האֹוכל הּוא ׁשהּזֹולל למדּו, ת,הּׁשמּועה ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּברעבתנּות. יין הּׁשֹותה ְְְִֵֶַַַַָוסֹובא

והם ·. ּבּה, יׁש הרּבה ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילה
מּׁשל  ׁשּיגנב עד סקילה, חּיב אינֹו הּקּבלה. מּפי הלכה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּכּלן
מרׁשּות  חּוץ ויׁשּתה ויאכל ּבזֹול, ויין ּבזֹול ּבׂשר ויקנה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹאביו,
ואינֹו חי הּבׂשר ויאכל ּפחּותין. ריקנין ׁשּכּלּה ּבחבּורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻאביו,
יין  ויׁשּתה אֹוכלים; ׁשהּגּנבים ּכדר ּבׁשל, ואינֹו ּבׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָחי,

ׁשהּגרּגרנים[במים]מזּוג ּכדר מזּוג, [שתיינים]ואינֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
זה  מּבׂשר ּדינר חמּׁשים מׁשקל ׁשּיאכל והּוא, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹׁשֹותים.
ּגנב  אחת. ּבבת זה מּיין לג חצי ויׁשּתה אחת, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹּבמלּוגמה
מּׁשל  ׁשּגנב אֹו אביו, ּברׁשּות זֹו אכילה ואכל אביו, ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָמּׁשל
ּבין  אביו ּברׁשּות ּבין המכערת זֹו אכילה ואכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחרים,
אביו, מּׁשל ּגנב אם וכן ּפטּור. זה הרי - אחרים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברׁשּות
אכילת  והיתה אחרים, ּברׁשּות ּכזֹו מכערת אכילה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואכל
- מּדבריהם אפּלּו עברה אכילת אֹו מּדבריהם, אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמצוה
עֹובר  ׁשאינֹו - ּבקלנּו" ׁשמע "אינּנּו ׁשּנאמר: ּפטּור, זה ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהרי
ּדברי  על ּבּה ׁשעבר זה, יצא קֹולם; על אּלא זֹו, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבאכילה
זֹו אכילה אכל ּכיצד? מצוה. ּבדבר ׁשאכלּה אֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָּתֹורה,
מצוה, ּבדבר עּמהם, ׁשאֹוכל הרעה החבּורה עם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהמכערת
ּבתנחּומי  אכלֹו אפּלּו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ׁשאכלֹו ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אם  וכן ּפטּור. זה הרי - מּדבריהם מצוה ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָאבלים
ּבתענית  אכל אפּלּו ּורמׂשים, ׁשקצים ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָאכלּה
הּמיתה. מן ּפטּור זה הרי - מּדבריהם עברה ׁשהיא ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָצּבּור

ׁשאכל ‚. ּפי על אף - ּבהמה ּבׂשר אכל ולא מאכל, ּכל ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאכל
מּבׂשר  זֹו אכילה אכל ואם ּפטּור. העֹוף, מּבׂשר זֹו ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָאכילה
חּיב. - העֹוף מּבׂשר ּדינר החמּׁשים ׁשעּור והׁשלים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּבהמה,

ּפטּור  - יין ׁשתה ולא מׁשקה, ּכל .ׁשתה ְְִֶַַָָָָָָֹ
קרי„. ׁשּזה ּפטּור; - חי יין וׁשתה חי, ּבׂשר מקרה]אכל -] ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבזה להּמׁש יכֹול אדם ואין אכל [להתמכר]הּוא, אם וכן . ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
יין ׁשתה אֹו למליחתֹו, הּׁשליׁשי ּבּיֹום מליח -]ּבׂשר [ישר ְְִִִִִִַַַַָָָָָָ

ּבזה. להּמׁש יכֹול אדם ׁשאין ּפטּור, - ְִִִֵֵֶֶָָָָָָמּגּתֹו
איׁש‰. וכן הּמצוֹות. לכלל ּבא ׁשּלא קטן הּכתּוב ענׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלא

ואכל  ׁשּגנב מּפני נסקל אינֹו עצמֹו, ּברׁשּות הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּגדל

המכערת  זֹו אכילה למדּו,וׁשתה הּׁשמּועה מּפי ּכיצד? הא . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהביא  אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבבן אּלא זה, ּדין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשאין
את  הּׂשער ׁשּיּקיף עד ׂשערֹות, ׁשּתי ּומּׁשּיביא ׂשערֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתי
ּברׁשּות  הּוא הרי - הּגיד ּכל הּׂשער ׁשהּקיף ואחר הּגיד. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכל

נסקל. ואינֹו ְְְִֵַָעצמֹו,
.Â חדׁשים ׁשלׁשה אּלא אינם ּומֹורה, סֹורר ּבן ׁשל ימיו ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּכל

ׂשערֹות  ׁשּתי ׁשּיביא אׁשּתֹו,מאחר ׁשּתתעּבר ׁשאפׁשר לפי . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לאיׁשו  יהיה "ּכי ונאמר: חדׁשים; ּבׁשלׁשה נּכר עּברּה יהיה ְְְְְְֱֳִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשאם  למדּת, הא ּומֹורה. סֹורר אב ולא ּומֹורה", סֹורר ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבן
- חדׁשים ׁשלׁשה ׁשּיׁשלים קדם הּגיד ּכל את הּׂשער ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקיף

ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי
.Êואּמֹו אביו אֹותֹו מביאין ּומֹורה? סֹורר ּבן ּדנין ְְִִִִִֵֵֵֶַָָּכיצד

סֹורר  זה "ּבננּו להם: ואֹומרין ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּתחּלה
ּבׂשר ּומֹורה" וקנה אביו, מּׁשל ׁשּגנב עדים ׁשני ּומביאין . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

אחר  האמּורה, אכילה אֹותם ואכל ּׁשּגנב, ּבמה ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָויין
ּכׁשאר  אֹותֹו ּומלקין הראׁשֹונה. עדּות היא וזֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָָההתראה;

"ויּסרּו ׁשּנאמר: - מלקּות הלקו]מחּיבי יׁשמע [- ולא אתֹו, ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַֹֹֻ
ואּמֹו אביו - זֹו אכילה ואכל אביו, מּׁשל וגנב חזר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאליהם".
ׁשנים  ּומביאין ועׂשרים, ׁשלׁשה ׁשל ּדין לבית אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹמביאין
ׁשהתרּו אחר האמּורה זֹו אכילה ואכל ׁשּגנב עליו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּומעידין

הּׁשנים היּו אפּלּו - אחרֹונה עדּות היא וזֹו [העדים]ּבֹו; ְְֲֲִִִֵַַַָָ
ּבֹודקין  עדּותם, ׁשּמקּבלין ואחר האחרֹונים. הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהראׁשֹונים,
ולא  הּקיף, לא אם הּגיד. ּכל את הּׂשער הּקיף ׁשּמא ְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאֹותֹו,
ּבית  הרּוגי ּכל ּכדר ּדינֹו ּגֹומרין - חדׁשים ׁשלׁשה לֹו ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשלמּו
ׁשלׁשה  ׁשם ׁשּיהּו עד נסקל ואינֹו אֹותֹו. וסֹוקלין ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹּדין,

הדיינים]הראׁשֹונים ׁשּלקה [- הּוא זה זה", "ּבננּו ׁשּנאמר: - ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ְִֵֶּבפניכם.

.Á ּפטּור - ּדינֹו ׁשּיּגמר קדם ואּמֹו אביו לֹו מחלּו .ואם ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ

.Ë מּלמּטה הּׂשער הּקיף ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּברח
עת  ּכל - הזקין אפּלּו - ּברח ּדינֹו מּׁשּנגמר ואם ּפטּור. -ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
ואין  ּכהרּוג, הּוא הרי - ּדינֹו ׁשּנגמר מי ׁשּכל יּסקל; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיּמצא,

ּדם  .לֹו ָ
.Èרֹוצה אביו רֹוצה,[לתובעו]היה אּמֹו רֹוצה, אינּה ואּמֹו , ְִִִֵֶָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּומֹורה, סֹורר ּבן נעׂשה אינֹו - רֹוצה אינֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָואביו
אֹו חּגר, אֹו ּגּדם, מהן אחד היה ואּמֹו". אביו ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ"ותפׂשּו
ּומֹורה, סֹורר ּבן נעׂשה אינֹו - חרׁש אֹו אּלם, אֹו ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָסּומה,
ולא  אתֹו", "והֹוציאּו ּגּדמים; ולא ּבֹו", "ותפׂשּו ְְְְְְֱִִִֶֶַָֹֹֹׁשּנאמר:
סּומים; ולא זה ", "ּבננּו אּלמים; ולא "ואמרּו", ְְְְְְְִִִִִֵֶָֹֹחּגרים;

חרׁשים. ולא ּבקלנּו", ׁשמע ְְְִֵֵֵֵֶַֹֹֹ"אינּנּו
.‡È;ּומֹורה סֹורר ּבן אּלא יּסקל ׁשּלא היא, הּכתּוב ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּגזרת

להּמׁש ּדרּכּה ׁשאין זה, ּבדין נּדֹונת אינּה - הּבת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
"ּבן" ׁשּנאמר: ּכאיׁש, ּוׁשתּיה ולא ּבאכילה ּבת, ולא ּבן - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

אנּדרֹוגינֹוס. ולא ְְְְִַֹֻטמטּום,
.·Èׁשּנקרע ּבן [נותח]טמטּום נעׂשה אינֹו - זכר ונמצא , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
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ּומֹורה" סֹורר ּבן לאיׁש יהיה "ּכי ׁשּנאמר: ּומֹורה, עד סֹורר , ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
הויה. מּׁשעת ּבן ְְֲִִֵֶֶַָָׁשּיהיה

.‚È הכרזה צרי ּומֹורה סֹורר עליו?ּבן מכריזין וכיצד . ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּפני  ּפלֹוני סקלנּו ּפלֹוני ׁשל ּדין 'ּבבית יׂשראל: לכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָּכֹותבין

ּומֹורה'. סֹורר ּבן ֵֵֶֶָָׁשהיה
.„È,ּדין ּבית הרּוגי ּככל הּוא הרי - ּומֹורה סֹורר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶָּבן

סקילה  לֹו ּגרם ׁשאביו ּפי על ׁשאף ליֹורׁשיהם; ,ׁשּממֹונם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
נכסיו. ּכל יֹורׁש הּוא ְֲֵֵָָָהרי

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

מצוֹות  וׁשלׁש עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹיׁש
הּקרֹובים. על להתאּבל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלא
אדם  ואין הּקרֹובים. על ּומתאּבל מתטּמא ּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹואפּלּו
אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין. ּבית הרּוגי על ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמתאּבל
עׂשה; מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה מעין ׁשהן זה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבספר
הּמת  עם יּכנס ׁשּלא (ג) לקרֹובים; ּגדֹול ּכהן יּטּמא ׁשּלא ְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ(ב)

יּטּמ ׁשּלא (ד) אּלא ּבאהל; אדם, לנפׁש הדיֹוט ּכהן א ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבלבד. ְְְְִִִִִִֵֵֵַָלקרֹובים

א  ¤¤ּפרק
"ואכלּתי ‡. ׁשּנאמר: הּקרֹובים, על להתאּבל עׂשה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות

הּתֹורה  מן אבלּות ואין ה'"?! ּבעיני הּייטב הּיֹום, ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָחּטאת
הּקבּורה; ויֹום הּמיתה יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִִִֶֶַַַָָָאּלא
ׁשּנאמר  ּפי על אף ּתֹורה. ּדין אינן - הּׁשבעה ׁשאר ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאבל
ּתֹורה, נּתנה - ימים" ׁשבעת אבל לאביו "וּיעׂש ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה:
ימי  ׁשבעת ליׂשראל להן ּתּקן רּבנּו ּומׁשה הלכה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹונתחּדׁשה

הּמׁשּתה. ימי וׁשבעת ְְְְֲִִֵֵֶַַאבלּות,
הּגֹולל ·. מּׁשּיּסתם ּבאבל? אדם יתחּיב כיסוי מאימתי -] ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מן הקבר] ּבדבר אסּור אינֹו הּמת, נקּבר ׁשּלא זמן ּכל אבל .ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הּמל ּדוד רחץ זה, טעם ּומּפני ּבהן. אסּור ׁשהאבל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּדברים

ׁשּיּקבר. קדם הּילד, ּכׁשּמת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹוס
מאימתי ‚. - להּקבר אֹותן מּניחין ׁשאין מלכּות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרּוגי

- ּוׁשלׁשים? ׁשבעה ולמנֹות עליהם, להתאּבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹמתחילין
נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על אף לקברן, לּמל מּלׁשאל ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּׁשּנתיאׁשּו

אֹותן  .מּלגנב ְִִָֹ
ּבּנהר „. ׁשּטבע -מי רעה חּיה ׁשאכלתהּו מי אֹו , ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

לֹו מֹונין אין - אברים אברים מצאּוהּו לבּקׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמּׁשּנתיאׁשּו
מּלבּקׁש. נתיאׁשּו אֹו ורּבֹו, ראׁשֹו ׁשּיּמצא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֻעד

ואינם ‰. לקברֹו, אחרת למדינה הּמת לׁשלח ׁשּדרּכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמי
מּללּוֹותֹו, ּפניהם ׁשּיחזירּו מעת - יּקבר מתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָיֹודעים
להתאּבל  ּומתחילין ּוׁשלׁשים, ׁשבעה למנֹות .מתחילין ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָֹ

.Â עליהן מתאּבלין אין ׁשלׁשים הּנפלים, ׁשהה ׁשּלא וכל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
אין  ׁשלׁשים, ּביֹום מת אפּלּו נפל; זה הרי ּבאדם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹיֹום

עליו. ְְִִַָָמתאּבלין
.Êאפּלּו - ּגמּורין חדׁשים לתׁשעה ׁשּנֹולד ּבוּדאי ידע ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַַָָָואם

עליו  מתאּבלין ׁשּנֹולד, ּבּיֹום .מת ְְִִֵֶַַַָָ

.Áאפּלּו ׁשּמת ׁשמֹונה ּובן מת, ׁשּנֹולד חדׁשים ּתׁשעה ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבן
ּפי  על אף מסרס, אֹו מחּת ׁשּיצא ּומי יֹום, ׁשלׁשים ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻלאחר
ולא  עליהם, מתאּבלין ואין ּכנפל, זה הרי - חדׁשיו לֹו ְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּכלּו

מלאכתם]יתעּסקּו עּמהם.[בזמן ְְִִֶַָ
.Ë,נהרגּו הּמל ׁשּבדין ּפי על אף - מלכּות הרּוגי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּכל

להרגם  רׁשּות לֹו נתנה עליהם,והּתֹורה מתאּבלין אּלּו הרי - ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּדבר ּכל מהם מֹונעין וכיו"ב]ואין לּמל,[הספד ּוממֹונם ; ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ

אין  - ּדין ּבית הרּוגי ּכל אבל אבֹותיהם. ּבקברי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָונקּברין
ואין  ּבּלב. אּלא אנינּות ׁשאין אֹוננין; אבל עליהם, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמתאּבלין
ּוממֹונם  הּבׂשר; ׁשּיתאּכל עד אבֹותיהם עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנקּברין

ְְֵֶליֹורׁשיהם.
.È על ׁשּפרקּו האנׁשים והם צּבּור, מּדרכי הּפֹורׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכל

ּבעׂשּית  יׂשראל ּבכלל נכללין ואינן צּוארם, מעל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּמצוֹות
ּובּתי  ּכנסּיֹות ּבּתי ויׁשיבת הּמֹועדֹות וכּבּוד ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּמצוֹות
האּמֹות, ּכׁשאר לעצמן חֹורין ּבני הם הרי אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻמדרׁשֹות,
מתאּבלין  אין אּלּו, ּכל - והּמֹוסרין והמׁשּמדין הּמינין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֻוכן
לבנים  לֹובׁשין קרֹוביהם ּוׁשאר אחיהם אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָעליהם;
ׁשאבדּו ּוׂשמחים וׁשֹותים ואֹוכלים לבנים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָּומתעּטפין

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל "הלא ׂשֹונאיו אֹומר: הּכתּוב ועליהם , ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אׂשנא". ה', ,ְְְֶֶַָמׂשנאי

.‡È,ּדבר לכל עּמֹו מתעּסקין אין - לדעת עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהמאּבד
עליו  עֹומדין אבל אֹותֹו. מסּפידין ולא עליו, מתאּבלין ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֹולא
ּכבֹוד  ׁשהּוא ּדבר וכל אבלים ּברּכת עליו ואֹומרין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּורה,

לראׁשלחּיים  ׁשעלה לא לדעת? עצמֹו המאּבד הּוא ואיזה . ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
הּגג', לראׁש עֹולה 'הריני האֹומר: אּלא ומת; ונפל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּגג,

מצר ׁשהיה אֹו ּכעס, ּדר מּיד ׁשעלה אֹותֹו [שרוי וראה ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אבל בצער] לדעת. עצמֹו ׁשאּבד ּבחזקת זה הרי - ומת ונפל ,ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּגב  על ּומׁשל הרּוג אֹו ּבאילן, ותלּוי חנּוק אֹותֹו ראּו ְְְִִַַָָָָָָֻאם
עּמֹו,[חרבו]סיפֹו ּומתעּסקין הּמתים, ּכל ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּדבר. מּמּנּו מֹונעין ְְִִֵֶָָואין

ב  ¤¤ּפרק
ואביו,‡. אּמֹו ּתֹורה: ּדין עליהן להתאּבל חּיב ׁשאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ׁשּיתאּבל  - ּומּדבריהם מאביו. ואחֹותֹו אחיו ּובּתֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבנֹו
ּומתאּבל  ּבעלּה, על האּׁשה וכן הּנׂשּואה, אׁשּתֹו על ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָהאיׁש

מאּמֹו ׁשהן אחֹותֹו ועל אחיו .על ְֲִִֵֵֶַַָ
ולא ·. מאּמֹו, ואחֹותֹו לאחיו מתטּמא ׁשאינֹו הּכהן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאפּלּו

הּנׂשּואה  הּוא לאחֹותֹו מתאּבל - מאביו ׁשהיא ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּוא  הרי מאביו, הּנׂשּואה זֹו אחֹותֹו היתה ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָעליהן;

ּתֹורה. ּדין עליה ְִִֵֶַָָָמתאּבל
אינֹו‚. - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן הּבא אחיו אֹו ְְְִִִִִֵַַַָָָָּבנֹו

ּכלל  עליהם נׁשּתחרר מתאּבל אֹו ּובניו, הּוא ׁשּנתּגּיר מי וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּו[מעבדות] אׁשּתֹוהּוא וכן זה. על זה מתאּבלין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָבניו

אֹונן ולא עליה מתאּבל אינֹו אונן]ארּוסה, דין לו וכן [אין ; ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. מתאּבלת ולא אֹוננת לא ְְִִֶֶֶֶַָָֹֹהיא

זה „. הרי - עליהם להתאּבל חּיב ׁשהּוא הּקרֹובים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל
עּמהם קרוביהם]מתאּבל על ,[בנוכחותם]ּבפניהם[באבלותם ְְִִִֵֵֶֶַָ
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אֹו ּבנֹו, אחי אֹו ּבנֹו, ּבן ׁשּמת הרי ּכיצד? סֹופרים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַמּדברי
אבל  ּבפניו; אבלּות ולנהג ּבנֹו, ּבפני לקרע חּיב - ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאם

הּקרֹובים. ּבׁשאר וכן חּיב. אינֹו ּבפניו, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
אינֹו‰. - עליה מתאּבל ׁשהּוא ּפי על אף - הּנׂשּואה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו

אּמּה ועל אביה על אּלא קרֹוביה, ׁשאר על עּמּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמתאּבל
ּבפניה. עליהם אבלּות נֹוהג אׁשּתֹו, ּכבֹוד מּׁשּום ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;

ּכֹופה - חמיו אֹו חמֹותֹו ׁשּמתה מי מּטתֹו,[הופך]ּכיצד? ֲִִִֵֵֶֶַָָָ
נֹוהג  אינֹו ּבפניה, ׁשּלא אבל ּבפניה; אׁשּתֹו עם אבלּות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹונֹוהג
אבלּות  נֹוהגת - חמֹותּה אֹו חמיה ׁשּמת האּׁשה וכן ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאבלּות.
אֹו אׁשּתֹו אחי ׁשּמת ּכגֹון - קרֹוביהן ׁשאר אבל ּבעלּה. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּבפני
זה  מתאּבלין אין - ּבנֹו אֹו ּבעלּה אחי ׁשּמת והאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבנּה,
- ּבּתֹו ּבעל אֹו ּבנֹו אׁשת מתה ׁשאם לי, יראה וכן זה. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּמהן. להתאּבל חּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאינֹו
.Â הּטמאה לֹו נדחית הּכהן ׁשהרי אבל, מצות חמּורה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה

ׁשּנאמר: עליהם, ויתאּבל עּמהם ׁשּיתעּסק ּכדי קרֹוביו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני
יּטּמא", לּה וכּו' ּולאביו לאּמֹו אליו, הּקרב לׁשארֹו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹ"ּכי
על  אֹותֹו מטּמאין להּטּמא, רצה לא ׁשאם - עׂשה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹמצות

הּטמאה.ּכרחֹו. על ׁשהזהרּו ּבזכרים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻ
אינן  ּכ הּטמאה, על מזהרֹות ואינן הֹואיל - הּכהנֹות ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹֻֻאבל
ואם  מתטּמאֹות; רצּו, אם אּלא לּקרֹובים; להתטּמא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻמצּוֹות

יתטּמאּו. לא רצּו, ְְִַָֹֹלא
.Êּכרהֹו על לּה מתטּמא - ּכהן ׁשל מתטּמא אׁשּתֹו ואינֹו . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ּכיון  - מצוה ּכמת אֹותּה עׂשּו סֹופרים; מּדברי אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלּה
אּלא  ּבּה ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא יֹורׁש לּה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
לא  הארּוסה, אבל ּבלבד; לנׂשּואה אּלא מתטּמא ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּוא.

לּה. ְִֵַָיתטּמא
.Á הרּוגי ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרנּו אֹותן ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

ּדין  עצמֹוּבית והמאּבד והּנפלים, צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
מצּוה  הּוא מתי ועד להן. מתטּמא הּכהן אין - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻלדעת

הּגֹולל ׁשּיּסתם עד לקרֹוביו? הקבר]להתטּמא כיסוי אבל [- . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשאם  הּמתים, ּכל ּכׁשאר הם הרי - הּגֹולל ׁשּנסּתם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמאחר

לֹוקה. ּבהם, ְִֵֶֶַָנתטּמא
.Ëלּה מתטּמא אינֹו הּפסּולה, ׁשּׁשמעה אׁשּתֹו מי ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לּה, מתטּמאין אין ׁשניהם - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמת
אף  לאּמֹו, הּוא מתטּמא אבל לׁשניהם. ּפסּולה היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהרי

חללה ׁשהיא ּפי לכהונה]על לבנֹו[פסולה מתטּמא וכן ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
אפּלּו - ּפסּולין ׁשהם ּפי על אף ולאחֹותֹו, ּולאחיו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָּולבּתֹו

להם. מתטּמא ממזרים, ְְִִֵֵֶַַָָהיּו
.È ׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא אינֹו - הּנׂשּואה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

אליו, הּקרֹובה הּבתּולה "ולאחֹותֹו ׁשּנאמר: לכהן, ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׂשּואה
לאיׁש" היתה לא ּומפּתה;אׁשר לאנּוסה ּפרט "הּבתּולה", . ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֻ

עץ מּכת אֹו הּבֹוגרת, אף מֹוציא ׁשאני בתוליה יכֹול נשרו -] ֲִִֵֶֶֶַַַָֻ
מי ממכה] לאיׁש", היתה לא "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד - ?ְְְֲִִֶַַָָֹ

ּפרט  - לאיׁש" היתה לא "אׁשר איׁש. ּבידי ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשהויתּה
לכהן. ארּוסה ׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא ׁשאינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלארּוסה,

.‡Èלּה מתטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ׁשּנאמר:נתּגרׁשה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא אליו", ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"הּקרֹובה

.·È:ׁשּנאמר להם, מתטּמא אינֹו מאּמֹו, ואחֹותֹו ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
ולאחתֹו" ּולאחיו ּולבּתֹו לירּׁשתֹו,"ולבנֹו הראּוי ּבנֹו מה - ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ

לירּׁשתֹו. הראּויים ואחֹותֹו אחיו ְֲִִִַַָָָֻאף
.‚È להם מתטּמא אינֹו -הּספקֹות, יּטּמא" "לּה ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

,לפיכ הּספק. על מתטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמתטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּולדֹות
להם  מתטּמא אינֹו - ּבהם ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבן
אינֹו - ּפסּול ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּספק.

לּה. ְִֵַָמתטּמא
.„È מאביו החי מן לאבר מתטּמא הּכהן לעצם אין ולא , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

מתטּמא  אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על אף ְִִֶֶֶֶַַַַָָלהן,

.ÂËלֹו מתטּמא אינֹו אביו, ׁשל ראׁשֹו ׁשּנאמר:נקטע , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
וכן  חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"ּולאביו"
הּתרה  ולא היא, ּדחּויה לּקרֹובים הּטמאה הּקרֹובים. ְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻֻׁשאר

מת]לּכל לכל אפּלּו[- למת, להתטּמא לכהן אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹֹ
אינֹו יּטּמא", "לּה ׁשּנאמר: - לקרֹוביו ׁשּמתטּמא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבעת
על  ונתטּמאתי 'הֹואיל יאמר: ׁשּלא עּמּה; לאחרים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמתטּמא
ּכהן  ,לפיכ ּפלֹוני'. ּבקבר 'אּגע ּפלֹוני', עצמֹות אלּקט ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאבי,
ּכדי  הּקברֹות, ּבית ּבסֹוף ּולקברֹו להּזהר צרי - מת לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשּמת
אחרים  ּבקברֹות יתט ּמא ולא ה ּקברֹות, לבית יּכנס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּלא

מתֹו. ְְִֵֶֹּכׁשּיקּבר

ה'תשע"ג  שבט י"ז שני יום

ג  ¤¤ּפרק
המפרׁשים ‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל

ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - והתראה ּבעדים אׁשּתֹו, אֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה
הּמאהיל  אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו". יּטּמא לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ"לנפׁש
הּמת  מן הּפֹורׁשֹות הּטמאֹות ׁשאר אֹו הּמת ואחד הּנֹוׂשא, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֻאֹו
טמאת  ּבהלכֹות ּפרׁשנּו ּוכבר יּטּמא". לא "לנפׁש ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
אֹו הּתֹורה מן הּמת, מן המטּמאים הּדברים ּכל ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמת,

ְִִֵֶמּדבריהם.
לֹוקה ·. ּבקבר, הּכהן נגע אם ּבבגדים וכן הּוא נֹוגע אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבעה. טמאת ּבהם ׁשּמתטּמא ּפי על אף ּבמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנגעּו
לֹוקה,‚. - הּטמאה לֹו ׁשּנכנסה טמא לאהל נכנס אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן

אחר  ּבבית טמאה ׁשל ׁשעצמּה ּפי על ּכל אף ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ודין  מהם, ׁשּתצא אֹו הּטמאה, להם ׁשּתּכנס ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻהאהלים

המאהילים]הּסככֹות המאהילים]והּפרעֹות[ענפים ,[אבנים ְְְַַָָ
ּבפני  והחֹוצצין הּטמאה, את הּמביאין הּדברים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻוכל
- מּדבריהם מהם ואיזה ּתֹורה, ּדין מהם ואיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻהּטמאה,
מטּמאין  הּגֹוים ׁשאין ּבארנּו, וׁשם מת. טמאת ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻהּכל
להּכנס  לכהן ּומּתר טהֹורים, קברֹותיהם ּולפיכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֻּבאהל,
ּבּטמאה  ׁשּיּגע אּלא אסּור ואינֹו קברֹותיהם; על ולדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלׁשם,

ׁשם. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשאּנה, ְְִֵֶֶַָָָאֹו
ואחר „. ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכהן

ּכדי  ׁשם יׁשב ואם ּפטּור; ויצא, קפץ אם - ּבֹו התרּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּידע
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אֹו ּבנֹו, אחי אֹו ּבנֹו, ּבן ׁשּמת הרי ּכיצד? סֹופרים. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַמּדברי
אבל  ּבפניו; אבלּות ולנהג ּבנֹו, ּבפני לקרע חּיב - ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאם

הּקרֹובים. ּבׁשאר וכן חּיב. אינֹו ּבפניו, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
אינֹו‰. - עליה מתאּבל ׁשהּוא ּפי על אף - הּנׂשּואה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו

אּמּה ועל אביה על אּלא קרֹוביה, ׁשאר על עּמּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמתאּבל
ּבפניה. עליהם אבלּות נֹוהג אׁשּתֹו, ּכבֹוד מּׁשּום ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;

ּכֹופה - חמיו אֹו חמֹותֹו ׁשּמתה מי מּטתֹו,[הופך]ּכיצד? ֲִִִֵֵֶֶַָָָ
נֹוהג  אינֹו ּבפניה, ׁשּלא אבל ּבפניה; אׁשּתֹו עם אבלּות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹונֹוהג
אבלּות  נֹוהגת - חמֹותּה אֹו חמיה ׁשּמת האּׁשה וכן ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאבלּות.
אֹו אׁשּתֹו אחי ׁשּמת ּכגֹון - קרֹוביהן ׁשאר אבל ּבעלּה. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּבפני
זה  מתאּבלין אין - ּבנֹו אֹו ּבעלּה אחי ׁשּמת והאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבנּה,
- ּבּתֹו ּבעל אֹו ּבנֹו אׁשת מתה ׁשאם לי, יראה וכן זה. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּמהן. להתאּבל חּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאינֹו
.Â הּטמאה לֹו נדחית הּכהן ׁשהרי אבל, מצות חמּורה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה

ׁשּנאמר: עליהם, ויתאּבל עּמהם ׁשּיתעּסק ּכדי קרֹוביו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני
יּטּמא", לּה וכּו' ּולאביו לאּמֹו אליו, הּקרב לׁשארֹו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹ"ּכי
על  אֹותֹו מטּמאין להּטּמא, רצה לא ׁשאם - עׂשה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹמצות

הּטמאה.ּכרחֹו. על ׁשהזהרּו ּבזכרים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻ
אינן  ּכ הּטמאה, על מזהרֹות ואינן הֹואיל - הּכהנֹות ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹֻֻאבל
ואם  מתטּמאֹות; רצּו, אם אּלא לּקרֹובים; להתטּמא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻמצּוֹות

יתטּמאּו. לא רצּו, ְְִַָֹֹלא
.Êּכרהֹו על לּה מתטּמא - ּכהן ׁשל מתטּמא אׁשּתֹו ואינֹו . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ּכיון  - מצוה ּכמת אֹותּה עׂשּו סֹופרים; מּדברי אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלּה
אּלא  ּבּה ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא יֹורׁש לּה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
לא  הארּוסה, אבל ּבלבד; לנׂשּואה אּלא מתטּמא ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּוא.

לּה. ְִֵַָיתטּמא
.Á הרּוגי ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרנּו אֹותן ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

ּדין  עצמֹוּבית והמאּבד והּנפלים, צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
מצּוה  הּוא מתי ועד להן. מתטּמא הּכהן אין - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻלדעת

הּגֹולל ׁשּיּסתם עד לקרֹוביו? הקבר]להתטּמא כיסוי אבל [- . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשאם  הּמתים, ּכל ּכׁשאר הם הרי - הּגֹולל ׁשּנסּתם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמאחר

לֹוקה. ּבהם, ְִֵֶֶַָנתטּמא
.Ëלּה מתטּמא אינֹו הּפסּולה, ׁשּׁשמעה אׁשּתֹו מי ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לּה, מתטּמאין אין ׁשניהם - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמת
אף  לאּמֹו, הּוא מתטּמא אבל לׁשניהם. ּפסּולה היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהרי

חללה ׁשהיא ּפי לכהונה]על לבנֹו[פסולה מתטּמא וכן ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
אפּלּו - ּפסּולין ׁשהם ּפי על אף ולאחֹותֹו, ּולאחיו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָּולבּתֹו

להם. מתטּמא ממזרים, ְְִִֵֵֶַַָָהיּו
.È ׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא אינֹו - הּנׂשּואה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

אליו, הּקרֹובה הּבתּולה "ולאחֹותֹו ׁשּנאמר: לכהן, ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׂשּואה
לאיׁש" היתה לא ּומפּתה;אׁשר לאנּוסה ּפרט "הּבתּולה", . ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֻ

עץ מּכת אֹו הּבֹוגרת, אף מֹוציא ׁשאני בתוליה יכֹול נשרו -] ֲִִֵֶֶֶַַַָֻ
מי ממכה] לאיׁש", היתה לא "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד - ?ְְְֲִִֶַַָָֹ

ּפרט  - לאיׁש" היתה לא "אׁשר איׁש. ּבידי ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשהויתּה
לכהן. ארּוסה ׁשהיא ּפי על אף לּה, מתטּמא ׁשאינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלארּוסה,

.‡Èלּה מתטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ׁשּנאמר:נתּגרׁשה , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא אליו", ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"הּקרֹובה

.·È:ׁשּנאמר להם, מתטּמא אינֹו מאּמֹו, ואחֹותֹו ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
ולאחתֹו" ּולאחיו ּולבּתֹו לירּׁשתֹו,"ולבנֹו הראּוי ּבנֹו מה - ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֻ

לירּׁשתֹו. הראּויים ואחֹותֹו אחיו ְֲִִִַַָָָֻאף
.‚È להם מתטּמא אינֹו -הּספקֹות, יּטּמא" "לּה ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

,לפיכ הּספק. על מתטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמתטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּולדֹות
להם  מתטּמא אינֹו - ּבהם ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבן
אינֹו - ּפסּול ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּספק.

לּה. ְִֵַָמתטּמא
.„È מאביו החי מן לאבר מתטּמא הּכהן לעצם אין ולא , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

מתטּמא  אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על אף ְִִֶֶֶֶַַַַָָלהן,

.ÂËלֹו מתטּמא אינֹו אביו, ׁשל ראׁשֹו ׁשּנאמר:נקטע , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
וכן  חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"ּולאביו"
הּתרה  ולא היא, ּדחּויה לּקרֹובים הּטמאה הּקרֹובים. ְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻֻׁשאר

מת]לּכל לכל אפּלּו[- למת, להתטּמא לכהן אסּור ,לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹֹ
אינֹו יּטּמא", "לּה ׁשּנאמר: - לקרֹוביו ׁשּמתטּמא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבעת
על  ונתטּמאתי 'הֹואיל יאמר: ׁשּלא עּמּה; לאחרים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמתטּמא
ּכהן  ,לפיכ ּפלֹוני'. ּבקבר 'אּגע ּפלֹוני', עצמֹות אלּקט ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאבי,
ּכדי  הּקברֹות, ּבית ּבסֹוף ּולקברֹו להּזהר צרי - מת לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשּמת
אחרים  ּבקברֹות יתט ּמא ולא ה ּקברֹות, לבית יּכנס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּלא

מתֹו. ְְִֵֶֹּכׁשּיקּבר

ה'תשע"ג  שבט י"ז שני יום

ג  ¤¤ּפרק
המפרׁשים ‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל

ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - והתראה ּבעדים אׁשּתֹו, אֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה
הּמאהיל  אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו". יּטּמא לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ"לנפׁש
הּמת  מן הּפֹורׁשֹות הּטמאֹות ׁשאר אֹו הּמת ואחד הּנֹוׂשא, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֻאֹו
טמאת  ּבהלכֹות ּפרׁשנּו ּוכבר יּטּמא". לא "לנפׁש ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
אֹו הּתֹורה מן הּמת, מן המטּמאים הּדברים ּכל ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמת,

ְִִֵֶמּדבריהם.
לֹוקה ·. ּבקבר, הּכהן נגע אם ּבבגדים וכן הּוא נֹוגע אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבעה. טמאת ּבהם ׁשּמתטּמא ּפי על אף ּבמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנגעּו
לֹוקה,‚. - הּטמאה לֹו ׁשּנכנסה טמא לאהל נכנס אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן

אחר  ּבבית טמאה ׁשל ׁשעצמּה ּפי על ּכל אף ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ודין  מהם, ׁשּתצא אֹו הּטמאה, להם ׁשּתּכנס ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻהאהלים

המאהילים]הּסככֹות המאהילים]והּפרעֹות[ענפים ,[אבנים ְְְַַָָ
ּבפני  והחֹוצצין הּטמאה, את הּמביאין הּדברים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻוכל
- מּדבריהם מהם ואיזה ּתֹורה, ּדין מהם ואיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻהּטמאה,
מטּמאין  הּגֹוים ׁשאין ּבארנּו, וׁשם מת. טמאת ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻהּכל
להּכנס  לכהן ּומּתר טהֹורים, קברֹותיהם ּולפיכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֻּבאהל,
ּבּטמאה  ׁשּיּגע אּלא אסּור ואינֹו קברֹותיהם; על ולדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלׁשם,

ׁשם. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשאּנה, ְְִֵֶֶַָָָאֹו
ואחר „. ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכהן

ּכדי  ׁשם יׁשב ואם ּפטּור; ויצא, קפץ אם - ּבֹו התרּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּידע
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ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹוקה.הׁשּתחויה זה הרי מקּדׁש, טמאת ּבענין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ּפעם  ּכל על ּבֹו התרּו אם - ויצא ונכנס וחזר ויצא, ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָנכנס
והתרּו ּבמת נגע אם וכן ּוכניסה. ּכניסה ּכל על לֹוקה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּופעם,
לֹוקה  - ּפעמים מאה אפּלּו - ּבֹו והתרּו ונגע וחזר ּופרׁש, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבֹו
עֹומד  ׁשהיה אֹו ּפרׁש, ולא נֹוגע היה ואחת. אחת ּכל ְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
ּבֹו ׁשהתרּו ּפי על אף - אחרים ּבמתים ונגע הּקברֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבבית
מחּלל  הּוא ׁשהרי אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ּפעמים, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּמה

ּפרׁש. ׁשּלא זמן ּכל ְְֵֵֵֶַָֹועֹומד
הּכהן ‰. את לֹוקה המטּמא - מזידין ׁשניהם היּו אם - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני על עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹהּכהן,

לֹוקה. ׁשּטּמאֹו זה הרי - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, הּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהיה
.Â לאביו" ׁשּנאמר: ל ּקרֹובים, מתטּמא אינֹו ּגדֹול ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכהן

אפּלּו ּבאהל, הּמת עם נכנס אינֹו וכן יּטּמא"; לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּולאּמֹו
למדּת, הא יבא". לא מת נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹקרֹוביו
אֹו נגע ּכיצד? יּטּמא". ּב"לא וחּיב יבא", ּב"לא חּיב ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשהּוא
עליו  ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב לאהל נכנס אחת. לֹוקה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנׂשא,

ּבׁשּדה  ׁשּנכנס אֹו ארון]הּמת, כעין מרכבה ּומגּדל [- [-ּתבה ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּוביאה ארון] טמאה ׁשהרי הּׁשּדה, ּגג עליו ּופרע חברֹו ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּובא

"לא  ּומּׁשּום יבא", "לא מּׁשּום ׁשּתים: לֹוקה - ּכאחד ְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹּבאין
ִַָיּטּמא".

.Ê לֹוקה ּבֹו, התרּו אם - לאהל נכנס ּכ ואחר מּקדם, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹנטמא
הּביאה  על .אף ִַַַָ

.Áאפּלּו לֹו; מתטּמא זה הרי ,ּבּדר מצוה ּבמת ׁשּפגע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכהן
מצוה? מת הּוא ואיזה ּולקברֹו. לֹו להתטּמא חּיב ּגדֹול, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן

קֹוברין  לֹו ואין ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה מּיׂשראל אחד ודבר זה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה אמּורים?[ממשרע"ה]זה, ּדברים ּבּמה . ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָ

,ּבּדר ׁשם קרא ואפּלּו אחר, עּמֹו ואין לבּדֹו, הּכהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבׁשהיה
אין  אֹותֹו, עֹונים אחרים ּכׁשּיקרא אם אבל עֹונה. לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָואין

ּבֹו. ויתעּסקּו ויבֹואּו לאחרים, קֹורא אּלא מצוה, מת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָזה
.Ë- מצוה ּבמת ּופגעּו ,ּבּדר מהּלכין ונזיר ּכהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

יּטּמא  ואל ע ֹולם, קדּׁשת קדּׁשתֹו אין ׁשהרי הּנזיר, ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻיתעּסק
הדיֹוט  ּכהן ׁשהּוא ּפי על אף הּכהן, וכהן ּבֹו ּגדֹול ּכהן היה . ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

מתאחר  חברֹו, את הּקֹודם וכל הדיֹוט. ּכהן יּטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהדיֹוט,
ּוסגן כה"ג]ּבטמאה; -]עם[של ׁשּפגעּו[כהן מלחמה מׁשּוח ְְְְְְִִֶַָָָָָֻ

הּסגן. יתטּמא ואל מלחמה, מׁשּוח יתטּמא - מצוה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָּבמת
.Èעׂשּוהּו ּכהנים; אפּלּו לֹו, מתטּמאין הּכל - ׁשּמת ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹנׂשיא

ּבכבֹודֹו חּיבין ׁשהּכל  מּפני ל ּכל, מצוה אֹוננין ּכמת הּכל וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ
ָָעליו.

.‡È מת טמאת על הזהרּו לא אהרן "אמר ּבנֹות ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַַַֹֹֹֻֻ
וכן  אהרן. ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני - אהרן" ּבני הּכהנים ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַַֹֹֹֹֹאל

פסולים]החללים "ּבני [כהנים ׁשּנאמר: - להתטּמא מּתרין ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֻ
ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד ְְֲִִֶַַָֹאהרן",

.·Èיטּמאּוהּו ׁשּלא מזהרים הּגדֹולים הרי קטן, ואם ּכהן ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - מעצמֹו להתטּמא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבא

ּבקדּׁשה. לחּנכֹו צרי אביו ְְְֲִִִַָָָָֻאבל
.‚È ׁשּנכנס ּכהן וכל לטמאה; ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּתֹופׂש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמת

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּמֹות, ארּבע נכנס לתֹו אם וכן . ְְְְְִִִֵַַַַַַַַ
הּפרס קבר]לבית בה שנחרש לארץ,[שדה לחּוצה יצא אֹו , ְְְֵֶַָָָָָָ

ּובדֹופק  ּבגֹולל אֹו ּתבּוסה, ּבדם ׁשּנטמא הקבר]אֹו כיסויי -] ְְְְְִֵֵֶַָָ
אבֹות  ׁשהם מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - ּבהם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכּיֹוצא
אם  אבל מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּדבריהם, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻׁשל

הּתֹורה. מן לֹוקה הּקברֹות, לבית ְְְִִֵֶַַַָָנכנס
.„È לארץ ּבחּוצה אֹו הּפרס ּבבית להתטּמא לכהן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻמּתר

ׁשהל ּכגֹון - היא אּלא ּדר ׁשם ׁשאין ּבזמן מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלדבר
מי  ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּתֹורה; ללמד אֹו אּׁשה, ְִִִִִֵֶַַָָָָֹלּׂשא

ללמד  זֹוכה אדם הּכל מן לא יׂשראל, ּבארץ וכן ׁשּילּמדּנּו | . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
אבל  ּכיצד? הּברּיֹות. לכבֹוד ּדבריהם ׁשל ּבטמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמתטּמא
וכן  ׁשם. לנחמֹו אחריו הֹולכין הּכל הּפרס, לבית ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהל

מלכים [דורכים]מדּלגין לקראת מתים ׁשל ארֹונֹות ּגּבי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
יׂשראל  מלכי לבין ּבינם להבחין ּכדי ּגֹוים, מלכי ואפּלּו -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
מּטּמא  וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למקֹומם. ּכבֹודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכׁשּיחזר
מּפני  עּמהם, ּולערער הּגֹוים עם לדּון ּדבריהם ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבטמאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּידם. מּציל ְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ד  ¤¤ּפרק
מאּמצין ‡. הּוא: ּכ ּובקבּורה, ּבמתים יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָמנהג

לחייו;[סוגרים] את קֹוׁשרין - ּפיו נפּתח ואם מת, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָעיניו
ּבמיני  אֹותֹו וסכין אֹותֹו, ׁשּמדיחין אחר נקביו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּופֹוקקין
ׁשל  ּתפּורין ּתכריכין אֹותֹו ּומלּביׁשין ׂשערֹו. וגֹוזזין ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָּבׂשמים,
ּבסּודר  חכמים נהגּו יקרים; ּדמיהם יהיּו ולא לבנים, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָֹּפׁשּתן
הּמת, ּפני ּומכּסין לֹו. ׁשאין  מי את לבּיׁש ׁשּלא זּוז, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשוה

ּברעב. מׁשחרין ׁשּפניהם הענּיים את לבּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא
הּמזהבין ·. ּובבגדים מׁשי ׁשל ּבתכריכין לקּבר ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֻואסּור

רּוח  ּגּסּות ׁשּזֹו ׁשּביׂשראל; לנׂשיא אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻהמרּקמין,
ּגֹוים  ּומעׂשה וסֹובליןוהׁשחתה, נושאים]. על [- הּמת את ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הּקברֹות. ּבית עד ְֵֵַַַָָהּכתף,
ּתּפסק ‚. ׁשּמא - הּסנּדל ּבנעילת אסּורין הּמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונֹוׂשאי

הּמצוה  מן מתעּכב ונמצא מהם, אחד ׁשל מּסנּדלֹו .רצּועה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מערֹות „. ּבעפר הּמערה;וחֹופרין ּבצד ּכּו ועֹוׂשין , ְְְְְְִִֶַַָָָָָ

והאבנים  העפר ּומחזירין למעלה, ּופניו ּבֹו אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָוקֹוברין
להם ויׁש מותר]עליו. את [- והמלּוין עץ. ׁשל ּבארֹון לקּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

אל  ּתבֹוא "ואּתה ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום', ל' לֹו: אֹומרין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמת
ּומצּינין ּבׁשלֹום". מסמנים]אבֹותי ּובֹונין [- הּקברֹות, את ְְְְֲִִֶֶַַָָ

מצבה]נפׁש נפׁש[- להם ּבֹונים אין והּצּדיקים, הּקבר; על ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לבּקר  אדם יפנה ולא זכרֹונם. הם ּדבריהם - קברֹותיהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעל

ְַָהּקברֹות.
ואין ‰. לחייו, קֹוׁשרין אין ּדבר; לכל ּכחי הּוא הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָהּגֹוסס,

טּבּורֹו על מקר ּוכלי מּתכֹות ּכלי מּניחין ואין נקביו, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּפֹוקקין
מּטילין  ולא אֹותֹו, מדיחין ולא אֹותֹו, סכין ולא יתּפח, ְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹֹֹׁשּלא
והּנֹוגע  ׁשּימּות; ׁשעה עד - הּמלח על ולא החֹול על ְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹאֹותֹו
- ׁשּמטפטף לנר ּדֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבֹו,

יכּבה  אדם, ּבֹו ׁשּיּגע יציאת ּכיון עם עיניו המאּמץ וכל . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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נתעּלף. ׁשּמא מעט, יׁשהה אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש,
ולא  מסּפידין, ולא  ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֹֹֹוכן

ׁשּימּות. עד - ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַָָמכניסין
.Â ּבית לֹו אין אחר; ּבבית אֹוכל לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי

ו  מחיצה עֹוׂשה מחיצה,אחר, לעׂשֹות ּדבר לֹו אין אֹוכל; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ולא  ואֹוכל, מסב אינֹו ,ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹמחזיר

מבר ואינֹו יין, ׁשֹותה ואינֹו ּבׂשר, ואינֹו[המוציא]אֹוכל , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ
המזון]מזּמן עליו [ברכת מזּמנין ואין עליו, מברכין ואין , ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

לזימון] מצטרף ּומן [לא הּתפּלה, ּומן ׁשמע, מּקרּית ּופטּור ,ְְְִִִִִַַַָָ
מסב, - ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות ּומּכל ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהּתפּלין,
עליו, ּומברכין ,ּומבר ּומזּמן, יין, וׁשֹותה ּבׂשר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָואֹוכל
חּוץ  ּבּתֹורה, האמּורֹות מצוֹות ּבכל וחּיב עליו; ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומזּמנין
ּבׂשר, לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא  אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êמדחין אּלא הּמת, את מׁשהין מּיד;[ממהרים]אין מּטתֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הרי  אּמֹו, ועל אביו ועל מׁשּבח. זה הרי מּטתֹו, הּמדחה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל
מגּנה. ְֶֶֻזה

.Á ּגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת, ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
הּמּטה  על אביו מזּלפין לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

אם  אּלא תעׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.
צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן

.Ë ולאכל ּתפּלין, להניח אסּור ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹהאבל
ּכפּויה ,מּׁשּלֹו מּטה על ליׁשב הפוכה]וחּיב ימי [- ּובׁשאר . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו מּתר גס]האבל [מצע ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּתפּלין. ּומניח קרקע, להניח אֹו ּבראׁשֹון אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

"עלי חבֹוש ּפאר" ליחזקאל: נאמר ׁשהרי מּכלל,ּתפּלין? , ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
- תאכל" לא אנׁשים "ולחם לֹו: ונאמר אסּורין. העם ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּכל
ואסּורין  ראׁשֹון, ּביֹום אחרים מּׁשל אֹוכלין העם ׁשּכל ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכלל,

עצמן. מּׁשל ְֱִֶֶַָֹלאכל

ה  ¤¤ּפרק
מן ‡. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבהם אסּור ׁשהאבל ּדברים ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו

לסּפר, אסּור מּדבריהם : האבל ימי ׁשבעת ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,
הּסנּדל,ּולכּבס  את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ולסּו ולרחץ, , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ולקרֹות מלאכה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹולעׂשֹות
לגלות]ולפרע אחד [- - הּכל ׁשלֹום; ולׁשאל ראׁשֹו, את ְְְְִִֶַַַַָֹֹֹֹ

ּדבר. ָָָָעׂשר
ּבתסּפרת ·. אסּור ׁשהאבל אהרן:ּומּנין ּבני הזהיר ׁשהרי ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לסּפר  אסּור הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל, - ּתפרעּו" אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ראׁשיכם
ראׁשֹו, ׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשערֹו,
המגּלח  אחד - ּבֹו ׁשּיׁש ׂשער וכל זקנֹו, ׂשער לגּלח אסּור ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכ

האחרים] ׁשּמת [את וׁשמע מגּלח, היה הּמתּגּלח. ואחד ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּמתּגּלח. ואחד המגּלח אחד ׂשערֹו, ּתגלחת מׁשלים - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאביו

ׂשפה לגּלח אסּור שפם]וכן אבל [- ּבכלי; צּפרניו ולּטל , ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹ
מּתר. ּבצּפרן, צּפרן ׁשּנטל אֹו ְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֻּבׁשּניו,

.‚ולסּו ּגּופֹו, ולרחץ ּבגדיו, לכּבס אסּור ׁשהאבל ?ּומּנין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּתסּוכי  ואל אבל, בגדי נא ולבׁשי נא, "התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה - סיכה ּבכלל ּורחיצה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשמן";
ּבכּבּוס  אסּור ׁשהאבל ּוכׁשם וסכּת". "ורחצּת ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ּכ ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָֹֹּבגדים,
את „. להעביר ואם ּגּופֹו; ּככל ּגּופֹו, מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

מּתר  ּבצֹונן הּזהמא, אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻ
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו ְְֲֵַָָָָָָָֹרֹוחץ

הּמּט‰. ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל "וינחם ה מּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מּכלל, עּמּה"; וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו, ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
ּתּנׂשא  ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
להתיחד  ּומּתר מּטתם. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהאּׁשה,

ּבתׁשמיׁש. אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אׁשּתֹו, ְְְִִִִֶַַַָעם
.Â נאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

"ּברגלי ּתׂשים ּונעלי" העם ּביחזקאל: ׁשּכל מּכלל, ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל ,ּבּדר ּבא היה [-אסּורין. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מנעליו.לעיר] חֹולץ ,ְִֵָָ
.Ê:ׁשּנאמר זה - מלאכה ּבעׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָרמז

לאבל" חּגיכם אף "והפכּתי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור חג מה ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבעׂשּית  אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ּבעׂשּית אסּור ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאבל
מּמדינה  וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור הּוא ּכ - ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָָמלאכה

ּבסחֹורה. ְְִִִָָלמדינה
.Á,מלאכה ּבעׂשּית אסּור הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִַַָָָָָָָֹּכל

הּצדקה  מן הּמתּפרנס עני היה היה אפּלּו אם ,ואיל מּכאן . ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָ
ּבתֹו ּבפל טֹווה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה עֹוׂשה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָעני

ֵָּביתּה.
.Ë אבל וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשני

ׁשבעה  ּכל החנּות את נֹועלין - מהן .לאחד ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָ
.È אסּור מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו לעׂשֹותן הּמּתרין ּדברים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻֻאפּלּו

לֹו. עֹוׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעׂשֹותם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל
היּו להפ[זקוקים]ּכיצד? דריכתם]זיתיו וכּדיו[לפני [של , ְֲֵֵַַַָָָֹ

הּמׁשרה[לפקוק]לגּוףשמן] מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו ,[במים], ְְֲִִִַַָָָ
הּיֹורה מן צבע]וצמרֹו לֹו,[קערת לעׂשֹותן אחרים ׂשֹוכר - ְְֲֲִִֵֵַַַָָ

הּמים. עֹונת מּׁשּתּגיע ׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּכדי
.‡Èיבול]האריסין תמורת באדמה והחכירין [פועלים ְֲֲִִִִַָ

יבול] בדמי אדמה והּקּבלנין[שוכרים בכסף]ׁשּלֹו ,[שוכרים ְְִֶַַָ
ׁשּלֹו, ּבבהמֹות והּגּמלין החּמרין אבל ּכדרּכן. יעׂשּו אּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהרי
מחּכרין  היּו ואם יעׂשּו; לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ּבספינה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻוהּסּפנין

יעׂשּו. אּלּו הרי קצּוב, לזמן מּקדם מׂשּכרין ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֻאֹו
.·Èלֹו יעׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, .ׂשכיר ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹ
.‚È ּבין ּבקּבלנּות ּבין ּבידֹו, אחרים מלאכת ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל

- אחרים ּביד מלאכּתֹו היתה יעׂשה. לא - ּבקּבלנּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
עֹוׂשין  אחר, ּבבית יעׂשּו; לא .ּבביתֹו, ְְֲִִֵֵַַַֹ

.„È ימי ׁשבעת ּכל אֹותֹו ּתֹובע אינֹו אדם, עם ּדין לֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָָָהיה
הֹורּו ּכזה ׁשליח; עֹוׂשה אבד, ּדבר היה ואם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאבלּות.

ְִַהּגאֹונים.
.ÂË ּתֹורה ּבדברי אסּור ׁשהאבל נאמר מּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
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נתעּלף. ׁשּמא מעט, יׁשהה אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש,
ולא  מסּפידין, ולא  ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֹֹֹוכן

ׁשּימּות. עד - ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו ְְְִִִִִִֶַַַַַָָמכניסין
.Â ּבית לֹו אין אחר; ּבבית אֹוכל לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי

ו  מחיצה עֹוׂשה מחיצה,אחר, לעׂשֹות ּדבר לֹו אין אֹוכל; ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ולא  ואֹוכל, מסב אינֹו ,ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹמחזיר

מבר ואינֹו יין, ׁשֹותה ואינֹו ּבׂשר, ואינֹו[המוציא]אֹוכל , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ
המזון]מזּמן עליו [ברכת מזּמנין ואין עליו, מברכין ואין , ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

לזימון] מצטרף ּומן [לא הּתפּלה, ּומן ׁשמע, מּקרּית ּופטּור ,ְְְִִִִִַַַָָ
מסב, - ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצוֹות ּומּכל ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָהּתפּלין,
עליו, ּומברכין ,ּומבר ּומזּמן, יין, וׁשֹותה ּבׂשר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָואֹוכל
חּוץ  ּבּתֹורה, האמּורֹות מצוֹות ּבכל וחּיב עליו; ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומזּמנין
ּבׂשר, לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא  אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êמדחין אּלא הּמת, את מׁשהין מּיד;[ממהרים]אין מּטתֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הרי  אּמֹו, ועל אביו ועל מׁשּבח. זה הרי מּטתֹו, הּמדחה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל
מגּנה. ְֶֶֻזה

.Á ּגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת, ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
הּמּטה  על אביו מזּלפין לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

אם  אּלא תעׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.
צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן

.Ë ולאכל ּתפּלין, להניח אסּור ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹהאבל
ּכפּויה ,מּׁשּלֹו מּטה על ליׁשב הפוכה]וחּיב ימי [- ּובׁשאר . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו מּתר גס]האבל [מצע ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּתפּלין. ּומניח קרקע, להניח אֹו ּבראׁשֹון אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

"עלי חבֹוש ּפאר" ליחזקאל: נאמר ׁשהרי מּכלל,ּתפּלין? , ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
- תאכל" לא אנׁשים "ולחם לֹו: ונאמר אסּורין. העם ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּכל
ואסּורין  ראׁשֹון, ּביֹום אחרים מּׁשל אֹוכלין העם ׁשּכל ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכלל,

עצמן. מּׁשל ְֱִֶֶַָֹלאכל

ה  ¤¤ּפרק
מן ‡. הראׁשֹון ּבּיֹום ּבהם אסּור ׁשהאבל ּדברים ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו

לסּפר, אסּור מּדבריהם : האבל ימי ׁשבעת ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה,
הּסנּדל,ּולכּבס  את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ולסּו ולרחץ, , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ולקרֹות מלאכה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹולעׂשֹות
לגלות]ולפרע אחד [- - הּכל ׁשלֹום; ולׁשאל ראׁשֹו, את ְְְְִִֶַַַַָֹֹֹֹ

ּדבר. ָָָָעׂשר
ּבתסּפרת ·. אסּור ׁשהאבל אהרן:ּומּנין ּבני הזהיר ׁשהרי ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לסּפר  אסּור הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל, - ּתפרעּו" אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ראׁשיכם
ראׁשֹו, ׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשערֹו,
המגּלח  אחד - ּבֹו ׁשּיׁש ׂשער וכל זקנֹו, ׂשער לגּלח אסּור ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכ

האחרים] ׁשּמת [את וׁשמע מגּלח, היה הּמתּגּלח. ואחד ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּמתּגּלח. ואחד המגּלח אחד ׂשערֹו, ּתגלחת מׁשלים - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאביו

ׂשפה לגּלח אסּור שפם]וכן אבל [- ּבכלי; צּפרניו ולּטל , ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹ
מּתר. ּבצּפרן, צּפרן ׁשּנטל אֹו ְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֻּבׁשּניו,

.‚ולסּו ּגּופֹו, ולרחץ ּבגדיו, לכּבס אסּור ׁשהאבל ?ּומּנין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּתסּוכי  ואל אבל, בגדי נא ולבׁשי נא, "התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה - סיכה ּבכלל ּורחיצה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשמן";
ּבכּבּוס  אסּור ׁשהאבל ּוכׁשם וסכּת". "ורחצּת ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ּכ ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָֹֹּבגדים,
את „. להעביר ואם ּגּופֹו; ּככל ּגּופֹו, מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

מּתר  ּבצֹונן הּזהמא, אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻ
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו ְְֲֵַָָָָָָָֹרֹוחץ

הּמּט‰. ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל "וינחם ה מּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מּכלל, עּמּה"; וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו, ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
ּתּנׂשא  ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
להתיחד  ּומּתר מּטתם. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהאּׁשה,

ּבתׁשמיׁש. אסּור ׁשהּוא ּפי על אף אׁשּתֹו, ְְְִִִִֶַַַָעם
.Â נאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

"ּברגלי ּתׂשים ּונעלי" העם ּביחזקאל: ׁשּכל מּכלל, ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל ,ּבּדר ּבא היה [-אסּורין. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מנעליו.לעיר] חֹולץ ,ְִֵָָ
.Ê:ׁשּנאמר זה - מלאכה ּבעׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָרמז

לאבל" חּגיכם אף "והפכּתי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור חג מה ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבעׂשּית  אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ּבעׂשּית אסּור ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאבל
מּמדינה  וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור הּוא ּכ - ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָָמלאכה

ּבסחֹורה. ְְִִִָָלמדינה
.Á,מלאכה ּבעׂשּית אסּור הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִַַָָָָָָָֹּכל

הּצדקה  מן הּמתּפרנס עני היה היה אפּלּו אם ,ואיל מּכאן . ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָ
ּבתֹו ּבפל טֹווה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה עֹוׂשה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָעני

ֵָּביתּה.
.Ë אבל וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשני

ׁשבעה  ּכל החנּות את נֹועלין - מהן .לאחד ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָ
.È אסּור מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו לעׂשֹותן הּמּתרין ּדברים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֻֻאפּלּו

לֹו. עֹוׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעׂשֹותם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל
היּו להפ[זקוקים]ּכיצד? דריכתם]זיתיו וכּדיו[לפני [של , ְֲֵֵַַַָָָֹ

הּמׁשרה[לפקוק]לגּוףשמן] מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו ,[במים], ְְֲִִִַַָָָ
הּיֹורה מן צבע]וצמרֹו לֹו,[קערת לעׂשֹותן אחרים ׂשֹוכר - ְְֲֲִִֵֵַַַָָ

הּמים. עֹונת מּׁשּתּגיע ׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּכדי
.‡Èיבול]האריסין תמורת באדמה והחכירין [פועלים ְֲֲִִִִַָ

יבול] בדמי אדמה והּקּבלנין[שוכרים בכסף]ׁשּלֹו ,[שוכרים ְְִֶַַָ
ׁשּלֹו, ּבבהמֹות והּגּמלין החּמרין אבל ּכדרּכן. יעׂשּו אּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהרי
מחּכרין  היּו ואם יעׂשּו; לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ּבספינה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻוהּסּפנין

יעׂשּו. אּלּו הרי קצּוב, לזמן מּקדם מׂשּכרין ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֻאֹו
.·Èלֹו יעׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, .ׂשכיר ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹ
.‚È ּבין ּבקּבלנּות ּבין ּבידֹו, אחרים מלאכת ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל

- אחרים ּביד מלאכּתֹו היתה יעׂשה. לא - ּבקּבלנּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
עֹוׂשין  אחר, ּבבית יעׂשּו; לא .ּבביתֹו, ְְֲִִֵֵַַַֹ

.„È ימי ׁשבעת ּכל אֹותֹו ּתֹובע אינֹו אדם, עם ּדין לֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָָָהיה
הֹורּו ּכזה ׁשליח; עֹוׂשה אבד, ּדבר היה ואם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאבלּות.

ְִַהּגאֹונים.
.ÂË ּתֹורה ּבדברי אסּור ׁשהאבל נאמר מּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדם". "האנק ְִֵֵֵֶָֹליחזקאל:

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



`laעד zekld - mihtey xtq - hay g"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÊË ולׁשנֹות ּובּכתּובים, ּובּנביאים ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִִַַַָָאסּור
צריכין  רּבים היּו ואם ּובהּגדֹות. ּובהלכֹות ּובּמדרׁש ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָּבּמׁשנה
לאחר  ילחׁש אּלא ּתרּגמן, יעמיד ׁשּלא ּובלבד מּתר; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻֻלֹו,
לרּבים. מׁשמיע והּתרּגמן לּתרּגמן, אֹומר ׁשּבצּדֹו וזה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻּבצּדֹו,

.ÊÈ הּמּטה על יֹוׁשב האבל ׁשאין "וּיקם ּומּנין ׁשּנאמר: ? ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ארצה". וּיׁשּכב ּבגדיו, את וּיקרע ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמל

.ÁÈ ׁשבעה ּכל הּמּטה את לכּפֹות ּבלבד וחּיב מּטתֹו ולא . ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ
ּכֹופה; הּוא ּביתֹו ּבתֹו לֹו ׁשּיׁש מּטֹות ּכל אּלא ּכֹופה, ְִֵֵֶֶֶֶָָהּוא
לכּפֹות  חּיב - עירֹות ּובעׂשר ּבּתים ּבעׂשרה מּטֹות עׂשר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
ּכֹופין  ּכּלן - מהן אחד ּומת אחים, חמּׁשה ואפּלּו ּכּלן. ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאת
אינֹו למעֹות, אֹו לכלים המיחדת הּמּטה מּטֹותיהן. ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאת

ּדרּגׁש לכּפֹותּה. עור]צרי אּלא [מיטת לכּפֹותֹו; צרי אינֹו , ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
קרּביטיו את מּטה [רצועותיו]מּתיר מאליו. נֹופל והּוא , ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

להפכּה[קרשיה]ׁשּנקליטיה אפׁשר אי ׁשהרי מּמּנה, יֹוצאין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּגּבי  על יׁשן הּוא והיה מּטֹותיו, ּכל הפ ודּיֹו. זֹוקפּה -ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּגּבי  על אֹו ארֹון, ּגּבי על אֹו ּכּסא, ּגּבי על אֹו אחרים, ֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָמּטֹות
הּכפּויה. מּטה ּגּבי על יׁשן אּלא חֹובתֹו; ידי יצא לא - ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹקרקע

.ËÈהראׁש ּבפריעת ׁשאסּור לאבל נאמר מּנין ׁשהרי ? ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
האבלים  ׁשּׁשאר מּכלל, ׂשפם"; על תעטה "לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליחזקאל:
עֹוטה  ראׁשֹו, ּבֹו ׁשּמכּסה והּסּודר הראׁש. ּבעטיפת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹחּיבין
ותרּגם  יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: ּפיו, על מעט ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּמקצתֹו

יתעּטף". "ּכאבלא הּגר: ְְְֲִֵֵַַַָָאּונקלֹוס
.Î ׁשלֹום ּבׁשאלת אסּור ׁשהאבל "האנק ּומּנין ׁשּנאמר: ? ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אינ  ׁשלֹום, לֹו ׁשּנתן מי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּכל ֹוּדם". ְִִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
ׁשבעה  ועד ּומּׁשלׁשה אבל. ׁשהּוא מֹודיעֹו אּלא לֹו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמחזיר
ועד  ּומּׁשבעה ׁשלֹום. לֹו מחזיר ּבׁשלֹומֹו, ׁשּׁשאל מי -ְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ׁשֹואלין  אין אחרים אבל אחרים; ּבׁשלֹום ׁשֹואל ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵָֹׁשלׁשים,
אין  - אּמֹו ועל אביו ועל יֹום. ׁשלׁשים לאחר עד ְְְְְִִִִֵַַַַַָֹּבׁשלֹומֹו,
ּבׁשאלת  אם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר עד ּבׁשלֹומֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשֹואלין
ּדברים  להרּבֹות אסּור ׁשהּוא וחמר קל - האבל נאסר ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלֹום
יביאּנּו ׁשּלא ּבידֹו, ּתינֹוק יאחז ולא "ּדם". ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹֹולׂשחק,
הּמׁשּתאֹות  ּבּתי ּכגֹון ׂשמחה, למקֹום יּכנס ולא ׂשחֹוק; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹלידי

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא

ה'תשע"ג  שבט י"ח שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ּדברי ‡. ּבמקצת נֹוהג האבל ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמּדברי

יֹום  ׁשלׁשים ּכל ׁשהרי .אבלּות, יֹום? לׁשלׁשים סמכּו ּומּנין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
מּכלל, ימים"; ירח אּמּה ואת אביה את "ּובכתה אֹומר: ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּוא

יֹום. ׁשלׁשים ּכל מצטער ְְִִֵֵֶַָָָֹׁשהאבל
יֹום ·. ׁשלׁשים ּכל ּבהן אסּור ׁשהאבל ּדברים אסּור ואּלּו : ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹ

מרעּות ּובׂשמחת ּובנּׂשּואין, ּובגהּוץ, סעודת ּבתסּפרת, -] ְְְְְְִִִִִֵֵֶַֹ
חמּׁשה חברים] הּכל - למדינה מּמדינה ּבסחֹורה וליל ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֹ

ְִָּדברים.
אֹו‚. ּגּופֹו, ׂשער ּכל לסּפר ׁשאסּור ּכׁשם ּכיצד? ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתסּפרת

אסּור  ּכ - ׁשבעה ּכל ּבכלי, צּפרניו לקץ אֹו ׂשפמֹו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹלגּלח

- האּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלׁשים. ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹּכל
יֹום  ׁשלׁשים עד והאיׁש ׁשבעה, לאחר ׂשער ּבנטילת .מּתרת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּפרע ׁשּיׁשּלח עד ׂשערֹו לגּדל חּיב - אּמֹו ועל אביו [-ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
רב] חבריו.שער ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְֲֲִֵֶַָ

ּכל „. ּומגהצין חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֹֹוכן
ּומגהצין, צבּועין היּו האּׁשה. ואחד האיׁש אחד ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹֹׁשלׁשים,
לבנים  ׁשהן ּפי על אף - חדׁשים היּו לא אם וכן ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמּתרין;

מּתרין  ּולאחר ּומגהצין, ּגהּוץ. מּׁשּום ּבהם אין ּפׁשּתן, ּוכלי . ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ּבגהּוץ, מּתר יֹום, ְְְֲִִִִִַַָָֹֻׁשלׁשים

יֹום ‰. ׁשלׁשים ּכל אּׁשה לּׂשא אסּור ּכיצד? ּומּתר ּבנּׂשּואין ; ְְִִִִִֵַָָָָָֹֻ
קּים  ּכבר אם - אׁשּתֹו ׁשּמתה ּומי הּמיתה. ּביֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלארׂש
ּבנים  לֹו ואין ׁשּיׁשּמׁשּנּו, מי לֹו ויׁש ּורבּיה, ּפרּיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצות
עליו  ׁשּיעברּו עד אחרת, אּׁשה לּׂשא אסּור זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָקטּנים
ּורבּיה, ּפרּיה מצות עדין קּים ׁשּלא מי אבל רגלים. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ׁשּיׁשּמׁשּנּו מי לֹו ׁשאין מי אֹו קטּנים, ּבנים לֹו ויׁש ׁשּקּים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹו
עד  עליה לבֹוא לֹו ואסּור מּיד; ולכנס לארׂש מּתר זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
עד  ּתּבעל לא אבלה, ׁשהיתה האּׁשה וכן יֹום. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשלׁשים

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.Âלעׂשֹותּה מּתר אֹותּה, לפרע חּיב ׁשהיה מרעּות ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻׂשמחת

להּכנס  אסּור - לפרעּה חּיב אינֹו אם אבל ׁשבעה. לאחר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָמּיד
יֹום  ׁשלׁשים עד .לּה ְִַָֹ

.Ê ועל אביו על אבל מתים; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
ׁשנים  עד מרעּות לׂשמחת יּכנס לא - ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹאּמֹו

חדׁש .עׂשר ֶָָֹ
.Á ׁשלׁשים לאחר ּבסחֹורה ליל מּתר - ּכּלן הּמתים ּכל ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻֻעל

ויאמרּו חבריו, ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו ועל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹיֹום.
עּמנּו' ל' .לֹו: ִֵָ

.Ëאינֹו רצה, ּבעסקֹו; ממעט רצה, - ּכּלן הּמתים ּכל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
ּבעסקֹו ממעט אּמֹו, ועל אביו על .ממעט. ְְְְְִִִֵֵַַַַָ

.È;ממעט ּבעסקֹו, למעט יכֹול אם - למקֹום מּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָההֹול
נפׁש חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּודברים הּדר צרכי יקנה לאו, .ואם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Èצלּוב ּבעלּה ׁשהיה תלוי]מי צלּובה,[- אׁשּתֹו אֹו ּבעיר, ְְֲִִִֶַָָָָָָ
ׁשּיכלה  עד העיר, ּבאֹותּה לׁשּכן לֹו אסּור - ואּמֹו אביו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹאֹו

ּכאנטֹוכיא ּגדֹולה עיר היתה ואם עיר]הּבׂשר. שם לֹו[- יׁש , ְְְְְְִִֵַַָָָָָָ
ּבֹו. צלּובין ׁשאינן האחר ּבּצד ְְִִֵֵֶַַַָָֹלׁשּכן

.·È;ּולכאן לכאן עֹולה והּוא ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשביעי ְְְְְְִִִֶָָָֻיֹום
ּביֹום  הּדברים, ׁשאר ולעׂשֹות ולרחץ לכּבס מּתר ,ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻלפיכ
ּולגהץ  לסּפר ּומּתר ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשלׁשים יֹום וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֻֻׁשביעי.

ׁשלׁשים  .ּביֹום ְְִֹ
.‚Èאבליו ׁשּתכפּוהּו זה]מי אחר בזה קרובים לו [נפטרו ְֲִֶָָָ

הכּביד מאוד]- גדל לא [- ּבתער, מקל ׂשערֹו, ְְְִִֵֵַַָֹ
ּבנתר לא אבל ּבמים, ּכסּותֹו ּומכּבס [מין ּבמסּפרים; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

לא מלח] אבל ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל ורֹוחץ ּבחֹול; ְְְְֲֵֵָָֹֹולא
הּים, מּמדינת ּובא אבליו, ׁשּתכפּוהּו מי וכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבחּמין.
ׁשהיה  אֹו האסּורים, מּבית ׁשּיצא אֹו הּׁשביה, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומּבית
והּתר, נדרֹו על ונׁשאל מּדר ׁשהיה אֹו והּתר, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻֻֻמנּדה
ּבימי  מגּלחין אּלּו הרי - לטהרה מּטמאה הּיֹוצא ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻוכל

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

la` zekld - mihtey xtq - hay g"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מצאּו ולא אבל אחר אבל אֹותם ותכף הֹואיל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבלם,
ְַּפנאי.

ז  ¤¤ּפרק
קרֹוב‡. לֹו ׁשּמת ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה באבלו]מי -[שחייב ְִֵֶֶָָָָ

ׁשלׁשים  ּבתֹו ׁשלׁשים אם ּביֹום אפּלּו הּׁשמּועה, הּגיעה יֹום ְְְְְֲִִִִִִַָָֹֹ
ימי  ׁשבעת לנהג וחּיב קרֹובה; ׁשמּועה זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹעצמֹו
יֹום  ׁשלׁשים ּומֹונה וקֹורע, הּׁשמּועה, ׁשהּגיעה מּיֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹאבלּות
יֹום  - ּדבר ׁשל ּכללֹו הּדברים. ׁשאר עם הּתסּפרת, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹלאּסּור
לֹו הּגיעה אם אבל | הּקבּורה. ּכיֹום הּקרֹובה, ְְְְֲִִִַַָָָָָׁשמּועתֹו
ואינּה רחֹוקה, ׁשמּועה זֹו הרי - הּׁשלׁשים אחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹהּׁשמּועה
יֹום  ּוכאּלּו קֹורע. ואינֹו ּבלבד; אחד יֹום אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָנֹוהגת
ּככּלֹו. הּיֹום ּומקצת ׁשלׁשים, ויֹום ׁשביעי יֹום הּוא ְְְְְְִִִִַַָָֹֻהּׁשמּועה

אחת ·. ׁשעה אבלּות ׁשּנהג ּכיון ּככּלֹו? הּיֹום מקצת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיצד
ּולגּלח  ולסּו ולרחץ לנעל ּומּתר ּכּלֹו, הּיֹום ּכל נהג ּכאּלּו -ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻ

הּדברים  ּבכל מּתר הּוא וכן הּיֹום; .ּבׁשאר ְְְְִִֵַַָָָָֻ
ּביֹום ‚. אֹו הרגל ּבתֹו קרֹובה ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְְִֶֶֶָָָָָמי

עֹולה  - רחֹוקה נעׂשת הרגל אחר אֹו הּׁשּבת ּולאחר ְְֲֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
אחד  יֹום אּלא הּׁשּבת, לאחר אֹו הרגל לאחר נֹוהג ואינֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלֹו;

ּככּלֹו הּיֹום ּומקצת ׁשּבארנּו.ּבלבד, ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶַַַָֻ
ּבמקֹום „. היה אם - ׁשּבא עד ידע ולא קרֹוב , לֹו ׁשּמת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי

ּפרסאֹות  עׂשר מהל ׁשהּוא ּביֹום קרֹוב ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר , ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אצל  מנחמים מצא אם הּׁשביעי; ּבּיֹום ּבא אפּלּו - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
ּומצא  הֹואיל - לעמד ׁשּננערּו ּפי על אף - הּבית ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹּגדֹול

ׁש ּתׁשלּום עּמהם ּומֹונה לֹו, עֹולה ואם מנחמים, יֹום; לׁשים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹ
רחֹוק  ּבמקֹום היה אם וכן לעצמֹו. מֹונה מנחמים, מצא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלא
מּיֹום  ּוׁשלׁשים ׁשבעה לעצמֹו מֹונה ׁשני, ּביֹום ּבא אפּלּו -ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

ֶָׁשּבא.
אפּלּו‰. הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְֲִִִִִֵֵֵָָָָָֹהאבל,

ּבמקֹום  יֹוׁשב ואינֹו ,הֹול - ואיל מּכאן אחר; אבל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָלבית
הּמתנחמין  ּבמקֹום אּלא אחר המנחמין, למקֹום יצא ולא . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

יֹוׁשב  ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה; ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
ּכדרּכֹו; מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו;

אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית
.Â לקרע לֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב - ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכהן

למעלה  העם ּבגדיו וכל הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל , ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו [ביום אֹותֹו[מאכילין]ּבאין ְְְְֲִִֵֶַַָ

לאבלו] על הראשון מסב והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל -ְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
והּוא  ,'ּכּפרת 'אנּו אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָהּספסל.
אחרים  לנחם רצה ואם הּׁשמים'; מן 'ּתתּברכּו להם: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹומר

הממּנה הכהנים]- סגן להם:[- ואֹומר העם, ּבתֹו ממּצעֹו ְְְְְֵֶֶַַָָָֻ
ְָֻ'ּתנחמּו'.

.Ê יֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
ּפלטרין אחר [ארמון]מּפתח לֹומר צרי ואין מתֹו, אחר ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ואי  אחרים, אבנר,מתים אחר ּדוד יצא ולא אבלים. מנחם נֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ
ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם להֹודיע ְְֱִִֶֶֶַַָָָֹאּלא

.Áלֹו ׁשּנתן ּומי עבדיו, אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכפי  אּלא ּתנחּומין, לֹו לדּבר רׁשּות להם ואין להּכנס; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָרׁשּות

אֹותן  ּׁשּירׁשה על מה מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין . ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּדרּגׁש. על מסב והּוא ְְֵֵֶַַַָָָהארץ,

ח  ¤¤ּפרק
מתֹו‡. על לקרע חּיב לא אבל "ּובגדיכם ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

אּלא  קריעה ואין לפרם. חּיב אחר הא תמתּו", ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֻתפרמּו,
ּומהיכן  ּבגדיו". את וּיקרע הּמל "וּיקם ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמעּמד,
אֹו הּצדדין מן אֹו מאחֹוריו והּקֹורע מּלפניו; ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָקֹורע?
ּבלבד, ּגדֹול ּכהן אּלא - קריעה חֹובת ידי יצא לא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה,

מּלמּטה. ּפֹורם ְִֵֶַָׁשהּוא
להבּדיל·. צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור [לקרוע]ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבגד לקרע [למעלה]ׂשפת לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ
ּבפנים, ידֹו להכניס לֹו יׁש ,לפיכ אדם; ּבפני ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּבפנים,

העליון]וקֹורע ּבגד [בגד אּלא לקרע חּיב ואינֹו ּבצנעה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלבד. ְְִֶַָהעליֹון

להחליף ‚. ּבא ואם לפנים; הּקרע אבלּות, ימי ׁשבעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוכל
ּבׁשעת  ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו מחליף, -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

המיתה]חּמּום אמּורים?[צער ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו , ְֲִִִֵֶֶַַָ
אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו. מאביו חּוץ הּמתים, ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבׁשאר
ואינֹו הּבגד, ׂשפת ּומבּדיל לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
ּכל  את וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ ּבידֹו, אּלא ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורע
מעּכב. אינֹו לבׂשרֹו, הּדבּוק הּזעה ּובגד ׁשעליו; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבגדים
אביו  על וכן ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב אחר, ּבגד החליף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואם
עד  החלּוק, מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - אּמֹו ְְְִִִֵֵֶַַָועל
ׁשּיקּבר  ואחר הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו; ּכתפֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיתּגּלה

לחלץ. חּיב אינֹו אּמֹו, אֹו ְִִֵַַָָֹאביו
לקטן„. נפׁש[קריעה]קֹורעין עגמת מּפני הרואים], .[שיבכו ְְְְִִֵֶֶַָָָ

ׁשּלא  לֹו, מֹודיעין ולא לֹו, מקרעין אין - מת לֹו ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָֹֹוחֹולה
מּפניו. הּנׁשים את ּומׁשּתקין עליו, ּדעּתֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּתּטרף

אׁשּתֹו‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ;וקֹורע ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָוכן

.Â,ׁשבעה ּבתֹו - חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמי
אפּלּו - אּמֹו ועל אביו ועל קֹורע. אינֹו ׁשבעה, לאחר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָקֹורע;

יֹום  ׁשלׁשים ּכל קֹורע, - ׁשבעה ּבּבגד לאחר הּיֹוצא וכל . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הרי  - עליהם עּתה קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּקרּוע

והּמתים. החּיים ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת ּגֹונב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַזה
.Ê ׁשהּוא אבי את  ואבּקר ,חלּוק 'הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹומר

ּומאחה קֹורע, - ׁשּמת ּומצאֹו ,והל חזק]חֹולה', לֹו[תופר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא  הֹודיעֹו לא ואם קרעֹו. ּדמי לֹו ונֹותן חלּוקֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֹאת

ּבֹו. יּגע לא זה הרי חֹולה, ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַֹמבּקר
.Á,ׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו, ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי

חֹוזר  אינֹו ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו מת אם - מת ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָוקרע,
אחר. קרע וקֹורע חֹוזר מת, ּדּבּור ּכדי לאחר ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַוקֹורע;
ּבנֹו נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו', 'מת לֹו: ׁשאמרּו מי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן
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מצאּו ולא אבל אחר אבל אֹותם ותכף הֹואיל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבלם,
ְַּפנאי.

ז  ¤¤ּפרק
קרֹוב‡. לֹו ׁשּמת ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה באבלו]מי -[שחייב ְִֵֶֶָָָָ

ׁשלׁשים  ּבתֹו ׁשלׁשים אם ּביֹום אפּלּו הּׁשמּועה, הּגיעה יֹום ְְְְְֲִִִִִִַָָֹֹ
ימי  ׁשבעת לנהג וחּיב קרֹובה; ׁשמּועה זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹעצמֹו
יֹום  ׁשלׁשים ּומֹונה וקֹורע, הּׁשמּועה, ׁשהּגיעה מּיֹום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹאבלּות
יֹום  - ּדבר ׁשל ּכללֹו הּדברים. ׁשאר עם הּתסּפרת, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹלאּסּור
לֹו הּגיעה אם אבל | הּקבּורה. ּכיֹום הּקרֹובה, ְְְְֲִִִַַָָָָָׁשמּועתֹו
ואינּה רחֹוקה, ׁשמּועה זֹו הרי - הּׁשלׁשים אחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹהּׁשמּועה
יֹום  ּוכאּלּו קֹורע. ואינֹו ּבלבד; אחד יֹום אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָנֹוהגת
ּככּלֹו. הּיֹום ּומקצת ׁשלׁשים, ויֹום ׁשביעי יֹום הּוא ְְְְְְִִִִַַָָֹֻהּׁשמּועה

אחת ·. ׁשעה אבלּות ׁשּנהג ּכיון ּככּלֹו? הּיֹום מקצת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיצד
ּולגּלח  ולסּו ולרחץ לנעל ּומּתר ּכּלֹו, הּיֹום ּכל נהג ּכאּלּו -ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻ

הּדברים  ּבכל מּתר הּוא וכן הּיֹום; .ּבׁשאר ְְְְִִֵַַָָָָֻ
ּביֹום ‚. אֹו הרגל ּבתֹו קרֹובה ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְְִֶֶֶָָָָָמי

עֹולה  - רחֹוקה נעׂשת הרגל אחר אֹו הּׁשּבת ּולאחר ְְֲֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
אחד  יֹום אּלא הּׁשּבת, לאחר אֹו הרגל לאחר נֹוהג ואינֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלֹו;

ּככּלֹו הּיֹום ּומקצת ׁשּבארנּו.ּבלבד, ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶַַַָֻ
ּבמקֹום „. היה אם - ׁשּבא עד ידע ולא קרֹוב , לֹו ׁשּמת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי

ּפרסאֹות  עׂשר מהל ׁשהּוא ּביֹום קרֹוב ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר , ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אצל  מנחמים מצא אם הּׁשביעי; ּבּיֹום ּבא אפּלּו - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
ּומצא  הֹואיל - לעמד ׁשּננערּו ּפי על אף - הּבית ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹּגדֹול

ׁש ּתׁשלּום עּמהם ּומֹונה לֹו, עֹולה ואם מנחמים, יֹום; לׁשים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹ
רחֹוק  ּבמקֹום היה אם וכן לעצמֹו. מֹונה מנחמים, מצא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלא
מּיֹום  ּוׁשלׁשים ׁשבעה לעצמֹו מֹונה ׁשני, ּביֹום ּבא אפּלּו -ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹ

ֶָׁשּבא.
אפּלּו‰. הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְֲִִִִִֵֵֵָָָָָֹהאבל,

ּבמקֹום  יֹוׁשב ואינֹו ,הֹול - ואיל מּכאן אחר; אבל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָלבית
הּמתנחמין  ּבמקֹום אּלא אחר המנחמין, למקֹום יצא ולא . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

יֹוׁשב  ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה; ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
ּכדרּכֹו; מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו;

אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית
.Â לקרע לֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב - ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכהן

למעלה  העם ּבגדיו וכל הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל , ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו [ביום אֹותֹו[מאכילין]ּבאין ְְְְֲִִֵֶַַָ

לאבלו] על הראשון מסב והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל -ְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
והּוא  ,'ּכּפרת 'אנּו אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָהּספסל.
אחרים  לנחם רצה ואם הּׁשמים'; מן 'ּתתּברכּו להם: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹומר

הממּנה הכהנים]- סגן להם:[- ואֹומר העם, ּבתֹו ממּצעֹו ְְְְְֵֶֶַַָָָֻ
ְָֻ'ּתנחמּו'.

.Ê יֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן
ּפלטרין אחר [ארמון]מּפתח לֹומר צרי ואין מתֹו, אחר ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ואי  אחרים, אבנר,מתים אחר ּדוד יצא ולא אבלים. מנחם נֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ
ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם להֹודיע ְְֱִִֶֶֶַַָָָֹאּלא

.Áלֹו ׁשּנתן ּומי עבדיו, אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכפי  אּלא ּתנחּומין, לֹו לדּבר רׁשּות להם ואין להּכנס; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָרׁשּות

אֹותן  ּׁשּירׁשה על מה מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין . ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּדרּגׁש. על מסב והּוא ְְֵֵֶַַַָָָהארץ,

ח  ¤¤ּפרק
מתֹו‡. על לקרע חּיב לא אבל "ּובגדיכם ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

אּלא  קריעה ואין לפרם. חּיב אחר הא תמתּו", ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֻתפרמּו,
ּומהיכן  ּבגדיו". את וּיקרע הּמל "וּיקם ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמעּמד,
אֹו הּצדדין מן אֹו מאחֹוריו והּקֹורע מּלפניו; ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָקֹורע?
ּבלבד, ּגדֹול ּכהן אּלא - קריעה חֹובת ידי יצא לא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה,

מּלמּטה. ּפֹורם ְִֵֶַָׁשהּוא
להבּדיל·. צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור [לקרוע]ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּבגד לקרע [למעלה]ׂשפת לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ
ּבפנים, ידֹו להכניס לֹו יׁש ,לפיכ אדם; ּבפני ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹּבפנים,

העליון]וקֹורע ּבגד [בגד אּלא לקרע חּיב ואינֹו ּבצנעה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלבד. ְְִֶַָהעליֹון

להחליף ‚. ּבא ואם לפנים; הּקרע אבלּות, ימי ׁשבעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוכל
ּבׁשעת  ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו מחליף, -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

המיתה]חּמּום אמּורים?[צער ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו , ְֲִִִֵֶֶַַָ
אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו. מאביו חּוץ הּמתים, ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבׁשאר
ואינֹו הּבגד, ׂשפת ּומבּדיל לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
ּכל  את וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ ּבידֹו, אּלא ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורע
מעּכב. אינֹו לבׂשרֹו, הּדבּוק הּזעה ּובגד ׁשעליו; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבגדים
אביו  על וכן ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב אחר, ּבגד החליף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואם
עד  החלּוק, מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - אּמֹו ְְְִִִֵֵֶַַָועל
ׁשּיקּבר  ואחר הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו; ּכתפֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיתּגּלה

לחלץ. חּיב אינֹו אּמֹו, אֹו ְִִֵַַָָֹאביו
לקטן„. נפׁש[קריעה]קֹורעין עגמת מּפני הרואים], .[שיבכו ְְְְִִֵֶֶַָָָ

ׁשּלא  לֹו, מֹודיעין ולא לֹו, מקרעין אין - מת לֹו ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָֹֹוחֹולה
מּפניו. הּנׁשים את ּומׁשּתקין עליו, ּדעּתֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּתּטרף

אׁשּתֹו‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ;וקֹורע ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָוכן

.Â,ׁשבעה ּבתֹו - חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמי
אפּלּו - אּמֹו ועל אביו ועל קֹורע. אינֹו ׁשבעה, לאחר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָקֹורע;

יֹום  ׁשלׁשים ּכל קֹורע, - ׁשבעה ּבּבגד לאחר הּיֹוצא וכל . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הרי  - עליהם עּתה קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּקרּוע

והּמתים. החּיים ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת ּגֹונב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַזה
.Ê ׁשהּוא אבי את  ואבּקר ,חלּוק 'הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹומר

ּומאחה קֹורע, - ׁשּמת ּומצאֹו ,והל חזק]חֹולה', לֹו[תופר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא  הֹודיעֹו לא ואם קרעֹו. ּדמי לֹו ונֹותן חלּוקֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֹאת

ּבֹו. יּגע לא זה הרי חֹולה, ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַֹמבּקר
.Á,ׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו, ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי

חֹוזר  אינֹו ּדּבּור, ּכדי ּבתֹו מת אם - מת ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָוקרע,
אחר. קרע וקֹורע חֹוזר מת, ּדּבּור ּכדי לאחר ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַוקֹורע;
ּבנֹו נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו', 'מת לֹו: ׁשאמרּו מי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן
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ידי  יצא הּדבר, אמּתת לֹו נֹודע ּדּבּור ּכדי ּבתֹו אם -ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
קרע  לקרע וחּיב יצא, לא - ּדּבּור ּכדי אחר ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹקריעה;

.אחר  ֵַ
.Ë.לכּלן אחד קרע קֹורע ּכאחד, הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמי

ועל  אחד, קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיה
אחר  קרע אּמֹו ועל .אביו ְִִֵֶַַַָ

.È אחר מת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמי
ׁשבעה, לאחר ואם אחר; קרע קֹורע ׁשבעה, ּבתֹו אם -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אחר  ׁשליׁשי מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על  ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמֹוסיף
עד  ,והֹול מֹוסיף וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף ׁשני, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשבעה

אצּבעֹות ׁשלׁש מרחיק לטּבּורֹו, הּגיע [מהקרע טּבּורֹו; ְְְִִִֶַַַַָָֹ
נתמּלא הקודם] לאחֹוריו; מחזירֹו מּלפניו, נתמּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוקֹורע.

למּטה. הֹופכֹו וקרע,|מּלמעלה, אביו', 'מת לֹו: אמרּו ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ
והעליֹון  מתאחה, הּתחּתֹון - והֹוסיף ּבנֹו מת ׁשבעה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָואחר
וקרע, ּבנֹו' 'מת לֹו: אמרּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מתאחה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
אחר; קרע קֹורע אּלא מֹוסיף, אינֹו - אביו מת ׁשבעה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר

ּבתֹוספת. ואּמֹו אביו ְְִִֵֶֶֶָׁשאין

ה'תשע"ג  שבט י"ט רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
ׁשֹולל‡. - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים [תופר ּכל ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

חלשה] ּומאחהתפירה ׁשבעה, לאחר חזקה]הּקרע [תפירה ְְְִֶֶַַַַַָ
ׁשלׁשים, לאחר ׁשֹולל - אּמֹו ועל אביו ועל ׁשלׁשים; ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָֹֹלאחר

וׁש קֹורעת והאּׁשה לעֹולם. מאחה על ואינֹו אפּלּו מּיד, ֹוללת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּצניעּות. מּפני אּמּה, ועל ְְְִִִִֵַַָָָאביה

חּיב ·. הּוא ּכ - אּמֹו ועל אביו על אדם ׁשּקֹורע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכדר
הּנׂשיא ועל ּתֹורה, ׁשּלּמדֹו רּבֹו על הסנהדרין]לקרע ראש -], ְְְִִִֶַַַַַָָֹ

הּׁשם, ּברּכת ועל ׁשּנהרג, הּצּבּור רב ועל ּדין, ּבית אב ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹועל
ועל  ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי ועל ׁשּנׂשרף, ּתֹורה ספר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָועל

ְִַָהּמקּדׁש.
ואינֹו‚. לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע - הּקרעים אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

לׁשללן, מּתר - מתאחין ׁשאין ּפי על ואף לעֹולם. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמאחה
ּוללקטן חלשות]למללן, תפירות סּלמֹות;[- ּכמין ולעׂשֹותן , ְְְְְְֲִַָָָָָָֻ

ּבלבד אלּכסנּדרי ּבאחּוי אּלא אסרּו חזקה]לא וכל [תפירה . ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
ּכלּום; עׂשה לא הּלקּוט, אֹו הּמלל אֹו הּׁשלל מּתֹו ְְְִֵַַַַַָָָָָֹהּקֹורע
הּכלי  הפ אפּלּו האלּכסנּדרי. האחּוי מּתֹו הּוא קֹורע ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

יאחה.[הבגד] לא - למּטה ׂשפתֹו ונעׂשת ,ְְְְֲֶַַַָָָֹ
.„,לפיכ הּלֹוקח. ּכ לאחֹותֹו, אסּור ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּוכׁשם

מתאחה  אינֹו זה ׁשּקרע לּלֹוקח, להֹודיע צרי .הּמֹוכר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשּנ‰. אביו? קרע ּכדר רּבֹו, על ׁשּקֹורע "והּוא ּומּנין אמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

עֹוד. ראהּו ולא ּופרׁשיו! יׂשראל רכב אבי אבי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמצעק:
קרעים" לׁשנים וּיקרעם ּבבגדיו, ׁשחּיב וּיחזק מּכאן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

הבגד]הּׂשפה[לקרוע]להבּדיל של .[העליונה ְְִַַָָ
.Â ׁשמּועה ועל ּדין, ּבית אב ועל הּנׂשיא, על ׁשּקֹורעין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּומּנין

ּבבגדיו, ּדוד "וּיחזק ׁשּנאמר: צּבּור? רב ׁשּנהרג ְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבאה
וּיצמּו וּיבּכּו, וּיסּפדּו, אּתֹו. אׁשר האנׁשים ּכל וגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוּיקרעם;

הערב  זה עד - ּבנֹו" יהֹונתן "ועל נׂשיא, זה - ׁשאּול" על , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבחרב" נפלּו ּכי - יׂשראל ּבית ועל ה' עם "ועל ּדין, ּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאב

הרעה. ׁשמּועה זֹו -ְָָָָ
.Ê הּׁשם ּברּכת על ׁשּקֹורעין אליקים ּומּנין "וּיבא ׁשּנאמר: ? ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

אסף  ּבן ויֹואח הּספר וׁשבנא הּבית על אׁשר חלקּיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבן
ואחד  הּׁשֹומע, אחד ּבגדים". קרּועי - חזקּיהּו אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמזּכיר,

לקרע. חּיבין - ׁשֹומע מּפי ְִִִִֵֵַַַַַָֹהּׁשֹומע
.Á ׁשּכבר ּדין, ּבבית ּכׁשּיעידּו לקרע חּיבין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהעדים

ׁשּׁשמעּו ּבׁשעה .קרעּו ְְְֶָָָָ
.Ë ויהי" ׁשּנאמר: ׁשּנׂשרף? ּתֹורה ספר על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין

הּמגּלה, ּכל ּתם עד . . וארּבעה ּדלתֹות ׁשלׁש יהּודי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹּכקרֹוא
ּבגדיהם  את קרעּו ולא פחדּו, ולא האח. על אׁשר האׁש ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעל

ע  וכל הּמל חּיבין בדיו"- ואין לקרע. ׁשחּיבין מּכלל , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבזרֹוע ׁשּנׂשרף ספר על אּלא בזדון]לקרע ּכּמעׂשה [בכח , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

על  ואחת הּגויל על אחת - קריעֹות ׁשּתי לקרע וחּיב  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשהיה.
ואת  הּמגּלה את הּמל ׂשרף "אחרי ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכתב,

ְִַָהּדברים".
.È ועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי על ׁשּקֹורעין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּנין

ׁשחרבּו מּׁשילה הּמקּדׁש מּׁשכם אנׁשים "וּיבאּו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבגדים". ּוקרעי זקן מגּלחי איׁש, ׁשמֹונים ְְְְְְִִִִֵֵָָָֹֻֻּומּׁשמרֹון,

.‡È חּיב - נׁשמתֹו יציאת ּבׁשעת הּמת עם ׁשעמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
הּכל  - ׁשּמת ּכׁשר אדם וכן קרֹובֹו; ׁשאינֹו ּפי על  אף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלקרע,

חכם  ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לקרע טפח,חּיבין וקֹורעין . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
קֹורעין  והּכל קרֹוביו; הּכל ׁשּמת, חכם אבל האבלים. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכׁשאר
מדרׁשֹו ּובית מּימין. וחֹולצין לּביהן, את ׁשּמגּלין עד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליו
חכמים  ּתלמידי נהגּו ּוכבר ׁשבעה. ּכל ּבטל חכם, אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשל
ׁשוין, ׁשהן ּפי על אף טפח, זה על זה לקרע מקֹום, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבכל

חברֹו. את מלּמד מהן אחד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָואין
.·È ּפניהם ׁשהחזירּו ּכיון - ׁשּמת החכם על הּקֹורעין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל

החכם, על ׁשהּקֹורע לי, ויראה ׁשֹוללין. הּמּטה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאחֹורי
אּלא  עליו מתאּבל אין - ׁשּמת רּבֹו ׁשאפּלּו למחר; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאחה

ׁשמּועה  יֹום אֹו מיתה יֹום אֹו ּבלבד, אחד לי,יֹום יראה וכן . ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
על  אף למחר, ׁשֹולל ּבֹו, וכּיֹוצא הּנׂשיא על הּקֹורע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשאפּלּו

לעֹולם. מאחה ׁשאינֹו ְְִֵֶֶַָּפי
.‚È אּלא עליו קֹורעין אין - ׁשּמת ׁשמּועתֹו ׁשּבאה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָחכם

ּומאחה  ּבּיֹום, ּבֹו וׁשֹולל ּכבֹודֹו; הּוא וזה הסּפד, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַּבׁשעת
.למחר  ְָָ

.„È וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב
ּבית  ּובני ּבטלין; ׁשּבעירֹו מדרׁשֹות ּבּתי וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹמּׂשמאל.
הּיֹוׁשבין  - מקֹומם את ּומׁשּנין הּכנסת, לבית נכנסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכנסת

ּבדרֹום  יׁשבּו ּבצפֹון והּיֹוׁשבין ּבצפֹון, יׁשבּו .ּבדרֹום ְְְְְְְְִֵֵַָָָָ
.ÂË הּידים ׁשּתי וחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנׂשיא

הּכנסת  ּבית ּובני ּבטלים. מדרׁשֹות ּבּתי וכל ּומּכאן; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּכאן
ולא  ויֹוצאין; ׁשבעה וקֹוראין הּכנסת, לבית ּבׁשּבת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹנכנסין
ּדוין  מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות יֹוׁשבין אּלא ּבּׁשּוק, ְְְְְִִִִֶַַָָָָיטּילּו

הּיֹום.[מצטערים] ַָּכל

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

la` zekld - mihtey xtq - hay h"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

י  ¤¤ּפרק
אבלּות ‡. למנין עֹולה אּלא הּׁשּבת ּבׁשּבת אבלּות ואין . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, כיסוי]ּבדברים ותׁשמיׁש[- הראׁש, ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ
ּבהן  נֹוהג אינֹו ׁשּבגלּוי, ּדברים אבל ּבחּמין. ּורחיצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמּטה,
ׁשלֹום  ונֹותן הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבלּות,
קרּוע  ּבגד ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלכל
להחליף, לֹו אין ואם אּמֹו; ועל אביו על אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָּבׁשּבת,

לאחֹוריו. הּקרע את ְֲִֶֶַַַַָמחזיר
הּמנחה ·. מן ׁשּבת? ּבערב הּמּטֹות את זֹוקפים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

ואף  .ׁשּתחׁש עד עליה יׁשב לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמעלה;
אֹותן  וכֹופה חֹוזר אחד, יֹום אּלא לֹו נׁשּתּיר ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

ׁשּבת  .ּבמֹוצאי ְֵַָָ
ּדבר ‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹהרגלים,

ּבהן  נֹוהג אבלּות ׁשעה מּדברי אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבטלה  - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאחת

| ׁשבעה. ּגזרת ויֹום מּמּנּו הּׁשנה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מֹונה  הּפסח, ּולאחר יֹום. ועׂשרים ׁשלׁשה ׁשּׁשה הּכּפּורים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

החג  ימי וׁשבעת ׁשבעה, ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ׁשהרי יֹום; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשר
מֹונה  עצרת, קדם מתֹו קבר אם וכן עׂשר. ארּבעה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי  אחד, יֹום ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; עׂשר ׁשּׁשה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאחריה

ימים. לׁשבעת ועֹולה רגל ְְְִִִֶֶַָָהיא
ּתׁשעה „. החג אחר מֹונה הּסּכֹות, חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻקבר

ּבלבד  טֹוב ימים יֹום ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל ׁשמיני ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
חג  ׁשל ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון

יֹום. ועׂשרים אחד הרי - אחד ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָרגל
אֹו‰. הרגלים, מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר

ּגזרת  מּמּנּו ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹקדם
יֹום  ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ּומּתר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשלׁשים.
לאחריהם  מֹונה ואינֹו ּככּלֹו; הּיֹום ׁשּמקצת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻהּכּפּורים,

מתּוּכלּום  אפּלּו - מתאּבל הּוא אּמֹו ועל אביו על ואם | . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ
ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - יֹום ּבׁשלׁשים הרגל [-קדם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

רב] מפסיקין שער הרגלים ואין חבריו; ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
זה. ֶָָּדבר

.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל
ׁשבעה  ּגזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
עד  מלאכה, לעׂשֹות ולא ,ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֻּבלבד.
ּולאחר  הּׁשבעה. ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום טֹוב; יֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּיּכנס

ו  הּמיתה, מּיֹום ׁשלׁשים מׁשלים טֹוב, ּבכל יֹום ּבהם אסּור ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ
ּדברים  .החמּׁשה ְֲִִַָָ

.Ê- ׁשּבת הּוא והרי  הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל
ּבתֹו לגּלח ּומּתר ׁשלׁשים, ּגזרת מּמּנּו -]ּבטלה [חול ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

וכן  ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, אנּוס ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹועד;
הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו עצרת, אחר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמגּלח
ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מי ׁשלׁשים. ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
לגּלח  ׁשאסּור ּפי על אף - ּגּלח ולא הרגל, ּבערב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלהיֹות

ּגזרת  ּבטלה ׁשהרי הּמֹועד; לאחר לגּלח מּתר ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּבּמֹועד,
ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשלׁשים,

.Á אבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר
מתחיל  הרגל לאחר אּלא ּברגל; אבלּות נֹוהג ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ׁשלׁשים  ּומֹונה אבלּות, ּדברי ּכל ּבהם ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלמנֹות

ׁשלׁשים  ּגזרת ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, .מּיֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ
.Ë מּיֹום הּׁשבעה מֹונה טֹובים, ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות

הֹואיל  אבלּות, ּבֹו נֹוהג ׁשאין ּפי על אף האחרֹון; ׁשני ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָטֹוב
ׁשּׁשה  מאחריו ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה הּוא, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומּדבריהם

הּקבּורה  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד; ּכמֹוימים , ְְְְִִִִֶַַָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר
אבלּות  ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ויֹום אֹו הֹואיל ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶ

יּדחה  - הּתֹורה מן ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָטֹוב
ּביֹום  קבר אם אבל ּתֹורה. ׁשל עׂשה מּפני ּדבריהם, ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעׂשה
ׁשּׁשניהם  אבלּות; ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹטֹוב
החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מהּטעם ,אר אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכיֹום

יא  ¤¤ּפרק
ּבּמֹועד,‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף

ּכתפֹו הקריעה]וחֹולץ ּומברין[ממקום את [מאכילים], ְְְִֵֵֶַ
הראשון]האבלים היום -[סעודות אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם ֲִֵֵֵֶֶַָָ

אין  - ׁשני ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶָֻּבחּלֹו
מברין. ולא חֹולצין, ולא ְְְְְִִִַֹֹקֹורעין,

ׁשחּיבין ·. הּקרֹובים אּלא חֹולצין, ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין
אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם, על וחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאבל,
החכם  על הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

הרחבה ּבתֹו העיר]ּבּמֹועד ככר את [- ׁשּמברין ּכדר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
עליו. אבלים ׁשהּכל - ֲֲִִֵֵֶַָָָֹהאבלים

מּטֹות ‚. על אּלא מברין אין ּבּמֹועד, האבלים את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין
עֹומדין זקּופֹות  אבל ּבּמֹועד. אבלים ּברּכת אֹומרין ואין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָ

ּברחֹוב, הּמּטה את מּניחין ואין ונפטרין. ּומנחמין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּבּׁשּורה,
ּבספד  אסּור ׁשהּמֹועד - ּבּמֹועד הּספד את להרּגיל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
ׁשאבל  ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקט אין וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָותענית.
מסּפידין  אין וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּוא
נֹוהגין  אבל חדׁשים; ּבראׁשי ולא ּופּורים, ּבחנּכה הּמת ְְֲֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָֹֻאת
ּופּורים, חנּכה לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֻֻּבהם

ְֲֵֶַּולאחריהם.
מעּנֹות„. ּבּמֹועד, להלן]הּנׁשים מטּפחֹות [מבואר לא אבל ְְְֲִֵַַַַָָֹ

כף] אל מעּנֹות [כף ּופּורים, וחנּכה חדׁשים ּובראׁשי ;ְְֲֳִִֵַַָָָֻ
הּמת, נקּבר ּבזה. ולא ּבזה לא מקֹוננֹות, אין אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּומטּפחֹות.

מטּפחֹות. ולא מעּנֹות ְְְְַַֹֹלא
עֹונֹות‰. ׁשּכּלן - עּנּוי? הּוא הספד]איזה ּכאחת.[דברי ְִֵֶֶַַָֻ

אחריה  עֹונֹות וכּלן אֹומרת, אחת - "ולּמדנה קינה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה קינה". רעּותּה ואּׁשה נהי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹבנתיכם
סֹופדין  - ׁשּמת חכמים ּתלמיד אבל ׁשּמתּו. העם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבׁשאר
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אבלּות ‡. למנין עֹולה אּלא הּׁשּבת ּבׁשּבת אבלּות ואין . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, כיסוי]ּבדברים ותׁשמיׁש[- הראׁש, ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ
ּבהן  נֹוהג אינֹו ׁשּבגלּוי, ּדברים אבל ּבחּמין. ּורחיצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמּטה,
ׁשלֹום  ונֹותן הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבלּות,
קרּוע  ּבגד ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלכל
להחליף, לֹו אין ואם אּמֹו; ועל אביו על אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָּבׁשּבת,

לאחֹוריו. הּקרע את ְֲִֶֶַַַַָמחזיר
הּמנחה ·. מן ׁשּבת? ּבערב הּמּטֹות את זֹוקפים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

ואף  .ׁשּתחׁש עד עליה יׁשב לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמעלה;
אֹותן  וכֹופה חֹוזר אחד, יֹום אּלא לֹו נׁשּתּיר ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

ׁשּבת  .ּבמֹוצאי ְֵַָָ
ּדבר ‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹהרגלים,

ּבהן  נֹוהג אבלּות ׁשעה מּדברי אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבטלה  - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאחת

| ׁשבעה. ּגזרת ויֹום מּמּנּו הּׁשנה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מֹונה  הּפסח, ּולאחר יֹום. ועׂשרים ׁשלׁשה ׁשּׁשה הּכּפּורים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

החג  ימי וׁשבעת ׁשבעה, ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ׁשהרי יֹום; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשר
מֹונה  עצרת, קדם מתֹו קבר אם וכן עׂשר. ארּבעה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי  אחד, יֹום ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; עׂשר ׁשּׁשה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאחריה

ימים. לׁשבעת ועֹולה רגל ְְְִִִֶֶַָָהיא
ּתׁשעה „. החג אחר מֹונה הּסּכֹות, חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻקבר

ּבלבד  טֹוב ימים יֹום ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל ׁשמיני ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
חג  ׁשל ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון

יֹום. ועׂשרים אחד הרי - אחד ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָרגל
אֹו‰. הרגלים, מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר

ּגזרת  מּמּנּו ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹקדם
יֹום  ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ּומּתר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשלׁשים.
לאחריהם  מֹונה ואינֹו ּככּלֹו; הּיֹום ׁשּמקצת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻהּכּפּורים,

מתּוּכלּום  אפּלּו - מתאּבל הּוא אּמֹו ועל אביו על ואם | . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ
ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - יֹום ּבׁשלׁשים הרגל [-קדם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

רב] מפסיקין שער הרגלים ואין חבריו; ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
זה. ֶָָּדבר

.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל
ׁשבעה  ּגזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
עד  מלאכה, לעׂשֹות ולא ,ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֻּבלבד.
ּולאחר  הּׁשבעה. ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום טֹוב; יֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּיּכנס

ו  הּמיתה, מּיֹום ׁשלׁשים מׁשלים טֹוב, ּבכל יֹום ּבהם אסּור ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ
ּדברים  .החמּׁשה ְֲִִַָָ

.Ê- ׁשּבת הּוא והרי  הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל
ּבתֹו לגּלח ּומּתר ׁשלׁשים, ּגזרת מּמּנּו -]ּבטלה [חול ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ

וכן  ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, אנּוס ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹועד;
הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו עצרת, אחר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמגּלח
ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מי ׁשלׁשים. ּגזרת מּמּנּו ּבטלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי
לגּלח  ׁשאסּור ּפי על אף - ּגּלח ולא הרגל, ּבערב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלהיֹות

ּגזרת  ּבטלה ׁשהרי הּמֹועד; לאחר לגּלח מּתר ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻּבּמֹועד,
ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשלׁשים,

.Á אבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר
מתחיל  הרגל לאחר אּלא ּברגל; אבלּות נֹוהג ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ׁשלׁשים  ּומֹונה אבלּות, ּדברי ּכל ּבהם ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלמנֹות

ׁשלׁשים  ּגזרת ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, .מּיֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹ
.Ë מּיֹום הּׁשבעה מֹונה טֹובים, ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות

הֹואיל  אבלּות, ּבֹו נֹוהג ׁשאין ּפי על אף האחרֹון; ׁשני ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָטֹוב
ׁשּׁשה  מאחריו ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה הּוא, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומּדבריהם

הּקבּורה  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד; ּכמֹוימים , ְְְְִִִִֶַַָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר
אבלּות  ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ויֹום אֹו הֹואיל ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶ

יּדחה  - הּתֹורה מן ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָטֹוב
ּביֹום  קבר אם אבל ּתֹורה. ׁשל עׂשה מּפני ּדבריהם, ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעׂשה
ׁשּׁשניהם  אבלּות; ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹטֹוב
החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מהּטעם ,אר אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכיֹום

יא  ¤¤ּפרק
ּבּמֹועד,‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף

ּכתפֹו הקריעה]וחֹולץ ּומברין[ממקום את [מאכילים], ְְְִֵֵֶַ
הראשון]האבלים היום -[סעודות אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם ֲִֵֵֵֶֶַָָ

אין  - ׁשני ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶָֻּבחּלֹו
מברין. ולא חֹולצין, ולא ְְְְְִִִַֹֹקֹורעין,

ׁשחּיבין ·. הּקרֹובים אּלא חֹולצין, ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין
אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם, על וחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאבל,
החכם  על הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

הרחבה ּבתֹו העיר]ּבּמֹועד ככר את [- ׁשּמברין ּכדר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
עליו. אבלים ׁשהּכל - ֲֲִִֵֵֶַָָָֹהאבלים

מּטֹות ‚. על אּלא מברין אין ּבּמֹועד, האבלים את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין
עֹומדין זקּופֹות  אבל ּבּמֹועד. אבלים ּברּכת אֹומרין ואין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָ

ּברחֹוב, הּמּטה את מּניחין ואין ונפטרין. ּומנחמין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּבּׁשּורה,
ּבספד  אסּור ׁשהּמֹועד - ּבּמֹועד הּספד את להרּגיל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
ׁשאבל  ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקט אין וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָותענית.
מסּפידין  אין וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּוא
נֹוהגין  אבל חדׁשים; ּבראׁשי ולא ּופּורים, ּבחנּכה הּמת ְְֲֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָֹֻאת
ּופּורים, חנּכה לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֻֻּבהם

ְֲֵֶַּולאחריהם.
מעּנֹות„. ּבּמֹועד, להלן]הּנׁשים מטּפחֹות [מבואר לא אבל ְְְֲִֵַַַַָָֹ

כף] אל מעּנֹות [כף ּופּורים, וחנּכה חדׁשים ּובראׁשי ;ְְֲֳִִֵַַָָָֻ
הּמת, נקּבר ּבזה. ולא ּבזה לא מקֹוננֹות, אין אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּומטּפחֹות.

מטּפחֹות. ולא מעּנֹות ְְְְַַֹֹלא
עֹונֹות‰. ׁשּכּלן - עּנּוי? הּוא הספד]איזה ּכאחת.[דברי ְִֵֶֶַַָֻ

אחריה  עֹונֹות וכּלן אֹומרת, אחת - "ולּמדנה קינה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה קינה". רעּותּה ואּׁשה נהי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹבנתיכם
סֹופדין  - ׁשּמת חכמים ּתלמיד אבל ׁשּמתּו. העם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבׁשאר
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וראׁשי  ּופּורים ּבחנּכה לֹומר צרי ואין ּבּמֹועד, ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֻאֹותֹו
ּבימים  אֹותֹו סֹופדין ואין ׁשני. טֹוב ּביֹום לא אבל ְְְְֲֳִִִִֵֵָָָֹחדׁשים;
ּכפניו  ׁשמּועתֹו, ויֹום ּבספד. אסּורין נקּבר, ּבפניו; אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלּו,

רחֹוקה. ׁשהיא ּפי על אף אֹותֹו וסֹופדין ְְְִִִֶַַָהּוא;
.Âׁשּלּה מת על אּׁשה ּתעֹורר ספדן]לא יֹום [ע"י ׁשלׁשים ְְִִֵֵֶַָָֹֹ

ּדוים והם החג יבֹוא ׁשּלא ּכדי לחג, ׁשאין [מצטערים]קדם ; ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה יֹום. ׁשלׁשים הּלב מן מׁשּתּכח ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמת
לחג, סמּו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו מת אם אבל יׁשן; ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹּבמת

ְֶֶמעֹוררת.
.Ê מת לֹו ׁשּמת ּומי ּכרגל. הן הרי החתנּות, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשבעת

ימי  מׁשלים - ואּמֹו אביו אפּלּו - הּמׁשּתה ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּבתֹו
הּׁשלׁשים  ּומֹונה אבלּות; ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּׂשמחה,

הּׂשמחה  ימי ׁשבעת .מאחר ְְְִִֵֵַַַַָ
.Á ּכדי טבחֹו, וטבח ּפּתֹו ואפה הּסעּודה צרכי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהכין

אם  - לּׂשמחה ׁשּיּכנסּו קדם מת לֹו ּומת לּׂשמחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּכנסּו
ׁשבעת  ונֹוהג והּפת, הּבׂשר מֹוכר - ּבׂשר ּגּבי על מים נתן ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹלא
נתן  ואם הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר אבלּות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָימי

ּב ּגּבי על מכניסין מים - אֹותֹו למּכר אפׁשר אי ׁשהרי ׂשר, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבעילת  ּובֹועל לחּפה, הּכּלה ואת החתן ואת לחדר, הּמת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאת
נֹוהג  ּכ ואחר הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ונֹוהג ּופֹורׁש. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה,
ּבדברים  נֹוהג הּימים, אֹותם וכל אבלּות. ימי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָׁשבעת
יׁשנה  והיא האנׁשים, ּבין יׁשן הּוא ,לפיכ ּכׁשּבת; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּבצנעה
ּתכׁשיטין  מֹונעין ואין מּטתֹו. יׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבין
למּכר  ׁשאפׁשר ּבמקֹום היה יֹום. ׁשלׁשים ּכל הּכּלה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹמן
אבלּות  ונֹוהג מֹוכר, - מים עליו ׁשּנתן ּפי על אף ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבׂשר,
ּפי  על אף הּבׂשר, למּכר אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום היּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּתחּלה;
ּבּמה  ּתחּלה. הּמׁשּתה ימי ׁשבעת נֹוהג - מים עליו נתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּכּלה, ׁשל אּמּה אֹו חתן ׁשל אביו ּבׁשּמת אמּורים? ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּדברים
אם  אבל להם. ׁשּיטרח מי להם אין זֹו, סעּודה יפסידּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאם
- קרֹוביהם ׁשאר אֹו חתן, ׁשל אּמֹו אֹו ּכּלה, ׁשל אביה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמת
לחּפה, ּתּכנס ּכ ואחר ּתחּלה, האבל ימי ׁשבעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻנֹוהגין

הּמׁשּתה  ימי ׁשבעת .וינהגּו ְְְְְֲִִִֵֶַַ

ה'תשע"ג  שבט כ' חמישי יום
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הּיֹורׁשין ‡. את ּכֹופין ,לפיכ הּוא; הּמת ּכבֹוד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָההסּפד,

והמקֹוננֹות המקֹוננים ׂשכר ספדנים]לּתן אֹותֹו.[- וסֹופדין , ְְְְְְְְִִִֵַַַ
צּוה  אם אבל אֹותֹו. סֹופדין אין ּתסּפדּוהּו', 'אל צּוה: ְְְְֲִִִִִִֵַָָָואם
ׁשּנאמר: מצוה, ׁשהּקבּורה לֹו; ׁשֹומעין אין - יּקבר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

ּתקּברּנּו". קבֹור ְְִִֶָ"ּכי
וכל ·. ימים. מארי אינֹו חכם, ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

ּכׁשר  אדם ּבהסּפד וכל הּמתעּצל ּבחּייו; לקברֹו ראּוי , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
אצל  ׁשמּור ּכ על ׂשכרֹו הרי ּכׁשר, אדם על ּדמעֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמֹוריד

הּוא.הּקדֹוׁש ּברּו ַָָ
מׁשּנין‚. ואין חכם, ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין [-אין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּדרמעבירים] אּלא מּטתֹו מֹוציאין ואין למּטה, מּמּטה ְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹותֹו

מּתר  העם, ּובׁשאר ּגג. ּדר אֹותּה ׁשּיׁשלׁשלּו לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּפתחים,
ֲַלעׂשֹות.

לּמת„. מֹוׁשבֹות וׁשבעה מעמדֹות מּׁשבעה ּפֹוחתין [-אין ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
מהקבורה] ּבפחֹות בחזרה ּומֹוׁשב מעמד עֹוׂשין ואין ;ְְֲִֵַָָָ

ּביֹום  אּלא עֹוׂשין ואין ּבקרֹובים. אּלא עֹוׂשין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמעׂשרה,
ּבמקֹום  עֹוׂשין ּכיצד ׁשּנהגּו. ּובמקֹום הּקברֹות, ּובבית ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָראׁשֹון,
ּבני  ׁשאינן מׁשּפחה ּובני הּקרֹובים ׁשאר מעמידין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנהגּו?
ּכ ואחר ּבהן; וכּיֹוצא קינֹות ּדברי לפניהם ואֹומרין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאבל,
ּדברים  לפניהם ואֹומרין ׁשבּו'! יקרים, 'ׁשבּו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָאֹומרין:
יקרים, 'עּמדּו, אֹומרין: ּכ ואחר יֹוׁשבין; ּכׁשהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאחרים
ׁשבעה  ּכ ואֹומר וחֹוזר עֹומדין. ּכׁשהם ואֹומרין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹעמדּו'!

ְִָּפעמים.
.‰ּכ ׁשּנהגּו, ּבמקֹום לאנׁשים ּומֹוׁשב מעמד ׁשעֹוׂשין ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָּכדר

לנׁשים  ּכאנׁשעֹוׂשין הּנׁשים את ּומסּפידין מקֹום.; ּבכל ים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָ
ּגנאי  ׁשּזה לעֹולם, ּברחֹוב האּׁשה מּטת מּניחין אין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאבל

קבּורתּה. למיתתּה, סמּו אּלא ְְִִֶָָָָָָָָלאּׁשה;
.Â ולא ּונהי, קינים עליהן אֹומרים אין - עצמֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֹהמלּקט

עליהם  אֹומרין אבל אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּברּכת
ּכּבּוׁשים  ודברי הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ׁשבח .ּדברי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

.Ê מת ׁשל ׁשדרֹו אם - למקֹום מּמקֹום מת ׁשל ארֹונֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָהמפּנה
אבלים  ּברּכת עליו ואֹומרים ּבׁשּורה, עליו עֹומדין - ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָקּים
ׁשהעבירּוהּו ּפי על אף אֹותֹו, ּומסּפידין אבלים, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַותנחּומי
מסּפידין  אין - קּימת ׁשדרֹו אין ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלאחר
ּברּכת  לא עליו אֹומרין ואין ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹאֹותֹו,

אבלים  ּתנחּומי ולא ּדברים אבלים - אבלים? ּברּכת הן ואּלּו . ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֹ
ּבׁשּורה. ׁשאֹומרין - אבלים ּתנחּומי האבל; ּבבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאֹומרים

.Á ּכל עליהם מתאּבל זה הרי - ואּמֹו אביו עצמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמלּקט
ּבסדינֹו לֹו צרּורין אפּלּו מתאּבל, אין ולערב ּכּלֹו; ואין הּיֹום . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻ

קינֹות. עליהם ְֲִִֵֶאֹומרין
.Ë ראּוי יהיה ׁשנים ּכּמה ּובן הּקטּנים. את מסּפידין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין

עׁשירים  ּובני חמׁש, ּבני - זקנים ּבני אֹו ענּיים ּבני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָלהסּפד?
נקבֹות  ואחד זכרים אחד ׁשׁש; ּבני -. ְְְְִֵֵֵֶֶָָָ

.Èּבחיק יֹוצא - יֹום ׁשלׁשים ּכל - ׁשּמת בידים]ּתינֹוק -], ְְִִֵֵֵֶָֹ
אחד  ּבאיׁש לא אבל אנׁשים; ּובׁשני אחת ּבאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹונקּבר
ואין  ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין הּיחּוד. מּפני נׁשים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָּובׁשּתי
ׁשלׁשים  ּבן אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים, ּברּכת עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹאֹומרין

ּבגלֹוסקמא יֹוצא - ּגמּורים ארון]יֹום הּנּטלת [- קטּנה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
בזרועות]ּבאגּפים עליו [- ואֹומרין ּבׁשּורה, עליו ועֹומדין , ְְְְְֲִִִַַַָָָָָ

יֹוצא  חדׁש, עׂשר ׁשנים ּבן אבלים. ותנחּומי אבלים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹּברּכת
ְִָּבמּטה.

.‡Èמצהיבין רּבים ּבמּטה, הּיֹוצא מצטערים]ּכל וכל [- עליו; ְְְִִִִֵַַַָָָָָ
הּנּכר וכל עליו. מצהיבין רּבים אין ּבמּטה, יֹוצא [-ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

לרּבים,מוכר] נּכר ׁשאינֹו וכל ּבֹו; מתעּסקין רּבים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָלרּבים,
לצאת  נׁשים ׁשּנהגּו ּומקֹום ּבֹו. להתעּסק חּיבין הרּבים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאין
יֹוצאֹות  הּמּטה, לאחר הּמּטה; לפני יֹוצאֹות הּמּטה, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלפני

הּמּטה. ְִַַַָלאחר
.·Èוהּׁשפחֹות הכנענים]העבדים אֹותם,[- מסּפידים אין - ְְְֲִִִֵַַָָָָ
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ו  ּבׁשּורה; עליהם עֹומדין ּברּכת ואין עליהם אֹומרים אין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ
ׁשאֹומרין  ּכׁשם לֹו אֹומרין אּלא אבלים, ּתנחּומי ולא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹאבלים,

.'חסרֹונ ימּלא 'הּמקֹום ׁשּמת: חמֹורֹו ועל ׁשֹורֹו על ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָלֹו
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הּמת,‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

הּמלּוין  וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה  לפני ׁשּורה להם, סביב עֹומדין הּמת ׁשּורה את ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמנין. מן אבלים ואין מעׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
ּבאין ·. המנחמין וכל המנחמין, לׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

מן  'ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻאצל
לביתֹו האבל הֹול ּכ ואחר ויֹום הּׁשמים'; יֹום ּובכל . ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּפנים  ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין אבלּות, ימי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּׁשבעת
ניחמוהו]חדׁשֹות ּבאּו.[שלא ׁשּלא ּבין , ֲֵֶָָֹ

ּבראׁש‚. מסב על האבל אּלא ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
לֹומר  רּׁשאין ואין לארץ". אּתֹו "וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּבי
אליו  ּדבר "ואין ׁשּנאמר: - ּתחּלה האבל ׁשּיפּתח עד ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּדבר,

את ּד ויקּלל ּפיהּו, את אּיֹוב ּפתח כן "אחרי ּוכתיב: בר", ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
המנחמין  אין ׁשּוב - ראׁשֹו ׁשּנענע וכיון אליפז". וּיען ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיֹומֹו

מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ליׁשב ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹרּׁשאין
אדם „. ּבני עׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת

ּוׁשאר  האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָּכׁשרין,
ּבכל  קבּועין עׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהם. מתקּבצין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹהעם
ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין העם, מּׁשאר עׂשרה מתקּבצין - ויֹום .יֹום ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָ

נׂשיא‰. ּבפני לעמד חּיבין לביהמ"ד]הּכל חּוץ [כשנכנס , ְֲִִִֵַַַָָֹֹ
חּוץ  'ׁשב', אדם: אֹומר מּפניו העֹומד ּולכל וחֹולה; ְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָמאבל

ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, יׁשב ׁשּמׁשמע: - וחֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמאבל
.Âהאבל,[שוטפים]ּומרּבצין[מטאטאים]מכּבדין ּבבית ְְְְְִִֵֵֶַַָ

וקיתֹונֹות וכֹוסֹות קערֹות ּוצלֹוחּיֹות,[כדים]ּומדיחין ְְְְְִִִִָ
הּמגמר  את לא ׁשם מביאין אין אבל הּנרֹות; את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומדליקין

הּבׂשמים.[קטורת] את ולא ,ְְִֶַָֹ
.Êּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין מאכילים אין -] ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

לאבל] הראשון ׁשעם,ביום ּבכלי ולא ּכסף ּבכלי מעץ לא -] ְְְִִֵֵֶֶַַֹֹ
קלּופה אלון] ערבה ׁשל נסרים ּבכלי אּלא ּבהן; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכּיֹוצא

מׁשקין  ואין לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹוכּיֹוצא
ׁשאין  הענּיים את לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה, אּלא לבנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבזכּוכית

טֹובֹות. ֵֵֶיינֹותיהן
.Á אחד לכל ּכֹוסֹות עׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וארּבעה  אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה - ְְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹואחד
יׁשּתּכר  ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה; .אחר ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

.Ëׁשמּועה אֹומרין הלכה]אין אּלא [- האבל, ּבבית והּגדה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּדוין מצטערים]יֹוׁשבין אּלא [- הּמת, ּבפני אֹומרין אין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

צרכים]ּדברים ּבפניו,[- ּתֹורה ּבדברי לעסק אבל מת; ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
אסּור. - הּקברֹות ּבבית ְְֵַָָאֹו

.È מסּפידין ואין ימים, ׁשלׁשה על יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאין
ׁשבעה  על אבל יתר העם. ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עליהן  ּבֹוכין ואין חכמתן; רב לפי הּכל חכמים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּתלמידי
ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו ׁשאין - יֹום מּׁשלׁשים ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹיֹותר

י  מסּפידין אין וכן מׁשה". אבל בכי ימי ׁשנים "וּיּתמּו על תר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּוׁשנים  הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין - חדׁש ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹעׂשר
ׁשנים  לאחר ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. חדׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעׂשר

אֹותֹו. סֹופדין אין חדׁש, ְִֵֶָָֹעׂשר
.‡È מּדי יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה ׁשּנאמר:[באבלות]אל - ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּוא  ׁשּזה מּדי; יתר ּכלֹומר: לֹו", ּתנדּו ואל למת, ּתבּכּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻ"אל
זה  הרי העֹולם, מנהג על עצמֹו והמצער עֹולם, ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמנהגֹו
להסּפד, ׁשבעה לבכי, ׁשלׁשה יעׂשה? ּכיצד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטּפׁש.

החמּׁשה. ולׁשאר לתסּפרת יֹום ְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹׁשלׁשים
.·È אכזרי זה הרי חכמים, ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשּלא מי ;ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ואחד  ּבתׁשּובה. ויחזר ּבמעׂשיו, ויפׁשּפׁש וידאג יפחד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ׁשלׁשה  ּכל ּכּלּה. החבּורה ּכל ּתדאג ׁשּמת, חבּורה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמּבני
על  לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻימים
,ואיל מּכאן זוית; ּבקרן מּנחת ׁשבעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּכתפֹו;
לחזר  עצמֹו להכין ּכדי זה ּכל ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוברת

ולא [בתשובה] אתם "הּכית אֹומר: הּוא והרי מּׁשנתֹו, ויעֹור ,ְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹ
ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל, ְְְִִִֶָָָָָחלּו";
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חֹולים ‡. לבּקר ּדבריהם ׁשל עׂשה אבלים,מצות ּולנחם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

הּכּלה ּולהכניס הּמת, האֹורחים,[לחופה]ּולהֹוציא ּוללּוֹות , ְְְְְִִִֵַַַַַָָ
לפניו, וליל הּכתף, על לׂשאת הּקבּורה, צרכי ּבכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹולעסק
ּולסעדם  והּכּלה, החתן לׂשּמח וכן ולקּבר; ולחּפר, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹולסּפד,
להן  ׁשאין ׁשּבגּופֹו, חסדים ּגמילּות הם ואּלּו צרכיהם. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבכל
הם  הרי מּדבריהם, אּלּו מצוֹות ׁשּכל ּפי על אף | ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשעּור.
רֹוצה  ׁשאּתה הּדברים ּכל ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבכלל
ּבתֹורה  לאחי אּתה אֹותם עׂשה אחרים, ל אֹותם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָׁשּיעׂשּו

ְְִּובמצוֹות.
הּלּוּוי·. אורח]ׂשכר החק [של והּוא הּכל; מן מרּבה ְְְִִֶַַַַֹֹֻ

מאכיל  - ּבּה ׁשּנהג החסד ודר אבינּו, אברהם ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחקקֹו
הכנסת  ּוגדֹולה אֹותם. ּומלּוה אֹותם, ּומׁשקה ּדרכים, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָעֹוברי

ׁשּנ ׁשכינה, ּפני מהקּבלת ׁשלׁשה אֹורחים והּנה "וּירא, אמר: ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשאינֹו 'ּכל חכמים: אמרּו מהכנסתם; יֹותר ולּוּוים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָאנׁשים".

ּדמים'. ׁשֹופ ּכאּלּו ְְִִֵֶַָמלּוה,
.‚[- ּדין [בי"ד ּובית לצדקה. ׁשּכֹופין ּכדר ללויה, ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכֹופין

למקֹום; מּמקֹום העֹובר אדם ללּוֹות ׁשלּוחין מתּקנין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהיּו
ׁשפכּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם מעלה זה, ּבדבר נתעּצלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
לֹו יׁש ּבעיר, אּמֹות ארּבע חברֹו את המלּוה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדמים.
הרב  ּבּה? אדם ׁשחּיב הּלויה ׁשעּור הּוא וכּמה מרּבה. ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׂשכר

עיר ׁשל עּבּורּה עד לעיר]לּתלמיד, מחוץ אמה והאיׁש[ע' ; ְְִִִִֶַַַָָ
ואם  ּפרסה; עד לרב, והּתלמיד הּׁשּבת. ּתחּום עד ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָלחברֹו,

ּפרסאֹות. ׁשלׁש עד מבהק, רּבֹו ְְַַַָָָָָֹֻהיה
את „. מבּקר ּגדֹול אפּלּו הּכל; על מצוה - חֹולים ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבּקּור

זה  הרי הּמֹוסיף, וכל ּבּיֹום; הרּבה ּפעמים ּומבּקרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקטן.
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ו  ּבׁשּורה; עליהם עֹומדין ּברּכת ואין עליהם אֹומרים אין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ
ׁשאֹומרין  ּכׁשם לֹו אֹומרין אּלא אבלים, ּתנחּומי ולא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹאבלים,

.'חסרֹונ ימּלא 'הּמקֹום ׁשּמת: חמֹורֹו ועל ׁשֹורֹו על ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָלֹו

יג  ¤¤ּפרק
הּמת,‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

הּמלּוין  וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה  לפני ׁשּורה להם, סביב עֹומדין הּמת ׁשּורה את ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּמנין. מן אבלים ואין מעׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
ּבאין ·. המנחמין וכל המנחמין, לׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

מן  'ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻאצל
לביתֹו האבל הֹול ּכ ואחר ויֹום הּׁשמים'; יֹום ּובכל . ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּפנים  ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין אבלּות, ימי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּׁשבעת
ניחמוהו]חדׁשֹות ּבאּו.[שלא ׁשּלא ּבין , ֲֵֶָָֹ

ּבראׁש‚. מסב על האבל אּלא ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ; ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
לֹומר  רּׁשאין ואין לארץ". אּתֹו "וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּבי
אליו  ּדבר "ואין ׁשּנאמר: - ּתחּלה האבל ׁשּיפּתח עד ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּדבר,

את ּד ויקּלל ּפיהּו, את אּיֹוב ּפתח כן "אחרי ּוכתיב: בר", ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
המנחמין  אין ׁשּוב - ראׁשֹו ׁשּנענע וכיון אליפז". וּיען ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיֹומֹו

מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ליׁשב ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹרּׁשאין
אדם „. ּבני עׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת

ּוׁשאר  האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָּכׁשרין,
ּבכל  קבּועין עׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהם. מתקּבצין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹהעם
ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין העם, מּׁשאר עׂשרה מתקּבצין - ויֹום .יֹום ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָ

נׂשיא‰. ּבפני לעמד חּיבין לביהמ"ד]הּכל חּוץ [כשנכנס , ְֲִִִֵַַַָָֹֹ
חּוץ  'ׁשב', אדם: אֹומר מּפניו העֹומד ּולכל וחֹולה; ְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָמאבל

ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, יׁשב ׁשּמׁשמע: - וחֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמאבל
.Âהאבל,[שוטפים]ּומרּבצין[מטאטאים]מכּבדין ּבבית ְְְְְִִֵֵֶַַָ

וקיתֹונֹות וכֹוסֹות קערֹות ּוצלֹוחּיֹות,[כדים]ּומדיחין ְְְְְִִִִָ
הּמגמר  את לא ׁשם מביאין אין אבל הּנרֹות; את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּומדליקין

הּבׂשמים.[קטורת] את ולא ,ְְִֶַָֹ
.Êּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין מאכילים אין -] ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

לאבל] הראשון ׁשעם,ביום ּבכלי ולא ּכסף ּבכלי מעץ לא -] ְְְִִֵֵֶֶַַֹֹ
קלּופה אלון] ערבה ׁשל נסרים ּבכלי אּלא ּבהן; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכּיֹוצא

מׁשקין  ואין לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹוכּיֹוצא
ׁשאין  הענּיים את לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה, אּלא לבנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבזכּוכית

טֹובֹות. ֵֵֶיינֹותיהן
.Á אחד לכל ּכֹוסֹות עׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וארּבעה  אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה - ְְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹואחד
יׁשּתּכר  ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה; .אחר ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

.Ëׁשמּועה אֹומרין הלכה]אין אּלא [- האבל, ּבבית והּגדה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּדוין מצטערים]יֹוׁשבין אּלא [- הּמת, ּבפני אֹומרין אין וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

צרכים]ּדברים ּבפניו,[- ּתֹורה ּבדברי לעסק אבל מת; ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
אסּור. - הּקברֹות ּבבית ְְֵַָָאֹו

.È מסּפידין ואין ימים, ׁשלׁשה על יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאין
ׁשבעה  על אבל יתר העם. ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עליהן  ּבֹוכין ואין חכמתן; רב לפי הּכל חכמים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּתלמידי
ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו ׁשאין - יֹום מּׁשלׁשים ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹיֹותר

י  מסּפידין אין וכן מׁשה". אבל בכי ימי ׁשנים "וּיּתמּו על תר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ּוׁשנים  הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין - חדׁש ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹעׂשר
ׁשנים  לאחר ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. חדׁש ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעׂשר

אֹותֹו. סֹופדין אין חדׁש, ְִֵֶָָֹעׂשר
.‡È מּדי יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה ׁשּנאמר:[באבלות]אל - ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּוא  ׁשּזה מּדי; יתר ּכלֹומר: לֹו", ּתנדּו ואל למת, ּתבּכּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻ"אל
זה  הרי העֹולם, מנהג על עצמֹו והמצער עֹולם, ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמנהגֹו
להסּפד, ׁשבעה לבכי, ׁשלׁשה יעׂשה? ּכיצד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטּפׁש.

החמּׁשה. ולׁשאר לתסּפרת יֹום ְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹׁשלׁשים
.·È אכזרי זה הרי חכמים, ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשּלא מי ;ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ואחד  ּבתׁשּובה. ויחזר ּבמעׂשיו, ויפׁשּפׁש וידאג יפחד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ׁשלׁשה  ּכל ּכּלּה. החבּורה ּכל ּתדאג ׁשּמת, חבּורה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמּבני
על  לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻימים
,ואיל מּכאן זוית; ּבקרן מּנחת ׁשבעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּכתפֹו;
לחזר  עצמֹו להכין ּכדי זה ּכל ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוברת

ולא [בתשובה] אתם "הּכית אֹומר: הּוא והרי מּׁשנתֹו, ויעֹור ,ְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹ
ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל, ְְְִִִֶָָָָָחלּו";

יד  ¤¤ּפרק
חֹולים ‡. לבּקר ּדבריהם ׁשל עׂשה אבלים,מצות ּולנחם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

הּכּלה ּולהכניס הּמת, האֹורחים,[לחופה]ּולהֹוציא ּוללּוֹות , ְְְְְִִִֵַַַַַָָ
לפניו, וליל הּכתף, על לׂשאת הּקבּורה, צרכי ּבכל ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹולעסק
ּולסעדם  והּכּלה, החתן לׂשּמח וכן ולקּבר; ולחּפר, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹולסּפד,
להן  ׁשאין ׁשּבגּופֹו, חסדים ּגמילּות הם ואּלּו צרכיהם. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבכל
הם  הרי מּדבריהם, אּלּו מצוֹות ׁשּכל ּפי על אף | ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשעּור.
רֹוצה  ׁשאּתה הּדברים ּכל ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבכלל
ּבתֹורה  לאחי אּתה אֹותם עׂשה אחרים, ל אֹותם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָׁשּיעׂשּו

ְְִּובמצוֹות.
הּלּוּוי·. אורח]ׂשכר החק [של והּוא הּכל; מן מרּבה ְְְִִֶַַַַֹֹֻ

מאכיל  - ּבּה ׁשּנהג החסד ודר אבינּו, אברהם ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחקקֹו
הכנסת  ּוגדֹולה אֹותם. ּומלּוה אֹותם, ּומׁשקה ּדרכים, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָעֹוברי

ׁשּנ ׁשכינה, ּפני מהקּבלת ׁשלׁשה אֹורחים והּנה "וּירא, אמר: ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשאינֹו 'ּכל חכמים: אמרּו מהכנסתם; יֹותר ולּוּוים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָאנׁשים".

ּדמים'. ׁשֹופ ּכאּלּו ְְִִֵֶַָמלּוה,
.‚[- ּדין [בי"ד ּובית לצדקה. ׁשּכֹופין ּכדר ללויה, ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָּכֹופין

למקֹום; מּמקֹום העֹובר אדם ללּוֹות ׁשלּוחין מתּקנין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהיּו
ׁשפכּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם מעלה זה, ּבדבר נתעּצלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָואם
לֹו יׁש ּבעיר, אּמֹות ארּבע חברֹו את המלּוה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדמים.
הרב  ּבּה? אדם ׁשחּיב הּלויה ׁשעּור הּוא וכּמה מרּבה. ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׂשכר

עיר ׁשל עּבּורּה עד לעיר]לּתלמיד, מחוץ אמה והאיׁש[ע' ; ְְִִִִֶַַַָָ
ואם  ּפרסה; עד לרב, והּתלמיד הּׁשּבת. ּתחּום עד ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָלחברֹו,

ּפרסאֹות. ׁשלׁש עד מבהק, רּבֹו ְְַַַָָָָָֹֻהיה
את „. מבּקר ּגדֹול אפּלּו הּכל; על מצוה - חֹולים ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבּקּור

זה  הרי הּמֹוסיף, וכל ּבּיֹום; הרּבה ּפעמים ּומבּקרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקטן.
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ּכאּלּומׁשּבח  החֹולה, את המבּקר וכל יטריח. ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּכאּלּו מבּקר, ׁשאינֹו וכל מעליו; והקל מחליֹו, חלק ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנטל

ּדמים. ִֵָׁשֹופ
ואם ‰. והלאה; ׁשליׁשי מּיֹום אּלא החֹולה, את מבּקרין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאין

מּיד  אֹותֹו מבּקרין - והכּביד החלי, עליו מבּקרין קפץ ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
אחרֹונֹות, ּבׁשלׁש ולא ּבּיֹום, ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּבׁשלׁש ְְְֲִַַָָָֹֹֹֹלא

ׁשהן בהן]מּפני לא [- מבּקרין ואין החֹולה. ּבצרכי מתעּסקין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
מּפני  - הראׁש מחֹוׁשי ולא העין, חֹולי ולא מעים, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֹֹֹחֹולי

להם. קׁשה ִֶֶֶַָָׁשהּבּקּור
.Â,מּטה ּגּבי על לא יׁשב לא - החֹולה את לבּקר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּנכנס

מקֹום  ּגּבי על ולא ּכּסא, ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
ויֹוׁשב ּגבֹוּה מתעּטף, אּלא מּמראׁשֹותיו; למעלה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ויֹוצא. רחמים, עליו ּומבּקׁש מּמראׁשֹותיו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָלמּטה
.Ê חֹולים לבּקּור קֹודמת אבלים ׁשּנחמת לי, ׁשּנחּום יראה ; ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

הּמתים. ועם החּיים עם חסדים ּגמילּות ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָאבלים
.Á ּומתעּסק הּכּלה, את מּניח - וכּלה מת לפניו ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי

הּמת  מת עם אבל". ּבבית חכמים "לב אֹומר: הּוא וכן ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָ
מּלפני  הּמת את מעבירין ,ּבּדר ּבזה זה ׁשּנפּגׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכּלה

.הּמל מּלפני עֹוברין והּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹהּכּלה;
.Ë.הּכּלה ּולהכנסת הּמת להֹוצאת ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָמבּטלין

ּכל  לֹו יׁש אבל צרּכֹו; ּכל לֹו ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּמה
ּתֹורה, ּבתלמּוד מתעּסקין ׁשאין וכל מבּטלין. אין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָצרּכֹו,

עּמֹו להתעּסק .חּיבין ְְִִִֵַַָ
.È,מלאכה ּבעׂשּית אסּורין העיר ּבני ּכל - ּבעיר אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמת

מּתרין  ּבצרכיו, ׁשּיתעּסק מי לֹו יׁש ואם ׁשּיקּברּוהּו; .עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
.‡È,רּבֹוא ׁשּׁשים עד עּמֹו היּו אפּלּו - ׁשּמת חכמים ְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּתלמיד

אין  רּבֹוא, ׁשּׁשים היּו להֹוצאתֹו; ּתֹורה ּתלמּוד ְְְְִִִִֵַַָָָָמבּטלין
אּלא מבּטלין  ׁשעּור, ל ֹו אין - לאחרים מלּמד היה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

להֹוצאתֹו. הּכל ְְְִַַָָֹמבּטלין
.·È חֹוליהם ּומבּקרין אבליהם, ּומנחמין ּגֹוים, מתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַקֹוברין

ׁשלֹום  ּדרכי מּפני -. ְְִֵֵַָ
.‚È ּבהם אֹוכלין אין ּכיצד ? ּבהניה. אסּורין הּקברֹות ,ּבּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבהם  קֹורין ולא מלאכה, ּבהם עֹוׂשין ואין ּבהם, ׁשֹותין ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ּבהם[מקרא] ׁשֹונין ולא אין [משנה], - ּדבר ׁשל ּכללֹו . ְְִֵֶֶָָָָֹ
יל[נהנים]נאֹותין לא ראׁש. קּלּות ּבהם נֹוהגין ולא ּבהם, ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

וספר  ּבראׁשֹו, ּותפּלין קבר, ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאדם
ּבזרֹועֹו מּתר.ּתֹורה אּמֹות, ארּבע ּוברחּוק ׁשם. יתּפּלל ולא ; ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻ

.„È ּבדיסקיא יּתנם לא - למקֹום מּמקֹום עצמֹות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹהּמֹולי
ׁשּנֹוהג [שק] מּפני עליהם; וירּכב החמֹור ּגּבי על יּניחם ולא ,ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹ

מּפני  אֹו הּגּנבים מּפני מתירא היה ואם ּבּזיֹון. מנהג ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהן
מּתר. - ְִִַָֻהּלסטים

.ÂË;למכּבד מּבזּוי אפּלּו לקבר, מּקבר הּמת את מפּנין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאין
היה המיועד]ואם ׂשדהּו[הקבר מת]ּבתֹו מפּנהּו,[של - ְְְִֵֵַָָָ

לבזּוי. מּמכּבד ְְֲִִָָֻאפּלּו
.ÊË- ּכאחד מתים ׁשני ולא מת, ּגּבי על מת קֹוברין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹואין

עּמּה נקּבר אּמֹו, עם הּיֹוצא וקטן הּוא. .ׁשּבּזיֹון ְְִִִִִֵֶַָָָָָ
.ÊÈ עֹולם קרקע ׁשאין ּבהניה, אסּור אינֹו הּקבר ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעפר

הּבנין קבר אבל הקרקע]נאסרת; מעל שבנוי אסּור [- , ְֱֲִֶֶֶֶֶַָָָ
ֲַָָּבהניה.

.ÁÈ;הּמת ּבֹו ׁשּיּכנס עד נאסר, לא - למת קבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּבֹונה
ּבהניה  נאסר נפל, ּבֹו הּטיל .אפּלּו ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָ

.ËÈחי[ציון]נפׁש לׁשם הּמת,[לכשימות]ׁשּנעׂשה ּבֹו ורּמה , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּדימֹוס ּבֹו אבנים]והֹוסיף על [שורת אף - הּמת לׁשם אחד ְְִִֵֵֶַַַָ

הּתֹוספת  את הּכיר ואם ּבהניה; אסּור הּכל הּמת, ׁשּפּנה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפי
ׁשהּטל  ּכיון - הּמת לׁשם נעׂשה מּתר. והּׁשאר אֹותּה, חֹולץ -ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

ׁשּפּנהּו. ּפי על אף נאסר, - הּמת ֱִִֵֶֶַַַַָּבֹו
.Î זה הרי - אחר ּבקבר ּוקברֹו והל לאביו, קבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּבֹונה

ּבהניה, אסּור הּזה והּקבר עֹולמית; אחר מת ּבֹו יקּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
אביו  ּכבֹוד .מּפני ְְִִֵָ

.‡Îּכּלֹו ּבהניה אסּור מּתר הּמת ׁשהּוא - מּׂשערֹו חּוץ , ְֲִֵֶַַָָָָָֻֻ
אסּורין  - ּתכריכיו וכל ארֹונֹו וכן ּגּופֹו. ׁשאינֹו מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבהניה,

ּכלים אבל נאסרּו[בגדים]ּבהניה. לא ,לתכרי הּמּוכנים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבּמּטה  ׁשּיּגיע עד נאסר לא - למת ּבגד ארג אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבהניה;

ההזמנה ׁשאין עּמֹו, הכנה]הּנקּברת אֹוסרת.[- ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
.·Îעּמֹו הּנקּברת הּמּטה על הּמת על ׁשּזֹורקין הּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכל

ּבהניה, אסּורין -[- ּבתכריכין.[גזירה יתחּלפּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ
.‚Î מצוה הּמת, על ּבחמתם ּכלים מזרקין ואּמֹו אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהיּו

מּצילין  אין הּנקּברת, לּמּטה הּגיעּו ואם להּצילם; אחרים ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעל
.אֹותם  ָ

.„Î את יפסיד ולא חּבלן, יהא ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמלּמדין
ואל  לענּיים, אֹותן לּתן מּוטב לחּבלה. ויׁשליכם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּכלים

ותֹולעה  לרּמה עֹובר יׁשליכם הּמת, על ּכלים הּמרּבה וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּתׁשחית. ּבל ְִִַַמּׁשּום

.‰Îעֹוקרין - ׁשּמת של]מל פרסותיו ׁשהיה [גידי סּוס ְִֵֶֶֶֶָָ
ּבֹו; יֹוׁשב ׁשהיה ּבּקרֹון מֹוׁשכת ׁשהיתה ועגלה עליו, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָרֹוכב

ׁשאין [חותך]מנּׁשר מקֹום ּולמּטה, הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ימים  ׁשבעת קברֹו על יׁשיבה ּומֹוׁשיבין טרפה. אֹותּה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָעֹוׂשה
יׁשיבה  ׁשהֹוׁשיבּו זה ּבמֹותֹו", לֹו עׂשּו "וכבֹוד ׁשּנאמר: -ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָ
ׁשלׁשים  על יתר יׁשיבתֹו מבּטלין אין ׁשּמת, ונׂשיא קברֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹעל

יֹום.
.ÂÎ ּכלי וכל מּטתֹו, לׂשרף להם יׁש - ׁשּמת נׂשיא אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל

הׁשחתה,ּתׁשמיׁשֹו מּׁשּום ולא האמֹורי, ּדרכי ּבזה ואין ; ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּמלכים  אבֹותי (ּובמׂשרפֹות) ּתמּות, "ּבׁשלֹום ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

יׂשר  ל".הראׁשנים פּו ְְִִִָָֹ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  שבט כ"א שישי יום
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ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹיׁש
מל למּנֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעׂשרה
לֹו ירּבה ׁשּלא (ג) ּגרים; מּקהל ימּנה ׁשּלא (ב) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּיׂשראל;
ּכסף  לֹו ירּבה ׁשּלא (ה) סּוסים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ד) ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹנׁשים;
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מהם  להחיֹות ׁשּלא (ז) עממים; ׁשבעה להחרים (ו) ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוזהב;
ּׁשעׂשה  מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל זרעֹו למחֹות (ח) ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹנׁשמה;
;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו לׁשּכח ׁשּלא (י) ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעמלק;
ליֹוׁשבי  ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ּבארץ לׁשּכן ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹ(יא)
אם  ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון עליה, ּכׁשּצרים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעיר

(יג) ּתׁשלים; לא ואם מעּמֹון ּתׁשלים ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹֹ
אילני  להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהם; ּכׁשּצרים ּבלבד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹואב
הּמחנה  ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין (טו) ּבּמצֹור; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָמאכל
ּכהן  למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד להתקין (טז) ּבֹו; ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹלהּפנֹות
להיֹות  (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלדּבר
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ּובֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמארׂש
ּדבר, עליהן לעבר ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּומחזירין
להן; ודֹומה הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹולא
ּדין  (כא) הּמלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹ(כ)
יכּבׁשּנה  ׁשּלא (כג ) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ּתאר; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹיפת
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשּנבעלה. אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלעבדּות

א  ¤¤ּפרק
לארץ ‡. ּכניסתן ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצוֹות -ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל להם ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלמּנֹות
עמלק", זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּולהכרית
ּובאת  תדרׁשּו, "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבית ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָולבנֹות

ָָּׁשּמה".
ׁשלח ·. "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קֹודם מל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּנּוי

וכּו'", עמלק את והּכיתה ל עּתה למל למׁשח ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָה'
ּכי  "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת עמלק זרע ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהכרתת
וּיאמר  איביו, מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ּבביתֹו, הּמל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב
וגֹו'". ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי ראה, הּנביא: נתן אל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל
ּברּו הּקדֹוׁש רצה לא לּמה מצוה, הּמל ׁשהקמת ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמאחר
ולא  ּבתרעמת, ׁשּׁשאלּו לפי מּׁשמּואל? מל ּכׁשּׁשאלּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהּוא
הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא הּמצוה, לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלּו

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, את לא "ּכי ְְֱֲִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשל ‚. ּדין ּבית ּפי על אּלא ּתחּלה, מל מעמידין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאין

זקנים  רּבנּוׁשבעים מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע - נביא ּפי ועל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּובית  הרמתי ׁשמּואל אֹותם ׁשּמּנה ודוד ּוכׁשאּול ּדינֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָּובית

ִּדינֹו.
ּדֹורֹות „. ּכּמה אחר אפּלּו ּגרים, מּקהל מל מעמידין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

עלי לתת ת ּוכל "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אּמֹו ׁשּתהיה עד -ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אּלא  ּבלבד, למלכּות ולא הּוא". אחי לא אׁשר נכרי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאיׁש
אֹו חמּׁשים ׂשר ולא צבא, ׂשר לא - ׁשּביׂשראל ׂשררּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל

אּמת על ממּנה אפּלּו עׂשרה, ׁשּמחּלק [תעלת]ׂשר הּמים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
אּלא  יהא ׁשּלא נׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי אין לּׂשדֹות; ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמּנה
ּכל  - "מל עלי ּתׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּיׂשראל,
."אחי "מּקרב אּלא יהיּו לא ,עלי מׂשים ׁשאּתה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמׂשימֹות

ּבּמלכּות ‰. אּׁשה מעמידין מל",אין עלי" ׁשּנאמר: - ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבהם  ממּנין אין ׁשּביׂשראל, מׂשימֹות ּכל וכן מלּכה; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא

איׁש. ִֶָאּלא

.Âּגרע לא - ּגדֹול ּכהן ולא מל מעמידין דם]ואין מקיז -], ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּברסי ולא ּבּלן, ולא סּפר, עורות]ולא מעבד מּפני [- לא ; ְְְְְִִֵַַָָֹֹֹֹֻ

נקלה ואּמנּותם הֹואיל אּלא ּפסּולין, העם [נבזה]ׁשהם , ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
ּומּׁשּיעׂשה לעֹולם. ּבהם אחד,מזלזלין יֹום מאּלּו ּבמלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ְִָנפסל.

.Ê הּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין - הּמל ,ּכׁשּמעמידין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
- ראׁשֹו על וּיּצק הּׁשמן, ּפ את ׁשמּואל "וּיּקח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּולבניו  לֹו זֹוכה זה הרי - הּמל ׁשּמֹוׁשחין מאחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוּיּׁשקהּו".
ימים  יארי "למען ׁשּנאמר: להם, ירּׁשה ׁשהּמלכּות ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻלעֹולם,
- קטן ּבן הּניח | יׂשראל". ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
יהֹוידע  ׁשעׂשה ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד הּמלּוכה לֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָמׁשּמרין
והּבן  הּמלּוכה; לירּׁשת קֹודם ּבנחלה, הּקֹודם וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֻליֹואׁש.
ּכל  אּלא ּבלבד, הּמלכּות ולא מּמּנּו. לּקטן קֹודם ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגדֹול,
עד  ּבנֹו ּולבן לבנֹו ירּׁשה - ׁשּביׂשראל הּמּנּויין וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׂשררֹות
ּבחכמה  אבֹותיו מקֹום ממּלא חכם, ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָעֹולם;
ממּלא  ׁשאינֹו ּפי על אף - ּביראה ממּלא היה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוביראה.
וכל  אֹותֹו; ּומלּמדין אביו, ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָּבחכמה
אין  מרּבה, ׁשחכמתֹו ּפי על אף - ׁשמים יראת ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי
ּדוד  ׁשּנמׁשח ּכיון ׁשּביׂשראל. הּמּנּויין מן למּנּוי אֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָממּנין
הּזכרים  ּולבניו לֹו הּמלכּות והרי מלכּות, ּבכתר זכה -ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
עֹולם" עד נכֹון יהיה ּכסא" ׁשּנאמר: עֹולם, עד .הּכׁשרים ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבריתי". בני יׁשמרּו "אם ׁשּנאמר: לכׁשרים, אּלא זכה ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹולא
מּזרע  הּמלכּות ּתּכרת לא לכׁשרים, אּלא זכה ׁשּלא ּפי על ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאף
"אם  ׁשּנאמר: ,ּבכ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הבטיחֹו לעֹולם; ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָּדוד
ּבׁשבט  ּופקדּתי . . ילכּון לא ּובמׁשּפטי ּבריתי בניו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיעזבּו

מעּמֹו". אסיר לא וחסּדי עֹונם, ּובנגעים ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹּפׁשעם,
.Áאֹותֹו והיה יׂשראל, ׁשבטי מּׁשאר מל ׁשהעמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא

- ה' מלחמֹות ונלחם והּמצוה, הּתֹורה ּבדרכי הֹול ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמל
מל זה ּפי הרי על אף ּבֹו, נֹוהגֹות הּמלכּות מצוֹות וכל , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ

אחּיה  ׁשהרי ;מל מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעּקר
ּתׁשמע  (ׁשמֹוע) אם "והיה, לֹו: ואמר ירבעם, העמיד ְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשילני
ּבניתי  ּכאׁשר נאמן ּבית ל ּובניתי וכּו' אצּו אׁשר ּכל ְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
אחד  ׁשבט אּתן "ולבנֹו הּׁשילני: אחּיה לֹו ואמר וכּו'"; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלדוד
ּבירּוׁשלים". לפני, הּימים ּכל עבּדי לדוד ניר היֹות למען -ְְְְֱִִִִִִַַַַַַָָָָָ

.Ë לעֹולם העֹומדים הם - ּדוד ּבית "ּכסאמלכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עֹולם". עד נכֹון -יהיה יׂשראל מּׁשאר מל יעמד אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מּביתֹו הּמלכּות כל ּתּפסק לא א" נאמר: לירבעם ׁשהרי , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ִַָהּימים".

.È ּבׁשמן אּלא הּמׁשחה, ּבׁשמן יׂשראל מלכי מֹוׁשחין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
מלאפרסמֹון  אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה מֹוׁשחין ואין ּדוד, מּזרע זרע [בירושלים]ירּוׁשלים אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ִָּדוד.

.‡È אּלא אֹותן, מֹוׁשחין אין - ּדוד ּבית מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּכׁשּמֹוׁשחין
הּמעין  .על ְַַַָ

.·È ׁשם היתה ּכן אם אּלא  ;מל ּבן מל מֹוׁשחין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואין
מלכותו]מחלקת מלחמה[על אֹו אחריו], מֹוׁשחין [מרננים - ְְֲִִֶַָָֹ

מּפני  ׁשלמה מׁשחּו לפיכ הּמחלקת. לסּלק ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹאֹותֹו,
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מהם  להחיֹות ׁשּלא (ז) עממים; ׁשבעה להחרים (ו) ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוזהב;
ּׁשעׂשה  מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל זרעֹו למחֹות (ח) ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹנׁשמה;
;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו לׁשּכח ׁשּלא (י) ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעמלק;
ליֹוׁשבי  ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ּבארץ לׁשּכן ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹ(יא)
אם  ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון עליה, ּכׁשּצרים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעיר

(יג) ּתׁשלים; לא ואם מעּמֹון ּתׁשלים ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹֹ
אילני  להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהם; ּכׁשּצרים ּבלבד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹואב
הּמחנה  ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין (טו) ּבּמצֹור; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָמאכל
ּכהן  למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד להתקין (טז) ּבֹו; ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹלהּפנֹות
להיֹות  (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת הּצבא אנׁשי ּבאזני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלדּבר
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ּובֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמארׂש
ּדבר, עליהן לעבר ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּומחזירין
להן; ודֹומה הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹולא
ּדין  (כא) הּמלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹ(כ)
יכּבׁשּנה  ׁשּלא (כג ) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ּתאר; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹיפת
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשּנבעלה. אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלעבדּות

א  ¤¤ּפרק
לארץ ‡. ּכניסתן ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצוֹות -ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: ,מל להם ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלמּנֹות
עמלק", זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּולהכרית
ּובאת  תדרׁשּו, "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבית ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָולבנֹות

ָָּׁשּמה".
ׁשלח ·. "אתי ׁשּנאמר: עמלק, למלחמת קֹודם מל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּנּוי

וכּו'", עמלק את והּכיתה ל עּתה למל למׁשח ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָה'
ּכי  "ויהי ׁשּנאמר: הּבית, לבנין קֹודמת עמלק זרע ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהכרתת
וּיאמר  איביו, מּכל מּסביב לֹו הניח וה' ּבביתֹו, הּמל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב
וגֹו'". ארזים ּבבית יֹוׁשב אנכי ראה, הּנביא: נתן אל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל
ּברּו הּקדֹוׁש רצה לא לּמה מצוה, הּמל ׁשהקמת ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמאחר
ולא  ּבתרעמת, ׁשּׁשאלּו לפי מּׁשמּואל? מל ּכׁשּׁשאלּו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהּוא
הּנביא, ּבׁשמּואל ׁשּקצּו מּפני אּלא הּמצוה, לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאלּו

וגֹו'". מאסּו אתי ּכי מאסּו, את לא "ּכי ְְֱֲִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשל ‚. ּדין ּבית ּפי על אּלא ּתחּלה, מל מעמידין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאין

זקנים  רּבנּוׁשבעים מׁשה ׁשּמּנהּו ּכיהֹוׁשע - נביא ּפי ועל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּובית  הרמתי ׁשמּואל אֹותם ׁשּמּנה ודוד ּוכׁשאּול ּדינֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָּובית

ִּדינֹו.
ּדֹורֹות „. ּכּמה אחר אפּלּו ּגרים, מּקהל מל מעמידין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

עלי לתת ת ּוכל "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אּמֹו ׁשּתהיה עד -ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אּלא  ּבלבד, למלכּות ולא הּוא". אחי לא אׁשר נכרי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאיׁש
אֹו חמּׁשים ׂשר ולא צבא, ׂשר לא - ׁשּביׂשראל ׂשררּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל

אּמת על ממּנה אפּלּו עׂשרה, ׁשּמחּלק [תעלת]ׂשר הּמים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
אּלא  יהא ׁשּלא נׂשיא, אֹו ּדּין לֹומר צרי אין לּׂשדֹות; ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמּנה
ּכל  - "מל עלי ּתׂשים אחי "מּקרב ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּיׂשראל,
."אחי "מּקרב אּלא יהיּו לא ,עלי מׂשים ׁשאּתה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמׂשימֹות

ּבּמלכּות ‰. אּׁשה מעמידין מל",אין עלי" ׁשּנאמר: - ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבהם  ממּנין אין ׁשּביׂשראל, מׂשימֹות ּכל וכן מלּכה; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא

איׁש. ִֶָאּלא

.Âּגרע לא - ּגדֹול ּכהן ולא מל מעמידין דם]ואין מקיז -], ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּברסי ולא ּבּלן, ולא סּפר, עורות]ולא מעבד מּפני [- לא ; ְְְְְִִֵַַָָֹֹֹֹֻ

נקלה ואּמנּותם הֹואיל אּלא ּפסּולין, העם [נבזה]ׁשהם , ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻ
ּומּׁשּיעׂשה לעֹולם. ּבהם אחד,מזלזלין יֹום מאּלּו ּבמלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ְִָנפסל.

.Ê הּמׁשחה ּבׁשמן אֹותֹו מֹוׁשחין - הּמל ,ּכׁשּמעמידין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
- ראׁשֹו על וּיּצק הּׁשמן, ּפ את ׁשמּואל "וּיּקח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּולבניו  לֹו זֹוכה זה הרי - הּמל ׁשּמֹוׁשחין מאחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוּיּׁשקהּו".
ימים  יארי "למען ׁשּנאמר: להם, ירּׁשה ׁשהּמלכּות ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻלעֹולם,
- קטן ּבן הּניח | יׂשראל". ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
יהֹוידע  ׁשעׂשה ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד הּמלּוכה לֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָמׁשּמרין
והּבן  הּמלּוכה; לירּׁשת קֹודם ּבנחלה, הּקֹודם וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֻליֹואׁש.
ּכל  אּלא ּבלבד, הּמלכּות ולא מּמּנּו. לּקטן קֹודם ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגדֹול,
עד  ּבנֹו ּולבן לבנֹו ירּׁשה - ׁשּביׂשראל הּמּנּויין וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׂשררֹות
ּבחכמה  אבֹותיו מקֹום ממּלא חכם, ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָעֹולם;
ממּלא  ׁשאינֹו ּפי על אף - ּביראה ממּלא היה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוביראה.
וכל  אֹותֹו; ּומלּמדין אביו, ּבמקֹום אֹותֹו מעמידין - ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָּבחכמה
אין  מרּבה, ׁשחכמתֹו ּפי על אף - ׁשמים יראת ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי
ּדוד  ׁשּנמׁשח ּכיון ׁשּביׂשראל. הּמּנּויין מן למּנּוי אֹותֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָממּנין
הּזכרים  ּולבניו לֹו הּמלכּות והרי מלכּות, ּבכתר זכה -ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
עֹולם" עד נכֹון יהיה ּכסא" ׁשּנאמר: עֹולם, עד .הּכׁשרים ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבריתי". בני יׁשמרּו "אם ׁשּנאמר: לכׁשרים, אּלא זכה ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹולא
מּזרע  הּמלכּות ּתּכרת לא לכׁשרים, אּלא זכה ׁשּלא ּפי על ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאף
"אם  ׁשּנאמר: ,ּבכ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הבטיחֹו לעֹולם; ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָּדוד
ּבׁשבט  ּופקדּתי . . ילכּון לא ּובמׁשּפטי ּבריתי בניו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיעזבּו

מעּמֹו". אסיר לא וחסּדי עֹונם, ּובנגעים ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹּפׁשעם,
.Áאֹותֹו והיה יׂשראל, ׁשבטי מּׁשאר מל ׁשהעמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא

- ה' מלחמֹות ונלחם והּמצוה, הּתֹורה ּבדרכי הֹול ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמל
מל זה ּפי הרי על אף ּבֹו, נֹוהגֹות הּמלכּות מצוֹות וכל , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָ

אחּיה  ׁשהרי ;מל מּבניו ויהיה לדוד, הּמלכּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעּקר
ּתׁשמע  (ׁשמֹוע) אם "והיה, לֹו: ואמר ירבעם, העמיד ְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשילני
ּבניתי  ּכאׁשר נאמן ּבית ל ּובניתי וכּו' אצּו אׁשר ּכל ְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
אחד  ׁשבט אּתן "ולבנֹו הּׁשילני: אחּיה לֹו ואמר וכּו'"; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלדוד
ּבירּוׁשלים". לפני, הּימים ּכל עבּדי לדוד ניר היֹות למען -ְְְְֱִִִִִִַַַַַַָָָָָ

.Ë לעֹולם העֹומדים הם - ּדוד ּבית "ּכסאמלכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עֹולם". עד נכֹון -יהיה יׂשראל מּׁשאר מל יעמד אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מּביתֹו הּמלכּות כל ּתּפסק לא א" נאמר: לירבעם ׁשהרי , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ִַָהּימים".

.È ּבׁשמן אּלא הּמׁשחה, ּבׁשמן יׂשראל מלכי מֹוׁשחין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאין
מלאפרסמֹון  אּלא לעֹולם, ּבירּוׁשלים אֹותן ממּנין ואין . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה מֹוׁשחין ואין ּדוד, מּזרע זרע [בירושלים]ירּוׁשלים אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ִָּדוד.

.‡È אּלא אֹותן, מֹוׁשחין אין - ּדוד ּבית מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּכׁשּמֹוׁשחין
הּמעין  .על ְַַַָ

.·È ׁשם היתה ּכן אם אּלא  ;מל ּבן מל מֹוׁשחין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואין
מלכותו]מחלקת מלחמה[על אֹו אחריו], מֹוׁשחין [מרננים - ְְֲִִֶַָָֹ

מּפני  ׁשלמה מׁשחּו לפיכ הּמחלקת. לסּלק ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹאֹותֹו,
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מּפני  יהֹואחז ּומׁשחּו עתליה, מּפני ויֹואׁש אדנּיה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמחלקת
אחיו. ְִִָָיהֹויקים

ב  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ּומׂשימין ,ּבּמל נֹוהגין ּגדֹול לכבודו]ּכבֹוד אימה [- ְֲִִִֵֶֶַָָָ

,"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר: - אדם ּכל ּבלב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָויראה
על  יֹוׁשבין ואין סּוסֹו, על רֹוכבין אין .עלי אימתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּתהא
ּבאחד  ולא ּבכתרֹו, ולא ּבׁשרביטֹו, מׁשּתּמׁשין ואין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹּכּסאֹו,

ּכּלןמּכל  מת, ּוכׁשהּוא ּתׁשמיׁשֹו; תשמישו]ּכלי כלי -] ְְְִִֵֵֶַָָֻ
וׁשּמׁשיו, וׁשפחֹותיו ּבעבדיו יׁשּתּמׁש לא וכן לפניו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹנׂשרפין
לׁשלמה, מּתרת היתה אביׁשג ,לפיכ אחר; מל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻאּלא

לאדנּיה. ֲֲִַַָָֹואסּורה
לעֹולם ·. לאחר נבעלת אינּה ,מל ׁשל אׁשּתֹו אפּלּואבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אחר. מל ׁשל ּגרּוׁשתֹו אֹו אלמנתֹו נֹוׂשא אינֹו ,ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מסּתּפר,‚. ּכׁשהּוא ולא ערם, ּכׁשהּוא אֹותֹו לראֹות ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹואסּור

מסּתּפג  ּכׁשהּוא ולא הּמרחץ, ּבבית ּכׁשהּוא .[מתנגב]ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
חֹולץ בנים]ואינֹו בלא שמת אחיו "וירקה [לאשת ׁשּנאמר: - ְְְֱֵֵֶֶַָָ

ׁשהּמל - לֹו ׁשֹומעין אין רצה, ואפּלּו ּבּזיֹון; וזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבפניו",
חֹולץ, ואינֹו והֹואיל מחּול. ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו, על ְְְְִֵֵֵֶַַָָׁשּמחל
אין  ּכ - אׁשּתֹו את ליּבם אפׁשר ׁשאי ּכיון וכן מיּבם; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו

ּבזיקתּה לעֹולם ּתׁשב אּלא לּה, לבעלה]חֹולצין בקשרה -]. ְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּפלטרין„. מּפתח יֹוצא אינֹו מת, לֹו ׁשּלֹו.[ארמון]מת ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַ

לאבלו]אֹותֹו[מאכילין]ּוכׁשּמברין הראשון ביום ּכל [- - ְְִֶַָ
נכנס  ואם הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, על מסּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהעם
אּלא  ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין יׁשב; - ּדוד מּזרע והיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָלעזרה,
וּיׁשב  ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּדוד ּבית ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלמלכי

ה'". ְִֵלפני
עצמֹו‰. ּומתּקן יֹום, ּבכל מסּתּפר ּבלבּוׁשין הּמל ּומתנאה , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

על  ויֹוׁשב ."עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמפארים
העם  וכל ּבראׁשֹו. ּכתר ּומׂשים ׁשּלֹו, ּבּפלטרין מלכּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכּסא
ארצה. ּומׁשּתחוים לפניו, ועֹומדין ׁשּירצה, ּבעת אליו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבאין
- ארצה לֹו ּומׁשּתחוה ,הּמל לפני עֹומד נביא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו
לּמל וּיׁשּתחּו ,הּמל לפני וּיבא הּנביא; נתן "הּנה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אּלא  ,הּמל לפני ּבא אינֹו ּגדֹול ּכהן אבל ארצה". (ּפניו) ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל
ּכהן  לפני עֹומד הּמל אּלא לפניו, עֹומד ואינֹו רצה; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאם

אלעזר  "ולפני ׁשּנאמר: - לֹוּגדֹול וׁשאל יעמד, הּכהן ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לכּבד  ּגדֹול ּכהן על מצוה כן, ּפי על אף האּורים". ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבמׁשּפט
יעמד  ולא לֹו. ּכׁשּיבֹוא מּפניו, ולעמד ּולהֹוׁשיבֹו, ,הּמל ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאת
מצוה  וכן האּורים. ּבמׁשּפט לֹו ּכׁשּיׁשאל אּלא לפניו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמל
הּסנהדרין  לפניו ּוכׁשּיּכנסּו הּתֹורה, לֹומדי לכּבד הּמל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
היה  וכן ּבצּדֹו. ויֹוׁשיבם לפניהם, יעמד יׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוחכמי
היה  חכמים, לתלמיד אפּלּו - עֹוׂשה יהּודה מל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָיהֹוׁשפט
ּדברים  ּבּמה ּומרי'. 'רּבי לֹו: וקֹורא ּומנּׁשקֹו, מּכּסאֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָעֹומד
ועבדיו, הּוא לבּדֹו ּבביתֹו הּמל ׁשּיהיה ּבזמן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאמּורים?
- העם ּבפני ּבפרהסיא אבל ּבצנעה. ּבֹו וכּיֹוצא זה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיעׂשה
יקרא  ולא רּכֹות, ידּבר ולא אדם, מּפני יעמד ולא יעׂשה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹֹלא

הּכל. ּבלב יראתֹו ׁשּתהא ּכדי ּבׁשמֹו, אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלאדם

.Âּבכבֹודֹו הּכל וחּיב הּגדֹול, הּכבֹוד הּכתּוב לֹו ׁשחלק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
וחלל  ׁשפל ּבקרּבֹו לּבֹו להיֹות צּוה ּכ נבוב]- ׁשּנאמר:[- , ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָ

מּדי, יתר ּביׂשראל לב ּגּסּות ינהג ולא ּבקרּבי". חלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹ"ולּבי
ּומרחם  חֹונן ויהיה מאחיו". לבבֹו רּום "לבלּתי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

ּבח  ויבֹוא ויצא ּוגדֹולם, על לקטּנם ויחּוס ּובטֹובתם, פציהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
רּבים, ּבלׁשֹון הּקהל ּכל אל ּוכׁשּמדּבר ׁשּבּקטּנים. קטן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכבֹוד
"אם  ואֹומר: ועּמי", אחי "ׁשמעּוני ׁשּנאמר: - רּכֹות ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָידּבר
יתרה  ּבענוה יתנהג לעֹולם | הּזה". לעם לעבד ּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּיֹום
מה". "ונחנּו אֹומר: הּוא והרי רּבנּו, מּמׁשה ּגדֹול לנּו אין -ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
האמן  יּׂשא "ּכאׁשר וקצּפם, ּותלּנֹותם ּומּׂשאם טרחם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻויסּבל
עבּדֹו"; ּביעקב "לרעֹות הּכתּוב, קראֹו 'רֹועה' הּינק". ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹאת
ּבזרעֹו ירעה, עדרֹו "ּכרעה, ּבּקּבלה: מפרׁש רֹועה ׁשל ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹודרּכֹו

ינהל". עלֹות יּׂשא; ּובחיקֹו טלאים, ְְְְִִֵֵֵַַָָָיקּבץ

ג  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. ספר לֹו ּכֹותב מלכּותֹו, ּכּסא על הּמל ׁשּיׁשב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבעת

אבֹותיו  לֹו ׁשהּניחּו הּספר על יתר מּספר לׁשמֹו ּומּגיהֹו ; ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו הּניחּו לא אם ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹהעזרה,
אחד  ּתֹורֹות: ספרי ׁשני ּכֹותב - ׁשאבד אֹו ספר, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבֹותיו
מּיׂשראל, אחד ּככל ּבֹו מצּוה ׁשהּוא ּגנזיו, ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּניחֹו
אֹו הּכּסא, לבית ׁשּיּכנס ּבעת אּלא מּלפניו, יזּוז לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּׁשני
לּמלחמה  יֹוצא לקריאה. ראּוי ׁשאין למקֹום אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלּמרחץ,
מסב  עּמֹו, והּוא ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו, והּוא נכנס עּמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵַָוהּוא

ּכנגּדֹו חּייו".והּוא ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הּׁשמּועה·. מּפי - נׁשים" ּלֹו ירּבה למדּו,[ממרע"ה]"לא ְְְִִִֶַַָָָֹ

ּבין  הּנׁשים ּבין נׁשים, עׂשרה ׁשמֹונה עד לֹוקח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא
וקידושין]הּפילגׁשים כתובה ללא לו ׁשמֹונה [שמייחדן הּכל , ְְִִֶַַַֹ

לגרׁש, לֹו ויׁש לֹוקה. - ּובעלּה אחת, הֹוסיף ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָעׂשרה;
ׁשּגרׁש. זֹו ּתחת אחרת ְִֵֵֶֶֶַַַָולּׂשא

אחד ‚. סּוס אפּלּו מרּכבּתֹו; ּכדי אּלא סּוסים ּלֹו ירּבה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹולא
אסּור. הּמלכים, ׁשאר ׁשעֹוׂשין ּכדר לפניו רץ להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּפנּוי

לֹוקה. הֹוסיף, ְִִֶואם
אֹו„. ּבֹו ּולהתּגאֹות ּבגנזיו להּניח וזהב ּכסף לֹו ירּבה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ולעבדיו  ׁשּלֹו לחילֹות ׁשּיּתן ּכדי אּלא ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהתנאֹות
ולהיֹות  ה', ּבית לאֹוצר ׁשּירּבה וזהב ּכסף וכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּולׁשּמׁשיו.
מצוה  זה הרי - ּולמלחמֹותם הּצּבּור לצרכי מּוכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשם
ּגנזיו, ּבבית לעצמֹו להרּבֹות אּלא אסּור ואין ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָלהרּבֹותֹו;

לֹוקה. הרּבה, ואם לֹו". ירּבה "לא ְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ׁשכרּות ‰. ּדר לׁשּתֹות אסּור לּמלכים הּמל "אל ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבּיֹום  יׂשראל ּובצרכי ּבּתֹורה עֹוסק יהיה אּלא יין". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשתֹו
חּייו". ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָּובּלילה

.Âׁשטּוף יהיה לא להוט]וכן לֹו[- היתה לא אפּלּו ּבנׁשים. ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֹ
הּטּפׁשים, ּכׁשאר ּתמיד אצלּה מצּוי יהיה לא - אחת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
הקּפידה  לּבֹו הסרת על ."חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
קהל  ּכל לב הּוא ׁשּלּבֹו, - לבבֹו" יסּור "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה,
העם, מּׁשאר יתר ּבּתֹורה הּכתּוב ּדּבקֹו לפיכ ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָיׂשראל;

חּייו". ימי "ּכל ְֱֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
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.Êּבארנּו ּומעידין ּכבר אֹותן, ודנין ּדנין, - ּדוד ּבית ׁשּמלכי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ולא  ידּון, ׁשּלא חכמים ּגזרּו - יׂשראל מלכי אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹעליהן.
ּגס  ׁשּלּבם מּפני עליו; מעידין ולא מעיד, ולא אֹותֹו, ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדנין

הּדת. על והפסד ּתּקלה הּדבר מן ויבֹוא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהן,
.Áרׁשּות לּמל יׁש ,ּבּמל הּמֹורד על להרגֹוּכל ּגזר אפּלּו . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּלא  אֹו ,הל ולא ּפלֹוני למקֹום ׁשּיל העם מּׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹאחד
יהרג, - להרגֹו רצה ואם מיתה; חּיב - ויצא מּביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹיצא
המבּזה  ּכל וכן וכּו'". ּפי את ימרה אׁשר איׁש "ּכל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
להרגֹו, רׁשּות לּמל יׁש - אֹותֹו המחרף אֹו ,הּמל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
ּבלבד. ּבסיף אּלא להרג רׁשּות לּמל ואין ּגרא. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכׁשמעי

לאסר לֹו האסורים]ויׁש לכבֹודֹו.[בבית ּבׁשֹוטין ּולהּכֹות ְְְְֱִִֵֶַֹ
ּגזל. זה הרי הפקיר, ואם ממֹון; יפקיר לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹאבל

.Ëאפּלּו ּבמצוֹות, ׁשּנתעּסק ּבׁשביל הּמל ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמבּטל
ּפטּור  זה הרי - קּלה ּדברי ּבמצוה העבד, ודברי הרב ּדברי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מצוה, לבּטל הּמל ּגזר אם לֹומר, צרי ואין קֹודמין. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרב
לֹו. ׁשֹומעין ְִֵֶׁשאין

.È,התראה ּבלא אֹו ּברּורה, ּבראיה ׁשּלא נפׁשֹות ההֹורגין  ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹּכל
אחד  ּבעד רׁשּות אפּלּו לּמל יׁש - ּבׁשגגה ׁשהרג ׂשֹונא אֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

והֹורג  צריכה. ּׁשהּׁשעה מה ּכפי העֹולם ּולתּקן אֹותן, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלהרג
להּטיל  רּבים, ימים ּתלּויין ּומּניחן ותֹולה אחד, ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָרּבים

ולׁשּב העֹולם.אימה, רׁשעי יד ר ְְְִִֵֵַָָָֹ

ה'תשע"ג  שבט כ"ב קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡לצר אֹו לצרכיו, העם על מס לּתן לּמל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשּות

מכס לֹו וקֹוצב סחורות]הּמלחמֹות; מן [על להבריח ואסּור , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
יּלקח  הּמכס, ׁשּיגנב מי ׁשּכל לגזר, לֹו ויׁש ׁשּלֹו. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּמכס
ּולהּלן  לעבדים", לֹו ּתהיּו "ואּתם ׁשּנאמר: יהרג, אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָממֹונֹו
מס  ׁשּנֹותן מּכאן, - "ועבדּו למס ל "יהיּו אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּוא
ׁשּכל  ּדין, ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל ודיניו מכס, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוקֹוצב

ּבֹו. זֹוכה ,מל ּבפרׁשת ְֶֶֶַָָָָהאמּור
הּגּבֹורים ·. העם מן ולֹוקח יׂשראל, ּגבּול ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוׁשֹולח

ּומעמיד  ּובפרׁשיו, למרּכבּתֹו חיל מהן ועֹוׂשה החיל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואנׁשי
לפניו, לרּוץ אנׁשים מהם ּומעמיד לפניו. עֹומדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמהם
מרּכבּתֹו" לפני ורצּו ּובפרׁשיו, ּבמרּכבּתֹו לֹו "וׂשם .ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לפניו, ועֹומדים ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּבהם הּיפים מן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָולֹוקח
יּקח, - חמֹוריכם ואת הּטֹובים ּבחּוריכם "ואת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

למלאכּתֹו". ְְְִַָָועׂשה
ועֹוׂשין ‚. ,צרי ּׁשהּוא מה ּכל אּמנּיֹות ּבעלי מּכל לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוכן

והעבדים  הּבהמֹות ּכל ולֹוקח ׂשכרן. ונֹותן מלאכּתֹו, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָלֹו
ׁשּנאמר: - ּדמיהן אֹו ׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּׁשפחֹות
ּוכלי  מלחמּתֹו ּכלי ולעׂשֹות קצירֹו, ולקצר חריׁשֹו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַֹֹ"ולחרׁש
ּבחּוריכם  ואת ׁשפחֹותיכם ואת עבדיכם ואת וכּו' ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַרכּבֹו

למלאכּתֹו" ועׂשה יּקח, - חמֹוריכם ואת .הּטֹובים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּופילגׁשים „. נׁשים יׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח נׁשים,וכן : ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ

אּלא  וקּדּוׁשין, ּכתּבה ּבלא ּופילגׁשים, וקּדּוׁשין; ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֻֻּבכתּבה

אסּור  ההדיֹוט אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה, קֹונה ּבלבד ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֻּביחּוד
יעּוד אחר ּבלבד עברּיה ּבאמה אּלא לו ּבפילגׁש, מייחדה -] ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

טּבחֹות לאשה] לארמֹונֹו ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעׂשֹות לֹו ויׁש .ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ
ורּקחֹות בשמים]ואֹופֹות מיני ּבנֹותיכם [- "ואת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָ

ּולאֹופֹות". ּולטּבחֹות לרּקחֹות ְְְִַַַָָיּקח
ׂשרי ‰. אֹותם ּוממּנה ׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן

אלפים  ׂשרי לֹו "ולׂשּום ׁשּנאמר: - חמּׁשים וׂשרי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאלפים
חמּׁשים" .וׂשרי ְֲִִֵָ

.Â לעבדיו והּכרמים והּזיתים הּׂשדֹות ּכׁשּילכּוולֹוקח , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּיאכלּו מה להם אין אם אּלּו, מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלּמלחמה
ואת  ׂשדֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: - ּדמיהם ונֹותן מּׁשם, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

לעבדיו". ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכרמיכם
.Ê,הּבהמה ּומן האילנֹות ּומן הּזרעים מן מעׂשר לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָויׁש

יעׂשר" וצאנכם וכּו' יעׂשר וכרמיכם "וזרעיכם .ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
.Á יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

עֹולם  עד ּולבניו לֹו חק זה, ודבר עׂשרה; מּׁשלׁש אחד .חלק ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
.Ëלּמל ממֹונם ,הּמל הרּוגי ׁשּכֹובׁש,ּכל הּממלכֹות וכל ; ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבֹוזזין  - ׁשּבֹוזזין הּבּזה ּוׁשאר .לּמל הּמלכים אֹוצרֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי
הּבּזה, ּומחצית ּבראׁש; מחצית נֹוטל והּוא לפניו, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹונֹותנין
על  הּיֹוׁשבין העם עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה. ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָחֹולקין
ּכחלק  "ּכי ׁשּנאמר: - ּבׁשוה חֹולקין לׁשמרּה, ּבּמחנה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
יחלקּו". יחּדו - הּכלים על הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּירד

.È לאנׁשי לעבדיו נֹותן ׁשּלֹו; היא הרי ׁשּכֹובׁש, הארץ ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
ּׁשּירצה. מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּיראה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה

ּדיניו  הּדברים, אּלּו לׁשם ּדין ּובכל מעׂשיו יהיּו ּובּכל . ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּולמּלאת  האמת, ּדת להרים ּומגּמתֹו מחׁשבּתֹו ותהיה ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשמים,
- ה' מלחמֹות ּולהּלחם הרׁשעים, זרֹוע ולׁשּבר צדק, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהעֹולם
ּומלחמה, מׁשּפט לעׂשֹות אּלא ּתחּלה, מל ממליכין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין
את  ונלחם לפנינּו, ויצא מלּכנּו "ּוׁשפטנּו ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

ְֲִֵֹמלחמתינּו".

ה  ¤¤ּפרק
מצוה ‡. מלחמת אּלא ּתחּלה, נלחם הּמל היא אין ואיזֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

עמלק, ּומלחמת עממין, ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמלחמת
נלחם  ּכ ואחר עליהם. ׁשּבא צר מּיד יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועזרת
ׁשאר  עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא - הרׁשּות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּבמלחמת
ּבגדּלתֹו ּולהרּבֹות יׂשראל ּגבּול להרחיב ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻהעּמים,

ְְִוׁשמעֹו.
ּדין,·. מּבית רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו - מצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמלחמת

עת  ּבכל מעצמֹו יֹוצא לצא אּלא העם וכֹופה אבל , ת. ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  ּפי על אּלא ּבּה, העם מֹוציא אינֹו - הרׁשּות ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלחמת

ואחד. ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶֶָּדין
.‚- הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין ,ּדר לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ

מעּקם  אינֹו :צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
אּלא  זה, ׁשל ׂשדהּו מּפני אֹו זה, ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים

מלחמּתֹו ועֹוׂשה ּבׁשוה, הֹול. ְְְְִֵֶֶַָ
להחרים„. עׂשה ׁשּנאמר:[לאבד]מצות עממין, ׁשבעה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ
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.Êּבארנּו ּומעידין ּכבר אֹותן, ודנין ּדנין, - ּדוד ּבית ׁשּמלכי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ולא  ידּון, ׁשּלא חכמים ּגזרּו - יׂשראל מלכי אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹעליהן.
ּגס  ׁשּלּבם מּפני עליו; מעידין ולא מעיד, ולא אֹותֹו, ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדנין

הּדת. על והפסד ּתּקלה הּדבר מן ויבֹוא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהן,
.Áרׁשּות לּמל יׁש ,ּבּמל הּמֹורד על להרגֹוּכל ּגזר אפּלּו . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּלא  אֹו ,הל ולא ּפלֹוני למקֹום ׁשּיל העם מּׁשאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹאחד
יהרג, - להרגֹו רצה ואם מיתה; חּיב - ויצא מּביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹיצא
המבּזה  ּכל וכן וכּו'". ּפי את ימרה אׁשר איׁש "ּכל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
להרגֹו, רׁשּות לּמל יׁש - אֹותֹו המחרף אֹו ,הּמל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
ּבלבד. ּבסיף אּלא להרג רׁשּות לּמל ואין ּגרא. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכׁשמעי

לאסר לֹו האסורים]ויׁש לכבֹודֹו.[בבית ּבׁשֹוטין ּולהּכֹות ְְְְֱִִֵֶַֹ
ּגזל. זה הרי הפקיר, ואם ממֹון; יפקיר לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹאבל

.Ëאפּלּו ּבמצוֹות, ׁשּנתעּסק ּבׁשביל הּמל ּגזרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמבּטל
ּפטּור  זה הרי - קּלה ּדברי ּבמצוה העבד, ודברי הרב ּדברי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מצוה, לבּטל הּמל ּגזר אם לֹומר, צרי ואין קֹודמין. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרב
לֹו. ׁשֹומעין ְִֵֶׁשאין

.È,התראה ּבלא אֹו ּברּורה, ּבראיה ׁשּלא נפׁשֹות ההֹורגין  ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹּכל
אחד  ּבעד רׁשּות אפּלּו לּמל יׁש - ּבׁשגגה ׁשהרג ׂשֹונא אֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

והֹורג  צריכה. ּׁשהּׁשעה מה ּכפי העֹולם ּולתּקן אֹותן, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלהרג
להּטיל  רּבים, ימים ּתלּויין ּומּניחן ותֹולה אחד, ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָרּבים

ולׁשּב העֹולם.אימה, רׁשעי יד ר ְְְִִֵֵַָָָֹ

ה'תשע"ג  שבט כ"ב קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡לצר אֹו לצרכיו, העם על מס לּתן לּמל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשּות

מכס לֹו וקֹוצב סחורות]הּמלחמֹות; מן [על להבריח ואסּור , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
יּלקח  הּמכס, ׁשּיגנב מי ׁשּכל לגזר, לֹו ויׁש ׁשּלֹו. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּמכס
ּולהּלן  לעבדים", לֹו ּתהיּו "ואּתם ׁשּנאמר: יהרג, אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָממֹונֹו
מס  ׁשּנֹותן מּכאן, - "ועבדּו למס ל "יהיּו אֹומר: ְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּוא
ׁשּכל  ּדין, ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל ודיניו מכס, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוקֹוצב

ּבֹו. זֹוכה ,מל ּבפרׁשת ְֶֶֶַָָָָהאמּור
הּגּבֹורים ·. העם מן ולֹוקח יׂשראל, ּגבּול ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוׁשֹולח

ּומעמיד  ּובפרׁשיו, למרּכבּתֹו חיל מהן ועֹוׂשה החיל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואנׁשי
לפניו, לרּוץ אנׁשים מהם ּומעמיד לפניו. עֹומדים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמהם
מרּכבּתֹו" לפני ורצּו ּובפרׁשיו, ּבמרּכבּתֹו לֹו "וׂשם .ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לפניו, ועֹומדים ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּבהם הּיפים מן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָולֹוקח
יּקח, - חמֹוריכם ואת הּטֹובים ּבחּוריכם "ואת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

למלאכּתֹו". ְְְִַָָועׂשה
ועֹוׂשין ‚. ,צרי ּׁשהּוא מה ּכל אּמנּיֹות ּבעלי מּכל לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוכן

והעבדים  הּבהמֹות ּכל ולֹוקח ׂשכרן. ונֹותן מלאכּתֹו, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָלֹו
ׁשּנאמר: - ּדמיהן אֹו ׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּׁשפחֹות
ּוכלי  מלחמּתֹו ּכלי ולעׂשֹות קצירֹו, ולקצר חריׁשֹו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַֹֹ"ולחרׁש
ּבחּוריכם  ואת ׁשפחֹותיכם ואת עבדיכם ואת וכּו' ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַרכּבֹו

למלאכּתֹו" ועׂשה יּקח, - חמֹוריכם ואת .הּטֹובים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּופילגׁשים „. נׁשים יׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח נׁשים,וכן : ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ

אּלא  וקּדּוׁשין, ּכתּבה ּבלא ּופילגׁשים, וקּדּוׁשין; ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָֹֻֻּבכתּבה

אסּור  ההדיֹוט אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה, קֹונה ּבלבד ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֻּביחּוד
יעּוד אחר ּבלבד עברּיה ּבאמה אּלא לו ּבפילגׁש, מייחדה -] ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

טּבחֹות לאשה] לארמֹונֹו ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעׂשֹות לֹו ויׁש .ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ
ורּקחֹות בשמים]ואֹופֹות מיני ּבנֹותיכם [- "ואת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָ

ּולאֹופֹות". ּולטּבחֹות לרּקחֹות ְְְִַַַָָיּקח
ׂשרי ‰. אֹותם ּוממּנה ׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן

אלפים  ׂשרי לֹו "ולׂשּום ׁשּנאמר: - חמּׁשים וׂשרי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאלפים
חמּׁשים" .וׂשרי ְֲִִֵָ

.Â לעבדיו והּכרמים והּזיתים הּׂשדֹות ּכׁשּילכּוולֹוקח , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּיאכלּו מה להם אין אם אּלּו, מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלּמלחמה
ואת  ׂשדֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: - ּדמיהם ונֹותן מּׁשם, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

לעבדיו". ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכרמיכם
.Ê,הּבהמה ּומן האילנֹות ּומן הּזרעים מן מעׂשר לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָויׁש

יעׂשר" וצאנכם וכּו' יעׂשר וכרמיכם "וזרעיכם .ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
.Á יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל

עֹולם  עד ּולבניו לֹו חק זה, ודבר עׂשרה; מּׁשלׁש אחד .חלק ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
.Ëלּמל ממֹונם ,הּמל הרּוגי ׁשּכֹובׁש,ּכל הּממלכֹות וכל ; ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבֹוזזין  - ׁשּבֹוזזין הּבּזה ּוׁשאר .לּמל הּמלכים אֹוצרֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי
הּבּזה, ּומחצית ּבראׁש; מחצית נֹוטל והּוא לפניו, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹונֹותנין
על  הּיֹוׁשבין העם עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה. ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָחֹולקין
ּכחלק  "ּכי ׁשּנאמר: - ּבׁשוה חֹולקין לׁשמרּה, ּבּמחנה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
יחלקּו". יחּדו - הּכלים על הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּירד

.È לאנׁשי לעבדיו נֹותן ׁשּלֹו; היא הרי ׁשּכֹובׁש, הארץ ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
ּׁשּירצה. מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּיראה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה

ּדיניו  הּדברים, אּלּו לׁשם ּדין ּובכל מעׂשיו יהיּו ּובּכל . ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּולמּלאת  האמת, ּדת להרים ּומגּמתֹו מחׁשבּתֹו ותהיה ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשמים,
- ה' מלחמֹות ּולהּלחם הרׁשעים, זרֹוע ולׁשּבר צדק, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהעֹולם
ּומלחמה, מׁשּפט לעׂשֹות אּלא ּתחּלה, מל ממליכין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין
את  ונלחם לפנינּו, ויצא מלּכנּו "ּוׁשפטנּו ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

ְֲִֵֹמלחמתינּו".

ה  ¤¤ּפרק
מצוה ‡. מלחמת אּלא ּתחּלה, נלחם הּמל היא אין ואיזֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

עמלק, ּומלחמת עממין, ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמלחמת
נלחם  ּכ ואחר עליהם. ׁשּבא צר מּיד יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועזרת
ׁשאר  עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא - הרׁשּות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּבמלחמת
ּבגדּלתֹו ּולהרּבֹות יׂשראל ּגבּול להרחיב ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻהעּמים,

ְְִוׁשמעֹו.
ּדין,·. מּבית רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו - מצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמלחמת

עת  ּבכל מעצמֹו יֹוצא לצא אּלא העם וכֹופה אבל , ת. ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  ּפי על אּלא ּבּה, העם מֹוציא אינֹו - הרׁשּות ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלחמת

ואחד. ׁשבעים ׁשל ְְִִִֶֶָּדין
.‚- הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין ,ּדר לֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ

מעּקם  אינֹו :צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
אּלא  זה, ׁשל ׂשדהּו מּפני אֹו זה, ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים

מלחמּתֹו ועֹוׂשה ּבׁשוה, הֹול. ְְְְִֵֶֶַָ
להחרים„. עׂשה ׁשּנאמר:[לאבד]מצות עממין, ׁשבעה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ
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- הרגֹו ולא מהן, אחד לידֹו ׁשּבא וכל ּתחרימם"; ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"החרם
נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

זכרם. ואבד אבדּו, ְְְְִַָָָָּוכבר
את וכן‰. "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, זרע לאּבד עׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

הרעים  מעׂשיו ּתמיד לזּכר עׂשה ּומצות עמלק"; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹזכר
איבתֹו לעֹורר ּכדי אליו]ואריבתֹו, "זכֹור [שנאתנו ׁשּנאמר: - ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשמּועה מּפי עמלק". ל עׂשה אׁשר למדּו:[ממרע"ה]את ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ
איבתֹו לׁשּכח ׁשאסּור ּבּלב, - תׁשּכח" "לא ּבּפה; - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ"זכֹור"

ְְִָוׂשנאתֹו.
.Â- ּדין ּבית ּפי על ּבמל יׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל

יהֹוׁשע  ׁשּכבׁש יׂשראל ּכארץ היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהרי
יׂשראל  ארץ ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשֹו והּוא, ּדבר; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלכל

ּבּתֹורה  .האמּורה ֲַָָָ
.Êמצריםּומּתר מארץ חּוץ ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ;[והיא]לׁשּכן ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ

הּמערבי הּגדֹול הּים על [התיכון]מן ּפרסה מאֹות ארּבע ְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָ
ּכּוׁש ארץ ּכנגד ּפרסה, מאֹות הּמדּבר [אתיופיה]ארּבע ּוכנגד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּתֹורה  הזהירה מקֹומֹות ּובׁשלׁשה ּבּה. להתיּׁשב אסּור הּכל -ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹֹ
עֹוד", הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא למצרים: לׁשּוב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
עד  עֹוד לראֹותם תספּו "לא לראֹותּה", עֹוד תסיף ְְִִִִַָָֹֹֹֹ"לא

האּסּור. ּבכלל ואלּכסנדרּיא ְְְְְִִִֶַַָָָָעֹולם".
.Áולכּבׁש ולפרקמטיא, לסחֹורה מצרים לארץ לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר

ׁשם  להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות; לֹוקין ארצֹות ואין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ליׁשב  יחׁשב ואם הּוא; מּתר הּכניסה, ׁשּבׁשעת - זה לאו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻעל

וי  מעׂשה. ּבֹו אין מלּולהׁשּתּקע, ּכבׁש ׁשאם לי, ראה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ולא  מּתרת; ׁשהיא ּדין, ּבית ּפי על מצרים ארץ ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻיׂשראל
ּביד  והיא ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹהזהירה
ׁשּנאמר: הארצֹות, מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעׂשיה מּפני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּגֹוים,

וכּו'". מצרים ארץ ְְְֲִִֵֶֶַַ"ּכמעׂשה
.Ë אּלא - לעֹולם לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור

להּציל אֹו אּׁשה, לּׂשא אֹו ּתֹורה, הּגֹוים,[ממונו]ללמד מן ְְִִִִִִַַָָָֹ
ּבחּוצה  לׁשּכן אבל לסחֹורה. הּוא יֹוצא וכן לארץ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹויחזר
ׁשוה  ׁשּנעׂשה עד ׁשם, הרעב חזק ּכן אם אּלא אסּור, - ֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָלארץ
ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדינרין. ּבׁשני חּטין ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָָּדינר
ּבזֹול, הּפרֹות היּו אם אבל ּביקר. והּפרֹות מצּויֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹהּמעֹות
הּכיס  מן ּפרּוטה ואבדה ּיׂשּתּכר, ּבמה ולא מעֹות ימצא ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹולא
לצאת, ׁשּמּתר ּפי על ואף רוח. ּבֹו ׁשּימצא מקֹום לכל יצא -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּדֹור  ּגדֹולי ׁשני וכליֹון מחלֹון ׁשהרי חסידּות; מּדת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָאינּה

לּמקֹום. ּכליה ונתחּיבּו יצאּו, ּגדֹולה צרה ּומּפני ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָהיּו,
.È יׂשראל ארץ ּתחּומי על מנּׁשקין היּו החכמים ,ּגדֹולי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומתּגלּגלין אבניה, "ּכי ּומנּׁשקין אֹומר: הּוא וכן עפרּה; על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יחננּו". עפרּה ואת אבניה, את עבדי ְְֲֲֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹרצּו

.‡È עֹונֹותיו יׂשראל, ּבארץ הּׁשֹוכן ּכל חכמים: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמרּו
ּבּה,מחּולין  הּיׁשב העם חליתי; ׁשכן, יאמר "ּובל ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

העֹולם  לחּיי זֹוכה אּמֹות, ארּבע ּבּה הל אפּלּו עֹון". ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֻנׂשא
ּבֹו ׁשהּוא הּמקֹום ּוכאּלּו לֹו, נתּכּפר ּבּה, הּקבּור וכל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּבא.
הּוא  ּובפרענּות עּמֹו". אדמתֹו "וכּפר ׁשּנאמר: ּכּפרה, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֻמזּבח
קֹולטּתֹו ּדֹומה ואינֹו ּתמּות". טמאה אדמה "על ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:

ּגדֹולי  כן, ּפי על ואף מיתה. לאחר ׁשּקֹולטּתֹו למי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמחּיים,
מּיעקב  ּולמד צא לׁשם; מתיהן את מֹוליכין היּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהחכמים

הּצּדיק. ויֹוסף ְִִֵַַָאבינּו
.·Èׁשרּבּה ּבעיר אפּלּו יׂשראל, ּבארץ אדם ידּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻלעֹולם

יׂשראל  ׁשרּבּה ּבעיר ואפּלּו לארץ, ּבחּוצה ידּור ואל ;ּגֹוים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו - לארץ לחּוצה הּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל
ל לאמר: ה', ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני "ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
אדמת  "ואל אֹומר: הּוא ּובפרענּות אחרים". אלהים ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָֹֹֻעבד
לחּוצה  מהארץ לצאת ׁשאסּור ּכׁשם יבאּו". לא ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹיׂשראל
ׁשּנאמר: ארצֹות, לׁשאר מּבבל לצאת אסּור ּכ - ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ

(ימּותּו)". וׁשּמה יּובאּו, ְֶָָָָָָ"ּבבלה

ו  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשּקֹוראין עד ּבעֹולם, אדם עם מלחמה עֹוׂשין ְְִִִִֵֶַָָָָָָאין

מצוה, מלחמת ואחד הרׁשּות, מלחמת אחד - ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָלׁשלֹום
אליה  וקראת עליה, להּלחם עיר אל תקרב "ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
נח  ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע וקּבלּו הׁשלימּו, אם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלׁשלֹום".
ׁשּנאמר: למס, הם והרי נׁשמה, מהם הֹורגין אין - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליהן
קּבלּו ולא הּמס, עליהם קּבלּו | ."ועבדּו למס, ל ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ"יהיּו
ׁשֹומעין  אין - הּמס קּבלּו ולא העבדּות, ׁשּקּבלּו אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהעבדּות,
ׁשּיהיּו היא - ׁשּיקּבלּו והעבדּות ׁשניהם. ׁשּיקּבלּו עד ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלהם;
יהיּו אּלא ּביׂשראל, ראׁש ירימּו ולא למּטה, ּוׁשפלים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹנבזים
ּדבר  לׁשּום יׂשראל על יתמּנּו ולא ידם; ּתחת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹּכבּוׁשים
הּמל לעבֹודת מּוכנים ׁשּיהיּו - ׁשּיקּבלּו והּמס ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבעֹולם.
ּובנין  הּמצּודֹות, וחּזּוק החֹומֹות, ּבנין ּכגֹון ּוממֹונם, ְְְְְְִִִַַַַָָָּבגּופם
אׁשר  הּמס דבר "וזה ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא הּמל ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַארמֹון

לב  ׁשלמה, הּמל ואת העלה ּביתֹו ואת ה' ּבית את נֹות ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
הּמסּכנֹות  ערי ּכל ואת וכּו' ירּוׁשלים חֹומת ואת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהּמּלֹוא,
הּיֹום  עד עֹובד, למס ׁשלמה וּיעלם וכ ּו' לׁשלמה היּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹֹאׁשר
אנׁשי  הם ּכי עבד, ׁשלמה נתן לא יׂשראל ּומּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּזה.

ּופרׁשיו". רכּבֹו וׂשרי וׁשליׁשיו, וׂשריו ועבדיו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָָהּמלחמה,
אֹו·. ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש

ויּניח  הּמּטלטלין ּכל אֹו הּמּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָהּקרקעֹות
ּׁשּיתנה. מה ּכפי - ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות

ׁשהׁשלימּו‚. אחר להם, ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור
מצוֹות  ׁשבע .וקּבלּו ְְְִִֶַ

מצוֹות „. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם
מלחמה  עּמהם עֹוׂשין הּגדֹולים,- הּזכרים ּכל והֹורגין , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ

- קטן ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם; ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
ּדברים  ּבּמה זכרים. ׁשל טף זה והּטף", "והּנׁשים ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:

האּמֹות. ׁשאר עם ׁשהיא הרׁשּות, ּבמלחמת אבל אמּורים? ְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָֻ
מהם  מּניחין אין הׁשלימּו, ׁשּלא ועמלק עממין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשבעה
מערי  רק וכּו' (העּמים) לכל ּתעׂשה "ּכן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה,
ּבעמלק: אֹומר הּוא וכן נׁשמה". ּכל תחּיה לא וכּו' ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהעּמים

הּׁשמים" מּתחת עמלק זכר את מדּבר "ּתמחה ׁשאינֹו ּומּנין . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אׁשר  עיר היתה "לא ׁשּנאמר: הׁשלימּו? ׁשּלא ּבאּלּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹאּלא
הּכל  את גבעֹון; יׁשבי החּוי ּבלּתי יׂשראל, ּבני אל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהׁשלימה
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לקראת  לּבם את לחּזק היתה, ה' מאת ּכי בּמלחמה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלקחּו
ׁשּׁשלחּו מּכלל - החרימם" למען יׂשראל, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלחמה

קּבלּו. ולא לׁשלֹום, ְְְִֶָָֹלהם
לארץ.‰. נכנסּו ׁשּלא עד יהֹוׁשע, ׁשלח ּכתבים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה

וׁשלח: וחזר יברח'; לברח, ׁשרֹוצה 'מי להם: ׁשלח ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהראׁשֹון
ׁשרֹוצה  'מי וׁשלח: וחזר יׁשלים'; להׁשלים, ׁשרֹוצה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ'מי

יעׂשה'. מלחמה, יֹוׁשבי לעׂשֹות הערימּו מה מּפני ּכן, אם ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ישראל]ּגבעֹון עם להשלים יכלו להם [הלא ׁשּׁשלח לפי ? ְְִִֶֶַָָ

ׁשאין  ודּמּו יׂשראל, מׁשּפטי ידעּו ולא קּבלּו; ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹּבכלל,
וראּו לּנׂשיאים, הּדבר קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָּפֹותחין
להם  ׁשּכרתּו מּפני הּׁשבּועה? לּולי חרב לפי להּכֹותם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשראּוי

חופשיים]ּברית להם [שיהיו תכרת "לא אֹומר: הּוא והרי , ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ
ּובטעּות  והֹואיל עבדים. למס ׁשּיהיּו ּדינם, היה אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָּברית";
חּלּול  לּולי ׁשהטעּום, על ׁשּיהרגּו היה ּבדין - להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנׁשּבעּו

ֵַהּׁשם.
.Âלא עּמֹון" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחין אין - ּומֹואב ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁש ׁשּנאמר:תדרׁש לפי חכמים: אמרּו וטֹובתם". לֹומם ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ"וקראת
. . ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: לפי ׁשלֹומם". תדרׁש ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"לא
"וטֹובתם". לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לֹו", ְְֵַַַַָָָָּבּטֹוב
מעצמם  הׁשלימּו אם ּבׁשלֹומם, ׁשֹואלים ׁשאין ּפי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָואף

מקּבלין. ְְְִִַָּתחּלה,
.Ê מארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין

ּולמי  לּבֹורח, מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה, מּׁשלׁש אּלא ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרּוחֹותיה
נפׁשֹו על להּמלט ּכאׁשר ׁשרֹוצה מדין על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

צּוהּו ׁשּבכ למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' [לצור צּוה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹ
רוחות] מג' .רק

.Á מהן מֹונעין ואין לּמדינה, ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאין
את [תעלת]אּמת תׁשחית "לא ׁשּנאמר: - ׁשּיבׁשּו עד הּמים ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַֹ

ּבכל  אּלא ּבלבד, ּבמצֹור ולא לֹוקה. הּקֹוצץ, וכל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹעצּה";
אבל  לֹוקה. - הׁשחתה ּדר מאכל אילן הּקֹוצץ ּכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמקֹום,
ׁשּמּזיק  מּפני אֹו אחרים, אילנֹות מּזיק היה אם אֹותֹו, ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָקֹוצצין

יקרים ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, אסרה [לבנין]ּבׂשדה לא ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
הׁשחתה. ּדר אּלא ְֶֶֶַָָָָּתֹורה,

.Ë.לֹו צרי אינֹו ואפּלּו אֹותֹו, לקץ מּתר - סרק אילן ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻּכל
ׁשאינֹו מּועט ּדבר אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשהזקין, מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
ולא  עֹוׂשה, הּזית יהיה וכּמה לקּצֹו. מּתר - ּבֹו לטרח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻראּוי
לא  ּתמרים, קב עֹוׂשה ׁשהּוא ודקל זיתים; הּקב רבע ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻיקּצּנּו?

.יקּצּנּו ְֶֻ
.È וקֹורע ּכלים, המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹולא

מעין  וסֹותם ּבנין, והֹורס ּדרּבגדים, מאכלֹות ּומאּבד , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּכת  אּלא לֹוקה, ואינֹו תׁשחית"; ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְְִִֵֶַ
.‡È מלחמה עּמהם ועֹוׂשין ּבׁשּבת, הּגֹוים עירֹות על ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָצרין

רדּתּה" "עד ׁשּנאמר: - מלחמת ּבׁשּבת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרׁשּות. מלחמת ּבין ְְְִִֵֶֶָָמצוה,

.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,
ּכמ  מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, מצוה ּבּמקֹום .ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.‚Èהּדמאי אֹוכלין ּבמחנה: ּפטרּו ּדברים [ספק וארּבעה ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מיני מעשר] ּכל ּומביאין ּתחּלה; ידים, מרחיצת ּופטּורין ;ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

אין  ויבׁשין, ּתלּוׁשין מצאן ואפּלּו - מקֹום מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָעצים
חצרֹות  ערּובי מּלערב ּפטּורין וכן ּבּמחנה. ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמקּפידין
והּוא  - לסּכה ּומּסּכה לאהל מאהל מטלטלין אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבּמחנה,
ּכדי  טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה הּמחנה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיּקיפּו
מחנה  ואין ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו יחיד, רׁשּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתהיה
ּכ ּבהליכתן, אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ּוכׁשם מעׂשרה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּפחּותה

ּבחזירתן. ְֲִִַָָּפטּורין
.„Èלהּפנֹות הּׂשדה [צרכים]ואסּור ּפני על אֹו הּמחנה, ּבתֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

להּפנֹות  מיחדת ּדר ׁשם לתּקן עׂשה מצות אּלא מקֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכל
וכּו'". לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָּבּה,

.ÂË עם ּתלּויה ואחד, אחד לכל יתד להיֹות עׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
ויכּסה, ויּפנה, ּבּה, ויחּפר ,הּדר ּבאֹותּה יצא - מלחמּתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכלי
עּמהם  ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

ּתמיד,[האלוקים]ארֹון עֹוׂשים הם ּכ - עּמהם ׁשאין ּובין , ִִִֵֵֵֶֶָָָָ
קדֹוׁש". מחנ "והיה ְֱֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
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ז ּפרק ¤¤
ּבנדר ‡. ּבין חברֹו, על מהן אחד ּכל הנאת ׁשּנאסרה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים

מּפני  לזה, זה אבדה להחזיר מּתרין אּלּו הרי - ּבׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבין

מצוה  את ׁשהיא הּמחזיר ׂשכר ׁשּנֹוטל ׁשּדרּכן ּובמקֹום . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
נהנה; נמצא ׂשכר, יּטל ׁשאם - להקּדׁש הּׂשכר יּפל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹהאבדה,

מהּנה נמצא ׂשכר, יּטל לא .[-בויתורו]ואם ְְְִִִֶַָָָֹֹ
יׂשראל ·. ּכל ּבׁשּתפּות ׁשהן ּבדברים הר ּומּתרין ּכגֹון , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻ

ּבדברים  ואסּורין ;הּדר ׁשּבאמצע והּבאר והעזרֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבית
והּמרחץ  ׁשּבעיר הרחבה ּכגֹון העיר, אנׁשי ּכל ּבׁשּתפּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהן

והּספרים. והּתבה הּכנסת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָּובית
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לקראת  לּבם את לחּזק היתה, ה' מאת ּכי בּמלחמה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלקחּו
ׁשּׁשלחּו מּכלל - החרימם" למען יׂשראל, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלחמה

קּבלּו. ולא לׁשלֹום, ְְְִֶָָֹלהם
לארץ.‰. נכנסּו ׁשּלא עד יהֹוׁשע, ׁשלח ּכתבים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשלׁשה

וׁשלח: וחזר יברח'; לברח, ׁשרֹוצה 'מי להם: ׁשלח ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהראׁשֹון
ׁשרֹוצה  'מי וׁשלח: וחזר יׁשלים'; להׁשלים, ׁשרֹוצה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ'מי

יעׂשה'. מלחמה, יֹוׁשבי לעׂשֹות הערימּו מה מּפני ּכן, אם ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ישראל]ּגבעֹון עם להשלים יכלו להם [הלא ׁשּׁשלח לפי ? ְְִִֶֶַָָ

ׁשאין  ודּמּו יׂשראל, מׁשּפטי ידעּו ולא קּבלּו; ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹּבכלל,
וראּו לּנׂשיאים, הּדבר קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָּפֹותחין
להם  ׁשּכרתּו מּפני הּׁשבּועה? לּולי חרב לפי להּכֹותם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשראּוי

חופשיים]ּברית להם [שיהיו תכרת "לא אֹומר: הּוא והרי , ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ
ּובטעּות  והֹואיל עבדים. למס ׁשּיהיּו ּדינם, היה אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָּברית";
חּלּול  לּולי ׁשהטעּום, על ׁשּיהרגּו היה ּבדין - להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנׁשּבעּו

ֵַהּׁשם.
.Âלא עּמֹון" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחין אין - ּומֹואב ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁש ׁשּנאמר:תדרׁש לפי חכמים: אמרּו וטֹובתם". לֹומם ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ"וקראת
. . ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: לפי ׁשלֹומם". תדרׁש ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"לא
"וטֹובתם". לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לֹו", ְְֵַַַַָָָָּבּטֹוב
מעצמם  הׁשלימּו אם ּבׁשלֹומם, ׁשֹואלים ׁשאין ּפי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָואף

מקּבלין. ְְְִִַָּתחּלה,
.Ê מארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין

ּולמי  לּבֹורח, מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה, מּׁשלׁש אּלא ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹרּוחֹותיה
נפׁשֹו על להּמלט ּכאׁשר ׁשרֹוצה מדין על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

צּוהּו ׁשּבכ למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' [לצור צּוה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹ
רוחות] מג' .רק

.Á מהן מֹונעין ואין לּמדינה, ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאין
את [תעלת]אּמת תׁשחית "לא ׁשּנאמר: - ׁשּיבׁשּו עד הּמים ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַֹ

ּבכל  אּלא ּבלבד, ּבמצֹור ולא לֹוקה. הּקֹוצץ, וכל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹעצּה";
אבל  לֹוקה. - הׁשחתה ּדר מאכל אילן הּקֹוצץ ּכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמקֹום,
ׁשּמּזיק  מּפני אֹו אחרים, אילנֹות מּזיק היה אם אֹותֹו, ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָקֹוצצין

יקרים ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, אסרה [לבנין]ּבׂשדה לא ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
הׁשחתה. ּדר אּלא ְֶֶֶַָָָָּתֹורה,

.Ë.לֹו צרי אינֹו ואפּלּו אֹותֹו, לקץ מּתר - סרק אילן ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻּכל
ׁשאינֹו מּועט ּדבר אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשהזקין, מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
ולא  עֹוׂשה, הּזית יהיה וכּמה לקּצֹו. מּתר - ּבֹו לטרח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻראּוי
לא  ּתמרים, קב עֹוׂשה ׁשהּוא ודקל זיתים; הּקב רבע ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻיקּצּנּו?

.יקּצּנּו ְֶֻ
.È וקֹורע ּכלים, המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹולא

מעין  וסֹותם ּבנין, והֹורס ּדרּבגדים, מאכלֹות ּומאּבד , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּכת  אּלא לֹוקה, ואינֹו תׁשחית"; ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְְִִֵֶַ
.‡È מלחמה עּמהם ועֹוׂשין ּבׁשּבת, הּגֹוים עירֹות על ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָצרין

רדּתּה" "עד ׁשּנאמר: - מלחמת ּבׁשּבת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרׁשּות. מלחמת ּבין ְְְִִֵֶֶָָמצוה,

.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,
ּכמ  מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, מצוה ּבּמקֹום .ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.‚Èהּדמאי אֹוכלין ּבמחנה: ּפטרּו ּדברים [ספק וארּבעה ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מיני מעשר] ּכל ּומביאין ּתחּלה; ידים, מרחיצת ּופטּורין ;ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

אין  ויבׁשין, ּתלּוׁשין מצאן ואפּלּו - מקֹום מּכל ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָעצים
חצרֹות  ערּובי מּלערב ּפטּורין וכן ּבּמחנה. ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמקּפידין
והּוא  - לסּכה ּומּסּכה לאהל מאהל מטלטלין אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻּבּמחנה,
ּכדי  טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה הּמחנה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיּקיפּו
מחנה  ואין ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו יחיד, רׁשּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתהיה
ּכ ּבהליכתן, אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ּוכׁשם מעׂשרה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּפחּותה

ּבחזירתן. ְֲִִַָָּפטּורין
.„Èלהּפנֹות הּׂשדה [צרכים]ואסּור ּפני על אֹו הּמחנה, ּבתֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

להּפנֹות  מיחדת ּדר ׁשם לתּקן עׂשה מצות אּלא מקֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכל
וכּו'". לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָּבּה,

.ÂË עם ּתלּויה ואחד, אחד לכל יתד להיֹות עׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
ויכּסה, ויּפנה, ּבּה, ויחּפר ,הּדר ּבאֹותּה יצא - מלחמּתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכלי
עּמהם  ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

ּתמיד,[האלוקים]ארֹון עֹוׂשים הם ּכ - עּמהם ׁשאין ּובין , ִִִֵֵֵֶֶָָָָ
קדֹוׁש". מחנ "והיה ְֱֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
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ז ּפרק ¤¤
ּבנדר ‡. ּבין חברֹו, על מהן אחד ּכל הנאת ׁשּנאסרה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים

מּפני  לזה, זה אבדה להחזיר מּתרין אּלּו הרי - ּבׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבין

מצוה  את ׁשהיא הּמחזיר ׂשכר ׁשּנֹוטל ׁשּדרּכן ּובמקֹום . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
נהנה; נמצא ׂשכר, יּטל ׁשאם - להקּדׁש הּׂשכר יּפל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹהאבדה,

מהּנה נמצא ׂשכר, יּטל לא .[-בויתורו]ואם ְְְִִִֶַָָָֹֹ
יׂשראל ·. ּכל ּבׁשּתפּות ׁשהן ּבדברים הר ּומּתרין ּכגֹון , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻ

ּבדברים  ואסּורין ;הּדר ׁשּבאמצע והּבאר והעזרֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבית
והּמרחץ  ׁשּבעיר הרחבה ּכגֹון העיר, אנׁשי ּכל ּבׁשּתפּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהן

והּספרים. והּתבה הּכנסת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָּובית
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אּלּו‚. ּבדברים מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי יעׂשּו, אחד וכיצד ּכל ? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּומזּכה  העם, מּׁשאר לאחד אֹו לּנׂשיא, חלקֹו ּכֹותב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשניהן
ּכׁשּיּכנס  מהן אחד ּכל ונמצא אחר. ידי על ּבחלקֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אינֹו - הּכנסת לבית אֹו העיר, אנׁשי לכל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמרחץ
אחד  ּכל ׁשהרי אחרים; לרׁשּות אּלא חברֹו, לרׁשּות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָנכנס

ּבמּתנה. ּונתנֹו זה, ּבמקֹום מחלקֹו נסּתּלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
ּבחצר „. ׁשּתפין ׁשניהן אם היּו חלּקה- ּדין ּבּה [ארבע יׁש ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻ

אחד] לכל ׁשּיחלקּואמות עד לּה, להּכנס אסּורין אּלּו הרי ,ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּכל  - חלּקה ּדין ּבּה אין ואם לחלקֹו; ואחד אחד ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻויּכנס
ּובין  נכנס. ׁשּלֹו ּבתֹו אֹומר והּוא לביתֹו, נכנס ואחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
ּולגּדל  ותּנּור רחים להעמיד אסּורין ׁשניהן ,ּכ ּובין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכ

זֹו. ּבחצר ְְְִֵַָּתרנגֹולין
ּבחצר‰. ׁשּתפין ׁשהיּו חלוקה]ׁשנים דין בה ונדר [-שאין , ְְְִִֵֶַַָָָָֻ

למּכר  הּנֹודר את ּכֹופין - הּׁשני ּבֹו יהנה ׁשּלא מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹאחד
להּכנס  מּתר זה הרי - ּבּׁשני הּוא יהנה ׁשּלא נדר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻחלקֹו.
יכֹול  אינֹו אבל נכנס; הּוא ׁשּברׁשּותֹו מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָלביתֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחצר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָלהׁשּתּמׁש
.Â זה הרי מּׁשניהן, אחד ּבהנית אסּור הּׁשּוק מן אחד ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה

זֹו לחצר להּכנס ׁשל מּתר לתֹו' לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֻ
.'ׁשּל לתֹו נכנס ואיני נכנס, אני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָחבר

.Ê מּתר זה הרי - עצמֹו על האּמֹות מן אּמה הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻֻמי
ּביֹותר מהן ּבפחֹות[=ביוקר]לּקח להן ולמּכר .[=בזול], ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

ּבפחֹות  מהן ׁשּיּקח לֹו ׁשֹומעין אם - עליהן הניתֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאסר
ׁשּמא  ּגזרה ימּכר, ׁשּלא ּכאן ּגֹוזרין ואין מּתר; ּביֹותר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֻוימּכר

ׁשּנג  ּכדי אחד מאיׁש נדר לא ׁשהרי - אּלא יּקח עליו, זר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשאם ּכּלּה, זה,[ששם]מאּמה עם ולּתן לּׂשא לֹו אפׁשר אי ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻ

זה  הרי - עליו הניתן אסר אם ,לפיכ אחר. עם ויּתן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָיּׂשא
מהן. ילוה ולא מהן, יׁשאל לא אבל אֹותן; ּומלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשאילן

.Á;עּמהן ויּתן יּׂשא לא - עליו והניתן עליהן הניתֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאסר
יׁשאיל  ולא יׁשאל ולא עּמֹו, יּתנּו ולא יּׂשאּו לא הם ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹֹוכן

אֹותן  ילוה ולא מהן, ילוה ולא .להן, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
.Ëנדרֹו על להּׁשאל אסּור - העיר ּבני הנית עצמֹו על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאסר

הרי  לֹו, והּתיר נׁשאל ואם ההיא; העיר אֹותּה מּבני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלחכם
מּתר  ׁשּבארנּו.נדרֹו ּכמֹו , ְְְִֵֶַָֻ

.È ּבלקט להנֹות מּתר זה הרי - עליו הּברּיֹות הנית ׁשאסר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמי
ּופאה  ׁשּבתֹוׁשכחה לא אבל ּבּגרנֹות, הּמתחּלק עני ּומעׂשר ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ִַַהּבית.
.‡Èאּלּו הרי - הּלוּיים ועל הּכהנים על הניתֹו ׁשאסר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמי

ּכרחֹו על מּתנֹותיהן ונֹוטלין אּלּוּבאין 'ּכהנים אמר: ואם ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּומעׂשרֹותיו  ּתרּומֹותיו ויּתן אסּורין, אּלּו הרי - אּלּו' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָּולוּיים
עם  ענּיים, ּבמּתנֹות הּדין והּוא אחרים. ּולוּיים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַֹלכהנים

ֲִִָהענּיים.
.·È מה לחברֹו ואין חברֹו, על אסּורה הניתֹו ׁשהיתה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמי

אסּורּיאכל  ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: החנוני אצל הֹול ּבהניתי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ונטל  ּובא לֹו, ונתן החנוני הל אם אעׂשה'; מה יֹודע ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואיני

מּתר. זה הרי - ֲִֵֶֶָֻמּזה
.‚È אצל והל לקצר, ׂשדהּו לגּדר, ּגדרֹו לבנֹות, ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהיה

מה  יֹודע ואיני ּבהניתי אסּור ּפלֹוני 'איׁש ואמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּפֹועלים
- ׂשכרן להן ונתן לזה ּובאּו עּמֹו, ועׂשּו הן והלכּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאעׂשה',

מּתר  זה ׁשּזה הרי ּבארנּו ּוכבר חֹובֹו, לֹו ׁשּפרע זה ׁשּנמצא ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
חֹובֹו. לפרע ְִַָֹֻמּתר

.„È לאחר נֹותן - ּיאכל מה לֹו ואין ,ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהיּו
ּבּה מּתר והּלה מּתנה, מּניח מּׁשּום אחר, עּמהן אין ואם ; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

והּלה  ׁשּיחּפץ', מי לכל מפקרין הן 'הרי ואֹומר: הּסלע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻעל
ואֹוכל. ְֵֵנֹוטל

.ÂË נתּונה הּזֹו הּסעּודה 'הרי לֹו: ואמר מּתנה לאחד ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָנתן
עּמנּו' ויאכל ּבהניתי, אסּור ׁשהּוא ּפלֹוני ויבֹוא מּתנה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹל

אסּור  זה הרי ואמר - וחזר סתם, לֹו נתן אם אּלא עֹוד, ולא . ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
סֹופֹו הֹוכיח אם - עּמנּו'? ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא רצֹונ' ְְְְִִִִֶַַָָֹלֹו:
ויאכל  ּפלֹוני ׁשּיבֹוא מנת על אּלא לֹו נתן ׁשּלא ּתחּלתֹו, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
רֹוצה  והּוא ּגדֹולה, סעּודה ׁשהיתה ּכגֹון אסּור; זה הרי -ְְְְְֲֵֶֶֶָָָָָ
ׁשהרי  זֹו, מּסעּודה לאכל ּבהם וכּיֹוצא רּבֹו אֹו אביו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכּיֹוצא  ּכל וכן לֹו. להקנֹות ּגמר ׁשּלא עליו מּוכחת ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹֹסעּודתֹו

ֶָּבזה.
.ÊËהקּדיׁשּה ׁשאם מּתנה מקּדׁשת [המקבל]ּכל תהיה לא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ

אינ  להקנֹותּה- מנת על מּתנה לזה הּנֹותן וכל מּתנה. ּה ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ואם  הראׁשֹון; לֹו ׁשּיקנה ּבעת קנה האחר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלאחר,
ולא  ראׁשֹון לא קנה לא האחר, לאֹותֹו הראׁשֹון לֹו הקנה ְְְִִִֵַָָָָָֹֹֹֹלא

ִֵׁשני.
.ÊÈלבּתֹו לתת רֹוצה והּוא ּבּתֹו, ּבעל על הניתֹו ׁשּנאסרה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבחפציה  אֹותן ּומֹוציאה מהן נהנית ׁשּתהיה ּכדי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמעֹות,
ורצונותיה] 'הרי [צרכיה לּה: ואֹומר לּה נֹותן זה הרי -ְֲֲֵֵֵֵֶָָ

לבעלי יהא ׁשּלא ּובלבד ּבמּתנה, ל נתּונין האּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמעֹות
'למה  אֹו ,'לפי נֹותנת ּׁשאּת למה יהיּו אּלא רׁשּות, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָּבהן
ׁשאין  מנת 'על לּה: אמר ואפּלּו ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּׁשּתלּבׁשי',
קנם  לא - ּבהן' עׂשי ּׁשּתרצי מה אּלא רׁשּות, ּבהן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלבעלי
מּתנה  לּה נתן אם אבל ּבהן. ּתעׂשה ּׁשּתרצה ּומה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבעל,
ּפרׁש ולא רׁשּות', ּבהן לבעלי ׁשאין מנת 'על לּה: ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואמר
ּתעׂשה  ּׁשּתרצה למה אֹו ,ּולכ לכ הּזאת הּמּתנה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתהיה
אסּור, זה ודבר ּפרֹותיה; לאכל הּבעל אֹותּה קנה הרי - ְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבּה

חֹותנֹו. ּבהנית אסּור הּוא ְֲֲֵֶַַָָׁשהרי

ה'תשע"ג  שבט י"ז שני יום

ח ּפרק ¤¤
אֹו‡. ׁשּנדר ּדבר נדרֹו ּבׁשעת ּופרׁש נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

ּבגללֹו ּבאֹותֹונׁשּבע ׁשבּועתֹו אֹו נדרֹו ׁשּתלה ּכמי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
זה ּדבר  הרי ּבגללֹו, ׁשּנׁשּבע ּדבר אֹותֹו נתקּים לא ואם ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ָֻמּתר.
ׁשאביה ·. ּפלֹונית אּׁשה נֹוׂשא ׁשאינֹו נׁשּבע אֹו נדר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

אֹו מתּו, - ּבתֹוכֹו רע ׁשּכלב זה לבית נכנס ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָרע,
מּתר  זה הרי - ּתׁשּובה האב אֹוׁשעׂשה ׁשּנדר ּכמי ׁשּזה ; ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

אּלא  זה, לבית אּכנס ולא ּפלֹונית אּׂשא 'ׁשּלא ואמר: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנׁשּבע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ההּזק'. נסּתּלק ּכן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאם
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הּכעּורה,‚. ּפלֹונית נֹוׂשא ׁשאינֹו הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
קצרה לבנה, ונמצאת ׁשחרה נאה, [=נמוכה]ונמצאת ְְְְְְְִִָָָָָָָָָֹ

ארּכה את [=גבוהה]ונמצאת ׁשּגנבה לי נהנית אׁשּתי 'ׁשאין , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
זה  הרי - הּכת ולא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבני' את וׁשהּכת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכיסי
ׁשהן  ׁשגגֹות נדרי ּבכלל והּוא טעּות, נדר ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּתר;
- הּדבר נתק ּים ולא ּבדבר נדרֹו ּכתֹולה זה ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמּתרין;

מצּויה היתה לא נדר ׁשּבגללּה הּסּבה ,[-מלכתחילה]ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
היה. ְָָָוטעּות

ּתאנים „. אֹוכלים מרחֹוק אנׁשים ׁשראה מי אּלא עֹוד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹולא
אליהם  ׁשּקרב ּכיון קרּבן', עליכם הן 'הרי להם: אמר ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,

מּתרין  אּלּו הרי - ואחיו אביו הם והרי ּפי והּביט, על אף ; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
- ׁשּפרׁש ּכמי זה הרי ּבגללּה, ׁשהּדירן הּסּבה ּפרׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

ׁשהי [=הנסיבות]ׁשהּדבר אּלא עליהן, אסר ׁשּלא ה מֹוכיח ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרים. ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּבדעּתֹו

לֹו‰. ונֹולד נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר אצלו]מי ׁשּלא [=נתחדש ּדבר ְְִִֶֶַַַָָָֹ
אסּור, זה הרי - הּנדר ּבׁשעת אֹו הּׁשבּועה ּבׁשעת ּבלּבֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
עצמֹו את אסר ּכיצד? נדרֹו. את ויּתיר לחכם ׁשּיּׁשאל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעד
אֹותֹו ונעׂשה ּפלֹוני, למקֹום יּכנס ׁשּלא אֹו ּפלֹוני, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּבהנית
ׁשהּוא  ּפי על אף - הּכנסת ּבית מקֹום ואֹותֹו סֹופר, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהאיׁש
יעׂשה  זה ּומקֹום סֹופר נעׂשה ׁשּזה יֹודע הייתי 'אּלּו ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹומר:
אסּור  זה הרי - נׁשּבע' אֹו נֹודר הייתי לא הּכנסת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבית
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו נדרֹו ׁשּיּתיר עד ּולהּכנס, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלהנֹות

ֶָּבזה.
.Âּכּלֹו הּתר מקצתֹו, ׁשהּתר נדר ּבׁשבּועה.ּכל הּדין והּוא ; ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻֻ

הן  'הרי ואמר: ּפרֹותיו, אֹוכלין מרחֹוק אנׁשים ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָּכיצד?
ואנׁשים  אביו הם והּנה אליהם, ּוכׁשהּגיע קרּבן', ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליכם
'אּלּו אמר: ואפּלּו מּתרין; ּכּלן מּתר, ואביו הֹואיל - ְֲִִִִִִַַָָָָָָֻֻֻזרים
מּתר' ואבי אסּורין ּופלֹוני ּפלֹוני אֹומר: הייתי יֹודע, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָֻהייתי
'אּלּו אליהם: ּכׁשהּגיע אמר אם אבל מּתרין . ּכּלן הרי -ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
חּוץ  אסּורין ּכּלכם אֹומר: הייתי ּביניכם, ׁשאבי יֹודע ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהייתי
ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי מאביו; חּוץ אסּורין ּכּלן הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאבי'
ּומתנה  נֹודר היה ׁשּנדר ּכמֹו אּלא הּנדר, מקצת הּתיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

אביו. ִַָעל
.Êלּמע רע ׁשהּיין מּפני עלי, קרּבן 'הּיין האֹומר: ים',וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

הייתי  'אּלּו אמר: אם - לּמעים' יפה המיּׁשן 'והרי לֹו: ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו
נֹודר' הייתי לא הייתי יֹודע, יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואפּלּו , ֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

אבל  ּובחדׁש; ּבּיׁשן מּתר - מּתר' והּיׁשן אסּור החדׁש ְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻאֹומר:
אסּורֹות  הּיינֹות ּכל אֹומר: הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאם
ּכל  וכן ּבלבד. ּבמיּׁשן מּתר זה הרי - המיּׁשן' מן חּוץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻֻעלי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áאֹו נׁשּבע ׁשּבגללן ּדברים רֹואין הּנׁשּבע, אֹו הּנֹודר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

הענין  אחר והֹולכין נתּכּון; ּדבר לאיזה מהן ולֹומדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנדר,
טעּון [=הנסיבות] היה ּכיצד? הּדּבּור. מׁשמע ּכל אחר לא ,ְִֵַַַַַַָָָָֹ

קׁשה, ריחֹו והיה והּזיע ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׂשא
הרי  - לעֹולם ּופׁשּתים צמר עליו יעלה ׁשּלא נדר אֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונׁשּבע

ּולכּסֹותן ּפׁשּתים אֹו צמר ּבגדי ללּבׁש מּתר [להתכסות זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבגד בהם] לבּוׁש היה לאחֹוריו. להפׁשילן אּלא אסּור ואינֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

עליו  יעלה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע ּבלביׁשתֹו, ונצטער ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹצמר
ּומּתר  עליו; לטען ּומּתר ללּבׁש, אסּור - לעֹולם ְְְִִֶֶָָָָָָֹֹֻֻצמר
וכן  צמר. לבגד אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צמר, ּבגּזי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹלהתּכּסֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Ëממאן והּוא קרֹובתֹו, ׁשּיּׂשא מּמּנּו מבּקׁשין ,[=מסרב]היּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

המגרׁש וכן לעֹולם, ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נׁשּבע אֹו ונדר ּבֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּופצרּו
אּלּו הרי - לעֹולם ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע אׁשּתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

איׁשּות  לׁשם אּלא ּכּונתֹו ׁשאין לֹו, להנֹות .מּתרֹות ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.È נדר אֹו ונׁשּבע ּומאן, אצלֹו, ׁשּיסעד לחברֹו הּקֹורא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן

מּתר  זה הרי - צֹונן טּפת לֹו יׁשּתה ולא לביתֹו, יּכנס ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא  אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צֹונן; לֹו ולׁשּתֹות לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלהּכנס

זֹו ּבסעּודה עּמֹו ויׁשּתה ּבזה.יאכל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‡È,'לֹוקח איני וׂשד נכנס, איני לבית' לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר

מּתר  זה הרי - לאחר מכרן אֹו ּומת ּבׁשבּועה, ּבין ּבנדר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבין
הּלֹוקח  מן אֹו הּיֹורׁש מן הּׂשדה ולּקח לּבית, ׁשּלא להּכנס ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

'לבית  אמר: אם אבל ּברׁשּותֹו. ׁשהן זמן ּכל אּלא זה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתּכּון
לאחר  מכרן אֹו ּומת לֹוקח', איני זֹו וׂשדה נכנס, איני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּזה

אסּור. זה הרי -ֲֵֶָ
.·È'ּפנּויה 'אינּה לֹו: אמר ,'ּפרת 'הׁשאילני לחברֹו: ,אמר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

אם  - לעֹולם' ּבּה חֹורׁש איני 'ׂשדי ואמר: נדר אֹו ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָנׁשּבע
לחרׁש מּתרין אדם וכל אסּור הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו ְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
אסּורין. אדם וכל הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו אין ואם ּבּה; ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָֹלֹו

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵַָֹוכן
.‚Èאֹו ּבית, ׁשּיקנה אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא נדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבׁשּירה ארוכה]ׁשּיצא יפרׁש[לדרך אֹו אין [=יפליג], - ּבּים ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
עד  אּלא מּיד, לצאת אֹו לקנֹות אֹו לּׂשא אֹותֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָמחּיבין

ההגּון ּדבר ׁשּנדרה לֹו[=מתאים]ׁשּימצא ּבאּׁשה ּומעׂשה . ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
אדם  ּבני עליה וקפצּו לֹו, ּתּנׂשא אֹותּה ׁשּיתּבע מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּכל
לכל  אּלא זֹו נתּכּונה 'לא חכמים: ואמרּו לּה; הגּונין ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאינן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּה'. ההגּונין מן אֹותּה ׁשּיתּבע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי
.„È ותּטל 'ׁשּתבֹוא לֹו: ואמר ׁשּנׁשּבע, אֹו חברֹו, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

זה  הרי - יין' ׁשל חבּיֹות ׁשּתי אֹו חּטים, אחד ּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלבני
'ּכלּום  לֹו: ויאמר לחכם, ׁשאלה ּבלא נדרֹו להּתיר ְְְְְְְִִֵַַָָָָֹֹיכֹול
אלי  הּגיע ּוכבר אּטל, ׁשּלא ּכבֹודי לכּבדני, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתּכּונּת

ּבׁשבילֹו' ׁשּנדרּת אּתה ּכבֹוד 'ׁשאין הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חבּיֹות  ּוׁשּתי חּטים ׁשל ּכֹור לבני נֹותן אּתה אין אם לי, ְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָנהנה
חכם, ּבׁשאלת ׁשּלא נדרֹו להּתיר יכֹול זה הרי - יין' ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשל
ּכּיֹוצא  ּכל וכן לידי'. והּגיעּו נתקּבלּתי ּכאּלּו 'הריני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֹויאמר:

ֶָּבזה.

ה'תשע"ג  שבט י"ח שלישי יום

ט ּפרק ¤¤
מקֹום,‡. ּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ְְְְִִֵַַָָָָָּבנדרים 

נדר  ּכיצד? ּבֹו. נׁשּבע אֹו ׁשּנדר זמן ּובאֹותֹו לׁשֹון, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּובאֹותּה
לׁשֹון  ּבאֹותּה מקֹום אֹותֹו ּדר אם - המבּׁשל מן נׁשּבע ְְְִִִֶֶַַָָָָֻאֹו

ּולׁשלּוק לצלי אפּלּו 'מבּׁשל' ׁשּקֹוראין זמן [שנתבשל ּבאֹותֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָֻ
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הּכעּורה,‚. ּפלֹונית נֹוׂשא ׁשאינֹו הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
קצרה לבנה, ונמצאת ׁשחרה נאה, [=נמוכה]ונמצאת ְְְְְְְִִָָָָָָָָָֹ

ארּכה את [=גבוהה]ונמצאת ׁשּגנבה לי נהנית אׁשּתי 'ׁשאין , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
זה  הרי - הּכת ולא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבני' את וׁשהּכת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכיסי
ׁשהן  ׁשגגֹות נדרי ּבכלל והּוא טעּות, נדר ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּתר;
- הּדבר נתק ּים ולא ּבדבר נדרֹו ּכתֹולה זה ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמּתרין;

מצּויה היתה לא נדר ׁשּבגללּה הּסּבה ,[-מלכתחילה]ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
היה. ְָָָוטעּות

ּתאנים „. אֹוכלים מרחֹוק אנׁשים ׁשראה מי אּלא עֹוד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹולא
אליהם  ׁשּקרב ּכיון קרּבן', עליכם הן 'הרי להם: אמר ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,

מּתרין  אּלּו הרי - ואחיו אביו הם והרי ּפי והּביט, על אף ; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
- ׁשּפרׁש ּכמי זה הרי ּבגללּה, ׁשהּדירן הּסּבה ּפרׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

ׁשהי [=הנסיבות]ׁשהּדבר אּלא עליהן, אסר ׁשּלא ה מֹוכיח ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרים. ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּבדעּתֹו

לֹו‰. ונֹולד נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר אצלו]מי ׁשּלא [=נתחדש ּדבר ְְִִֶֶַַַָָָֹ
אסּור, זה הרי - הּנדר ּבׁשעת אֹו הּׁשבּועה ּבׁשעת ּבלּבֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
עצמֹו את אסר ּכיצד? נדרֹו. את ויּתיר לחכם ׁשּיּׁשאל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעד
אֹותֹו ונעׂשה ּפלֹוני, למקֹום יּכנס ׁשּלא אֹו ּפלֹוני, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּבהנית
ׁשהּוא  ּפי על אף - הּכנסת ּבית מקֹום ואֹותֹו סֹופר, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהאיׁש
יעׂשה  זה ּומקֹום סֹופר נעׂשה ׁשּזה יֹודע הייתי 'אּלּו ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹומר:
אסּור  זה הרי - נׁשּבע' אֹו נֹודר הייתי לא הּכנסת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבית
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו נדרֹו ׁשּיּתיר עד ּולהּכנס, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלהנֹות

ֶָּבזה.
.Âּכּלֹו הּתר מקצתֹו, ׁשהּתר נדר ּבׁשבּועה.ּכל הּדין והּוא ; ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻֻ

הן  'הרי ואמר: ּפרֹותיו, אֹוכלין מרחֹוק אנׁשים ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָּכיצד?
ואנׁשים  אביו הם והּנה אליהם, ּוכׁשהּגיע קרּבן', ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליכם
'אּלּו אמר: ואפּלּו מּתרין; ּכּלן מּתר, ואביו הֹואיל - ְֲִִִִִִַַָָָָָָֻֻֻזרים
מּתר' ואבי אסּורין ּופלֹוני ּפלֹוני אֹומר: הייתי יֹודע, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָֻהייתי
'אּלּו אליהם: ּכׁשהּגיע אמר אם אבל מּתרין . ּכּלן הרי -ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
חּוץ  אסּורין ּכּלכם אֹומר: הייתי ּביניכם, ׁשאבי יֹודע ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהייתי
ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי מאביו; חּוץ אסּורין ּכּלן הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאבי'
ּומתנה  נֹודר היה ׁשּנדר ּכמֹו אּלא הּנדר, מקצת הּתיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

אביו. ִַָעל
.Êלּמע רע ׁשהּיין מּפני עלי, קרּבן 'הּיין האֹומר: ים',וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

הייתי  'אּלּו אמר: אם - לּמעים' יפה המיּׁשן 'והרי לֹו: ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו
נֹודר' הייתי לא הייתי יֹודע, יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ואפּלּו , ֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

אבל  ּובחדׁש; ּבּיׁשן מּתר - מּתר' והּיׁשן אסּור החדׁש ְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻאֹומר:
אסּורֹות  הּיינֹות ּכל אֹומר: הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: ֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאם
ּכל  וכן ּבלבד. ּבמיּׁשן מּתר זה הרי - המיּׁשן' מן חּוץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻֻעלי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áאֹו נׁשּבע ׁשּבגללן ּדברים רֹואין הּנׁשּבע, אֹו הּנֹודר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

הענין  אחר והֹולכין נתּכּון; ּדבר לאיזה מהן ולֹומדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנדר,
טעּון [=הנסיבות] היה ּכיצד? הּדּבּור. מׁשמע ּכל אחר לא ,ְִֵַַַַַַָָָָֹ

קׁשה, ריחֹו והיה והּזיע ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׂשא
הרי  - לעֹולם ּופׁשּתים צמר עליו יעלה ׁשּלא נדר אֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונׁשּבע

ּולכּסֹותן ּפׁשּתים אֹו צמר ּבגדי ללּבׁש מּתר [להתכסות זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבגד בהם] לבּוׁש היה לאחֹוריו. להפׁשילן אּלא אסּור ואינֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

עליו  יעלה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע ּבלביׁשתֹו, ונצטער ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹצמר
ּומּתר  עליו; לטען ּומּתר ללּבׁש, אסּור - לעֹולם ְְְִִֶֶָָָָָָֹֹֻֻצמר
וכן  צמר. לבגד אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צמר, ּבגּזי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹלהתּכּסֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Ëממאן והּוא קרֹובתֹו, ׁשּיּׂשא מּמּנּו מבּקׁשין ,[=מסרב]היּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

המגרׁש וכן לעֹולם, ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נׁשּבע אֹו ונדר ּבֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּופצרּו
אּלּו הרי - לעֹולם ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע אׁשּתֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

איׁשּות  לׁשם אּלא ּכּונתֹו ׁשאין לֹו, להנֹות .מּתרֹות ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.È נדר אֹו ונׁשּבע ּומאן, אצלֹו, ׁשּיסעד לחברֹו הּקֹורא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן

מּתר  זה הרי - צֹונן טּפת לֹו יׁשּתה ולא לביתֹו, יּכנס ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא  אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צֹונן; לֹו ולׁשּתֹות לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלהּכנס

זֹו ּבסעּודה עּמֹו ויׁשּתה ּבזה.יאכל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
.‡È,'לֹוקח איני וׂשד נכנס, איני לבית' לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר

מּתר  זה הרי - לאחר מכרן אֹו ּומת ּבׁשבּועה, ּבין ּבנדר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבין
הּלֹוקח  מן אֹו הּיֹורׁש מן הּׂשדה ולּקח לּבית, ׁשּלא להּכנס ; ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

'לבית  אמר: אם אבל ּברׁשּותֹו. ׁשהן זמן ּכל אּלא זה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתּכּון
לאחר  מכרן אֹו ּומת לֹוקח', איני זֹו וׂשדה נכנס, איני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּזה

אסּור. זה הרי -ֲֵֶָ
.·È'ּפנּויה 'אינּה לֹו: אמר ,'ּפרת 'הׁשאילני לחברֹו: ,אמר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

אם  - לעֹולם' ּבּה חֹורׁש איני 'ׂשדי ואמר: נדר אֹו ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָנׁשּבע
לחרׁש מּתרין אדם וכל אסּור הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו ְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
אסּורין. אדם וכל הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו אין ואם ּבּה; ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָֹלֹו

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵַָֹוכן
.‚Èאֹו ּבית, ׁשּיקנה אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא נדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבׁשּירה ארוכה]ׁשּיצא יפרׁש[לדרך אֹו אין [=יפליג], - ּבּים ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
עד  אּלא מּיד, לצאת אֹו לקנֹות אֹו לּׂשא אֹותֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָמחּיבין

ההגּון ּדבר ׁשּנדרה לֹו[=מתאים]ׁשּימצא ּבאּׁשה ּומעׂשה . ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
אדם  ּבני עליה וקפצּו לֹו, ּתּנׂשא אֹותּה ׁשּיתּבע מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּכל
לכל  אּלא זֹו נתּכּונה 'לא חכמים: ואמרּו לּה; הגּונין ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאינן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּה'. ההגּונין מן אֹותּה ׁשּיתּבע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי
.„È ותּטל 'ׁשּתבֹוא לֹו: ואמר ׁשּנׁשּבע, אֹו חברֹו, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

זה  הרי - יין' ׁשל חבּיֹות ׁשּתי אֹו חּטים, אחד ּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלבני
'ּכלּום  לֹו: ויאמר לחכם, ׁשאלה ּבלא נדרֹו להּתיר ְְְְְְְִִֵַַָָָָֹֹיכֹול
אלי  הּגיע ּוכבר אּטל, ׁשּלא ּכבֹודי לכּבדני, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתּכּונּת

ּבׁשבילֹו' ׁשּנדרּת אּתה ּכבֹוד 'ׁשאין הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חבּיֹות  ּוׁשּתי חּטים ׁשל ּכֹור לבני נֹותן אּתה אין אם לי, ְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָנהנה
חכם, ּבׁשאלת ׁשּלא נדרֹו להּתיר יכֹול זה הרי - יין' ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשל
ּכּיֹוצא  ּכל וכן לידי'. והּגיעּו נתקּבלּתי ּכאּלּו 'הריני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹֹויאמר:

ֶָּבזה.

ה'תשע"ג  שבט י"ח שלישי יום

ט ּפרק ¤¤
מקֹום,‡. ּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ְְְְִִֵַַָָָָָּבנדרים 

נדר  ּכיצד? ּבֹו. נׁשּבע אֹו ׁשּנדר זמן ּובאֹותֹו לׁשֹון, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּובאֹותּה
לׁשֹון  ּבאֹותּה מקֹום אֹותֹו ּדר אם - המבּׁשל מן נׁשּבע ְְְִִִֶֶַַָָָָֻאֹו

ּולׁשלּוק לצלי אפּלּו 'מבּׁשל' ׁשּקֹוראין זמן [שנתבשל ּבאֹותֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָֻ
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מהראוי] לקרֹות יותר ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
מּתר  זה הרי ּובתבלין, ּבמים ׁשּנתּבּׁשל לבׂשר אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻ'מבּׁשל'
וכּיֹוצא  טבריה, ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן, וכן ּובׁשלּוק. ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבצלי

א  ּבֹו הֹולכין - העיר.ּבהן ּבני ׁשל הּלׁשֹון חר ְְִִֵֶֶַַַָָָ
לכל ·. 'מליח' לקרֹות ּדרּכן אם - הּמליח מן נׁשּבע אֹו ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָנדר

ׁשאין  ּדרּכן ואם הּמלּוחין; ּבכל אסּור זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמלּוחין,
ּבדג  אּלא אסּור אינֹו ּבלבד, מליח לדג אּלא 'מליח' ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָקֹוראין

.מליח  ִַָ
לכל ‚. 'ּכבּוׁש' לקרֹות ּדרּכן אם - הּכבּוׁש מן נׁשּבע אֹו ְְְְִִִִַַַַָָָָָנדר

'ּכבּוׁש' לקרֹות ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהּכבּוׁשין,
ירק  ׁשל ּבכבּוׁש אּלא אסּור אינֹו ּבלבד, ּכבּוׁש לירק .אּלא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קֹורין „. אין ּומקצתן ,ּכ לֹו קֹורין הּמקֹום ּבני מקצת ְְְִִִִֵֵַָָָָָָהיּו

ספק  וכל נדרים, ספק זה הרי אּלא הרב; אחר הֹולכין אין -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לֹוקה. אינֹו עבר, ואם להחמיר. ְְְְִִִֵֶַַָָנדרים

ׁשּמסּתּפקין‰. ּבמקֹום הּׁשמן מן נדר [=משתמשים]ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
קֹורין  אין הּמקֹום אנׁשי ורב ׁשמׁשמין, ּובׁשמן זית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּבׁשמן
'ׁשמן  ׁשמׁשמין לׁשמן וקֹורין זית, לׁשמן אּלא סתם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻ'ׁשמן'
- סתם 'ׁשמן' ׁשמׁשמין לׁשמן אף קֹורין ּומעּוטן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֻֻׁשמׁשמין',
וכן  ׁשמׁשמין. ׁשמן על לֹוקה ואינֹו ּבׁשניהם; אסּור זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Âמקֹו ּבאֹותֹו הּׁשליח ׁשּדר ּדבר להּמלּכל [=לברר]ם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכיצד? סתם. לּׁשליח ׁשּנאמר הּמין ּבכלל הּוא הרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעליו,
סתם, ּבׂשר לֹו לקנֹות ׁשליח אדם יׁשלח אם ׁשּדרּכן ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
אֹו זה ּבמקֹום נׁשּבע אם - ּדגים' אּלא מצאתי 'לא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹואמר:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדגים. ּבבׂשר אף נאסר הּבׂשר, מן ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנדר
עֹופֹות  ּבבׂשר אסּור הּבׂשר מן הּנֹודר - מקֹום ְְִִֵַַַָָָָָּובכל

הּדברים מראין ואם ּבחגבים. ּומּתר [=הנסיבות]ּובקרבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻ
אֹו ּבלבד, ּבהמה לבׂשר אּלא  זה נתּכּון ׁשּלא ׁשּנדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבעת
ואפּלּו ּדגים, ּבבׂשר מּתר זה הרי - ּבלבד ּובהמה עֹוף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלבׂשר

עליהן. נמל ׁשהּׁשליח ְְֲִִֵֶֶַַָָָּבמקֹום
.Ê עד נתּבּׁשלה ׁשּלא ּבביצה מּתר - המבּׁשל מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻהּנֹודר

נתּגלּגלה[התקשתה]ׁשקפתה אּלא ּבלבד.[=התחממה], ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
קדרה מּמעׂשה מּדברים [=סיר]הּנֹודר אּלא אסּור אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ריפֹות ּכגֹון ּבקדרה, אֹותן ּולביבֹות [=גריסים]ׁשּמרּתיחין ְְְְִִִִִֵֶַָָ
אסּור  זה הרי לקדרה, הּיֹורד מּכל עצמֹו אסר ּבהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּיֹוצא

ּבקדרה הּמתּבּׁשלין או ּבכל נאפים הבישול שאחרי [אפילו ְְְְִִִֵַַָָ
.מיטגנים]

.Áּבציר מּתר הּדגים, מן הדג]הּנֹודר [שומן ּובמריס[רוטב ְְְִִִֵַַָָָֻֻ
הּמים דגים] והּוא ּבקֹוס, מּתר - החלב מן הּנֹודר ּדגים. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשל

מן  נדר ּבחלב. מּתר הּקֹוס, מן נדר החלב; מן ְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּנבּדלין
ּתפלה. ּבין מליחה ּבין ּבּה אסּור ְְְִִֵֵֵַָָָָָהּגבינה,

.Ë מבּׁשלים ּבין חּיין ּבין ּבהן אסּור החּטים, מן .הּנֹודר ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּפת; ּבין קמח ּבין ּבהן אסּור טֹועם', ׁשאיני חּטים ִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ'חּטה

ּבאפּויה ּבּה אסּור טֹועם', ׁשאיני יחיד,'חּטה בלשון ['חטה', ֲִִֵֵֶַָָָָ
לפת] לכסמתייחסת חיטה]ּומּתר ׁשאיני [-גרגרי 'חּטים ; ִִִֵֶָָֹֻ

טֹועם', ׁשאיני חּטים 'חּטה לכס; ואסּור ּבאפּוי מּתר ְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻטֹועם',

הּתבּואה, מן אֹו הּדגן מן והּנֹודר לכס. ּבין ּבאפּוי ּבין ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאסּור
הּמינין מחמׁשת אּלא אסּור דגן]אינֹו .[מיני ֲִִֵֵֵֶֶַָָ

.È ּבדלּועין מּתר הּירק, מן הּכריׁשיןהּנֹודר מן ,[=כרתי]. ְְִִִִִֵֵַַַָָָֻ
ּבקפלֹוטֹות בארץ]מּתר שמקורו כרתי של מן [סוג הּנֹודר . ְְִֵַַָֻ

מי  ׁשהרי הּכרּוב, ּבֹו ׁשּנתּבּׁשל ּבּמים אסּור - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּכרּוב
עצמן. ּבּׁשלקֹות מּתר הּׁשלקֹות, מּמי נדר ּכׁשלקֹות. ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֻהּׁשלקֹות
מּתר  הּתבלין, מן ׁשּבֹו; ּבּתבלין מּתר הרטב, מן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻהּנֹודר

ּבמקּפה אסּור הּגריסין, מן הּנֹודר סמיך]ּברטב. [=תבשיל ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
ּגריסין. ְִִֶׁשל

.‡Èּומּתר הּנֹו הארץ, ּבפרֹות אסּור - הארץ מּפרֹות דר ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
האדמה]ּבכמהין שבתוך פטריות אמר:[סוג ואם ּופטרּיֹות; ְְְִִִִִֵַָ

על  אף ּופטרּיֹות; ּבכמהין אף אסּור - עלי' קרקע ּגּדּולי ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ'ּכל
ּבּקרקע. הן ּגדלין הּקרקע, מן יֹונקין ׁשאינן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָּפי

.·È ּומּתר הּׁשנה, ּפרֹות ּבכל אסּור - ׁשנה מּפרֹות ְִֵֵֵַַָָָָָָָֻהּנֹודר
ּובגֹוזלֹות  ּובביצים ּובחלב ּוטלאים אמר:ּבגדיים ואם ; ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

אין  הּקיץ, מּפרֹות הּנֹודר ּבכּלן. אסּור עלי', ׁשנה ְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻ'ּגּדּולי
ּבּתאנים. אּלא ְִֵֶַָָאסּור

.‚È ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים הּגדֹול,ּובכל ּבעּקר הּזהר - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
מקֹום, ׁשּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ּבנדרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא:
ותאמר: ּתֹורה זה העּקר ּפי ועל זמן. ּובאֹותֹו לׁשֹון, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹּבאֹותּה

ּפלֹוני'. ּבדבר ּומּתר ּפלֹוני, ּבדבר אסּור הּנֹודר ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ'זה
.„È ּביין מּתר הענבים, מן הּזיתים,הּנֹודר מן החדׁש; ואפּלּו ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

הּסתונּיֹות  מן ּתמרים; ּבדבׁש מּתר הּתמרים, מן ּבׁשמן; ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻמּתר
חמוצים] ּביין [ענבים מּתר הּיין, מן סתונּיֹות. ּבחמץ מּתר ,ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻ

מּתר  הּדבׁש, מן ׁשמׁשמין; ּבׁשמן מּתר הּׁשמן, מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻּתּפּוחים;
החמץ  מן ּתמרים; הּירק,ּבדבׁש מן סתונּיֹות; ּבחמץ מּתר , ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ׂשדה ּבירקֹות בשדה]מּתר מעצמם אּלּו,[שצמחו ׁשּכל מּפני - ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבאֹותֹו לוי ׁשאינֹו מּׁשם אּלא נדר לא והּוא הם, לוי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹמקֹום.
.ÂËהּכסּות מן מּתר[=בגד]הּנֹודר שאינם , גסים [באריגים ְִֵַַָֻ

ללבישה] ּובחמילהראויים ּוביריעה להגנה ּבׂשק [יריעה ְֲִִִַַָָ
ּבכלל מגשם] ׁשהעלּיה ּבעלּיה, אסּור - הּבית מן הּנֹודר .ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

אסּור  - הּמּטה מן הּנֹודר ּבבית. מּתר העלּיה, מן נדר ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֻהּבית;
מּתר  הּדרּגׁש, מן נדר קטּנה; מּטה ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻּבדרּגׁש,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָָֹּבמּטה.
.ÊË האגף מן אסּור זה הרי זה, לבית יּכנס ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנֹודר

הדלת] הגפת מּתר [מקום - זֹו לעיר יּכנס ׁשּלא נדר ְְְִִִִֵֶַָָָֹֻולפנים;
לתחּומּה תחוםֿשבת]להּכנס - אמה להּכנס [אלפיים ואסּור , ְְְְִִִֵֵָָָָ

העיר]לעּבּורּה של שליש ושני אמה שבעים בתוך הנמצא .[בית ְִָ
.ÊÈ ׁשנים ׁשם ונׁשּתהה אדם ּובא העיר, מּבני הניה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהּנֹודר

מּמּנּו להנֹות אסּור זה הרי - חדׁש מּתר.עׂשר מּכאן, ּפחֹות ; ֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻ
אסּור  יֹום, ׁשלׁשים ׁשם ׁשּׁשהה ּכל - העיר מּיֹוׁשבי ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹנדר

מּתר. מּכאן, ּפחֹות מּמּנּו; ִִֵֶָָָָֻלהנֹות
.ÁÈּפלֹוני מּמעין הּנמׁשכין הּמים מן ּבכל הּנֹודר אסּור - ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

מּמּנּו הּיֹונקֹות לֹומר [בעקיפין]הּנהרֹות צרי ואין , ְְְִִֵֶַַַָָ
קֹוראין [ישירות]הּנמׁשכֹות ואין ׁשמם, ׁשּנׁשּתּנה ּפי על אף ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אֹותן  מלּוין ואין ּפלֹונית', ּו'באר ּפלֹוני' 'נהר אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹותם
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עּקרן והּוא הֹואיל - הּנדּור הּמעין אסּור [=מקורם]לׁשם , ְְְִִֵַַַָָָָָ
אסּור  אינֹו - ּפלֹוני מּמעין אֹו ּפלֹוני מּנהר נדר אם אבל ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹּבּכל.

ׁשמֹו. על הּנקראֹות הּנהרֹות ּבכל ְְְְִֶַַַָָָָאּלא
.ËÈ הּיּבׁשה ּביֹוׁשבי מּתר - הּים מּיֹורדי מּיֹוׁשבי הּנֹודר ; ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

מפרׁשים  ׁשהם ּפי על אף הּים, ּביֹורדי אסּור - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּבׁשה
יֹוׁשבי [=מפליגים] ּבכלל הּים ׁשּיֹורדי הּגדֹול; הּים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבאמצע

נתּכּון  ׁשּלא ּבסּומין, אסּור - החּמה מרֹואי הּנֹודר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיּבׁשה.
אסּור  - הראׁש מּׁשחֹורי נדר אֹותן. רֹואה ׁשהחּמה מּמי ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא

ּבנׁשים ּומּתר ׂשיבֹות, ּובבעלי 'מכוסות ּבקרחים [שכינויים ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ
הראש']ּובקטּניםהראש'] 'גלויי לקרֹות [שכינויים ּדרּכן ואם ; ְְְְִִִִַַָ

ּבּכל. אסּור לּכל, הראׁש ְֵַַָָֹֹֹֹׁשחרי
.Î ּובכּותּיים ּביׂשראל אסּור - ׁשּבת מּׁשֹובתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָנדר

ּומּתר [=שומרונים] ּביׂשראל, אסּור - ירּוׁשלים מעֹולי נדר .ְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻ
עליו ׁשּמצוה למי אּלא זה נתּכּון ׁשּלא לעלֹות ּבכּותּיים; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

נקראין  ׁשאין ּביׂשראל; מּתר - נח מּבני הּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלירּוׁשלים.
האּמֹות. ׁשאר אּלא נח' ְְֵֶַָָָֹֻ'ּבני

.‡Î עׂשו ּובבני יׁשמעאל ּבבני מּתר - אברהם מּזרע ,נדר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר: ּביׂשראל, אּלא אסּור ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
ּברּכת  את ל "ויּתן ליעקב: אמר יצחק והרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזרע",

ְַָָאברהם".
.·Î ּבמּולי ואסּור יׂשראל, ּבערלי מּתר - הערלים מן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻנדר

העֹולם  ּומּתר אּמֹות יׂשראל, ּבערלי אסּור - הּמּולים מן נדר ; ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ
ּגֹויים, לׁשם אּלא קרּויה הערלה ׁשאין העֹולם; אּמֹות ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻּבמּולי
אּלא  זה ׁשל ּכּונתֹו ואין ערלים"; הּגֹויים כל "ּכי ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:

עליה. מצּוה ׁשאינֹו ּולמי הּמילה, על מצּוה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻלמי
.‚Î ּבגרים אסּור מּיׂשראל, מּתר הּנֹודר הּגרים, מן ; ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ

מן  ּובלוּיים; ּבכהנים אסּור מּיׂשראל, הּנֹודר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּביׂשראל.
מּתר  הּכהנים, מן הּנֹודר ּביׂשראל. מּתר הּלוּיים, ּומן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֻֻהּכהנים
ּבבני  מּתר מּבניו, הּנֹודר ּבכהנים. מּתר הּלוּיים, מן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻֻּבלוּיים;
והּנׁשּבע  הּנֹודר ּדין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָבניו.

הּוא. ֶָאחד

ה'תשע"ג  שבט י"ט רביעי יום

י ּפרק ¤¤
אּלא ‡. אסּור אינֹו הּיֹום', טֹועם 'ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹודר

ׁשּתחׁש הלילה]עד אסּור [=עד אחד', יֹום טֹועם 'ׁשאיני ; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּיֹום' טֹועם 'ׁשאיני הּנֹודר ,לפיכ נדרֹו. מּׁשעת לעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָמעת
עד  מּׁשּתחׁש יאכל לא ,מּׁשּתחׁש מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻ
אחד' 'יֹום אחרת ּפעם יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה לחכם; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיּׁשאל
ׁשּבין  הפרׁש יֹודעין העם ּכל אין ׁשהרי ,מּׁשּתחׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹויאכל

לזה. ֶֶָזה
ספק ·. זה הרי - יֹום' טֹועם 'ׁשאיני לעת נדר מעת ואסּור , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

לֹוקה. אינֹו ׁשחׁשכה, אחר אכל ואם אחד'; 'יֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאֹומר
הּׁשּבת  ימי ּבׁשאר אסּור זה הרי - זֹו' ׁשּבת טֹועם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ׁשאיני
טֹועם  'ׁשאיני ּבׁשּבת; מאחד מּתר הּוא והרי הּׁשּבת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוביֹום
אמר  לעת. מעת ימים, ׁשבעת אסּור זה הרי - אחת' ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּבת

ספק, זה הרי - זֹו ולא אחת לא ּפרׁש ולא סתם, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ'ׁשּבת'
אינֹו - הּׁשּבת אחר אכל ואם לעת; מעת ימים ׁשבעת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַלֹוקה,
החדׁש‚. ּבׁשאר אסּור - זה' חדׁש ׁשֹותה ּביֹום 'ׁשאיני אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

חסר  חדׁש ׁשהיה ּפי על אף מּתר, יהיה חדׁש 'ׁשאיני ראׁש . ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
לעת. מעת ּגמּורים, יֹום ׁשלׁשים אסּור - אחד' חדׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹטֹועם

מּספק. לעת, מעת יֹום ׁשלׁשים אסּור - סתם 'חדׁש' ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹנדר
הּׁשנה „. מן נׁשאר לא אפּלּו - זֹו' ׁשנה ּבׂשר אֹוכל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'ׁשאיני

הּיֹום  אֹותֹו אּלא אסּור אין אחד, יֹום ראׁשאּלא ּוביֹום ; ְֵֶֶֶַָָָָֹ
חדׁש ראׁש יֹום הּוא לנדרים, הּׁשנה וראׁש מּתר. ְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֻהּׁשנה,
ׁשנה  אסּור זה הרי - אחת' ׁשנה אֹוכל 'ׁשאיני ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתׁשרי.
ּבּה אסּור הּׁשנה, נתעּברה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְִִִִַַָָָָָָּתמימה,
ליֹום  מּיֹום אסּור זה הרי - ׁשנה' אֹוכל 'ׁשאיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּובעּבּורּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַָמּספק,
הּׁשבּוע,‰. ׁשני ּבׁשאר אסּור - זה' ׁשבּוע יין ׁשֹותה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ׁשאיני

מֹוצאי  ׁשל הּׁשנה מראׁש אּלא מּתר ואינֹו הּׁשמּטה; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּובׁשנת
ׁשנים ׁשביעית  ׁשבע אסּור - אחד' ׁשבּוע יין ׁשֹותה 'ׁשאיני . ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשני  ּבׁשאר אסּור - זה' 'יֹובל אמר ליֹום. מּיֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָּגמּורֹות,
עצמּה. החמּׁשים ּובׁשנת ְְֲִִִֵַַַַָהּיֹובל,

.Â ׁשנה היתה אם - אדר' חדׁש ראׁש עד יין ׁשֹותה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ'ׁשאיני
אּלא  אסּור אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברת,
זה  הרי אדר, סֹוף עד נדר ואם ראׁשֹון; אדר חדׁש ראׁש ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹעד
עד  ונדר מעּברת, ׁשהּׁשנה ידע ואם ׁשני. אדר סֹוף עד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאסּור

ׁשני  אדר חדׁש ראׁש עד אסּור - אדר חדׁש .ראׁש ֲֲִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
.Ê לפני 'עד ׁשאמר ּבין - הּפסח עד ּבדבר עצמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר

ׁשּיּגיע עד אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח',
עד ּבלבד  אסּור זה הרי - הּפסח' ׁשּיהיה 'עד אמר: ואם ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשאמר  אֹו הּבציר', 'עד אֹו הּקציר' 'עד אמר הּפסח. ִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּיצא
עד  אּלא אסּור אינֹו - 'הּבציר' אֹו הּקציר' ׁשּיהיה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ'עד

ִֶַַׁשּיּגיע.
.Á אּלא אסּור אינֹו עדיו, ונדר קבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה

ׁשּיצא. עד אסּור זה הרי ׁשּיהיה, עד נדר ואם ׁשּיּגיע; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעד
ּבין  - והּבציר הּקציר זמן ּכגֹון קבּוע, זמן לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוכל
עד  אּלא אסּור אינֹו ׁשּיהיה, עד ׁשּנדר ּבין עדיו, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

.ׁשּיּגיע ִֶַַ
.Ë עד אסּור זה הרי - הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוסר

ּכלּכּלֹות להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום אנׁשי [=סלי]ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ
חּטים, קציר לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - הּקציר' 'עד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּתאנים;
- הּקיץ' ׁשּיעבר 'עד ואמר: ּפרׁש ׂשעֹורים. קציר לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאבל

ׁשּיכּפלּו עד אסּור זה הּמחצלאֹות [=יקפלו]הרי רב העם ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
תאנים]ׁשּבּמקצה של יבוש ּתאנים [שטח עליהן ׁשּמיּבׁשין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֻ

ּגרֹוגרֹות לעׂשֹותן יבשות]וענבים לפי וצּמּוק [תאנים הּכל ים; ְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ
נֹודר. ׁשל נדרֹו ְְִֵֶמקֹום

.È,הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
עּתה, ּבֹו ׁשהּוא מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - להר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלה
ּבֹו, ׁשּנדר מקֹום ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאם

סֹומ הּוא ּבזה.ועליו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָָֹ
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עּקרן והּוא הֹואיל - הּנדּור הּמעין אסּור [=מקורם]לׁשם , ְְְִִֵַַַָָָָָ
אסּור  אינֹו - ּפלֹוני מּמעין אֹו ּפלֹוני מּנהר נדר אם אבל ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹּבּכל.

ׁשמֹו. על הּנקראֹות הּנהרֹות ּבכל ְְְְִֶַַַָָָָאּלא
.ËÈ הּיּבׁשה ּביֹוׁשבי מּתר - הּים מּיֹורדי מּיֹוׁשבי הּנֹודר ; ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

מפרׁשים  ׁשהם ּפי על אף הּים, ּביֹורדי אסּור - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּבׁשה
יֹוׁשבי [=מפליגים] ּבכלל הּים ׁשּיֹורדי הּגדֹול; הּים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבאמצע

נתּכּון  ׁשּלא ּבסּומין, אסּור - החּמה מרֹואי הּנֹודר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיּבׁשה.
אסּור  - הראׁש מּׁשחֹורי נדר אֹותן. רֹואה ׁשהחּמה מּמי ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא

ּבנׁשים ּומּתר ׂשיבֹות, ּובבעלי 'מכוסות ּבקרחים [שכינויים ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ
הראש']ּובקטּניםהראש'] 'גלויי לקרֹות [שכינויים ּדרּכן ואם ; ְְְְִִִִַַָ

ּבּכל. אסּור לּכל, הראׁש ְֵַַָָֹֹֹֹׁשחרי
.Î ּובכּותּיים ּביׂשראל אסּור - ׁשּבת מּׁשֹובתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָנדר

ּומּתר [=שומרונים] ּביׂשראל, אסּור - ירּוׁשלים מעֹולי נדר .ְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻ
עליו ׁשּמצוה למי אּלא זה נתּכּון ׁשּלא לעלֹות ּבכּותּיים; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

נקראין  ׁשאין ּביׂשראל; מּתר - נח מּבני הּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלירּוׁשלים.
האּמֹות. ׁשאר אּלא נח' ְְֵֶַָָָֹֻ'ּבני

.‡Î עׂשו ּובבני יׁשמעאל ּבבני מּתר - אברהם מּזרע ,נדר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר: ּביׂשראל, אּלא אסּור ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
ּברּכת  את ל "ויּתן ליעקב: אמר יצחק והרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזרע",

ְַָָאברהם".
.·Î ּבמּולי ואסּור יׂשראל, ּבערלי מּתר - הערלים מן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻנדר

העֹולם  ּומּתר אּמֹות יׂשראל, ּבערלי אסּור - הּמּולים מן נדר ; ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ
ּגֹויים, לׁשם אּלא קרּויה הערלה ׁשאין העֹולם; אּמֹות ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻּבמּולי
אּלא  זה ׁשל ּכּונתֹו ואין ערלים"; הּגֹויים כל "ּכי ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:

עליה. מצּוה ׁשאינֹו ּולמי הּמילה, על מצּוה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻלמי
.‚Î ּבגרים אסּור מּיׂשראל, מּתר הּנֹודר הּגרים, מן ; ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ

מן  ּובלוּיים; ּבכהנים אסּור מּיׂשראל, הּנֹודר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּביׂשראל.
מּתר  הּכהנים, מן הּנֹודר ּביׂשראל. מּתר הּלוּיים, ּומן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֻֻהּכהנים
ּבבני  מּתר מּבניו, הּנֹודר ּבכהנים. מּתר הּלוּיים, מן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻֻּבלוּיים;
והּנׁשּבע  הּנֹודר ּדין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָבניו.

הּוא. ֶָאחד

ה'תשע"ג  שבט י"ט רביעי יום

י ּפרק ¤¤
אּלא ‡. אסּור אינֹו הּיֹום', טֹועם 'ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹודר

ׁשּתחׁש הלילה]עד אסּור [=עד אחד', יֹום טֹועם 'ׁשאיני ; ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּיֹום' טֹועם 'ׁשאיני הּנֹודר ,לפיכ נדרֹו. מּׁשעת לעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָמעת
עד  מּׁשּתחׁש יאכל לא ,מּׁשּתחׁש מּתר ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻ
אחד' 'יֹום אחרת ּפעם יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה לחכם; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיּׁשאל
ׁשּבין  הפרׁש יֹודעין העם ּכל אין ׁשהרי ,מּׁשּתחׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹויאכל

לזה. ֶֶָזה
ספק ·. זה הרי - יֹום' טֹועם 'ׁשאיני לעת נדר מעת ואסּור , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

לֹוקה. אינֹו ׁשחׁשכה, אחר אכל ואם אחד'; 'יֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאֹומר
הּׁשּבת  ימי ּבׁשאר אסּור זה הרי - זֹו' ׁשּבת טֹועם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ׁשאיני
טֹועם  'ׁשאיני ּבׁשּבת; מאחד מּתר הּוא והרי הּׁשּבת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוביֹום
אמר  לעת. מעת ימים, ׁשבעת אסּור זה הרי - אחת' ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּבת

ספק, זה הרי - זֹו ולא אחת לא ּפרׁש ולא סתם, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ'ׁשּבת'
אינֹו - הּׁשּבת אחר אכל ואם לעת; מעת ימים ׁשבעת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַלֹוקה,
החדׁש‚. ּבׁשאר אסּור - זה' חדׁש ׁשֹותה ּביֹום 'ׁשאיני אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

חסר  חדׁש ׁשהיה ּפי על אף מּתר, יהיה חדׁש 'ׁשאיני ראׁש . ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
לעת. מעת ּגמּורים, יֹום ׁשלׁשים אסּור - אחד' חדׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹטֹועם

מּספק. לעת, מעת יֹום ׁשלׁשים אסּור - סתם 'חדׁש' ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹנדר
הּׁשנה „. מן נׁשאר לא אפּלּו - זֹו' ׁשנה ּבׂשר אֹוכל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'ׁשאיני

הּיֹום  אֹותֹו אּלא אסּור אין אחד, יֹום ראׁשאּלא ּוביֹום ; ְֵֶֶֶַָָָָֹ
חדׁש ראׁש יֹום הּוא לנדרים, הּׁשנה וראׁש מּתר. ְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֻהּׁשנה,
ׁשנה  אסּור זה הרי - אחת' ׁשנה אֹוכל 'ׁשאיני ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתׁשרי.
ּבּה אסּור הּׁשנה, נתעּברה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְִִִִַַָָָָָָּתמימה,
ליֹום  מּיֹום אסּור זה הרי - ׁשנה' אֹוכל 'ׁשאיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּובעּבּורּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַָמּספק,
הּׁשבּוע,‰. ׁשני ּבׁשאר אסּור - זה' ׁשבּוע יין ׁשֹותה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ׁשאיני

מֹוצאי  ׁשל הּׁשנה מראׁש אּלא מּתר ואינֹו הּׁשמּטה; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּובׁשנת
ׁשנים ׁשביעית  ׁשבע אסּור - אחד' ׁשבּוע יין ׁשֹותה 'ׁשאיני . ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשני  ּבׁשאר אסּור - זה' 'יֹובל אמר ליֹום. מּיֹום ְְְְִִֵֵֶַָָָּגמּורֹות,
עצמּה. החמּׁשים ּובׁשנת ְְֲִִִֵַַַַָהּיֹובל,

.Â ׁשנה היתה אם - אדר' חדׁש ראׁש עד יין ׁשֹותה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ'ׁשאיני
אּלא  אסּור אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברת,
זה  הרי אדר, סֹוף עד נדר ואם ראׁשֹון; אדר חדׁש ראׁש ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹעד
עד  ונדר מעּברת, ׁשהּׁשנה ידע ואם ׁשני. אדר סֹוף עד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאסּור

ׁשני  אדר חדׁש ראׁש עד אסּור - אדר חדׁש .ראׁש ֲֲִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
.Ê לפני 'עד ׁשאמר ּבין - הּפסח עד ּבדבר עצמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר

ׁשּיּגיע עד אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח',
עד ּבלבד  אסּור זה הרי - הּפסח' ׁשּיהיה 'עד אמר: ואם ; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשאמר  אֹו הּבציר', 'עד אֹו הּקציר' 'עד אמר הּפסח. ִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּיצא
עד  אּלא אסּור אינֹו - 'הּבציר' אֹו הּקציר' ׁשּיהיה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ'עד

ִֶַַׁשּיּגיע.
.Á אּלא אסּור אינֹו עדיו, ונדר קבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה

ׁשּיצא. עד אסּור זה הרי ׁשּיהיה, עד נדר ואם ׁשּיּגיע; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעד
ּבין  - והּבציר הּקציר זמן ּכגֹון קבּוע, זמן לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוכל
עד  אּלא אסּור אינֹו ׁשּיהיה, עד ׁשּנדר ּבין עדיו, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנדר

.ׁשּיּגיע ִֶַַ
.Ë עד אסּור זה הרי - הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוסר

ּכלּכּלֹות להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום אנׁשי [=סלי]ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ
חּטים, קציר לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - הּקציר' 'עד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּתאנים;
- הּקיץ' ׁשּיעבר 'עד ואמר: ּפרׁש ׂשעֹורים. קציר לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאבל

ׁשּיכּפלּו עד אסּור זה הּמחצלאֹות [=יקפלו]הרי רב העם ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
תאנים]ׁשּבּמקצה של יבוש ּתאנים [שטח עליהן ׁשּמיּבׁשין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֻ

ּגרֹוגרֹות לעׂשֹותן יבשות]וענבים לפי וצּמּוק [תאנים הּכל ים; ְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ
נֹודר. ׁשל נדרֹו ְְִֵֶמקֹום

.È,הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
עּתה, ּבֹו ׁשהּוא מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - להר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלה
ּבֹו, ׁשּנדר מקֹום ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאם

סֹומ הּוא ּבזה.ועליו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָָֹ
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.‡È זמן עד אסּור זה הרי - הּגׁשם עד ּבדבר עצמֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהאֹוסר
זמן הּגׁשמים  הּגיע ּכסלו. חדׁש ראׁש יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ואם  ירדּו; לא ּבין ּגׁשמים ירדּו ּבין מּתר, זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהּגׁשמים
ואם  מּתר. זה הרי ּבמרחׁשון, עׂשר מּׁשבעה ּגׁשמים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻירדּו

הּגׁשמים' 'עד הגשמים אמר בזמן די לא אזי רבים, [לשון ְִַַַָָ
ׁשּירדּואלא] והּוא, הּגׁשמים; ׁשּירדּו עד אסּור זה הרי -ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

רביעה המטר]מּזמן לירידת השני המועד כלומר - למטר [כינוי ְְִִַָ
מּׁשלׁשה  לּה, הּסמּוכין ּומקֹומֹות יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשנּיה,
ׁשּיפסקּו 'עד ואמר: ּפרׁש ואם .ואיל ּבמרחׁשון ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשרים
יׂשראל  ּבארץ הּפסח, ׁשּיעבר עד אסּור זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּגׁשמים'

ּכמֹותּה. ׁשהן ְְֵֶַָּובּמקֹומֹות
.·Èאּת 'ׁשאין לּה: ואמר ּבמרחׁשון אׁשּתֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי

מהּיֹום  אבי לבית ּתלכי אם הּפסח, ועד מּכאן לי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנהנית
סּכֹות' ּתל.ועד ׁשּמא ּגזרה מּיד, לֹו להנֹות אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

הּפסח  לפני אֹותּה מהּנה הּוא והרי הּפסח, לפני הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואם
הּפסח עבר לֹוקה. זה הרי ממנו]- נהנית ּפי [וכבר על אף , ֲִֵֶֶֶַַַַַָ

זמן]ׁשהל החולף]הּתנאי[=שעבר לזמן זה [שהתייחס הרי - ְֲֵֶֶַַַָ
נֹוהג  אּלא ותהנה; ׁשּתל ּולהּניחּה ּבנדרֹו, חּלין לנהג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאסּור
הּנדר  ׁשּתלה ּפי על ואף ׁשּנדר, ּכמֹו החג עד אּסּור ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּה
אחר  הלכה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעבר. זמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאּסּור

לפסח]הּפסח קודם ממנו נהנית לא אסּורה [אבל אינּה , ֲֵֶַַָָ
לֹו. ִֵָמּלהנֹות

.‚È לבית ּתלכי אם החג, עד לי נהנית אּת 'ׁשאין לּה: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמר
הּפסח' עד לפני אבי הלכה ואם מּיד. להנֹות אסּורה - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהניתֹו ואסּורה לֹוקה; זה הרי - אֹותּה מהּנה ונמצא ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּפסח,
הּפסח. מּׁשהּגיע אביה לבית ליל ּומּתרת החג, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעד

ה'תשע"ג  שבט כ' חמישי יום

יא ּפרק ¤¤
אחת ‡. ּבת ּוקטּנה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקטן

ּבין  אּסר נדרי ּבין ׁשּנדרּו, אֹו ׁשּנׁשּבעּו ויֹום, ׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָעׂשרה
לׁשם  ידעּו אם אֹותן: וׁשֹואלין אֹותן ּבֹודקין - הקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנדרי
והקּדׁשן  קּימין נדריהן - ונׁשּבעּו הקּדיׁשּו מי ּולׁשם נדרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמי

- ידעּו לא ואם ּכלּום הקּדׁש; ּדבריהם ּבדיקה אין ּוצריכין . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ּוׁשנת  לקטּנה, עׂשרה ׁשּתים ׁשנת ׁשהיא - ּכּלּה הּׁשנה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל

לקטן. עׂשרה ְְְֵֶָָֹׁשלׁש
וׁשאלּו·. זֹו, ׁשנה ּבתחּלת ׁשהקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?

אפּלּו אחר, נדר ונדרּו נדרם, ונתקּים יֹודעין, ונמצאּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאֹותם
יתקּים  ּכ ואחר ּבדיקה, צריכין - זֹו ׁשנה ואין ּבסֹוף ; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

צריכין  אין הּׁשנה, ּבתחּלת יֹודעין ונמצאּו 'הֹואיל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָאֹומרין:
ּכּלּה. הּזֹו הּׁשנה ּכל ּבֹודקין אּלא ְְִִֶַַָָָָָָֻּבדיקה',

לׁשם ‚. אנּו 'יֹודעין ׁשאמרּו: ּפי על אף  - הּזה הּזמן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדם
ואין  נדרים, נדריהם  אין - הקּדׁשנּו' מי ּולׁשם נדרנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

הקּדׁש ׁשלׁשהקּדׁשן ּבן הּבן ׁשּנמצא הּזה, הּזמן ואחר . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ויֹום  ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והּבת אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשרה
נדרנּו מי לׁשם יֹודעין אנּו 'אין ׁשאמרּו: ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד

הקּדׁש והקּדׁשם קּימין, ּדבריהן - הקּדׁשנּו' מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּולׁשם
וזֹו ׂשערֹות. ׁשּתי הביאּו ׁשּלא ּפי על אף נדרים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונדריהם

מקֹום. ּבכל האמּורה הּנדרים' 'עֹונת ְְֲִִַַָָָָָהיא
על „. אף קּימין, נדריהם - הּגדֹולים לׁשני והּגיעּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהֹואיל

ּדבר  לכל ּגדֹולים נעׂשּו לא ועדין סימנין, הביאּו ׁשּלא ;ּפי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהּמפלא ּתֹורה, מּדברי זה להפלות ודבר כבר היודע [קטן ְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

פיו] למוצא ברצינות הקּדׁשֹוולהתייחס - לאיׁש ְְִֵֶַָהּסמּו
נדרים  ּונדריו חּללּוהקּדׁש אם קּימין, ׁשּנדריהם ּפי על אף . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ויביאּו ׁשּיגּדילּו עד לֹוקין, אינן - והחליפּו נׁשּבעּו אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנדרן,
ׂשערֹות. ְְֵָׁשּתי

.‰- ׁשהקּדיׁשּו ההקּדׁש מן ונהנה הּגדֹול ּובא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהקּדיׁשּו,
ׁשּבארנּו.לֹוקה  ּכמֹו הּתֹורה, מן נדרים ׁשּנדריהן מּפני ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

.Â אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ׁשּבת אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה
הּבעל; ּברׁשּות אֹו האב ּברׁשּות היתה ּבׁשּלא קּימין? ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹנדריה
היא  והרי הגּדילה, אפּלּו - האב ּברׁשּות היתה אם ְְְֲֲֲִִִִִִֵַָָָָָָאבל
ּביֹום  ׁשּתּׁשבע ׁשבּועֹות  וכל נדריה ּכל מפר אביה - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנערה

אביה ׁשמעֹו הניא ּכי וגֹו' ואסריה נדריה "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ָֹאתּה".

.Êׁשּתבּגר עד מפר? האב מתי חדשים]ועד וששה י"ב .[בת ְְִֵֵֶַַַָָָֹ
ּכנדר  ּוׁשבּועֹותיה נדריה ּכל והרי לּה, מפר אינֹו - ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבגרה
נפׁשּה, על אסרה אׁשר "ּכל ּבהן: ׁשּנאמר ּוגרּוׁשה, ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאלמנה

עליה". ֶָָָיקּום
.Áּוׁשבּועֹותי ּומאימתי אׁשּתֹו נדרי הּבעל מּׁשּתּכנס מפר ה? ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לידּה. הּגט ויּגיע ׁשּיגרׁשּנה עד לעֹולם, מפר והּוא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלחּפה.
אֹו ּתנאי על ּגט לּה נתן לּה; יפר לא מּספק, מגרׁשת ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיתה
ׁשּמת  ׁשּׁשמעה מי וכן ׁשּבינתים. ּבּימים יפר לא זמן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאחר
הּבעל  אין - ּבּה ּכּיֹוצא וכל קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,
לאוין, מחּיבי היתה נדריה; מפרין האחרֹון ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹון
אּלּו הרי - נדריה והפר עׂשה, מחּיבי לֹומר צרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואין

ִָמּופרין.
.Ë הּבעל עם האב אּלא נדריה, מפר אין - מארׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה

מּופר  אינֹו לבּדֹו, האחד הפר ואם לבּדֹו,ּכאחד; הּבעל הפר . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לֹוקה. אינּה - האב ׁשּיפר קדם נדרּה על ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹועברה

.È האב - ׁשּתּדר וכל אביה, לרׁשּות חזרה - הארּוס ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹמת
ׁשּנתארסה  אחר האב מת ׁשּתארס. קדם ּכׁשהיה ,מפר, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּבעל [אפילו-]ונדרה ׁשאין מפר; הּבעל אין - מֹותֹו אחר ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
לחּפה. ׁשּתּכנס עד אׁשּתֹו נדרי ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמפר

.‡È,ארּוסּה ׁשמע ולא אביה וׁשמע ׁשּנדרה, ארּוסה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה  אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו לאחר ונתארׂשה ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונתּגרׁשה
ארּוס  ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון ּובעלּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשעד ראׁשֹון  אחת, ׁשעה עצמּה לרׁשּות יצאת ׁשּלא מּפני ין ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נערה. ׁשהיא מּפני האב ּברׁשּות ְְֲִִִִֵֶַָָָהיא

.·È,ּבעלּה לּה הפר ולא ׁשּנדרה, הּנׂשּואה האּׁשה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
להפר  יכֹול אינֹו - ּבּיֹום ּבֹו והחזירּה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשהרי וגרׁשה ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנדרה  ּפי על אף ׁשּנדרה. אחר עצמּה לרׁשּות ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצאת
עצמּה לרׁשּות ויצאת הֹואיל - ּברׁשּותֹו עּתה והיא ְְְְְְִִִִִַַָָָָּברׁשּותֹו,

נדריה. נתקּימּו ְְְְִִֵֶַַָָּבינתים,
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.‚È,ּבעלּה ולא אביה ׁשמע ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה
- ימים ּכּמה לאחר אפּלּו לאחרים, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגרׁשה
ּבפני  ׁשּנדרה נדריה מפרין - האחרֹון והארּוס האב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשּיׁשמע

הראׁשֹון  הראׁשֹון.ארּוס הארּוס אֹותם ׁשמע ולא הֹואיל , ְִִִַָָָָָָָֹ
.„È,לּה והפר לבּדֹו אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

למאה  אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו ונתארסה ׁשּיׁשמע, קדם הארּוס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומת
ארּוס  ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון וארּוסּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּיׁשמע  קדם ׁשּמת .ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַֹ
.ÂË,האב ׁשמע ּכ ואחר ומת, והפר ראׁשֹון, ארּוס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע

מפרין  האחרֹון האר ּוס עם אביה - ּבּיֹום ּבֹו לאחר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָונתארסה
.נדריה  ְֶָָ

.ÊË,הארּוס ּבּיֹום ּבֹו ּומת הארּוס, ׁשמע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹׁשמע
- ּבּיֹום ּבֹו ּומת ׁשתק, אֹו והפר הארּוס ּגם ׁשּׁשמע ְֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו

ועברה-]נתרֹוקנה להפר;[-מהבעל יכֹול והאב לאב, רׁשּות ְְְְְִֵָָָָָָָ
ּומת  וׁשתק, ׁשּׁשמע אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ּומת וקּים, הארּוס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשמע

להפר. יכֹול האב אין - ׁשּלאחריו ְְֲֵֵֶַַָָָָָּבּיֹום
.ÊÈ ספק זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס הּגרּוׁשין ּגרׁשּה אם , ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּיארס האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכׁשתיקה,
הּנדרים. נתקּימּו ׁשּכבר ראׁשֹון, ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשין

.ÁÈ הּבעל ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָׁשמע
רׁשּות  נתרֹוקנה לא האב, ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע אפּלּו -ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאין  האב; מֹות אחר לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלּבעל,

ּבׁשּתפּות  אּלא מפר .הארּוס ְֵֵֶָָָָֻ
.ËÈ האב ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס אֹוׁשמע , ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ

האב  אין - ׁשּיׁשמע קדם הּבעל ּומת לּה, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשמע
אּלא  ראׁשֹון, לארּוס ׁשּנראּו אּלּו נדרים להפר יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלבּדֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּיֹום, ּבֹו נתארסה אם אחרֹון, ארּוס ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻּבׁשּתפּות

.Î עד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה
להפר  יכֹול אינֹו - לרׁשּותֹו נדרי ׁשּנכנסה מפר הּבעל ׁשאין ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּוא  לרׁשּותֹו, ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת; אחר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹארּוסתֹו
- חכמים ּתלמידי ּדר היה לפיכ האב. ּבׁשּתפּות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּמפר

ׁשּנד  נדרים 'ּכל לּה: אֹומר מרׁשּותֹו, ּבּתֹו ּתצא ׁשּלא רּתעד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּופרין'. הן הרי ּביתי, ְֲִִֵֵֵָּבתֹו

.‡Î ּכל' לּה: אֹומר לרׁשּותֹו, ּתּכנס ׁשּלא עד - הּבעל ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
הרי  ּביתי, ּבתֹו ּתּכנסי ׁשּלא עד מּׁשארסּתי ׁשּנדרּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרים

מּופרין' ׁשמע הן ׁשּלא ּפי על אף אׁשּתֹו, נדרי מפר ׁשהּבעל ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ָאֹותם.

.·Î האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו הּבעל, ׁשלּוחי עם האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל
נדריה  מפרין ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי מסר עם . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הּבעל  לׁשלּוחי האב ׁשלּוחי ׁשּמסרּו אֹו הּבעל, לׁשלּוחי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב
הּבעל  ולא מרׁשּותֹו, יצאת ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין -ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין להפר, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיכֹול
.‚Îמאמר יבמּה ּבּה עׂשה אפּלּו - יבם [קידושי ׁשֹומרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ

נדרי יבמה] מפר אינֹו - אחת ליבמה אחד יבם ואפּלּו ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה-]יבמּתֹו מן אותה קונה אינו עליה.[כי ׁשּיבֹוא עד , ְְִֶֶַָָָ

.„Î אין - קּים ואביה לאחיו, מארׂשה נערה יבמּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה
הּוא  לבּדֹו האב אּלא ּכאחת, נדריה מפרין האב עם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּיבם

ׁשּתּדר  ּכל אינּהׁשּמפר מאמר, הּיבם בּה עׂשה ואפּלּו ; ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּגמּור  קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין - מארׂשה ,ּכנערה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‰Î מן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה

מפר  האב ואין האב, ּבחּיי ּכיתֹומה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּנּׂשּואין
נערה  היא ׁשעדין ּפי על ואף .נדריה, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ

.ÂÎּובעלּה אביה נדרּה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה
נדריה  הרי - האב ּבחּיי יתֹומה ׁשּנעׂשית עד אֹו ׁשּבגרה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד

להפר יכֹול הּבעל ואין יצאת [כשבגרה]קּימין; ׁשהרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נכנסה  לא ועדין ּבׁשּתפּות, עּמֹו מפר ׁשהּוא אביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמרׁשּות

הּבעל לחופה]לרׁשּות שתכנס .[עד ְִַַַ

ה'תשע"ג  שבט כ"א שישי יום
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ׁשמעֹו,‡. ּביֹום מפר האב - והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל

אּלא  מפר אינֹו הּבעל אבל ואסריה". נדריה "ּכל ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבדברים  ׁשהן אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות נדרים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

תכחל ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, [איפור ׁשּבינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
לאׁשּתֹו".לעיניים] איׁש "ּבין ׁשּנאמר: - תתקּׁשט ׁשּלא אֹו ,ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֹ

ׁשּבינֹו·. לדברים נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה
ׁשהּנ לעצמֹולבינּה? מפר - נפׁש עּנּוי ּבהם ׁשּיׁש דרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מפר  אינֹו לאחרים מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו .ולאחרים; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָ
מּתרת ‚. ותהיה לּה מפר ּבׂשר, לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכיצד?

לעֹולם  אדם ּכל עם איׁשלאכל ּכל ּתׁשמיׁש עליה אסרה . ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
אֹו ּוכׁשּימּות מׁשּמׁשּתּו; ותהיה חלקֹו יפר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן אדם. ּכל ּבתׁשמיׁש אסּורה היא הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיגרׁשּנה,

ֶָּבזה.
לזמן „. ׁשהּוא עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול, עּנּוי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָאחד

הּבעל  מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו .מרּבה, ְְִֵֵֶַַַַָָֹֻ
הּיֹום ‰. תרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ׁשּלא ּכיצד? אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

נדרה  אם וכן הּיֹום, ּדבׁש תאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתׁשּתה
רקמה תלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום, תכחל מפואר]ׁשּלא [=בגד ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ

רע, מּמאכל נדרה אפּלּו ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מפר. - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּיֹום
יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו טעמה ׁשּלא מּמין ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו

.Âלּה אין ּובאחת עּנּוי, לּה יׁש ּבאחת כּכרֹות, מּׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה
עּנּוי מסיבה ּבּה לאוכלה מתכוונת אינה מקרה בכל [כי ִָ

ּבּה,כלשהי] ׁשּמתעּנה לזֹו מפר ּבּה- ׁשאין לזֹו מפר ואינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ִעּנּוי.

.Ê ּדברים מּׁשּום יפר זֹו, מדינה ׁשל ּתאנים תאכל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹנדרה
ׁשעסק - לבינּה להּטּפל [=טירחה]ׁשּבינֹו לֹו הּוא ּגדֹול ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

אֹו ּגרׁשה, אֹו מת אם לפיכ אחרת. מּמדינה לּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּולהביא
אּלּו הרי - מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש לּה ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהביא
לבינּה. ׁשּבינֹו ּבדברים לאחרים מפר ׁשאינֹו עליה; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאסּורין

.Á ׁשאין ּפי על אף - לּברּיֹות להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן
ׁשּלא  לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש ּבּכלל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבעל

ּבלבד  מּׁשּלֹו להאכילּה זקּוק על יהיה הניתּה אסרה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
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.‚È,ּבעלּה ולא אביה ׁשמע ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה
- ימים ּכּמה לאחר אפּלּו לאחרים, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגרׁשה
ּבפני  ׁשּנדרה נדריה מפרין - האחרֹון והארּוס האב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשּיׁשמע

הראׁשֹון  הראׁשֹון.ארּוס הארּוס אֹותם ׁשמע ולא הֹואיל , ְִִִַָָָָָָָֹ
.„È,לּה והפר לבּדֹו אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

למאה  אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו ונתארסה ׁשּיׁשמע, קדם הארּוס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומת
ארּוס  ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון וארּוסּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּיׁשמע  קדם ׁשּמת .ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַֹ
.ÂË,האב ׁשמע ּכ ואחר ומת, והפר ראׁשֹון, ארּוס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע

מפרין  האחרֹון האר ּוס עם אביה - ּבּיֹום ּבֹו לאחר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָונתארסה
.נדריה  ְֶָָ

.ÊË,הארּוס ּבּיֹום ּבֹו ּומת הארּוס, ׁשמע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹׁשמע
- ּבּיֹום ּבֹו ּומת ׁשתק, אֹו והפר הארּוס ּגם ׁשּׁשמע ְֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו

ועברה-]נתרֹוקנה להפר;[-מהבעל יכֹול והאב לאב, רׁשּות ְְְְְִֵָָָָָָָ
ּומת  וׁשתק, ׁשּׁשמע אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ּומת וקּים, הארּוס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשמע

להפר. יכֹול האב אין - ׁשּלאחריו ְְֲֵֵֶַַָָָָָּבּיֹום
.ÊÈ ספק זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס הּגרּוׁשין ּגרׁשּה אם , ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּיארס האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכׁשתיקה,
הּנדרים. נתקּימּו ׁשּכבר ראׁשֹון, ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשין

.ÁÈ הּבעל ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָׁשמע
רׁשּות  נתרֹוקנה לא האב, ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע אפּלּו -ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאין  האב; מֹות אחר לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלּבעל,

ּבׁשּתפּות  אּלא מפר .הארּוס ְֵֵֶָָָָֻ
.ËÈ האב ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס אֹוׁשמע , ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָ

האב  אין - ׁשּיׁשמע קדם הּבעל ּומת לּה, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשמע
אּלא  ראׁשֹון, לארּוס ׁשּנראּו אּלּו נדרים להפר יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלבּדֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּיֹום, ּבֹו נתארסה אם אחרֹון, ארּוס ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻּבׁשּתפּות

.Î עד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה
להפר  יכֹול אינֹו - לרׁשּותֹו נדרי ׁשּנכנסה מפר הּבעל ׁשאין ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּוא  לרׁשּותֹו, ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת; אחר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹארּוסתֹו
- חכמים ּתלמידי ּדר היה לפיכ האב. ּבׁשּתפּות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּמפר

ׁשּנד  נדרים 'ּכל לּה: אֹומר מרׁשּותֹו, ּבּתֹו ּתצא ׁשּלא רּתעד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מּופרין'. הן הרי ּביתי, ְֲִִֵֵֵָּבתֹו

.‡Î ּכל' לּה: אֹומר לרׁשּותֹו, ּתּכנס ׁשּלא עד - הּבעל ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
הרי  ּביתי, ּבתֹו ּתּכנסי ׁשּלא עד מּׁשארסּתי ׁשּנדרּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרים

מּופרין' ׁשמע הן ׁשּלא ּפי על אף אׁשּתֹו, נדרי מפר ׁשהּבעל ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ָאֹותם.

.·Î האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו הּבעל, ׁשלּוחי עם האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל
נדריה  מפרין ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי מסר עם . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הּבעל  לׁשלּוחי האב ׁשלּוחי ׁשּמסרּו אֹו הּבעל, לׁשלּוחי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב
הּבעל  ולא מרׁשּותֹו, יצאת ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין -ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין להפר, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיכֹול
.‚Îמאמר יבמּה ּבּה עׂשה אפּלּו - יבם [קידושי ׁשֹומרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ

נדרי יבמה] מפר אינֹו - אחת ליבמה אחד יבם ואפּלּו ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה-]יבמּתֹו מן אותה קונה אינו עליה.[כי ׁשּיבֹוא עד , ְְִֶֶַָָָ

.„Î אין - קּים ואביה לאחיו, מארׂשה נערה יבמּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה
הּוא  לבּדֹו האב אּלא ּכאחת, נדריה מפרין האב עם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּיבם

ׁשּתּדר  ּכל אינּהׁשּמפר מאמר, הּיבם בּה עׂשה ואפּלּו ; ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּגמּור  קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין - מארׂשה ,ּכנערה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‰Î מן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה

מפר  האב ואין האב, ּבחּיי ּכיתֹומה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּנּׂשּואין
נערה  היא ׁשעדין ּפי על ואף .נדריה, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ

.ÂÎּובעלּה אביה נדרּה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה
נדריה  הרי - האב ּבחּיי יתֹומה ׁשּנעׂשית עד אֹו ׁשּבגרה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד

להפר יכֹול הּבעל ואין יצאת [כשבגרה]קּימין; ׁשהרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נכנסה  לא ועדין ּבׁשּתפּות, עּמֹו מפר ׁשהּוא אביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמרׁשּות

הּבעל לחופה]לרׁשּות שתכנס .[עד ְִַַַ

ה'תשע"ג  שבט כ"א שישי יום

יב ּפרק ¤¤
ׁשמעֹו,‡. ּביֹום מפר האב - והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל

אּלא  מפר אינֹו הּבעל אבל ואסריה". נדריה "ּכל ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבדברים  ׁשהן אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות נדרים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

תכחל ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, [איפור ׁשּבינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
לאׁשּתֹו".לעיניים] איׁש "ּבין ׁשּנאמר: - תתקּׁשט ׁשּלא אֹו ,ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֹ

ׁשּבינֹו·. לדברים נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה
ׁשהּנ לעצמֹולבינּה? מפר - נפׁש עּנּוי ּבהם ׁשּיׁש דרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מפר  אינֹו לאחרים מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו .ולאחרים; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָ
מּתרת ‚. ותהיה לּה מפר ּבׂשר, לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכיצד?

לעֹולם  אדם ּכל עם איׁשלאכל ּכל ּתׁשמיׁש עליה אסרה . ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
אֹו ּוכׁשּימּות מׁשּמׁשּתּו; ותהיה חלקֹו יפר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן אדם. ּכל ּבתׁשמיׁש אסּורה היא הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיגרׁשּנה,

ֶָּבזה.
לזמן „. ׁשהּוא עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול, עּנּוי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָאחד

הּבעל  מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו .מרּבה, ְְִֵֵֶַַַַָָֹֻ
הּיֹום ‰. תרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ׁשּלא ּכיצד? אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

נדרה  אם וכן הּיֹום, ּדבׁש תאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתׁשּתה
רקמה תלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום, תכחל מפואר]ׁשּלא [=בגד ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ

רע, מּמאכל נדרה אפּלּו ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מפר. - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּיֹום
יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו טעמה ׁשּלא מּמין ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו

.Âלּה אין ּובאחת עּנּוי, לּה יׁש ּבאחת כּכרֹות, מּׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה
עּנּוי מסיבה ּבּה לאוכלה מתכוונת אינה מקרה בכל [כי ִָ

ּבּה,כלשהי] ׁשּמתעּנה לזֹו מפר ּבּה- ׁשאין לזֹו מפר ואינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ִעּנּוי.

.Ê ּדברים מּׁשּום יפר זֹו, מדינה ׁשל ּתאנים תאכל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹנדרה
ׁשעסק - לבינּה להּטּפל [=טירחה]ׁשּבינֹו לֹו הּוא ּגדֹול ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

אֹו ּגרׁשה, אֹו מת אם לפיכ אחרת. מּמדינה לּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּולהביא
אּלּו הרי - מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש לּה ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהביא
לבינּה. ׁשּבינֹו ּבדברים לאחרים מפר ׁשאינֹו עליה; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאסּורין

.Á ׁשאין ּפי על אף - לּברּיֹות להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן
ׁשּלא  לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש ּבּכלל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבעל

ּבלבד  מּׁשּלֹו להאכילּה זקּוק על יהיה הניתּה אסרה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
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זה  הרי - הּיׁשמעאלים ּכל אֹו הּיהּודים ּכל ּכגֹון ּכּלּה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻאּמה
ֵָיפר.

.Ë'עלי אסּורה ּתׁשמיׁשי 'הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
להפר  צרי אינֹו חברֹו- ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? זה למה הא ; ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּתׁשמיׁשי  'הנאת לּה: ׁשאמר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָעל
לּה מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני ּכלּום; אמר לא - 'עלי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻאסּורה
אם  אבל איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּבׁשאר
ואם  להפר; צרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לֹו: ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָאמרה
האדם  את מאכילין ׁשאין ל ׁשּמׁשּה, אסּור זה הרי - הפר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

לֹו. האסּור ָָָָּדבר
.È'לעֹוׂשיהן ידי 'יקּדׁשּו ׁשּלא [לקב"ה]אמרה: ׁשּנדרה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּידיה  מּפני ידיה, ּבמעׂשה נאסר אינֹו - ידיה ּבמעׂשה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיהנה
'הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על אף לֹו; עבד]מׁשעּבדין [של ְְְְִִִֶַַַָָֻ

איסורו]והחמץ חכמים [בזמן הּׁשעּבּוד', מפקיעין וההקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מּפני  להפקיעֹו, יכֹולה ׁשאינּה הּבעל, לׁשעּבּוד חּזּוק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעׂשּו
יגרׁשּנה  ׁשּמא להפר, הּוא צרי אבל מּדבריהם. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

לֹו. לחזר אסּורה ְְֲֲִֶַָֹותהיה
.‡È ולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה

להפר  יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר 'ׁשּלא אחיו נדרה אם וכן ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּבדברים  וכּיֹוצא ,'ּבקר לפני ותבן ,ּבהמּת לפני מים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּתן
ואינן  לבינּה, ׁשּבינֹו מּדברים ואינן עּנּוי, ּבהן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו

להפר. יכֹול אינֹו זה הרי - ּבהן חּיבת ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכֹות
.·È ולא חלּו, לא ׁשעדין נדרים להפר ולאב לּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹיׁש

ּבהן  אלנאסרה אם עלי, אסּור 'הּיין ׁשאמרה: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הלכה  לא ׁשעדין ּפי על אף מפר, זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמקֹום

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאסרה. ְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹולא
.‚Èׁש הּבעל אֹו ּפי האב על אף מפרין, אינן - ׁשֹומעין אינן ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הראּוי ׁשמען; ׁשּלא נדרים מפר לׁשמע,[=המסוגל]ׁשהּבעל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבֹו. מעּכבת הּׁשמיעה ְְִֵֶֶַַָאין

.„È ּבעל ּבין אב ּבין מפר, אינֹו לֹוהּׁשֹוטה אין הּקטן . ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
נׁשיו  ׁשּתי נדרי מפר והּבעל מפר. אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאיׁשּות,

ּכאחת. בנֹותיו ׁשּתי נדרי מפר האב וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכאחת;
.ÂË לעת מעת ואינּה הּיֹום, ּכל נדרים נדרה הפרת ּכיצד? . ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ׁשני; יֹום וכל הּלילה, אֹותֹו מפר זה הרי ׁשני, ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּבתחּלת
נדרה  הּיֹום. אֹות ֹו ּכל מפר הּיֹום, ּבתחּלת ׁשני ּביֹום ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
,ּתחׁש ׁשּלא עד לּה הפר אם - חׁשכה עם הּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבסֹוף

להפר. יכֹול אינֹו ׁשחׁשכה, עד לּה הפר לא ואם ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּופר;
.ÊË ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ללּמד ּומה יֹום"? אל "מּיֹום , ְִֵֶֶֶַַַָָ

הּיֹום ּכל מפר וכן ּבּלילה; נדרה אם ּבּלילה, [כלומר ׁשּמפר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
למחרתו] ונמשך מהלילה וׁשהת מתחיל נדרה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְֵֶַָָָָ

הרי [וחלפו] - הּבעל אֹו האב ׁשמע ּכ ואחר ימים, ְֲִֵַַַַַַַָָָָָָּכּמה
ׁשּנאמר: ׁשּׁשמע, ּבעת נדרה ּוכאּלּו ׁשמעֹו, ּביֹום מפר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזה

ּבלבד. נדרּה ּביֹום לא ׁשמעֹו", ְְְְְִִַָָֹ"ּביֹום
.ÊÈ ּולאחר לּה, והפר אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה

מּופר  זה אין - ׁשמעֹו ּביֹום והפר הארּוס, ׁשמע ,ימים ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָ
היֹו ואם וגֹו', ׁשמעֹו ּביֹום אתּה אביה הניא "ואם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשמעֹו" ּביֹום איׁשּה וׁשמע וגֹו', עליה ּונדריה לאיׁש, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָתהיה

זה  הרי הארּוס, וׁשמע האב ׁשהפר ׁשאחר למדּת, הא - ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוגֹו'
והפר, ארּוס ׁשמע אם הּדין והּוא האב. ׁשמֹוע ּביֹום ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמפר
ׁשאינֹו - ׁשמעֹו ּביֹום והפר האב ׁשמע ימים ּכּמה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואחר
הּוא  ׁשהרי מדּבר? הּכתּוב מארׂשה ׁשּבנערה ּומּנין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּופר.
איׁשּה וׁשמע וגֹו' נדרה איׁשּה ּבית "ואם למּטה: ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָאֹומר

מּכלל, - וגֹו' לּה" -והחריׁש למעלה האמּור ׁש"איׁשּה" ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָארּוס,

.ÁÈ ּפי על אף - לצערּה ּכדי וׁשתק הּבעל, אֹו האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמע 
הפר  ולא הּיֹום ועבר הֹואיל - נדרּה לקּים ּבלּבֹו היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

נדריה  נתקּימּו ּבּטל, הּבעל,ולא אֹו האב לּה והפר נדרה, . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשבּועתּה על אֹו נדרּה על ועברה ׁשהפר, ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא
הֹואיל  לאּסּור, ׁשּנתּכּונה ּפי על ואף ּפטּורה. זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבזדֹון

נאמר  זה ועל ּפטּורה; - ההּתר ּכי ונעׂשה לּה, יסלח "וה' : ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מרּדּות מּכת אֹותּה ּומּכין אתּה". אביה [מלקות הניא ְִִִֵַַַַָָָָֹ

לאּסּור.מדרבנן] ׁשּנתּכּונה מּפני ,ְְְְִִִֵֶַָ
.ËÈּבעלּה אֹו אביה לּה ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה

ּדבר  על חּיבת זֹו הרי לּה, והפר ּבּיֹום ּבֹו ׁשּׁשמע ּפי על אף -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבֹו קרּבן.ׁשעברה - קרּבן ואם מלקּות, - מלקּות אם , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

.Îאֹו לאב ׁשּיׁש יֹודע היה ׁשּלא מּפני וׁשתק נדרּה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמע
ׁשּנדר  ידע לא אבל להפר, להן ׁשּיׁש ׁשּידע אֹו להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּבעל

יפר  זה הרי - ידע זמן ּולאחר הפרה, צרי ּוׁשעת זה ; ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכל  ויפר ׁשמיעתֹו, ׁשעת אֹו הּנדר ׁשעת היא ּכאּלּו - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָידיעתֹו

ַהּיֹום.
.‡Î ּדעת על לּה והפר ּבּתֹו ׁשהיא וסבּור אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה

והפר  ּבקרּבן ׁשּנדרה וסבּור ּבנזיר, נדרה אם וכן ּבּתֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשהיא
וסבּור  ּבתאנים, עצמּה אסרה קרּבן; ׁשּנדרה ּדעת על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָלּה
צרי - הענבים לאסר ׁשהּנדר ּדעת על לּה והפר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבענבים,
הּזאת  הּנֹודרת לׁשם והּנֹודרת, הּנדר ּכׁשּידע ּולהפר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹלחזר

הּזה  הּנדר עצמּה;ּולׁשם לּנֹודרת אתּה", הניא "לא ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
נדרה. נדר איזה ׁשּידע עד נדרּה", את אביה "וׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואֹומר:

הידיעה. יֹום ּכל אֹותֹו להפר לֹו ְְְִֵֵַָָָויׁש

ה'תשע"ג  שבט כ"ב קודש שבת יום

יג ּפרק ¤¤
לׁשֹון ‡. ּבכל בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי מקּים אֹו אדם ואף מפר , ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ההפרה  לׁשמע צריכה האּׁשה ׁשאין - מּכרת ׁשאינּה ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
הּקּיּום. ִַאֹו

זה ·. נדר 'אין אֹו 'ּבטל', אֹו 'מּופר', אֹומר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכיצד
מעּקרֹו הּנדר עקירת ׁשענינם ּבדברים וכּיֹוצא ּבין ּכלּום', - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אפׁשי  'אי לּה: אמר אם אבל ּבפניה. ׁשּלא ּבין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבפניה,
האֹומר  וכן הפר; לא זה הרי - נדר' ּכאן 'אין אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹׁשּתּדרי',
'ׁשרּוי  אֹו ,'לי 'מּתר אֹו ,'לי 'מחּול לבּתֹו: אֹו ְְְִִִִָָָֻלאׁשּתֹו
האב  ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,'ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלי

מּתיר חרטה]והּבעל סמך הּנדר [על עֹוקר אּלא החכם, ּכמֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עצמו]מּתחּלתֹו ּומפרֹו.[=מצד ְְִִֵָ

ליכי'‚. 'קּים לּה: ׁשּיאמר ּכגֹון מקּים? 'יפה וכיצד אֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
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,'מּדיר הייתי נדרּת, לא 'אּלּו אֹו ,'ּכמֹות 'אין אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדרּת',
זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל

ּכלּום,„. לֹומר צרי אינֹו - בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמבּטל
הּנדרים  ּכל .ונתּבּטלּו ְְְְִִַַָָ

ׁש‰. הּבּטּול? הּוא ׁשאסרה ּומה ּדבר לעׂשֹות אֹותּה ּיכף ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּומּניחּהאֹותֹו לּה מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה, אבל .ֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

עֹוׂשה. אינּה רצת ואם עֹוׂשה, רצת אם -ְִִֵָָָָָָָ
.Â,תׁשּתה ׁשּלא אֹו תאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?

לאכל  ּומּתרת הפר, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה: ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻואמר
ׁשתי'ולׁשּתֹות  'טלי אכלי', 'טלי לּה: ואמר לּה ונתן נטל ; ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָ

מאליו. ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.Ê ּבׂשפתיו להֹוציא צרי אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי ואם הּמפר ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָ

להֹוציא  צרי אינֹו המבּטל, אבל מּופר. אינֹו ּבלּבֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהפר
- לעׂשֹות אֹותּה וכֹופה ּבלבד, ּבלּבֹו מבּטל אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבׂשפתיו,

הּנדר. ּבטל עׂשת, לא ּבין עׂשת ֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
.Áלצר ׁשּלא ּבין הּׁשּבת לצר ּבין  ּבׁשּבת, הּנדרים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמפרין

ׁשּיאמר הּׁשּבת  ּכדר ,'לי 'מּופר ּבׁשּבת: לּה יאמר ולא ; ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
'טלי  אכלי', 'טלי לּה: ואֹומר ּבלּבֹו, מבּטל אּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹּבחל

ּבזה. וכּיֹוצא ְְִֵֶַָׁשתי',
.Ë ועד מּכאן ׁשּתּדרי נדרים 'ּכל לבּתֹו: אֹו לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהאֹומר

מּופרין' הן 'הרי אֹו קּימין', הן הרי ּפלֹוני, מּמקֹום ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשאבֹוא
ּכלּום  אמר לא -- לּה להקים אֹו לּה, להפר ׁשליח עׂשה . ְְְִִֵַַָָָָָָָָֹ

וכ  יפרּנּו"; ואיׁשּה יקימּנּו, "איׁשּה ׁשּנאמר: כלּום, ן אינֹו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבׁשלּוחֹו. לא ּבעצמֹו, - ְְְִַָָֹהאב

.È,ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין וענבים, ּבתאנים עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבים  'ּתאנים ׁשאמרה ּבין הּמין, ּבכל עצמּה ׁשאסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
והפר  לענבים ׁשּקּים אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו',

מּופר  ּׁשהפר ּומה קּים, ּׁשּקּים מה - ּכּיֹוצא לּתאנים ּכל וכן ; ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכּלֹו', הּופר מקצתֹו ׁשהּופר 'נדר ּבהפרה, אֹומרין ואין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבזה.

ּבהּתרה. ׁשאֹומרין ְְְִֶֶֶַָָּכדר
.‡Èאינֹו - ּבנדרּה עצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי

להפר  עצמּהיכֹול והתּפיסה הּוא, נדר לּה; קּים ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
קּים. וׁשּלֹו ׁשּלּה, את מפר - ְְְִֵֵֶֶֶַָָּבנדרֹו

.·È,'נזירה 'הריני אֹומרת: ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכיצד?
נזירים  ּוׁשניהם להפר, יכֹול אינֹו - 'ואני' הּוא:ואמר: אמר ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

וׁשּלֹו לּה, מפר - 'ואני' ואמרה: היא וׁשמעה נזיר', ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'הריני
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹקּים.

.‚È,להּדירּה ּבלּבֹו וגמר ּכמֹותֹו, והּדירּה לעצמֹו, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָנדר
להפר  יכֹול אינֹו זה הרי - 'אמן' והּדירּהואמרה נדר ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבנדר  'התרצי לּה: ׁשאמר ּכמי ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר
לּה. מפר זה הרי - 'אמן' ואמרה לא'? אֹו ּכמֹותי להיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹזה

.„È נזירה 'ואּת ּכלֹומר: ואּת', נזיר, 'הריני לּה: אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּכיצד?
לּה להפר יכֹול אינֹו - 'אמן' ואמרה לּה:ּכמֹותי', אמר ; ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָ

'אמן' ואמרה ּכמֹותי'? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה נזיר; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'הריני
ׁשּתלה  ּכמי ׁשּזה ּבטל, ׁשּלֹו - לּה הפר ואם יפר. זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
'אמן' ואמר ואּתה', נזירה, 'הריני לֹו: אמרה ּבנדרּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנדרֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להפר. יכֹול אינֹו -ְְֵֵֵֵֶַָָָֹ

.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה
מּופר, ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואמר:

חּיב  - עצמֹו ׁשהתּפיס .וזה ְְְִִֶֶַַָ
.ÊË הרי' ואמרה: אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשלׁשים  ּבתֹו ונּׂשאת יֹום', ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹהּבׂשר
ּברׁשּות  היא הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבׁשעה ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיֹום

להפר  יכֹול אינֹו ּברׁשּותֹו;הּבעל, היתה לא הּנדר ׁשּבׁשעת , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
היתה  ואפּלּו וגֹו'; ּוגרּוׁשה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין - הּנדר ּבׁשעת לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹמארסת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈ לאחר עליה אסּור הּבׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה

נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, לּהׁשלׁשים והפר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּפי  על אף - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּגרׁשּה אֹו ומת ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹּבעלּה,
- אלמנה אֹו ּגרּוׁשה היא הרי לחּול, לּנדר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבׁשעה

זה  נדר לּה הפר ׁשּכבר מּתרת, זֹו .הרי ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈ ה' ׁשאמרה: ּוגרּוׁשה ּביין אלמנה אסּורה ריני ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

להפר  יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת והיא ּכׁשאּנׂשא', אמרה ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּבעל  הרי - ּכׁשאתּגרׁש' ּבבׂשר אסּורה 'הריני ּבעלּה: ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחת

מּתרת. ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֻמפר,
.ËÈ קּים זה הרי - ּבלּבֹו אינֹוהמקּים - ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יכֹול  זה הרי - ּבלּבֹו הפר אם :לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּופר,
ּולהפר, לחזר יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלחזר
ּדברים  ּכח יהא ׁשּלא דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא

ּבׂשפתיו מֹוציא מּכח ּגדֹול יכול ׁשּבלּבֹו בשפתיו [שמוציא ְְִִִִֶַָָָֹ
דבור] כדי בתוך בו .לחזור

.Îונחם אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי זה [=התחרט]המקּים הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
ּבּיֹום; ּבֹו ל ּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר לחכם ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָנׁשאל
ּכדי  לחכם להּׁשאל יכֹול אינֹו - ונחם לּה, הפר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאבל

ויקּים. ֲִֵֶַַֹׁשּיחזר
.‡Îּבעלּה אֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

והּתיר  לחכם ׁשּנׁשאל ּפי על אף - האחר לּה והפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלבּדֹו,
לּה הפר ׁשּכבר האחר עם לּה ּומפר חֹוזר אינֹו הקמתֹו, ;לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכאחד. ׁשניהם אּלא להפר להם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
.·Î ונׁשאל ,'לי קּים ,לי 'קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר

עליו ע חלה הּׁשנּיה הרי - ראׁשֹונה הקמה לּה:ל אמר . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָ
חלה  ּכן אם אּלא הקמה תחּול ולא ,לי ּומּופר לי ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ'קּים
אחר  מֹועלת ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי - ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפרה'
קּים. זה הרי - אחת' ּבבת ּומּופר, 'קּים לּה: אמר ְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָההפרה.
לּה: אמר לעֹולם. קּים זה הרי - הּיֹום' לי 'קּים לּה: ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָאמר
ּולמחר  הּיֹום, קּימֹו ׁשהרי מּופר; אינֹו - למחר' לי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ'מּופר
ועבר  אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר להפר. יכֹול ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָאינֹו
ּכמי  ׁשּזה אֹומרין ואין קּים; זה הרי - לּה הפר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹום
הֹוציא  לא ׁשהרי ׁשעה', לאחר לי מּופר 'הרי לּה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
ּוכׁשעברה  אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר מּפיו. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהפרה
אסּורה  ּולפיכ ספק, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּׁשעה

לֹוקה. אינּה - נדרּה על עברה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָּבנדרּה,
.‚Îּדעֹותיו לכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר מדותיו]מי [=ליישר ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
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,'מּדיר הייתי נדרּת, לא 'אּלּו אֹו ,'ּכמֹות 'אין אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדרּת',
זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל

ּכלּום,„. לֹומר צרי אינֹו - בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמבּטל
הּנדרים  ּכל .ונתּבּטלּו ְְְְִִַַָָ

ׁש‰. הּבּטּול? הּוא ׁשאסרה ּומה ּדבר לעׂשֹות אֹותּה ּיכף ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּומּניחּהאֹותֹו לּה מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה, אבל .ֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

עֹוׂשה. אינּה רצת ואם עֹוׂשה, רצת אם -ְִִֵָָָָָָָ
.Â,תׁשּתה ׁשּלא אֹו תאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?

לאכל  ּומּתרת הפר, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה: ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻואמר
ׁשתי'ולׁשּתֹות  'טלי אכלי', 'טלי לּה: ואמר לּה ונתן נטל ; ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָ

מאליו. ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.Ê ּבׂשפתיו להֹוציא צרי אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי ואם הּמפר ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָ

להֹוציא  צרי אינֹו המבּטל, אבל מּופר. אינֹו ּבלּבֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהפר
- לעׂשֹות אֹותּה וכֹופה ּבלבד, ּבלּבֹו מבּטל אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבׂשפתיו,

הּנדר. ּבטל עׂשת, לא ּבין עׂשת ֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבין
.Áלצר ׁשּלא ּבין הּׁשּבת לצר ּבין  ּבׁשּבת, הּנדרים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמפרין

ׁשּיאמר הּׁשּבת  ּכדר ,'לי 'מּופר ּבׁשּבת: לּה יאמר ולא ; ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
'טלי  אכלי', 'טלי לּה: ואֹומר ּבלּבֹו, מבּטל אּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹּבחל

ּבזה. וכּיֹוצא ְְִֵֶַָׁשתי',
.Ë ועד מּכאן ׁשּתּדרי נדרים 'ּכל לבּתֹו: אֹו לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹהאֹומר

מּופרין' הן 'הרי אֹו קּימין', הן הרי ּפלֹוני, מּמקֹום ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשאבֹוא
ּכלּום  אמר לא -- לּה להקים אֹו לּה, להפר ׁשליח עׂשה . ְְְִִֵַַָָָָָָָָֹ

וכ  יפרּנּו"; ואיׁשּה יקימּנּו, "איׁשּה ׁשּנאמר: כלּום, ן אינֹו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבׁשלּוחֹו. לא ּבעצמֹו, - ְְְִַָָֹהאב

.È,ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין וענבים, ּבתאנים עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבים  'ּתאנים ׁשאמרה ּבין הּמין, ּבכל עצמּה ׁשאסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
והפר  לענבים ׁשּקּים אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו',

מּופר  ּׁשהפר ּומה קּים, ּׁשּקּים מה - ּכּיֹוצא לּתאנים ּכל וכן ; ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכּלֹו', הּופר מקצתֹו ׁשהּופר 'נדר ּבהפרה, אֹומרין ואין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבזה.

ּבהּתרה. ׁשאֹומרין ְְְִֶֶֶַָָּכדר
.‡Èאינֹו - ּבנדרּה עצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי

להפר  עצמּהיכֹול והתּפיסה הּוא, נדר לּה; קּים ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
קּים. וׁשּלֹו ׁשּלּה, את מפר - ְְְִֵֵֶֶֶַָָּבנדרֹו

.·È,'נזירה 'הריני אֹומרת: ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכיצד?
נזירים  ּוׁשניהם להפר, יכֹול אינֹו - 'ואני' הּוא:ואמר: אמר ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

וׁשּלֹו לּה, מפר - 'ואני' ואמרה: היא וׁשמעה נזיר', ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'הריני
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹקּים.

.‚È,להּדירּה ּבלּבֹו וגמר ּכמֹותֹו, והּדירּה לעצמֹו, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָנדר
להפר  יכֹול אינֹו זה הרי - 'אמן' והּדירּהואמרה נדר ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבנדר  'התרצי לּה: ׁשאמר ּכמי ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר
לּה. מפר זה הרי - 'אמן' ואמרה לא'? אֹו ּכמֹותי להיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹזה

.„È נזירה 'ואּת ּכלֹומר: ואּת', נזיר, 'הריני לּה: אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּכיצד?
לּה להפר יכֹול אינֹו - 'אמן' ואמרה לּה:ּכמֹותי', אמר ; ְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָ

'אמן' ואמרה ּכמֹותי'? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה נזיר; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'הריני
ׁשּתלה  ּכמי ׁשּזה ּבטל, ׁשּלֹו - לּה הפר ואם יפר. זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
'אמן' ואמר ואּתה', נזירה, 'הריני לֹו: אמרה ּבנדרּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָנדרֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להפר. יכֹול אינֹו -ְְֵֵֵֵֶַָָָֹ

.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה
מּופר, ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואמר:

חּיב  - עצמֹו ׁשהתּפיס .וזה ְְְִִֶֶַַָ
.ÊË הרי' ואמרה: אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשלׁשים  ּבתֹו ונּׂשאת יֹום', ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹהּבׂשר
ּברׁשּות  היא הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבׁשעה ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיֹום

להפר  יכֹול אינֹו ּברׁשּותֹו;הּבעל, היתה לא הּנדר ׁשּבׁשעת , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
היתה  ואפּלּו וגֹו'; ּוגרּוׁשה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין - הּנדר ּבׁשעת לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹמארסת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈ לאחר עליה אסּור הּבׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה

נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, לּהׁשלׁשים והפר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּפי  על אף - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּגרׁשּה אֹו ומת ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹּבעלּה,
- אלמנה אֹו ּגרּוׁשה היא הרי לחּול, לּנדר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבׁשעה

זה  נדר לּה הפר ׁשּכבר מּתרת, זֹו .הרי ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈ ה' ׁשאמרה: ּוגרּוׁשה ּביין אלמנה אסּורה ריני ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

להפר  יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת והיא ּכׁשאּנׂשא', אמרה ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּבעל  הרי - ּכׁשאתּגרׁש' ּבבׂשר אסּורה 'הריני ּבעלּה: ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחת

מּתרת. ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֻמפר,
.ËÈ קּים זה הרי - ּבלּבֹו אינֹוהמקּים - ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יכֹול  זה הרי - ּבלּבֹו הפר אם :לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּופר,
ּולהפר, לחזר יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלחזר
ּדברים  ּכח יהא ׁשּלא דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא

ּבׂשפתיו מֹוציא מּכח ּגדֹול יכול ׁשּבלּבֹו בשפתיו [שמוציא ְְִִִִֶַָָָֹ
דבור] כדי בתוך בו .לחזור

.Îונחם אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי זה [=התחרט]המקּים הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
ּבּיֹום; ּבֹו ל ּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר לחכם ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָנׁשאל
ּכדי  לחכם להּׁשאל יכֹול אינֹו - ונחם לּה, הפר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאבל

ויקּים. ֲִֵֶַַֹׁשּיחזר
.‡Îּבעלּה אֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

והּתיר  לחכם ׁשּנׁשאל ּפי על אף - האחר לּה והפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלבּדֹו,
לּה הפר ׁשּכבר האחר עם לּה ּומפר חֹוזר אינֹו הקמתֹו, ;לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכאחד. ׁשניהם אּלא להפר להם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
.·Î ונׁשאל ,'לי קּים ,לי 'קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר

עליו ע חלה הּׁשנּיה הרי - ראׁשֹונה הקמה לּה:ל אמר . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָ
חלה  ּכן אם אּלא הקמה תחּול ולא ,לי ּומּופר לי ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ'קּים
אחר  מֹועלת ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי - ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפרה'
קּים. זה הרי - אחת' ּבבת ּומּופר, 'קּים לּה: אמר ְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָההפרה.
לּה: אמר לעֹולם. קּים זה הרי - הּיֹום' לי 'קּים לּה: ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָאמר
ּולמחר  הּיֹום, קּימֹו ׁשהרי מּופר; אינֹו - למחר' לי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ'מּופר
ועבר  אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר להפר. יכֹול ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָאינֹו
ּכמי  ׁשּזה אֹומרין ואין קּים; זה הרי - לּה הפר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹום
הֹוציא  לא ׁשהרי ׁשעה', לאחר לי מּופר 'הרי לּה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
ּוכׁשעברה  אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר מּפיו. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהפרה
אסּורה  ּולפיכ ספק, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּׁשעה

לֹוקה. אינּה - נדרּה על עברה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָּבנדרּה,
.‚Îּדעֹותיו לכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר מדותיו]מי [=ליישר ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
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ׁשהיה  מי ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. נאה זה הרי - מעׂשיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּולתּקן
ׁשֹוגה  ׁשהיה מי אֹו ׁשּתים, אֹו ׁשנה עליו הּבׂשר ואסר ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָזֹולל,

ליין]ּביין אֹו[='מכור' מרּבה, זמן עצמֹו על הּיין ואסר , ְְְְְִִֶַַַַַַַָֻ
ׁשלמֹונים  רֹודף ׁשהיה מי וכן לעֹולם; הּׁשכרּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאסר
אנׁשי  הנית אֹו הּמּתנֹות, עצמֹו על ואסר להֹון, ְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָונבהל
וכּיֹוצא  ּבנזיר, ונדר ּביפיֹו, מתּגאה ׁשהיה מי וכן זֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמדינה
אּלּו ּובנדרים הן; לּׁשם עבֹודה ּדר ּכּלן - אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבנדרים

נדרים'. לּפריׁשּות, 'סיג חכמים: אמרּו ּבהן, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכּיֹוצא
.„Î,אּסּור ּבנדרי אדם ירּבה לא - עבֹודה ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף

ּבהן  עצמֹו ירּגיל לפרׁשולא ׁשראּוי מּדברים יפרׁש אּלא ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
נדר. ּבלא ְֵֶֶֶֹמהן,

.‰Îּבמה ּבנה ּכאּלּו הּנֹודר, ּכל חכמים: [מזבח אמרּו ְְֲִִֵַָָָָָָָ
המקדש] לבית מחוץ להּׁשאל לקרבן מצוה - ונדר עבר ואם ;ְְְְִִִֵַַָָָָ

ּדברים  ּבּמה לפניו. מכׁשֹול יהא ׁשּלא ּכדי נדרֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹעל
לקּימן, מצוה - הקּדׁש נדרי אבל אּסר. ּבנדרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָאמּורים?
אׁשּלם". לה' "נדרי ׁשּנאמר: מּדחק, אּלא עליהן יּׁשאל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
hedle)וסֹובא rewy)ּבתנאים הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

סֹורר ּבבן ekxcn)האמּורים xq)ּומֹורה(eia` it dxnn)והּוא , ְְֲִֵֵֶָ
ֿ הּדם" על תאכלּו "לא יתעּלה: ek)אמרֹו ,hi `xwie)ּובאּור ְְְִֵֶַַַָָֹֹ

ּדין ּבית מיתת מחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻענין
ּבּתֹורה k`)ּומפרׁש ,`k mixac)ּבארנּו ּוכבר ּבסקילה. ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

מאמר c"id)זה(xtq)ּבהקּדמת llkd seq)ּׁשחּיב ֿ ֿ מה ׁשּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
מצות הּוא הרי ּדין ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ְֲִִִֵֵֵַַַָָּבֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו והּמילה, ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, (dncwdaלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
(c"id llkd xg`lyוכיו והּסֹובא. הּזֹולל זה את ׁשּדן ן ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּמזהרים מעׂשה ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻּבתנאים
על לחקֹור לנּו ונׁשאר הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעליו
ֿ ּכן ֿ אם אּלא הּכתּוב ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאזהרה

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון סֹורר(bq.)הזהיר. לבן "אזהרה : ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּכלֹומר: ֿ הּדם", על תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְִִֶַַַַַַָֹֹּומֹורה
זה אכילת והיא ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹלא
האכילה אֹותּה אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּזֹולל
על עֹובר הריהּו ― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהרעה
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ֿ ּפי ֿ על ואף ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלאו,
נחׁש לא מפרׁש, ׁשהענׁש ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ אין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹהּתׁשיעי,

(wtwtp).ׁשּבכללּות לאו מן אֹו ֿ הּדין מן היא אם ְְִִִִִִֶַַָָָָָלאזהרה
ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ּפעמים ּכּמה ֿ זה את ּבארנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּוכבר

מּסנהדרין. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוכבר

― הל"ז הּכהניםהּמצוה ׁשּיתטּמאּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבּתֹורה הּנזּכרים bÎa)לּקרֹובים ,`k my)ׁשּמנעם מאחר ׁשּכן . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבלבד למת מּלהתטּמא ze`nehd)הּכתּוב x`yl `le)ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵַַָָ
אפׁשר היה לּקרֹובים, להתטּמא להם והּתיר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלכּבדם,

― רֹוצה ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ּברצֹונם ּתלּוי ׁשּזה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹלחׁשב
עליהם ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה אינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיתטּמא;

יּטּמא" "לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם (my)ּגזרה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
ספרא ּולׁשֹון לאחֹותֹו. my)ּכלֹומר xen` zyxt)יּטּמא "לּה : ְְְֲִִַַַָָָ

ּכרחֹו. על אֹותֹו מטּמאין להּטּמא, רצה לא מצוה. ―ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
רצה ולא הּפסח ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה הּכהן ּביֹוסף ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּומעׂשה
וזֹו ּכרחֹו". על וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָלהּטּמא
חּיב מּיׂשראל ֿ אדם ׁשּכל ּכלֹומר: אבל, מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעצמּה

מצוה מתי ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על `m,להתאּבל ,a`) ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
(zeg`e ,g` ,za ,oaׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש זה חּיּוב חמר ּומחמת .ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹ

יׂשראל, ּכׁשאר ֿ ּפנים ֿ ּכל על ׁשּיתטּמא הּטמאה, על ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻמזהר
נתּבאר ּוכבר האבלּות. ּבדיני יקּלּו ׁשּלא w.)ּכדי migaf) ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש ּדאֹוריתא. ראׁשֹון יֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָׁשאבלּות
(:ci)ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות נֹוהג אינֹו "אבל :ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

(lbxd mcew zny in lr ,okÎiptln)אתי ― עׂשה(a`)הוא ֲֲֵֵָָ
("jbga zgnye" ly)ּדרּבים(l`xyi llk lr lhend)ודחי ְְִֵַָ

ּדיחיד" cala)עׂשה la`d lr zlhend Ð zela`d)הּנה . ְֲִִֵֵָ
"dyr")נתּבאר `xwpy jkn)ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב , ְְְֲִִֵֵֶַָָָ

אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָוׁשהיא
אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ― הּׁשבעה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשאר
נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ויתטּמא ראׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָּביֹום

זֹו מצוה d`nehe)ּדיני zela`)מׁשקין hiּבמּסכת ohw cren) ְְְִִִֵֶֶַַָ
(jli`eּבברכֹות מקֹומֹות ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות(gi.)ּובכּמה ְְְְִִַָָָֻ

(cere :ak)זרה אל(bi.)ועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
להּטּמא ֿ הּכהן את מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻלּקרֹובים
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיטּמא
ׁשאבאר ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻֻאבל

eqw)ּבמקֹומֹו dyrz `l)חּיּוב ולא צּוּוי עליה אין ּכ , ְְִִִֵֶָָָֹ
אמנ ּתלּויהלהּטּמא. הּטמאה אבל ּבאבלּות, היא חּיבת ם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

זה. והבן ְְִֵֶָָּברצֹונּה.
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ה'תשע"ג  שבט י"ז שני יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ח מּלהּטּמאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּבנגיעה ּבין הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלמת
ּבמּׂשא zna)ּבין zrbl ila eilr gpen zndy utg mixd)והּוא , ְְֵַָ

יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו i`)אמרֹו: ,`k `xwie)ואּולי . ְְְְִִִַַָָָֹ
והּקֹודם ׁשּזה fqw)ּתחׁשֹוב dyrz `l)וׁשּזה הּוא, אחד ענין ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ

הּדבר אין ― הּוא ּבאּור יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשאמר
ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא לא לאוין: ׁשני הם אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכן,

(my xen` zyxt)וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא "חּיב :ְְְְִֵַַַָָָָֹֹ
ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ּבדין הדיֹוט ּבכהן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹחּיבּו
יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת נפׁש עליו ׁשּנאסרה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּגדֹול
להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ּכהן ּגם ּכ יּטּמא, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹולא

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". ּבלא חּיב מת (izykּבנפׁש ְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹ
(heicd odka mb zeevnהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו (ede`:מהּטעם ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

(yxetna `a epi`y oeikאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,odka) ְִִֵֵֶָָָ
(lecbוענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹמּכיון

מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו יבֹוא" ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ"לא
יּטּמא.(l"fg)הּפרּוׁש ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ואמרּו: ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֹ

ה'תשע"ג  שבט י"ח שלישי יום

.ÊÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ז מּלהּמצאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּכלֹומר: מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָעם
יבא" לא מת ֿ נפׁשת ּכל "ועל אמרֹו: והּוא (xwie`קרֹוביו, ְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ

(`i ,`k.לֹוקה ― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ְְְְֲִִִִִֶַָָואם

ה'תשע"ג  שבט י"ט רביעי יום

ה'תשע"ג  שבט כ' חמישי יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ו מּלהּטּמאהּמצוה הדיֹוט ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

והּוא ּבּכתּוב, המפרׁשים ֿ הּקרֹובים מן חּוץ מתים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלׁשאר
ּבעּמיו" ֿ יּטּמא לא "לנפׁש יתעּלה: `)אמרֹו ,`k `xwie). ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

מתי [ׁשּׁשה] חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
ו מלקּות. חּיב ― ּבאמצוה הּנׁשים; על חל אינֹו זה לאו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

`xen)ּבקּבלה zyxt yix `xtq)ּבנֹות ולא ― אהרן "ּבני : ְְְְֲֵַַָָֹֹ
אהרן".
יום שני ֿ שישי י "ז ֿ כ "א שבט 

ֲַֹ

ה'תשע"ג  שבט כ"א שישי יום

.·Ò˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ò˘ .‚Ò˘ .„Ò˘
― הקע"ג מלהּמצוה עלינּו למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּדברתנּו את [יאחד ֿ אּמתנּו ּכל את ׁשּיקּבץ (xaciמּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

(mlek mya cg` xac:יתעּלה אמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְְִִֶֶַַָָֻ
"מל עלי ּתׂשים eh)"ׂשֹום ,fi mixac)מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ

(k dyr zevn)ּבספרי ֿ ּדבריהם eh)את ,fi mixac)ׁשלׁש" ְְְִִֵֵֶֶָֹ
להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצות
עמלק". ׁשל זרעֹו ּולהכרית ֿ הּבחירה, ּבית ולבנֹות ,ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמל

ּבספרי אמרּו eh)עֹוד ,fi mixac)מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְִִֵֶֶֶָָָ
ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ―ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבתכלית ּבלּבנּו וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָעלי
עד מּמּנה, למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכבֹוד
הּנביאים מּבין נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתהיה

אמרּו ּובפרּוׁש bi.)ׁשּבדֹורֹו. zeixed)."לנביא קֹודם מל" : ְְְְִֵֵֶֶֶָָ
מן מצוה סֹותר יהיה ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּוכׁשמצּוה
ּפקּדתֹו על והעֹובר ֿ ּפקּדתֹו; את לקּים חֹובה ― ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּתֹורה
ׁשּקּבלּו ּכמֹו ּבסיף, להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מקּימּה, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו
ּפי ֿ את ימרה אׁשר ֿ איׁש "ּכל ואמרּו: עצמם על ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָאבֹותינּו

יּומ gi)ת"וגֹו' ,` ryedi)מי יהיה ― ּבּמלכּות ֿ מֹורד וכל . ְְְְִִֵֶַַָָ
ּוכבר הּתֹורה. ּפי על הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּיהיה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ּובריׁש(hi:)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
מּסֹוטה(d:)ּכרתֹות ז' .(n`:)ּופרק ְִֵֶֶָ

― השס"ב עלינּוהּמצוה מּלהעמיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
צדק, ּגר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָמל
אׁשר נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

הּוא" אחי ֿ eh)לא ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְִִֵָֹ
(myמצות זֹו ― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְְִִִֵֶַַָָָֹ

ּבׁשּום עלינּו ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ֿ תעׂשה". ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא
ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן daiyiּדבר y`x ,oiic) ְִִִַָָָָֹ

(dneckeעד ּגרים מּקהל ׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְְִִִֵֶַַַָָֹולא
ּתׂשים "ׂשֹום יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתהא

"אחי מּקרב מל עלי(my)אמרּו ,(:dn zenai)ּֿכל" : ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ
."אחי מּקרב אּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמׂשימֹות
הּנבּואה ספרי מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאבל

(j"p)אמרּו ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה ar:)ׁשּזכה `nei)ּכתר" : ְְִֵֶֶֶָָָָָ
ֿ הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה ְְְֲִֵַַַַַָָָָָמלכּות
ּדוד, מּזרע אּלא רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאין
הּזה הּנכּבד הּזרע מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹמּזרע
ּבֹו ואין ּברּור וזה ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָלענין
ּביבמֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָספק.

(jli`e .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n)ונּדה(:hn). ְְְְְִִֶַָָ

― השס"ד מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
נׁשים"נׁשים, ֿ לֹו ירּבה "ולא יתעּלה: אמרֹו fi)והּוא ,my). ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּבכתּבה נׁשים עׂשרה ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻוהּגבּול
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָוקּדּוׁשין.

לֹוקה.(k`.)מּסנהדרין ― עליהן ׁשּמֹוסיף ֿ זמן וכל ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

― השס"ג מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
סּוסים" ֿ ּלֹו ֿ ירּבה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (my,סּוסים, ְְְְִִִֶֶַַָֹ
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ה'תשע"ג  שבט י"ז שני יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ח מּלהּטּמאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּבנגיעה ּבין הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלמת
ּבמּׂשא zna)ּבין zrbl ila eilr gpen zndy utg mixd)והּוא , ְְֵַָ

יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו i`)אמרֹו: ,`k `xwie)ואּולי . ְְְְִִִַַָָָֹ
והּקֹודם ׁשּזה fqw)ּתחׁשֹוב dyrz `l)וׁשּזה הּוא, אחד ענין ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ

הּדבר אין ― הּוא ּבאּור יּטּמא" לא ּולאּמֹו "לאביו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשאמר
ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא לא לאוין: ׁשני הם אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכן,

(my xen` zyxt)וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא "חּיב :ְְְְִֵַַַָָָָֹֹ
ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ּבדין הדיֹוט ּבכהן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹחּיבּו
יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת נפׁש עליו ׁשּנאסרה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּגדֹול
להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ּכהן ּגם ּכ יּטּמא, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹולא

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". ּבלא חּיב מת (izykּבנפׁש ְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹ
(heicd odka mb zeevnהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו (ede`:מהּטעם ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

(yxetna `a epi`y oeikאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,odka) ְִִֵֵֶָָָ
(lecbוענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹמּכיון

מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו יבֹוא" ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ"לא
יּטּמא.(l"fg)הּפרּוׁש ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ואמרּו: ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֹ

ה'תשע"ג  שבט י"ח שלישי יום

.ÊÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ז מּלהּמצאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּכלֹומר: מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָעם
יבא" לא מת ֿ נפׁשת ּכל "ועל אמרֹו: והּוא (xwie`קרֹוביו, ְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ

(`i ,`k.לֹוקה ― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ְְְְֲִִִִִֶַָָואם

ה'תשע"ג  שבט י"ט רביעי יום

ה'תשע"ג  שבט כ' חמישי יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ו מּלהּטּמאהּמצוה הדיֹוט ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

והּוא ּבּכתּוב, המפרׁשים ֿ הּקרֹובים מן חּוץ מתים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלׁשאר
ּבעּמיו" ֿ יּטּמא לא "לנפׁש יתעּלה: `)אמרֹו ,`k `xwie). ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

מתי [ׁשּׁשה] חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
ו מלקּות. חּיב ― ּבאמצוה הּנׁשים; על חל אינֹו זה לאו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

`xen)ּבקּבלה zyxt yix `xtq)ּבנֹות ולא ― אהרן "ּבני : ְְְְֲֵַַָָֹֹ
אהרן".
יום שני ֿ שישי י "ז ֿ כ "א שבט 

ֲַֹ

ה'תשע"ג  שבט כ"א שישי יום

.·Ò˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ò˘ .‚Ò˘ .„Ò˘
― הקע"ג מלהּמצוה עלינּו למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּדברתנּו את [יאחד ֿ אּמתנּו ּכל את ׁשּיקּבץ (xaciמּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

(mlek mya cg` xac:יתעּלה אמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְְִִֶֶַַָָֻ
"מל עלי ּתׂשים eh)"ׂשֹום ,fi mixac)מּקדם הזּכרנּו ּוכבר ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ

(k dyr zevn)ּבספרי ֿ ּדבריהם eh)את ,fi mixac)ׁשלׁש" ְְְִִֵֵֶֶָֹ
להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצות
עמלק". ׁשל זרעֹו ּולהכרית ֿ הּבחירה, ּבית ולבנֹות ,ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמל

ּבספרי אמרּו eh)עֹוד ,fi mixac)מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְִִֵֶֶֶָָָ
ּתׂשים "ׂשֹום ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ―ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבתכלית ּבלּבנּו וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָעלי
עד מּמּנה, למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכבֹוד
הּנביאים מּבין נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתהיה

אמרּו ּובפרּוׁש bi.)ׁשּבדֹורֹו. zeixed)."לנביא קֹודם מל" : ְְְְִֵֵֶֶֶָָ
מן מצוה סֹותר יהיה ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּוכׁשמצּוה
ּפקּדתֹו על והעֹובר ֿ ּפקּדתֹו; את לקּים חֹובה ― ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּתֹורה
ׁשּקּבלּו ּכמֹו ּבסיף, להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מקּימּה, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו
ּפי ֿ את ימרה אׁשר ֿ איׁש "ּכל ואמרּו: עצמם על ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָאבֹותינּו

יּומ gi)ת"וגֹו' ,` ryedi)מי יהיה ― ּבּמלכּות ֿ מֹורד וכל . ְְְְִִֵֶַַָָ
ּוכבר הּתֹורה. ּפי על הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּיהיה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ּובריׁש(hi:)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
מּסֹוטה(d:)ּכרתֹות ז' .(n`:)ּופרק ְִֵֶֶָ

― השס"ב עלינּוהּמצוה מּלהעמיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
צדק, ּגר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָמל
אׁשר נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

הּוא" אחי ֿ eh)לא ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְִִֵָֹ
(myמצות זֹו ― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְְִִִֵֶַַָָָֹ

ּבׁשּום עלינּו ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ֿ תעׂשה". ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא
ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן daiyiּדבר y`x ,oiic) ְִִִַָָָָֹ

(dneckeעד ּגרים מּקהל ׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְְִִִֵֶַַַָָֹולא
ּתׂשים "ׂשֹום יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתהא

"אחי מּקרב מל עלי(my)אמרּו ,(:dn zenai)ּֿכל" : ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ
."אחי מּקרב אּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמׂשימֹות
הּנבּואה ספרי מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאבל

(j"p)אמרּו ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה ar:)ׁשּזכה `nei)ּכתר" : ְְִֵֶֶֶָָָָָ
ֿ הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה ְְְֲִֵַַַַַָָָָָמלכּות
ּדוד, מּזרע אּלא רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאין
הּזה הּנכּבד הּזרע מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹמּזרע
ּבֹו ואין ּברּור וזה ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָלענין
ּביבמֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָספק.

(jli`e .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n)ונּדה(:hn). ְְְְְִִֶַָָ

― השס"ד מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
נׁשים"נׁשים, ֿ לֹו ירּבה "ולא יתעּלה: אמרֹו fi)והּוא ,my). ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּבכתּבה נׁשים עׂשרה ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻוהּגבּול
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָוקּדּוׁשין.

לֹוקה.(k`.)מּסנהדרין ― עליהן ׁשּמֹוסיף ֿ זמן וכל ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

― השס"ג מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
סּוסים" ֿ ּלֹו ֿ ירּבה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (my,סּוסים, ְְְְִִִֶֶַַָֹ
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hayצו a"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(fhסּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול .(miiept)ׁשרצים ְְְְִִִֶֶַָָֹ
הּבהמה זּולת אצלֹו, יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלפניו,
ׁשהם ּבארות ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻׁשהּוא
אבל הּצבא; עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּוכנים
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלעצמֹו

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו .(k`:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― השס"ה מּלהרּבֹותהּמצוה הּמל ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לא וזהב "וכסף יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ְְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֻממֹון

מאד" ֿ ּלֹו לֹו(my)ירּבה יהיה ׁשּלא הּוא, לכ והּגבּול . ְְְְְְִֶֶֶַַָֹֹ
ועבדיו מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלמעלה
ֿ יׂשראל ּכל לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻהמיחדים
ׁשלׁש טעם ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ―ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

סּוסים ֿ לֹו ֿ ירּבה "לא ּכלֹומר: אּלּו, aiyiמצות `ly" ick) ְְְִִֵֶַַֹֹ
("dnixvn mrdנׁשים ֿ לֹו ירּבה eaal")ולא xeqi `ly" ick), ְְִֶַָֹ

הּגיעּו טעמן ׁשּנֹודע ּולפי מאד". ֿ לֹו ירּבה לא וזהב ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכסף
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי עליו(jlnd)ּבהן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

י וׁשהּוא ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על דידיההּׁשלֹום, ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
(lykpe Ð "xeq` `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy)אמרּו .ְָ

(:`k oixcdpq)ידעּו ׁשאּלּו אדם, לבני הערה ּבזה ׁשּיׁש :ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשהרי לבּטּולן ּדר להם מֹוצאים היּו ֿ הּמצות ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹטעמי

הּגדֹול הּׁשלם זה jlnd)אפּלּו dnly)ׁשּלא וחׁשב ּבזה טעה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ההמֹון ֿ ׁשּכן ּכל ּפנים, ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיהא
לא ויאמרּו: ּבהן זלזּול לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבדעּתם
― וכ ּכ ּבגלל אּלא זה ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹאסר
על נקּפיד ולא זֹו מצוה נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹאנּו
לפיכ הּדת. הפסד לידי ּבאים היּו וכ עצמּה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּמצוה
ׁשאין אחת ּגם מהן אין אבל טעמיהן; יתעּלה ה' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהסּתיר
לא והּטעמים הּסּבֹות אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלּה
ׁשהעיד ּכמֹו הם וכּלם יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻיּׂשיגּום

ֿ לב" מׂשּמחי יׁשרים ה' "ּפּקּודי h)הּנביא: ,hi mildz). ְְְִִִֵֵֵַַָָ

ה'תשע"ג  שבט כ"ב קודש שבת יום

.ËÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÙ˜ .ÁÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקפ"ז עממיןהּמצוה ׁשבעה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
("iybxbd ,iqeaid ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd")
הראׁשֹון. ויסֹודּה זרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּולאּבדם,

ּתחרימם" ֿ החרם "ּכי יתעּלה: אמרֹו fi)והּוא ,k mixac). ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָ
נלמד ׁשּלא ּכדי הּדבר: ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּובאר
להרגם, ּומחּזקים המזרזים הּכתּובים ורּבים ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָמּכפירתם.
מצוה ׁשּזֹו מיׁשהּו יחׁשֹוב ואּולי מצוה. מלחמת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּומלחמּתם
אבדּו; ּכבר עממין ׁשּׁשבעה ּכיון לדֹורֹות, נֹוהגת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאינּה
לדֹורֹות נֹוהג ענין הבין ׁשּלא מי אּלא יחׁשֹוב לא זאת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹא

עם ׁשּנסּתּים ׁשענין והּוא: לדֹורֹות, נֹוהג הּׂשגתואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אין ― מסּים ּבזמן קׁשּור הּדבר אֹותֹו ׁשּיהא ּבלי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻמּטרתֹו,
נֹוהג ׁשהּוא לפי לדֹורֹות", נֹוהג "אינֹו עליו ְְְִִֵֵֵֶָָאֹומרים

ּתראה, הלא הּדבר. לאֹותֹו אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ֿ ּדֹור ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּבכל
סֹופֹו עד ויׁשמידּנּו ּבכללּותֹו עמלק ֿ זרע את ה' יאּבד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאם
יתעּלה: ׁשהבטיח ּכמֹו ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ―ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

וגֹו'" עמלק ֿ זכר את אמחה ֿ מחה ci)"ּכי ,fi zeny)― ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֹ
עמלק" ֿ זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהאם

(hi ,dk mixac)הּוא אּלא לֹומר, אין ּכ לדֹורֹות?! נֹוהג ְֵֵֵֶַָָאינֹו
מצוה עמלק זרע יּמצא ֿ עֹוד וכל ודֹור. ֿ דֹור ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָנֹוהג
צּוּוי הּוא ּולאּבדם עממין ׁשבעה הריגת וכ ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָלהכריתֹו.
מצּוים ואנחנּו מצוה. מלחמת והיא ― ּבֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֻׁשּנצטּוינּו

yxeydn)לׁשרׁשם mxwrl)עד ודֹור ֿ דֹור ּבכל ּולרדפם ְְְְְַָָָָָָ
הׁשמדתם ׁשּנׁשלמה עד עׂשינּו, וכ האחרֹון, עד ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיּׁשמדּו,
עד האּמֹות ּבין ונטמעה הּׁשארית ונתּפּזרה ּדוד, ֿ ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻעל
לא ּכלּו, ׁשּכבר זה ֿ ידי על אּולם ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשּלא
נֹוהגת ׁשאינּה מצוה להרגם ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּתהיה
נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ּבמלחמת נאמר ׁשּלא ּכׁשם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹלדֹורֹות,
אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, הׁשמדתם אחר אפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָלדֹורֹות,
המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ּבמקֹום ולא ּבזמן ְְְְְְְְִִַַַָָָָֹֹֻֻקׁשּורה
עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא אּלא למצרים, אֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻלּמדּבר

ּבנמצא יהיה ֿ עֹוד meid)וכל miniiw eid eli` elit`)מקּימים ְְְְְְִִִֶַָָ
ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל הּצּוּוי. אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבֹו
ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין הּמצוה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבין
נעּדר ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא לדֹורֹות, ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָנֹוהגת
עליו ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א ֿ הּדֹורֹות; מן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבדֹור
אינּה ּתהיה אבל לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה הּמצוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתהפ
ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם לדֹורֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנֹוהגת
מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב מצּוי ְְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָֻֻמסּים
חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ּדין אֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻאחד,
זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ׁשאֹותֹו ֿ ּפי ֿ על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאף
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ּפסּול ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט אדםהּמצוה להחיֹות ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ויטעּום ֿ אדם ּבני את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשבעה
ֿ נׁשמה" ּכל תחּיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּבעבֹודה

(fh ,k my)ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה .ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ
לֹו ֿ ׁשאפׁשר את ― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּבמצוה

ֿ תעׂשה. לא מצות על עבר זה הרי ― ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹלהרגֹו

― הקפ"ח עמלקהּמצוה זרע להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
וגדֹול, קטן ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע ֿ ׁשאר מּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבלבד

עמלק" ֿ זכר את "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fi zeny) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ
מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn)אמרם(:k oixcdpq): ְְְְִִֶַָָָֹ

למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ"ׁשלׁש
ׁשל זרעֹו ּולהכרית ֿ הּבחירה, ּבית להם ולבנֹות ,מל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהם
ּוכבר מצוה. מלחמת היא עמלק מלחמת וגם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעמלק".

מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה .(cn:)נתּבארּו ְְֲִִִֶֶֶָָָ

― הקפ"ט ֿ עׂשההּמצוה אׁשר את לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ֿ זמן ּבכל ֿ זה את ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלנּו
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hay a"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

את ׁשּנקרא ּבֹו, להּלחם ּבדברים ֿ הּנפׁשֹות את ּונעֹורר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּוזמן
ּתחלׁש ולא הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ֿ האדם ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבני

ּתמעט ולא אמרֹוׂשנאתֹו וזה הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ
עמלק" ל ֿ עׂשה אׁשר את "זכֹור fi)יתעּלה: ,dk mixac). ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ

ספרי vz`)ּולׁשֹון ik zyxt seq)ל ֿ עׂשה אׁשר את "זכֹור : ְְְֲִֵֵֶָָָ
אמֹור ּכלֹומר: ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― ְְֱֲִֵֵֶַַַָָֹעמלק
ׂשנאתֹו ּתסּור ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹּדברים

ספרא ּולׁשֹון ֿ הּלב. izewega)מן zyxt yix)את "זכֹור : ְְִִֵֵַָָ
ׁשּלא אֹומר ּכׁשהּוא ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל ֿ עׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹאׁשר
זכֹור? מקּים אני מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּתׁשּכח,

ׁשֹונה ׁשּתהא ―(xne`)עׂשה אי ּתראה, הלא ."ּבפי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ
ּתחּלה, זכר ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשמּואל

אׁשרֿ את "ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ּכ ֿ ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָואחר
ליׂשראל" עמלק a)עׂשה ,eh `Îl`eny). ְְֲִֵֵָָָָ

― הנ"ט אׁשרהּמצוה את מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבארנּו ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָעׂשה
זרע לנּו ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבמצוה
מזהרים וכ עׂשה. מצות היא ― לֹו האיבה וחּדּוׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָֻעמלק
מצות והיא ― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ּדבר מּלהׁשלי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָאנּו

ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ תעׂשה, dk,לא mixac) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
(hiּובספרי ,(my `vz zyxt seq)לא" ּבּפה; ― "זכֹור" : ְְִֵֶַָֹ

ּתסירּנה ואל איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּתׁשּכח"
.ִִֶמּלּב
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צז hay a"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

את ׁשּנקרא ּבֹו, להּלחם ּבדברים ֿ הּנפׁשֹות את ּונעֹורר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּוזמן
ּתחלׁש ולא הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ֿ האדם ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבני

ּתמעט ולא אמרֹוׂשנאתֹו וזה הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ
עמלק" ל ֿ עׂשה אׁשר את "זכֹור fi)יתעּלה: ,dk mixac). ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ

ספרי vz`)ּולׁשֹון ik zyxt seq)ל ֿ עׂשה אׁשר את "זכֹור : ְְְֲִֵֵֶָָָ
אמֹור ּכלֹומר: ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― ְְֱֲִֵֵֶַַַָָֹעמלק
ׂשנאתֹו ּתסּור ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹּדברים

ספרא ּולׁשֹון ֿ הּלב. izewega)מן zyxt yix)את "זכֹור : ְְִִֵֵַָָ
ׁשּלא אֹומר ּכׁשהּוא ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל ֿ עׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹאׁשר
זכֹור? מקּים אני מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּתׁשּכח,

ׁשֹונה ׁשּתהא ―(xne`)עׂשה אי ּתראה, הלא ."ּבפי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ
ּתחּלה, זכר ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשמּואל

אׁשרֿ את "ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ּכ ֿ ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָואחר
ליׂשראל" עמלק a)עׂשה ,eh `Îl`eny). ְְֲִֵֵָָָָ

― הנ"ט אׁשרהּמצוה את מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבארנּו ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָעׂשה
זרע לנּו ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבמצוה
מזהרים וכ עׂשה. מצות היא ― לֹו האיבה וחּדּוׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָֻעמלק
מצות והיא ― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ּדבר מּלהׁשלי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָאנּו

ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ תעׂשה, dk,לא mixac) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
(hiּובספרי ,(my `vz zyxt seq)לא" ּבּפה; ― "זכֹור" : ְְִֵֶַָֹ

ּתסירּנה ואל איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּתׁשּכח"
.ִִֶמּלּב
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.eia`àøáb àeääì dééæç àðeä áøc,cg` mc` d`x -ìéè÷ à÷c §©¨©§¥§©©§¨§¨¨¦
àøeaéæ,zaya drxiv bxed didy -déì øîà,mc` eze`l `ped ax ¦¨¨©¥

eäleëì eäðéúîélL.zerxvd lk z` jka bexdl zxnb ike - ©¥§¦§§§
ixacne .mlera zerxv daxd yi oiicr ixde jka zlred dn ,xnelke
zrk mivx mpi`y el` miwifn bexdl xeq`y cenll yi `ped ax

e ,mc` wifdlmiaxwre miygp bexdl xizdy `ax epa ixack `ly
.wifdl milekie li`ed zaya

:miaxwre miygp zbixd oiprl `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz- ¨©¨¨
,`ziixaa epipy,íéaø÷òå íéLçð Bì eðncæðm`òeãéa ,ïâøäxac - ¦§©§§¨¦§©§©¦£¨¨§¨©

,`ed reciBì eðncæpLdkfiy ick eiptl minyd on,ïâøBäì ¤¦§©§§§¨
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oniq df oi` ,ok `l m` la` ,ewifdl miaexwe miqrek mdy jxck
.ewifdl eiptl epncfpy
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(Î).'‰ ÁÊÓ ÈÙÏ ‰ÓÏ˘ „ÂÓÚÈÂהימים כתיב (בדברי

יג) ו העזרה ב בתוך ויתנהו נחושת כיור שלמה עשה כי :
ברכיו: על ויברך עליו ויעמוד ‰È˙.(Î‚)וגו', Ó˘

הבטחתו: לקיים והחסד, הברית לשמור וגונז ממתין
(„Î).˙Ó˘ ˘‡:הבטחה אמנת ‰‡ÌÓ.(ÊÎ)לשון

תימה: ÍÂÏÎÏÎÈ.לשון ‡Ï:יכילוך ‡˘(Ï‡)לא
.Â‰ÚÏ ˘È‡ ‡ËÁÈ:איש אשת ‡Ï‰.בועל Â ‡˘Â

אותו בודקין המים כך אותה, בודקין שהמים (סוטה כשם

ב) Â.:כז ‡˘Â:נושה ÍÁÊÓ.לשון ÈÙÏ ‰Ï‡ ‡Â
ה' לפני האשה את הכהן יח)והעמיד ה :(במדבר

(Ï).Â˘‡ ÂÎ„ ˙˙Ï'וגו בטנה פסוק וצבתה (שם

ˆ„È˜.:כז) ˜È„ˆ‰ÏÂזרע ונזרעה כח)ונקתה פסוק כך (שם .
דסוטה בתוספתא ג)נדרש ˘ÍÓ.(Ï‚):(א ˙‡ Â„Â‰Â

הרעה על לברך אדם א)שחייב נד :(ברכות

 
(Î).ÂÈÙÎ ˘ÙÈÂ: החסד שואל  ‰È˙.(Î‚)כדרך Ó˘

בברית: שהבטיח  Â‚Â'.(Î„)הגמול ˙Ó˘ ˘‡:לומר רצה 
שאני הבטחתו, אשר הבטחתך לו ששמרת  לכל נראה  אשר

הבית: ÍÈÙ.אבנה  „˙Â, ידך בכח  מלאת כן שדברת , כמו 
היום : נראה Â‚Â'.(Î‰)כאשר  ÂÓ˘גם שמור לומר: רצה 

יופסק לא יצדקו זרעו שאם  הבטחתו אשר ההיא, ההבטחה
המלוכה: ‡.(ÂÎ)מהם ÔÓ‡Èלשיהא דבר  עשה  לומר: רצה

ה': בית  בניתי , אשר הבית שם  ‰‡ÌÓ.(ÊÎ)נקרא  ÈÎהלא בתמיה, ארץ, על  העשוי  בבית אלהים  שישב הדבר אמת האם 
ה': בית יהיה  במה  כן ואם הבית , שכן  ומכל יכלכלוך, לא  על ÈÙÂ˙.(ÁÎ)השמים שאתפלל  מה תפלתי, אל  נא  פנה לזאת

ה': בית  יקרא  ובמה הבית , תועלת כוונת וכו':ÂÈ‰Ï˙.(ËÎ)עיקר עיניך  להיות  תפלתי ‰Ê‰.וזהו ÌÂ˜Ó‰ Ï‡וכן הזה, במקום
כא) כה ‰‡ÔÂ.:(שמות Ï‡Â:ובהארון Â‚Â'.(Ï)ומשפטו: ˙ÚÓ˘Â שואל אני  כן תפלתי, שתשמע מתפלל שאני כמו לומר: רצה

עמך : כל  תפלת  Â‚Â'.לשמוע ÚÓ˘˙ ‰˙‡Â,השמים אל ישמע פה, העשויה  התפלה  אם כי לשמוע , פה שתשב לא  לומר : רצה
המתפלל : לעון  ותסלח  ברחמים, Â‰ÚÏ.(Ï‡)ותקבלה  ˘È‡:ממון ‡Ï‰.בדבר Â ‡˘Â:להשביעו שבועה  חוב  בו ויחויב

.‰Ï‡ ‡Â: המזבח לפני וישבע לומר: Ú˘.(Ï)רצה  ÚÈ˘‰Ïלשקר הנשבע בראשו, דרכו גמול לתת הרשע, את לחייב 
השבועה : עם הבית וחלל  הואיל  תסלח , לא זה על  אמר וסלחת, ושמעת למעלה  שאמר  ולפי  בחנם , המשביע È„ˆ‰ÏÂ˜עם

.˜È„ˆ:בצדק המשביע  ואת באמת, הנשבע  Â‡ËÁÈ.(Ï‚)את  ˘‡:חטאו אשר  על

 
(ÂÎ).ÔÓ‡È:אמונה רצה‰‡ÌÓ.(ÊÎ)מלשון התימה, בה ''א

האמת : כמוÍÂÏÎÏÎÈ.לומר: החזקה, כו)ענין ז אלפים(לעיל
יכיל : ÈÎ.בת Û‡וכן וחומר, וקל  שכן  כל  כענין (יחזקאל הוא 

ה) אכלתהו:טו אש  כי כמוÂ˘‡.(Ï‡)אף חוב, (ישעיהו ענין

ב) בו:כד נושא כמו ‡Ï‰.כאשר השבועה , קללת  (במדבר ענין 

כא) האלה:ה בשבועת 
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(Î).„Â„ ˙ÂÏÙ˙ ÂÏÎ אלו כל כלו, דרשו רבותינו

מ"ש  ואף דוד שם על הספר כל לכלול דוד תפלות
זמירות  נעים נקרא שהוא ע"ש זקנים ועשרה קרח בני

כ"ג)ישראל כמו (ש"ב נסתיימו כמו כלו לפתור ויש ,
מעט כ"ד)רומו שמים(איוב ב')שומו הוא (ירמיה וא"כ

בספר  ומאוחר מוקדם ואין במקומו המזמור נכתב לא
שלמה  את כשהמליך זקנתו שלעת הדברים ונראין

‡ÌÈ‰Ï.(‡)אמרו: Ï‡˘ÈÏ ÂË Í‡ שענין לפי
לכך  המקום עובדי על הבאות בצרות מדבר המזמור
ומתמה  צועק שאני אע"פ פירושו וזהו כך בו פתח
להם  טוב הקב"ה כי ידעתי ישראל של צרותיהם על
לזכותם  כדי הרעה את עליהם מביא הוא ולטובתם

הבא: העולם אל È‡Â.()לחיי זאת שומי מטרם
מאחרי  לנטות אשורי ושופכו רגלי נטיו כמעט לבי

ÌÈÏÏÂ‰.(‚)המקום: È˙‡˜ ÈÎ דרכיהם במערבבי
כמו  מערבבים בהוללים שלומם, את רואה הייתי אשר

א') במים(ישעי' מהול ‡ÔÈ(„):(סא"א)סבאך ÈÎ
.Ì˙ÂÓÏ ˙ÂÂˆÁכמו אסירה נ"ח)ל' פתח (שם

בהן  שאוסרין רשע כבלי מסגרי רשע, חרצובות
מהם  בהם המתים למיתתם יסורין אין כאן אף העניים
פירשו  ורבותינו יסורין, בלא כאולם בריאים מתים
המיתה, מיום ועצבין חרידין שאין נוטריקון חרצובו'

צביונם מאחר הקב"ה שאין רצונם)ד"א ÔÎÏ(Â):(פירוש
.‰Â‡‚ ÂÓ˙˜Ú עליהם באין יסורין שאין זה בעבור

הרוח: גסות צוארם על לעלות הגאוה ÛËÚÈהעניקתם
.ÂÓÏ ÒÓÁ ˙È˘ שמנים אותם עושה שעושין החמס

ובשר: שומן בעובי ועגבותיהם שתותיה' את ועוטף
(Ê).ÂÓÈÈÚ ÏÁÓ ‡ˆÈ שומן מרוב בולטות עיניהם

לבב. משכיות עברו משוקעות. עיניו כחוש אדם כל
תאותם  להם באה ומצפה מייחל שלבם ממה יותר

לבם: תאות את ידם בהשגת בהם Â˜ÈÓÈ.(Á)עברו
רעיהם: ÂÚ˘˜.את Ú Â„ÈÂ:אביונים לעשוק

.Â„È ÌÂÓÓ אשר ה' מי ונ"נ וסנחריב פרעה כגון
בקולו ה')אשמע הארצות(שמות אלהי בכל (ישעי'מי

עבל"ו) במתי על י"ד)אעלה בשמים (שם שתו וזהו
פיהם:

 
(ËÈ).Â„ÂÎ Ì˘:לכבודו הראוי Â„ÂÎ.שמו  ‡ÏÓÈÂבני כל 

המלה וכפל  יאומן הזה  הדבר  ואמן. אמן כבודו. יכירו  עולם
הענין: אמרÂÏÎ.(Î)לחזק הזה  המזמור  כי דוד  תפלת  נשלמו

עוד  לומר הוסיף ולא שלמה את שהמליך  בעת למיתתו סמוך 
בהלולים הספר את להשלים ראה כי  הספר בסוף כתבה  ולא

בהם : האמורים השבחים  רוב Â‚Â'.(‡)בעבור  ÂË Í‡ ר"ל
לבב ולברי לישראל טוב אך הוא שהאלהים  לדעת השכלתי הן 
יחשב: לטובה לא באמת  הצלחתם כי להרשעים  ולא שבהם 

().ËÚÓÎ È‡Âרגלי היו כמעט  לבי על  זאת שומי  טרם
ה ': מדרך  אשוריÔÈ‡Î.נטויים היו  זמן מאפס מועטת כשעה

הקרוב: לגודל  במ "ש  הדבר וכפל  ה ' מעבודת נשפכים
(‚).ÌÈÏÏÂ‰:הרשעים שלום ראו עיני כי ההוללים בהצלחת
(„).Ì˙ÂÓÏ:אולם כבנין הוא  בריא וכ "א  ויסורים תחלואים  להם אין מותם  זמן בוא  ‡Â˘.(‰)לעת ÏÓÚ עמל בוא בעת 

אדם: בני שאר  עם מנוגעים ואינם העמל בכלל  הוא אין אנשים המסבבÂÓ˙˜Ú.(Â)על  הזה כענק צוארו סביב גאוה  מעלה
לעצמו:ÛËÚÈ.הצואר : החמס  ולקחת  לשית  אנשים  על לארוב  במסתר עצמו עיניהםÈˆ‡.(Ê)יכסה שיצאו ידמה שומן מרוב 

העינים : יתכסו הפנים שומן בעובי כי עינים להם  אין בלבםÂÚ.כאילו  עלה  מאשר ליותר עברו כי עד  מרובות  הצלחות מצאו
עליה : ומביטים  צופים ממרוםÂ˜ÈÓÈ.(Á)להיות באלה. מחשבתם וכל  ועושק  ברע ידברו עת  ובכל במעשיהם  אדם  בני ימסו 

והדומים: וסנחריב כפרעה  מעלה כלפי מדברים ידברו.

 
(‡).ÈÏ: עון מעכירת ונקי הרגלים‡˘ÈÂ.()ברור 

אשוריו  תמעד  לא  כמו בהן ל"ז)שפוסע ÌÈÏÏÂ‰.(‚):(לעיל
הרכב  והתהוללו כמו סכלות  מ"ו)ענין כי(ירמיה רשעים ור "ל 

שטות: רוח בו נכנס  אא"כ עבירה עובר אדם  אין
(„).˙ÂˆÁ רשע חרצבות פתח  כמו ואסורים  (ישעיה קשרים 

בריאות :נ"ח) מלשון ובריא. ומכאובות. תחלואים ‡ÌÏÂ.ור"ל 
הצואר:ÂÓ˙˜Ú.(Â)ארמון: עדי והוא ענק מל 'ÛËÚÈ.מל '

ומכסה : שימה :˘È˙.עטיפה  הבטהÂÈÎ˘Ó˙.(Ê)ענין ענין 
מי  בינה וכן לשכוי  ל"ח)יתן וחושב(איוב המביט  הלב והוא

מצפה כי  ארמי ללשון  הוא  וקרוב  ומושכלות (בראשית הנולדות

סכותא :ל') והמסה:Â˜ÈÓÈ.(Á)תרגומו המקה  מלשון



צט     
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(Î).„Â„ ˙ÂÏÙ˙ ÂÏÎ אלו כל כלו, דרשו רבותינו

מ"ש  ואף דוד שם על הספר כל לכלול דוד תפלות
זמירות  נעים נקרא שהוא ע"ש זקנים ועשרה קרח בני

כ"ג)ישראל כמו (ש"ב נסתיימו כמו כלו לפתור ויש ,
מעט כ"ד)רומו שמים(איוב ב')שומו הוא (ירמיה וא"כ

בספר  ומאוחר מוקדם ואין במקומו המזמור נכתב לא
שלמה  את כשהמליך זקנתו שלעת הדברים ונראין

‡ÌÈ‰Ï.(‡)אמרו: Ï‡˘ÈÏ ÂË Í‡ שענין לפי
לכך  המקום עובדי על הבאות בצרות מדבר המזמור
ומתמה  צועק שאני אע"פ פירושו וזהו כך בו פתח
להם  טוב הקב"ה כי ידעתי ישראל של צרותיהם על
לזכותם  כדי הרעה את עליהם מביא הוא ולטובתם

הבא: העולם אל È‡Â.()לחיי זאת שומי מטרם
מאחרי  לנטות אשורי ושופכו רגלי נטיו כמעט לבי

ÌÈÏÏÂ‰.(‚)המקום: È˙‡˜ ÈÎ דרכיהם במערבבי
כמו  מערבבים בהוללים שלומם, את רואה הייתי אשר

א') במים(ישעי' מהול ‡ÔÈ(„):(סא"א)סבאך ÈÎ
.Ì˙ÂÓÏ ˙ÂÂˆÁכמו אסירה נ"ח)ל' פתח (שם

בהן  שאוסרין רשע כבלי מסגרי רשע, חרצובות
מהם  בהם המתים למיתתם יסורין אין כאן אף העניים
פירשו  ורבותינו יסורין, בלא כאולם בריאים מתים
המיתה, מיום ועצבין חרידין שאין נוטריקון חרצובו'

צביונם מאחר הקב"ה שאין רצונם)ד"א ÔÎÏ(Â):(פירוש
.‰Â‡‚ ÂÓ˙˜Ú עליהם באין יסורין שאין זה בעבור

הרוח: גסות צוארם על לעלות הגאוה ÛËÚÈהעניקתם
.ÂÓÏ ÒÓÁ ˙È˘ שמנים אותם עושה שעושין החמס

ובשר: שומן בעובי ועגבותיהם שתותיה' את ועוטף
(Ê).ÂÓÈÈÚ ÏÁÓ ‡ˆÈ שומן מרוב בולטות עיניהם

לבב. משכיות עברו משוקעות. עיניו כחוש אדם כל
תאותם  להם באה ומצפה מייחל שלבם ממה יותר

לבם: תאות את ידם בהשגת בהם Â˜ÈÓÈ.(Á)עברו
רעיהם: ÂÚ˘˜.את Ú Â„ÈÂ:אביונים לעשוק

.Â„È ÌÂÓÓ אשר ה' מי ונ"נ וסנחריב פרעה כגון
בקולו ה')אשמע הארצות(שמות אלהי בכל (ישעי'מי

עבל"ו) במתי על י"ד)אעלה בשמים (שם שתו וזהו
פיהם:

 
(ËÈ).Â„ÂÎ Ì˘:לכבודו הראוי Â„ÂÎ.שמו  ‡ÏÓÈÂבני כל 

המלה וכפל  יאומן הזה  הדבר  ואמן. אמן כבודו. יכירו  עולם
הענין: אמרÂÏÎ.(Î)לחזק הזה  המזמור  כי דוד  תפלת  נשלמו

עוד  לומר הוסיף ולא שלמה את שהמליך  בעת למיתתו סמוך 
בהלולים הספר את להשלים ראה כי  הספר בסוף כתבה  ולא

בהם : האמורים השבחים  רוב Â‚Â'.(‡)בעבור  ÂË Í‡ ר"ל
לבב ולברי לישראל טוב אך הוא שהאלהים  לדעת השכלתי הן 
יחשב: לטובה לא באמת  הצלחתם כי להרשעים  ולא שבהם 

().ËÚÓÎ È‡Âרגלי היו כמעט  לבי על  זאת שומי  טרם
ה ': מדרך  אשוריÔÈ‡Î.נטויים היו  זמן מאפס מועטת כשעה

הקרוב: לגודל  במ "ש  הדבר וכפל  ה ' מעבודת נשפכים
(‚).ÌÈÏÏÂ‰:הרשעים שלום ראו עיני כי ההוללים בהצלחת
(„).Ì˙ÂÓÏ:אולם כבנין הוא  בריא וכ "א  ויסורים תחלואים  להם אין מותם  זמן בוא  ‡Â˘.(‰)לעת ÏÓÚ עמל בוא בעת 

אדם: בני שאר  עם מנוגעים ואינם העמל בכלל  הוא אין אנשים המסבבÂÓ˙˜Ú.(Â)על  הזה כענק צוארו סביב גאוה  מעלה
לעצמו:ÛËÚÈ.הצואר : החמס  ולקחת  לשית  אנשים  על לארוב  במסתר עצמו עיניהםÈˆ‡.(Ê)יכסה שיצאו ידמה שומן מרוב 

העינים : יתכסו הפנים שומן בעובי כי עינים להם  אין בלבםÂÚ.כאילו  עלה  מאשר ליותר עברו כי עד  מרובות  הצלחות מצאו
עליה : ומביטים  צופים ממרוםÂ˜ÈÓÈ.(Á)להיות באלה. מחשבתם וכל  ועושק  ברע ידברו עת  ובכל במעשיהם  אדם  בני ימסו 

והדומים: וסנחריב כפרעה  מעלה כלפי מדברים ידברו.

 
(‡).ÈÏ: עון מעכירת ונקי הרגלים‡˘ÈÂ.()ברור 

אשוריו  תמעד  לא  כמו בהן ל"ז)שפוסע ÌÈÏÏÂ‰.(‚):(לעיל
הרכב  והתהוללו כמו סכלות  מ"ו)ענין כי(ירמיה רשעים ור "ל 

שטות: רוח בו נכנס  אא"כ עבירה עובר אדם  אין
(„).˙ÂˆÁ רשע חרצבות פתח  כמו ואסורים  (ישעיה קשרים 

בריאות :נ"ח) מלשון ובריא. ומכאובות. תחלואים ‡ÌÏÂ.ור"ל 
הצואר:ÂÓ˙˜Ú.(Â)ארמון: עדי והוא ענק מל 'ÛËÚÈ.מל '

ומכסה : שימה :˘È˙.עטיפה  הבטהÂÈÎ˘Ó˙.(Ê)ענין ענין 
מי  בינה וכן לשכוי  ל"ח)יתן וחושב(איוב המביט  הלב והוא

מצפה כי  ארמי ללשון  הוא  וקרוב  ומושכלות (בראשית הנולדות

סכותא :ל') והמסה:Â˜ÈÓÈ.(Á)תרגומו המקה  מלשון
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ולא  באנשים אלא נוהגות שאינן מצוות שיש מצוות, סוגי על למדנו ז-ט במשניות
בארץ  אלא נוהגות שאינן מצוות יש כן בנשים. ובין באנשים בין שנוהגות ויש בנשים,
על  ללמד באה משנתנו לארץ. בחוץ ובין בארץ בין שנוהגות ויש לארץ, בחוץ ולא
העולם  ולחיי ימים לאריכות אדם זוכה אחת מצוה עשיית ידי ועל שיש מצוה, של שכרה

הבא.

˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk שיש במי כאן שמדובר מבואר, בגמרא – »»∆ƒ¿»««
מוסיף  הוא שאם ללמד, המשנה ובאה עוונות, ומחצה זכויות מחצה לו

עוונותיו, על מרובות שזכויותיו ונמצא אחת, מצוה עוד ÔÈÈËÓ¿ƒƒלעשות
ÂÈÓÈ BÏ ÔÈÎÈ‡Óe ,BÏהזה בעולם המקרא((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ),),),),– ((((דברים דברים דברים דברים כלשון «¬ƒƒ»»

ממממ):):):): אשרד ד ד ד ,,,, מצוותיו... ואת חוקיו את "ושמרת ,אחריך ולבניך
לך", נותן אֿלהיך ה' אשר האדמה על ימים תאריך ‡˙ולמען ÏÁBÂ¿≈∆

ı‡‰הבא העולם כלומר החיים, ארץ היינו רמברמברמברמב""""םםםם).).).).– ויש ((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;; »»∆
מתכוונת  וכו' לו" "מטיבין הפיסקה שכל הגמרא), פי (על מפרשים

הבא טובטובטובטוב").").").").לעולם יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין שמה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; מבואר, בגמרא
הזה  בעולם פירותיהם אוכל שאדם דברים "אלו א): א, (פאה  ששנינו
וכו', חסדים" וגמילות  ואם אב  כיבוד הבא: לעולם לו קיימת והקרן
הדברים: ופירוש מכרעת", שקּולה, היתה "שאם שם, המשנה כוונת
בין  ויש עוונות, ומחצה זכויות מחצה שקולה, היתה המאזניים כף אם
זכויותיו  כאילו הכף, את מכרעת היא הרי המצוות, מאותן אחת הזכויות

עוונותיו. על ‡Á˙מרובות ‰ÂˆÓ ‰NBÚ BÈ‡L ÏÎÂ מי כלומר – ¿»∆≈∆ƒ¿»««
מחצה  שיהא כדי אחת מצוה עושה ואינו מזכויותיו, מרובות שעוונותיו

ונ  חייב, ומחצה מזכויותיו,זכאי מרובות עוונותיו שנשארו ≈‡ÔÈמצא
ı‡‰ ˙‡ ÏÁB BÈ‡Â ,ÂÈÓÈ BÏ ÔÈÎÈ‡Ó ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÈËÓ– ¿ƒƒ¿≈«¬ƒƒ»»¿≈≈∆»»∆

אמרו  עליו חייב, ומחצה זכאי מחצה שהוא ומי לעיל. שבארנו כמו
הלל בבבב):):):):בית יזיזיזיז,,,, השנה השנה השנה השנה  ראשראשראשראש כלומר ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  חסד", כלפי מטה חסד "ורב

אחת  מצוה העושה שכל שנינו, ברישא ברם, החסד. מצד לו שמטיבים
מטיבין  מעוונותיו, מרובות תהיינה שזכויותיו כדי זכויותיו, על יתירה
אלא  בינוני, שהוא לאדם בזכויותיו מרובה צדיק דומה שאינו וכו', לו

בזכויות כמרובה נעשה ה' חסד ידי טוב טוב טוב טוב ").").").").שעל יוםיוםיוםיום בגמרא ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
וחציו  חייב חציו כאילו עצמו אדם יראה "לעולם ברייתא: מובאת
עבירה  עבר זכות; לכף עצמו שהכריע אשריו אחת, מצוה עשה זכאי;

שנאמר חובה, לכף עצמו את שהכריע לו אוי יחיחיחיח):):):):אחת, טטטט,,,, ((((קוהלת קוהלת קוהלת קוהלת 

אובד  שחטא , יחידי חטא בשביל – הרבה" טובה יאבד אחד "וחוטא
נידון  שהעולם לפי אומר: שמעון ברבי אלעזר רבי הרבה. טובות ממנו
שהכריע  אשריו אחת, מצוה עשה רובו, אחר נידון והיחיד רובו אחר
שהכריע  לו  אוי אחת, עבירה עבר זכות; לכף העולם כל ואת עצמו את

יאבד  אחד "וחוטא שנאמר: חובה, לכף העולם כל ואת עצמו את
העולם  ומכל ממנו אבד זה, שעשה יחידי חטא בשביל – הרבה" טובה

הרבה". ‡ıטובה C„e ‰Lne ‡˜na BLiL Ïk כל – »∆∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»¿∆∆∆∆
שבכתב,העוסק בתורה פה,היינו שבעל בתורה היינו

ובמוסר, בנחת הבריות עם ËBÁ‡,ומתהלך ‡e‰ ‰‰Óa ‡Gƒ¿≈»≈
"˜˙pÈ ‰‰Ó ‡G LlLÓ‰ ËeÁ‰Â" :Ó‡pL כשם כלומר: – ∆∆¡«¿««¿À»ƒ¿≈»ƒ»≈

הדברים  בשלושת שישנו מי כל כך ייקרע, במהרה לא המשולש שהחוט
בחטא. ייכשל במהרה לא GÂ‡הללו, ‡˜na ‡G BÈ‡L ÏÎÂ¿»∆≈«ƒ¿»¿

ı‡ C„a ‡GÂ ‰Lnaמאלו באחד אפילו שאינו ‡BÈ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– «ƒ¿»¿¿∆∆∆∆≈
eMi‰ ÔÓ לדור לו וראוי עולם, של בישובו תועלת כל בו שאין – ƒ«ƒ

אמרו: בגמרא במדבר.   הישוב מן ואינו שהואיל –
פנים בושת לו ואין עצמו על מקפיד והרמב והרמב והרמב והרמב """"םםםםאינו הטעם:((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).). נותן

שיבואו  העבירות רוב על עובר שהוא חזקה כך, כדי עד שירד מי שכל
א א א א ).).).).לידו יא יא יא יא ,,,, עדות עדות עדות עדות  ((((הלהלהלהל''''

א ה נ ש מ ר ו א ב

דנה  כן בקידושין. שליחות דיני ללמדנו זו משנה ובאה אשה, קידושי לענין חוזר פרקנו

פרוטה. לשווה ביחד שמצטרפים אחדים בדברים האשה את במקדש המשנה

Lc˜Ó LÈ‡‰,אשה –BÁeÏLe Ba ידי על או עצמו ידי על – »ƒ¿«≈ƒ¿
כמותו אדם של שלוחו שכן שלוחו,    בגמרא

נקטה שמשנתנו מבואר,  יותר בו שמצוה להשמיענו, כדי
שיראנה, עד האשה את שיקדש לאדם שאסור דעה, גם ויש מבשלוחו;

אמרה והתורה עליו, ותתגנה מגונה דבר בה יראה יחיחיחיח):):):):שמא יט יט יט יט ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

קידש  והלה השליח על שסמך מי מקום ומכל כמוך". לרעך "ואהבת
בכסף  היינו זה, בדבר לפלוני מקודשת את הרי לה: שאמר אשה, לו

קידושין. קידושיו בשטר, dÁeÏLeאו da ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰– »ƒ»ƒ¿«∆∆»ƒ¿»
אמרו: באשה ואף קידושיה, לקבל שליח לעשות יכולה האשה וכן

מבשלוחה. יותר בה Ú‰מצוה ‡È‰Lk ,Bza ˙‡ Lc˜Ó LÈ‡‰»ƒ¿«≈∆ƒ¿∆ƒ«¬»
כמו  שבגרה, קודם נערה, עדיין כשהיא בתו קידושי מקבל האב –

בקידושיה",שכב  בבתו זכאי "האב ד): ד, (כתובות שנינו Baר
BÁeÏLe מצוה זה בכגון ואף שליח, ידי על והן עצמו ידי על הן – ƒ¿

מבשלוחו יותר בתו ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).בו את מקדש "האיש נקטה משנתנו
 לומר צורך ואין  ללמד באה שהמשנה אלא

שתגדיל  עד קטנה כשהיא בתו את לקדש לאדם שאסור ארץ, דרך בזה
רוצה אני בפלוני אחדים,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ותאמר: במקומות בארנו וכבר

שערות, שתי והביאה אחד ויום שנה עשרה שתים בת משנעשתה היינו
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בוגרת. נעשית מכן ולאחר חדשים, ששה אלא בנערותה עומדת ואינה
BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊ ‰Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰– »≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¿ƒƒ»

נתן  כך ואחר זו, בתמרה לי התקדשי לה: ואמר אחת, תמרה לה שנתן
בזו, לי התקדשי לה: ואמר תמרה עוד ÂL‰לה Ô‰Ó ˙Á‡a LÈ Ì‡ƒ≈¿««≈∆»∆

‰Ëet,פרוטה שווה מהתמרות אחת אם –˙Lc˜Ó באותה האשה – ¿»¿À∆∆
Â‡Ïתמרה, Ì‡Â שיש פי על אף פרוטה, שווה מהן באחת שאין – ¿ƒ»

פרוטה, שווה יחד Lc˜Ó˙בשתיהן dÈ‡ לה ואמר שהואיל – ≈»¿À∆∆
שם  ואין לזו, זו מצטרפות אינן ותמרה, תמרה כל על "התקדשי"
הלכך  פיקדון, או מתנה כעין והשאר מהן, אחת על אלא קידושין
קידושין  אין שהרי מקודשת, אינה פרוטה שווה מהן באחת כשאין

פרוטה משווה בפחות   מקודשת "אינה כותב: והרמב"ם
אחר" במקום פרוטה אחת תמרה תשווה שמא מספק, אישותאישותאישותאישותאלא ((((הלהלהלהל''''

כוכוכוכו)))) BÊe.ה ה ה ה ,,,, ,BÊe ,BÊa,ובזו ובזו בזו לי התקדשי לה: אמר ואם – »»»
לה, שנתן תמרה כל על "התקדשי" אמר Ëet‰ולא ‰ÂL LÈ Ì‡ƒ≈»∆¿»

ÔlÎa,יחד –˙Lc˜Ó מעשה לשם היו לה שנתן התמרות שכל – ¿À»¿À∆∆
אחד, Â‡Ïקידושין Ì‡Â,פרוטה שווה בהן אין אם –˙Lc˜Ó dÈ‡ ¿ƒ»≈»¿À∆∆

כותב בזה ואף הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם::::–   ,,,, ה ה ה ה אישות אישות אישות אישות  ((((הל הל הל הל ''''

הניחה כזכזכזכז).).).). כן אם אלא מקודשת אינה פרוטה שווה בכולן כשיש ואפילו
בעין, היו כולן האחרונה התמרה את וכשקיבלה שהיא אותן, ונמצא

יחד, בכולן מתקדשת ‰BL‡ ‰BL‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰»¿»∆∆ƒ»ƒ»
מיד, אכלתה לה שנתן תמרה שכל –‡‰iL „Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆«∆¿≈

‰Ëet ‰ÂL Ô‰Ó ˙Á‡a באחרונה שיהא עד מבואר: בגמרא – ¿««≈∆»∆¿»
גמר  עד מילווה עליה נעשו שאכלה התמרות שאותן לפי פרוטה, שווה
פי  על אף פרוטה, שווה בידה אין הקידושין בגמר ואם הקידושין,
ואין  שהואיל מקודשת, אינה פרוטה, שווה היה הראשונות מן שבאחת
היא  וההלכה במילווה, מקדש נמצא באחרונה, אלא חלים הקידושין
שווה  האחרונה בתמרה כשיש אבל מקודשת. אינה במילווה שהמקדש
הקידושין  ובגמר הואיל בכולן, אלא קידושיה שאין פי על אף פרוטה
וההלכה  ובפרוטה, במילווה מקדשה הוא הרי בעין, פרוטה שווה לה יש
על  שדעתה לפי מקודשת, היא הרי ובפרוטה, במילווה שהמקדש היא

א א א א ).).).).הפרוטה מומומומו,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמראגמראגמראגמרא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שאמר  היינו אותה, שהטעה אלא כסף, בשווה או בכסף אשה שקידש במי דנה משנתנו
אחר, דבר לה שנתן נמצא כך ואחר זה, בדבר לי מקודשת את הרי הקידושין: בשעת לה
ראתה  שאילו לה, שנתן מה ראתה ולא מכוסה היה שהדבר או בחושך שקידשה וכגון
בשעת  לה שאמר מה על היתה ודעתה ראתה, ולא הואיל אלא וקיבלה, שסברה לומר יש
והוא  מקודשת. אינה יקר, יותר דבר לה שנתן לשבח, אותה הטעה אפילו הקידושין,

להלן. שיבואר כמו מדבריו, ההיפך ונמצא עני או עשיר שהוא מנת על קידשה אם הדין

 Lc ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈ ÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«ƒ¿ƒ¿»∆¿«
מדבש; עשוי משקה אלא יין לה נתן שלא –    

 ÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,Lc ÏL נתן דבש של משקה שבמקום – ∆¿«¿ƒ¿»∆«ƒ
יין; לה    ‡ˆÓÂ ,ÛÒk ÏL ‰Ê È„a¿ƒ»∆∆∆∆¿ƒ¿»

‰Ê ÏL לה נתן אלא לה, שאמר כמו כסף של דינר לה נתן שלא – ∆»»
לה: שאמר או לשבח; אותה שהטעה פי על אף זהב, של דינר

  ÛÒk ÏL ‡ˆÓÂ ,‰Ê ÏL דינר אלא לה נתן שלא – ∆»»¿ƒ¿»∆∆∆
כסף; של    ‡ˆÓÂ ,ÈLÚ È‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»

;ÈÚאו       ÈLÚ ‡ˆÓÂ ,ÈÚ »ƒ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ
לשבח, אותה שהטעה –˙Lc˜Ó dÈ‡ נתקדשה לא אומרים: שאנו – ≈»¿À∆∆

לה  אמר ואפילו הקידושין, בשעת לה שאמר מה דעת על אלא האשה
בדבר  ורצונה שדעתה אפשר שכן לה, שנתן ממה פחות שערכו דבר
משלו. יתרונות לו יש דבר שכל לפי היקר, בדבר מאשר פחות השווה

ש  אפשר אותה,וכן שהטעה כל הלכך עשיר. מאשר עני שיהא לה נוח 
מקודשת . ÁLÏאינה dÚË‰ Ì‡ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa כגון – «ƒƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»

זהב, של שהוא ונמצא כסף" של זה "בדינר בגמרא Lc˜Ó˙שאמר – ¿À∆∆
שאמרה  בכגון אלא קמא תנא על חולק אינו שמעון שרבי מבואר,
לי  "התקדשי לי שאמר מפלוני, קידושין לי וקבל צא לשליחה: אשה
בכגון  שאף זהב, של דינר פלוני לו ונתן השליח והלך כסף", של בדינר
ואינה  בדבריה שהקפידה לפי מקודשת, שאינה קמא תנא סובר זה
אלא  שאינה סובר, שמעון ורבי כסף . של בדינר אלא להתקדש רוצה
שיקבל  כסף, של דינר אלא לו יתן לא שאפילו לשליח, מקום" "מראה
שהוא  זהב, של דינר לה שנתן נמצא אם הלכך קידושיה, לשם ממנו
קידושיה, קיבלה בעצמה האשה אם אבל מקודשת. זו הרי משובח, יותר
מקודשת. אינה לשבח, אותה הטעה שאפילו מודה, שמעון רבי אף

  

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בטעות. קידושין דיני ללמדנו מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה

   ;ÈÂÏ ‡ˆÓÂ ,Ô‰k È‡L ˙Ó ÏÚ «¿»∆¬ƒ…≈¿ƒ¿»≈ƒ
      ;Ô‰k ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏאו  ≈ƒ¿ƒ¿»…≈

;ÊÓÓ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˙:או  ÔÈ˙ ‡ˆÓÂ ,ÊÓÓ »ƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿≈¿ƒ¿»»ƒ
לאשה: האומר וכן היוחסין. בענין אותה שהטעה – 

 ;Ck Ôa ‡ˆÓÂ ,ÈÚ Ôa:או  ,Ck Ôa ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«
ÈÚ Ôa ‡ˆÓÂ מעלות ויש מעיר, וגדול שווקים, מקום הוא כרך – ¿ƒ¿»∆ƒ

לכרך וחסרונות ומעלות לעיר יגיגיגיג,,,,וחסרונות כתובותכתובותכתובותכתובות למשנה למשנה למשנה למשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו ((((עייןעייןעייןעיין
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בוגרת. נעשית מכן ולאחר חדשים, ששה אלא בנערותה עומדת ואינה
BÊa ÈÏ ÈLc˜˙‰ ,BÊ ‰Ó˙a ÈÏ ÈLc˜˙‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰– »≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¿ƒƒ»

נתן  כך ואחר זו, בתמרה לי התקדשי לה: ואמר אחת, תמרה לה שנתן
בזו, לי התקדשי לה: ואמר תמרה עוד ÂL‰לה Ô‰Ó ˙Á‡a LÈ Ì‡ƒ≈¿««≈∆»∆

‰Ëet,פרוטה שווה מהתמרות אחת אם –˙Lc˜Ó באותה האשה – ¿»¿À∆∆
Â‡Ïתמרה, Ì‡Â שיש פי על אף פרוטה, שווה מהן באחת שאין – ¿ƒ»

פרוטה, שווה יחד Lc˜Ó˙בשתיהן dÈ‡ לה ואמר שהואיל – ≈»¿À∆∆
שם  ואין לזו, זו מצטרפות אינן ותמרה, תמרה כל על "התקדשי"
הלכך  פיקדון, או מתנה כעין והשאר מהן, אחת על אלא קידושין
קידושין  אין שהרי מקודשת, אינה פרוטה שווה מהן באחת כשאין

פרוטה משווה בפחות   מקודשת "אינה כותב: והרמב"ם
אחר" במקום פרוטה אחת תמרה תשווה שמא מספק, אישותאישותאישותאישותאלא ((((הלהלהלהל''''

כוכוכוכו)))) BÊe.ה ה ה ה ,,,, ,BÊe ,BÊa,ובזו ובזו בזו לי התקדשי לה: אמר ואם – »»»
לה, שנתן תמרה כל על "התקדשי" אמר Ëet‰ולא ‰ÂL LÈ Ì‡ƒ≈»∆¿»

ÔlÎa,יחד –˙Lc˜Ó מעשה לשם היו לה שנתן התמרות שכל – ¿À»¿À∆∆
אחד, Â‡Ïקידושין Ì‡Â,פרוטה שווה בהן אין אם –˙Lc˜Ó dÈ‡ ¿ƒ»≈»¿À∆∆

כותב בזה ואף הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם::::–   ,,,, ה ה ה ה אישות אישות אישות אישות  ((((הל הל הל הל ''''

הניחה כזכזכזכז).).).). כן אם אלא מקודשת אינה פרוטה שווה בכולן כשיש ואפילו
בעין, היו כולן האחרונה התמרה את וכשקיבלה שהיא אותן, ונמצא

יחד, בכולן מתקדשת ‰BL‡ ‰BL‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰»¿»∆∆ƒ»ƒ»
מיד, אכלתה לה שנתן תמרה שכל –‡‰iL „Ú ,˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆«∆¿≈

‰Ëet ‰ÂL Ô‰Ó ˙Á‡a באחרונה שיהא עד מבואר: בגמרא – ¿««≈∆»∆¿»
גמר  עד מילווה עליה נעשו שאכלה התמרות שאותן לפי פרוטה, שווה
פי  על אף פרוטה, שווה בידה אין הקידושין בגמר ואם הקידושין,
ואין  שהואיל מקודשת, אינה פרוטה, שווה היה הראשונות מן שבאחת
היא  וההלכה במילווה, מקדש נמצא באחרונה, אלא חלים הקידושין
שווה  האחרונה בתמרה כשיש אבל מקודשת. אינה במילווה שהמקדש
הקידושין  ובגמר הואיל בכולן, אלא קידושיה שאין פי על אף פרוטה
וההלכה  ובפרוטה, במילווה מקדשה הוא הרי בעין, פרוטה שווה לה יש
על  שדעתה לפי מקודשת, היא הרי ובפרוטה, במילווה שהמקדש היא

א א א א ).).).).הפרוטה מומומומו,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמראגמראגמראגמרא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שאמר  היינו אותה, שהטעה אלא כסף, בשווה או בכסף אשה שקידש במי דנה משנתנו
אחר, דבר לה שנתן נמצא כך ואחר זה, בדבר לי מקודשת את הרי הקידושין: בשעת לה
ראתה  שאילו לה, שנתן מה ראתה ולא מכוסה היה שהדבר או בחושך שקידשה וכגון
בשעת  לה שאמר מה על היתה ודעתה ראתה, ולא הואיל אלא וקיבלה, שסברה לומר יש
והוא  מקודשת. אינה יקר, יותר דבר לה שנתן לשבח, אותה הטעה אפילו הקידושין,

להלן. שיבואר כמו מדבריו, ההיפך ונמצא עני או עשיר שהוא מנת על קידשה אם הדין

 Lc ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈ ÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ÈLc˜˙‰ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆«ƒ¿ƒ¿»∆¿«
מדבש; עשוי משקה אלא יין לה נתן שלא –    

 ÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,Lc ÏL נתן דבש של משקה שבמקום – ∆¿«¿ƒ¿»∆«ƒ
יין; לה    ‡ˆÓÂ ,ÛÒk ÏL ‰Ê È„a¿ƒ»∆∆∆∆¿ƒ¿»

‰Ê ÏL לה נתן אלא לה, שאמר כמו כסף של דינר לה נתן שלא – ∆»»
לה: שאמר או לשבח; אותה שהטעה פי על אף זהב, של דינר

  ÛÒk ÏL ‡ˆÓÂ ,‰Ê ÏL דינר אלא לה נתן שלא – ∆»»¿ƒ¿»∆∆∆
כסף; של    ‡ˆÓÂ ,ÈLÚ È‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»

;ÈÚאו       ÈLÚ ‡ˆÓÂ ,ÈÚ »ƒ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ
לשבח, אותה שהטעה –˙Lc˜Ó dÈ‡ נתקדשה לא אומרים: שאנו – ≈»¿À∆∆

לה  אמר ואפילו הקידושין, בשעת לה שאמר מה דעת על אלא האשה
בדבר  ורצונה שדעתה אפשר שכן לה, שנתן ממה פחות שערכו דבר
משלו. יתרונות לו יש דבר שכל לפי היקר, בדבר מאשר פחות השווה

ש  אפשר אותה,וכן שהטעה כל הלכך עשיר. מאשר עני שיהא לה נוח 
מקודשת . ÁLÏאינה dÚË‰ Ì‡ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa כגון – «ƒƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»

זהב, של שהוא ונמצא כסף" של זה "בדינר בגמרא Lc˜Ó˙שאמר – ¿À∆∆
שאמרה  בכגון אלא קמא תנא על חולק אינו שמעון שרבי מבואר,
לי  "התקדשי לי שאמר מפלוני, קידושין לי וקבל צא לשליחה: אשה
בכגון  שאף זהב, של דינר פלוני לו ונתן השליח והלך כסף", של בדינר
ואינה  בדבריה שהקפידה לפי מקודשת, שאינה קמא תנא סובר זה
אלא  שאינה סובר, שמעון ורבי כסף . של בדינר אלא להתקדש רוצה
שיקבל  כסף, של דינר אלא לו יתן לא שאפילו לשליח, מקום" "מראה
שהוא  זהב, של דינר לה שנתן נמצא אם הלכך קידושיה, לשם ממנו
קידושיה, קיבלה בעצמה האשה אם אבל מקודשת. זו הרי משובח, יותר
מקודשת. אינה לשבח, אותה הטעה שאפילו מודה, שמעון רבי אף
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בטעות. קידושין דיני ללמדנו מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו משנה

   ;ÈÂÏ ‡ˆÓÂ ,Ô‰k È‡L ˙Ó ÏÚ «¿»∆¬ƒ…≈¿ƒ¿»≈ƒ
      ;Ô‰k ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏאו  ≈ƒ¿ƒ¿»…≈

;ÊÓÓ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˙:או  ÔÈ˙ ‡ˆÓÂ ,ÊÓÓ »ƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿≈¿ƒ¿»»ƒ
לאשה: האומר וכן היוחסין. בענין אותה שהטעה – 

 ;Ck Ôa ‡ˆÓÂ ,ÈÚ Ôa:או  ,Ck Ôa ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«
ÈÚ Ôa ‡ˆÓÂ מעלות ויש מעיר, וגדול שווקים, מקום הוא כרך – ¿ƒ¿»∆ƒ

לכרך וחסרונות ומעלות לעיר יגיגיגיג,,,,וחסרונות כתובותכתובותכתובותכתובות למשנה למשנה למשנה למשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו ((((עייןעייןעייןעיין
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האומר:יייי);););); BÁ˜;וכן ‡ˆÓÂ ,ıÁnÏ B˜ È˙ÈaL ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿»»
שאמר: או  ˜BÁ;B˜ ‡ˆÓÂ:האומר וכן »¿ƒ¿»»

˙Ïcb ‰ÁÙL B‡ ˙a ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ.נשים שערות הקולעת – «¿»∆∆ƒ«ƒ¿»«∆∆
גורסים: הבית,ויש בצרכי הטורחת גדולה ≈¿ÔÈ‡Âומפרשים:

BÏ;לו שאין ונמצא –ÈÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :B‡ התקדשי לה: שאמר – «¿»∆≈ƒ
גדלת, שפחה או בת לי שאין מנת על BÏלי LÈÂ;לו שיש ונמצא – ¿∆

שאמר: BÏאו LÈÂ ,ÌÈa ÈÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ;לו שיש ונמצא – «¿»∆≈ƒ»ƒ¿∆
B‡:שאמרÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ,בנים –BÏ ÔÈ‡Â לו שאין ונמצא – «¿»∆∆ƒ¿≈

במשנה,ÌlÎeבנים; שנישנו אלו בכל –:‰Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿À»««ƒ∆»¿»
‡ BÏ Lc˜˙‰Ï ‰È‰ ÈaÏaÔÎ Èt ÏÚ Û הוא שהדבר פי על אף – ¿ƒƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒ≈

אמת תנאו שאין עכשיו שהוא כמו היה ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),כן ברצוני מקום מכל
לו, Lc˜Ó˙להתקדש dÈ‡,דברים אינם שבלב שדברים לפי ואין – ≈»¿À∆∆

הקידושין. בשעת בפירוש שנאמר מה לסתור ‰È‡בכוחם ÔÎÂ¿≈ƒ
ezÚË‰L ונמצאת קידשה, כן מנת ועל לוויה, שהיא לו שאמרה כגון – ∆ƒ¿«

פנים, כל על לקדשה היה בלבי שאומר: פי על אף בזה, וכיוצא כהנת,
מקודשת. אינה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

במקום  לה ונתנו פלוני, במקום לאשתי זה גט תן "האומר: ג): (ו, שנינו גיטין במסכת
באה  משנתנו כשר". – אחר במקום לה ונתנו פלוני, במקום היא הרי פסול; – אחר

בקידושין. הדין שהוא ללמד,

,ÈBÏt ÌB˜Óa ˙ÈBÏt ‰M‡ ÈÏ Lc˜Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿«≈ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ
Á‡ ÌB˜Óa dLc˜Â CÏ‰Â,משלחו כדברי שלא השליח שעשה – ¿»«¿ƒ¿»¿»«≈

˙Lc˜Ó dÈ‡ הקידושין את ותלה בדבריו המשלח שהקפיד לפי – ≈»¿À∆∆
וידידים  אוהבים מקום באותו לו שיש מפני אם פלוני במקום דווקא
במקום  שיקדשנה רצה ולא אחרת, סיבה מפני או טובות עליו שידברו

במקום וקידשה השליח כשהלך הלכך מקודשת.אחר. אינה אחר,
  ÈBÏt ÌB˜Óa ‡È‰ È‰ קדש" לו אמר שלא – ¬≈ƒ¿»¿ƒ

פלונית, אשה לי "קדש לו: אמר אלא פלוני", במקום פלונית אשה לי
השליח והלך פלוני", במקום היא ‡Áוהרי ÌB˜Óa dLc˜Â– ¿ƒ¿»¿»«≈

שם, וקידשה אחר במקום Lc˜Ó˙שמצאה BÊ È‰ תלה שלא – ¬≈¿À∆∆
במקום הקידושין שלא את היינו לו, הוא מקום" "מראה אלא פלוני,

שם, שימצאנה כדי מקומה את לשליח להראות אלא בדבריו נתכוון
מקודשת. היא הרי למשלחו, וקידשה השליח שמצאה מקום בכל הלכך

ה ה נ ש מ ר ו א ב

קידושין  בדיני ללמד כאן מובאת והיא ז), (ז, כתובות במסכת גם כולה שנויה משנתנו

על  או נדרים, עליה ונמצאו נדרים, עליה שאין מנת על אשה קידש אדם שאם בטעות,

מקודשת. אינה מומים, בה ונמצאו מומים, בה שאין מנת

‰ÈÏÚ e‡ˆÓÂ ÌÈ„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»«¿»∆≈»∆»¿»ƒ¿ƒ¿¿»∆»
ÌÈ„בגמרא ב ב ב ב ))))– עבעבעבעב,,,, שדרכו ((((כתובות כתובות כתובות כתובות  בנדרים כאן שמדובר מבואר, ¿»ƒ

תשתה  שלא או בשר תאכל שלא שנדרה כגון עליהם, להקפיד בעל של
צבעונים, בבגדי תתקשט שלא או Lc˜Ó˙יין, dÈ‡ שקידושי לפי – ≈»¿À∆∆

ואף  שקידשה. קודם שנדרה נדריה להפר יכול הבעל שאין הם, טעות
דין  בבית תתבזה שאשתו רוצה אינו שמא להתירם, יכול שחכם פי על

Ì˙Ò((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). dÒk,כלום התנה ולא סתם נשאה –‰ÈÏÚ e‡ˆÓÂ ¿»»¿»¿ƒ¿¿»∆»
ÌÈ„ להקפיד בעל של שדרכו לעיל, שהזכרנו נדרים מאותם – ¿»ƒ
a˙Îa‰עליהם, ‡HL ‡ˆz עליה שאין בתנאי קידשה ואפילו – ≈≈∆ƒ¿À»

שהואיל  גט, הימנו צריכה תנאו, הזכיר ולא סתם נשאה כך ואחר נדרים,
ובודאי  זנות", בעילת בעילתו עושה אדם "אין אומרים: אנו ונשאה
נדרים, עליה ימצא אם אף קידושין לשם ובעלה תנאו על לה מחל
כתובתה, את היא מפסידה אבל גט; בלא לאחר להתירה אין הלכך
מחברו  והמוציא תנאו, על מחל שלא לומר הבעל יכול ממון שלגבי
עליה  ונמצאו סתם וכנסה סתם קידשה אם הדין והוא הראיה. עליו
נדרנית  באשה רצוני אין לומר: הבעל שיכול כתובה, בלא שתצא נדרים,

מספק. גט היא צריכה מקום ומכל טעות, מקח ומקחי  
e‡ˆÓÂ ,ÔÈÓeÓ da ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚÔÈÓeÓ da הפוסלים – «¿»∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

להלן, כמבואר Lc˜Ó˙בנשים, dÈ‡ ל תנאו,– נתקיים שלא פי ≈»¿À∆∆
הם. טעות Ì˙Òוקידושי dÒk לעיל שבארנו כמו כלום, התנה ולא – ¿»»¿»

נדרים, ÔÈÓeÓבענין da e‡ˆÓÂ,טעות מקח שמקחו הבעל וטוען ¿ƒ¿¿»ƒ
‰a˙Îa ‡HL ‡ˆz שקידשה בין סתם, ונשאה סתם שקידשה בין – ≈≈∆ƒ¿À»

גט, צריכה היא הרי סתם, נשאה כך ואחר מומים בה שאין בתנאי
כתובתה. כסף לה ליתן חייב ÌÈ‰kaואינו ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿ƒ«…¬ƒ

בהם  שיש שכהנים מבואר, ושם ז, פרק בכורות במסכת כמפורט –
שנאמר כמו במקדש, לעבודה פסולים אלו יזיזיזיז):):):):מומים כאכאכאכא,,,, "איש ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
יקרב", לא מום בו יהיה אשר לדורותם ÌÈLpaמזרעך ÌÈÏÒBt– ¿ƒ«»ƒ

בכתובה. שלא תצא סתם, כנסה ובעלה אלו מומים באשה נמצאו שאם
שנשאה  או נשאה, לא ועדיין מומים בה שאין מנת על קידשה ואם
שקידושיה  צריכה, אינה גט אפילו הנישואין, בשעת שנית תנאו והזכיר

הם. טעות קידושי

ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰Ëet ‰ÂLa ÌÈL ÈzL Lc˜Ó‰ אחת כל קידש שלא ונמצא – «¿«≈¿≈»ƒ¿»∆¿»
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פרוטה, משווה בפחות אלא BÁÙa˙המקדש‡Bמהן ˙Á‡ ‰M‡ƒ»««¿»
‰Ëet ‰ÂMÓ,פרוטה משווה בפחות תופסים קידושין אין והרי  – ƒ»∆¿»

בתח  ששנינו מסכתנו,כמו Á‡Ïילת ˙BBÏÒ ÁÏML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«ƒ¿¿««
Ô‡kÓ ,לארוסתו לשלוח החתן שדרך מתנות ‡dÈהיינו ƒ»≈»

˙Lc˜Ó שקידש מאחר קידושין, קידושיו שאין שידע אומרים, ואין – ¿À∆∆
אומרים  אלא קידושין, לשם סבלונות שלח ולכן פרוטה, משווה בפחות

ÁÏL ÌÈBL‡‰ ÔÈLec˜ ˙ÓÁnL,בטעותו הרגיש שלא כלומר – ∆≈¬«ƒƒ»ƒƒ»«
חושב  הוא הרי אלו קידושין ומחמת קידושין, היו שקידושיו היה וסבור
אין  הלכך מתנה, בתורת סבלונות לה שלח ולכן לארוסתו, אותה

מקודשת. ואינה קידושיה, לענין כלל מועילים ˜ÔËהסבלונות ÔÎÂ¿≈»»
LcwL פי על אף סופרים, מדברי אפילו קידושין קידושיו שאין – ∆ƒ≈

שיודע  אומרים ואין מקודשת; אינה שהגדיל, לאחר סבלונות ששלח
לשם  שיהיו ששלח בסבלונות התכוון ולכן כלום, אינם שקידושיו הוא
ומחמת  קידושין, שקידושיו הוא וסבור שטעה, אומרים אלא קידושין,
אין  הלכך סבלונות, שלח בקטנותו שקידש הראשונים קידושין אותם

מקודשת. ואינה קידושין, ספק אפילו  עושים הסבלונות

ז ה נ ש מ ר ו א ב

אחות  כגון כרת, חייב עליה בא שאם עריות, גילוי משום עליו האסורה אשה המקדש
לא  אחותה אל "ואשה יח): יח, (ויקרא שנאמר קידושין, קידושיו אין בתה, או אשתו

חכמים: ודרשו תקח",  תופסים קידושין שאין ליקוחין, בה לך יהא לא –
כריתות בחייבי      אחדות נשים שהמקדש ללמד, באה משנתנו

פרוטה  שווה לפחות בו ויש זה, בחפץ לי מקודשות כולכן הרי להן: שאמר כגון כאחת,
והוא  כאחת, ובתה אשה או אחיות שתי המקדש אבל מקודשות. כולן  ואחת, אחת לכל
בזה  שאינו ש"כל קידושין, קידושיו אין כרת, עליהן שחייבים העריות כל לשאר הדין
היו  לא מהן, אחת תחילה קידש ואילו הואיל כלומר אינו", אחת בבת אפילו זה, אחר

ל  תופסים שהזכרנו קידושיו כמו כריתות, בחייבי תופסים קידושין שאין בשנייה, כך אחר ו
קידושין קידושיו אין כאחת, שתיהן קידש אם אף לפיכך לעיל,

˙Á‡k d˙BÁ‡Â ‰M‡ B‡ ,dze ‰M‡ Lc˜Ó‰ שאמר כגון – «¿«≈ƒ»ƒ»ƒ»«¬»¿««
אלו, פרוטות בשתי לי מקודשות שתיכן הרי BLc˜Ó˙להן: ÔÈ‡– ≈»¿À»

גמורות  פנויות הן והרי לעיל, שבארנו כמו בהן, תופסים הקידושין שאין
לאחרים ובין לו אחיות ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בין לשתי אמר שאם מדייקים בגמרא

   שנמצאת מהן, איזו פירש ולא לי, מקודשת מכן אחת
על  אף לביאה, מסורים אינם אלו קידושין והרי ערווה, בספק אחת כל

אלא  קידש ולא שהואיל גט, וצריכות מספק, מקודשות שתיהן כן פי
כשלא  אף לפיכך מקודשת, היתה מהן, איזו אמר ואילו מהן, אחת
שקידושין  היא, שההלכה מספק, מקודשת אחת כל מקום מכל פירש,
הראויה  אמר: אם ברם, גט. להצריכה הם קידושין לביאה נמסרו שלא
אחת  אף אין שהרי קידושין, קידושיו אין לי, מקודשת לביאה מכן לי

אשתו. אחות ספק משום לביאה, ראויה ÌÈL,מהן LÓÁa ‰NÚÓe«¬∆¿»≈»ƒ
Ô‰lLÂ ,ÌÈ‡z ÏL ‰ÏkÏk „Á‡ ËwÏÂ ,˙BÈÁ‡ ÈzL Ô‰e»∆¿≈¬»¿ƒ≈∆»«¿»»∆¿≈ƒ¿∆»∆

‰˙È‰,שלהן היתה התאנים כלכלת –‰˙È‰ ˙ÈÚÈL ÏLÂ אלא – »¿»¿∆¿ƒƒ»¿»
המלקט, בהם וזכה הפקר, שפירותיה השמיטה, שנת »«¿Ó‡Âשהיתה

להן: –BÊ ‰ÏkÏÎa ÈÏ ˙BLc˜Ó ÌÎlk È‰ שווה בה והיה – ¬≈À¿∆¿À»ƒ¿«¿»»
ואחת, אחת לכל Ôlkפרוטה È„È ÏÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Ïa˜Â אחת – ¿ƒ¿»««≈∆«¿≈À»

קיבלה הנשים,מהן חמש כל בשביל המקדש מידי הכלכלה ¿«¿eÓ‡Âאת
˙BLc˜Ó ˙BÈÁ‡‰ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ שאינן הנכריות, שלוש אבל – ¬»ƒ≈»¬»¿À»

להן: שאמר בכגון כאן שמדובר מבואר, בגמרא הן. מקודשות קרובות,
מקודשות, אינן בלבד האחיות הלכך לי, מקודשת לביאה מכן לי הראויה
לי, מקודשות כולכן הרי להן: אמר אם אבל מקודשות. הנכריות אבל

האחיות עם יחד שכללן מאחר מקודשות, אינן הנכריות ((((גמראגמראגמראגמראאף

ב ב ב ב ).).).). טטטט,,,, אישותאישותאישותאישות הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ועייןועייןועייןועיין בבבב;;;; נא נא נא נא ,,,, לא קידושיןקידושיןקידושיןקידושין שהגמרא סוברים ויש
לפי  אבל כמותו, הלכה שאין אמורא כדעת משנתנו ליישב אלא באה
מקודשות  כולכן "הרי להן אמר אם שאף כפשוטה, לפרשה יש ההלכה

מקודשות הנכריות אבל מקודשות, אינן האחיות אמנם ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;לי",

משנהמשנהמשנהמשנה)))) ומגיד ומגיד ומגיד ומגיד  והר והר והר והר """"ןןןן הרא הרא הרא הרא """"שששש ועייןועייןועייןועיין

במשנתנו: ששנינו ממה         
:דברים שלושה בגמרא קידושיו למדים שביעית, בפירות שהמקדש

דבר; לכל ממונו הם הרי בהם וזכה שהואיל בגזל,קידושין, אשה שהמקדש
הואיל  אומרים ואין מקודשת, אינה ממנה, שגזל בדבר היינו שלה, בגזל ואפילו

לו. מחלה הקידושין את לקבל וקיבלה לחברתה שליח נעשית שהאשה
צרה לה נעשית שהיא במקום אפילו קידושיה,  ....

ח ה נ ש מ ר ו א ב

B˜ÏÁa Lc˜Ó‰ שחלק הקרבנות מבשר בחלקו אשה שקידש כהן – «¿«≈¿∆¿
הכהנים, אחיו ˜„ÌÈLעם ÈL„˜ ÔÈa,ואשמות חטאות כגון – ≈»¿≈»»ƒ

לכהנים, ˜ÌÈlשהבשר ÌÈL„˜ ÔÈa שהכוהנים שלמים, כגון – ≈»»ƒ«ƒ
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פרוטה, משווה בפחות אלא BÁÙa˙המקדש‡Bמהן ˙Á‡ ‰M‡ƒ»««¿»
‰Ëet ‰ÂMÓ,פרוטה משווה בפחות תופסים קידושין אין והרי  – ƒ»∆¿»

בתח  ששנינו מסכתנו,כמו Á‡Ïילת ˙BBÏÒ ÁÏML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«ƒ¿¿««
Ô‡kÓ ,לארוסתו לשלוח החתן שדרך מתנות ‡dÈהיינו ƒ»≈»

˙Lc˜Ó שקידש מאחר קידושין, קידושיו שאין שידע אומרים, ואין – ¿À∆∆
אומרים  אלא קידושין, לשם סבלונות שלח ולכן פרוטה, משווה בפחות

ÁÏL ÌÈBL‡‰ ÔÈLec˜ ˙ÓÁnL,בטעותו הרגיש שלא כלומר – ∆≈¬«ƒƒ»ƒƒ»«
חושב  הוא הרי אלו קידושין ומחמת קידושין, היו שקידושיו היה וסבור
אין  הלכך מתנה, בתורת סבלונות לה שלח ולכן לארוסתו, אותה

מקודשת. ואינה קידושיה, לענין כלל מועילים ˜ÔËהסבלונות ÔÎÂ¿≈»»
LcwL פי על אף סופרים, מדברי אפילו קידושין קידושיו שאין – ∆ƒ≈

שיודע  אומרים ואין מקודשת; אינה שהגדיל, לאחר סבלונות ששלח
לשם  שיהיו ששלח בסבלונות התכוון ולכן כלום, אינם שקידושיו הוא
ומחמת  קידושין, שקידושיו הוא וסבור שטעה, אומרים אלא קידושין,
אין  הלכך סבלונות, שלח בקטנותו שקידש הראשונים קידושין אותם

מקודשת. ואינה קידושין, ספק אפילו  עושים הסבלונות

ז ה נ ש מ ר ו א ב

אחות  כגון כרת, חייב עליה בא שאם עריות, גילוי משום עליו האסורה אשה המקדש
לא  אחותה אל "ואשה יח): יח, (ויקרא שנאמר קידושין, קידושיו אין בתה, או אשתו

חכמים: ודרשו תקח",  תופסים קידושין שאין ליקוחין, בה לך יהא לא –
כריתות בחייבי      אחדות נשים שהמקדש ללמד, באה משנתנו

פרוטה  שווה לפחות בו ויש זה, בחפץ לי מקודשות כולכן הרי להן: שאמר כגון כאחת,
והוא  כאחת, ובתה אשה או אחיות שתי המקדש אבל מקודשות. כולן  ואחת, אחת לכל
בזה  שאינו ש"כל קידושין, קידושיו אין כרת, עליהן שחייבים העריות כל לשאר הדין
היו  לא מהן, אחת תחילה קידש ואילו הואיל כלומר אינו", אחת בבת אפילו זה, אחר

ל  תופסים שהזכרנו קידושיו כמו כריתות, בחייבי תופסים קידושין שאין בשנייה, כך אחר ו
קידושין קידושיו אין כאחת, שתיהן קידש אם אף לפיכך לעיל,

˙Á‡k d˙BÁ‡Â ‰M‡ B‡ ,dze ‰M‡ Lc˜Ó‰ שאמר כגון – «¿«≈ƒ»ƒ»ƒ»«¬»¿««
אלו, פרוטות בשתי לי מקודשות שתיכן הרי BLc˜Ó˙להן: ÔÈ‡– ≈»¿À»

גמורות  פנויות הן והרי לעיל, שבארנו כמו בהן, תופסים הקידושין שאין
לאחרים ובין לו אחיות ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בין לשתי אמר שאם מדייקים בגמרא

   שנמצאת מהן, איזו פירש ולא לי, מקודשת מכן אחת
על  אף לביאה, מסורים אינם אלו קידושין והרי ערווה, בספק אחת כל

אלא  קידש ולא שהואיל גט, וצריכות מספק, מקודשות שתיהן כן פי
כשלא  אף לפיכך מקודשת, היתה מהן, איזו אמר ואילו מהן, אחת
שקידושין  היא, שההלכה מספק, מקודשת אחת כל מקום מכל פירש,
הראויה  אמר: אם ברם, גט. להצריכה הם קידושין לביאה נמסרו שלא
אחת  אף אין שהרי קידושין, קידושיו אין לי, מקודשת לביאה מכן לי

אשתו. אחות ספק משום לביאה, ראויה ÌÈL,מהן LÓÁa ‰NÚÓe«¬∆¿»≈»ƒ
Ô‰lLÂ ,ÌÈ‡z ÏL ‰ÏkÏk „Á‡ ËwÏÂ ,˙BÈÁ‡ ÈzL Ô‰e»∆¿≈¬»¿ƒ≈∆»«¿»»∆¿≈ƒ¿∆»∆

‰˙È‰,שלהן היתה התאנים כלכלת –‰˙È‰ ˙ÈÚÈL ÏLÂ אלא – »¿»¿∆¿ƒƒ»¿»
המלקט, בהם וזכה הפקר, שפירותיה השמיטה, שנת »«¿Ó‡Âשהיתה

להן: –BÊ ‰ÏkÏÎa ÈÏ ˙BLc˜Ó ÌÎlk È‰ שווה בה והיה – ¬≈À¿∆¿À»ƒ¿«¿»»
ואחת, אחת לכל Ôlkפרוטה È„È ÏÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Ïa˜Â אחת – ¿ƒ¿»««≈∆«¿≈À»

קיבלה הנשים,מהן חמש כל בשביל המקדש מידי הכלכלה ¿«¿eÓ‡Âאת
˙BLc˜Ó ˙BÈÁ‡‰ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ שאינן הנכריות, שלוש אבל – ¬»ƒ≈»¬»¿À»

להן: שאמר בכגון כאן שמדובר מבואר, בגמרא הן. מקודשות קרובות,
מקודשות, אינן בלבד האחיות הלכך לי, מקודשת לביאה מכן לי הראויה
לי, מקודשות כולכן הרי להן: אמר אם אבל מקודשות. הנכריות אבל

האחיות עם יחד שכללן מאחר מקודשות, אינן הנכריות ((((גמראגמראגמראגמראאף

ב ב ב ב ).).).). טטטט,,,, אישותאישותאישותאישות הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ועייןועייןועייןועיין בבבב;;;; נא נא נא נא ,,,, לא קידושיןקידושיןקידושיןקידושין שהגמרא סוברים ויש
לפי  אבל כמותו, הלכה שאין אמורא כדעת משנתנו ליישב אלא באה
מקודשות  כולכן "הרי להן אמר אם שאף כפשוטה, לפרשה יש ההלכה

מקודשות הנכריות אבל מקודשות, אינן האחיות אמנם ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;לי",

משנהמשנהמשנהמשנה)))) ומגיד ומגיד ומגיד ומגיד  והר והר והר והר """"ןןןן הרא הרא הרא הרא """"שששש ועייןועייןועייןועיין

במשנתנו: ששנינו ממה         
:דברים שלושה בגמרא קידושיו למדים שביעית, בפירות שהמקדש

דבר; לכל ממונו הם הרי בהם וזכה שהואיל בגזל,קידושין, אשה שהמקדש
הואיל  אומרים ואין מקודשת, אינה ממנה, שגזל בדבר היינו שלה, בגזל ואפילו

לו. מחלה הקידושין את לקבל וקיבלה לחברתה שליח נעשית שהאשה
צרה לה נעשית שהיא במקום אפילו קידושיה,  ....

ח ה נ ש מ ר ו א ב

B˜ÏÁa Lc˜Ó‰ שחלק הקרבנות מבשר בחלקו אשה שקידש כהן – «¿«≈¿∆¿
הכהנים, אחיו ˜„ÌÈLעם ÈL„˜ ÔÈa,ואשמות חטאות כגון – ≈»¿≈»»ƒ

לכהנים, ˜ÌÈlשהבשר ÌÈL„˜ ÔÈa שהכוהנים שלמים, כגון – ≈»»ƒ«ƒ
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ושוק, בחזה בהם Lc˜Ó˙חולקים dÈ‡ ממונם הקדשים שאין – ≈»¿À∆∆
ובגמרא  בלבד. אכילה לצורך גבוה משולחן הם זוכים אלא הכהנים, של

הכתוב מן זה טטטט):):):):למדים יח יח יח יח ,,,, מן ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הקדשים מקודש לך יהיה "זה
ומפרש לאכילה; הוא אף לאכילה, אש מה כאש, – חלקו רש רש רש רש """"יייי::::האש"

כהן  אף לאכילה, מזבח מה מזבח: של לחלקו הושווה אהרן של
אחר. לדבר ולא ÈLלאכילה, NÚÓa,שני במעשר אשה המקדש – ¿«¬≈≈ƒ

בירושלים אלא נאכל כגכגכגכג),),),),שאינו יד יד יד יד ,,,, BL‚‚((((דבריםדבריםדבריםדברים ÔÈa ידע שלא – ≈≈
שני, מעשר שזה היא ידעה שלא או ÈÊÓ„הוא ÔÈa שניהם שידעו – ≈≈ƒ

שני, מעשר ˜Lcשהוא ‡G;מקודשת אינה –È‡Ó Èa Èc– ƒ≈ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
הוא גבוה ממון שני מעשר מאיר: רבי שסובר  שנאמר

ל ל ל ל ):):):): כזכזכזכז,,,, העץ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר "וכל     "
ודרשו: לעשות לו שאסור ומכאן יהא, בהוויתו שום – בו

בירושלים. לאכלו אלא ˜Lc,דבר ‡G ‚‚BLa :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈¿≈ƒ≈
Lc˜ „ÈÊÓa,הוא הדיוט ממון שני שמעשר סובר, יהודה רבי – ¿≈ƒƒ≈

היא  הרי שני, במעשר מקדשה שהוא שהודיעה כל היינו במזיד, הלכך
ותצטרך  שני  מעשר שהוא ידעה שלא כיון בשוגג, אבל מקודשת;

מקודשת ואינה הם, טעות קידושי לירושלים, """"תפארתתפארתתפארתתפארתלהעלותו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

תוספותוספותוספותוספו ועייןועייןועייןועיין אחרת אחרת אחרת אחרת ;;;; בדרךבדרךבדרךבדרך שמפרששמפרששמפרששמפרש ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ועייןועייןועייןועיין איגר איגר איגר איגר ).).).).ישראל ישראל ישראל ישראל ";";";"; עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי ת ת ת ת 

Lc˜‰e,הבית לבדק מוקדש שהוא בדבר אשה המקדש –„ÈÊÓa «∆¿≈¿≈ƒ
הקדש, שהוא שידע –Lc˜,מקודשת זו הרי –Lc˜ ‡G ,‚‚BLe ƒ≈¿≈ƒ≈

מקודשת, אינה –È‡Ó Èa Èc הקדש מאיר: רבי שסובר – ƒ¿≈«ƒ≈ƒ
קדושתו, לחלל נתכוון במזיד, בו נהנה שאם כלומר מתחלל, במזיד
הקדש, שהוא ידע שלא בשוגג, אבל מקודשת, היא הלכך לחולין, ויצא
ידו, על הקדש שיתחלל רוצה שאינו ואפשר לחללו, נתכוון לא הרי

מקודשת. אינה הלכך ממונו, זה ואין לחולין יצא שלא Èa«ƒנמצא
Lc˜ ‡G „ÈÊÓa ,Lc˜ ‚‚BLa :ÓB‡ ‰„e‰È יהודה רבי – ¿»≈¿≈ƒ≈¿≈ƒƒ≈

הרי  בשוגג, הלכך מתחלל, בשוגג מתחלל, אינו במזיד הקדש סובר:
קרבן  מביא הוא הרי לחולין, ויצא בו ומעל שהואיל מקודשת, היא
במזיד  אבל שלו. ממון כאן ויש להקדש, וחומש קרן ומשלם מעילה

מקודשת. אינה לפיכך שלו, ממון כאן ואין לחולין, יצא לא
      

ט ה נ ש מ ר ו א ב

מקודשת. אינה בהנאה, אסור שהוא בדבר שהמקדש ללמד, באה משנתנו

Lc˜Ó‰,אשה –‰ÏÚaבהם שנאמר ערלה, של בפירות ((((ויקראויקראויקראויקרא– «¿«≈»»¿»
כגכגכגכג):):):): ערליםיטיטיטיט,,,, לכם  יהיה שנים שלש פריו, את ערלתו "וערלתם 

   :ופירשו "  הנאה איסור ואחד אכילה איסור אחד –
‰ÏÎaÌkבמשמע; È‡ שנאמר בכרם, שנזרעו בכלאים המקדש או – ¿ƒ¿≈«∆∆

טטטט):):):):בהם כבכבכבכב,,,, ((((דברים דברים דברים דברים   שאסורים ומכאן אש, תוקד פן ודרשו:
‰Ï˜Òpבהנאה; BLa,אדם שהרג לפי להיסקל, דינו שנגמר בשור – ¿«ƒ¿»

בו כחכחכחכח):):):):שנאמר כא כא כא כא ,,,, בשרו",((((שמות שמות שמות שמות  את יאכל ולא השור יסקל "סקול
מקום  שכל בהנאה, אף אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאם ומכאן,
במשמע; הנאה איסור ובין  אכילה איסור בין יאכל" "לא שנאמר

‰ÙeÚ ‰Ï‚Úeשנאמר כקדשים, כפרה בה שכתוב כא כא כא כא ,,,,– ((((דבריםדבריםדבריםדברים ¿∆¿»¬»
שהורידוה חחחח):):):): משעה בהנאה היא שאסורה ומכאן ישראל", לעמך "כפר

איתן; ÚˆÓלנחל Ètˆa,לטהרתו המצורע שלקח הצפרים בשתי – ¿ƒ√≈¿…»
מפרשים, ויש בהנאה. שתיהן אסורות האחת הצפור שנשחטה שלאחר
הצפור  אבל בהנאה, שאסורה בלבד, השחוטה לצפור כאן שהכוונה

בהנאה אסורה אינה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).המשתלחת מובאת ((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; בגמרא
ברייתא:    שמכשיר מצורע של אשמו (היינו

בפנים), נעשים שניהם שמכפר, וחטאתו בקדשים לאכול אותו
   לבוא המצורע את שמכשירים מצורע צפרי (היינו

חוץ  נעשים ושניהם כפרה, בה שנאמר ערופה ועגלה המחנה, תוך אל
לעזרה),         שכולם)

בהנאה), ואסורים הם קדשים      
  מצורע צפרי אף בהנאה, אסורה ערופה שעגלה (שכשם

בהנאה); Êאסורים ÚNeÈבו שנאמר ה ה ה ה ):):):):– ו ו ו ו ,,,, "קדוש ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ƒ¿«»ƒ
שאסור  ומכאן קדוש, יהא גידולו ודרשו: ראשו", שער פרע גדל יהיה

ושורפו; נזרו ימי במלאת מגלחו והנזיר BÓÁבהנאה, ËÙe– ¿∆∆¬
יגיגיגיג):):):):שנאמר יגיגיגיג,,,, תפדה ((((שמות שמות שמות שמות  לא ואם בשה, תפדה חמור פטר "וכל

מה  ערופה, מעגלה עריפה" "עריפה, שווה, בגזירה ולמדים וערפתו",
יש  ברם, בהנאה; אסור חמור פטר אף בהנאה, אסורה ערופה עגלה
שאפילו  סוברים, ויש שנערף, לאחר אלא בהנאה אסור שאינו סוברים,

בהנאה; הוא אסור נפדה, שלא זמן כל עריפה, ÏÁaקודם Ne¿»»∆»»
אמו" בחלב גדי תבשל "לא פעמים: שלש בתורה שכתוב ((((שמותשמותשמותשמות–

כא כא כא כא ),),),), יד יד יד יד ,,,, דבריםדבריםדבריםדברים כוכוכוכו;;;; לד לד לד לד ,,,, יטיטיטיט;;;; לאיסור כגכגכגכג,,,, ואחד אכילה, לאיסור אחד ודרשו:
בישול; לאיסור ואחד ÊÚa‰הנאה, eËÁLpL ÔÈlÁe בהמה – ¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

שדורשים  כמו  בהנאה, היא שאסורה במקדש, שנשחטה חולין של
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שכתוב כא כא כא כא ):):):):ממה יביביביב,,,, בריחוק ((((דבריםדבריםדבריםדברים – וזבחת" המקום... ממך ירחק "כי
(כלומר  מקום בקירוב ואוכל זובח אתה ואי ואוכל זובח אתה מקום
שלא  לחולין ומכאן בעזרה), ולא שלך חולין זובח אתה למקדש מחוץ
רשאי  שחט ואם ישחוט, לא יכול אסורין; נשחטו, ואם בעזרה, יישחטו

לומר תלמוד כלבים? לפני להשליכו ל ל ל ל ):):):):הוא כב כב כב כב ,,,, תשליכון ((((שמות שמות שמות שמות  "לכלב
 חולין משליך אתה ואי לכלב משליך אתה אותו ודורשים: "

בהנאה; הם שאסורים בעזרה, שנשחטו    
˙Lc˜Ó dÈ‡.ממון כאן אין הרי בהנאה, ואסורים שהואיל – ≈»¿À∆∆

ÔÎÓ,לגוי שמכרם וכגון אלו, הנאה איסורי ומכר עבר אם –Lc˜Â ¿»»¿ƒ≈
Ô‰ÈÓ„a,אשה קידש תמורתם שקיבל ובדמים – ˙Lc˜Ó ƒ¿≈∆¿À∆∆

שא  לפי דמיו – את תופס שאין שבהם, באיסור נתפסים הדמים ין
שביעית: ופירות זרה עבודה אלא כמוהו להיות  שנאמר

כו כו כו כו ):):):): זזזז,,,, הרי ((((דברים דברים דברים דברים  ממנו מהווה שאתה מה כל – כמוהו" חרם "והיית
כמוהו; יב יב יב יב ):):):):שנאמרהוא כה כה כה כה ,,,, תהיה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  קודש היא "יובל

שביעית אף דמיו, את תופס קודש מה – דמיהלכם" גמראגמראגמראגמראתופסת ((((עייןעייןעייןעיין

המשנה המשנה המשנה המשנה ).).).). במפרשי במפרשי במפרשי במפרשי  ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; נח נח נח נח ,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין

י ה נ ש מ ר ו א ב

Lc˜Ó‰,אשה –˙BÓe˙a מעשר ובתרומת גדולה בתרומה – «¿«≈ƒ¿
לכהנים, במעשר BNÚÓe˙הניתנות או ללוי, הניתן ראשון במעשר – ¿««¿

במקום  השמיטה לשנת השישית ובשנה השלישית בשנה שמפרישים עני
שני, חולין BzÓe˙מעשר של מבהמה והקיבה והלחיים הזרוע – ¿«»

לכהנים גגגג),),),),הניתנים יחיחיחיח,,,, hÁ‡˙((((דבריםדבריםדבריםדברים ÈÓe,המעיין מן ששאב במים – ¿≈«»
אדומה, פרה אפר לתוכם ליתן hÁ‡˙כדי Ù‡e הפרה באפר או – ¿≈∆«»

Ï‡NÈהאדומה, elÙ‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È‰ בלבד זה לא כלומר – ¬≈¿À∆∆«¬ƒƒ¿»≈
המקדש  לוי או שקיבל, במתנותיו או בתרומתו אשה המקדש שכהן
באחד  אשה המקדש ישראל אפילו אלא מקודשת, שהיא במעשרו, אשה
שאפילו  משמע, המשנה מלשון מקודשת. זו הרי הללו, מהדברים
שאין  פי על אף מגרנו, שהפריש ובמעשרות בתרומות קידש ישראל
שירצה, ולוי כהן לכל לתתן שבידו בלבד, הנאה טובת אלא בהם לו
כהן  לכל ליתנם זו הנאה בטובת אלא זכתה לא האשה שאף ונמצא

שטו  לפי מקודשת, היא הרי מקום מכל שתרצה, ממון.ולוי הנאה בת
הונא רב משנתנו פירש רוב ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ).).).).כך ודעת הגמרא מסקנת אבל

עולא כדעת היא והפוסקים אינה ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),המפרשים הנאה שטובת
מגרנו  שהפריש ומעשרות בתרומות אשה קידש ישראל אם ולכן ממון,

במשנתנו ששנינו ומה מקודשת, אינה ,בגמרא מבואר
טבלים לו שנפלו בישראל כאן שהמדובר   

 ,להשמיענו המשנה ובאה כהן, אמו אבי מבית בירושה
הופרשו  כאילו היינו הורמו, כבר כאילו הן הרי הורמו, שלא שמתנות
הטבלים, את שירש זה, וכשישראל אמו, אבי ידי על התרומות כבר

התרומות, את מהם אמו,מפריש מאבי אותן ירש כאילו שלו, הן הרי
אשה, בהן מקדש כשהוא  הלכך לכהנים, למכרן הוא זו ויכול הרי

ומתנות מקודשת. תרומות לישראל שנפלו בכגון לומר צורך ואין
למכרן  ויכול שלו והם שהואיל כהן, אמו אבי מבית בירושה עצמן

בענין מקודשת. זו הרי אשה, בהם קידש אם לפיכך לכהנים,
   בשכר או המים מילוי בשכר שקידש בגמרא מבואר

לקבל  לו מותר טורח, בזה ויש שהואיל למקום, ממקום האפר הבאת
מקודשת. היא הלכך הפרה, אפר למי הזקוקים הטמאים מאת שכר
האפר  נתינת היינו הקידוש, בעד או  הטמאים על ההזאה בעד אבל
ועשייתה, המצוה לימוד אלא טורח כאן שאין שכר, ליטול אסור במים,

מקודשת. אינה וקידוש הזאה בשכר המקדש הלכך

א ה נ ש מ ר ו א ב

CÏ‰Â ,˙ÈBÏt ‰M‡ ÈÏ Lc˜Â ‡ˆ :BÁÏ ÓB‡‰ חברו – »≈«¬≈≈¿«≈ƒƒ»¿ƒ¿»«
BÓˆÚÏ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),ברמאות dLc˜Â,הוא בכספו –˙Lc˜Ó,לשני – ¿ƒ¿»¿«¿¿À∆∆

במשלחו, רוצה היתה בשליחותו יודעת היתה שאילו אומרים, ואין
מקודשת הריהי לו, ונתקדשה הואיל אלא אותה, שהטעה ((((הר הר הר הר """"ן ן ן ן ;;;;ונמצא

בו המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).). שנהג אלא עשוי, שעשה "מה ברייתא: מובאת בגמרא
רמאות" מנהג  .(.(.(.( רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ––––È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈»ƒ»¬≈

GL Á‡Ï ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ÌBÈ ÌÈL יחולו שלא עמה שהתנה – «¿¿À∆∆ƒ¿««¿ƒ
יום, שלושים לאחר אלא GLהקידושין CB˙a dLc˜Â Á‡ ‡eÌÈL »«≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

ÌBÈ,הראשון קידושי שחלו קודם –ÈMÏ ˙Lc˜Ó שהואיל – ¿À∆∆«≈ƒ
בה  תופסים לפיכך לראשון, מקודשת היתה לא עדיין שקידשה ובשעה

השני. a‰Óeza˙קידושי ÏÎ‡z ,Ô‰ÎÏ Ï‡NÈ הוא השני אם – «ƒ¿»≈¿…≈…««¿»
שאין  בזה, להשמיענו המשנה ובאה בתרומה, אוכלת היא הרי כהן,
לקידושי  חוששים ואין  לגמרי , לשני מקודשת אלא בלבד, חומרא כאן

כלל גורסים:((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).הראשון ויש     ופירוש
מקודשת  את הרי לה: אמר שאם הענין, לתחילת התנא שחוזר הדברים,
בת  אם שלושים, בתוך וקידשה אחר בא ולא יום, שלושים לאחר לי
שלושים  אותם בתוך אביה בית בתרומת לאכול לה מותר היא, כהן
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שכתוב כא כא כא כא ):):):):ממה יביביביב,,,, בריחוק ((((דבריםדבריםדבריםדברים – וזבחת" המקום... ממך ירחק "כי
(כלומר  מקום בקירוב ואוכל זובח אתה ואי ואוכל זובח אתה מקום
שלא  לחולין ומכאן בעזרה), ולא שלך חולין זובח אתה למקדש מחוץ
רשאי  שחט ואם ישחוט, לא יכול אסורין; נשחטו, ואם בעזרה, יישחטו

לומר תלמוד כלבים? לפני להשליכו ל ל ל ל ):):):):הוא כב כב כב כב ,,,, תשליכון ((((שמות שמות שמות שמות  "לכלב
 חולין משליך אתה ואי לכלב משליך אתה אותו ודורשים: "

בהנאה; הם שאסורים בעזרה, שנשחטו    
˙Lc˜Ó dÈ‡.ממון כאן אין הרי בהנאה, ואסורים שהואיל – ≈»¿À∆∆

ÔÎÓ,לגוי שמכרם וכגון אלו, הנאה איסורי ומכר עבר אם –Lc˜Â ¿»»¿ƒ≈
Ô‰ÈÓ„a,אשה קידש תמורתם שקיבל ובדמים – ˙Lc˜Ó ƒ¿≈∆¿À∆∆

שא  לפי דמיו – את תופס שאין שבהם, באיסור נתפסים הדמים ין
שביעית: ופירות זרה עבודה אלא כמוהו להיות  שנאמר

כו כו כו כו ):):):): זזזז,,,, הרי ((((דברים דברים דברים דברים  ממנו מהווה שאתה מה כל – כמוהו" חרם "והיית
כמוהו; יב יב יב יב ):):):):שנאמרהוא כה כה כה כה ,,,, תהיה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  קודש היא "יובל

שביעית אף דמיו, את תופס קודש מה – דמיהלכם" גמראגמראגמראגמראתופסת ((((עייןעייןעייןעיין

המשנה המשנה המשנה המשנה ).).).). במפרשי במפרשי במפרשי במפרשי  ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; נח נח נח נח ,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין

י ה נ ש מ ר ו א ב

Lc˜Ó‰,אשה –˙BÓe˙a מעשר ובתרומת גדולה בתרומה – «¿«≈ƒ¿
לכהנים, במעשר BNÚÓe˙הניתנות או ללוי, הניתן ראשון במעשר – ¿««¿

במקום  השמיטה לשנת השישית ובשנה השלישית בשנה שמפרישים עני
שני, חולין BzÓe˙מעשר של מבהמה והקיבה והלחיים הזרוע – ¿«»

לכהנים גגגג),),),),הניתנים יחיחיחיח,,,, hÁ‡˙((((דבריםדבריםדבריםדברים ÈÓe,המעיין מן ששאב במים – ¿≈«»
אדומה, פרה אפר לתוכם ליתן hÁ‡˙כדי Ù‡e הפרה באפר או – ¿≈∆«»

Ï‡NÈהאדומה, elÙ‡Â ,˙Lc˜Ó BÊ È‰ בלבד זה לא כלומר – ¬≈¿À∆∆«¬ƒƒ¿»≈
המקדש  לוי או שקיבל, במתנותיו או בתרומתו אשה המקדש שכהן
באחד  אשה המקדש ישראל אפילו אלא מקודשת, שהיא במעשרו, אשה
שאפילו  משמע, המשנה מלשון מקודשת. זו הרי הללו, מהדברים
שאין  פי על אף מגרנו, שהפריש ובמעשרות בתרומות קידש ישראל
שירצה, ולוי כהן לכל לתתן שבידו בלבד, הנאה טובת אלא בהם לו
כהן  לכל ליתנם זו הנאה בטובת אלא זכתה לא האשה שאף ונמצא

שטו  לפי מקודשת, היא הרי מקום מכל שתרצה, ממון.ולוי הנאה בת
הונא רב משנתנו פירש רוב ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ).).).).כך ודעת הגמרא מסקנת אבל

עולא כדעת היא והפוסקים אינה ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),המפרשים הנאה שטובת
מגרנו  שהפריש ומעשרות בתרומות אשה קידש ישראל אם ולכן ממון,

במשנתנו ששנינו ומה מקודשת, אינה ,בגמרא מבואר
טבלים לו שנפלו בישראל כאן שהמדובר   

 ,להשמיענו המשנה ובאה כהן, אמו אבי מבית בירושה
הופרשו  כאילו היינו הורמו, כבר כאילו הן הרי הורמו, שלא שמתנות
הטבלים, את שירש זה, וכשישראל אמו, אבי ידי על התרומות כבר

התרומות, את מהם אמו,מפריש מאבי אותן ירש כאילו שלו, הן הרי
אשה, בהן מקדש כשהוא  הלכך לכהנים, למכרן הוא זו ויכול הרי

ומתנות מקודשת. תרומות לישראל שנפלו בכגון לומר צורך ואין
למכרן  ויכול שלו והם שהואיל כהן, אמו אבי מבית בירושה עצמן

בענין מקודשת. זו הרי אשה, בהם קידש אם לפיכך לכהנים,
   בשכר או המים מילוי בשכר שקידש בגמרא מבואר

לקבל  לו מותר טורח, בזה ויש שהואיל למקום, ממקום האפר הבאת
מקודשת. היא הלכך הפרה, אפר למי הזקוקים הטמאים מאת שכר
האפר  נתינת היינו הקידוש, בעד או  הטמאים על ההזאה בעד אבל
ועשייתה, המצוה לימוד אלא טורח כאן שאין שכר, ליטול אסור במים,

מקודשת. אינה וקידוש הזאה בשכר המקדש הלכך

א ה נ ש מ ר ו א ב

CÏ‰Â ,˙ÈBÏt ‰M‡ ÈÏ Lc˜Â ‡ˆ :BÁÏ ÓB‡‰ חברו – »≈«¬≈≈¿«≈ƒƒ»¿ƒ¿»«
BÓˆÚÏ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),ברמאות dLc˜Â,הוא בכספו –˙Lc˜Ó,לשני – ¿ƒ¿»¿«¿¿À∆∆

במשלחו, רוצה היתה בשליחותו יודעת היתה שאילו אומרים, ואין
מקודשת הריהי לו, ונתקדשה הואיל אלא אותה, שהטעה ((((הר הר הר הר """"ן ן ן ן ;;;;ונמצא

בו המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).). שנהג אלא עשוי, שעשה "מה ברייתא: מובאת בגמרא
רמאות" מנהג  .(.(.(.( רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ––––È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈»ƒ»¬≈

GL Á‡Ï ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ÌBÈ ÌÈL יחולו שלא עמה שהתנה – «¿¿À∆∆ƒ¿««¿ƒ
יום, שלושים לאחר אלא GLהקידושין CB˙a dLc˜Â Á‡ ‡eÌÈL »«≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

ÌBÈ,הראשון קידושי שחלו קודם –ÈMÏ ˙Lc˜Ó שהואיל – ¿À∆∆«≈ƒ
בה  תופסים לפיכך לראשון, מקודשת היתה לא עדיין שקידשה ובשעה

השני. a‰Óeza˙קידושי ÏÎ‡z ,Ô‰ÎÏ Ï‡NÈ הוא השני אם – «ƒ¿»≈¿…≈…««¿»
שאין  בזה, להשמיענו המשנה ובאה בתרומה, אוכלת היא הרי כהן,
לקידושי  חוששים ואין  לגמרי , לשני מקודשת אלא בלבד, חומרא כאן

כלל גורסים:((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).הראשון ויש     ופירוש
מקודשת  את הרי לה: אמר שאם הענין, לתחילת התנא שחוזר הדברים,
בת  אם שלושים, בתוך וקידשה אחר בא ולא יום, שלושים לאחר לי
שלושים  אותם בתוך אביה בית בתרומת לאכול לה מותר היא, כהן
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הבעל לרשות נכנסה לא שעדיין לפי למשנתנו למשנתנו למשנתנו למשנתנו ).).).).יום, בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם

GL Á‡Ïe ÂÈLÎÚÓÌBÈ ÌÈL מקודשת את הרי לאשה: האומר – ≈«¿»¿««¿ƒ
יום, שלושים ולאחר מעכשיו GLלי CB˙a dLc˜Â Á‡ ‡eÌÈL »«≈¿ƒ¿»¿¿ƒ
˙Lc˜Ó dÈ‡Â ˙Lc˜Ó ,ÌBÈ הוא שספק הטעם, מבואר בגמרא – ¿À∆∆¿≈»¿À∆∆

הלשון אם    לא שאם כלומר הוא, תנאי
תוך  בו מזמן יחזור היינו מעכשיו, הקידושין  יחולו יום, שלושים

היא, חזרה שמא או קידושין, אינם השני שקידושי ונמצא שקידשה,
שלא  ואמר "מעכשיו", שאמר ממה דיבור כדי תוך בו שחזר כלומר
השני  קידושי ונמצאו יום, שלושים לאחר אלא לו מקודשת תהא

משניהם. גט צריכה היא לפיכך a˙קידושין, B‡ Ô‰ÎÏ Ï‡NÈ ˙a«ƒ¿»≈¿…≈«
‰Óeza ÏÎ‡z ‡G ,Ï‡NÈÏ Ô‰k.בספק הם שהקידושין מאחר – …≈¿ƒ¿»≈…««¿»

ב ה נ ש מ ר ו א ב

האומר  שכל ה), ז, (גיטין גירושין בדיני שנינו וכבר תנאי, על בקידושין דנה משנתנו

בקידושין, הדין שהוא ללמדנו, המשנה ובאה "מעכשיו"; כאומר זה הרי מנת", "על

לי מקודשת את הרי לאשה: האומר  מקודשת היא הרי התנאי לכשיתקיים וכך, כך

קידושיה. לה שנתן משעה

ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰– זו בפרוטה –˙Ó ÏÚ »≈»ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
ÔzÈ ‡e‰Â ,˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó CÏ Ôz‡L כלומר – ∆∆∆»»«ƒ¬≈¿À∆∆¿ƒ≈

שכל  זוז, מאתיים לה ויתן התנאי את יקיים אם מעכשיו היא מקודשת
קודם  קידשה אחר ואם "מעכשיו". כאומר זה הרי מנת" "על האומר
קידושין. השני של קידושיו אין תנאו, קיים כך ואחר התנאי, את שקיים

      CÏ Ôz‡L ˙Ó ÏÚ זוז מאתיים «¿»∆∆∆»
GL „ÚÂ Ô‡kÓÌBÈ ÌÈL,מסויים בזמן התנאי קיום שתלה –Ô˙ ƒ»¿«¿ƒ»«
GL CB˙a dÏ˙Lc˜Ó ,ÌÈL;תנאו קיים שהרי שקידשה, משעה – »¿¿ƒ¿À∆∆

Â‡Ï Ì‡Â,זוז מאתיים לה נתן ולא יום שלושים שעברו –dÈ‡ ¿ƒ»≈»
˙Lc˜Ó זה ואין עצמו לזרז אלא הבעל נתכוון שלא אומרים, ואין – ¿À∆∆

אינה  תנאו, קיים לא אם הקידושין, בשעת כך והתנה הואיל אלא תנאי,
לאשה:((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).מקודשת האומר   LiL ˙Ó ÏÚ«¿»∆∆

BÏ LÈÂ ,˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ יתברר אם כלומר – ƒ»«ƒ¬≈¿À∆∆¿∆
לא  ואם מקודשת; היא הרי עדים, ידי על כגון זוז, מאתיים לו שיש

לקלקלה. מתכוון והוא לו, יש שמא מספק, מקודשת היא הרי יתברר,
      ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó C‡‡L ˙Ó ÏÚ– «¿»∆«¿≈»«ƒ

לו, שיש זוז מאתיים לה שיראה dÏהיינו ‰‡ÈÂ ,˙Lc˜Ó BÊ È‰¬≈¿À∆∆¿«¿∆»
עדים  ואין זוז; מאתיים לה יראה אם מעכשיו היא מקודשת כלומר –

תנאו. כפי בעיניה, לראותם היא שצריכה כאן, ‰d‡מועילים Ì‡Â¿ƒ∆¿»
ÔÁÏM‰ ÏÚ אחרים של זוז מאתיים לה והראה שולחני שהיה כגון – ««À¿»

בהם, להשתכר מאחרים שקיבלם פי על אף שולחנו, על «≈‡dÈשהיו
˙Lc˜Ó.שלו שהם זוז למאתיים אלא נתכוונה שלא – ¿À∆∆

ג ה נ ש מ ר ו א ב

תנאי. על קידושין בדיני ממשיכה משנתנו

     ÙÚ Bk ˙Èa ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ«¿»∆∆ƒ≈»»
היינו  סאה, שלושים בו שזורעים שטח והוא כור, בית שמידתה שדה –

מרובעות, אמה אלף וחמישה שבעים של LÈÂשדה ˙Lc˜Ó BÊ È‰¬≈¿À∆∆¿∆
BÏ מקודש היא הרי עפר כור בית לו שיש עדים יש אם ודאי;– ת

במשנה  ששנינו כמו מספק, מקודשת היא הרי לו, שיש ידוע לא ואם
קרקע  ששונה לומר שאפשר פי על ואף זוז; מאתיים בענין הקודמת
יש  שמא לחשוש יש ולכן להצניע, אדם של דרכו מעות שכן ממעות,
שאילו  לו, יש שמא לחשוש אין בקרקע אבל לקלקלה, מתכוון והוא לו
מקום  מכל לדבר, קול שיש לפי כך, על יודעים היו שדה, לו היתה
שאם  הדין, אותו נוהג בקרקע ובין במעות בין אלא כן, אומרים אין

מספק. מקודשת היא הרי לו, שיש עדים אין    
ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ– עפר כור בית –LÈ Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa «¿»∆∆ƒ¿»¿ƒƒ∆

˙Lc˜Ó dÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â ,˙Lc˜Ó ÌB˜Ó B˙B‡a BÏ אין אם – ¿»¿À∆∆¿ƒ»≈»¿À∆∆
אינה  אחר, במקום  לו שיש  פי על אף לה, שאמר פלוני במקום לו

מקודשת.     Bk ˙Èa C‡‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆«¿≈≈
‰p‡ÈÂ ˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,ÙÚ שיש שנתברר פי על אף כלומר – »»¬≈¿À∆∆¿«¿∆»

שיראנה. עד מקודשת אינה Ú˜aa‰לו, d‡‰ Ì‡Â עפר כור בית – ¿ƒ∆¿»«ƒ¿»
אריס  שהוא או פירותיו, שקנה פי על אף בגמרא: ומבואר שלו, שאינה

זו, Lc˜Ó˙בשדה dÈ‡.משלו עפר כור בית על היתה שדעתה – ≈»¿À∆∆

   

    

      
במשנה: שנינו ב: עמוד מו ד       שואלת 

הגמרא:     למעלה האורח והגר למטה האזרח  
הקטורת  כלומר, שה למעלה, והגחלי חשובה, שאינה בשמאל נוטל אותה העיקר שהיא

הגמרא: מתרצת החשובה. בימי נוטל אות ,מקטירי יד שעל מצוה הכשר רק

 גחלי של המחתה

,כבידה והיתה קבי שלשה קטורתשמחזקת של הכ  בה שאי 
,בימי הכבדה המחתה את נוטל היה כ ועל חפניו, מלא אלא   

,קבי שלשה ומחזיקי גדולי שחפניו כה היה א וכגו   
 כיו ,בימי הגחלי ע המחתה נוטל היה כ ג ,קבי ארבעה מחזיקי היו שחפניו 

בשמאל. הכ את שיטול תיקנו מהקטורת יותר היו הגחלי פעמי שרוב  
            

 בעצמו מתפאר והיה    של  
:הגמרא מבארת .מכול משובח ויצא כול על גבר כלומר ביותר, הגבוה למקו עלה  

 מדובר זה חטי,זרד של תבשיל דהיינו   
          חולות מעוברות וסת 

עלה  ישמעאל רבי של אימו של ערס ואותו ,עובר ואת אות להברות ערס לה ותיקנו ה

.מכול ומשובח גדול היה ישמעאל רבי ולכ ,כול על זה זרד 
 רבי של ואימו שבה, והטוב הברור מ אלא הטיפה מכל נוצר הולד שאי קאמר, 

ביותר, והמשובח הברור החלק מ קלטה ישמעאל     
פעמיי,הקשה, כתובה זו ושירה איביו', ל מ תא ה' היל י' דוד בשירת ְְִִִַָָֹ

שמואל מ)בספר כב כתוב(ב'  ,"אל חסר ותזרני וכתוב 
מ)בתהלי עני(יח באותו בפסוק    ותאזרני 

,כ ודרש ."באל         בתחילה 
דהיינו והברור 'ותזרני' הטוב מ שיצרתני מהפסולת, האוכל את שבורר זורה, לשו 

כ ידי ועל במתניי.שבטיפה, כח חגירת לשו 'ותאזרני', וזהו וחזק, מזורז שיצאתי 
         ו יצא הכיפורי ביו 

     רוק טיפת הערבי של  
 וכיו במשא, ג מטמא הזב ורוק כזב מטמא שיהיה גוי על גזרו וחכמי ישמעאל, רבי של

היה  ולא שמש, והערב טבילה וצרי ונטמא, הרוק את נושא הוא הרי בבגדיו הרוק שנגע

,ביו בו עבודה לעבוד יכול    ,גדולה בכהונה 
     

         אחר הכיפורי ביו       
 ההגמו של ,ונטמא            


           פע ובכל פעמי כמה פסול ישמעאל ברבי שאירע וכגו 

במקומו, תחילה ששימש אחד אותו ש היה לא            
  ,לכ זכיתי יתירה צניעות ובשכר מותר, הדי שמ באופ א בביתי, ראשי שיער מלגלות מאד נזהרת שהייתי 

חכמי  יתירה בצניעות שנזהרו .גדולי כהני בניה להיות 
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הגמרא:     למעלה האורח והגר למטה האזרח  
הקטורת  כלומר, שה למעלה, והגחלי חשובה, שאינה בשמאל נוטל אותה העיקר שהיא

הגמרא: מתרצת החשובה. בימי נוטל אות ,מקטירי יד שעל מצוה הכשר רק

 גחלי של המחתה

,כבידה והיתה קבי שלשה קטורתשמחזקת של הכ  בה שאי 
,בימי הכבדה המחתה את נוטל היה כ ועל חפניו, מלא אלא   

,קבי שלשה ומחזיקי גדולי שחפניו כה היה א וכגו   
 כיו ,בימי הגחלי ע המחתה נוטל היה כ ג ,קבי ארבעה מחזיקי היו שחפניו 

בשמאל. הכ את שיטול תיקנו מהקטורת יותר היו הגחלי פעמי שרוב  
            

 בעצמו מתפאר והיה    של  
:הגמרא מבארת .מכול משובח ויצא כול על גבר כלומר ביותר, הגבוה למקו עלה  

 מדובר זה חטי,זרד של תבשיל דהיינו   
          חולות מעוברות וסת 

עלה  ישמעאל רבי של אימו של ערס ואותו ,עובר ואת אות להברות ערס לה ותיקנו ה

.מכול ומשובח גדול היה ישמעאל רבי ולכ ,כול על זה זרד 
 רבי של ואימו שבה, והטוב הברור מ אלא הטיפה מכל נוצר הולד שאי קאמר, 

ביותר, והמשובח הברור החלק מ קלטה ישמעאל     
פעמיי,הקשה, כתובה זו ושירה איביו', ל מ תא ה' היל י' דוד בשירת ְְִִִַָָֹ

שמואל מ)בספר כב כתוב(ב'  ,"אל חסר ותזרני וכתוב 
מ)בתהלי עני(יח באותו בפסוק    ותאזרני 
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כ ידי ועל במתניי.שבטיפה, כח חגירת לשו 'ותאזרני', וזהו וחזק, מזורז שיצאתי 
         ו יצא הכיפורי ביו 

     רוק טיפת הערבי של  
 וכיו במשא, ג מטמא הזב ורוק כזב מטמא שיהיה גוי על גזרו וחכמי ישמעאל, רבי של

היה  ולא שמש, והערב טבילה וצרי ונטמא, הרוק את נושא הוא הרי בבגדיו הרוק שנגע

,ביו בו עבודה לעבוד יכול    ,גדולה בכהונה 
     

         אחר הכיפורי ביו       
 ההגמו של ,ונטמא            


           פע ובכל פעמי כמה פסול ישמעאל ברבי שאירע וכגו 

במקומו, תחילה ששימש אחד אותו ש היה לא            
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc zay(oey`x meil)

dîB÷î äæ ïéàL.xg` mewna `l` ,o`k azkidlïî àì ,øîBà éaø ¤¥¤§¨©¦¥Ÿ¦
äæ àeä íMä,zeipniqd ly mrhd df oi` -L éðtî àlàidie zyxt ©¥¤¤¨¦§¥¤

reqpa,Bîöò éðôa àeä áeLç øôqdlrnl zeipniq dl yi jkle ¥¤¨¦§¥©§
.dhnle

:`xnbd zxxanàìæà ïàîk[`xnind zkled in zhiyk±]àä §©¨§¨¨
,ïúðBé éaø øîà ïîçð øa ìàeîL éaø øîàcaezkd lr(` h ilyn) §¨©©¦§¥©©§¨¨©©¦¨¨

Dzia dzpA zFnkg'éøôñ äòáL elà ,'äòáL äéãenò äáöç ¨§¨§¨¥¨¨§¨©¤¨¦§¨¥¦§¨¦§¥
,äøBzz` avg `ede ,dnkga mlerd z` dpa `ed jexa yecwdy ¨

,dxezd ixtq zray mdy eicenrïàîk,`ed in zhiyk ±,éaøk §©§©¦
wlgp xacna xtq ,eixacle ,envr ipta xtq `ed reqpa idie zyxty
,okn xg`l cg`e ,reqpa idie zyxt mcew cg` ,mixtq dylyl

.dxez ixtq dray yi ok m`e ,dnvr reqpa idie zyxte
:iax lr wlegd `pzd edin zxxan `xnbddéìò âéìôc àpz ïàî©©¨§¨¦£¥

éaøc:`xnbd daiyn .iax lr wlegd `pzd edin -L ïaøïa ïBòî §©¦©¨¦§¤
àéðúc ,àeä ìàéìîb,`ziixaa epipyy ±ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¦¥§©§¨©¨¦§¤©§¦¥

,øîBà`eal cizrlBæ äLøt äãéúò[reqpa idie zyxt-]ø÷òézL ¥£¦¨¨¨¨¤¥¨¥
ïàk dáúk änìå ,dîB÷îa áúkúå ïàkî,dnewna `lyéãk ¦¨§¦¨¥¦§¨§¨¨§¨¨¨§¥

äðBLàø úeðòøet ïéa ÷éñôäì,reqpa idie mcew daezky §©§¦¥§¨¦¨
äéiðL úeðòøeôìxy`k `eal cizrl ok lre .okn xg`l daezky §§¨§¦¨

,zeprxetdn eb`ci `le ,zelha zeieprxete lha didi rxd xvi
.dnewna azkiz

:`xnbd zl`ey .el` zeieprxet md dn zx`an `xnbdúeðòøet§¨
.àéä éàî äéiðLreqpa idie zyxt xg`l xn`py :`xnbd daiyn §¦¨©¦

(` `i xacna)íéððBàúîk íòä éäéå'l`xyi ipay ,''d ipf`A rx ©§¦¨¨§¦§§¦©§¨§¥
epgp `ly ,mini dyly efd jxca eptiir dnk epl ie` ,eppelzd
:dpey`xd zeprxetd z` zx`ane `xnbd dkiynn .jxcd iepirn

äðBLàø úeðòøetxn`py dn `id(bl i my)øîàå ,''ä øäî eòñiå' §¨¦¨©¦§¥©§¨©
,àðéðç éaøa àîç éaø`ed yexitdy,''ä éøçàî eøqL',epiide ©¦¨¨§©¦£¦¨¤¨¥©£¥

de`z seqtq`d ee`zd mrqn zligzl mini dyly jezay
.'da cexnl ick ,xya mdl oi`y lr enrxzde

:`xnbd zl`eydîB÷î ïëéäåa idie zyxt lydaiyn .reqp §¥¨§¨
:`xnbdíéìâca ,éMà áø øîà.xacna zyxta exn`py ¨©©©¦©§¨¦

xtqd ly wlgd slwd z` dwilcdn milivn m`d dpc `xnbd
:aezk epi`y dxezïéðBéìbä ,eäì àéòaéàepi`y] wlgd mewn ± ¦©§¨§©¦§¦

slwa [aezkïéà Bà ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî ,äøBz øôñ ìL¤¥¤¨©¦¦¨¦§¥©§¥¨¥
.ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî©¦¦¨¦§¥©§¥¨

:`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©
úBiúBà Lîçå íéðBîL èwìì Ba Lé íà ,äìaL äøBz øôñlkn ¥¤¨¤¨¨¦¤§©¥§¦§¨¥¦

cner zeidl dla e` wgnpy dxez xtql xeriy `edy ,dxez xtqd
,ezyecwaïBøàä òBñða éäéå úLøt ïBâkynge mipeny da yiy §¨¨©©§¦¦§©¨¨

,envrl xtq `ede ,zeize`.ïéìévî ïéà åàì íàå ,ïéìévîåyi ©¦¦§¦¨¥©¦¦§
,le`yléànà,milivn oi` zeize` ynge mipeny ea oi`yk recn ± ©©

déì ÷etéz,zeize` ynge mipeny ea miaezky `la mb `ld ± ¦¥
livdl ozip `diydéãéc ïBéìéb íeMî`l` ,envr slwd zngn ± ¦¦§¦¥

.dxez xtqd ly oeilbd z` milivn oi`y gikedl yi i`ce
:`xnbd dgecéðàL äìaxg`ny ,dpey epic dlay dxez xtq ± ¨¨¨¦

miiw oeilbde wgnp azkd xy`k wxe ,dlha ezyecw s` dla oeilbde
.oeilbd z` milivn m` wtzqdl yi

:zxg` `ziixan heytl dqpn `xnbdäøBz øôñ ,òîL àz̈§©¥¤¨
éäéå úLøt ïBâk ,úBiúBà Lîçå íéðBîL èwìì Ba Lé íà ,÷çîpL¤¦§©¦¤§©¥§¦§¨¥¦§¨¨©©§¦

.ïéìévî ïéà åàì íàå ,ïéìévî ïBøàä òBñðaå,le`yl yiéànà± ¦§©¨¨©¦¦§¦¨¥©¦¦§©©
,milivn oi` zeize` ynge mipeny ea oi`yk recndéì ÷etéz± ¦¥

livdl ozip `diy ,zeize` ynge mipeny ea miaezky `la mb `ld
déãéc ïBéìéb íeMîoi`y gikedl yi i`ce `l` ,slwd zngn ± ¦¦§¦¥

.dxez xtq ly oeilb milivn
zgzy slwd :`xnbd dgecáúkä íB÷î,wgnpyéì àéòaéî÷ àì §©§¨Ÿ¨¦©§¨¦

meyn ,milivn oi` i`cey ,jka wtq il oi` ±LBã÷ éëcazkd mewn §¦¨
`l` ,wlg oeilb myl yecw epi` ,ezligzn,LBã÷c àeä áúk ábà©©§¨§¨

déúMeã÷ dì àìæà áúk ìæàzyecw drwt azkd wgnpyke ± ¨©§¨¨§¨¨§¨¥
e ,slwdéì àéòaéî÷ éëslwd lr wx `ed ily wtqde ±äìòî ìL ¦¨¦©§¨¦¤©§¨

ähî ìLåe ,azkdn,äLøôì äLøt ïéaLslwd lreóãì óc ïéaL §¤©¨¤¥¨¨¨§¨¨¨¤¥©§©
slwd lr oke ,cenrl cenr oia -øôqä úlçúaLe,øôqä óBñaL ¤¦§¦©©¥¤¤§©¥¤

g oeilb myl yecw `ed ezligznyyi azkd wgnp xy`ke ,wl
.ezyecwa x`yp m` wtzqdl

:`xnbd aey zl`eyàeää íeMî déì ÷etéúåea oi` m` mb `ld ± §¦¥¦©
dlrn ly slwd meyn livdl ozip `diy zeize` ynge mipeny
mipeny ea yi m` wxy ,zxne` `ziixady jkne ,scl sc oiae dhne
dgec .wlgd oeilbd z` milivn oi`y gken ,milivn zeize` ynge

dxez xtqa xaecn `ziixaa :`xnbdéãLå æééâcslwd jzgpy ± §¨¦§¨¦
.wgnpy azkd mewn `l` ea xiizyp `le aiaqn

:dpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©
(c"n b"t mici),ïéðBéìbämiwlgdäLøt ïéaL ,ähî ìLå äìòî ìL ©¦§¦¤©§¨§¤©¨¤¥¨¨¨

,øôqä óBñaL ,øôqä úlçúaL ,óãì óc ïéaL ,äLøôìrbp m` §¨¨¨¤¥©§©¤¦§¦©©¥¤¤§©¥¤
mda,íéãiä úà ïéànèî.dze` lqet dnexza jk xg` rbep m`e §©§¦¤©¨©¦

z`neh mdilr exfby ,xtqd zyecw mdl yi mipeilbd mby ixd
:`xnbd dgec .micidéðàL äøBz øôñ ábà àîìécdf o`k `ny ± ¦§¨©©¥¤¨¨¦

yi dxez xtqd ab`e ,wgnp `ly miiw oiicr azkdy iptn dpey
ote`a `ed eply wtqd la` ,dxez xtqk mipeilbl s` dyecw
eyniyy mipeilbd zngn `l` dyecw o`k oi`e ,azkd wgnpy

.miiw ecera xtql
:`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz`ziixaa epipy ¨§©

(c"d c"it `ztqez),ïéðBéìébä,miwlgdïéðéî éøôñåmi`iap dxez - ©¦§¦§¦§¥¦¦
oeylae zixey` azka dxf dcearl micneyn meazky miaezke

,ycewd,ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî ïéàdcear myl meazk i`cey ¥©¦¦¨¦§¥©§¥¨
,dxf.ïäéúBøkæàå ïä ïîB÷îa ïéôøNð àlà:`xnbd dgikenéàî± ¤¨¦§¨¦¦§¨¥§©§¨¥¤©

,mipeilbd xnel `ziixad zpeek `id dnåàìdpeekd oi` m`d ± ¨
läøBz øôñc ïéðBéìb,azkd wgnpe [oin epi`y] xyk mc` eazky ¦§¦§¥¤¨

oi`y `ziixaa x`eane ,scl sc oiae dhnle dlrnl mipeilb yie
:`xnbd dgec .milivnàìxtq ly mipeilbl `ziixad zpeek oi` - Ÿ

l dpeekd 'mipeilb' `ziixad zxne`y dn `l` ,dxezéøôñc ïéðBéìb¦§¦§¦§¥
ïéðéî,milivn oi` mze`y mipin eazky dxez ixtq ly mipeilbl - ¦¦

.milivn xyk mc` eazky dxez xtq ly mipeilb la`
:mipin ixtq ly mipeilbl dpeekdy uexizd lr dywn `xnbd

àzLäyi ,mipin ixtq ly mipeilbl `ziixad zpeek m` dzrne ± ©§¨
m` ,denzleäééôeb ïéðéî éøôñ[mnvr±],ïéìévî ïéàx`eank ¦§¥¦¦©§¥©¦¦

,`ziixaaïéðBéìbmipin ixtq lyàéòaîoi`y xnel jixv m`d ± ¦§¦¦©§¨
:`xnbd zvxzn .milivnøîà÷ éëä,`ziixad zpeek jk ±éøôñå ¨¦¨¨©§¦§¥

íéðBéìâk ïä éøä ïéðéî,mlern mda azkp `ly miwlg mitlwk ± ¦¦£¥¥§¦§¦
iabl wx mixen` `ziixad ixacy ok m` `vnpe .mze` milivn oi`e

.dxez xtq ipeilb lr wtqd z` heytl ozip `le mipin ixtq
:dzenlya lirl d`aedy `ziixad z` d`ian `xnbd,àôeb¨

éñBé éaø .ä÷éìcä éðtî íúBà ïéìévî ïéà ïéðéî éøôñå íéðBéìbä©¦§¦§¦§¥¦¦¥©¦¦¨¦§¥©§¥¨©¦¥
ïäaL úBøkæàä úà øãB÷ ,ìBça ,øîBàzenewna slwd z` jzeg ± ¥©¥¤¨©§¨¤¨¤

,myd my mda xkfeny,ïBôøè éaø øîà .ïôøBN øàMäå ,ïæðBâå§§¨§©§¨§¨¨©©¦©§
çt÷à[xeaw`±],éða úà,ipa iiga ip` rayp ,xnelkeàáé íàL £©©¤¨©¤¦¨Ÿ

éãéì,mipin ixtq,ïäaL úBøkæàä úàå íúBà óBøNà éðàL §¨¦¤£¦¤§¨§¤¨©§¨¤¨¤
úéáì ñðëð BLékäì õø Lçðå BâøBäì åéøçà óãBø íãà eléôàL¤£¦¨¨¥©£¨§§§¨¨¨§©¦¦§¨§¥

äøæ äãBáò,lvpidlL ïäézáì ñðëð ïéàåelà ì,mipindeìläL £¨¨¨§¥¦§¨§¨¥¤¤¥¤©¨
mipindïéøékî`xead z`ïéøôBëå,eaeìläådcear micaerd mixkp ©¦¦§§¦§©¨

,dxf,ïéøôBëå ïéøékî ïéà,mdizea` mecnil jke elcb jk ixdy ¥©¦¦§§¦
,mixkpdn mirexb xzei mipind jkleïäéìòå[mipind lr-]áeúkä ©£¥¤©¨

øîBà(g fp diryi)ðBøëæ zîN äæeænäå úìcä øçà[å]','Cmixkef mdy ¥§©©©¤¤§©§¨©§§¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zay(oey`x meil)

àãçBL ìa÷î àìc àîL ìé÷L äåäcmy envr lr `iven didy ± ©£¨¨¦§¨§Ÿ§©¥£¨
lawn dide ,eiptl oecl mi`ad mipic ilran cgey lawn epi`y

,xzqa cgeydéa éëeçàì eòamely `ni` ezeg`e l`ilnb oax - ¨§©¥¥
,el berll evxàáäãc àâøL déì àìéiòàmely `ni` el dqipkd ± ©©§¨¥§¨¨§©£¨

,cgeyl adfn dxepndén÷ì ìeæàåezeg`e l`ilnb oax eklde - §¨§©¥
,eiptl oecldéì äøîà,`teqelitl mely `ni`éì éâìôéðc àðéòa ¨§¨¥¨¦¨§¦§§¦¦

éLð éác éñëðaepia` iqkpa inr welgi l`ilnb oaxy dvex ip` ± §¦§¥§¥¨¥
,xhtpyeäì øîà,`teqelitdeâBìt,miqkpa ewlg -déì øîàoax ¨©§§¨©¥

,`teqelitl l`ilnbúeøéú àì àzøa àøa íB÷îa ïì áéúkaezk ± §¦¨¦§§¨§©¨Ÿ¥
,zyxei zad oi` oa yiy mewna ,dxeza epldéì øîà,`teqelitd ¨©¥

úáéäéúéàå äLîc àúééøBà úélèðúéà ïBëòøàî ïeúéìâc àîBé ïî¦¨¦§¦¥©§£¦§§©¦©§¨§Ÿ¤§¦§§¦©
éúéøçà àøôñdyn zxez mkn gwlp mkvx`n mzilby mein ± ¦§¨©£¦¦

,xg` xtq mkl ozipeïeúøé àãçk àzøáe àøa déa áéúëeaezke - §¦¥§¨§©¨©£¨¥§
.cgi eyxii zae oa ,df xtqaàøîç eäéà déì ìéiò øãä ,øçîì§¨¨£©©¥¥¦£¨¨

àáeì`edy] ael ux`n `ad xeng cgeyk l`ilnb oax el qipkd - ¨
,eiptl oecl aey e`ae ,[gaeyne aeh xengúéìéôL ,eäì øîà̈©§§¦¦

àøôñc déôéñì,`edd xtqd seqa izpiir ±déa áúëe,ea aezke - §¥¥§¦§¨§¦¥
éúéúà äLîc àúééøBà ïî úçôéîì àì àðàzegtl iz`a `l ip` ± £¨Ÿ§¦§©¦©§¨§Ÿ¤£¥¦

,dyn zxeznéúéúà äLîc àúééøBà ìò éôñBàì [àìå]`le ± §Ÿ§§¥©©§¨§Ÿ¤£¥¦
,iz`a dyn zxez lr siqedlàì àzøa àøa íB÷îa déa áéúëe§¦¥¦§§¨§©¨Ÿ

úeøéú,zyxei zad oi` oa yiy mewnay ea aezke ±déì äøîà ¥¨§¨¥
,mely `ni`éøBäð øBäðàâøLk Cel dfnxe ,xpk jxe` xi`z ± §§¨¦§¨¨

,cgeya dxepn el dpzpyLèáe àøîç àúà ,ìàéìîb ïaø dì øîà̈©¨©¨©§¦¥£¨£¨¨§©
ìàâøLip` ,xnelk ,ux`l xpd z` sgce iz`ad ip`y xengd `a ± ¦§¨¨

mitq`znd ernyiy ick ok eyre ,xzei dey didy cgeya izgvip
.ezelap my

:dpyna epipy'åë ïéøB÷ ïéà äî éðtîezia lehia iptn ,mda ¦§¥¨¥¦
.yxcnd

:miaezka oixew oi` izn zwelgn d`ian `xnbdeðL àì ,áø øîà̈©©Ÿ¨
,miaezka oixew oi`y df oic dpyp `l ±ïîæa àlàa dyxcdúéa ¤¨¦§©¥

,Løãnä,dlik`d mcew epiidcLøãnä úéa ïîæa àlL ìáà- ©¦§¨£¨¤Ÿ¦§©¥©¦§¨
,zexky meyn miyxec eid `l f`y ,dlik`d xg`lïéøB÷,miaezka ¦

.yxcnd zia lehia meyn oz`ixwa oi`yeléôà ,øîà ìàeîLe§¥¨©£¦
.ïéøB÷ ïéà Løãnä úéa ïîæa àlL¤Ÿ¦§©¥©¦§¨¥¦

:l`eny lr dywn `xnbdéðéà`ly s`y ,l`eny xaeq jk m`d ± ¥¦
,oixew oi` yxcnd zia onfaäåä ìàeîLc déøúà àòcøäð àäå± §¨§©§§¨©§¥¦§¥£¨

ebdp enewnay i`ceae ,l`eny ly eixebn mewn `id `rcxdp ixde
,ezenkàúaLc àúçðîa íéáeúëa àøãéñ é÷ñt àòcøäðáe± ¦§©§§¨¨§¦¦§¨¦§¦§¦§¨¨§©§¨

zrcy gkene ,zaya dgpna miaezka dyxt mixew eid `rcxdpae
.yxcnd zia onfa `ly miaezka `exwl xzeny l`eny

:`xnbd zvxznøîzéà éëä øîzéà éà àlàxn`py dn `l` ± ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
,xn`p jky jgxk lr ,l`enye ax zwelgnaeðL àì ,áø øîà- ¨©©Ÿ¨

,miaezka oixew oi`y df oic dpyp `lLøãnä úéa íB÷îa àlà¤¨¦§¥©¦§¨
,ea yxec mkgdy mewna epiidcLøãnä úéa íB÷îa àlL ìáà£¨¤Ÿ¦§¥©¦§¨

,ïéøB÷.yxcnd ziaa miyxecy onfa elit`ïéa ,øîà ìàeîLe ¦§¥¨©¥
,Løãnä úéa íB÷îa àlL ïéa Løãnä úéa íB÷îadf m`ïîæa ¦§¥©¦§¨¥¤Ÿ¦§¥©¦§¨¦§©

a dyxcd,ïéøB÷ ïéà Løãnä úéaezlhan miaezka d`ixwdy itl ¥©¦§¨¥¦
la` ,yxecd lv` zklln,ïéøB÷ Løãnä úéa ïîæa àlLziaa s` ¤Ÿ¦§©¥©¦§¨¦

.elhan epi`y ,yxcnddéîòèì ìàeîL àãæàål`enyy df xace ± §¨§¨§¥§©§¥
,exn` ezhiyl ,xn`àúçðîa íéáeúëc àøãéñ é÷ñt àòcøäðác§¦§©§§¨¨§¦¦§¨¦§¦§¦§¨¨

àúaLcmiaezka dyxt mixew eid `rcxdpa oky ±,zaya dgpna §©§¨
.yxcnd zia onfa `l dfy oeik

:l`eny zrca dxizqd lr xg` uexiz zvxzn `xnbdéMà áø©©¦
àøwéòî ïøîàãk íìBòì ,øîàixaca dligza epxn`y itk ± ¨©§¨§©£¨¨¥¦¨¨

oi`e ,yxcnd zia onfa `ly elit` miaezka oixew oi`y ,l`eny
,eixac z` zepyl jxevìàeîLeeixac z` xn`,äéîçð éaøk §¥§©¦§¤§¨

àéðúc`ziixaa(`"d c"it `ztqez),Lãwä éáúk eøîàL ét ìò óà §©§¨©©¦¤¨§¦§¥©Ÿ¤
[miaezk-]ïäa ïéðBL ìáà ,ïäa ïéøB÷ ïéàmiyxcna zepyl xzen ± ¥¦¨¤£¨¦¨¤

,miaezkd lry,ïäa ïéLøBãådyxcd rvn`a m`e÷eñôì Cøöð §§¦¨¤¦§¨§¨
,ea aezk dn ze`xläî éðtî ,äéîçð éaø øîà .Ba äàBøå àéáî¥¦§¤¨©©¦§¤§¨¦§¥¨

eøîà,minkgeøîàiL éãk ,ïäa ïéøB÷ ïéà Lãwä éáúk,miyp` ¨§¦§¥©Ÿ¤¥¦¨¤§¥¤Ÿ§
ïkL ìëå ,ïéøB÷ ïéà Lãwä éáúëaoixew oi`y,úBèBéãä éøèLa §¦§¥©Ÿ¤¥¦§¨¤¥§¦§¥¤§

,dingp iax itle .exiagl gley mc`y zexbi` e` ,zepeayg ,oebk
,zeheicd ixhy meyn `ed miaezka `exwl exq`y mrhdy xaeqd
,l`eny xn`y dne ,yxcnd zia onfa `ly s` mda `exwl xeq`
iax zhiyl `ed ,oda oixew oi` yxcnd zia onfa `ly elit`y
mixaeqd minkgk hwepd axl dcen envr l`eny la` ,dingp
,yxcnd zia lehia meyn `ed miaezka `exwl exq`y mrhdy
zia lehia ea oi`y ,miaezka `exwl xzen yxcnd zia onfa `lye
dgpna miaezka e`xwiy `rcxdpa l`eny bidpd jkle ,yxcnd

.zaya

äðùî
ïéìévîzaya dwilcd on÷ézlyøôqädxezøôqä íò,dxez ©¦¦¦©¥¤¦©¥¤

ïëBúa LiL ét ìò óàå ,ïéìéôzä íò ïéìéôzä ÷éúåjeza±] §¦©§¦¦¦©§¦¦§©©¦¤¥§¨
[miwizd,úBòî.wizdn zernd z` xrpl edekixvd `leïëéäìe ¨§¥¨

ïúBà ïéìévî,ycewd iazk lk z`eleôî BðéàL éBáîìïa .L ©¦¦¨§¨¤¥§¨¤
,øîBà àøéúaoilivnleôîì óà.L §¥¨¥©©§¨

àøîâ
zeidl gqt axr lgyk ,mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
exer lk z` hiytdl xzen m`d ,gqt oaxw meia ea mihgeye ,zaya
,mialgd z` `ivedl ick jxvpy wlgd z` wx e` gqtd ly

:mi`pzd cg`k epzpynn di`x `xnbd d`ianeïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
øNò äòaøàgqt axr epiidc ,oqipaïéèéLôî ,úaMa úBéäì ìçL ©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨©§¦¦

úàly exerçñtämilbxdn,äæçä ãòz` `ivedl elkeiy ick ¤©¤©©¤¨¤
zayd z` dgec gqtd ialg zxhwdy ,mxihwdle eialg`l la` ,

,heicd jxev `l` deab jxev dfa oi`y meyn zaya xzei ehiyti
,íéøîBà íéîëçå .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨©£¨¦§¦

.Blek úà ïéèéLôî©§¦¦¤
elek z` hiytdl mixizny minkg ly mnrh edn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zayaàîìLaxacd oaen ±Bða ìàòîLé éaøì ¦§¨¨§©¦¦§¨¥§
,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL,dfgd cr wx hiytdl xzenyàäc ¤©¦¨¨¤§¨§¨

déì ãéáòúéàz` `ivedl xyt` dfgd cr dhytday meyn ± ¦§£¦¥
d ick dyrp xake ,mxihwdl mialgdCøBöléàî ïðaøì àlà ,dBáb ¤¨©¤¨§©¨¨©

àîòèjxev jka oi` ixd ,elek z` hiytdl xzeny mrhd dn ± ©£¨
:`xnbd daiyn .deabøîàc ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨©

àø÷(c fh ilyn)'eäðònì 'ä ìòt ìk'ceake ,eceakl 'd dyr lkd - §¨Ÿ¨©©©£¥
.elek z` hiytiy `ed 'dàkéà eäðònì éàî àëäåedn o`ke ± §¨¨©©©£¥¦¨

.elek z` ehiytiy eceakçéøñé àlL ,øîà óñBé áø`l m` xyad ©¥¨©¤Ÿ©§¦©
miny ceak df oi`e ,egixqne enngn xerdy ,xerd z` hiyti

.xyad gixqiy,øîà àáø,elek z` mihiytny minkg ly mnrh ¨¨¨©
ïéìèeî íéîL éLã÷ eäé àlLoeifaaäìáðk. ¤Ÿ§¨§¥¨©¦¨¦¦§¥¨

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî.`axl sqei ax oia lcadd edn ± ©¥©§
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàote`a ,mdipia lcad yi ±çpîc ¦¨¥©§§©©

àáäãc àøBútàepi`y adf ly ogley lr gpen gqtd oaxwy ± ©§¨§©£¨
z` mihiytn sqei axle ,elek z` hiytdl xeq` `axl ,oeifaa lhen

.gixqi `ly elekénð éà,mdipia lcad yiy sqep ote` ±àîBé ¦©¦¨
àðzñàcdng dpi` ,dgep gex `idy zipetv gex ea zayepy mei ± §©§¨¨

xeq` sqei axl jkle ,gixqi xyady yyg oi`e ,zppev dpi`e
.oeifaa lhene zeid elek z` mihiytn `axle ,elek z` hiytdl
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zay(oey`x meil)

àãçBL ìa÷î àìc àîL ìé÷L äåäcmy envr lr `iven didy ± ©£¨¨¦§¨§Ÿ§©¥£¨
lawn dide ,eiptl oecl mi`ad mipic ilran cgey lawn epi`y

,xzqa cgeydéa éëeçàì eòamely `ni` ezeg`e l`ilnb oax - ¨§©¥¥
,el berll evxàáäãc àâøL déì àìéiòàmely `ni` el dqipkd ± ©©§¨¥§¨¨§©£¨

,cgeyl adfn dxepndén÷ì ìeæàåezeg`e l`ilnb oax eklde - §¨§©¥
,eiptl oecldéì äøîà,`teqelitl mely `ni`éì éâìôéðc àðéòa ¨§¨¥¨¦¨§¦§§¦¦

éLð éác éñëðaepia` iqkpa inr welgi l`ilnb oaxy dvex ip` ± §¦§¥§¥¨¥
,xhtpyeäì øîà,`teqelitdeâBìt,miqkpa ewlg -déì øîàoax ¨©§§¨©¥

,`teqelitl l`ilnbúeøéú àì àzøa àøa íB÷îa ïì áéúkaezk ± §¦¨¦§§¨§©¨Ÿ¥
,zyxei zad oi` oa yiy mewna ,dxeza epldéì øîà,`teqelitd ¨©¥

úáéäéúéàå äLîc àúééøBà úélèðúéà ïBëòøàî ïeúéìâc àîBé ïî¦¨¦§¦¥©§£¦§§©¦©§¨§Ÿ¤§¦§§¦©
éúéøçà àøôñdyn zxez mkn gwlp mkvx`n mzilby mein ± ¦§¨©£¦¦

,xg` xtq mkl ozipeïeúøé àãçk àzøáe àøa déa áéúëeaezke - §¦¥§¨§©¨©£¨¥§
.cgi eyxii zae oa ,df xtqaàøîç eäéà déì ìéiò øãä ,øçîì§¨¨£©©¥¥¦£¨¨

àáeì`edy] ael ux`n `ad xeng cgeyk l`ilnb oax el qipkd - ¨
,eiptl oecl aey e`ae ,[gaeyne aeh xengúéìéôL ,eäì øîà̈©§§¦¦

àøôñc déôéñì,`edd xtqd seqa izpiir ±déa áúëe,ea aezke - §¥¥§¦§¨§¦¥
éúéúà äLîc àúééøBà ïî úçôéîì àì àðàzegtl iz`a `l ip` ± £¨Ÿ§¦§©¦©§¨§Ÿ¤£¥¦

,dyn zxeznéúéúà äLîc àúééøBà ìò éôñBàì [àìå]`le ± §Ÿ§§¥©©§¨§Ÿ¤£¥¦
,iz`a dyn zxez lr siqedlàì àzøa àøa íB÷îa déa áéúëe§¦¥¦§§¨§©¨Ÿ

úeøéú,zyxei zad oi` oa yiy mewnay ea aezke ±déì äøîà ¥¨§¨¥
,mely `ni`éøBäð øBäðàâøLk Cel dfnxe ,xpk jxe` xi`z ± §§¨¦§¨¨

,cgeya dxepn el dpzpyLèáe àøîç àúà ,ìàéìîb ïaø dì øîà̈©¨©¨©§¦¥£¨£¨¨§©
ìàâøLip` ,xnelk ,ux`l xpd z` sgce iz`ad ip`y xengd `a ± ¦§¨¨

mitq`znd ernyiy ick ok eyre ,xzei dey didy cgeya izgvip
.ezelap my

:dpyna epipy'åë ïéøB÷ ïéà äî éðtîezia lehia iptn ,mda ¦§¥¨¥¦
.yxcnd

:miaezka oixew oi` izn zwelgn d`ian `xnbdeðL àì ,áø øîà̈©©Ÿ¨
,miaezka oixew oi`y df oic dpyp `l ±ïîæa àlàa dyxcdúéa ¤¨¦§©¥

,Løãnä,dlik`d mcew epiidcLøãnä úéa ïîæa àlL ìáà- ©¦§¨£¨¤Ÿ¦§©¥©¦§¨
,zexky meyn miyxec eid `l f`y ,dlik`d xg`lïéøB÷,miaezka ¦

.yxcnd zia lehia meyn oz`ixwa oi`yeléôà ,øîà ìàeîLe§¥¨©£¦
.ïéøB÷ ïéà Løãnä úéa ïîæa àlL¤Ÿ¦§©¥©¦§¨¥¦

:l`eny lr dywn `xnbdéðéà`ly s`y ,l`eny xaeq jk m`d ± ¥¦
,oixew oi` yxcnd zia onfaäåä ìàeîLc déøúà àòcøäð àäå± §¨§©§§¨©§¥¦§¥£¨

ebdp enewnay i`ceae ,l`eny ly eixebn mewn `id `rcxdp ixde
,ezenkàúaLc àúçðîa íéáeúëa àøãéñ é÷ñt àòcøäðáe± ¦§©§§¨¨§¦¦§¨¦§¦§¦§¨¨§©§¨

zrcy gkene ,zaya dgpna miaezka dyxt mixew eid `rcxdpae
.yxcnd zia onfa `ly miaezka `exwl xzeny l`eny

:`xnbd zvxznøîzéà éëä øîzéà éà àlàxn`py dn `l` ± ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
,xn`p jky jgxk lr ,l`enye ax zwelgnaeðL àì ,áø øîà- ¨©©Ÿ¨

,miaezka oixew oi`y df oic dpyp `lLøãnä úéa íB÷îa àlà¤¨¦§¥©¦§¨
,ea yxec mkgdy mewna epiidcLøãnä úéa íB÷îa àlL ìáà£¨¤Ÿ¦§¥©¦§¨

,ïéøB÷.yxcnd ziaa miyxecy onfa elit`ïéa ,øîà ìàeîLe ¦§¥¨©¥
,Løãnä úéa íB÷îa àlL ïéa Løãnä úéa íB÷îadf m`ïîæa ¦§¥©¦§¨¥¤Ÿ¦§¥©¦§¨¦§©

a dyxcd,ïéøB÷ ïéà Løãnä úéaezlhan miaezka d`ixwdy itl ¥©¦§¨¥¦
la` ,yxecd lv` zklln,ïéøB÷ Løãnä úéa ïîæa àlLziaa s` ¤Ÿ¦§©¥©¦§¨¦

.elhan epi`y ,yxcnddéîòèì ìàeîL àãæàål`enyy df xace ± §¨§¨§¥§©§¥
,exn` ezhiyl ,xn`àúçðîa íéáeúëc àøãéñ é÷ñt àòcøäðác§¦§©§§¨¨§¦¦§¨¦§¦§¦§¨¨

àúaLcmiaezka dyxt mixew eid `rcxdpa oky ±,zaya dgpna §©§¨
.yxcnd zia onfa `l dfy oeik

:l`eny zrca dxizqd lr xg` uexiz zvxzn `xnbdéMà áø©©¦
àøwéòî ïøîàãk íìBòì ,øîàixaca dligza epxn`y itk ± ¨©§¨§©£¨¨¥¦¨¨

oi`e ,yxcnd zia onfa `ly elit` miaezka oixew oi`y ,l`eny
,eixac z` zepyl jxevìàeîLeeixac z` xn`,äéîçð éaøk §¥§©¦§¤§¨

àéðúc`ziixaa(`"d c"it `ztqez),Lãwä éáúk eøîàL ét ìò óà §©§¨©©¦¤¨§¦§¥©Ÿ¤
[miaezk-]ïäa ïéðBL ìáà ,ïäa ïéøB÷ ïéàmiyxcna zepyl xzen ± ¥¦¨¤£¨¦¨¤

,miaezkd lry,ïäa ïéLøBãådyxcd rvn`a m`e÷eñôì Cøöð §§¦¨¤¦§¨§¨
,ea aezk dn ze`xläî éðtî ,äéîçð éaø øîà .Ba äàBøå àéáî¥¦§¤¨©©¦§¤§¨¦§¥¨

eøîà,minkgeøîàiL éãk ,ïäa ïéøB÷ ïéà Lãwä éáúk,miyp` ¨§¦§¥©Ÿ¤¥¦¨¤§¥¤Ÿ§
ïkL ìëå ,ïéøB÷ ïéà Lãwä éáúëaoixew oi`y,úBèBéãä éøèLa §¦§¥©Ÿ¤¥¦§¨¤¥§¦§¥¤§

,dingp iax itle .exiagl gley mc`y zexbi` e` ,zepeayg ,oebk
,zeheicd ixhy meyn `ed miaezka `exwl exq`y mrhdy xaeqd
,l`eny xn`y dne ,yxcnd zia onfa `ly s` mda `exwl xeq`
iax zhiyl `ed ,oda oixew oi` yxcnd zia onfa `ly elit`y
mixaeqd minkgk hwepd axl dcen envr l`eny la` ,dingp
,yxcnd zia lehia meyn `ed miaezka `exwl exq`y mrhdy
zia lehia ea oi`y ,miaezka `exwl xzen yxcnd zia onfa `lye
dgpna miaezka e`xwiy `rcxdpa l`eny bidpd jkle ,yxcnd

.zaya

äðùî
ïéìévîzaya dwilcd on÷ézlyøôqädxezøôqä íò,dxez ©¦¦¦©¥¤¦©¥¤

ïëBúa LiL ét ìò óàå ,ïéìéôzä íò ïéìéôzä ÷éúåjeza±] §¦©§¦¦¦©§¦¦§©©¦¤¥§¨
[miwizd,úBòî.wizdn zernd z` xrpl edekixvd `leïëéäìe ¨§¥¨

ïúBà ïéìévî,ycewd iazk lk z`eleôî BðéàL éBáîìïa .L ©¦¦¨§¨¤¥§¨¤
,øîBà àøéúaoilivnleôîì óà.L §¥¨¥©©§¨

àøîâ
zeidl gqt axr lgyk ,mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
exer lk z` hiytdl xzen m`d ,gqt oaxw meia ea mihgeye ,zaya
,mialgd z` `ivedl ick jxvpy wlgd z` wx e` gqtd ly

:mi`pzd cg`k epzpynn di`x `xnbd d`ianeïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
øNò äòaøàgqt axr epiidc ,oqipaïéèéLôî ,úaMa úBéäì ìçL ©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨©§¦¦

úàly exerçñtämilbxdn,äæçä ãòz` `ivedl elkeiy ick ¤©¤©©¤¨¤
zayd z` dgec gqtd ialg zxhwdy ,mxihwdle eialg`l la` ,

,heicd jxev `l` deab jxev dfa oi`y meyn zaya xzei ehiyti
,íéøîBà íéîëçå .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨©£¨¦§¦

.Blek úà ïéèéLôî©§¦¦¤
elek z` hiytdl mixizny minkg ly mnrh edn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zayaàîìLaxacd oaen ±Bða ìàòîLé éaøì ¦§¨¨§©¦¦§¨¥§
,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL,dfgd cr wx hiytdl xzenyàäc ¤©¦¨¨¤§¨§¨

déì ãéáòúéàz` `ivedl xyt` dfgd cr dhytday meyn ± ¦§£¦¥
d ick dyrp xake ,mxihwdl mialgdCøBöléàî ïðaøì àlà ,dBáb ¤¨©¤¨§©¨¨©

àîòèjxev jka oi` ixd ,elek z` hiytdl xzeny mrhd dn ± ©£¨
:`xnbd daiyn .deabøîàc ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨©

àø÷(c fh ilyn)'eäðònì 'ä ìòt ìk'ceake ,eceakl 'd dyr lkd - §¨Ÿ¨©©©£¥
.elek z` hiytiy `ed 'dàkéà eäðònì éàî àëäåedn o`ke ± §¨¨©©©£¥¦¨

.elek z` ehiytiy eceakçéøñé àlL ,øîà óñBé áø`l m` xyad ©¥¨©¤Ÿ©§¦©
miny ceak df oi`e ,egixqne enngn xerdy ,xerd z` hiyti

.xyad gixqiy,øîà àáø,elek z` mihiytny minkg ly mnrh ¨¨¨©
ïéìèeî íéîL éLã÷ eäé àlLoeifaaäìáðk. ¤Ÿ§¨§¥¨©¦¨¦¦§¥¨

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî.`axl sqei ax oia lcadd edn ± ©¥©§
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàote`a ,mdipia lcad yi ±çpîc ¦¨¥©§§©©

àáäãc àøBútàepi`y adf ly ogley lr gpen gqtd oaxwy ± ©§¨§©£¨
z` mihiytn sqei axle ,elek z` hiytdl xeq` `axl ,oeifaa lhen

.gixqi `ly elekénð éà,mdipia lcad yiy sqep ote` ±àîBé ¦©¦¨
àðzñàcdng dpi` ,dgep gex `idy zipetv gex ea zayepy mei ± §©§¨¨

xeq` sqei axl jkle ,gixqi xyady yyg oi`e ,zppev dpi`e
.oeifaa lhene zeid elek z` mihiytn `axle ,elek z` hiytdl

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

המשך בעמוד קלו



xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc zay(ipy meil)

:`xnbd dgecéîc éî,dfl df zencl yi ike ±íúä,epzpyna my ± ¦¨¥¨¨
xtqd wizáãì ñéña äNòðøzenä øixdy ,dwilc `la elhlhl ©£¨¨¦§¨¨©¨

mb livdl xtqd ab` exizd jkl ,llk lehlh xeqi` ea oi` xtqd
la` ,wizd z`àëäxerd ,gqtd lehlh iabl o`k ±ñéña äNòð ¨¨©£¨¨¦

øeñàä øáãì,envr cvn elhlhl xeq`y xyal epiidc ,elhlhl §¨¨¨¨
dlila `l` lk`p epi` gqtdy ,zaya dlik`l ie`x epi`y meyn
exer la` ,lehlha xzen did xer mzq m` s` jkl ,ilv `edyke
oi`y oky lke ,xyal qiqa `ede zeid elhlhl xeq` gqtd ly

.envr cvn dvwen `ed xerd s`y meyn xerd z` lhlhl
:xg` ote`a epzpynn minkg ly di`xd z` x`al dqpn `xnbd

déì éøîà÷ éëä àlàly epa l`rnyi iaxl minkg el exn` jk ± ¤¨¨¦¨¨§¦¥
,dwexa oa opgei iaxìò óàå øôqä íò øôñ ìL ÷éz ïéìévî íà¦©¦¦¦¤¥¤¦©¥¤§©©

,úBòî BëBúa LiL étxac mdy zernl mb qiqa `ed wizdy s` ¦¤¥§¨
,lehlha xeq`døNa ábà øBò ìèìèð àìly miny ceak iptn Ÿ§©§¥©©¨¨

dgec .envr cvn lehlha xeq`d xac `ed xyady s`e ,xyad
:`xnbdéîc éî,dfl df zencl yi ike ±íúäwiz ,epzpyna my ± ¦¨¥¨¨

xtqd,øeñàä øáãì ñéña äNòð,zernl epiidc,øzenä øáãìe ©£¨¨¦§¨¨¨¨§¨¨©¨
,xtql epiidcàëäxerd ,gqtd lehlh iabl o`k ±ñéña äNòð Blek ¨¨©£¨¨¦

øeñàä øáãìm` s` jkl ,lehlha xeq` xyad s` ixdy ,cala §¨¨¨¨
,xyal qiqa `ede zeid elhlhl xeq` o`k ,lehlha xzen xerd did

hlha xeq` xerd s`y meyn xerd z` lhlhl oi`y oky lke.le
:xg` ote`a epzpynn minkg ly di`xd z` x`al dqpn `xnbd

déì éøîà÷ éëä àlà,minkg el exn` jk ±LiL ÷éz ïéàéáî íà ¤¨¨¦¨¨§¦¥¦§¦¦¦¤¥
àîìòî úBòî BëBúawiz ziaa xg` mewnn `iadl xzen m` ± §¨¥¨§¨

ick ,xtq ea yiy `la zern ekezae,äøBz øôñ Ba ìéväìjixv oi`e §©¦¥¤¨
xeq`d xacl qiqa `ed zernd mr wizdy s` ,zernd jilydl

,cala,øNa ábà øBò ìèìèð àìxeq`d xacl qiqa `edy s` Ÿ§©§¥©©¨¨
.cala

:`xnbd zl`eyïìðî dôeb àéäåxzeny ,envr df oic epl oipn ± §¦¨§¨¨
,dxez xtqd z` ea livdl ick xg` mewnn zern mr wiz `iadl

àîéìéàxn`p m` ±eäì éãL àì déa úéàc àëéäcîcjkn ± ¦¥¨§¦§¥¨§¦¥Ÿ¨¥§
jixv epi`e cgi mlivn `ed ixd ,xtqd mr zern wiza yi xy`ky

lirl epzpyna x`eany itk ,zernd z` jilydl(:fhw),énð ééeúéà¦¥©¦
ïðéúééîxtq ea gipdl ick zern ekezae wiz `iadl mb xyt` ± ©§¦©

.elivdl,éîc éîwizd jeza gpen xtqdyk dfl df zencl yi ike ¦¨¥
,xtqd z` ea gipdl ick cala zern mr wiz z`adl ,zernd mr

íúäjilydl jixv epi` wizd jeza zernde xtqdy dxwna my ± ¨¨
`ny ,zernd z`éëäå éëäcàzernd z` jilyiy cera ±äìôð ©§¨¦§¨¦¨§¨

ä÷éìc,xtqd lràëäwiz xg` mewnn `iany dxwna o`k ± §¥¨¨¨
,zern ekezaeïðécLéì éëäå éëäcàwizd z` `ian `edy cera ± ©§¨¦§¨¦¦§¦©

.ez`ia jxc zernd z` jilyi xtqd z` ea qipkdl
lirl epx`iay itk epzpynn di`xd z` x`al zxfeg `xnbd(:fhw)

minkg migiken ji` epiywdy `iyewd z` zvxzne ,dhytd oiprl
:`ziixe`c xeqi` `edy dhytd lr opaxc xeqi` `edy lehlhn

àøwéòî ïðéøîàãk íìBòì ,éMà áø øa øî øîà àlàitk ± ¤¨¨©©©©©¦§¨¦§©§¦©¥¦¨¨
oa opgei iax ly epa l`rnyi iaxe minkgy ,dligza epx`iay
,epzpynn di`x mi`ian minkge ,dhytd oiprl wx miwleg dwexa
oeik ,zern ekeza yiy it lr s`e xtqd mr xtqd wiz milivn m`y
o`k s` ,deab jxev ab` zernd zlvd ly heicd jxev exizdy
jxevl dfgd cr xerd z` hiytdl deab jxev yiy oeik ,dhytda
lk z` hiytdl deab jxev ab` xzen didiy ,mixeni`d zxhwd

,xerdCì àéL÷ à÷ãelirl ziywdy `iyewd lre ±(:fhw)ji` , §¨©§¨¨
zhytd z` xizdl epzpynn l`rnyi iaxl gikedl mivex minkg

ixd ,gqtdàëäxeqi`d ,zern mr wiz zlvd iabl epzpyna o`k ± ¨¨
`edìeèìès` exizd deab jxev ab` jkle ,opaxcn wx xeq` `edy ¦§

,heicd jxevàëäå,zaya gqtd zhytda mzwelgn iabl o`k - §¨¨

`idy dhytd iabl `ed oecipdäëàìîok m`e ,dxezd on dxeq`d §¨¨
,ayiil yi ,dxezd on dk`ln `idy dhytd xizdl el egiked ji`

xaecnyøBòì déì éòa÷ àìc ïBâkxerd z` jixv epi`y ± §§Ÿ¨¨¥¥¨
on xeqi` ea oi` jkle ,xerd jxevl hiytdl oiekzn epi`e ,hiytny

dxezdmr wiz livdl xzeny myk ,dpyndn egiked minkge ,
deab jxev ab` heicd jxev exizdy meyn ,zern ea yiy s` xtqd
z` jixv epi`yk xerd lk z` hiytdl mb xizp ,opaxc xeqi`a

.opaxc xeqi` `edy xerd
:`xnbd dywneäééåøz éøîàc àáøå ééaà àäås` ,[mdipy exn`±] §¨©©¥§¨¨§¨§¦©§©§

,xzen oiekzn oi`y xacy xaeq oerny iaxyïBòîL éaø äãBî¤©¦¦§
úeîé àìå déLéø ÷éñôaipi`e dndad y`x z` jezg` xne`a ± ¦§¦¥¥§Ÿ¨

s` o`k mb jk ,zenzy i`cee zeid ,aiig `edy ,zenzy oiekzn
`ed mewn lkn ,xerd jxevl dndad z` hiytdl oiekzn epi`y
didiy ,dpyndn egiked minkg :`xnbd zvxzn .xeq`e dhiytn

ote`a elek z` hiytdl xzenéæøáa déì ìé÷Lcz` hiytny ± §¨¦¥§©§¥
oi`y ,jka dhytd jxc oi`y zephw zekizga jli`e dfgdn xerd
zern mr wiz milivn m`e ,opaxc xeqi` `l` dxezd on dk`ln ef
,opaxc xeqi`a deab jxev ab` heicd jxev exizdy xtqd ab`

.opaxc xeqi` `edy ifxaa elek z` hiytdl xzen didiy
:dpyna epipy'åëå ïúBà ïéìévî ïëéäìeoa ,yletn epi`y ieanl §¥¨©¦¦¨

.yletnl s` xne` `xiza
zxxan .yletn epi`y iean edne yletnd iean edn zx`an `xnbd

:`xnbdéîc éëéäiean [edn-]leôîLlivdl xizn `xiza oay ¥¦¨¥§¨
e ,ycewd iazk z` ekezléîc éëéäieanleôî BðéàL,Litly ¥¦¨¥¤¥§¨

:`xnbd daiyn .ycewd iazk z` livdl xzen mkezl wx minkg
,àcñç áø øîàyi xy`kìLúBvéçî L,ieana zenilyïééçì éðLe ¨©©¦§¨¨Ÿ§¦§¥§¨¦

el oi`y iriaxd cva gztd iciv ipyn miverp micenr ipye ±
,dvignleôî BðéàL éBáî eäæL,miaxd zeyxl gezt epi`y ± ¤¨¤¥§¨

yi xy`keìLúBvéçî Lzenilyãçà éçìågzta uerp cg` dpwe ± ¨Ÿ§¦§¤¦¤¨
,dvign el oi`yleôîä éBáî eäæeäééåøúå ,Lopax epiidc ,mdipye ± ¤¨©§¨§©§©§

,`xiza oaeøæòéìà éaøc àaélà,xfril` iax zrck mixaeq -ïðúc ©¦¨§©¦¡¦¤¤¦§©
dpyna(a"n `"t oiaexir),éBáî øLëämr iean ly ezpnfde ezpkd ± ¤§¥¨

,ekeza lhlhl xzen didiy zevign yly,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦
dvign el oi`y gzta siqedl jixväøB÷å éçì.dxew mbe igl mb ± ¤¦§¨

,íéøîBà ìlä úéáesiqedl witqnøæòéìà éaø .äøB÷ Bà éçì Bà ¥¦¥§¦¤¦¨©¦¡¦¤¤
,øîBàjixv.íééçì éðLiax zrck `xiza oae minkg mixaeqe ¥§¥§¨¦

miigl ipya `l` cg` igla xzip iean oi`y xfril`iazk zlvdae ,
ipy jixv minkg zrcle ,cg` igl witqny `xiza oa xaeq ycewd

.ezkldk miigl
:`cqg ax lr zeiyew izy dywn daxìL ,äaø déì øîàL ¨©¥©¨¨Ÿ

leôî ãçà éçìå úBvéçîdéì úéø÷ Liean lr xnel xyt` m`d ± §¦§¤¦¤¨§¨¨¥¥
zeyxl geztd yletnd iean `edy cg` igle zevign yly mr
xzip ieand oi`e miigl ipy jixvy xfril` iax xaeq mpn`e ,miaxd
igl el yi ixdy yletnd iean `xwp epi` mewn lkn ,cg` igla

.egztaãBòå,`iyewïðaøìieanl wx ycewd iazk z` milivny §§©¨¨
,ie`xk oweznyBëBúì ìévðmb,ïé÷Lîe ïéìëBàiazk z` wx `le ©¦§¨¦©§¦

oldl dpyna x`ean recne ,ycewd(.kw)milivn miwyne milke`y
.mze` milivn oi` ieanly rnyne ,xvgl wx

:yletn epi`e yletn edn xg` yexit yxtn dax,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨
yi m`úBvéçî ézL,ieand iciv ipyn,ïééçì éðLegzt lkl igl §¥§¦§¥§¨¦
,gzteleôî BðéàL éBáî eäæ,Lyi m`eeäæ ãçà éçìå úBvéçî ézL ¤¨¤¥§¨§¥§¦§¤¦¤¨¤

leôîä éBáîeäééåøúå ,L[`xiza oae opax-],äãeäé éaøc àaélà ¨©§¨§©§©§©¦¨§©¦§¨
àéðúc,`ziixaaíéza éðL Bì LiL éî ,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé §©§¨¤¤©¥¨©©¦§¨¦¤¤§¥¨¦

,íéaøä úeLø écö éðLa,ef cbpk ef,ïkéî éçìå ïkéî éçì äNBòigl ¦§¥¦¥§¨©¦¤¤¦¦¨§¤¦¦¨
,miaxd zeyxl migztd ipy z` mezql ,gzte gzt lkläøB÷ Bà¨

ïúBðå àNBðå ,ïkéî äøB÷å ïkéî[lhlhne-]Bì eøîà .òöîàa ¦¨§¨¦¨§¥§¥¨¤§©¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc zay(ipy meil)

epi`y iean edne yletnd iean edn xg` xe`ia x`an iy` ax
:yletn,éMà áø øîà àlàieana yi m`ìLãçà éçìå úBvéçî L ¤¨¨©©©¦¨Ÿ§¦§¤¦¤¨

leôî BðéàL éBáî äæ,Lieana yi m`eìLeäæ éçì àìa úBvéçî L ¤¨¤¥§¨¨Ÿ§¦§Ÿ¤¦¤
leôîä éBáî,Liabl xfril` iaxk mixaeq mdipy `xiza oae opaxe ¨©§¨

,miigl ipy mikixvy ,iean xykdåy opax mixaeqéaøì eléôà §£¦§©¦
øîàc øæòéìàiean xykdlyïðéòaipy [mikixv-]éléî éðä ,íééçì ¡¦¤¤§¨©¨¦©§¨©¦¨¥¦¥

`l` mpi` el` mixac ±ì ìáà ,ïé÷Lîe ïéìëBàìlivd,äøBz øôñ §¨¦©§¦£¨§¥¤¨
ébñ éçì ãça,xaeq `xiza oae ,xtqd ceak iptn ,witqn cg` igl ± §©¤¦©¦

oi`y ieanl s` milivny xfril` iax xaeq ,dxez xtq zlvd iably
.llk igl ea

äðùî
:dwilcdn livdl xzen cer dn x`al dkiynn dpyndïéìévî©¦¦

dwilcdnìL ïBæîúBceòñ Llk`n ,zayd zecerq jxevléeàøä §¨Ÿ§¨¨
,íãàìmilivn,íãàìlk`neäîäáì éeàøämilivn,äîäáìitk §¨¨§¨¨¨¨¦§¥¨¦§¥¨

.meid eze`l dkixvy dnúaL éìéìa ä÷éìc äìôð ,ãöékmcew ¥©¨§¨§¥¨§¥¥©¨
,dcerqdìL ïBæî ïéìévî,úBceòñ Ldltp dwilcd m`eúéøçLa ©¦¦§¨Ÿ§§©£¦

,zixgy zcerq mcew,úBceòñ ézL ïBæî ïéìévîdltp dwilcd m`e ©¦¦§§¥§
äçðîamilivn ,ziyily dcerq mcewéñBé éaø .úçà äceòñ ïBæî §¦§¨§§¨©©©¦¥

ìL ïBæî ïéìévî íìBòì ,øîBà,úBceòñ L.lk`y xg`l s`e ¥§¨©¦¦§¨Ÿ§

àøîâ
:zecerq ylyn xzei livdl xeq` recn dpynd lr dywn `xnbd

çøè÷ àøzéäa éãkîlivn oky ,xzid xaca gxeh `ed ixd - ¦§¦§¤¥¨¨¨©
ok m` ,lehlha xzend mewnl lehlha mixzeny milke`éôè ìévð©¦§¥

:`xnbd zvxzn .zecerq yly oefnn xzei livdl el exiziy ±øîà̈©
ééeaëì éúà déì úéøL éà ,BðBîî ìò ìeäa íãàL CBzî ,àáø± ¨¨¦¤¨¨¨©¨¦¨¥¥¨¥§©¥

zayy gkyi ,daxd livdl ezelida jezn ,xzei livdl el xizp m`
.zeakl `eaie meid

:`ax ly evexiz lr dywn iia`àéðúc àä àlà ,ééaà déì øîà± ¨©¥©©¥¤¨¨§©§¨
,`ziixaa epipyy dfúéáç Bì äøaLðoii mrBbb Làøa,zayaàéáî ¦§§¨¨¦§Ÿ©¥¦

éìkcg`,äézçz çépîe,oiid z` livdlàéáé àlL ãáìáeceréìk §¦©¦©©§¤¨¦§©¤Ÿ¨¦§¦
èBì÷éå øçà`l oke ,bbd on jtypy xg`l xie`a ltepd geliwd z` ©¥§¦§

cer `iaióøöéå øçà éìkz`bbd on oiid aefiy ick ,bbl jenq ilkd §¦©¥¦¨¥
ick ,sxvl e` helwl cg` ilkn xzei `iadl xeq` ,xnelk ,ilkl

.oiid z` livdlàkéà äøéæb éàî íúä,my xefbl yi dxifb efi` ± ¨¨©§¥¨¦¨
ick milk daxd `iadl lkei `l dnle xzid xaca gxeh `ed ixd

:`ax uxzn .sxvle helwlénð íúäxaca gexhl exq` my mb ± ¨¨©¦
,xzidànL äøéæbzayy gkyi ,milk daxd xg` xfgny jezn §¥¨¤¨
e meid.íéaøä úeLø Cøc éìk àéáé̈¦§¦¤¤§¨©¦

:jenqa ep`ady `ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbdàôeb± ¨
,jenqa e`aedy `ziixad ixacl aeyp,Bbb Làøa úéáç Bì äøaLð¦§§¨¨¦§Ÿ©

éìk ,èBì÷éå øçà éìk àéáé àlL ãáìáe ,äézçz çépîe éìk àéáî¥¦§¦©¦©©§¤¨¦§©¤Ÿ¨¦§¦©¥§¦§§¦
,ïéçøBà Bì ïîcæð ,óøöéå øçàzzl ick oiid z` jixv `ede ©¥¦¨¥¦§©¥§¦

,zezyl migxe`làìå ,óøöîe øçà éìk ,èìB÷å øçà éìk àéáî¥¦§¦©¥§¥§¦©¥§¨¥§Ÿ
ïéîæé Ck øçàå èBì÷émilkd z` `iany dryay meyn ,migxe` ¦§§©©¨©§¦

,migxe`l oiid z` jixv `l oiicrïéàå .èBì÷é Ck øçàå ïéîæé àlà¤¨©§¦§©©¨¦§§¥
Cëa ïéîéøòîdn z` exi`yie zezyl mikixv mpi`y migxe` onfl ©£¦¦§¨

.livdyïéîéøòî ,eøîà äãeäé øa éñBé éaø íeMîmigxe` onfl ¦©¦¥©§¨¨§©£¦¦
.ziagay oiid z` livdl ick zezyl mikixv mpi`y

livdl ick mixrdl xzen m` zwelgnd z` zelzl dqpn `xnbd
:dnxrd oipra ewlgp mby zxg` mi`pz zwelgna oiid z`àîéì¥¨

éâìôéî÷ òLBäé éaøå øæòéìà éaøc àúâeìôa`pzy xn`p m`d ± ¦§§¨§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¨¦§§¦
z` livdl ick mixrdl xzen m` miwlegd dcedi xa iqei iaxe `nw

,ryedi iaxe xfril` iax ly zwelgna ewlgp ,oiidBúBà ,àéðúc§©§¨

Bða úàå,cg` meia mhgeyl xeq`y dpae dnda ±øBáì eìôpLmeia §¤§¤¨§§
`ly ipyd z` lhlhn `vnp ,xead on cg` dlrn `edy xg`e ,aeh

,aeh meia mdipy z` hegyl xeq`y oeik ,jxevl,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
ïBLàøä úà äìòîxead onì úðî ìòBì äNBò éðMäå ,BèçBL ©£¤¤¨¦©§¨§£§©¥¦¤

äñðøt[zepefn-]BîB÷îa,xead jeza,úeîé àlL ìéáLaepi` la` ©§¨¨¦§¦§¦¤Ÿ¨
`ly lehlh aygpe ,meid ehgeyl xeq`y oeik ,xead on edlrn

.jxevlì úðî ìò ïBLàøä úà ïéìòî ,øîBà òLBäé éaøBèçBL ©¦§ª©¥©£¦¤¨¦©§¨§£
íéøòîe ,BèçBL Bðéàåxzei xead jeza `vnpy ipyd ile` ,xne`e §¥£©£¦

,epnn onyäìòîes`éðMä úà,ehgeyl ickäöø èçBL äæ äöø ©£¤¤©¥¦¨¨¤¥¨¨
èçBL äædvex `ed m`e ,ehgey oey`xd z` hegyl dvex m` ± ¤¥

ixd .dvxiy mdn dfi` hegyl leki ,xnelk ,ipyd z` hegyl leki
iqei iaxe `nw `pz ly mzwelgna ryedi iaxe xfril` iax ewlgpy

xa.xzei livdl ick mixrdl xzen m`d ,dcedi
:zwelgnd dze`a miwleg mpi`y xnel xyt`y dgec `xnbdéànî¦©

,zwelgnd dze`a ewlgpy oipn ±éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìéc¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦
íúä øæòéìàxfril` iax xn` xeal mdipy eltpa my wx `ny - ¡¦¤¤¨¨

meyn ,mixrdl xeq`yäñðøôa øLôàceizepefn el zzl xyt`y ± §¤§¨§©§¨¨
,ciqti `le zeni `ly xead jezaàëä ìáàel dxaypa o`k ± £¨¨¨

,ziagøLôà àìc`iadl `la oiid z` livdl zexyt` oi`y ± §Ÿ¤§¨
,ciqti `iai `l m`e ,milk daxdàìxzeny xeaqi xfril` iax - Ÿ

.zezyle lek`l mikixv mpi`y s` migxe` oinfdle mixrdlåok §
`nyíúä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòmdipy eltpa my `weec ± ©¨Ÿ¨¨©©¦§ª©¨¨

,mixrdl xzeny ryedi iax xn` xealàkéàc íeMî[yiy-]øòö ¦§¦¨©©
íéiç éìòazelrdle mixrdl xzen jkl ,xeaa dndad z` xi`ydl ©£¥©¦

,mdipy z`àëä ìáà,ziagd dxaypa o`k ±àkéìc[oi`y-]øòö £¨¨¨§¥¨©©
àì ,íéiç éìòa.minixrn oi`y xeaqi ryedi iax - ©£¥©¦Ÿ
d`ian `xnbd:dwilcd iptn milke` zlvd oipra `ziixaïðaø eðz̈©¨¨

e zaya dwilc dltp ,`ziixaaäi÷ð út ìévä,zecerq ylylïéà ¦¦©§¦¨¥
äàøãä út ìévî,diwp dpi`y zt ,epiidc ,dpnn dxcd lhipy zt ± ©¦©©§¨¨

dlvd ef ixde ,diwp dpi`y zt sicrn ip` xnel leki epi`y meyn
livd m` la` ,jxevl `ly,äàøãä útzt sicrn ip` xnel leki ©©§¨¨

e diwpìévîmbíéøetkä íBiî ïéìévîe .äi÷ð útiyiy meia lgy ©¦©§¦¨©¦¦¦©¦¦
àì ìáà ,úaMìoilivníéøetkä íBéì úaMî,oey`x meia lgy ©©¨£¨Ÿ¦©¨§©¦¦

lkei mixetikd mei i`venae ,lek`l xeq` mixetikd meiae zeid
,oikdle gexhléøö ïéàåøîBì Coilivn oi`y,áBè íBéì úaMîoeik §¥¨¦©¦©¨§

,aeh mei jxevl aeh meia oikdl lekiyàìåoilivnúaMì úaMî §Ÿ¦©¨©©¨
.äàaä©¨¨

:xepza zt gkyy in oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaa,íBiä åéìò Lcé÷å øepza út çëLlek`l dn el oi`e ¨©©©©§¦¥¨¨©

,zayaïéìévîxepzdnìL ïBæîeàBa íéøçàì øîBàå ,úBceòñ L ©¦¦§¨Ÿ§§¥©£¥¦
íëì eìéväåzecerq yly oefn,äãBø àeäLëe[xepzdn `iven-] §©¦¨¤§¤¤

äcøîa äcøé àìztd z` ea micexy ilka xepzd on `ivei `l ± Ÿ¦§¤§©§¤
,lega dyer `edy jxck dyri `ly ,xepzd lzekn eze` micixtne

àlàztd z` `ivei.ïékña ¤¨§©¦
:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk m`d -éaø éác àðz àäå ¥¦§¨¨¨§¥©¦

,ìàòîLédxeza xn`p(i k zeny),'äëàìî ìë äNòú àì'rnyn ¦§¨¥Ÿ©£¤¨§¨¨
,dk`ln `edy xac wx zaya zeyrl xeq`yøôBL úòé÷z àöé̈¨§¦©¨

,äëàìî dðéàå äîëç àéäL útä úéiãøemzeyrl xeqi` oi`y §¦©©©¤¦¨§¨§¥¨§¨¨
yly jxevl dcxna ztd z` zecxl xeq` recn ok m` .zaya

,dcxna zecxl xeqi` oi`y s` :`xnbd zvxzn .zecerqänk©¨
ì øLôàcïðépLî ééepL,lega dyery jxcn zepyl xyt`y dn ± §¤§¨§©¥§©¦©

.zepyl jixv
ikxev z` oikdl zay axra mikydl jixvy `xnin d`ian `xnbd

:zaydíãà íékLé íìBòì ,àcñç áø øîàzay axraúàöBäì ¨©©¦§¨§¨©§¦¨¨§¨©
úaLzayd ikxev z` onfle gexhl -,øîàpLond zyxtafh zeny) ©¨¤¤¡©
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc zay(ipy meil)

epi`y iean edne yletnd iean edn xg` xe`ia x`an iy` ax
:yletn,éMà áø øîà àlàieana yi m`ìLãçà éçìå úBvéçî L ¤¨¨©©©¦¨Ÿ§¦§¤¦¤¨

leôî BðéàL éBáî äæ,Lieana yi m`eìLeäæ éçì àìa úBvéçî L ¤¨¤¥§¨¨Ÿ§¦§Ÿ¤¦¤
leôîä éBáî,Liabl xfril` iaxk mixaeq mdipy `xiza oae opaxe ¨©§¨

,miigl ipy mikixvy ,iean xykdåy opax mixaeqéaøì eléôà §£¦§©¦
øîàc øæòéìàiean xykdlyïðéòaipy [mikixv-]éléî éðä ,íééçì ¡¦¤¤§¨©¨¦©§¨©¦¨¥¦¥

`l` mpi` el` mixac ±ì ìáà ,ïé÷Lîe ïéìëBàìlivd,äøBz øôñ §¨¦©§¦£¨§¥¤¨
ébñ éçì ãça,xaeq `xiza oae ,xtqd ceak iptn ,witqn cg` igl ± §©¤¦©¦

oi`y ieanl s` milivny xfril` iax xaeq ,dxez xtq zlvd iably
.llk igl ea

äðùî
:dwilcdn livdl xzen cer dn x`al dkiynn dpyndïéìévî©¦¦

dwilcdnìL ïBæîúBceòñ Llk`n ,zayd zecerq jxevléeàøä §¨Ÿ§¨¨
,íãàìmilivn,íãàìlk`neäîäáì éeàøämilivn,äîäáìitk §¨¨§¨¨¨¨¦§¥¨¦§¥¨

.meid eze`l dkixvy dnúaL éìéìa ä÷éìc äìôð ,ãöékmcew ¥©¨§¨§¥¨§¥¥©¨
,dcerqdìL ïBæî ïéìévî,úBceòñ Ldltp dwilcd m`eúéøçLa ©¦¦§¨Ÿ§§©£¦

,zixgy zcerq mcew,úBceòñ ézL ïBæî ïéìévîdltp dwilcd m`e ©¦¦§§¥§
äçðîamilivn ,ziyily dcerq mcewéñBé éaø .úçà äceòñ ïBæî §¦§¨§§¨©©©¦¥

ìL ïBæî ïéìévî íìBòì ,øîBà,úBceòñ L.lk`y xg`l s`e ¥§¨©¦¦§¨Ÿ§

àøîâ
:zecerq ylyn xzei livdl xeq` recn dpynd lr dywn `xnbd

çøè÷ àøzéäa éãkîlivn oky ,xzid xaca gxeh `ed ixd - ¦§¦§¤¥¨¨¨©
ok m` ,lehlha xzend mewnl lehlha mixzeny milke`éôè ìévð©¦§¥

:`xnbd zvxzn .zecerq yly oefnn xzei livdl el exiziy ±øîà̈©
ééeaëì éúà déì úéøL éà ,BðBîî ìò ìeäa íãàL CBzî ,àáø± ¨¨¦¤¨¨¨©¨¦¨¥¥¨¥§©¥

zayy gkyi ,daxd livdl ezelida jezn ,xzei livdl el xizp m`
.zeakl `eaie meid

:`ax ly evexiz lr dywn iia`àéðúc àä àlà ,ééaà déì øîà± ¨©¥©©¥¤¨¨§©§¨
,`ziixaa epipyy dfúéáç Bì äøaLðoii mrBbb Làøa,zayaàéáî ¦§§¨¨¦§Ÿ©¥¦

éìkcg`,äézçz çépîe,oiid z` livdlàéáé àlL ãáìáeceréìk §¦©¦©©§¤¨¦§©¤Ÿ¨¦§¦
èBì÷éå øçà`l oke ,bbd on jtypy xg`l xie`a ltepd geliwd z` ©¥§¦§

cer `iaióøöéå øçà éìkz`bbd on oiid aefiy ick ,bbl jenq ilkd §¦©¥¦¨¥
ick ,sxvl e` helwl cg` ilkn xzei `iadl xeq` ,xnelk ,ilkl

.oiid z` livdlàkéà äøéæb éàî íúä,my xefbl yi dxifb efi` ± ¨¨©§¥¨¦¨
ick milk daxd `iadl lkei `l dnle xzid xaca gxeh `ed ixd

:`ax uxzn .sxvle helwlénð íúäxaca gexhl exq` my mb ± ¨¨©¦
,xzidànL äøéæbzayy gkyi ,milk daxd xg` xfgny jezn §¥¨¤¨
e meid.íéaøä úeLø Cøc éìk àéáé̈¦§¦¤¤§¨©¦

:jenqa ep`ady `ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbdàôeb± ¨
,jenqa e`aedy `ziixad ixacl aeyp,Bbb Làøa úéáç Bì äøaLð¦§§¨¨¦§Ÿ©

éìk ,èBì÷éå øçà éìk àéáé àlL ãáìáe ,äézçz çépîe éìk àéáî¥¦§¦©¦©©§¤¨¦§©¤Ÿ¨¦§¦©¥§¦§§¦
,ïéçøBà Bì ïîcæð ,óøöéå øçàzzl ick oiid z` jixv `ede ©¥¦¨¥¦§©¥§¦

,zezyl migxe`làìå ,óøöîe øçà éìk ,èìB÷å øçà éìk àéáî¥¦§¦©¥§¥§¦©¥§¨¥§Ÿ
ïéîæé Ck øçàå èBì÷émilkd z` `iany dryay meyn ,migxe` ¦§§©©¨©§¦

,migxe`l oiid z` jixv `l oiicrïéàå .èBì÷é Ck øçàå ïéîæé àlà¤¨©§¦§©©¨¦§§¥
Cëa ïéîéøòîdn z` exi`yie zezyl mikixv mpi`y migxe` onfl ©£¦¦§¨

.livdyïéîéøòî ,eøîà äãeäé øa éñBé éaø íeMîmigxe` onfl ¦©¦¥©§¨¨§©£¦¦
.ziagay oiid z` livdl ick zezyl mikixv mpi`y

livdl ick mixrdl xzen m` zwelgnd z` zelzl dqpn `xnbd
:dnxrd oipra ewlgp mby zxg` mi`pz zwelgna oiid z`àîéì¥¨

éâìôéî÷ òLBäé éaøå øæòéìà éaøc àúâeìôa`pzy xn`p m`d ± ¦§§¨§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¨¦§§¦
z` livdl ick mixrdl xzen m` miwlegd dcedi xa iqei iaxe `nw

,ryedi iaxe xfril` iax ly zwelgna ewlgp ,oiidBúBà ,àéðúc§©§¨

Bða úàå,cg` meia mhgeyl xeq`y dpae dnda ±øBáì eìôpLmeia §¤§¤¨§§
`ly ipyd z` lhlhn `vnp ,xead on cg` dlrn `edy xg`e ,aeh

,aeh meia mdipy z` hegyl xeq`y oeik ,jxevl,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
ïBLàøä úà äìòîxead onì úðî ìòBì äNBò éðMäå ,BèçBL ©£¤¤¨¦©§¨§£§©¥¦¤

äñðøt[zepefn-]BîB÷îa,xead jeza,úeîé àlL ìéáLaepi` la` ©§¨¨¦§¦§¦¤Ÿ¨
`ly lehlh aygpe ,meid ehgeyl xeq`y oeik ,xead on edlrn

.jxevlì úðî ìò ïBLàøä úà ïéìòî ,øîBà òLBäé éaøBèçBL ©¦§ª©¥©£¦¤¨¦©§¨§£
íéøòîe ,BèçBL Bðéàåxzei xead jeza `vnpy ipyd ile` ,xne`e §¥£©£¦

,epnn onyäìòîes`éðMä úà,ehgeyl ickäöø èçBL äæ äöø ©£¤¤©¥¦¨¨¤¥¨¨
èçBL äædvex `ed m`e ,ehgey oey`xd z` hegyl dvex m` ± ¤¥

ixd .dvxiy mdn dfi` hegyl leki ,xnelk ,ipyd z` hegyl leki
iqei iaxe `nw `pz ly mzwelgna ryedi iaxe xfril` iax ewlgpy

xa.xzei livdl ick mixrdl xzen m`d ,dcedi
:zwelgnd dze`a miwleg mpi`y xnel xyt`y dgec `xnbdéànî¦©

,zwelgnd dze`a ewlgpy oipn ±éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìéc¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦
íúä øæòéìàxfril` iax xn` xeal mdipy eltpa my wx `ny - ¡¦¤¤¨¨

meyn ,mixrdl xeq`yäñðøôa øLôàceizepefn el zzl xyt`y ± §¤§¨§©§¨¨
,ciqti `le zeni `ly xead jezaàëä ìáàel dxaypa o`k ± £¨¨¨

,ziagøLôà àìc`iadl `la oiid z` livdl zexyt` oi`y ± §Ÿ¤§¨
,ciqti `iai `l m`e ,milk daxdàìxzeny xeaqi xfril` iax - Ÿ

.zezyle lek`l mikixv mpi`y s` migxe` oinfdle mixrdlåok §
`nyíúä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòmdipy eltpa my `weec ± ©¨Ÿ¨¨©©¦§ª©¨¨

,mixrdl xzeny ryedi iax xn` xealàkéàc íeMî[yiy-]øòö ¦§¦¨©©
íéiç éìòazelrdle mixrdl xzen jkl ,xeaa dndad z` xi`ydl ©£¥©¦

,mdipy z`àëä ìáà,ziagd dxaypa o`k ±àkéìc[oi`y-]øòö £¨¨¨§¥¨©©
àì ,íéiç éìòa.minixrn oi`y xeaqi ryedi iax - ©£¥©¦Ÿ
d`ian `xnbd:dwilcd iptn milke` zlvd oipra `ziixaïðaø eðz̈©¨¨

e zaya dwilc dltp ,`ziixaaäi÷ð út ìévä,zecerq ylylïéà ¦¦©§¦¨¥
äàøãä út ìévî,diwp dpi`y zt ,epiidc ,dpnn dxcd lhipy zt ± ©¦©©§¨¨

dlvd ef ixde ,diwp dpi`y zt sicrn ip` xnel leki epi`y meyn
livd m` la` ,jxevl `ly,äàøãä útzt sicrn ip` xnel leki ©©§¨¨

e diwpìévîmbíéøetkä íBiî ïéìévîe .äi÷ð útiyiy meia lgy ©¦©§¦¨©¦¦¦©¦¦
àì ìáà ,úaMìoilivníéøetkä íBéì úaMî,oey`x meia lgy ©©¨£¨Ÿ¦©¨§©¦¦

lkei mixetikd mei i`venae ,lek`l xeq` mixetikd meiae zeid
,oikdle gexhléøö ïéàåøîBì Coilivn oi`y,áBè íBéì úaMîoeik §¥¨¦©¦©¨§

,aeh mei jxevl aeh meia oikdl lekiyàìåoilivnúaMì úaMî §Ÿ¦©¨©©¨
.äàaä©¨¨

:xepza zt gkyy in oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaa,íBiä åéìò Lcé÷å øepza út çëLlek`l dn el oi`e ¨©©©©§¦¥¨¨©

,zayaïéìévîxepzdnìL ïBæîeàBa íéøçàì øîBàå ,úBceòñ L ©¦¦§¨Ÿ§§¥©£¥¦
íëì eìéväåzecerq yly oefn,äãBø àeäLëe[xepzdn `iven-] §©¦¨¤§¤¤

äcøîa äcøé àìztd z` ea micexy ilka xepzd on `ivei `l ± Ÿ¦§¤§©§¤
,lega dyer `edy jxck dyri `ly ,xepzd lzekn eze` micixtne

àlàztd z` `ivei.ïékña ¤¨§©¦
:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk m`d -éaø éác àðz àäå ¥¦§¨¨¨§¥©¦

,ìàòîLédxeza xn`p(i k zeny),'äëàìî ìë äNòú àì'rnyn ¦§¨¥Ÿ©£¤¨§¨¨
,dk`ln `edy xac wx zaya zeyrl xeq`yøôBL úòé÷z àöé̈¨§¦©¨

,äëàìî dðéàå äîëç àéäL útä úéiãøemzeyrl xeqi` oi`y §¦©©©¤¦¨§¨§¥¨§¨¨
yly jxevl dcxna ztd z` zecxl xeq` recn ok m` .zaya

,dcxna zecxl xeqi` oi`y s` :`xnbd zvxzn .zecerqänk©¨
ì øLôàcïðépLî ééepL,lega dyery jxcn zepyl xyt`y dn ± §¤§¨§©¥§©¦©

.zepyl jixv
ikxev z` oikdl zay axra mikydl jixvy `xnin d`ian `xnbd

:zaydíãà íékLé íìBòì ,àcñç áø øîàzay axraúàöBäì ¨©©¦§¨§¨©§¦¨¨§¨©
úaLzayd ikxev z` onfle gexhl -,øîàpLond zyxtafh zeny) ©¨¤¤¡©
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc zay(iyily meil)

ìL ïBæî ïéìévîéàî .úBceòñ L,dpyna xaecn dna ±åàìm`d - ©¦¦§¨Ÿ§©¨
ote`a xaecn oi`ìëà àìcwx oefn milivne ,zay lil zcerq oiicr §Ÿ¨©

zaya lek`l mc` aiig zecerq yly wxy zeid ,zecerq ylyl
`wcig iaxk `le minkgk zxaeq epzpyny gkene ,rax` `le

.zaya zecerq rax` zlik` aiignd
:`xnbd dgecàì,zay lil zcerq lk` `l oiicry xaecn oi` - Ÿ

xaecn `l`ìëàcwx oefn oilivn okle ,zay lil zcerq xak §¨©
zlik` zaeg `l` eiptl oi` dzr ik ,rax`l `le zecerq ylyl

.`wcig iax zrcke ,meia zecerq yly
a dwilc dltp :epzpyna epipy .epzpynn zxg` dgked,úéøçL©£¦

åàì éàî .úBceòñ ézL ïBæî ïéìévîote`a xaecn oi` m`d -àìc ©¦¦§§¥§©¨§Ÿ
ìëàzeid ,zecerq izyl wx oefn oilivne ,meia dcerq llk oiicr ¨©

zxaeq epzpyny gkene ,zecerq izy wx lek`l aeig yi meiae
lil zcerq `ll] envr meiay xaeqd `wcig iaxk `le minkgk

.zecerq yly lek`l aeig yi [zay
:`xnbd dgecàìxaecn `l` ,meia lk` `l oiicry xaecn oi` - Ÿ

ìëàcik ,zecerq izyl wx oefn oilivn okle ,meia zg` dcerq xak §¨©
`wcig iax zrcke ,zecerq izy zlik` zaeg `l` eiptl oi` dzr

.zecerq yly envr meia lek`l aeig yiy
dwilc dltp :epzpyna epipy .epzpynn zxg` dgked,äçðîa§¦§¨

åàì éàî .úçà äceòñ ïBæî ïéìévîote`a xaecn oi` m`d -àìc ©¦¦§§¨©©©¨§Ÿ
ìëàzeid ,zg` dcerql wx oefn oilivne ,ziyily dcerq oiicr ¨©

gkene ,zg` dcerq zlik` zaeg `l` eiptl oi` xak dgpn onfay
eilr ,ziyily dcerq lk` `l m` ezrcl ik ,`wcig iaxk `ly

.zecerq izy lek`l
:`xnbd dgecàì`l` ,ziyily dcerq lk` `ly xaecn oi` - Ÿ

xaecnìëàcdcerq zaeg `l` eiptl oi`e ,ziyily dcerq xak §¨©
.zg` dcerql wx oefn oilivn jkle ,ziriax

:`xnbd zxne` .epzpynn zxg` dgkedéðz÷cî àäåjkn ixde ± §¨¦§¨¨¥
a epipyyàôéñ,epzpyn lyíìBòì ,øîBà éñBé éaøm` elit`-] ¥¨©¦¥¥§¨

,[zecerqd on wlg lk` xakìL ïBæî ïéìévîììkî ,úBceòñ L ©¦¦§¨Ÿ§¦§¨
ìL àn÷ àpúcdéì àøéáñ Loi`y xaeq `nw `pz mby gken ± §©¨©¨¨Ÿ§¦¨¥

wlegy xexa iqei iax zrca ixdy ,zecerq ylyn xzei lek`l aeig
livdl xzeny zecerqd xtqn oi` ezrcl ixdy ,`wcig iax lr
xtqna ielz `l` ,lek`l eilr oiicry zecerqd xtqna ielz
oefn zlvd `l` xizd `ly jkne ,zaya lek`l daegy zecerqd
m`e ,zecerq yly wx lek`l daeg yi zayay gken ,zecerq yly
wlgp `l ixdy ,`wcig iax lr wlegy gken `nw `pz zrca mb ok
`l lk` xaky dcerqd z`y jk lr `l` iqei iax lr `nw `pz
mc` aiigy zecerqd xtqny jka iqei iax lr wleg epi` la` ,livi

.rax` `le yly `ed zaya lek`l
:`xnbd dwiqnïéúéðúî àzøåeçî àlàxacd xexa `l` ± ¤¨§©©§¨©§¦¦

`id epzpyny.à÷ãéç éaøk àìc§Ÿ§©¦¦§¨
:`xnbd zxxan .d`t zkqna dpynd diepy in zrck dpc `xnbd

ïðúc àäåd`t zkqna(f"n g"t),àì ,úBceòñ ézL ïBæî Bì LiL éî §¨¦§©¦¤¤§§¥§Ÿ
éeçîzä ïî ìBhémiza ilran lk`n da miaeby dlecb dxrw ± ¦¦©©§

izy oefn el yiy ine ,mei lka zecerq izy miiprl dpnn miwlgne
el yiy ine .miipr lfeb `di `ly ,dpnn lehi `l zecerqòaøà ïBæî§©§©

äøNò,zecerq,ätewä ïî ìBhé àìipa miipr qpxtl zern da yiy ¤§¥Ÿ¦¦©¨
lka mdl miwlgne ,iegnzd on lke` lehil mdl `ed leflfy miaeh
ini lkl mdl witqiy zecerq dxyr rax`l zern zay axr

.reaydépîxtqny da x`eany ef dpyn diepy in zrck ± ©¦
,dxyr rax` `ed reaya zecerqd,à÷ãéç éaø àìå ïðaø àìcéà Ÿ©¨¨§Ÿ©¦¦§¨¦

y xn`pïðaøixdy dyw ,`idïééåä éøñîçmc`l yi mzhiyl ± ©¨¨£¥§¥¨§¨
ylye mei lkl zecerq izy ,zecerq dxyr yngl jxev reaya

e ,zayléày xn`pà÷ãéç éaøixdy dyw ,`idïééåä éøñ úéL± ¦©¦¦§¨¦§¥¨§¨

mei lkl mizy ,reayl mc` jixv zecerq dxyr yy ezhiyl
.zayl rax`e

:`xnbd daiyníìBòìzrck d`ta dpyndïðaø,diepy `id §¨©¨¨
in ok it lr s`e ,zecerq yly zaya lek`l mc` aiigy mixaeqd
meyn ,dtewdn lehi `l zecerq dxyr rax`l oefn el yiy
àúaLa déìëà àúaL é÷etàa ìëéîì úéòác éàî ,déì ïðéøîàc§¨§¦©¥©§¨¥§¥©§©¥©§¨¦§¥§©§¨
dplk`ze micwz ,zay i`vena lek`l dvex ziidy dcerqd z` ±
,dcerq cer lk`z `l zay i`venae ,dkygl jenq zayd meia

.reaya zecerq dxyr rax` jl ewitqie
zxxan `id ,minkgk d`ta dpynd z` `xnbd dcinrdy xg`l

:`xnbd zl`ey ,`wcig iaxk dcinrdl ozip `l ok` m`dàîéì± ¥¨
k ef dpyny xn`p ok` m`dàìå àéä ïðaøk,à÷ãéç éaøzrcl ik ©¨¨¦§Ÿ©¦¦§¨

:`xnbd daiyn .reaya zecerq dxyr rax`a ic `l `wcig iax
à÷ãéç éaø àîéz eléôàiaxk d`ta dpyndy xn`z m` elit` - £¦¥¨©¦¦§¨

dxyr rax` mc`l icy my x`eany dnn dywz `l ,`id `wcig
meyn ,reaya zecerqéìòîa ìëéîì úéòác éàî ,déì ïðéøîàc§¨§¦©¥©§¨¥§¥©§©£¥

àúøBàì déìëà àúaLaxra lek`l dvex ziidy dcerqd z` ± ©§¨¦§¥§§¨
dvex ziidy dcerqd z` sqepae ,zay lila dplk`ze xg`z ,zay
,dkiygl jenq zaya dplk`ze micwz ,zay i`vena lek`l

.reaya zecerq dxyr rax` jl ewitqie
:`xnbd dgecåikdéì ïðéáúBî àúéðòúa àúaL éìòîc àîBé éleë §¥¨§©£¥©§¨§©£¦¨§¦©¥

z` ixdy ,melk lk`i `le ziprza epaiyep zay axr ly meid lk ±
.zay lill dgec ,iyy meia lek`l eilr didy dcerqd

:`wcig iax zrcl mb xg` ote`a d`ta dpynd z` zayiin `xnbd
àlàit lr s`e ,`wcig iaxk e` minkgk e` zxaeq dpynd mlerl ¤¨

meyn ,dtewdn lehi `l zecerq dxyr rax` oefn el yiy in ok
cépî àä,ef dpyn zipyp in itl ±äNò ,øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ¨©¦©¦£¦¨¦§¨©£¥

,úBiøaì Cøèöz ìàå ìBç EzaLmixg` lr mc` lihi `l ,xnelk ©©§§©¦§¨¥©§¦
enk zaya zecerq izyl oefn el yi m` jkitle ,eizezay ceak z`

.dwcvd on lehi `l lega
ayiizdl dleki d`ta dpynd ly ef `wqity xxazpy xg`l
dleki `id s` m` ,dpynd zligza `xnbd dpc ,lkd ixacl

lkd ixacl ayiizdl:`xnbd zxne` .ïðúc àäådpyna(my),ïéà §¨¦§©¥
éðòì ïéúçBtlek`l dn el oi`yíB÷îì íB÷nî øáBòäol epi`e £¦¤¨¦¨¥¦¨§¨

,eil` ribdy mewnaøkkîdpwpd mglïBécðeôa,[rahn oin-] ¦¦¨§§§
xy`k el mipzep df xeriyeòìña ïéàñ òaøàîoi`q rax` xign ± ¥©§©§¦§¤©

aw raxn ieyrd xkk oeicpeta zepwl xyt` f`y ,rlq `ed mihg
meil zg` dcerq el didiy ick ,zecerq izy xeriy `edy ,mihg

m`e .dlill zg`eïì,dlila mlv`úñðøt Bì ïéðúBð[ikxev-] ¨§¦©§¨©
úáL íàå ,äðéì,zaya mlv`ìL ïBæî Bì ïéðúBðúBceòñ Ljxevl ¦¨§¦¨©§¦§¨Ÿ§

cer ,zecerqd izy oefn lr el mitiqen zay axray xnelk ,zay
.zay xear mb el `diy zecerq ylyl oefnàîéìxn`p m`d ± ¥¨

k ef dpyny,àéä ïðaøyly wx zaya lek`l miaiigy mixaeqy ©¨¨¦
,zecerqàìåk,à÷ãéç éaøzayl el ozil jixv did ezrcl ixdy §Ÿ©¦¦§¨

.zecerq rax`
:`xnbd dgecíìBòìk `id dpyndy xnel xyt`,à÷ãéç éaøeïBâk §¨©¦¦§¨§

déãäa äceòñ àkéàc,enr `iady zg` dcerq iprl yiy ± §¦¨§¨©£¥
déìëà Cãäa àkéàc àä ,déì ïðéøîàclk`z jz` yiy dcerqd ± §¨§¦©¥¨§¦¨©£¨¦§¥

ipan zlaiwy zecerqd yng oefn jl ewitqi `linne ,zay axra
i`vena lk`z ziyingd z`e ,zaya lk`z mdn rax` ik ,xird

.zay
:`xnbd dywnìéæà ï÷éøa ìéæà éëåz` eafra zayd xg`l ike ± §¦¨¦§¥¨¨¦

zvxzn .zg` dcerq elv` didiy `la mwix ekxcl jli ,xird
:`xnbddéãäa äceòñ déì ïðéåeìîccer oey`x meia el mipzepy ± ¦§©¦©¥§¨©£¥

.jxcl dcerq
d`ta dpyna epipy(my)xir efi`l `ae ,mewnl mewnn ccepd ipry ,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc zay(iyily meil)

éáà á÷òé úìçð,'åâå 'E,awrik dlgp lawi zayd z` bprndy ixd ©£©©£Ÿ¨¦
eàìdlgpkl dghaedy itBa áeúkL ,íäøáà(fi bi ziy`xa)íe÷' Ÿ§©§¨¨¤¨

'åâå dkøàì õøàa Cläúäef ux` rnyne ,'DPpY` Ll iM DAgxlE ¦§©¥¨¨¤§¨§¨§¨§¨¦§¤§¤¨
,xzei `leåmbàìdlgpkl dghaedy itBa áeúkL ,÷çöé(b ek my) §Ÿ§¦§¨¤¨

'ìàä úöøàä ìk úà ïzà Eòøæìe Eì ék',xzei `le [el`d-]àlà ¦§§©§£¤¥¤¨©£¨Ÿ¨¥¤¨
Ba áeúkL á÷òék(ci gk my),'äaâðå äðôöå äîã÷å äné zöøôe'ila §©£Ÿ¤¨¨©§¨¨¨¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨

.leab
,øîà ÷çöé øa ïîçð áøzayd z` bprnd lkãeaòMî ìBvéð ©©§¨©¦§¨¨©¦¦¦§

ay zeieklnd,úBiìbc dnn cnlp df xacàëä áéúë(ci-bi gp diryi) ¨ª§¦¨¨
'ebe bpr zAXl z`xwe' ,zayd oipraézákøäå,'õøà éúîa ìò E §¨¨¨©©¨Ÿ¤§¦§©§¦©¨¢¥¨¤

íúä áéúëe(hk bl mixac),ezen iptl l`xyi ipa z` dyn zkxaa §¦¨¨
Kl Liai` EWgMie 'ebe l`xUi LixW`','CBøãú BîéúBîa ìò äzàå ©§¤¦§¨¥§¦¨£Ÿ§¤¨§©¨©¨¥¦§

l`xyi iaie`y df iabl xn`p ['FnizFnA'-] zena oeyld myy enke¨¥
,cnln ['iznA'-] o`k xn`pd zena oeyld mb jk ,eizgz ecareyi¨¢¥
.mcearyn lvpie l`xyi iaie` eizgz ecareyi zayd z` bprndy
úBìàLî Bì ïéðúBð úaMä úà âpòîä ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©§©¥¤©©¨§¦¦§£

øîàpL ,Baì(c fl mildz)âðBò ,'Eaì úìàLî Eì ïzéå 'ä ìò âpòúäå' ¦¤¤¡©§¦§©©©§¦¤§¦§£Ÿ¦¤¤
äæweqta aezky ['bprzde'-],eäî òãBé éðéàepivn `l ixdy ¤¥¦¥©©

,zexzend xg` jlile bprzdl xzenyøîBà àeäLk(bi gp diryi) §¤¥
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc zay(iyily meil)
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z` `ivedl mixg`ne ,dngd drwy `l oiicry mixeaqe lecb
.zayd

,Løãnä úéa éáéLBnî é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîàåmipfgd mdy §¨©©¦¥§¥¤§¦¦¦¥¥©¦§¨
,yxcnd zial `eal mei lka micinlzd z` mitq`ny [miynyd-]

,Løãnä úéa éãéîònî àìåcenrl zrd ribd xnel mipennd mdy §Ÿ¦©£¦¥¥©¦§¨
.lek`le

ä÷ãö éàabî é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîàå,dwcv mitqe`dàìå §¨©©¦¥§¥¤§¦¦©¨¥§¨¨§Ÿ
ä÷ãö é÷lçnîcg`e cg` lk wecal mdilr miwlgndy ,miiprl ¦§©§¥§¨¨

welgle cg` ipr lr mgxl daexw mzrcy minrte ,jixv `ed dnk
.el jixvdn zegt el mipzepy minrt oke ,el jixvd on xzei el

BúBà ïéãLBçL énî é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîàå,dxiaraBa ïéàå §¨©©¦¥§¥¤§¦¦¦¤§¦§¥
.ef dxiaréa äåä àìå ïcLç éãéãì ,àtt áø øîàecyg ize` ± ¨©©¨¨§¦¦©§¨§Ÿ£¨¦

.izcygp eay xacd ia did `le
å ,ézìòa úBìéòa Lîç ,éñBé éaø øîàjkaíéæøà äMîç ézòèð ¨©©¦¥¨¥§¦¨©§¦§¨©§¦£¦¨£¨¦

,ìàøNéa:`xnbd zxxan .mifx`k miaeyg mipa dyng izcliy §¦§¨¥
ïepéà ïàîe,el` ine ±éaøa øæòìà éaøå ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø ©¦©¦¦§¨¥§©¦¥§©¦¤§¨¨§©¦

íçðî éaøå ,éñBé éaøa ñìéèáà éaøå ,éñBé éaøa àzôìç éaøå ,éñBé¥§©¦£©§¨§©¦¥§©¦©§¦¨§©¦¥§©¦§©¥
.éñBé éaøa§©¦¥

:`xnbd dywnàkéàäåz` yi ixde -ñîécøåiax ly epa `edy §¨¦¨©§¦¨
:`xnbd zvxzn .dpnp `l recne ,iqeiíçðî eðééä ñîécøå eðééä- ©§©§¦¨©§§©¥

,qnicxe edf mgpndéì éø÷ éànàåeny `xwp dnle ±,ñîécøåiptn §©©¨¥¥©§¦¨
,ãøåì ïéîBc åéðtL.cxek ze`p xnelk ¤¨¨¦§¤¤

:`xnbd dywnàøîéîìxnel ozip m`d ±àì äðBò úåöî éñBé éaøc §¥§¨§©¦¥¦§©¨Ÿ
,íéi÷zelira yng wx lray xn` ixdy:`xnbd zvxzn .àlà ¦¥¤¨
àîéà,xn` iqei iaxy xn`z jk `l` ±ézìòa úBìéòa Lîç ¥¨¨¥§¦¨©§¦

éúéðLå.mixkf mipa il eidiy ick ,dipy mrt cin §¨¦¦
:'inin' oeyla ynzydy iqei iax ly eizexn`n dnk d`ian `xnbd

,éñBé éaø øîày ,dnkg cenll yi ily oileg zgiyn s`àì éîiî ¨©©¦¥¦¨©Ÿ
ìe ,'ézLà' ézLàì éúéø÷,'éúéa' ézLàì àlà ,'éøBL' éøBL`idy ¨¦¦§¦§¦¦§¦§¦¦¤¨§¦§¦¥¦

,zia ly xwirìe,'éãN' éøBL.dcy ly xwir `edy §¦¨¦
,élL äìéna ézìkzñð àì éîiî ,éñBé éaø øîà.zeripv aexn ¨©©¦¥¦¨©Ÿ¦§©©§¦©¦¨¤¦
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc zay(iriax meil)

ïðaøì àáè àîBé àðãéáò.micinlzl dcerq dyer ip` ± £¦§¨¨¨¨§©¨¨
éì éúéz ,àáø øîà,ixky mleyi -éàn÷ì ïðaøî àaøeö àúà éëc ¨©¨¨¥¥¦§¦£¨§¨¥©¨¨§©©

àðéãì,oicl mkg cinlz iptl `a xy`ky ±éaà éLéø àðâéfî àì §¦¨Ÿ©¦§¨¥¦©¥
àéãñ,ipirl dpiy ozep ipi` xnelk ,xkd lr iy`x gipn ipi` -änk ©§¨©¨

déúeëæa àðëétäî àìceixaca ytytne jtdn ipi`y onf lk - §Ÿ§©¥§¨¦§¥
.ilr minkg icinlz zaigy meyn ,zekf eixaca `evnl

àðéãì ïðaøî àaøeöì déì àðìéñt ,éMà áø øa øî øîàleqt ± ¨©©©©©¦¨¦§¨¥§§¨¥©¨¨§¦¨
,mkg cinlz oecln ip`éàôeâk éìò áéáçc ,àîòè éàîzeid - ©©£¨§¨¦¨©§©

,itebk ilr aiag `edeBîöòì äáBç äàBø íãà ïéàåitl m` mb - §¥¨¨¤¨§©§
cvl zaxwzn ezrc oi`y meyn ,z`f d`ex epi` ,aiig `ed oicd

.zn` oic oecl ezpeek m` elit`e ,daegd
:zay elaiw mi`xen`d cvik zxtqn `xnbdóèòéî àðéðç éaø©¦£¦¨¦£©

àúaL éìòîc àéðtà éà÷åzay axra mi`p micbaa shrzn ± §¨¥©©§¨§©£¥©§¨
e ,axr zeptløîà,eicinlzl,äkìnä úaL úàø÷ì àöðå eàBa ¨©§¥¥¦§©©¨©©§¨

.ez`xwl `veiy jln ipt lawnd mc`k
éaøúaL éìòî déðàî Léáì éàpéaxra zay ceakl eicba yal ± ©¦©©¨¦¨¥©£¥©¨

,zay,älë éàBa älë éàBa ,øîàåjezn 'dlk' zayd z` dpik §¨©¦©¨¦©¨
.zeaiag

:zayd z` ecaik mi`xen`d cvik zxtqn `xnbdáø øa äaø©¨©©
éáì òìwéà àðeä[zial oncfd-]ïîçð áø øa äaø,zayaeáéø÷ ¨¦§©§¥©¨©©©§¨§¦

ééçè éåàñ úìz déìzt-] miwiwx ly mi`q yly eiptl eyibd ± ¥§¨¨¥§ª¥
,onya e` dil` oneya mze` egxny [dvnk dwceäì øîàxa dax ¨©§

,ongp ax xa dax ly ezia ipal `ped axàðéúàc ïeúéòãé äåä éî¦£¨¨§¦§¨¥¨
,iceakl jk lk mzpkdy mkzial meid `ea`y mzrci ike ±eøîà̈§

déì,`ped ax xa daxldpéî ïì úôéãò éîaeyg xzei dz` ike ± ¥¦£¦©¨¦¨
da xn`py zayd on epl(bi gp diryi)'xnelk ,'bpr zAXl z`xwe§¨¨¨©©¨Ÿ¤

.`eazy eprci `le mepkd zay ceakl
zñà øñéìúa ïáæ àaà éaøéçaè øñéìzî àøNéa ,éèéLt éøé± ©¦©¨¨©¦§¥©¦§¦¥§¦¥¦§¨¦§¥©©¨¥

xyr dylyn dpicn irlq xyr dylya zay ceakl xya dpw
,xgaend on zaya merhl ick ,migahàLãc àøBðévà eäì íélLîe§©¥§©¦¨§¨¨

`ede ,ziad gzta [ezcerq mipiknd] miynyl xyad z` ozep did ±
,xg` xya `iadle xefgl xdnn did ik zial qpkp `l envraøîàå§¨©

eäì,miynylàéiä øeMà ,àéiä øeMàewfgzd ,xdn ewfgzd - §©©¨©©¨
.cer `iadl jl`y cera eiykr iz`ady ef z` oikdl ,xdn

:zay ceakl zepkda mnvra ewqr mi`xen`d cvik zxtqn `xnbd
àpéLc à÷zëzà áéúé äåä eäáà éaøieyrd `qk lr ayei did ± ©¦£¨£¨¨¦©©§¨¨§¦¨

,aeyge xiyr didy ,[adpy-] lit ly oynéLBîeàøeð ó`ed dide ± ¦¨
.zay ceakl da lyal ick y`a gtep envra

àcðeb Léáì ïðò áøricedl ick ,zay axra xegy cba yal ± ©¨¨¨¦§¨
,zay iliyaza wqrzdl `l` ,zeaiyga bdpzdl i`ck epi` meidy

.xegy cba yal zexicwd leyiaa eicba etphi `ly ickeéác àðúc§¨¨§¥
ìàòîLé éaø,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epyy enke -íéãâa ©¦¦§¨¥§¨¦

,Baøì ñBk ïäa âBæîé ìà ,Baøì äøéã÷ ïäa ìMéaLepyrzpy itl ¤¦¥¨¤§¥¨§©©¦§¨¤§©
dxicwd leyiaa eklklzpe,micbad z` sphn dxicw leyiay ixd ,

.xegy cba opr ax yal okle
éøçî àøôñ áøàLéø Cxriy z` y`a jxeg did envra `xtq ax ± ©©§¨§¨¥¥¨

.zay ceakl dndadàèeaéL çìî àáølecb bc glen did ± ¨¨¨©¦¨
.zay ceakl '`heaiy' `xwpdéâøL ÷éìãî àðeä áøwilcn did ± ©¨©§¦§¨¥

.zay ceakl zexpàzìéút ìéãb àtt áøzeliztd z` oikn did ± ©¨¨¨¦§¦§¨
.zay ceaklà÷ìéñ íéøt àcñç áøenyy wxi jzgn did ± ©¦§¨¨¦¦§¨

.zay ceakl '`wliq'éaéö éçlöî óñBé áøå äaømirwan eid ± ©¨§©¥§©§¦¦¥
.zay ceakl mivréúezö úzöî àøéæ éaømivra xe` zivn did ± ©¦¥¨§©¥©¥
.zay ceakl miwc

÷éôðå ózëî ,ìééòå ózëî ÷çöé øa ïîçð áølr `yep did ± ©©§¨©¦§¨§©¥§¨¦§©¥§¨¦
jezl mqipkne ,zay ceakl micbne micbae milk ly ze`yn eitzk
ziaa ex`yiy ie`x oi`y mivtg eitzk lr `yep did oke ,ezia

`edy el d`xne eax z` gx`ny mc`k ok dyre ,m`ivene zaya
,eliaya zeaxdle gexhl eceakl cxge ,eipira aeygeléà ,øîà̈©¦

éì ïéòìwî[izial mipncfn eid m`-]àì éî ,éqà éaøå énà éaø ¦©§¦¦©¦©¦§©¦©¦¦Ÿ
eäéén÷ àðôézëîmb ok m` ,ze`yn mceakl `yep iziid `l m`d ± §©¥§¨©©§

.ok zeyrl il yi zay ceakléøîàc àkéàåef dreny exn`y yi ± §¦¨§¨§¦
,zxg` oeylaéqà éaøå énà éaøeidé÷ôðå éôzëî ,éìééòå éôzëî ©¦©¦§©¦©¦§©§¦§¨§¦§©§¦§¨§¦

miqipkne ,zay ceak ikxv ly ze`yn mditzk lr mi`yep eid -
,ea `diy ie`x oi` xy` z` ziad on mi`ivene ,mdiza jezléøîà̈§¦

,iq` iaxe in` iax exn` -ïì òìwéà eléà[epizal oncfn did m`-] ¦¦§©¨
dén÷ ïðéôzëî àì éî ,ïðçBé éaøeceakl mi`yep epiid `l m`d - ©¦¨¨¦Ÿ§©§¦©©¥

.ok zeyrl epl yi zay ceakl mb ok m` .ze`yn
:zay ceak xky lr dyrn d`ian `xnbdéaL øé÷Bî óñBécakn ± ¥¦©¥

,zezaydéúeáaLa éøëð àeää äåä,ezepkya ieb xb did -äåäc £¨©¨§¦§¦§¥©£¨
àáeè déñëð éLéôð,c`n miax miqkp el eidy ±éàcìk déì éøîà §¦¦¦§¥¨©§¦¥©§¨¥
,miakeka mifegd ±eäì ìéëà éaL ø÷Bî óñBé éñëð eäleklk ± §¦§¥¥©©¥¨¦§

sqeil eiqkp elti `ly icke .zezay cakn sqei ly eicil elti jiqkp
,zay xiwenéñëéð eäleëì eäðéðaæ ìæàlk xkne ixkpd jld ± ¨©©§¦§§§¦§¥

,eiqkpàúéðbøî eäa ïáæ,zilbxn dpw mxear laiwy mincae - §©§©§¨¦¨
déðééña dáúBàrawe adf zevayna evaye cal ly raek el dyr ± §¨¦§¨¥¤¤

zeilbxnd x`y mr ef zilbxn rawe ,zeilbxn ea,øáò à÷c éãäa©£¥§¨¨©
àøaî,xdpd lry xybd z` xary drya ±à÷éæ déçøôàdtird - ©¨¨©§§¥¦¨

,zilbxnd eay raekd z` gexdàiîa déécLinl ezkilyde ± ©§¥§©¨
,xdpdàøååk déòìa,zilbxnd z` bc rlae ±äeúééà äe÷qà ©§¥©§¨©§¨©§¨

àúaL éìòîc àéðtàweyl eze` e`iade bcd z` mibiicd elrd ± ©©§¨§©£¥©§¨
,axr zeptl zay axraéøîà,mibiicd exn` -àzLä ék ïéáæ ïàî ©§¦©¨¦¦©§¨

,zay iptl eiykr df bc dpwi in ±eäì éøîà,mdl exn` -eìéæ ©§¦§¦
ïéáæc ìéâøc ,éaL ø÷Bî óñBé éaâì eäeéèîàiptl ede`iade ekl ± ©§§§©¥¥©©¥§¨¦§¨¦

,zay ceakl mibc zepwl libxy ,zezay cakn sqeiäeéèîà©§§¨
déðáæ ,déìäéð,zay ceakl e`pwe ,bcd z` eiptl e`iad ±,déòø÷ ¦¨¥©§¥¨§¥

àúéðbøî déa çkLà,zilbxnd z` ea `vne ,ezewpl bcd z` rxw ± ©§©¥©§¨¦¨
àáäãc éøðéãc àúéléò øñéìúa déðaæyly exear laiwe exkne ± ©§¥¦§¥©¦¦¨§¦§¥§©£¨

df ixpic ze`ln [zia ziilr oeyln-] zeilr dxyr,aàeää déa òâẗ©¥©
àáñ,owf mc` eybt ±øîà,zay xiwen sqeiléæéc ïàî,àúaL ó ¨¨¨©©§¨¦©§¨

àúaL déòøt,dxear ze`ved `iveny xnelk ,zayl delny in ± ¨§¥©§¨
.el zrxet zayd

:zexiyr icil `ian zayd ceaky d`ian `xnbdéaø dépéî àòa§¨¦¥©¦
[iax l`y-]ìàøNé õøàaL íéøéLò ,éñBé éaøa ìàòîLé éaøî¥©¦¦§¨¥§©¦¥£¦¦¤§¤¤¦§¨¥

ïéëBæ ïä äna,dlecb efk zexiyrlïéøOònL ìéáLa ,déì øîàz` ©¤¥¦¨©¥¦§¦¤§©§¦
,mzecya lcby dnøîàpL(ak ci mixac)øOòz øOò'z`EaY lM z` ¤¤¡©©¥§©¥¥¨§©

,jk miyxec zelitkd one ,'LrxføMòúzL ìéáLa øOòici lry - ©§¤©¥¦§¦¤¦§©¥
mixiyr ,el`ye xfg .xyrzn `ed ixd xyrnyìááaLzbdep oi`y ¤§¨¤

[l`xyi ux`a wx zbdepy] xyrn zevn myïéëBæ ïä äna©¤¥¦
,zexiyrldéì øîà,iqei iaxa l`rnyi iaxúà ïéãaënL ìéáLa ¨©¥¦§¦¤§©§¦¤

.äøBzä,el`ye xfgåmixiyrïéëBæ ïä äna úBöøà øàLaL ©¨§¤¦§¨£¨©¤¥¦
,zexiyrl.úaMä úà ïéãaënL ìéáLa ,déì øîà̈©¥¦§¦¤§©§¦¤©©¨

úéaä ìòa ìöà ézçøàúð úçà íòt ,àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨©©©©¦§¨©§¦¥¤©©©©¦
åéðôì eàéáäå ,ài÷ãeìaezia ipaéBOî ,áäæ ìL ïçìLcaeke - §§¦¨§¥¦§¨¨ª§¨¤¨¨©

jixvd ogleydíãà éða øNò äML,ede`yiyäøNò LLå ¦¨¨¨§¥¨¨§¥¤§¥
ìLúBiðBúé÷å úBñBëå úBøò÷e ,Ba úBòeá÷ óñk ìL úBàìL ©§§¨¤¤¤§§¨§§¦¦

úBiçBìöe[zepvpve-]éðéî ìëå ìëàî éðéî ìk åéìòå ,Ba úBòeá÷ §¦§§¨¨¨¦¥©£¨§¨¦¥
íéãâî[miwezn zexit ipin-]BúBà íéçépnLëe ,íéîNáez`-] §¨¦§¨¦§¤©¦¦

,dcerqd mcew ziad lra iptl [oglydíéøîBàõøàä 'äì' §¦©¨¨¤
'åâå 'dàBìîe(` ck mildz)ep` oi`e ,'d ly `id da xy` lke ux`dy , §¨

,mgld zkxaa eny jxapy cr zepdil mi`yxBúBà ïé÷lñnLëe§¤§©§¦
,dcerqd xg`l [oglyd z`-]õøàäå 'äì íéîL íéîMä' íéøîBà§¦©¨©¦¨©¦©§¨¨¤

'íãà éðáì ïúð(fh ehw my).efd daehd lkn epipdp ezpzn ici lry , ¨©¦§¥¨¨
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,mixg`d `ivedle xefgle mdn wlg `ivedle gexhl jixvy ,milq
z` livdl leda `edy jezny yyg yi ,ok zeyrl el xizp m`e

xy`k okle .dwilcd z` zeakl `eaie gkyi epennìéväì àalkd ¨§©¦
,cg` lqaïlek úà ìévîm` j` ,livdl lekiy oefnd lk -àa ©¦¤¨¨

ìt÷ì,miax milqa seq`l -ìL ïBæî àlà ìt÷î Bðéà.úBceòñ L §©¥¥§©¥¤¨§¨Ÿ§
:ef `iyewl xg` uexizéãéàå éãéà ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø- ©¦©¨©©§¨¨©©¦¦§¦¦

xaecn ,zeipynd izya xnelk ,efe efìt÷ì àáamilka seq`l - §¨§©¥
,miaxemewn lknïàk ,àéL÷ àìz` livny xaecn epzpyna - Ÿ©§¨¨
oefndøöç dúBàìylyn xzei s` livn okle ,dwilcd da dltpy §¨¨¥

e ,zecerqïàëoefnd z` livna xaecn zncewd dpyna -øöçì ¨§¨¥
,úøçà.xzei `le zecerq yly ly xeriy cr wx exizd okle ©¤¤

oey`xd uexizd itl mieqn ote`a letiwa zwtzqn `xnbd
:zecerq yly oefnn xzei livdl xeq` letiwayéòa[wtzqp-]áø ¨¥©

déøa àðeä[epa-],òLBäé áøcy ote`aìté÷å Búélè Nøétsq` - ¨§¥§©§ª©¥©©¦§¦¥
milke`çépäåxfge ,zilhaìté÷åmilke` sq` -çépäådze`a §¦¦©§¦¥§¦¦©

,zilhéàîdf ote` m`d ,oicd dn -éîc ìéväì àák`al dnec - ©§¨§©¦¨¥
cg` ilk wx yi o`k mby oeik ,zexkk `ln lq zg` mrta livdl
xzei s` livdl xzen sqe`e gxehy s` okle ,zg` mrta m`ivene

,zecerq ylynBàdf ote`yéîc ìt÷ì àákdaxd sqe`l dnec - §¨§©¥¨¥
z` seq`l gxeh o`k mb ixdy ,minrt dnka m`ivene milq

.zecerq yly oefnn xzei livdl xeq`e ,zilha mgipdl milke`d
:wtqd z` zhyet `xnbdîdn,àáø øîàcepipyy dn lr ¦§¨©¨¨

lirl `ziixaa(:fiw)`ian ,ebb y`xa oii d`ln ziag el dxayp m`y
c ,dpnn shepd oiid z` lawl dizgz gipne ilkdéòèà[drhdy-] ©§£¥

Løãå àcñç áøì éáæéL áølivdl ilk `iadl xzen mpn` ,eipta ©¦§¥§©¦§¨§¨©
,ziagd on oiid÷éæçî àeäL éìk àéáé àlL ãáìáely xeriya oii ¦§©¤Ÿ¨¦§¦¤©£¦

î øúBél ie`xdìM,úBceòñ Lx`eane .df oicl `cqg ax dcede ¥¥¨Ÿ§
on oiid z` ea livdl ilk `iadl xzene ,zerh efy `ax ixacn
ylyl ie`xd on xzei ly xeriya oii wifgn `ed m` s` ,ziagd
sqe`l dnece ,hrn hrn ilkl shthn dwyndy s`e ,zecerq
xzen cg` ilka `ivedly oeik ,minrt dnka cg` ilkl milke`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc zay(iying meil)

:`xnbd zvxznøîàc àeäxaq ,xzen ieaik mxby xn`y ax - §¨©
ñpð ïa ïBòîL éaøklr icb xer qextl xzeny xn`y ,epzpyna §©¦¦§¤©¨

.dwilcd z` akrl ick daizd
`ld :`xnbd dywnñpð ïa ïBòîL éaø øîàc øîéàxnel okzi - ¥©§¨©©¦¦§¤©¨

`ed ,daizd lr xer qextl xzeny qpp oa oerny iax xn`y dny
,df ote`a wx,Cøçî àeäL éðtîxearl y`d on rpen `edy epiidc ¦§¥¤§¨¥

j` ,dipta uvege,éeaék íøbxy`ky ,zilhd lr min jetyl oebk §©¦
,dakz minl y`d ribzéî[ike-]øîà.xzeny qpp oa oerny iax ¦¨©

:`xnbd zvxznïéà,ieaik mexbl s` xizd qpp oa oerny iax ok` - ¦
ok cenll yieéðz÷cîa epipyy dnn -àôéñ,dpynd lyéñBé éaø ¦§¨¨¥¥¨©¦¥

øñBày`d ipta dvign zeyrl,íéî íéàìî íéLãç ñøç éìëa ¥¦§¥¤¤£¨¦§¥¦©¦
meynøeàä úà ìa÷ì íéìBëé ïðéàL,y`d ipta cenrl -ïäå ¤¥¨§¦§©¥¤¨§¥

å ,ïéòwaúîmkezay mind,ä÷éìcä úà ïéaëî.ieaik mexbl xeq`e ¦§©§¦§§©¦¤©§¥¨
ììkî,dfn rnyn -éøL àn÷ àpúciax `edy `nw `pzy - ¦§¨§©¨©¨¨¦

mirwazny min mi`ln miycg milk mb gipdl xizd ,qpp oa oerny
.ieaik mexbl xzeny xaqy meyn ,y`d zngn

:ieaik mxb oipra `ziixaøð ,ïðaø eðzc dlizt day dxepn -zwle ¨©¨¨¥
Lcneràìáè éab ìòon dzeptl dvexe ,[ogley iab lry gel-] ¤©©¥©§¨

,dilry mixacdå ,àìáhä úà øòðîjk ici lràéädxepnd - §©¥¤©©§¨§¦
äúák ,äúák íàå ,úìôBðoiekzn epi`y meyn ,jkl yyeg epi`e ¤¤§¦¨§¨¨§¨

:ef dkld dliabn `xnbd .xzen oiekzn oi`y xace ,ezeakléøîà̈§¦
éácly yxcnd zia icinlz exn` -eðL àì ,éàpé éaø`ziixaa §¥©¦©©Ÿ¨

,dilr xpdy `lahd z` xrpl xzenyçëBLa àlàlr xpd z` ¤¨§¥©
,zaya my exi`ydl ezrca did `ly ,mei ceran ogleydìáà£¨

çépîa,zaya my x`yiy zpn lr mei ceran ezrcn xpd z` eilr §©¦©
äNòðogleydñéñaayen -,øeñàä øáãìziyrp dnvr `lahde ©£¨¨¦§¨¨¨¨

.dxrpl ick dlhlhl xeq`e ,dvwen
:ieaik mxb ly xzid oipra ztqep `ziixaøð ,àðzwlecL`vnp ¨¨¥¤

nìòBðå çúBt ,úìcä éøBçàzlcd z`,Bkøãkyyg yiy s`e £¥©¤¤¥©§¥§©§
,xpd z` dakz zlcd zlirpe zgiztn znxbpd gexdyäúák íàå§¦¨§¨

,äúákekzn epi`y meyn.jkl eiyrna oi ¨§¨
:dfa zwleg drcáø dìò èééìxzeny mixend lk z` lliw ax - ¨¦£¨©

:`xnbd zxxan .dixeg`n xp yiyk zlcd z` lerple geztløîà̈©
déøa àçà áøì àðéáø déì[epa-]dì éøîàå ,àáøcmixne` yie - ¥©¦¨§©£¨§¥§¨¨§¨§¦¨

yàáøc déøa àçà áøxn`áø dìò èééì àîòè éàî ,éMà áøì ©£¨§¥§¨¨§©©¦©©£¨¨¦£¨©
,mixiznd z` lliw axy mrhd dn -àîéìéàxn`p m` -íeMî ¦¥¨¦

äãeäé éaøk dì øáñ áøceci lr ziyrpy xac dyerdy xaqy §©¨©¨§©¦§¨
,zaya ezeyrl xeq` ,dk`lnl oiekzn epi` `ede ,dk`lnàpúå§©¨

dì éðz÷`ziixaa dpy `pzde -ïBòîL éaøkepi`y xacy xaqy ¨¨¥¨§©¦¦§
ike ,zaya ezeyrl xzen dk`lnl oiekzndì øáñ áøc íeMî¦§©¨©¨

,äãeäé éaøkokldéì èééì èìéî ïBòîL éaøk éðúc ìk`ed - §©¦§¨¨§¨¥§©¦¦§¥¨¨¦¥
.oerny iaxk dpeyd lk z` llwn

:`xnbd daiyndéì øîàiy` ax e`] `piaxl `ax ly epa `g` ax ¨©¥
,[`ax ly epa `g` axlàäaizt ly df oica -zlcd zlirpe zg §¨

,dixeg`n xp yiykäãBî ïBòîL éaø eléôà,xeq`yàäc[ixdy-] £¦©¦¦§¤§¨
eäééåøz éøîàc àáøå ééaà,[mdipy exn`-]ïBòîL éaø äãBî ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¤©¦¦§

úeîé àìå déLéø ÷éñôaipi`e dndad y`x z` jezg` xne`a - ¦§¦¥¥§Ÿ¨
`la dy`x z` jezgl ozip `l ixdy ,aiig `edy ,zenzy oiekzn
zeyrl ozip `l ,dixeg`n xpdy zlc lrepe gzeta mb jke ,zenzy
iaxl s`y ,df dyrna znxbpd gexd zngn xpd dakiy `la ok

.xeq` oerny
:zaya dxrad znixb oipra zwelgníãà çúBt ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¥©¨¨

äøeãî ãâðk úìczlcl daexwd,úaMajxc gex zaypny s`e ¤¤§¤¤§¨©©¨
e .y`d z` dxirane gztdééaà dìò èééìmixend z` lliw iia` - ¨¦£¨©©¥

.ok
:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,ewlgp eay df dyrna xaecn dna - §©¨§¦©

àîéìéàxaecny xn`p m` -amy zaypny ote`éàî ,äéeöî çeø ¦¥¨§©§¨©
øñàc ïàîc déîòè,zlcd z` geztl xq`y iia` ly enrh dn - ©§¥§©§¨©

e ,y`d z` xiradl dievn gex jxc oi` ixdeéàxaecn m` -aote` ¦§
my zaypnyéøLc ïàîc àîòè éàî ,äéeöî dðéàL çeødn - ©¤¥¨§¨©©£¨§©§¨¥

xraz dxecnd ixde ,zlcd z` geztl xizdy dcedi ax ly enrh
.ef gex iptn xzei
:`xnbd daiyníìBòìxaecnøî ,äéeöî çeøa[iia`-],øáñ §¨§©§¨©¨©

cïðéøæbzaypnyk s` zlcd z` geztl `eai `ny mixfeb ep`y - ¨§¦©
s`y xaq okle ,y`d z` xzei xiraz i`cey dievn dpi`y gex my

,dxecnd cbpk zlcd z` geztl xeq` dievn gexaøîe[dcedi ax-] ©
,øáñcïðéøæb àìdpi`y gex meyn dievn gex mixfeb ep` oi`y - ¨©Ÿ¨§¦©

.geztl xzen dievn gexay xaq okle ,dievn
e :dpyna epipy'åë ävéçî ïéNBò,mipwix oia oi`ln oia milkd lka ¦§¦¨

lawl oileki oi`y itl ,min oi`ln miycg qxg ilka xqe` iqei iax
.dwilcd z` oiakne oirwazn ode xe`d z`

dywn .xingn iqei iaxe ,ieaik mxba miliwn minkgy x`ean
:`xnbdàøîéîìxnel ozip m`d -éøáñ ïðaøcy,øzeî éeak íøb §¥§¨§©¨¨¨§¦§©¦¨

øáñ éñBé éaøåy,øeñà éeak íøbiaxe dfa miliwn minkgy xnelk §©¦¥¨©§©¦¨
,xingn iqeieäì ïðéòîL àëtéà àäåexaqy epivn `ziixaa ixde - §¨¦§¨¨§¦©§

,jtidlàéðúc,`ziixaaïéNBòzeyrl xzen -ävéçîdwilcd ipta §©§¨¦§¦¨
,hytzz `lyïéð÷éø íéìëa,xazydl okxcy s`eïéàL ïéàìîáe §¥¦¥¨¦¦§¥¦¤¥

elàå .øazLäì ïkøcmilk mdéìk ,øazLäì ïkøc ïéàL ïéàìî ©§¨§¦§©¥§¥§¥¦¤¥©§¨§¦§©¥§¥
úBëzî.zkznn miieyrd milk -éìk óà ,øîBà éñBé éaøqxg ©¨©¦¥¥©§¥

ly xtrn miieyrdéìëe ïéçéL øôkly xtrn miieyrd qxgøôk §©¦¦§¥§©
,äéððçe md miwfg,øazLäì ïkøc ïéàdvign mda zeyrl xzene £©§¨¥©§¨§¦§©¥

md dpynae xeq` ieaik mxb minkgly x`eane .dwilcd ipta
mxba minkgn xzei lwin `ziixaa iqei iax s`e ,xzeny mixaeq
xzei xingn `ed dpyna recne ,oigiy xtk ilka s` xizne ,ieaik

.minkgn
:ef dxizq uxzl dvex `xnbdïéúéðúî Ceôéà àîéz éëåm`e - §¦¥¨¥©§¦¦

dvign oiyere' da dpype ,dpyna zehiyd z` jetdpy xnel dvxz
ilka oixqe` minkge ,iqei iax ixac oipwix oia oi`ln oia milkd lka
xizne ,xzen ieaik mxby lwind `ed iqei iaxy `vnpe ,'miycg qxg
mixingn minkge ,xazydl miieyr mdy s` miycg qxg ilka

,mda mixqe`eàúééøác éñBé éaøåilka xeq`y dceny rnyny §©¦¥§¨©§¨
oigiy xtk ilka wx xizd ixdy ,xazydl miieyrd miycg qxg

,mixazyn mpi`y dippg xtkeøîà÷ íäéøáãìzhiyl jk xn` - §¦§¥¤¨¨©
s`e milkd lka dvign zeyrl xzen izhiyl ,xnelk ,minkg
s` ,mkzhiyl j` ,xzen ieak mxby meyn ,xazydl miieyrd
mexbl xeq`y oeik xazydl miieyrd mi`ln milka mixqe` mz`y
,xzen zekzn ilka wx `ly zecedl mz` mikixv mewn lkn ,ieaik
dfa oi`e ,xazydl mkxc oi`y dippg xtke oigiy xtk ilka mb `l`

.ieaik mxb s`
:df uexiz dgec `xnbddì úëôà úéöî éîez` jetdl ozip ike - ¦¨¥¨§©¨

,xzen ieaik mxb iqei iaxly xnele dpyna zehiydøîàäåixde-] §¨¨©
[xn`déîMî àôéìçz øa äaø[enya-]àpz ïàî ,áøc`ed in - ©¨©©£¦¨¦§¥§©©©¨

y xaeqd `pzd,øeñà éeak íøb`ed.éñBé éaø §©¦¨©¦¥
:xg` uexiz zvxzn `xnbdCeôéz àì íìBòì ,àlàjetdl oi` - ¤¨§¨Ÿ¥

,dpyna zehiyd z`àúééøáe`l` zwelgn da oi`dlekixacn ¨©§¨¨
éðz÷ éëäå àøqçî éøeqçå ,àéä éñBé éaø`ziixad z` cenll yi - ©¦¥¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`kïéNBòzeyrl xzen -ävéçî ¦§¦¨
dwilcd iptaå ,ïéð÷éø íéìëaok,øazLäì ïkøc ïéàL íéàìîa §¥¦¥¨¦§¦§¥¦¤¥©§¨§¦§©¥

ïéçéL øôk éìëe ,úBëzî éìk ,øazLäì ïkøc ïéàL íéìk ïä elàå§¥¥¥¦¤¥©§¨§¦§©¥§¥©¨§¥§©¦¦
énð äéððç øôk éìëemd mb -øazLäì ïkøc ïéàxzenezeyrl §¥§©£©§¨©¦¥©§¨§¦§©¥

,dwilcd ipta dvign mdaLixd,øîBà éñBé éaøyøôk éìk óà ¤©¦¥¥©§¥§©
.øazLäì ïkøc ïéà äéððç øôk éìëe ïéçéL¦¦§¥§©£©§¨¥©§¨§¦§©¥
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc zay(iying meil)

:`xnbd zvxznøîàc àeäxaq ,xzen ieaik mxby xn`y ax - §¨©
ñpð ïa ïBòîL éaøklr icb xer qextl xzeny xn`y ,epzpyna §©¦¦§¤©¨

.dwilcd z` akrl ick daizd
`ld :`xnbd dywnñpð ïa ïBòîL éaø øîàc øîéàxnel okzi - ¥©§¨©©¦¦§¤©¨

`ed ,daizd lr xer qextl xzeny qpp oa oerny iax xn`y dny
,df ote`a wx,Cøçî àeäL éðtîxearl y`d on rpen `edy epiidc ¦§¥¤§¨¥

j` ,dipta uvege,éeaék íøbxy`ky ,zilhd lr min jetyl oebk §©¦
,dakz minl y`d ribzéî[ike-]øîà.xzeny qpp oa oerny iax ¦¨©

:`xnbd zvxznïéà,ieaik mexbl s` xizd qpp oa oerny iax ok` - ¦
ok cenll yieéðz÷cîa epipyy dnn -àôéñ,dpynd lyéñBé éaø ¦§¨¨¥¥¨©¦¥

øñBày`d ipta dvign zeyrl,íéî íéàìî íéLãç ñøç éìëa ¥¦§¥¤¤£¨¦§¥¦©¦
meynøeàä úà ìa÷ì íéìBëé ïðéàL,y`d ipta cenrl -ïäå ¤¥¨§¦§©¥¤¨§¥

å ,ïéòwaúîmkezay mind,ä÷éìcä úà ïéaëî.ieaik mexbl xeq`e ¦§©§¦§§©¦¤©§¥¨
ììkî,dfn rnyn -éøL àn÷ àpúciax `edy `nw `pzy - ¦§¨§©¨©¨¨¦

mirwazny min mi`ln miycg milk mb gipdl xizd ,qpp oa oerny
.ieaik mexbl xzeny xaqy meyn ,y`d zngn

:ieaik mxb oipra `ziixaøð ,ïðaø eðzc dlizt day dxepn -zwle ¨©¨¨¥
Lcneràìáè éab ìòon dzeptl dvexe ,[ogley iab lry gel-] ¤©©¥©§¨

,dilry mixacdå ,àìáhä úà øòðîjk ici lràéädxepnd - §©¥¤©©§¨§¦
äúák ,äúák íàå ,úìôBðoiekzn epi`y meyn ,jkl yyeg epi`e ¤¤§¦¨§¨¨§¨

:ef dkld dliabn `xnbd .xzen oiekzn oi`y xace ,ezeakléøîà̈§¦
éácly yxcnd zia icinlz exn` -eðL àì ,éàpé éaø`ziixaa §¥©¦©©Ÿ¨

,dilr xpdy `lahd z` xrpl xzenyçëBLa àlàlr xpd z` ¤¨§¥©
,zaya my exi`ydl ezrca did `ly ,mei ceran ogleydìáà£¨

çépîa,zaya my x`yiy zpn lr mei ceran ezrcn xpd z` eilr §©¦©
äNòðogleydñéñaayen -,øeñàä øáãìziyrp dnvr `lahde ©£¨¨¦§¨¨¨¨

.dxrpl ick dlhlhl xeq`e ,dvwen
:ieaik mxb ly xzid oipra ztqep `ziixaøð ,àðzwlecL`vnp ¨¨¥¤

nìòBðå çúBt ,úìcä éøBçàzlcd z`,Bkøãkyyg yiy s`e £¥©¤¤¥©§¥§©§
,xpd z` dakz zlcd zlirpe zgiztn znxbpd gexdyäúák íàå§¦¨§¨

,äúákekzn epi`y meyn.jkl eiyrna oi ¨§¨
:dfa zwleg drcáø dìò èééìxzeny mixend lk z` lliw ax - ¨¦£¨©

:`xnbd zxxan .dixeg`n xp yiyk zlcd z` lerple geztløîà̈©
déøa àçà áøì àðéáø déì[epa-]dì éøîàå ,àáøcmixne` yie - ¥©¦¨§©£¨§¥§¨¨§¨§¦¨

yàáøc déøa àçà áøxn`áø dìò èééì àîòè éàî ,éMà áøì ©£¨§¥§¨¨§©©¦©©£¨¨¦£¨©
,mixiznd z` lliw axy mrhd dn -àîéìéàxn`p m` -íeMî ¦¥¨¦

äãeäé éaøk dì øáñ áøceci lr ziyrpy xac dyerdy xaqy §©¨©¨§©¦§¨
,zaya ezeyrl xeq` ,dk`lnl oiekzn epi` `ede ,dk`lnàpúå§©¨

dì éðz÷`ziixaa dpy `pzde -ïBòîL éaøkepi`y xacy xaqy ¨¨¥¨§©¦¦§
ike ,zaya ezeyrl xzen dk`lnl oiekzndì øáñ áøc íeMî¦§©¨©¨

,äãeäé éaøkokldéì èééì èìéî ïBòîL éaøk éðúc ìk`ed - §©¦§¨¨§¨¥§©¦¦§¥¨¨¦¥
.oerny iaxk dpeyd lk z` llwn

:`xnbd daiyndéì øîàiy` ax e`] `piaxl `ax ly epa `g` ax ¨©¥
,[`ax ly epa `g` axlàäaizt ly df oica -zlcd zlirpe zg §¨

,dixeg`n xp yiykäãBî ïBòîL éaø eléôà,xeq`yàäc[ixdy-] £¦©¦¦§¤§¨
eäééåøz éøîàc àáøå ééaà,[mdipy exn`-]ïBòîL éaø äãBî ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¤©¦¦§

úeîé àìå déLéø ÷éñôaipi`e dndad y`x z` jezg` xne`a - ¦§¦¥¥§Ÿ¨
`la dy`x z` jezgl ozip `l ixdy ,aiig `edy ,zenzy oiekzn
zeyrl ozip `l ,dixeg`n xpdy zlc lrepe gzeta mb jke ,zenzy
iaxl s`y ,df dyrna znxbpd gexd zngn xpd dakiy `la ok

.xeq` oerny
:zaya dxrad znixb oipra zwelgníãà çúBt ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¥©¨¨

äøeãî ãâðk úìczlcl daexwd,úaMajxc gex zaypny s`e ¤¤§¤¤§¨©©¨
e .y`d z` dxirane gztdééaà dìò èééìmixend z` lliw iia` - ¨¦£¨©©¥

.ok
:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,ewlgp eay df dyrna xaecn dna - §©¨§¦©

àîéìéàxaecny xn`p m` -amy zaypny ote`éàî ,äéeöî çeø ¦¥¨§©§¨©
øñàc ïàîc déîòè,zlcd z` geztl xq`y iia` ly enrh dn - ©§¥§©§¨©

e ,y`d z` xiradl dievn gex jxc oi` ixdeéàxaecn m` -aote` ¦§
my zaypnyéøLc ïàîc àîòè éàî ,äéeöî dðéàL çeødn - ©¤¥¨§¨©©£¨§©§¨¥

xraz dxecnd ixde ,zlcd z` geztl xizdy dcedi ax ly enrh
.ef gex iptn xzei
:`xnbd daiyníìBòìxaecnøî ,äéeöî çeøa[iia`-],øáñ §¨§©§¨©¨©

cïðéøæbzaypnyk s` zlcd z` geztl `eai `ny mixfeb ep`y - ¨§¦©
s`y xaq okle ,y`d z` xzei xiraz i`cey dievn dpi`y gex my

,dxecnd cbpk zlcd z` geztl xeq` dievn gexaøîe[dcedi ax-] ©
,øáñcïðéøæb àìdpi`y gex meyn dievn gex mixfeb ep` oi`y - ¨©Ÿ¨§¦©

.geztl xzen dievn gexay xaq okle ,dievn
e :dpyna epipy'åë ävéçî ïéNBò,mipwix oia oi`ln oia milkd lka ¦§¦¨

lawl oileki oi`y itl ,min oi`ln miycg qxg ilka xqe` iqei iax
.dwilcd z` oiakne oirwazn ode xe`d z`

dywn .xingn iqei iaxe ,ieaik mxba miliwn minkgy x`ean
:`xnbdàøîéîìxnel ozip m`d -éøáñ ïðaøcy,øzeî éeak íøb §¥§¨§©¨¨¨§¦§©¦¨

øáñ éñBé éaøåy,øeñà éeak íøbiaxe dfa miliwn minkgy xnelk §©¦¥¨©§©¦¨
,xingn iqeieäì ïðéòîL àëtéà àäåexaqy epivn `ziixaa ixde - §¨¦§¨¨§¦©§

,jtidlàéðúc,`ziixaaïéNBòzeyrl xzen -ävéçîdwilcd ipta §©§¨¦§¦¨
,hytzz `lyïéð÷éø íéìëa,xazydl okxcy s`eïéàL ïéàìîáe §¥¦¥¨¦¦§¥¦¤¥

elàå .øazLäì ïkøcmilk mdéìk ,øazLäì ïkøc ïéàL ïéàìî ©§¨§¦§©¥§¥§¥¦¤¥©§¨§¦§©¥§¥
úBëzî.zkznn miieyrd milk -éìk óà ,øîBà éñBé éaøqxg ©¨©¦¥¥©§¥

ly xtrn miieyrdéìëe ïéçéL øôkly xtrn miieyrd qxgøôk §©¦¦§¥§©
,äéððçe md miwfg,øazLäì ïkøc ïéàdvign mda zeyrl xzene £©§¨¥©§¨§¦§©¥

md dpynae xeq` ieaik mxb minkgly x`eane .dwilcd ipta
mxba minkgn xzei lwin `ziixaa iqei iax s`e ,xzeny mixaeq
xzei xingn `ed dpyna recne ,oigiy xtk ilka s` xizne ,ieaik

.minkgn
:ef dxizq uxzl dvex `xnbdïéúéðúî Ceôéà àîéz éëåm`e - §¦¥¨¥©§¦¦

dvign oiyere' da dpype ,dpyna zehiyd z` jetdpy xnel dvxz
ilka oixqe` minkge ,iqei iax ixac oipwix oia oi`ln oia milkd lka
xizne ,xzen ieaik mxby lwind `ed iqei iaxy `vnpe ,'miycg qxg
mixingn minkge ,xazydl miieyr mdy s` miycg qxg ilka

,mda mixqe`eàúééøác éñBé éaøåilka xeq`y dceny rnyny §©¦¥§¨©§¨
oigiy xtk ilka wx xizd ixdy ,xazydl miieyrd miycg qxg

,mixazyn mpi`y dippg xtkeøîà÷ íäéøáãìzhiyl jk xn` - §¦§¥¤¨¨©
s`e milkd lka dvign zeyrl xzen izhiyl ,xnelk ,minkg
s` ,mkzhiyl j` ,xzen ieak mxby meyn ,xazydl miieyrd
mexbl xeq`y oeik xazydl miieyrd mi`ln milka mixqe` mz`y
,xzen zekzn ilka wx `ly zecedl mz` mikixv mewn lkn ,ieaik
dfa oi`e ,xazydl mkxc oi`y dippg xtke oigiy xtk ilka mb `l`

.ieaik mxb s`
:df uexiz dgec `xnbddì úëôà úéöî éîez` jetdl ozip ike - ¦¨¥¨§©¨

,xzen ieaik mxb iqei iaxly xnele dpyna zehiydøîàäåixde-] §¨¨©
[xn`déîMî àôéìçz øa äaø[enya-]àpz ïàî ,áøc`ed in - ©¨©©£¦¨¦§¥§©©©¨

y xaeqd `pzd,øeñà éeak íøb`ed.éñBé éaø §©¦¨©¦¥
:xg` uexiz zvxzn `xnbdCeôéz àì íìBòì ,àlàjetdl oi` - ¤¨§¨Ÿ¥

,dpyna zehiyd z`àúééøáe`l` zwelgn da oi`dlekixacn ¨©§¨¨
éðz÷ éëäå àøqçî éøeqçå ,àéä éñBé éaø`ziixad z` cenll yi - ©¦¥¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`kïéNBòzeyrl xzen -ävéçî ¦§¦¨
dwilcd iptaå ,ïéð÷éø íéìëaok,øazLäì ïkøc ïéàL íéàìîa §¥¦¥¨¦§¦§¥¦¤¥©§¨§¦§©¥

ïéçéL øôk éìëe ,úBëzî éìk ,øazLäì ïkøc ïéàL íéìk ïä elàå§¥¥¥¦¤¥©§¨§¦§©¥§¥©¨§¥§©¦¦
énð äéððç øôk éìëemd mb -øazLäì ïkøc ïéàxzenezeyrl §¥§©£©§¨©¦¥©§¨§¦§©¥

,dwilcd ipta dvign mdaLixd,øîBà éñBé éaøyøôk éìk óà ¤©¦¥¥©§¥§©
.øazLäì ïkøc ïéà äéððç øôk éìëe ïéçéL¦¦§¥§©£©§¨¥©§¨§¦§©¥
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `kw sc zay(iyiy meil)

yäåöî åàì dpîæa äìéáè,dliahd onfa `weec leahl devn oi` - §¦¨¦§©¨¨¦§¨
ïðéøcäîexfgl jixv ,ezliah onf eay meia inb el oi` m` okle - §©§¦©

,xgnl jk ici lr dgciz dliahdy s` ,eixg`,øáñ éñBé éaøå§©¦¥¨©
yäåöî dpîæa äìéáè,dliahd onfa leahl devn yi -àìå §¦¨¦§©¨¦§¨§Ÿ

ïðéøcäîleahln jk ici lr akrzi m` inb xg` xfgi `l okle - §©§¦©
.dliahd onfa

:`xnbd dywnåy xnel ozip ikéñBé éaø øáñydpîæa äìéáè §¨©©¦¥§¦¨¦§©¨
àéðúäå ,äåöî,`ziixaaìòBa ,úòøBönäå òøBönä ,äáfäå áfä ¦§¨§¨©§¨©¨§©¨¨©§¨§©§©©¥

,úî àîèe äcðonfïúìéáè`weec `ed,íBiagxfnd xi`dy zrn ¦¨§¥¥§¦¨¨©
fae ,mdly iriayd meia gexfl zcnerd dngd onmzliah on

.dvigxa xeq`y mixetkd meia lg m` s` milaehäcðd`nhy ¦¨
mini dray(hi eh `xwie),zlaeh jk xg`eúãìBéåreay seqa zlaehy §¤¤

dawp zcill miireay seqae xkf zcill(d ,a ai my)onf ,ïúìéáè`ed §¦¨¨
äìélas` zelaeh ozliah onfae ,oz`nehl oexg`d meid xg`ly ©©§¨

e .mixetkd mei lilaéø÷ ìòádliah jixvy ,ixw d`xy mc` - ©©¤¦
,mixteq ixacn,Blek íBiä ìk CìBäå ìáBè`ed ezliah onfy oeike ¥§¥¨©

zlitz lltzdy xg`l ixw d`xy s`e .mixetkd meia s` laeh
lkn ,ziaxr zlitz mcew leahle jygzy cr oizndl lekie dgpn

.devn dpnfa dliahy meyn cin leahi mewn,øîBà éñBé éaøm` ©¦¥¥
mixetkd meia ixw d`xäìòîìe äçðnä ïî,dgpnd zlitz xg`l - ¦©¦§¨§©§¨

éøö BðéàìBaèì Cmei i`ven cr oizndl leki `l` ,mixetkd meia ¥¨¦¦§
leahl devn oi`y meyn ,ziaxr zlitz lltzie leahie ,mixetkd
onfa leahl devn oi`y xaq iqei iaxy x`eane .dliahd onfa `weec

.ezhiya x`azpy itk `le ,`weec
:`xnbd zvxznàéääoi`y xaq iqei iaxy da epipyy ef `ziixa - ©¦

,dliahd onfa leahl devnøîàc ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaødcp) ©¦¥§©¦§¨¦§¨©
(:hkizn zrcei dpi`e dlitdy xg`l epiptl d`ay dy` iabl

dzliah onf lg izni` wtq yie ,dawp e` xkf did m`e dlitd
,dzcilldéicläìéáè`dzy ,ef dy` lyäðBøçàalk seqa - ©¨§¦¨¨©£¨

wtzqdl yi mday zereayd dyly meza epiide ,miwteqnd minid
lka leahl dkixv dpi`e ,dz`neh ini enlyp ea `ny mei lk lr
devn oi`y xaqy meyn ,dzliah mei `ed m` eilr miwteqny mei
ini mez xg`l zlaeh wtq yiy oeike ,`weec dliahd onfa leahl
ziak ,dpnfa leahl devn yiy xaq iqei iax j` .dzliah wtq

dcedi iaxa iqei iax lr ewlgy lld ziae i`ny(my).x`azpy itke ,

äðùî
z` zx`ane ,zaya dltpy dwilc ipic x`al dkiynn dpynd

:zeakl `ay ixkpa dfa oicdúBaëì àaL éøëðziaa zaya dwilc ¨§¦¤¨§©
,l`xyi lyäak' Bì íéøîBà ïéà'dwilcd z`äaëz ìà'åz` ¥§¦©¥§©§©¤

xnel xeq` ,'dak`y dvxz m`d' l`ye `a m` ,xnelk ,'dwilcd
dk`ln zeyrl ixkpl xnel `ly exfb minkgy iptn ,dakiy el
`ly el xnele ecia zegnl jixv oi` mb j` ,l`xyi xear zaya

daki,zeakl edegipi `l` ,ïäéìò BúúéáL ïéàL éðtîl`xyi oi` - ¦§¥¤¥§¦¨£¥¤
.zaya ixkp ly ezziay lr mixdfen

:zeakl `ay ohwa dfa oicd z` zx`an dpyndàaL ïè÷ ìáà£¨¨¨¤¨
úBaëì,zaya dwilcd z`,Bì ïéòîBL ïéàeze` mirpen `l` §©¥§¦

,zeaklnBúúéáML éðtîohw lyïäéìòmde ,milecbd lr - ¦§¥¤§¦¨£¥¤
.ohwd zziay lr mixdfen

àøîâ
my yiyk zaya l`xyi lv` dwilc oipra dkld d`ian `xnbd

:ixkpa ,énà éaø øîàdltpy ote`ä÷éìã,l`xyi lv`eøézäel ¨©©¦©¦§§¥¨¦¦
øîBì,my `vnpy ixkp ipta,'ãéñôî Bðéà äaëîä ìk'xnelk ©¨©§©¤¥©§¦

.exky lehi dakndy
:in` iaxl di`x `iadl dvex `xnbddéì òéiñî àîéð`ny - ¥¨§©©¥

,epzpyna epipyy dnn in` iax ixacl di`x yiy xn`pàaL éøëð̈§¦¤¨
BúúéáL ïéàL éðtî ,'äaëz ìà'å 'äak' Bì íéøîBà ïéà úBaëì§©¥§¦©¥§©§©¤¦§¥¤¥§¦¨

.ïäéìòy dpynd ixac zligzn rnyne'äak'`weecàìc àeä £¥¤©¥§Ÿ
déì ïðéøîàl`xyi edyery meyn ,ixkpl xnel xeq`y dn df - ¨§¦©¥

,ynn egelyàäzxin` la` -ïðéøîà 'ãéñôî Bðéà äaëîä ìk' ¨¨©§©¤¥©§¦¨§¦©
déìiax ixack gkene ,ezrcn dakn ixkpd ixdy ,el xnel xzen - ¥

.in`
:`xnbd dgecàîéàd z` x`ae xen` -àôéñl`e' dpynd ixac ly ¥¨¥¨

`weecy rnyne ,'dakzdéì ïðéøîà àì 'äaëz ìà'jixv oi` - ©§©¤Ÿ¨§¦©¥
,zeakl `a m` ecia zegnle el xnelåmle`Bðéà äaëîä ìk' §¨©§©¤¥

,'ãéñôî,ieaika el gepy zrc ielib dfydéì ïðéøîà àì énðmb - ©§¦©¦Ÿ¨§¦©¥
oi`y xnel dpynd dkxved recn ,xzen df m`y ,el xnel xeq`
epi` daknd lk' xnel `ld ,'dakz l`' el xnele ecia zegnl jixv
ecia zegnl `weecy i`ce `l` ,zegnl `le wezyln xeng 'ciqtn

.jka el gepy ezrc zelbl xeq` j` ,jixv oi`
:`xnbd dwiqn okledpéî òîLîì àkéì àäî àlàoi` epzpynn - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨

.`l e` 'ciqtn epi` daknd lk' xnel xzen m` di`x
:epzpyna xaecnd zeakl `ay ixkp oipra dyrn d`ian `xnbd

ïðaø eðzdid ,`ziixaaìL Bøéöça ä÷éìc äìôðå ,äNòîl`xyi ¨©¨¨©£¤§¨§¨§¥¨©£¥¤
enyyéànéñ ïa óñBédzidyaxtkàøèñéb éLðà eàáe ,ïéçéL ¥¤¦©¦¦¦¨©§¥¦§§¨

[oehlyd-]úBaëì éøBtéö ìL,dwilcd z`ìL ñeôBøètàL éðtî ¤¦¦§©¦§¥¤©Ÿ§¤
Cìîjlnd oenn lr dpenn -ïçépä àìå ,äéäzeakl i`niq oa sqei ¤¤¨¨§Ÿ¦¦¨

eaéëå íéîLb eãøéå ñð Bì äNòðå ,úaMä ãBák éðtî.dwilcd z` ¦§¥§©©¨§©£¨¥§¨§§¨¦§¦
áøòì,zay i`venaøbéLi`niq oa sqei gly -ïäî ãçà ìëì- ¨¤¤¦¥§¨¤¨¥¤

zeakl oevxa e`ay oehlyd iyp`nñekøtàìå ,ïéòìñ ézL[xyl-] §¥§¨¦§¨¦©§
íéMîç ïäaL.zeakl oevxa e`ay lr xkyk ,mirlqeòîMLëe ¤¨¤£¦¦§¤¨§
øáca íéîëç`le dwilcd z` zeakl mixkp e`ay dyrnd z` - £¨¦©¨¨

,mgipdeøîà,minkgéøö äéä àìCëì C,dwilcd ieaikn mrpenl - ¨§Ÿ¨¨¨¦§¨
eðéðL éøäL,epzpyna'äak' Bì íéøîBà ïéà ,úBaëì àaL éøëð ¤£¥¨¦¨§¦¤¨§©¥§¦©¥

.'äaëz ìà'å§©§©¤
:dpyna epipyúBaëì àaL ïè÷ ìáàd z`dwilc,Bì ïéòîBL ïéà £¨¨¨¤¨§©¥§¦

.ïäéìò BúúéáML éðtî¦§¥¤§¦¨£¥¤
:`xnbd dywndpéî úòîLz` zeakl `ad ohwy epipyy dnn - ¨§©¦¨

y cenll jl yi ,jkn eze` repnl milecbd mikixv dwilcdïè÷̈¨
dúBìáð ìëBà,zelap lek`l cnerd -åéìò ïéeeöî ïéc úéa ¥§¥¥¦§¦¨¨

BLéøôäìx`y lr xearln erpenl mieevn oke ,oze` lk`i `ly odn §©§¦
xaeqd lr dywe ,zeakln erpenl mieevn o`k okle ,dxezd ixeqi`

.jkn eyixtdl mieevn oic zia oi` zeliap lke`d ohwy
:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîàxaecn epzpynaäNBòä ïè÷aok ¨©©¦¨¨§¨¨¨¤

,åéáà úòãìdf ieaiky oigadl rcei ohwde ,my cner eia`y oebk §©©¨¦
,dakiy edeiv eia` eli`k df ixde ,exear z`f dyere ,eia`l gep

.jkn erpenl jixv okle
ok m` :`xnbd dywndúååëcl ote` eze`a -ãéáò à÷c éøëð éab ¦§¨¨©¥¨§¦§¨¨¦

ìàøNéc dézòãì,zeakl `ae ,l`xyil gep ieaikdy rceiy -éî §©§¥§¦§¨¥¦
éøL`ad ixkpy dpyna epipy recne ,zeakl el gipdl xzen ike - ¨¦

.daki `ly el xnel jixv oi` zeakl
:`xnbd zvxznéøëðzeakl `adãéáò déLôðc äézòãìdyer - ¨§¦§©§¥§©§¥¨¦

oiekzny oeik ,jka l`xyil el gepy rcei m` s`e ,envr zrcl ok
`l` ciqti `ly rceiy ,envr z`pdloi` okle ,jk lr xky lehi

z`pdl dfa oiekzn epi` ohwa ok oi`y dn .zeakln erpenl jixv
.erpenl jixv okle ,eia` zrcl wx ok dyer `l` ,llk envr

äðùî
:axwr e` d`ev ,xpl ieqik zgpd oic x`az epzpynäøò÷ ïéôBk- ¦§¨¨

dketd qxg ly dxrw migipnøpä éab ìòzaya wlecdìéáLa ©©¥©¥¦§¦
æBçàz àlLy`däøBway`d z` daki `ly calae ,dilrny ¤Ÿ¤¡©¨
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שבת.  פרק ששה עשר - כל כתבי דף קכא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc zay(iyiy meil)

àúééøet eäì eúééàla` ,odilr ayil zehin mdl e`iad -ïðç áøì ©§§§¨¨§©¨¨
déì eúééà àì àáø øa`l` ,dilr ayil dhin el e`iad `l - ©¨¨Ÿ©§¥

.rwxwd lr edeaiyeddéçkLàoia` z` ,opg ax `vn -déì éðúî ©§§¥©§¥¥
déøáìel dpey jke ,epzpyna iepyd oicd z` ,epa z` cnln -ìòå ¦§¥§©

ïè÷ ìL äàBödxrw oitekéðtîdïè÷.jlklzie da wgyi `ly ¨¤¨¨¦§¥¨¨
déì øîà,opg axdéðáì àúeèL éðúî àéèL ïéáàdheyd oia` ± ¨©¥¨¦©§¨©§¥§¨¦§¥

,ilk dilr zetkl jixv ohw ly d`ev ike .zehy epa z` cnlnàìäå©£Ÿ
dîöò àéäd`evd -úðëeîlk`nl,íéáìëì,dvwen dpi` ok m`e ¦©§¨¤¤¦§¨¦

cia dlhlhl lekie.dty`l dkilydle eiàîéz éëå,xn`z m`e - §¦¥¨
ìBîúàî déì àéæç àìczay axrn die`x dzid `ly oeiky - §Ÿ©§¨¥¥¤§

,dvwen `id okl ,dclep `id meid wx ixdyàéðúäåepipy ixde - §¨©§¨
mc` oi`y myk `id dkldy ,aeh meia oinegz xeqi` iabl `ziixaa
eilk jk ,gex lkl dn` mitl` `l` aeh meiae zaya jldl i`yx
ly dn` mitl`l uegn mkiledl leki mc` mey oi` ezndae

,`ziixad zxne` la` .mdilraïéëLBnä úBøäðwegxn mdinin §¨©§¦
,ïéòáBpä úBðééòîemewna dziay mipew mpi` micpe mirp mdy oeik ©§¨©§¦

`l` ,mieqníãà ìk éìâøk ïä éøäokidl mlhlhl leki mc` lk - £¥¥§©§¥¨¨¨
z` lhlhl dxizdy `ziixad ixacne .zkll leki envr `edy
mind eid `ly elit`y ,dvwen oiprl s` dkld cenll yi ,mind
mixeq` mpi` ,aeh meia wx o`kl eribd ixdy ,aeh mei axrn epiptl
jk lr eayg aeh mei axrn xaky oeik ,jkl mrhde ,dvwen meyn
eyrp `l okl ,oirnd e` xdpdn el`d mind z` ea`yiy mc` ipa
li`ed ,zay axra dzid `ly elit` d`eva s` ok m`e .dvwen
.dvwen ziyrp dpi` mialkl dppzi d`evd didzyky dilr ayge

,oia` xn`àlàå,lehlha zxzen ohw z`evy ok m`dééðúà éëéä §¤¨¥¦¤§§¥
.ohw ly d`ev lr dxrw oiteky zxne`d ef dpyn dpy` cvik -

,opg ax el xn`àîéàdxrw oitek ,ef dpyn dpyz jk -äàBö ìò ¥¨©¨
ïè÷ éðtî íéìBâðøz ìLmilebpxz ly d`ev lr dxrw oitek - ¤©§§¦¦§¥¨¨

ohwd iptn ,[mialk lk`nl die`x dpi`y oeik dvwen `idy]
iptn epiid ohw ly d`ev lr ,dpyna epipyy dne .da jlklzny

.da sphi `ly eliayae ,ohwd
:`xnbd dywndéì ÷etéúåjlklzi ohwdy df mrh `la mb `ld - §¦¥

meyn ,d`evd z` wlql xzen ,d`evaéòø ìL óøb éåäcixdy - §¨¥§¨¤§¦
z` epnn jilydl ick zaya elhlhl exizdy ,d`ev ly ilkk `id

.dty`a d`evdàîéz éëåy xn`ze dgcz m`e -ábà éòø ìL óøb §¦¥¨§¨¤§¦©©
ïéà àðîla` ,dlhlhl exizd ilk jeza d`evd xy`k wxy ±eäéà ¨¨¦¦

déôebdnvr d`evd z` -àìxzed `l okle .ecia dlhlhl exizd ¥Ÿ
wx `l` uegl d`ivedle micia dnvr d`evd z` lhlhl epzpyna

,ok xnel xyt` i` .ilk dilr zetklàäådid dyrn ixdy - §¨
aéMà áøc é÷îøtñéàa çëzLéàc ,øaëò àeääoia `vnpy - ©©§¨§¦§§©§¦§©§¨¥§©©¦

,iy` ax ly minyadeäì øîàå,ezia iyp`l iy` axeèB÷ð §¨©§§
de÷tàå déúéöeöalekiy ixd .o`kn ede`ivede eapfa edeqtz - §¦¥§©§©

,ilk ab` elhlhl jixv epi`e ynn ecia qe`nd xacd z` feg`l
`le d`evd lr ilk zetkl `l` epzpyn dxizd `l recn ok m`e

egl dkilydl.micia u
zgpen dzid xaky d`eva zwqer epzpyn :`xnbd zvxzn

,ätLàaokle ,eliaya dqe`n dpi` ixd eiptl zgpen dpi`y oeiky §©§¨
.dpnn jlklzi `l ohwdy ick dzeqkl `l` dlhlhl exizd `l

:`xnbd zl`eydéì éòa éàî ätLàa ïè÷åohwd dyer dn ike - §¨¨§©§¨©¨¥¥
.da jlklzi ohwdy yyeg `ed recne ,dty`a

:`xnbd daiynøöçazgpen d`evd dzidyk zwqer epzpyn - ¤¨¥
exizd jkle da jlklziy `ed yyeg ,ohwd da ievny oeike ,xvga

.dzeqkl el
ixd :`xnbd dywnénð øöçd`evd z` dpnn wlql xzen mb - ¨¥©¦

y meyn,àeä éòø ìL óøbd`evd z` wlql mc`l exizdy myky §¨¤§¦

ddey `edy xvga s` ,el dqe`n `edy oeik my ddey `edy ezian
.dlhlhl el xzen da

`l` ,xvga mzq zgpen d`evd dzidy dpeekd oi` :`xnbd zvxzn
,øöçaL ätLàadlhlhl el exizd `l dty`a `idy oeik ok lre §©§¨¤¤¨¥

dilr zetkl el exizd ohwd da ievny oeik la` ,irx ly sxb meyn
.ilk

'eke xpd iab lr dxrw oitek ,epzpyna epipy.CMéz àlL áø÷ò ìòå§©©§¨¤Ÿ¦¨
:zaya oiwifn zbixd oic z` zxxan `xnbd,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦

ïé÷éfnä ìkmd ixd ,mc` ipa mibxeddúaMa ïéâøäðxzen - ¨©©¦¦¤¡¨¦©©¨
.zaya mbxedl

ywn sqei ax:d,óñBé áø áéúî,`ziixaa epipyäMîçoiwifn ipin ¥¦©¥£¦¨
ïéâøäðmbxedl xzen -úaMa.bexdl milibx mdy meyn,ïä elàå ¤¡¨¦©©¨§¥¥

Lçðå ,áééãçaL áø÷òå ,äåðéðaL äòøéöå ,íéøöî õøàaL áeáæ§¤§¤¤¦§©¦§¦§¨¤§¦§¥§©§¨¤§©§¨§¨¨
épî .íB÷î ìëa äèBL áìëå ,ìàøNé õøàaLdiepy in zrck - ¤§¤¤¦§¨¥§¤¤¤§¨¨©¦

,ef `ziixaàîéìéàzhiyky xn`p m` -äãeäé éaø,`idøîà àä ¦¥¨©¦§¨¨¨©
y xaeq `ed ixd -dôeâì äëéøö dðéàL äëàìîdxeq`d dk`ln - §¨¨¤¥¨§¦¨§¨

,ef dk`lnl oeeknd jxevd epi`y xg` xac jxevl ziyrpd zaya
äéìò áéiçdyrp `l ,el` miwifn zbixd dyrny s` ok m`e .z`hg ©¨¨¤¨

icka dyrp `l` ,dxeq`d dk`lnd `idy dnyp zlihp jxevl
cvike ,dilr aiigy dcedi iax xaeq ,ewifi `ly ick eilrn mwlql

.el` miwifn bexdl `ziixad dxiznåàì àlà`ziixa i`ce `l` - ¤¨¨
zhiyk `id ef,ïBòîL éaødtebl dkixv dpi`y dk`lny xaeqd ©¦¦§

exfb `l o`ke minkg ixacn `l` dxeq` `id oi`e ,dilr xeht
.minkgéøLc àeä éðäå`l` bexdl minkg exizd `l mewn lkne - §¨¥§¨¦

la` ,el` miwifn zyngéðéøçàmiwifn x`y -,àìiax lr dywe ©£¦¥Ÿ
.zaya miwifnd lk z` bexdl xizdy iel oa ryedi

:`iyewd z` zegcl dqpn `xnbdïì àîéð ïàîe ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨©¥¨¨
,epl xn`i ine -àéä àzöøúî àäc`ly sqei ax ly ef `ziixay - §¨§¨©§¨¦

,zwiecn `ziixa `id el` miwifn dyng `l` bexdl xzedàîìéc¦§¨
àéä àzLaLîdklde ,zyaeyn `id sqei ax ly ef `ziixa `ny - §©©§¨¦

`id zaya miwifnd lk z` bexdl xzeny iel oa ryedi iax dpyy ef
.dpekpd

:zvxzn `xnbddì àðéðúî àðà ,óñBé áø øîàizipy ip` - ¨©©¥£¨©§¥¨¨
,ef `ziixadì àðáéúBàå,iel oa ryedi iax lr dpnn iziywde - §¦§¨¨

dì àðöéøúî àðàå`ziixadn dywi `ly ick df oipr yxt` ip`e - ©£¨§¨¥§¨¨
zwqer iel oa ryedi iax dpyy ef dkldy .iel oa ryedi iax lr

åéøçà eöøaobxedl xzen okle ebxedl eixg` miwifnd mivx eidy - §¨©£¨
,ytp gewt iptnìkä éøáãåxaeqd dcedi iax zrcl oiae - §¦§¥©Ÿ

oerny iax zrcl oiae ,dilr aiig dtebl dkixv dpi`y dk`lny
`ziixad la` .el` miwifn bexdl xzen ,dilr xehty xaeqd
`lyk epiid ,el` miwifn dyng `l` bexdl xzed `ly ip` izipyy
dpi`y dk`lny xaeqd `id oerny iax zrcke ,eixg` mivx eid
exfb `l minkge ,minkg ixacn `l` dxeq` dpi` dtebl dkixv
dpi`y dk`lny xaeqd dcedi iax la` ,el` miwifn dynga

dyng s` bexdl xizd `l ,dilr aiig dtebl dkixvoeik el` miwifn
.eixg` mivx mpi`y

zxtqn .zaya miaxwre miygp zbixd oipra dyrn d`ian `xnbd
:`xnbdàðeä áø øa àáøc dén÷ àpz éðzminkgd cg` dpy - ¨¥©¨©¥§¨¨©©¨

,`ped ax xa `ax iptl [zeziixa zepyl libx didy]íéLçð âøBää©¥§¨¦
çeø ïéà úaMa íéaø÷òåly [mzrc-],epîéä äçBð íéãéñçoi`y §©§©¦©©¨¥©£¦¦¨¥¤
.mdipira oebd df dyrndéì øîà,`pzl `axíéãéñç ïúBàå ¨©¥§¨£¦¦

,jka mixingnd,íäî äçBð íéîëç çeø ïéàdyer aehy meyn ¥©£¨¦¨¥¤
miwifn md oi`y s`y ,zaya miaxwre miygp bxedd mc` eze`

:`xnbd zxne` .mqrk zrya wifdl milelr ,zrkáøc àâéìôe§¦¨§©
àðeä`ped ax ixac lr miwleg mkg eze`l xn`y `ax ixace - ¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc zay(iyiy meil)

àúééøet eäì eúééàla` ,odilr ayil zehin mdl e`iad -ïðç áøì ©§§§¨¨§©¨¨
déì eúééà àì àáø øa`l` ,dilr ayil dhin el e`iad `l - ©¨¨Ÿ©§¥

.rwxwd lr edeaiyeddéçkLàoia` z` ,opg ax `vn -déì éðúî ©§§¥©§¥¥
déøáìel dpey jke ,epzpyna iepyd oicd z` ,epa z` cnln -ìòå ¦§¥§©

ïè÷ ìL äàBödxrw oitekéðtîdïè÷.jlklzie da wgyi `ly ¨¤¨¨¦§¥¨¨
déì øîà,opg axdéðáì àúeèL éðúî àéèL ïéáàdheyd oia` ± ¨©¥¨¦©§¨©§¥§¨¦§¥

,ilk dilr zetkl jixv ohw ly d`ev ike .zehy epa z` cnlnàìäå©£Ÿ
dîöò àéäd`evd -úðëeîlk`nl,íéáìëì,dvwen dpi` ok m`e ¦©§¨¤¤¦§¨¦

cia dlhlhl lekie.dty`l dkilydle eiàîéz éëå,xn`z m`e - §¦¥¨
ìBîúàî déì àéæç àìczay axrn die`x dzid `ly oeiky - §Ÿ©§¨¥¥¤§

,dvwen `id okl ,dclep `id meid wx ixdyàéðúäåepipy ixde - §¨©§¨
mc` oi`y myk `id dkldy ,aeh meia oinegz xeqi` iabl `ziixaa
eilk jk ,gex lkl dn` mitl` `l` aeh meiae zaya jldl i`yx
ly dn` mitl`l uegn mkiledl leki mc` mey oi` ezndae

,`ziixad zxne` la` .mdilraïéëLBnä úBøäðwegxn mdinin §¨©§¦
,ïéòáBpä úBðééòîemewna dziay mipew mpi` micpe mirp mdy oeik ©§¨©§¦

`l` ,mieqníãà ìk éìâøk ïä éøäokidl mlhlhl leki mc` lk - £¥¥§©§¥¨¨¨
z` lhlhl dxizdy `ziixad ixacne .zkll leki envr `edy
mind eid `ly elit`y ,dvwen oiprl s` dkld cenll yi ,mind
mixeq` mpi` ,aeh meia wx o`kl eribd ixdy ,aeh mei axrn epiptl
jk lr eayg aeh mei axrn xaky oeik ,jkl mrhde ,dvwen meyn
eyrp `l okl ,oirnd e` xdpdn el`d mind z` ea`yiy mc` ipa
li`ed ,zay axra dzid `ly elit` d`eva s` ok m`e .dvwen
.dvwen ziyrp dpi` mialkl dppzi d`evd didzyky dilr ayge

,oia` xn`àlàå,lehlha zxzen ohw z`evy ok m`dééðúà éëéä §¤¨¥¦¤§§¥
.ohw ly d`ev lr dxrw oiteky zxne`d ef dpyn dpy` cvik -

,opg ax el xn`àîéàdxrw oitek ,ef dpyn dpyz jk -äàBö ìò ¥¨©¨
ïè÷ éðtî íéìBâðøz ìLmilebpxz ly d`ev lr dxrw oitek - ¤©§§¦¦§¥¨¨

ohwd iptn ,[mialk lk`nl die`x dpi`y oeik dvwen `idy]
iptn epiid ohw ly d`ev lr ,dpyna epipyy dne .da jlklzny

.da sphi `ly eliayae ,ohwd
:`xnbd dywndéì ÷etéúåjlklzi ohwdy df mrh `la mb `ld - §¦¥

meyn ,d`evd z` wlql xzen ,d`evaéòø ìL óøb éåäcixdy - §¨¥§¨¤§¦
z` epnn jilydl ick zaya elhlhl exizdy ,d`ev ly ilkk `id

.dty`a d`evdàîéz éëåy xn`ze dgcz m`e -ábà éòø ìL óøb §¦¥¨§¨¤§¦©©
ïéà àðîla` ,dlhlhl exizd ilk jeza d`evd xy`k wxy ±eäéà ¨¨¦¦

déôebdnvr d`evd z` -àìxzed `l okle .ecia dlhlhl exizd ¥Ÿ
wx `l` uegl d`ivedle micia dnvr d`evd z` lhlhl epzpyna

,ok xnel xyt` i` .ilk dilr zetklàäådid dyrn ixdy - §¨
aéMà áøc é÷îøtñéàa çëzLéàc ,øaëò àeääoia `vnpy - ©©§¨§¦§§©§¦§©§¨¥§©©¦

,iy` ax ly minyadeäì øîàå,ezia iyp`l iy` axeèB÷ð §¨©§§
de÷tàå déúéöeöalekiy ixd .o`kn ede`ivede eapfa edeqtz - §¦¥§©§©

,ilk ab` elhlhl jixv epi`e ynn ecia qe`nd xacd z` feg`l
`le d`evd lr ilk zetkl `l` epzpyn dxizd `l recn ok m`e

egl dkilydl.micia u
zgpen dzid xaky d`eva zwqer epzpyn :`xnbd zvxzn

,ätLàaokle ,eliaya dqe`n dpi` ixd eiptl zgpen dpi`y oeiky §©§¨
.dpnn jlklzi `l ohwdy ick dzeqkl `l` dlhlhl exizd `l

:`xnbd zl`eydéì éòa éàî ätLàa ïè÷åohwd dyer dn ike - §¨¨§©§¨©¨¥¥
.da jlklzi ohwdy yyeg `ed recne ,dty`a

:`xnbd daiynøöçazgpen d`evd dzidyk zwqer epzpyn - ¤¨¥
exizd jkle da jlklziy `ed yyeg ,ohwd da ievny oeike ,xvga

.dzeqkl el
ixd :`xnbd dywnénð øöçd`evd z` dpnn wlql xzen mb - ¨¥©¦

y meyn,àeä éòø ìL óøbd`evd z` wlql mc`l exizdy myky §¨¤§¦

ddey `edy xvga s` ,el dqe`n `edy oeik my ddey `edy ezian
.dlhlhl el xzen da

`l` ,xvga mzq zgpen d`evd dzidy dpeekd oi` :`xnbd zvxzn
,øöçaL ätLàadlhlhl el exizd `l dty`a `idy oeik ok lre §©§¨¤¤¨¥

dilr zetkl el exizd ohwd da ievny oeik la` ,irx ly sxb meyn
.ilk

'eke xpd iab lr dxrw oitek ,epzpyna epipy.CMéz àlL áø÷ò ìòå§©©§¨¤Ÿ¦¨
:zaya oiwifn zbixd oic z` zxxan `xnbd,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦

ïé÷éfnä ìkmd ixd ,mc` ipa mibxeddúaMa ïéâøäðxzen - ¨©©¦¦¤¡¨¦©©¨
.zaya mbxedl

ywn sqei ax:d,óñBé áø áéúî,`ziixaa epipyäMîçoiwifn ipin ¥¦©¥£¦¨
ïéâøäðmbxedl xzen -úaMa.bexdl milibx mdy meyn,ïä elàå ¤¡¨¦©©¨§¥¥

Lçðå ,áééãçaL áø÷òå ,äåðéðaL äòøéöå ,íéøöî õøàaL áeáæ§¤§¤¤¦§©¦§¦§¨¤§¦§¥§©§¨¤§©§¨§¨¨
épî .íB÷î ìëa äèBL áìëå ,ìàøNé õøàaLdiepy in zrck - ¤§¤¤¦§¨¥§¤¤¤§¨¨©¦

,ef `ziixaàîéìéàzhiyky xn`p m` -äãeäé éaø,`idøîà àä ¦¥¨©¦§¨¨¨©
y xaeq `ed ixd -dôeâì äëéøö dðéàL äëàìîdxeq`d dk`ln - §¨¨¤¥¨§¦¨§¨

,ef dk`lnl oeeknd jxevd epi`y xg` xac jxevl ziyrpd zaya
äéìò áéiçdyrp `l ,el` miwifn zbixd dyrny s` ok m`e .z`hg ©¨¨¤¨

icka dyrp `l` ,dxeq`d dk`lnd `idy dnyp zlihp jxevl
cvike ,dilr aiigy dcedi iax xaeq ,ewifi `ly ick eilrn mwlql

.el` miwifn bexdl `ziixad dxiznåàì àlà`ziixa i`ce `l` - ¤¨¨
zhiyk `id ef,ïBòîL éaødtebl dkixv dpi`y dk`lny xaeqd ©¦¦§

exfb `l o`ke minkg ixacn `l` dxeq` `id oi`e ,dilr xeht
.minkgéøLc àeä éðäå`l` bexdl minkg exizd `l mewn lkne - §¨¥§¨¦

la` ,el` miwifn zyngéðéøçàmiwifn x`y -,àìiax lr dywe ©£¦¥Ÿ
.zaya miwifnd lk z` bexdl xizdy iel oa ryedi

:`iyewd z` zegcl dqpn `xnbdïì àîéð ïàîe ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨©¥¨¨
,epl xn`i ine -àéä àzöøúî àäc`ly sqei ax ly ef `ziixay - §¨§¨©§¨¦

,zwiecn `ziixa `id el` miwifn dyng `l` bexdl xzedàîìéc¦§¨
àéä àzLaLîdklde ,zyaeyn `id sqei ax ly ef `ziixa `ny - §©©§¨¦

`id zaya miwifnd lk z` bexdl xzeny iel oa ryedi iax dpyy ef
.dpekpd

:zvxzn `xnbddì àðéðúî àðà ,óñBé áø øîàizipy ip` - ¨©©¥£¨©§¥¨¨
,ef `ziixadì àðáéúBàå,iel oa ryedi iax lr dpnn iziywde - §¦§¨¨

dì àðöéøúî àðàå`ziixadn dywi `ly ick df oipr yxt` ip`e - ©£¨§¨¥§¨¨
zwqer iel oa ryedi iax dpyy ef dkldy .iel oa ryedi iax lr

åéøçà eöøaobxedl xzen okle ebxedl eixg` miwifnd mivx eidy - §¨©£¨
,ytp gewt iptnìkä éøáãåxaeqd dcedi iax zrcl oiae - §¦§¥©Ÿ

oerny iax zrcl oiae ,dilr aiig dtebl dkixv dpi`y dk`lny
`ziixad la` .el` miwifn bexdl xzen ,dilr xehty xaeqd
`lyk epiid ,el` miwifn dyng `l` bexdl xzed `ly ip` izipyy
dpi`y dk`lny xaeqd `id oerny iax zrcke ,eixg` mivx eid
exfb `l minkge ,minkg ixacn `l` dxeq` dpi` dtebl dkixv
dpi`y dk`lny xaeqd dcedi iax la` ,el` miwifn dynga

dyng s` bexdl xizd `l ,dilr aiig dtebl dkixvoeik el` miwifn
.eixg` mivx mpi`y

zxtqn .zaya miaxwre miygp zbixd oipra dyrn d`ian `xnbd
:`xnbdàðeä áø øa àáøc dén÷ àpz éðzminkgd cg` dpy - ¨¥©¨©¥§¨¨©©¨

,`ped ax xa `ax iptl [zeziixa zepyl libx didy]íéLçð âøBää©¥§¨¦
çeø ïéà úaMa íéaø÷òåly [mzrc-],epîéä äçBð íéãéñçoi`y §©§©¦©©¨¥©£¦¦¨¥¤
.mdipira oebd df dyrndéì øîà,`pzl `axíéãéñç ïúBàå ¨©¥§¨£¦¦

,jka mixingnd,íäî äçBð íéîëç çeø ïéàdyer aehy meyn ¥©£¨¦¨¥¤
miwifn md oi`y s`y ,zaya miaxwre miygp bxedd mc` eze`

:`xnbd zxne` .mqrk zrya wifdl milelr ,zrkáøc àâéìôe§¦¨§©
àðeä`ped ax ixac lr miwleg mkg eze`l xn`y `ax ixace - ¨
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc zay(ycew zay meil)

déì øîà`l` `pipg iax xizd `l ,`a` iaxïúBàkzehentìL ¨©¥§¨¤
éáà úéa,Eody zexepn oze` la` ,zg` cia milhipe miphw mdy ¥¨¦

mpi`e li`ed dvwen mdy iptn ,zaya olhlhl xeq` zelecb
.mewn mdl raew mc`e lehlhl miieyr

:`pipg iax mya `a` iax xn`y sqep oicàðäk øa àaà éaø øîàå§¨©©¦©¨©©£¨
úBðBø÷ ,àðéðç éaø øîà,mc` ipa mda z`yl zeieyrd zelbr - ¨©©¦£¦¨§

éaø úéa ìL,iax ly eziaa eidy -øîà .úaMa ïìèìèì øzeî ¤¥©¦¨§©§§¨©©¨¨©
àøéæ éaø déìzepexw el`a ,`a` iax z` `xif iax l`y ±iax xizd ¥©¦¥¨

,`pipgãçà íãàa ïéìhéða,mlhil leki cg` mc`y ±Bàelit` §¦¨¦§¨¨¤¨
`l` milhip mpi`ykdéì øîà .íãà éða éðLaxizd `l ,`a` iax ¦§¥§¥¨¨¨©¥

`l` `pipg iaxïúBàkzepexwéáà úéa ìLEmc`a milhip mdy §¨¤¥¨¦
olhlhl xeq` mc` ipa ipya `l` milhip mpi`y mze` la` ,cg`

.mewnl mewnn
:`pipg iax mya `a` iax xn`y sqep oic,àðäk øa àaà éaø øîàå§¨©©¦©¨©©£¨

úéáì àðéðç éaø íäì øézä[zia iyp`l-]ì ,éaøïéé úBzLly ¦¦¨¤©¦£¦¨§¥©¦¦§©¦
`aend l`xyiéøëð ìL úBðBø÷aeidy elit`e ,ixkpd ici lr ¦§¤¨§¦

zenezg zeiagdãçà íúBça,`a` iax xn`e .zenzeg izya `le §¨¤¨
àðòãé àìårcei ipi`e -éà,`pipg iax mdl xizdy mrhd m` - §Ÿ¨©§¨¦

øæòéìà éaøk dì øáñc íeMî,cg` mzega xzen oii ,xn`yéà- ¦§¨©¨§©¦¡¦¤¤¦
iax lr miwlegd minkg zrck zenzeg izy jixvn zn`ay e`
yyeg did `l iax zial ixkpd `iady oiid zeiagay `l` ,xfril`

,ixkpd mgzt `nyäàéNð éác àúîéà íeMî`xi ixkpd didy - ¦¥§¨§¥§¦¨
.zeklnd ici lr dpenne hily didy `iypd on

äðùî
:dpnn zepdil xzen m` zaya ieb dyry dk`lna zwqer epzpyn

øpä úà ÷éìãäL éøëð,envr jxevl zayaLnzLîxzen - ¨§¦¤¦§¦¤©¥¦§©¥
ynzydlBøBàìd s`íàå ,ìàøNéxpd z` ixkpd wilcdìéáLa §¦§¨¥§¦¦§¦

,ìàøNé,zaya dxeq`d dk`ln `id xpd zwlcde li`edøeñà ¦§¨¥¨
ixkp zk`lnn zepdil xeq`y `id minkg zxifbe .exe`l ynzydl

.zaya
:zaya ixkp dze` dyry dk`ln ly sqep oicàléîixkpdíéî ¦¥©¦

,miaxd zeyxa `vnpd xeanúB÷Läìz`åéøçà ä÷Lî ,Bzîäa §©§§¤§©§¤©£¨
dìàøNé,ixkpd `liny mind mze`n eznda z`íàåixkpd `lin ¦§¨¥§¦

xead on minøeñà ,ìàøNé ìéáLaz` mdn zewydl l`xyil ¦§¦¦§¨¥¨
cigid zeyxn d`ved xeqi` zk`ln mda dyrpe li`ed ,eznda

.miaxd zeyxl [cigid zeyx `ed min xea ixdy-]
sqep oic:Ba ãøéì Lák éøëð äNò,dyail dpitqd onåéøçà ãøBé ¨¨¨§¦¤¤¥¥¥©£¨

íàå ,ìàøNéyakd z` ixkpd dyrøeñà ,ìàøNé ìéáLal`xyil ¦§¨¥§¦¦§¦¦§¨¥¨
,dpynd zxtqn .ea zcxlïéàa eéäL íéð÷æe ìàéìîb ïaøa äNòî©£¤§©¨©§¦¥§¥¦¤¨¨¦

äðéôña,zayaBa ãøéì Lák éøëð äNòå,dyailïaø Ba eãøéå ¦§¦¨§¨¨¨§¦¤¤¥¥§¨§©¨
.íéð÷æe ìàéìîb©§¦¥§¥¦

àøîâ
iebd zk`lnn zepdil xzeny mipte` dyely epzpyna epipy
epzpyn dkxved recn zx`an `xnbd ,yakae ,mina ,xpa ,zaya
:`xnbd zxne` .cg` ote`a ic oi`e mipte`d zyely z` rinydl

àëéøöemeyn ,el` mipte` dyely rinydl epzpyn dkxvede - §¦¨
ïðéòîLà éàcn zepdil xzidd z` wxøðzaya iebd ewilcdy §¦©§§¦©¥

xzen xpd zwlcd zk`lnn `weecy mixeaq epiid ,envr jxevl
,zepdiläàîì øð ãçàì øðc íeMîcg` mc`l liren exe`y xp - ¦§¥§¤¨¥§¥¨

jxevl xp wilcdy iebdy yegl oi` jkle ,miyp` d`nl mb liren
,wilcdy dna icy oeik ,l`xyid liaya xpd zwlcda daxd envr

,l`xyil mbe el mbíéî ìáàiziid envr jxevl zaya iebd `liny £¨©¦
yiy xeaqøæâéìxaca xeqi`éLetàì éúà àîìéciebd `eai `ny - ¦§Ÿ¦§¨¨¥§©¥

zeaxdl,ìàøNé ìéáLas` iebd zk`ln oic epzpyn drinyn jkle ¦§¦¦§¨¥
zepdil l`xyil xzen envr jxevl min iebd `lin m`y ,mina

.mdn
:`xnbd zl`eyLáëåyaka xen`d oicde -,éì änìdey `ed ixde §¤¤¨¨¦

aeye ,miyp` d`nl liren cg` mc`l dyrpd yak mb ixdy .xpl
daiyn .l`xyid xear s` sqep yak iebd dyri `ny xefbl oi`

`l` ,envr jxevl jxvp yakd oic oi` zn`a :`xnbdïaøc äNòî©£¤§©¨
ïì òîLî à÷ íéð÷æe ìàéìîbick yak oic dazk epzpyn - ©§¦¥§¥¦¨©§©¨

dkld epnn cnlpy ,mipwfe l`ilnb oaxa dyrnd z` eprinydl
.dyrnl

:ieb zk`lnn d`pd oica `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðzepy - ¨©¨¨
,`ziixaa minkgíéáNò èwélL éøëðrwxwd on miayr ylzy - ¨§¦¤¦¥£¨¦

,ezndal lik`dl zayaìàøNé åéøçà ìéëàîeznda z` ©£¦©£¨¦§¨¥
,exzepy miayrdníàåmiayr ixkpd hwiløeñà ,ìàøNé ìéáLa §¦¦§¦¦§¨¥¨

y ixkpa oicd oke .mdn zepdil l`xyilíéî àléî`vnpd xead on ¦¥©¦
miaxd zeyxaúB÷Läìz`ìàøNé åéøçà ä÷Lî ,Bzîäaz` §©§§¤§©§¤©£¨¦§¨¥

,ezndaíàåmin ixkpd `linøeñà ,ìàøNé ìéáLal`xyil §¦¦§¦¦§¨¥¨
.mdn zepdilnaíéøeîà íéøác äe` miayr ixkpd hwil m`y ©¤§¨¦£¦

`weec ,ezk`lnn zepdil l`xyil xzen envr xear min `lin
ote`aïéàLixkpdìáà ,Bøékîixkpd did m`øeñà ,Bøékî ¤¥©¦£¨©¦¨

.iebd zk`lnn zepdil l`xyil
:`xnbd dywnéðéàekxevl miayr hwily ieby ,oicd `ed jk ike - ¥¦

,mdn zepdil l`xyil xzen,àðéðç éaø øîà àðeä áø øîàäå§¨¨©©¨¨©©¦£¦¨
íãà ãéîòîz`úaMa íéáNò éab ìò Bzîäalk`zy liaya ©£¦¨¨§¤§©©¥£¨¦©©¨

`ny xefbl oi`e ,rwxwd on mze` zylez `idy it lr s`e ,mdn
,dplik`ie micia yelziàì ìáàdpcinriéab ìòd xacäö÷eî £¨Ÿ©©¥§¤

úaMamze` ixde .dl ozie dvwend on micia lehi `ny miyyegy ©©¨
xzed cvike ,md mivwen rwxwd on zaya iebd ylzy miayr

.ezndal mdn ozil l`xyil
miayrd iptl eznda mr cner `edy xaecn oi` :`xnbd zvxzn
eicia miayrd z` lhlhi `ny xefbl yi ok` dfay ,lk`zy liaya

ote`a wx `ed exizdy dn `l` ,dplik`iedtàa dì íéà÷c- §¨¦¨§©¨
,xg` mewnl jlz `ly dipta cneryàìæàå][zklede-,àéä §¨§¨¦

äìëàå.miayrd on zlke`e - §¨§¨
:`ziixad ixac z` cer zxxan `xnbdøî øîàlirl epipy - ¨©©

,`ziixaa.øeñà Bøékî ìáà Bøékî ïéàL íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦¤¥©¦£¨©¦¨
:`xnbd dywnàäy epzpyna epipy ixde -ìàéìîb ïaøon cxi ¨©¨©§¦¥

`de cxi cvike ,zaya iebd dyry yaka dpitqdäåä Bøékîixde - ©¦£¨
.dpitqa enr `a ixdy l`ilnb oax z` xikn did ieb eze`

:`xnbd zvxzn,ééaà øîà,yakd z` dyr iebdykåéðôa àlL ¨©©©¥¤Ÿ§¨¨
äåä`l l`ilnb oaxy oeike ,l`ilnb oax ipta `ly eziiyr dzid - £¨

.exear yakd z` zeyrl iebd oeik `l i`ce ,my did
:xg` uexizàîéz eléôà ,øîà àáøz` iebd dyry [xn`z-] ¨¨¨©£¦¥¨

yakdåéðôa,df yaka zcxl xzen mewn lkn ,l`ilnb oax ly §¨¨
y meynäàîì øð ãçàì øðliren cg` mc`l exe`a lireny xp - ¥§¤¨¥§¥¨

,miyp` d`nl mb liren cg`l dyrpd yak oke ,miyp` d`nl mb
,exikny l`xyid xear dk`lna iebd daxi `ny yegl oi` jkle

.zaya dyr iebdy yaka cxil xzen okle
:`ax lr dywn `xnbd,éáéúéîdidy dyrn eze`a `ziixaa epipy ¥¦¥

,dpitqa `ay l`ilnb oaxaìàéìîb ïaø ïäì øîà,mipwflìéàBä ¨©¨¤©¨©§¦¥¦
BàNò eðéðôa àlLåyakd z` iebd,Ba ãøðxizdy `ax lr dywe §¤Ÿ§¨¥£¨¥¥

l`ilnb oax ixacn ixde ,eliaya daxn epi`y meyn yaka cxil
oax ea cxei did `l ,eipta yakd z` dyer iebd did eli`y rnyn

.eliaya daxn epi`y it lr s`e ,l`ilnb
:`xnbd zvxznàîéà,l`ilnb oax ixac zpeek md jky [xn`z-] ¥¨
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שבת.  פרק שבעה עשר - כל הכלים דף קכב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc zay(ycew zay meil)

é÷ìãî àaeøc àzòcàxwir okl ,aexd liaya eze` miwilcn - ©©§¨§¨©§§¦
xp wilcn iebdyk la` .aexd mdy l`xyi liaya ziyrp dk`lnd
xpy oeike ,envr xeara ezwlcd xwir ,xg` l`xyi xeare exear
iia` oke ,exikna s` exe`l ynzydl `ax xizd d`nl xp cg`l

.eipta df oi`yk xizn
zxtqn .zaya ieb ewilcdy xpn d`pd oiprl dyrn d`ian `xnbd

:`xnbdòìwéà ,ìàeîLoncfp -éáì[ly ezial-]ïéáàxird ony §¥¦§©§¥¨¦
éøëð àeää àúà ,ïøBz,cg` ieb zaya `a -àâøL ÷éìãà- ¨£¨©¨§¦©§¦§¨¨

,xp wilcdedétàì ìàeîL eäðéøcäà`ly eipt z` l`eny xifgd - ©§§¦§§¥§©¥
lcd i`ce xeaq didy ,xpd on zepdilxeq` ixde iceakl iebd ewi

.zaya l`xyi xear ziyrpd ieb zk`lnn zepdilàæçc ïåékoeik - ¥¨©£¨
d`xyøèL éúééàcxhy `iad iebdy -éø÷ à÷åea `xew dide - §©§¥§¨§¨¨¥

,xpd xe`løîà,l`eny÷éìãàc àeä déLôðc àzòcàiebd - ¨©©©§¨§©§¥§©§¦
,envr xear ewilcddétàì eäéà eäðéøcäàz` l`eny xifgd - ©§§¦§¦§©¥

eiptàâøL éab.exe`n zepdil lkeiy xpd itlk - ©¥§¨¨

éáúë ìë êìò ïøãä

íéìëä ìë ¯ øùò äòáù ÷øô
.oldl x`aziy enk ,zaya mixac zvwn lhlhl exq` minkg
,mda ynzydln ezrc dvwn mc`y mixac md mixeq`d mixacd

.'dvwen' md mi`xwp ok lre
zaya ie`x epi`y lky ,mcw inia cer owzp xeqi`d xwir dpde
mixacd lk eid oiicre .elhlhl oi` ,oda `veike mipa`k ,llk

.llk jxevl `ly elit`e ,lehlha mixzen ,zaya miie`xd
zia ztewz zligza] dilkg oa dingp inia ,okn xg`l zeax mipy
ecnr ,zay ixeqi`a lflfne uext xecd didy ,[ipyd ycwnd
exq`y ,epiid ,'milk zxifb' z` dvwen xeqi` lr etiqede minkg
dk`ln `ed myinyz xwiry milk elit`e ,milkd lk z` lhlhl
xcbp xecdy minkg e`x xy`k ,zexecd jynda .zaya zxzend
,xzid xg` xzid ,milk zxifb z` dbxcda exizd ,zay zxinya
ly czie lecbd xqn on ueg ,zaya oilhip milkd lk ,exn`y cr'

icr ,'milk zxifb' ly daex z` exizdy xg`l mb ,mpn` .'dyixgnoi
,df wxt wqer el` mipicae ,mxeqi`a dxifbd ipicn zvwn ex`yp

.oldl x`eaiy enke
oldl dpde(:bkw)jxevl lehlh' .` :lehlh ipin dyly mpyiy x`ean

dk`lnl ilkd ly eteba ynzydl ick ilk lhlhny ,xnelk ,'eteb
lhlhny ,xnelk ,'enewn jxevl lehlh' .a .zaya dzeyrl xzeny
,xnelk ,'lvl dngn' .b .ea gpeny mewnd z` jixvy iptn ilk
lelre dng mewna lheny oebke] dtxezd mewna gpen ilkdy

.xnzynd mewnl elhlhne ,[my wfpdl
ilk' :mda yi mipin dnke .milka dvwen ipic ex`azi df wxta
ziiyrl `ed eyinyz xwiry ilk ,xnelk ,'xzidl ezk`lny
eyinyz xwiry ,'xeqi`l ezk`lny ilk' .zaya zexzend zek`ln
zngn mivwend milk' .zaya zexeq`d zek`ln ziiyrl `ed
mdilr citwdl mc` ipa jxcy miaeyg milk ,xnelk ,'qik oexqg
,eyrp enyly yinyzd zlef xg` yeniy mda ynzydl `ly
xzid ilka dvwen oic df wxta x`azi cer .elwlwziy yygn
xac mei ceran eilr egipdy ,xnelk] xeqi` xacl qiqa dyrpy

.exazypy e` ewxtzpy milka dvwen ipice ,[dvwen
wxtd seqa weqrl dzhp ,milk lehlh ipica dpynd dwqry jezne
,milk zxifbe dvwen xeqi` cvn epi` mlhlhl xeqi`dy milka mb

.zexg` zexifb cvn `l`

äðùî
:ewxtzdy milk zezlc oic zx`an dpyndíéìkä ìkmdl yiy ¨©¥¦

,zezlcaMa ïéìhéðïäéúBúìãå ,úzelhip ,mciva mdl yiy,ïänò ¦¨¦©©¨§©§¥¤¦¨¤

dvwen opi`e(úaMa) e÷øtúpL ét ìò óàeiykr zeie`x opi`e ©©¦¤¦§¨§©©¨
:dpynd zx`an .ilkl zexaegn opi`y ,ozk`lnlLmilkd zezlc ¤

,úéaä úBúìãì ïéîBc ïðéà,ewxtzp m` olhlhl xeq`yéôì ¥¨¦§©§©©¦§¦
Lziad zezlcïëenä ïî ïðéà,milk x`yk lehlhl zepken opi` ± ¤¥¨¦©¨

ziad lr oi`y oeike ,ziad l` xagzdl ick `l` eyrp `l ixdy
,ilkn wlg ody oeik milkd zezlc eli`e .ilk opi` od s` ,ilk zxez

.olhlhl xzene odilr ilk zxez
:eteb jxevl xeqi`l ezk`lny ilk lehlh xzid d`ian dpynd

ñðøe÷ íãà ìèBð,yiht ±òvôì[xayl-]úà Baztilw.ïéæBâàä ¥¨¨§¨§©¥©¤¨¡¦
eíBcø÷,ofxb ±äìéácä úà Ba CBzçìyeb eyrpe ,mewaicy mip`z ± ©§©§¤©§¥¨

e .dkzegl mecxwa jxev yie ,dpiabk dywe c`n daräøéâîoirk ± §¥¨
,xdn zkzeg jk ici lre ,zenibt daxd ea yiy oikqøBâìjezgl ± ¨

.äðéábä úà äaeäôéøâî,sk oin ±úBøâBøbä úà da óBøâì ¨¤©§¦¨©§¥¨¦§¨¤©§§
e .ziagd on [zeyaein mip`z±]úçøä úàz` mixef eay gel - ¤¨©©

mihigdæbìnä úàåmiktdne miipiy yly lra lfxa ly oeylw ± §¤©©§¥
,oxeba yw eaåéìò úúìlk`n.ïèwìeLekä úàzeeh eay jlt ± ¨¥¨¨©¨¨¤©

miypdøkøkä úàå,mibxe`d z` ynynd cg ur -,Ba áBçúì §¤©©§©¦§
e .mlke`l ick mikx zexita eagezl ,xnelkãé ìL èçîhgn - ©©¤¨

,micba zxitzl dieyrd dphwõBwä úà Ba ìBhéì,eteba urppy ¦¤©
edlecb hgníéàwñ ìL,miwy zxitzl dieyrd ±úà Ba çBzôì ¤©¨¦¦§©¤

úìcä.egztn ca`y inl ©¤¤

àøîâ
dywn .zezlcd ewxtzd izni` ,dpynd zpeeka dpc `xnbd

xnel oekp ike :`xnbdïéìhéð íéìkä ìk'odnr odizezlce ,zaya ¨©¥¦¦¨¦
`id dpeekdy rnyny ,'ewxtzpy it lr s`ee÷øtúpL ét ìò óàå§©©¦¤¦§¨§

zezlcdúaMa'ewxtzpy it lr s`e' zeaizy ,olhlhl xzen ©©¨
,dligz dxkfpy 'zaya' zaiz lr zeaqeney jkn rnynàìŸ

àéòaéîewxtzpyk zxzeny ,xnel jixv oi`y -,ìBçaixde ¦©§¨©
,äaøcàewxtzp m`,úaMaeidïéðëeîzayd zqipka lehlhlìò ©§©¨©©¨¨¦©

ïäéáà éabjkle ,ilkdn wlg ozeid cvn ,xnelk ,ilkd xwir ab` ± ©¥£¦¤
ewxtzpyk eli`e ,zay zqipka opick lehlha oxizdl ie`x i`ce

,ìBçazayd zqipka xakïéðëeî ïéàlehlhl,ïäéáà éab ìòxzeie ©¥¨¦©©¥£¦¤
ie`x xzei zaya ewxtzdyky dpyna rnyn recne .oxqe`l ie`x

.lega ewxtzdyk xy`n oxqe`l
:`xnbd zvxzn,úaMa ïéìhéð íéìkä ìk ,øîà÷ éëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨©¨©¥¦¦¨¦©©¨

,ïänò ïäéúBúìãåe.úaMa ïéìhéð ,ìBça e÷øtúpL ét ìò óà §©§¥¤¦¨¤©©¦¤¦§¨§©¦¨¦©©¨
,'zaya' zaiz lr zeaqen opi` 'ewxtzpy it lr s`' zeaiz ,xnelk
zeaiz `l` ,lehlha zexzen zaya ewxtzdy it lr s`y ycgl

it lr s`y ycgl `id dpeekde ,onvrl zecner el`ewxtzdy
,milkk opic oi`y xnel mewn yie [zaya oiae lega oia] zezlcd

.zexzen zexaegn oceray xnel jixv oi`e ,zexzen mewn lkn
oipa oiprl odizeklda `xnbd dpc ewxtzdy zezlc exkfedy ab`

:dxizqeïéìèBð ,ìcâî ìLå äáéz ìLå äcéL ìL úìc ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¤¤¦¨§¤¥¨§¤¦§¨§¦
,ilkl dze` mixagnd mixivdn dze`ïéøéæçî àì ìáàoixagne £¨Ÿ©£¦¦

.dze`åzlc,íéìBâðøz ìL ìeì ìL,rwxwa xaegn `edyàì §¤¤©§§¦Ÿ
ïéìèBð,dxenb dxizq ef ixdy ,dixivnïéøéæçî àìåoipa df ixdy §¦§Ÿ©£¦¦

.jenqa x`eank ,ynn
:`xnbd dywnàîìLazlcy epipyy dn oaen ±ìL ìeì ìL ¦§¨¨¤¤

,íéìBâðøzc ,dxeq` dzxfgd oiae dzlihp oiayøáñ÷,`pzdïåék ©§§¦¨¨©¥¨
àòøàa éøaçîc,ux`a xaegny ±Léxeqi`a ïéðal xaegnò÷ø÷ §¦©§¦§©§¨¥¦§¨§©§©

ea äøéúñ Lél xaegnò÷ø÷àlà .zlc oica epipyy dnäcéL ìL ¥§¦¨§©§©¤¨¤¦¨
,ìcâî ìLå äáéz ìLåc ,denzl yiy ,oaen epi`øáñ÷ éàîoica §¤¥¨§¤¦§¨©¨¨©

,milka oipaLé øáñ÷ éàxeqi`,íéìëa ïéðaxifgdl xq` okle ¦¨¨©¥¦§¨§¥¦
ok m` ,ilkd l` zlcdLémb,íéìëa äøéúñea jiiyy ote` lkay ¥§¦¨§¥¦

meyn zlcd xeaig xq`y oeike ,jtdl oke ,dxizq s` ea jiiy oipa
.xzeq meyn dzxiwr xeq`l el did ,dpeaéàåxaqäøéúñ ïéà §¦¥§¦¨
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc zay(ycew zay meil)

é÷ìãî àaeøc àzòcàxwir okl ,aexd liaya eze` miwilcn - ©©§¨§¨©§§¦
xp wilcn iebdyk la` .aexd mdy l`xyi liaya ziyrp dk`lnd
xpy oeike ,envr xeara ezwlcd xwir ,xg` l`xyi xeare exear
iia` oke ,exikna s` exe`l ynzydl `ax xizd d`nl xp cg`l

.eipta df oi`yk xizn
zxtqn .zaya ieb ewilcdy xpn d`pd oiprl dyrn d`ian `xnbd

:`xnbdòìwéà ,ìàeîLoncfp -éáì[ly ezial-]ïéáàxird ony §¥¦§©§¥¨¦
éøëð àeää àúà ,ïøBz,cg` ieb zaya `a -àâøL ÷éìãà- ¨£¨©¨§¦©§¦§¨¨

,xp wilcdedétàì ìàeîL eäðéøcäà`ly eipt z` l`eny xifgd - ©§§¦§§¥§©¥
lcd i`ce xeaq didy ,xpd on zepdilxeq` ixde iceakl iebd ewi

.zaya l`xyi xear ziyrpd ieb zk`lnn zepdilàæçc ïåékoeik - ¥¨©£¨
d`xyøèL éúééàcxhy `iad iebdy -éø÷ à÷åea `xew dide - §©§¥§¨§¨¨¥

,xpd xe`løîà,l`eny÷éìãàc àeä déLôðc àzòcàiebd - ¨©©©§¨§©§¥§©§¦
,envr xear ewilcddétàì eäéà eäðéøcäàz` l`eny xifgd - ©§§¦§¦§©¥

eiptàâøL éab.exe`n zepdil lkeiy xpd itlk - ©¥§¨¨

éáúë ìë êìò ïøãä

íéìëä ìë ¯ øùò äòáù ÷øô
.oldl x`aziy enk ,zaya mixac zvwn lhlhl exq` minkg
,mda ynzydln ezrc dvwn mc`y mixac md mixeq`d mixacd

.'dvwen' md mi`xwp ok lre
zaya ie`x epi`y lky ,mcw inia cer owzp xeqi`d xwir dpde
mixacd lk eid oiicre .elhlhl oi` ,oda `veike mipa`k ,llk

.llk jxevl `ly elit`e ,lehlha mixzen ,zaya miie`xd
zia ztewz zligza] dilkg oa dingp inia ,okn xg`l zeax mipy
ecnr ,zay ixeqi`a lflfne uext xecd didy ,[ipyd ycwnd
exq`y ,epiid ,'milk zxifb' z` dvwen xeqi` lr etiqede minkg
dk`ln `ed myinyz xwiry milk elit`e ,milkd lk z` lhlhl
xcbp xecdy minkg e`x xy`k ,zexecd jynda .zaya zxzend
,xzid xg` xzid ,milk zxifb z` dbxcda exizd ,zay zxinya
ly czie lecbd xqn on ueg ,zaya oilhip milkd lk ,exn`y cr'

icr ,'milk zxifb' ly daex z` exizdy xg`l mb ,mpn` .'dyixgnoi
,df wxt wqer el` mipicae ,mxeqi`a dxifbd ipicn zvwn ex`yp

.oldl x`eaiy enke
oldl dpde(:bkw)jxevl lehlh' .` :lehlh ipin dyly mpyiy x`ean

dk`lnl ilkd ly eteba ynzydl ick ilk lhlhny ,xnelk ,'eteb
lhlhny ,xnelk ,'enewn jxevl lehlh' .a .zaya dzeyrl xzeny
,xnelk ,'lvl dngn' .b .ea gpeny mewnd z` jixvy iptn ilk
lelre dng mewna lheny oebke] dtxezd mewna gpen ilkdy

.xnzynd mewnl elhlhne ,[my wfpdl
ilk' :mda yi mipin dnke .milka dvwen ipic ex`azi df wxta
ziiyrl `ed eyinyz xwiry ilk ,xnelk ,'xzidl ezk`lny
eyinyz xwiry ,'xeqi`l ezk`lny ilk' .zaya zexzend zek`ln
zngn mivwend milk' .zaya zexeq`d zek`ln ziiyrl `ed
mdilr citwdl mc` ipa jxcy miaeyg milk ,xnelk ,'qik oexqg
,eyrp enyly yinyzd zlef xg` yeniy mda ynzydl `ly
xzid ilka dvwen oic df wxta x`azi cer .elwlwziy yygn
xac mei ceran eilr egipdy ,xnelk] xeqi` xacl qiqa dyrpy

.exazypy e` ewxtzpy milka dvwen ipice ,[dvwen
wxtd seqa weqrl dzhp ,milk lehlh ipica dpynd dwqry jezne
,milk zxifbe dvwen xeqi` cvn epi` mlhlhl xeqi`dy milka mb

.zexg` zexifb cvn `l`

äðùî
:ewxtzdy milk zezlc oic zx`an dpyndíéìkä ìkmdl yiy ¨©¥¦

,zezlcaMa ïéìhéðïäéúBúìãå ,úzelhip ,mciva mdl yiy,ïänò ¦¨¦©©¨§©§¥¤¦¨¤

dvwen opi`e(úaMa) e÷øtúpL ét ìò óàeiykr zeie`x opi`e ©©¦¤¦§¨§©©¨
:dpynd zx`an .ilkl zexaegn opi`y ,ozk`lnlLmilkd zezlc ¤

,úéaä úBúìãì ïéîBc ïðéà,ewxtzp m` olhlhl xeq`yéôì ¥¨¦§©§©©¦§¦
Lziad zezlcïëenä ïî ïðéà,milk x`yk lehlhl zepken opi` ± ¤¥¨¦©¨

ziad lr oi`y oeike ,ziad l` xagzdl ick `l` eyrp `l ixdy
,ilkn wlg ody oeik milkd zezlc eli`e .ilk opi` od s` ,ilk zxez

.olhlhl xzene odilr ilk zxez
:eteb jxevl xeqi`l ezk`lny ilk lehlh xzid d`ian dpynd

ñðøe÷ íãà ìèBð,yiht ±òvôì[xayl-]úà Baztilw.ïéæBâàä ¥¨¨§¨§©¥©¤¨¡¦
eíBcø÷,ofxb ±äìéácä úà Ba CBzçìyeb eyrpe ,mewaicy mip`z ± ©§©§¤©§¥¨

e .dkzegl mecxwa jxev yie ,dpiabk dywe c`n daräøéâîoirk ± §¥¨
,xdn zkzeg jk ici lre ,zenibt daxd ea yiy oikqøBâìjezgl ± ¨

.äðéábä úà äaeäôéøâî,sk oin ±úBøâBøbä úà da óBøâì ¨¤©§¦¨©§¥¨¦§¨¤©§§
e .ziagd on [zeyaein mip`z±]úçøä úàz` mixef eay gel - ¤¨©©

mihigdæbìnä úàåmiktdne miipiy yly lra lfxa ly oeylw ± §¤©©§¥
,oxeba yw eaåéìò úúìlk`n.ïèwìeLekä úàzeeh eay jlt ± ¨¥¨¨©¨¨¤©

miypdøkøkä úàå,mibxe`d z` ynynd cg ur -,Ba áBçúì §¤©©§©¦§
e .mlke`l ick mikx zexita eagezl ,xnelkãé ìL èçîhgn - ©©¤¨

,micba zxitzl dieyrd dphwõBwä úà Ba ìBhéì,eteba urppy ¦¤©
edlecb hgníéàwñ ìL,miwy zxitzl dieyrd ±úà Ba çBzôì ¤©¨¦¦§©¤

úìcä.egztn ca`y inl ©¤¤

àøîâ
dywn .zezlcd ewxtzd izni` ,dpynd zpeeka dpc `xnbd

xnel oekp ike :`xnbdïéìhéð íéìkä ìk'odnr odizezlce ,zaya ¨©¥¦¦¨¦
`id dpeekdy rnyny ,'ewxtzpy it lr s`ee÷øtúpL ét ìò óàå§©©¦¤¦§¨§

zezlcdúaMa'ewxtzpy it lr s`e' zeaizy ,olhlhl xzen ©©¨
,dligz dxkfpy 'zaya' zaiz lr zeaqeney jkn rnynàìŸ

àéòaéîewxtzpyk zxzeny ,xnel jixv oi`y -,ìBçaixde ¦©§¨©
,äaøcàewxtzp m`,úaMaeidïéðëeîzayd zqipka lehlhlìò ©§©¨©©¨¨¦©

ïäéáà éabjkle ,ilkdn wlg ozeid cvn ,xnelk ,ilkd xwir ab` ± ©¥£¦¤
ewxtzpyk eli`e ,zay zqipka opick lehlha oxizdl ie`x i`ce

,ìBçazayd zqipka xakïéðëeî ïéàlehlhl,ïäéáà éab ìòxzeie ©¥¨¦©©¥£¦¤
ie`x xzei zaya ewxtzdyky dpyna rnyn recne .oxqe`l ie`x

.lega ewxtzdyk xy`n oxqe`l
:`xnbd zvxzn,úaMa ïéìhéð íéìkä ìk ,øîà÷ éëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¦¨¨©¨©¥¦¦¨¦©©¨

,ïänò ïäéúBúìãåe.úaMa ïéìhéð ,ìBça e÷øtúpL ét ìò óà §©§¥¤¦¨¤©©¦¤¦§¨§©¦¨¦©©¨
,'zaya' zaiz lr zeaqen opi` 'ewxtzpy it lr s`' zeaiz ,xnelk
zeaiz `l` ,lehlha zexzen zaya ewxtzdy it lr s`y ycgl

it lr s`y ycgl `id dpeekde ,onvrl zecner el`ewxtzdy
,milkk opic oi`y xnel mewn yie [zaya oiae lega oia] zezlcd

.zexzen zexaegn oceray xnel jixv oi`e ,zexzen mewn lkn
oipa oiprl odizeklda `xnbd dpc ewxtzdy zezlc exkfedy ab`

:dxizqeïéìèBð ,ìcâî ìLå äáéz ìLå äcéL ìL úìc ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¤¤¦¨§¤¥¨§¤¦§¨§¦
,ilkl dze` mixagnd mixivdn dze`ïéøéæçî àì ìáàoixagne £¨Ÿ©£¦¦

.dze`åzlc,íéìBâðøz ìL ìeì ìL,rwxwa xaegn `edyàì §¤¤©§§¦Ÿ
ïéìèBð,dxenb dxizq ef ixdy ,dixivnïéøéæçî àìåoipa df ixdy §¦§Ÿ©£¦¦

.jenqa x`eank ,ynn
:`xnbd dywnàîìLazlcy epipyy dn oaen ±ìL ìeì ìL ¦§¨¨¤¤

,íéìBâðøzc ,dxeq` dzxfgd oiae dzlihp oiayøáñ÷,`pzdïåék ©§§¦¨¨©¥¨
àòøàa éøaçîc,ux`a xaegny ±Léxeqi`a ïéðal xaegnò÷ø÷ §¦©§¦§©§¨¥¦§¨§©§©

ea äøéúñ Lél xaegnò÷ø÷àlà .zlc oica epipyy dnäcéL ìL ¥§¦¨§©§©¤¨¤¦¨
,ìcâî ìLå äáéz ìLåc ,denzl yiy ,oaen epi`øáñ÷ éàîoica §¤¥¨§¤¦§¨©¨¨©

,milka oipaLé øáñ÷ éàxeqi`,íéìëa ïéðaxifgdl xq` okle ¦¨¨©¥¦§¨§¥¦
ok m` ,ilkd l` zlcdLémb,íéìëa äøéúñea jiiyy ote` lkay ¥§¦¨§¥¦

meyn zlcd xeaig xq`y oeike ,jtdl oke ,dxizq s` ea jiiy oipa
.xzeq meyn dzxiwr xeq`l el did ,dpeaéàåxaqäøéúñ ïéà §¦¥§¦¨

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

המשך בעמוד יג



קלו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zay(oey`x meil)

'd lrR lM' weqtdn l`rnyi iax cnel dn zxxan `xnbdŸ¨©
:`xnbd zl`ey .'EdprOlïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ©©£¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤

déì ãéáò éàî 'eäðònì 'ä ìòt' éàä ,ä÷Bøa.epnn cnel `ed dn ± §¨©¨©©©£¥©¨¦¥
weqtdn cnel `ed :`xnbd daiynïéøeîéàä úà àéöBé àlL¤Ÿ¦¤¨¥¦

[mialgd-]øBòä úèLôä íãB÷'d dyr lkdy oeik ,dfgd cr ¤©§¨©¨
i`e ,eceakl.xerd z` hiytdl `la mialgd z` e`iveiy eceak df o

:`xnbd zl`eyàîòè éàîdn ,xnelk ,eceak df oi`y mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiyn .mixeni`l xerd wifnáøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©

ïéîéð íeMî ,ïúðepi`yk mixeni`a miwacpd xnv ly miheg ± ¨¨¦¦¦
.m`iveny mcew xerd z` hiytn

:l`rnyi iaxl minkg eaiyd dn zx`an `xnbdàcñç áø øîà̈©©¦§¨
àéiøáç déì eøcäà éàî ,àá÷eò øî øîàmiwlegd eaiyd dn ± ¨©©§¨©©§§¥©§©¨

eilrdéì éøîà÷ éëä .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøì§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¨¦¨¨§¦¥
,minkg el exn` jk ±ïéìévî íàzaya dwilcd iptnøôqä ÷éz ¦©¦¦¦©¥¤

øôqä íòiptny ,epzpyna x`eank ,zern ekeza yiy it lr s`e ¦©¥¤
jxev ody zernd zlvd z` mb exizd deab jxev `edy xtqd ceak
jxevl dfgd cr gqtd zhytd ly deab jxev iptn ok m` ,heicd

,mialgd z`vedçñtä úà èéLôð àìelek,BøBòîjxev `edy s` Ÿ©§¦¤©¤©¥
.heicd

:`xnbd dgecéîc éî,dfl df zencl yi ike ±íúä,epzpyna my ± ¦¨¥¨¨
wx `ed xeqi`d ,zern mr wiz zlvd iablìeèìèxeq` `edy ¦§

la` ,heicd jxev s` exizd jkle ,opaxcnàëäiabl o`k - ¨¨
y dhytd iabl `ed oecipd ,zaya gqtd zhytda mzwelgn`id

äëàìîiax ly epa l`rnyi iax xaeq jkle ,dxezd on dxeq`d §¨¨
.deab jxev ab` heicd jxev exizd `ly dwexa oa opgei

:xg` ote`a epzpynn minkg ly di`xd z` x`al dqpn `xnbd
éâéìt ézøúa ,éMà áø øîàiaxe minkg miwleg mixac ipya ± ¨©©©¦§©§¥§¦¦

,dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyiìeèìèa éâéìtmiwleg md ± §¦¦§¦§
dngn [eialg z` e`ivedy xg`l] gqtd z` lhlhl xzen m`d

,lehlha xeq`d xerd eil` xaegn xy`k ,gixqi `ly lvléâéìôe§¦¦
äëàìîaxzen m`d ,gqtd zhytd oiprl mb miwleg mde ± ¦§¨¨

,elek z` hiytdldéì éøîà÷ éëäåiaxl minkg el exn` jk ± §¨¦¨¨§¦¥
,lvl dngn elhlhl xzeny lehlh oiprl di`x epl yi ,l`rnyi

ixdyïéìévî íàz`,øôqä íò øôqä ÷ézceak iptny epiide ¦©¦¦¦©¥¤¦©¥¤
ok m` ,wizd z` s` lhlhl exizd deab jxev `edy xtqdàìŸ

øBò ìèìèð,gqt oaxwl xaegny,øNa ábà`ly miny ceak iptn §©§¥©©¨¨
.xyad gixqi
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המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc zay(oey`x meil)

.zlcd ixg` mpexkf mikilyne ,`xead z`ì÷ ,ìàòîLé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥©
BzLàì Léà ïéa íBìL úBNòì äîe ,øîBçå`ly yi` zy` wecal ¨¤¨©£¨¥¦§¦§

,ezy`l yi` oia mely zeyrl ick dlra zgz dzpfäøBz äøîà̈§¨¨
,íénä ìò äçné äMeã÷a ázëpL éîLzyxt z` azek odkdy §¦¤¦§¨¦§¨¦¨¤©©©¦

,zexkf` daxd my zeaezky s`e ,mind jeza ewgene slw lr dheq
eìlä,mipindïäéáàì ìàøNé ïéa úeøçúå äáéàå äàð÷ ïéìéhnL ©¨¤©¦¦¦§¨§¥¨§©£¥¦§¨¥©£¦¤

änëå änk úçà ìò íéîMaLmr s` mdixtq z` mitxeyy ¤©¨©¦©©©©¨§©¨
,mday zexkf`díäéìòå[mipind lr-]ãåc øîà(ak±`k hlw mildz) ©£¥¤¨©¨¦

éàðNî àìä'éîîB÷úáe àðNà 'ä EäàðN úéìëz ,èèB÷úà E £Ÿ§©§¤¤§¨¦§§¤¤§¨©§¦¦§¨
.'éì eéä íéáéBàì íéúàðN§¥¦§§¦¨¦

:`nw `pz ixac jynd z` d`ian `ziixadïéìévî ïéàL íLëe§¥¤¥©¦¦
ïúBà ïéìévî ïéà Ck ,ä÷éìcä éðtî ïúBàlega s`úìBtnä ïî àì ¨¦§¥©§¥¨¨¥©¦¦¨Ÿ¦©©¤

,ïãaàîä øácî àìå ,íénä ïî àìåmpi`y xaeq `nw `pzy §Ÿ¦©©¦§Ÿ¦¨¨©§©§¨
.lega s` mlivdl mikixv oi` jkl ,dfipb mikixv

ïãéáà éác éøôñ éðä ,eäáà éaøî ïéðç øa óñBé äipéî éòamixtq ± ¨¥¦¥¥©£¦¥©¦£¨¨¥¦§¥§¥£¦¨
my migkeezny mewnde ,l`xyi mr gkeezdl ick mipind eazky

,ocia` ia `xwp.ïéìévî ïéà Bà ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî`le ©¦¦¨¦§¥©§¥¨¥©¦¦
`l` ,xexa xac eda` iax el aiyd,déãéa àéôøå åàìå ïéàminrt ¦§¨§©§¨¦¥

.eita dietx daeyzd dzidy ,`l dpr minrte ok dpr
:ocia` ial mi`xen`d ekld m`d d`ian `xnbdìéæà àì áø`l±] ©Ÿ¨¦

[jld,ïãéáà éáìeilr ecnri gekied jezn `ny yygy oeik §¥£¦¨
,edebxdieïkL ìëåjld `lyéáìz`xwpy dxf dcear zial ± §¨¤¥§¥

,ìéæà àì éôøöð éáì ìàeîL .éôøöðla`.ìéæà ïãéáà éáì ¦§¨¦§¥§¥¦§¨¦Ÿ¨¦§¥£¦¨¨¦
déì eøîàmipindúéúà àì àîòè éàî ,àáøìribn jpi` recn ± ¨§¥§¨¨©©£¨Ÿ¨¥

eäì øîà .ïãéáà éáì,`axàçøBàa àkéà àéðìt àì÷éclwc ± §¥£¦¨¨©§¦§¨§¨§¨¦¨§§¨
,jxcd rvn`a yi ipeltéì éL÷åeiyxeyy ,my zkll il dywe ± §¨¥¦

edebxdi `ny cgtn myl zkll dvx `ly iptne ,ziyeyab eyrp
,el exn` .`ey zeprha mze` dgcdéø÷òéðick lwcd z` xewrp ± ¤§§¥

,mdl xn` .ocia` ial zkll lkezyéì éL÷ dézëecil dyw ± §¥¨¥¦
.`neb my didzy oeik ,edevvwiy s` lwcd mewna xearl

àðà ,øîà óñBé øa øîy oeik zkll leki ip` ±àðà eäéépéî± ©©¥¨©£¨¦©§£¨
,ize` md mixikneäéépéî àðéôzñî àìå,mdn cget ipi`e ±àðîéæ §Ÿ¦§§¥¨¦©§¦§¨

déðekñì eòa ,ìéæà àãç.ebxedl evxe jld zg` mrt ± £¨£¦¨§©¥
:oin lr dyrn d`ian `xnbdeäúéác ,íBìL ànéà[ezy`-]éaøc ¦¨¨§¦§§©¦

déúçà ,øæòéìà[ezeg`-]éàåä ìàéìîb ïaøc,[dzid±]àeää äåä ¡¦¤¤©§¥§©¨©§¦¥£©£¨©
déúeáaLa àôBñBìét,oin mzepkya did ± ¦¨§¦§¥
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המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ט שבט, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

...ויוסיף אומץ בק]ביעו[ת עתים בת"ת דרבים, ובהכנסת חום ואור היהדות והחסידות בבתי בני 

ישראל, אשר זהו ג"כ צנור להרבות חום ואור בביתו הוא עצמו - ברוחניות ובמילא גם בגשמיות, אשר אחד 

הם אצל כל בני ישראל, אלא שאצל העולם'שע גם זה בהעלם, ואצל החסידים צריך להיות בגלוי. ובמילא 

גם מלמעלה גיט מען בגילוי, אז מ'זעט הצלחה בגשמיות און מ'פילט א חיות אין א ווארט חסידות און אין 

א קיום מצוה, ומתוך שמחה.

בברכ]ת[ מז"ט ובריאות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן



קלז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zay(oey`x meil)

'd lrR lM' weqtdn l`rnyi iax cnel dn zxxan `xnbdŸ¨©
:`xnbd zl`ey .'EdprOlïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ©©£¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤

déì ãéáò éàî 'eäðònì 'ä ìòt' éàä ,ä÷Bøa.epnn cnel `ed dn ± §¨©¨©©©£¥©¨¦¥
weqtdn cnel `ed :`xnbd daiynïéøeîéàä úà àéöBé àlL¤Ÿ¦¤¨¥¦

[mialgd-]øBòä úèLôä íãB÷'d dyr lkdy oeik ,dfgd cr ¤©§¨©¨
i`e ,eceakl.xerd z` hiytdl `la mialgd z` e`iveiy eceak df o

:`xnbd zl`eyàîòè éàîdn ,xnelk ,eceak df oi`y mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiyn .mixeni`l xerd wifnáøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©

ïéîéð íeMî ,ïúðepi`yk mixeni`a miwacpd xnv ly miheg ± ¨¨¦¦¦
.m`iveny mcew xerd z` hiytn

:l`rnyi iaxl minkg eaiyd dn zx`an `xnbdàcñç áø øîà̈©©¦§¨
àéiøáç déì eøcäà éàî ,àá÷eò øî øîàmiwlegd eaiyd dn ± ¨©©§¨©©§§¥©§©¨

eilrdéì éøîà÷ éëä .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøì§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¨¦¨¨§¦¥
,minkg el exn` jk ±ïéìévî íàzaya dwilcd iptnøôqä ÷éz ¦©¦¦¦©¥¤

øôqä íòiptny ,epzpyna x`eank ,zern ekeza yiy it lr s`e ¦©¥¤
jxev ody zernd zlvd z` mb exizd deab jxev `edy xtqd ceak
jxevl dfgd cr gqtd zhytd ly deab jxev iptn ok m` ,heicd

,mialgd z`vedçñtä úà èéLôð àìelek,BøBòîjxev `edy s` Ÿ©§¦¤©¤©¥
.heicd

:`xnbd dgecéîc éî,dfl df zencl yi ike ±íúä,epzpyna my ± ¦¨¥¨¨
wx `ed xeqi`d ,zern mr wiz zlvd iablìeèìèxeq` `edy ¦§

la` ,heicd jxev s` exizd jkle ,opaxcnàëäiabl o`k - ¨¨
y dhytd iabl `ed oecipd ,zaya gqtd zhytda mzwelgn`id

äëàìîiax ly epa l`rnyi iax xaeq jkle ,dxezd on dxeq`d §¨¨
.deab jxev ab` heicd jxev exizd `ly dwexa oa opgei

:xg` ote`a epzpynn minkg ly di`xd z` x`al dqpn `xnbd
éâéìt ézøúa ,éMà áø øîàiaxe minkg miwleg mixac ipya ± ¨©©©¦§©§¥§¦¦

,dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyiìeèìèa éâéìtmiwleg md ± §¦¦§¦§
dngn [eialg z` e`ivedy xg`l] gqtd z` lhlhl xzen m`d

,lehlha xeq`d xerd eil` xaegn xy`k ,gixqi `ly lvléâéìôe§¦¦
äëàìîaxzen m`d ,gqtd zhytd oiprl mb miwleg mde ± ¦§¨¨

,elek z` hiytdldéì éøîà÷ éëäåiaxl minkg el exn` jk ± §¨¦¨¨§¦¥
,lvl dngn elhlhl xzeny lehlh oiprl di`x epl yi ,l`rnyi

ixdyïéìévî íàz`,øôqä íò øôqä ÷ézceak iptny epiide ¦©¦¦¦©¥¤¦©¥¤
ok m` ,wizd z` s` lhlhl exizd deab jxev `edy xtqdàìŸ

øBò ìèìèð,gqt oaxwl xaegny,øNa ábà`ly miny ceak iptn §©§¥©©¨¨
.xyad gixqi
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc zay(oey`x meil)

.zlcd ixg` mpexkf mikilyne ,`xead z`ì÷ ,ìàòîLé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥©
BzLàì Léà ïéa íBìL úBNòì äîe ,øîBçå`ly yi` zy` wecal ¨¤¨©£¨¥¦§¦§

,ezy`l yi` oia mely zeyrl ick dlra zgz dzpfäøBz äøîà̈§¨¨
,íénä ìò äçné äMeã÷a ázëpL éîLzyxt z` azek odkdy §¦¤¦§¨¦§¨¦¨¤©©©¦

,zexkf` daxd my zeaezky s`e ,mind jeza ewgene slw lr dheq
eìlä,mipindïäéáàì ìàøNé ïéa úeøçúå äáéàå äàð÷ ïéìéhnL ©¨¤©¦¦¦§¨§¥¨§©£¥¦§¨¥©£¦¤

änëå änk úçà ìò íéîMaLmr s` mdixtq z` mitxeyy ¤©¨©¦©©©©¨§©¨
,mday zexkf`díäéìòå[mipind lr-]ãåc øîà(ak±`k hlw mildz) ©£¥¤¨©¨¦

éàðNî àìä'éîîB÷úáe àðNà 'ä EäàðN úéìëz ,èèB÷úà E £Ÿ§©§¤¤§¨¦§§¤¤§¨©§¦¦§¨
.'éì eéä íéáéBàì íéúàðN§¥¦§§¦¨¦

:`nw `pz ixac jynd z` d`ian `ziixadïéìévî ïéàL íLëe§¥¤¥©¦¦
ïúBà ïéìévî ïéà Ck ,ä÷éìcä éðtî ïúBàlega s`úìBtnä ïî àì ¨¦§¥©§¥¨¨¥©¦¦¨Ÿ¦©©¤

,ïãaàîä øácî àìå ,íénä ïî àìåmpi`y xaeq `nw `pzy §Ÿ¦©©¦§Ÿ¦¨¨©§©§¨
.lega s` mlivdl mikixv oi` jkl ,dfipb mikixv

ïãéáà éác éøôñ éðä ,eäáà éaøî ïéðç øa óñBé äipéî éòamixtq ± ¨¥¦¥¥©£¦¥©¦£¨¨¥¦§¥§¥£¦¨
my migkeezny mewnde ,l`xyi mr gkeezdl ick mipind eazky

,ocia` ia `xwp.ïéìévî ïéà Bà ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî`le ©¦¦¨¦§¥©§¥¨¥©¦¦
`l` ,xexa xac eda` iax el aiyd,déãéa àéôøå åàìå ïéàminrt ¦§¨§©§¨¦¥

.eita dietx daeyzd dzidy ,`l dpr minrte ok dpr
:ocia` ial mi`xen`d ekld m`d d`ian `xnbdìéæà àì áø`l±] ©Ÿ¨¦

[jld,ïãéáà éáìeilr ecnri gekied jezn `ny yygy oeik §¥£¦¨
,edebxdieïkL ìëåjld `lyéáìz`xwpy dxf dcear zial ± §¨¤¥§¥

,ìéæà àì éôøöð éáì ìàeîL .éôøöðla`.ìéæà ïãéáà éáì ¦§¨¦§¥§¥¦§¨¦Ÿ¨¦§¥£¦¨¨¦
déì eøîàmipindúéúà àì àîòè éàî ,àáøìribn jpi` recn ± ¨§¥§¨¨©©£¨Ÿ¨¥

eäì øîà .ïãéáà éáì,`axàçøBàa àkéà àéðìt àì÷éclwc ± §¥£¦¨¨©§¦§¨§¨§¨¦¨§§¨
,jxcd rvn`a yi ipeltéì éL÷åeiyxeyy ,my zkll il dywe ± §¨¥¦

edebxdi `ny cgtn myl zkll dvx `ly iptne ,ziyeyab eyrp
,el exn` .`ey zeprha mze` dgcdéø÷òéðick lwcd z` xewrp ± ¤§§¥

,mdl xn` .ocia` ial zkll lkezyéì éL÷ dézëecil dyw ± §¥¨¥¦
.`neb my didzy oeik ,edevvwiy s` lwcd mewna xearl

àðà ,øîà óñBé øa øîy oeik zkll leki ip` ±àðà eäéépéî± ©©¥¨©£¨¦©§£¨
,ize` md mixikneäéépéî àðéôzñî àìå,mdn cget ipi`e ±àðîéæ §Ÿ¦§§¥¨¦©§¦§¨

déðekñì eòa ,ìéæà àãç.ebxedl evxe jld zg` mrt ± £¨£¦¨§©¥
:oin lr dyrn d`ian `xnbdeäúéác ,íBìL ànéà[ezy`-]éaøc ¦¨¨§¦§§©¦

déúçà ,øæòéìà[ezeg`-]éàåä ìàéìîb ïaøc,[dzid±]àeää äåä ¡¦¤¤©§¥§©¨©§¦¥£©£¨©
déúeáaLa àôBñBìét,oin mzepkya did ± ¦¨§¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc zay(iriax meil)

eixg`ly weqta(bi d my),'úòc éìaî énò äìb ïëì'elby x`eane ¨¥¨¨©¦¦§¦¨©
.axrae xweaa rny z`ixw e`xw `le elhiay oera milyexin

ztqep daiq:milyexi oaxeglíéìLeøé äáøç àì ,àðeðîä áø øîà̈©©©§¨Ÿ¨§¨§¨©¦
da eìhéaL ìéáLa àlàd z`ïaø úéa ìL úB÷Bðézmiclid - ¤¨¦§¦¤¦§¨¦¤¥©¨

,mcenlzn ,max lv` dxez micnldøîàpL(`i e dinxi)'d zng z`e' ¤¤¡©§¥£©
likd izi`lp iz`lnäî ,'åâå 'õeça ììBò ìò CBôLdíòhyCBôL ¨¥¦¦§¥¦¨¦§©¨©©©©§

,milyexi z` aixgdl l`xyi lr dnwpa [qrkd-] dnigdíeMî¦
õeça ììBòcmilhae max zial uegn mi`vnp zewepizdy - §¨©

.ea mceniln
:milyexi oaxegl ztqep daiqàlà íéìLeøé äáøç àì ,àleò øîà̈©¨Ÿ¨§¨§¨©¦¤¨

íäì äéä àlL éðtîxecd eze`ay l`xyil -,äfî äæ íéðt úLBa ¦§¥¤Ÿ¨¨¨¤¤¨¦¤¦¤
,zexiar lr xearln d`xi mdl dzid `l `linneøîàpL(eh e my) ¤¤¡©

'åâå eLBáé àì LBa íb eNò äáòBú ék eLéáBä','miltPa ElRi okl ¦¦¥¨¨©Ÿ¥¨¥¦§©Ÿ§¦
`linne d`xi mdl dzid `l okle mdixagn eyiiazp `l xnelk
df eyiiazp `ly meyn milyexi oaxega eltpy x`eane ,darez eyr

.dfn
:milyexi oaxegl ztqep daiqíéìLeøé äáøç àì ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨Ÿ¨§¨§¨©¦

eåLeäL ìéáLa àlàda,ìBãâå ïè÷dipy z` eaiygdydze`a m ¤¨¦§¦¤§¨¨§¨
,dfl df mitipgn eidy dtepg jezn dlrnøîàpL(a ck diryi)äéäå' ¤¤¡©§¨¨

,'ïäkk íòëdlrnl eeyed lecbde ohwd mdy odkde mrdy xnelk ¨¨©Ÿ¥
,zg`déøúa áéúëe`ad weqta okn xg`l -(b ck my)÷Baz ÷Baä' §¦©§¥¦¦

,'õøàäoera milyexi daxgpy x`eane ,ux`d owexzz xnelk ¨¨¤
.lecbe ohw da eeyedy

:milyexi oaxegl ztqep daiqdéøa íøîò áø øîà[epa-]éaøc ¨©©©§¨§¥§©¦
àì ,àðéðç éaø øîà ,àaà øa ïBòîL éaø øîà ,àaà øa ïBòîL¦§©©¨¨©©¦¦§©©¨¨©©¦£¦¨Ÿ

eçéëBä àlL ìéáLa àlà íéìLeøé äáøçxecd eze`ay l`xyiäæ ¨§¨§¨©¦¤¨¦§¦¤Ÿ¦¤
øîàpL ,äæ úà(e ` dki`)äî ,'äòøî eàöî àì íéìiàk äéøN eéä' ¤¤¤¤¡©¨¨¤¨§©¨¦Ÿ¨§¦§¤¨

y myk -ìL BLàø ,äæ ìiàli`ìL Báðæ ãöa äæli`,äæoky ©¨¤Ÿ¤¤§©§¨¤¤
,df xg` df mikledíäéðt eLák øBcä BúBàaL ìàøNé óà©¦§¨¥¤§©¨§§¥¤

.äæ úà äæ eçéëBä àìå ,ò÷øwa©©§©§Ÿ¦¤¤¤
:milyexi oaxegl ztqep daiqáø øîàíéìLeøé äáøç àì ,äãeäé ¨©©§¨Ÿ¨§¨§¨©¦

øîàpL ,íéîëç éãéîìz da eféaL ìéáLa àlà(fh el 'a minid ixac) ¤¨¦§¦¤¦¨©§¦¥£¨¦¤¤¡©
íéòzòzîe åéøác íéæBáe íéäìàä éëàìîa íéáéòìî eéäiå'©¦§©§¦¦§©§£¥¨¡Ÿ¦¦§¨¨¦©§§¦

,'àtøî ïéà[ì] ãò Bnòa 'ä úîç úBìò ãò åéàéáðadzlry epiide ¦§¦¨©££©§©©§¥©§¥
icinlza miairln eidy meyn ,milyexi daxge enra 'd zng

.'midl` ik`ln' mi`xwpd minkg
:`xnbd zxxan .df oipra weqtd seqn dyxcdéàîdpeekd dn - ©

weqtd seqa df oipra xn`py dna.'àtøî ïéàì ãò':`xnbd daiyn ©§¥©§¥
Bì ïéà ,íéîëç éãéîìz äfáîä ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©§©¤©§¦¥£¨¦¥

Búkîì äàeôø.jk lr el d`ad §¨§©¨
:ax mya dcedi ax ly sqep xn`néàî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©

áéúëcaezkd xe`ia dn -(ak fh '` minid ixac)éçéLîa eòbz ìà' ¦§¦©¦§¦§¦¨

ïaø úéa ìL úB÷Bðéz elà 'éçéLîa eòbz ìà' ,'eòøz ìà éàéáðáe¦§¦©©¨¥©¦§¦§¦¨¥¦¤¥©¨
jxcdy iptn 'igiyn' e`xwpe ,max lv` dxez micneld micli -
dne .drxl mda rbil `ly exdfede ,onya zewepizd z` geynl

jynda xn`py,íéîëç éãéîìz elà 'eòøz ìà éàéáðáe'xn`py ¦§¦©©¨¥¥©§¦¥£¨¦
(ai v mildz)mi`xwp minkg icinlzy x`eane ,'dnkg aal `ape'§¨¦§©¨§¨

.drx mdl zeyrl `ly exdfede ,mi`iap
:oax zia ly zewepiza dxn`py ztqep dlrnLé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

äàéNð äãeäé éaø íeMî,[`iypd-]àlà íéi÷úî íìBòä ïéà ¦©¦§¨§¦¨¥¨¨¦§©¥¤¨
ìáä ìéáLaly mditïaø úéa ìL úB÷Bðéz.dxez mcnelaøîà ¦§¦¤¤¦¤¥©¨¨©

éàî Cãéãå éãéc ,ééaàì àtt áø déì,jlye ily dtd lad mr dn - ¥©¨¨§©©¥¦¦§¦¨©
,micneld zewepizd it lad lr `weec mlerd miiwzn recn xnelk

.micnel ep`yk epit lad lr `ledéì øîà,iia`ìáä äîBc Bðéà ¨©¥¥¤¤¤
epitìáäì ,àèç Ba LiLoax zia ly zewepiz ly mditBa ïéàL ¤¤¥§§¤¤¤¥

,àèçxn`p eilre ,xzei dlern `edy(i hi mildz).'dxFdh 'd z`xi' ¥§¦§©§¨
:oax zia ly zewepiz ly mcenil zlrna mitqep mixn`nøîàå§¨©

ïéìháî ïéà ,äàéNð äãeäé éaø íeMî Lé÷ì Léød z`úB÷Bðéz ¥¨¦¦©¦§¨§¦¨¥§©§¦¦
ïaø úéa ìL,mcenlznì eléôàjxev,Lc÷nä úéa ïéðameyn ¤¥©¨£¦§¦§©¥©¦§¨

f dyecw ly oipa milhan oi`e ,dyecw ly oipak aygp mcenilyd
.dyecw ly xg` oipa iptn

éøîàå ,éúBáàî éðìae÷î Ck ,äàéNð äãeäé éaøì Lé÷ì Léø øîàå§¨©¥¨¦§©¦§¨§¦¨¨§§©¦¥£©§¨§¦
dìiplaewn jk ,el xn`y mixne` yie -éúBáàîïéàL øéò ìk ,E ¨¥£¤¨¦¤¥

,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz dalv` micnl day zewepizd oi`y xnelk ¨¦¤¥©¨
y dteq ,max,dúBà ïéáéøçîe .hrn wx dpnn x`ype,øîà àðéáø ©£¦¦¨©¦¨¨©

y dteqdúBà ïéîéøçî.melk dpnn x`yp `le ©£¦¦¨
ztqep daiq d`iane ,milyexi oaxegl enxby zeaiql zxfeg `xnbd

:jkläpnî e÷ñtL ìéáLa àlà íéìLeøé äáøç àì ,àáø øîàå§¨©¨¨Ÿ¨§¨§¨©¦¤¨¦§¦¤¨§¦¤¨
äðîà éLðà,zn` ixaec mipn`p miyp` -øîàpL(` d dinxi)eèèBL' ©§¥£¨¨¤¤¡©§

eàöîz íà äéúBáBçøá eL÷áe eòãe] àð eàøe íéìLeøé úBöeça§§¨©¦§¨§©§¦§¤¨¦¦§§
,'dì çìñàå äðeîà Lwáî ètLî äNBò (Léà Lé íà) [Léàjkne ¦¦¥¦¤¦§¨§©¥¡¨§¤§©¨

oaxegay gken ,dl gleq 'd did milyexia dpen` ywan did m`y
.dpn` iyp` da eid `l milyexi

:`xnbd dywnéðéà,`ed jk ike -øîàäåxn` ixde -,àðéè÷ áø ¥¦§¨¨©©§¦¨
,íéìLeøé ìL dðBìLk úòLa eléôàmi`hga dipa elykpyk £¦¦§©¦§¨¤§¨©¦

mewn lkn ,daxgeðîà éLðà äpnî e÷ñt àìøîàpL ,ä(e b diryi) Ÿ¨§¦¤¨©§¥£¨¨¤¤¡©
äéäz ïéö÷ äëì äìîN (øîàì) åéáà úéa åéçàa Léà Ntúé ék'¦¦§Ÿ¦§¨¦¥¨¦¥Ÿ¦§¨§¨¨¦¦§¤

,'eðlaiydl mircei eidi `ly milyexi iyp`a xaecny ,yxce ¨
,el xn`ie eig`a yi` qetziy ,dkld mil`eylíéøácdxez ixac - §¨¦

,äìîOk ïäa ïéqkúî íãà éðaLmdinrh mze` mil`eyy xnelk ¤§¥¨¨¦§©¦¨¤©¦§¨
mpi` eli`k xnelk ,mixacd z` minilrnk mnvr z` miyere

mixac mze` ,aiydl mircei mpi` zn`ay iptn ,aiydl mirceiïðLé¤§¨
éãéa,Eepcnlzy xnelk ,'epl didz oivw' okle ,mda iwa dz` xnelk §¨¤

weqt eze` seqa xn`pe ,dnkg,'Eãé úçz úàfä äìLënäå'§©©§¥¨©Ÿ©©¨¤
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב

אגרות קודש
 ב"ה,  ט' שבט, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' התמים מו"ה...

שלום וברכה!

הפ"נ שלו נתקבל, ואקראהו בל"נ על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, מחר ביום ההילולא.

וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח יתן ברכתו והשי"ת ימלא ברכתו 

בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן



xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc zay(ipy meil)

(d,,'eàéáé øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå'dryay rnyn §¨¨©©¦¦§¥¦¥£¤¨¦
dzid ond z`ade ,eze` epiki ond z` e`iaiyøzìàì,xweaa [cin-] §©§©

xn`py(`k fh my)zayl dpkdd s` ok m` ,'xwAA xwAA Fz` Ehwlie'©¦§§Ÿ©Ÿ¤©Ÿ¤
.xweaa cin dzid

:zay zcerqa ztd zriva oipra zekld dnk d`ian `xnbdøîà̈©
òBöáì íãà áéiç úaMa ,àaà éaø[`ivend zkxa jxal-]ézL ìò ©¦©¨©©¨©¨¨¨¦§©©§¥

áéúëc ,úBøkëond zyxta(ak fh my)Ehwl iXXd mFIA idie'íçì ¦¨¦§¦©§¦©©¦¦¨§¤¤
,'äðLîizy lr mirvea jkl xkfe ,letk on iyiy meia ehwly ¦§¤
.zexkkdéì àðéæç ,éMà áø øîà[izi`x-]ézøz è÷ðc ,àðäk áøì ¨©©©¦£¦¨¥§©©£¨§¨©©§¥

àãç òöáe,zg` wx rvae dkxad zrya zexkk izy ecia fg`y ± ¨©£¨
øîày meyn ,ok dyer ip`y mrhd ,`pdk axeè÷ì''dpWn mgl ¨©¨§¤¤¦§¤

áéúkokl ,dpyn mgl aezk dfig`d `idy ond zhiwl lr wx - §¦
mgl aezk `l ztd zriva lr la` ,zexkkd izy z` feg`l jixv

.mdizy z` reval jxev oi` okl ,dpyn
déúeøéL dlekà òöa äåä àøéæ éaødlecb dqext rvea did ± ©¦¥¨£¨¨©©¨¥¥

ceakl ok dyre ,dcerqd lkl el witqzyz` aagn d`xpy ,zay
.daxd da lek`le wfgzdl zayd zcerqáøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©

,éMà,dlecb dqext rva `xif iax cvikàúeðzáòøk éæçéî àäå± ©¦§¨¦§¥§¨©§¨¨
.zepzarxk d`xp df ixde,ãéáò àì àîBé ìëc ïåék ,déì øîà̈©¥¥¨§¨¨Ÿ¨¦

ãéáò÷c àeä àðcéàäå,zaya wx ,ok dyer epi` mei lky oeik ±àì §©¦§¨§¨¨¦Ÿ
àúeðzáòøk éæçéîzay ceakly xkipy ,zepzarxk d`xp df oi` ± ¦§¥§¨©§¨¨

.z`f dyer
àáeøéòc àzôéø eäì òìwéî ék éqà éaøå énà éaøoncfp xy`k ± ©¦©¦§©¦©¦¦¦§©§¦§¨§¥¨

,zexivg iaexir ly zt mdldéåléò eøLdcerqd z` da eligzd ± ¨¦¨¥
,`ivend dilr ekxiaeéøîà,iq` iaxe in` iaxda ãéáòúéàå ìéàBä ¨§¦¦§¦§£¦¨

àðéøçà äåöî da ãéáòúéì äåöî àãçdevn da dzyrpy oeik ± £¨¦§¨¦§£¦¨¦§¨©£¦¨
zkxa ly zxg` devn da dyriz ,zexivg iaexir ly zg`

.`ivend
:dpyna epipy'åë ä÷éìc äìôð ãöékyly oefn oilivn zay ilila ¥©¨§¨§¥¨

.zecerq
mc` aiigy zecerqd xtqn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:zaya lek`l,úaMa ìBëàì íãà áéiç úBceòñ änk ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨§©¨¨¨¤¡©©¨
ìLòaøà ,øîBà à÷ãéç éaø .L.zecerqíäéðLe ,ïðçBé éaø øîà ¨Ÿ©¦¦§¨¥©§©¨©©¦¨¨§¥¤

[`wcig iaxe opax-],eLøc ãçà àø÷îxn`p(dk fh zeny)ond oipra ¦§¨¤¨¨§
,zayd meia xacna l`xyi elk`yék ,íBiä eäìëà äLî øîàiå'©Ÿ¤Ÿ¤¦§ª©¦

éðä ,øáñ à÷ãéç éaø ,'äãOa eäàöîú àì íBiä ,'äì íBiä úaL©¨©©©Ÿ¦§¨ª©¨¤©¦¦§¨¨©¨¥
'íBiä' àúìz,mixzein df weqta exn`py 'meid' minrt yly el` ± §¨¨©

cnll e`ae ,weqtd zligza xn`pd 'edelk`' lr mixen` mleke
,zaya zecerq yly lek`l jixvyàúøBàî øáìdcerqdn ueg - §©¥§¨

zaya lek`l mc` aiig lkd jqay jk ,zay lila lek`l eilry
.zecerq rax`àúøBàc éãäa ,éøáñ ïðaøå'meid' minrt yly ± §©¨¨¨§¦©£¥§§¨

lkd jqay jk ,zay lil zcerq z` mb millek df weqta exkfedy
.zecerq yly zaya lek`l mc` aiig

:`wcig iaxk dpi` epzpyny gikedl dvex `xnbdïðzepipy - §©
,epzpyna,úaL éìéìa ä÷éìc äìôð̈§¨§¥¨§¥¥©¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' ב

   

עמלק, למלחמת ואפשריות  כח נותן וזה כנ"ל, שבקדושה
ולאח"ז  למטתי סמוכה תפלתי – הרשות בעניני הבירור
דרך  מנהג בהם הנהג – לאח"ז ו(רק) לביהמ"ד מביהכנ"ס

;ארץ 

"מיד  עבודתו ראשית ויום: יום בכל האדם סדר
לפניך כשניעור" אני "מודה הנשמה, של הכללית הודאה

התורה  ולימוד דתפלה העבודה סדר בא ולאח"ז וכו'",
רגיל  שאם (אלא שחרית של פת אח"כ ורק קדושה), (עניני
וחזק  בריא שיהי' כדי לביהמ"ד, הליכה קודם אוכלה – בה
קצבה, לו שאין בביהמ"ד הלימוד כולל בוראו, לעבודת

בביהכנ"ס) צבור תפלת –משא"כ הרשות עניני וכו',
ורק  ותורה, התפלה ע"י הנשמה אור גילוי צ"ל מתחלה
בענינים  גם דקדושה האור להמשיך אפשר אח"כ

;גשמיים 

הרוב  על (והתורה דרובא לרובא הסדר הוא הנ"ל והנה
שלו  פנוי זמן בכל היום כל שבמשך – תורה תדבר) לומד

זהו ואדרבא –– ענינה הרי התורה (כי שלו ת"ת
– יום בכל ושווה הקבוע דבר רק ולא לה

בכמות), או באיכות

הן  דרגות חילוקי כמה ישנם הנ"ל על נוסף אבל
שבכל  שלו ש"מתןֿתורה" ויש – "בזבולון" והן "בישכר"
שבסוף  קדושה סדר (בביהמ"ד), שחרית א' בפרק הוא יום

ברכת התפלה  פ' גם או וכו', התמיד פ' שבתפלה, ק"ש ,
(כולל ברכות שלאחרי כו' השחר.כהנים שבהם)

דמ"ת, להגילוי הכנה ה"ה הנ"ל אופנים באחד ועבודה
וחיותך  כחך – "אלקיך" נעשה הוי'" ."אנכי
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קנה.40) סי' או"ח שו"ע
בתחלתו.41) אדה"ז סידור
הל'42) ריש או"ח להצ"צ מפס"ד להעיר סקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע

.(8 (ע' תפלה
עצמו 43) והוא המאכל יעלה "איך כי התפלה, קודם לאכול אסור שלכן

ובכ"מ). א. ה, צו (לקו"ת למטה" מקושר
של44) בס' הובא – א צט, סנה' פ"א.ראה
ד.45) לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א
סקל"ב.46) או"ח להצ"צ פס"ד ראה
א.47) יח, דברים לקו"ת ראה

   

עמלק, למלחמת ואפשריות  כח נותן וזה כנ"ל, שבקדושה
ולאח"ז  למטתי סמוכה תפלתי – הרשות בעניני הבירור
דרך  מנהג בהם הנהג – לאח"ז ו(רק) לביהמ"ד מביהכנ"ס

;ארץ 

"מיד  עבודתו ראשית ויום: יום בכל האדם סדר
לפניך כשניעור" אני "מודה הנשמה, של הכללית הודאה

התורה  ולימוד דתפלה העבודה סדר בא ולאח"ז וכו'",
רגיל  שאם (אלא שחרית של פת אח"כ ורק קדושה), (עניני
וחזק  בריא שיהי' כדי לביהמ"ד, הליכה קודם אוכלה – בה
קצבה, לו שאין בביהמ"ד הלימוד כולל בוראו, לעבודת

בביהכנ"ס) צבור תפלת –משא"כ הרשות עניני וכו',
ורק  ותורה, התפלה ע"י הנשמה אור גילוי צ"ל מתחלה
בענינים  גם דקדושה האור להמשיך אפשר אח"כ

;גשמיים 

הרוב  על (והתורה דרובא לרובא הסדר הוא הנ"ל והנה
שלו  פנוי זמן בכל היום כל שבמשך – תורה תדבר) לומד

זהו ואדרבא –– ענינה הרי התורה (כי שלו ת"ת
– יום בכל ושווה הקבוע דבר רק ולא לה

בכמות), או באיכות

הן  דרגות חילוקי כמה ישנם הנ"ל על נוסף אבל
שבכל  שלו ש"מתןֿתורה" ויש – "בזבולון" והן "בישכר"
שבסוף  קדושה סדר (בביהמ"ד), שחרית א' בפרק הוא יום

ברכת התפלה  פ' גם או וכו', התמיד פ' שבתפלה, ק"ש ,
(כולל ברכות שלאחרי כו' השחר.כהנים שבהם)

דמ"ת, להגילוי הכנה ה"ה הנ"ל אופנים באחד ועבודה
וחיותך  כחך – "אלקיך" נעשה הוי'" ."אנכי
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קנה.40) סי' או"ח שו"ע
בתחלתו.41) אדה"ז סידור
הל'42) ריש או"ח להצ"צ מפס"ד להעיר סקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע

.(8 (ע' תפלה
עצמו 43) והוא המאכל יעלה "איך כי התפלה, קודם לאכול אסור שלכן

ובכ"מ). א. ה, צו (לקו"ת למטה" מקושר
של44) בס' הובא – א צט, סנה' פ"א.ראה
ד.45) לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א
סקל"ב.46) או"ח להצ"צ פס"ד ראה
א.47) יח, דברים לקו"ת ראה

המשך מעמוד דא



קלט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc zay(iying meil)

:dfa zxg` dxizq dywn `xnbdéaøc éîøe ïðaøcà ïðaøc éîøe§¦§©¨¨©§©¨¨§¦§©¦
éñBé éaøcà éñBéieaik mxb exizdy epzpyna minkg ixacn dywe - ¥©§©¦¥

lr ieaik mxb xq`y iqei iax ixacne ,`ziixaa minkg ixac lr
,`ziixaa iqei iax ixacàéðúc,`ziixaaéøäote`a -íL äéäL §©§¨£¥¤¨¨¥

mydõBçøé àì äæ éøä ,BøNa ìò Bì áeúkminaCeñé àìåonya ¨©§¨£¥¤Ÿ¦§§Ÿ¨
,epwgni `ly ick ,myd mewnay exya z`íB÷îa ãBîòé àìå§Ÿ©£¦§

úôBpéhäm`e ,eilry myd dfazn jkay oeik ,[jelkl-]Bì äðncæð ©¦¤¦§©§¨
äåöî ìL äìéáè,zeliah iaiig x`ye rxevne af oebk ,leahl aiigy §¦¨¤¦§¨

äéìò CøBkmyd mewn lr -éîbmyd wgni `ly ick [`nFB gnv-] ¥¨¤¨¤¦¤
,mind zngnìáBèå ãøBé íìBòì ,øîBà éñBé éaø .ìáBèå ãøBéå§¥§¥©¦¥¥§¨¥§¥

Bkøãkmxeb wx `edy oeik ,myd mewn lr inb jexkl jixv epi`e §©§
,xzen dfe ,myl dwignóLôLé àlL ãáìáeoeik ,eicia myd mewna ¦§©¤Ÿ§©§¥

minkg zrcly x`eane .micia myd my wegnl dxezd on xeq`y
n mxbexizd ieaik mxba recn dywe ,xzen iqei iaxle xeq` dwig

.xq` iqei iaxe minkg
:`xnbd zvxzníúä éðàLoiprl `ziixaa my xacd dpey - ¨¦¨¨

meyn ,myd zwignàø÷ øîàcweqta xn`py -(c-b ai mixac) §¨©§¨
,'íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àì ,àeää íB÷nä ïî íîL úà ízãaàå'§¦©§¤¤§¨¦©¨©Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤

`weecy rnyn 'oeyrz `l' aezky dnneäéiNòmicia,øeñàc àeä £¦¨§¨
la`éøL àîøbiqei iax xizd okle ,xzen myd zwignl mexbl - §¨¨¨¦

.myd zwign mexbl
:`xnbd dywnéëä éàdwign mexbl iqei iax xizdy dn ok` m` - ¦¨¦

micia diiyr wx okle ,'oeyrz `l' dfa xn`py meyn `ed myl
ixd ,dxeq`áéúk énð àëäxn`p zay zek`ln iabl o`k mb - ¨¨©¦§¦

(i k zeny),'äëàìî [ìë] äNòú àì'`weecy rnyneäéiNòmicia Ÿ©£¤¨§¨¨£¦¨
,øeñàc àeäla`éøL àîøb,dk`ln dyrizy mexbl xzen - §¨§¨¨¨¦

.ieaik mexbl iqei iax xizd `l recne
oeik ,ieaik mexbl minkg exq` iqei iax zrcl :`xnbd zvxzn

yééeaëì éúà déì úéøL éà ,BðBîî ìò ìeäa íãàL CBzîm` - ¦¤¨¨¨©¨¦¨¥¥¨¥§©¥
on xeqi` lr xearie micia zeakl `eai ,ieaikl mexbl el xizz

.dxezd
:`xnbd dywnéëä éàdaki `ny ieaik mxba yyg yi ok` m` - ¦¨¦

,miciaïðaøcà ïðaøc àéL÷lr ieaik mxba minkg ixacn dyw - ©§¨§©¨¨©§©¨¨
,myd zwign mxba minkg ixacíúä äîeieaik mxba my m`y - ¨¨¨

,BðBîî ìò ìeäa íãàcmewn lknéøL`le ieaikl mexbl exizd - §¨¨¨©¨¨¦
,micia daki `ny eyygàëäyyg oi`y ,myd zwign iabl o`k - ¨¨

,micia wegniyïkL ìk àìekixvd recne ,dwignl mexbl xzeny Ÿ¨¤¥
.devn ly dliaha myd lr inb jexkl minkg

mxeby meyn `ed minkg ly mnrhy okzi `ly zvxzn `xnbd
:dwignlàøañúåminkg ekixvdy mrhdy xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨

,wgni `ly ick `ed devn ly dliaha myd mewn lr inb jexkl
,dyw ok m` ixdéîc éëéä éîb éàäobdl ekxek ote` dfi`a df inb - ©¤¦¥¦¨¥

,mind iptn myd lr÷cäéîc éàexyal wcedn inbdy xn`p m` - ¦§¦©©
ixd ,myd wgnie mind eqpki `ly ickäöéöç éåä à÷dyrp inbd - ¨¨¥£¦¨

e ,minl exya oia dliaha dvivg÷cäéî àì éàinbdy xn`p m`e - ¦Ÿ¦©©
ixd ,exyal wcedn epi`àiî déa éìééòepi`e ,eizgz min miqpkp - ¨§¦¥©¨

inb jexkl minkg ekixvd `l i`ce `l` .wgni `ly myd lr obn
myk myd zwign mexbl xeqi` oi`y oeik ,myd wgni `ly ick
epi`y inba xaecn mlerle ,ieaik mexbl mdixacl xeqi` oi`y

b gipdl minkg ekixvdy mrhde ,wcedn.oldl x`azi myd lr in
,wcedn inba xaecny okzi `ly x`azpy dn lr dywn `xnbd

`ed inb ike :uveg `edy meynäöéöçok m` ,dliahadéì ÷etéz £¦¨¦¥
dvivg yi inbd `la mb `ld -íeMîdBéclr myd myxp eay ¦§

uveg eicd ixde ,wcedn epi`y inba leahl leki recne ,exya
.ezliaha

`ziixaa xaecn :`xnbd zvxznaeicäçì,zvveg dpi`yàéðúc- ¦©¨§©§¨
,`ziixaa epipyy,áìçäå Lácä ,Bécäå ícämdyk,ïéLáémd ixd ©¨§©§©§©§¤¨¨§¥¦

,ïéööBçmdyke,ïéööBç ïéà ,íéçìepi`e wcedn epi` inbdyk okle §¦©¦¥§¦
.eicd zvivgl yyeg epi`e leahl leki ,uveg

jexkl ekixvd minkgy x`azpy dn lr zeywdl zxfeg `xnbd
:devn ly dliaha myd mewn lr wcedn epi`y inbíB÷î ìkî¦¨¨

,àéL÷obdl ick inb jexkl minkg ekixvdy mrhd oi` ok` m` ©§¨
.ekxkl ekixvd mrh dfi` iptn ,myd zwignn

:`xnbd zvxzneäééîòè eðééä ,àìéL áø øa àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨©©¦¨©§©§©§
ïðaøc-,myd mewn lr inb jexkl ekixvdy minkg ly mnrh df §©¨¨

éøáñ÷cy mixaeqy -,íBøò íMä éðôa ãBîòì øeñàdqkn okle §¨¨§¦¨©£¦§¥©¥¨
.inba myd z`
:`xnbd dywnììkîdfn rnyn -øáñ éñBé éaøcyãBîòì øzeî ¦§¨§©¦¥¨©¨©£

,íBøò íMä éðôaxn`p ixd ,jk xnel ozip ike(eh bk mixac)d`xi `le' ¦§¥©¥¨§Ÿ¦§¤
xaecn :`xnbd zvxzn .ezexr zi`xp mexr `edyke ,'xac zexr La§¤§©¨¨

déåléò déãé çpîc`ly ick ,mexr `edyk myd lr eci gipny - §©©§¥¦¨¥
.mexr eipta cenri

ok m` :`xnbd dywndéåléò déãé çpîc énð ïðaøìminkgl mb - §©¨¨©¦§©©§¥¦¨¥
.inb jexkl `weec ekixvd recne ,myd lr eci gipiy jka ic `di

c yyg yi eci z` gipi wx m`y exaq minkg :`xnbd zvxznïéðîéæ¦§¦
déì ìé÷Lå éìzLîclrn eci z` xiqie gkyiy minrt eidiy - §¦§§¥§¨¦¥

inb jexkl ekixvd okle ,mexr myd ipta cnery `vnpe ,myd
.mexr `edy onf lk my didiy

ok m` :`xnbd dywnénð éñBé éaøìc yeygp iqei iaxl mb -ïéðîéæ §©¦¥©¦¦§¦
déì ìé÷Lå éìzLîcmyd lrn eci z` xiqie gkyiy minrt eidiy - §¦§§¥§¨¦¥

.mexr eipta cner `vnpe
:`xnbd zvxzn oklénð éëä éîb àkéàc éà ,àlà,inb el yi m` - ¤¨¦§¦¨¤¦¨¦©¦

ok`eci z` gipiy ic `le ,myd lr ekxekl jixvy dcen iqei iax s`
ipta cner `vnpe dze` xiqie gkyi `ny miyyegy meyn ,eilr

e ,mexr mydïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna `ziixaa o`ke - ¨¨§©¨§¦©
éîbà éøecäàìjk ici lre ,eixg` xfgl jixve inb el oi`yk - §©§¥©¤¦

,dpnfa dliah miiwi `le ,xgnl dliahd dgcizéøáñ ïðaø- ©¨¨¨§¦
,exaq minkg
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המשך ביאור למס' שבת ליום קמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc zay(ipy meil)

(d,,'eàéáé øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå'dryay rnyn §¨¨©©¦¦§¥¦¥£¤¨¦
dzid ond z`ade ,eze` epiki ond z` e`iaiyøzìàì,xweaa [cin-] §©§©

xn`py(`k fh my)zayl dpkdd s` ok m` ,'xwAA xwAA Fz` Ehwlie'©¦§§Ÿ©Ÿ¤©Ÿ¤
.xweaa cin dzid

:zay zcerqa ztd zriva oipra zekld dnk d`ian `xnbdøîà̈©
òBöáì íãà áéiç úaMa ,àaà éaø[`ivend zkxa jxal-]ézL ìò ©¦©¨©©¨©¨¨¨¦§©©§¥

áéúëc ,úBøkëond zyxta(ak fh my)Ehwl iXXd mFIA idie'íçì ¦¨¦§¦©§¦©©¦¦¨§¤¤
,'äðLîizy lr mirvea jkl xkfe ,letk on iyiy meia ehwly ¦§¤
.zexkkdéì àðéæç ,éMà áø øîà[izi`x-]ézøz è÷ðc ,àðäk áøì ¨©©©¦£¦¨¥§©©£¨§¨©©§¥

àãç òöáe,zg` wx rvae dkxad zrya zexkk izy ecia fg`y ± ¨©£¨
øîày meyn ,ok dyer ip`y mrhd ,`pdk axeè÷ì''dpWn mgl ¨©¨§¤¤¦§¤

áéúkokl ,dpyn mgl aezk dfig`d `idy ond zhiwl lr wx - §¦
mgl aezk `l ztd zriva lr la` ,zexkkd izy z` feg`l jixv

.mdizy z` reval jxev oi` okl ,dpyn
déúeøéL dlekà òöa äåä àøéæ éaødlecb dqext rvea did ± ©¦¥¨£¨¨©©¨¥¥

ceakl ok dyre ,dcerqd lkl el witqzyz` aagn d`xpy ,zay
.daxd da lek`le wfgzdl zayd zcerqáøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©

,éMà,dlecb dqext rva `xif iax cvikàúeðzáòøk éæçéî àäå± ©¦§¨¦§¥§¨©§¨¨
.zepzarxk d`xp df ixde,ãéáò àì àîBé ìëc ïåék ,déì øîà̈©¥¥¨§¨¨Ÿ¨¦

ãéáò÷c àeä àðcéàäå,zaya wx ,ok dyer epi` mei lky oeik ±àì §©¦§¨§¨¨¦Ÿ
àúeðzáòøk éæçéîzay ceakly xkipy ,zepzarxk d`xp df oi` ± ¦§¥§¨©§¨¨

.z`f dyer
àáeøéòc àzôéø eäì òìwéî ék éqà éaøå énà éaøoncfp xy`k ± ©¦©¦§©¦©¦¦¦§©§¦§¨§¥¨

,zexivg iaexir ly zt mdldéåléò eøLdcerqd z` da eligzd ± ¨¦¨¥
,`ivend dilr ekxiaeéøîà,iq` iaxe in` iaxda ãéáòúéàå ìéàBä ¨§¦¦§¦§£¦¨

àðéøçà äåöî da ãéáòúéì äåöî àãçdevn da dzyrpy oeik ± £¨¦§¨¦§£¦¨¦§¨©£¦¨
zkxa ly zxg` devn da dyriz ,zexivg iaexir ly zg`

.`ivend
:dpyna epipy'åë ä÷éìc äìôð ãöékyly oefn oilivn zay ilila ¥©¨§¨§¥¨

.zecerq
mc` aiigy zecerqd xtqn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:zaya lek`l,úaMa ìBëàì íãà áéiç úBceòñ änk ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨§©¨¨¨¤¡©©¨
ìLòaøà ,øîBà à÷ãéç éaø .L.zecerqíäéðLe ,ïðçBé éaø øîà ¨Ÿ©¦¦§¨¥©§©¨©©¦¨¨§¥¤

[`wcig iaxe opax-],eLøc ãçà àø÷îxn`p(dk fh zeny)ond oipra ¦§¨¤¨¨§
,zayd meia xacna l`xyi elk`yék ,íBiä eäìëà äLî øîàiå'©Ÿ¤Ÿ¤¦§ª©¦

éðä ,øáñ à÷ãéç éaø ,'äãOa eäàöîú àì íBiä ,'äì íBiä úaL©¨©©©Ÿ¦§¨ª©¨¤©¦¦§¨¨©¨¥
'íBiä' àúìz,mixzein df weqta exn`py 'meid' minrt yly el` ± §¨¨©

cnll e`ae ,weqtd zligza xn`pd 'edelk`' lr mixen` mleke
,zaya zecerq yly lek`l jixvyàúøBàî øáìdcerqdn ueg - §©¥§¨

zaya lek`l mc` aiig lkd jqay jk ,zay lila lek`l eilry
.zecerq rax`àúøBàc éãäa ,éøáñ ïðaøå'meid' minrt yly ± §©¨¨¨§¦©£¥§§¨

lkd jqay jk ,zay lil zcerq z` mb millek df weqta exkfedy
.zecerq yly zaya lek`l mc` aiig

:`wcig iaxk dpi` epzpyny gikedl dvex `xnbdïðzepipy - §©
,epzpyna,úaL éìéìa ä÷éìc äìôð̈§¨§¥¨§¥¥©¨
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עמלק, למלחמת ואפשריות  כח נותן וזה כנ"ל, שבקדושה
ולאח"ז  למטתי סמוכה תפלתי – הרשות בעניני הבירור
דרך  מנהג בהם הנהג – לאח"ז ו(רק) לביהמ"ד מביהכנ"ס

;ארץ 

"מיד  עבודתו ראשית ויום: יום בכל האדם סדר
לפניך כשניעור" אני "מודה הנשמה, של הכללית הודאה

התורה  ולימוד דתפלה העבודה סדר בא ולאח"ז וכו'",
רגיל  שאם (אלא שחרית של פת אח"כ ורק קדושה), (עניני
וחזק  בריא שיהי' כדי לביהמ"ד, הליכה קודם אוכלה – בה
קצבה, לו שאין בביהמ"ד הלימוד כולל בוראו, לעבודת

בביהכנ"ס) צבור תפלת –משא"כ הרשות עניני וכו',
ורק  ותורה, התפלה ע"י הנשמה אור גילוי צ"ל מתחלה
בענינים  גם דקדושה האור להמשיך אפשר אח"כ

;גשמיים 

הרוב  על (והתורה דרובא לרובא הסדר הוא הנ"ל והנה
שלו  פנוי זמן בכל היום כל שבמשך – תורה תדבר) לומד

זהו ואדרבא –– ענינה הרי התורה (כי שלו ת"ת
– יום בכל ושווה הקבוע דבר רק ולא לה

בכמות), או באיכות

הן  דרגות חילוקי כמה ישנם הנ"ל על נוסף אבל
שבכל  שלו ש"מתןֿתורה" ויש – "בזבולון" והן "בישכר"
שבסוף  קדושה סדר (בביהמ"ד), שחרית א' בפרק הוא יום

ברכת התפלה  פ' גם או וכו', התמיד פ' שבתפלה, ק"ש ,
(כולל ברכות שלאחרי כו' השחר.כהנים שבהם)

דמ"ת, להגילוי הכנה ה"ה הנ"ל אופנים באחד ועבודה
וחיותך  כחך – "אלקיך" נעשה הוי'" ."אנכי
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קנה.40) סי' או"ח שו"ע
בתחלתו.41) אדה"ז סידור
הל'42) ריש או"ח להצ"צ מפס"ד להעיר סקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע

.(8 (ע' תפלה
עצמו 43) והוא המאכל יעלה "איך כי התפלה, קודם לאכול אסור שלכן

ובכ"מ). א. ה, צו (לקו"ת למטה" מקושר
של44) בס' הובא – א צט, סנה' פ"א.ראה
ד.45) לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א
סקל"ב.46) או"ח להצ"צ פס"ד ראה
א.47) יח, דברים לקו"ת ראה



קמ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr kw sc zay(iying meil)

.ote` lkadpéî òîL,cg` ilka dwilcd on livndy ,jkn gken - §©¦¨
mewn lkn ,ilk eze` jezl minrt dnk milke`d z` sqe` m` s`

,cg` ilka `iveny oeikéîc ìéväì àák`al dnec `ed ixd - §¨§©¦¨¥
,cg` ilka livdlåéîc øétLyly oefnn xzei s` livdl xzene - §©¦¨¥

.zecerq
oii helwl xeq`y xnel zerh efy `ax rci oipn zx`an `xnbd

:zecerq ylyn xzei wifgnd ilka ziagd on shthndáø déì øîà̈©¥©
àúeòè éàî ,àáøì ÷çöé øa ïîçðax icia `id zerhy jl oipn - ©§¨©¦§¨§¨¨©¨¨

.iafiydéì øîà,`axéðz÷c`ziixad jynda epipy ixdy -(my) ¨©¥§¨¨¥
,mixacd exn`p dilryèBì÷éå øçà éìk àéáé àlL ãáìáeon ¦§©¤Ÿ¨¦§¦©¥§¦§

cer `iai `le ,ziagd on jtypd oiid geliw z` xie`døçà éìk§¦©¥
óøöéåon jtypd oiid aefiy ick jk ecia efg`ie ,bbl jenq eze` ¦¨¥

`weecy rnyne ,ilkl bbd on bbd lr ziagdàìc àeä øçà éìk- §¦©¥§Ÿ
daxd xg` xfgiy jezn `ny ,oiid z` ea lawl `iadl xeq`y

,miaxd zeyx jxc ilk `iaie gkyi ,milkänk àðî àeääa ìáà£¨§©¨¨©¨
ìévî éòácon xzei s`e ,dvxiy oii dnk livdl leki ilk eze`a - §¨¥©¦

.zecerq ylyl ie`xd
:dpyna epipy'åë äìéác ìL ìebéòåelivde e`ea mixg`l xne`e §¦¤§¥¨

.zayd xg` oeayg enr oiyer oigwit eid m`e ,mkl
pian `xnbdzepenn ipica mi`iwa eid m`y ,dpynd zpeeka d

eilray s` ea zekfl mileki ,`ed xwtd df lke`y mirceie
:dpynd oeyl lr `xnbd dywn df itl .qpe` zngn wx edexiwtd

dézãéáò éàî ïBaLç`ld ,oeayg zeyrl o`k jiiy dn -àøé÷ôäî ¤§©£¦§¥¥¤§¥¨
eëæ÷`ed `linne ,elivdy oefna xwtdd on ekf elivdy mixg`d - ¨¨

dkixv dzid dpynde ,mkl elivde e`ea mdl xn` ixdy ,mdly
.mnvrl lkd migwele milivn eid migwit eid m`y ,xnel

:`xnbd zvxznïàk eðL úeãéñç úcî ,àcñç áø øîàexn`yk ¨©©¦§¨¦©£¦¨¨
xnelk ,dlvdd lr xky lehil zayd xg`l oeayg enr miyery
mpi`e ,oicd zxeyn miptl mdly lr mixzeeny miciqg md m`y
m` mewn lkn ,milral mixifgn `l` elivdy dn mnvrl milhep

.milretk mzcear lr xky eabi md migwit
:`cqg ax lr dywn `axéì÷L àúaLc àøâà éãéñç ,àáø øîà̈©¨¨£¦¥©§¨§©§¨¨§¦

miciqg m` ixd ,zaya eyry dk`ln lr xky milhep miciqg ike -
.zaya eyry dn lr xkyd lr s` xzeel mdl yi md

:xg` ote`a dpynd z` uxzn `axàøéa àëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¨¦¥
ïðé÷ñò íéîLepi` j` ,miny `xi livndyk xaecn epzpyna o`k - ¨©¦¨§¦©

,elyn xzeel ciqgíéøçàî éðäúéìc déì àçéð àìå`edy oeike - §Ÿ¦¨¥§¦§£¥¥£¥¦
ote`a ,xwtdn dikfa mixg` lyn zepdil dvex epi` miny `xi
dn z` el xifgn `ed okle ,epevxn ipyd exiwtd `ly rceiy

,livdyçøèéìc déì àçéð àì énð ípçáedvex epi` mb j` - §¦¨©¦Ÿ¦¨¥§¦§©
eid m`y dpyna epipyy dne ,mpiga mixg` xear livdl gexhl
z` lehil oica migwit eidy dpeekd oi` ,oeayg enr miyer migwit
,mnvrl elivdy dn z` eakriy zxne` dzid ok m`y ,mdl ribnd

øîà÷ éëäå,xnel dpynd zpeek jk `l` -eéä íàåel` miny i`xi §¨¦¨¨©§¦¨
ïéç÷ét,zay zeklda mi`iwa xnelkàðåeb éàä éëc éòãéc- ¦§¦§¨§¦§¦©©§¨

,xky epnn lehil zrc lr elivd `l dligzny df ote`ay mirceiy
,xwtdd on ekf `l` ,mdl mlyiy mnr dpzd `leúaL øëN åàì̈§©©¨

àeä,zay xkyk aygp mzk`ln lr xkyd oi` -ïBaLç Bnò ïéNBò¦¦¤§
úaMä øçàì.mxky lehil §©©©©¨
:dpyna epipy'åë ïéìévî ïëéäìemixg`l xne`e e`ivedy oefnd z` §¥¨©¦¦

.micbad z` inr elivde e`ea
:`xnbd zxxanàëä àðL éàî,oefn zlvd oic dpey dna -éðz÷c ©§¨¨¨§¨¨¥

elivde e`ea' wx mixg`l xnel lekiy dpyna epipyy -,'íëì̈¤
,mnvrl eliviy epiidcàëä àðL éàîezlvd oic dpey dnae - ©§¨¨¨

,micbaéðz÷ce`ea' s` mixg`l xnel lekiy dpyna epipyy - §¨¨¥
elivde,'énò.exear eliviy epiidc ¦¦

:`xnbd daiynéøîàl ,daiyid ipa exn` -éabzlvdéðz÷ úBðBæî ¨§¦©¥§¨¨¥
elivde e`ea' epipy -eæç à÷ àìc íeMî ,'íëìel miie`x mpi`y - ¨¤¦§Ÿ¨£

zay dze`làlàly xeriyaìL ïBæî,úBceòñ Lleki epi` okle ¤¨§¨Ÿ§

,mnvrl eliviy `weec xnel jixve ,xzei exear eliviy ywalìáà£¨
léabzlvdéðz÷ íéLeáìelivde e`ea' epipy -éæç÷c íeMî ,'énò ©¥§¦¨¨¥¦¦¦§¨£¦

àîBé éleëì déìici lr ,meid lkl el miie`x miyeald lky - ¥§¥¨
xnel leki okle ,meid lk `iveie yalie xefgie uega mhytiy

.exear micbad z` eliviy mixg`l
iqei iaxe xi`n iax zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:dwilcd on micba zlvd ote` iabl dpynaïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
,zaya dwilcd on miaxd eicba z` livdl dvexdLáBìmdn wlg ¥

eàéöBî,ueglèLBôe,uega mze`LáBìå øæBçåmitqep micba ¦¥§¥§¥
àéöBîeueglèLBôe,zeax minrt cer zeyrl leki oke ,uega mze` ¦¥

,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,Blek íBiä ìk eléôàåxzen ©£¦¨©¦§¥©¦¥¦©¦¥¥
dwilcd on livdle yeallíéìk øNò äðîLminieqn micba - §Ÿ¨¨¨¥¦

.calaíä elàådíéìk øNò äðîL.` :elldïøBè÷îoeilr lirn - §¥¥§Ÿ¨¨¨¥¦¦§¤
.a .eicba lk lr ea dqkznyéì÷ðeà.b .agx yeal -àcðeôexef` - §§¦§¨

.c .eicbal lrn lelgñBaì÷mikena `ln cba -.ïzLt ìL.d ©§¤¦§¨
÷eìçå.e .exya lry zpezk -úBéìétàå.f .elek ea shrzny oicq - §¨§©¦¨

úøBtòîe.h-g .ey`x z` ea shery cba -ïé÷øôñ éðLeoink - ©§¤§¥¦§¨¦
.`i-i .mihpa`.íéìòðî éðLe.bi-aiúBàìétðà éðLely miiaxb - §¥¦§¨¦§¥©§¦¨

.eh-ci .xnvt éðLeãbø.fh .jxad cr miribnd mixvw miiqpkn - §¥©§¨
,åéðúîaL øBâçå.fi .elirnl miptan ewelg lr ea xbegyòáBëå ©£¤§¨§¨§©

.BLàøaL.giL øãeñåjexk,Bøàeöaea gpwl eiptl miielz eiy`xe ¤§Ÿ§¨¤§©¨
.eipire eit z`

äðùî
zx`an `id dzre ,dwilcd on dlvd ipic x`al dkiynn dpynd

:y`d mda dfg`y milk livdl xzen cvikñpð ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¨
ïéñøBt ,øîBàzaya qextl xzen -éãb ìL øBò,gle jx `edyìò ¥§¦¤§¦©

äcéL éabe [dlbra ielzd fbx` oink-]äáéz[ohw oex` oink-]ìcâîe ©¥¦¨¥¨¦§¨
[ur oex`-]øeàä úà ïäa æçàL,y` mda dfg`py -àeäL éðtî ¤¨©¨¤¤¨¦§¥¤

[xerd-]Cøçîcner `ed jk jezne ,sxyp epi`e y`d on ueekzn - §¨¥
oi` ,zaya y`d ieaikl jka mxeby s`e ,daizd lr oibne y`d ipta

.xeqi` jka
åokïéNBòzaya zeyrl xzen -ävéçî`ly eicba oial y`d oia §¦§¦¨

,mda feg`zìëaipin,íéìkä,y`d zngn erwaziy milk s`eïéa §¨©¥¦¥
mdyïéàìîe minïéámdy,ä÷éìcä øBáòz àlL ìéáLa ,íéð÷éø §¥¦¥¥¨¦¦§¦¤Ÿ©£©§¥¨

.milkl ribzyk dakz y`dy mxeb jkay s`e
:dfa zwlegd drcøñBà éñBé éaøy`d ipta dvign zeyrléìëa ©¦¥¥¦§¥

øeàä úà ìa÷ì ïéìBëé ïéàL éôì ,íéî ïéàìî íéLãç ñøç- ¤¤£¨¦§¥¦©¦§¦¤¥§¦§©¥¤¨
,miycg mdy iptn ,y`d ipta cenrl,ïéòwaúî ïäåmday minde §¥¦§©§¦

miktyp,ä÷éìcä úà ïéaëîe.zaya y`d ieaikl mexbl xeq`e §©¦¤©§¥¨

àøîâ
:zaya y`d da dfg`y zilha dkldd z` zx`an `xnbdøîà̈©

øeàä da æçàL úélè ,áø øîà äãeäé áøy`d da dfg`y -ãvî ©§¨¨©©©¦¤¨©¨¨¦©
øçà ãvî íéî äéìò ïéðúBð ,ãçà,hytzz `l y`dy ickíàå ¤¨§¦¨¤¨©¦¦©©¥§¦

äúáky`d,äúákieaikl mexbl xzeny meyn ,jkl yyeg epi`e ¨§¨¨§¨
.zaya y`

:`ziixan `iyewéáéúéîepipy ,ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaaøeàä da æçàL úélèy`d da dfg`y -,ãçà ãvî ©¦¤¨©¨¨¦©¤¨

da äqkúîe dèLBt,dleka y`d hytzz `ly ickäúák íàå §¨¦§©¤¨§¦¨§¨
dhyty zngn,äúák.df dyrna ieaik xeqi`l yyeg epi`eïëå ¨§¨§¥

øeàä Ba æçàL äøBz øôñ,y`d ea dfg`py -Ba àøB÷å BèLBt ¥¤¨¤¨©¨§§¥
,eleka y`d hytzz `l jk ici lreäák íàåehytyk,äákoi`e §¦¨¨¨¨

dfg`py zilhd z` heytl wxy rnyne .jka ieaik xeqi`l yyeg
xac dyer `l` ,daknd xac mey ozep epi`y iptn ,xzen y`d da
i`cey ,zilhd lr min zzl j` ,xzei hytzz `l y`dy mxebd

.z`f xizdy axl dywe ,xeq` ,mdil` ribzyk y`d z` eaki
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קמי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc zay(iriax meil)

Bì ézøîàd lra eze`l `a` xa `iig iax xn` -,ziaäna ,éða ¨©§¦§¦©¤
ézøîà äàð äúéäL äîäa ìkîe ,éúééä áv÷ ,éì øîà .Cëì úéëæ̈¦¨§¨¨©¦©¨¨¦¦¦¨§¥¨¤¨§¨¨¨¨©§¦

ì àäz BæéøLà] ,Bì ézøîà .úaLíB÷nä Ceøáe [úéëfL E §¥§©¨¨©§¦©§¤¤¨¦¨¨©¨
[`ed jexa yecwd-].Cëì EkéfL¤¦§§¨

:zayd zelrnn cer d`ian `xnbdïa òLBäé éaøì øñé÷ Bì øîà̈©¥¨§©¦§ª©¤
óãBð Bçéø úaL ìL ìéLáz äî éðtî ,àéððçwgxnl hytzn-] £©§¨¦§¥¨©§¦¤©¨¥¥

.[axBì øîà,`ippg oa ryedi iax,BîL úaLå eðì Lé ãçà ïéìáz ¨©©§¦¤¨¥¨§©¨§
BëBúì ïéìéhî eðàL,liyazd jezl -ådf ici lrøîà .óãBð Bçéø ¤¨©¦¦§§¥¥¨©

Bì,xqiwdepîéä eðì ïz.df oilazn -Bì øîà,`ippg oa ryedi iax ¥¨¥¤¨©
Bì ìéòBî úaMä úà ønLîä ìk,scep liyazd gix didiy oilazd ¨©§©¥¤©©¨¦

.Bì ìéòBî Bðéà úaMä úà ønLî BðéàLå§¤¥§©¥¤©©¨¥¦
:zay ceake bper zece` xacnd diryia weqtd z` zyxec `xnbd

áéúëc éàî ,àðeðîä áøì àúeìb Léø déì øîà(bi gp diryi)å'z`xw ¨©¥¥¨¨§©©§¨©¦§¦§¨¨¨
bpr zAXlãaëî 'ä LBã÷ìlr ,xnelk ,'ebe 'LikxC zFUrn FYcAke ©©¨Ÿ¤¦§§ª¨§¦©§¥£§¨¤

'bpr zAXl z`xwe' xn`py xg`ny ,'cAkn 'd WFcwl' xn`p dn¦§§ª¨§¨¨¨©©¨Ÿ¤
zay lr dler epi` 'cAkn 'd WFcwl' weqtd jyndy rnyn.øîà ¦§§ª¨¨©

äæ ,déìlr xn`p,äiúL àìå äìéëà àì Ba ïéàL íéøetkä íBé ¥¤©¦¦¤¥Ÿ£¦¨§Ÿ§¦¨
e.äi÷ð úeñëa eäãak ,äøBz äøîà̈§¨¨©§¥¦§§¦¨

xne`e jiynn weqtd :weqtd jynd z` zx`an `xnbd,'Bzãaëå'§¦©§
aezk xak mixetikd mei lry ,ecakl yiy zay lr xfeg dfe

,df ceak edne ,'caekn',øîà áø`ed zayd ceakyíéc÷äìz` ©¨©§©§¦
,reayd zeni x`ya cerql libx `ed eay onfd iptl zayd zcerq

øîà ìàeîLe`ed zayd ceakyøçàìonfdn zayd zcerq z` §¥¨©§©¥
elke` f`y meyn ,reayd zeni x`ya cerql libx `ed eay

.oea`izl
ïì çéëLc ïðà ïBâk ,àtt áøì àaà øa àtt áø éða déì eøîà̈§¥§¥©¨¨©©¨§©¨¨§£©¦§¦©¨

déépLéð éàîa ,àîBé ìk àøîçå àøNéaoiie xya epl ievny ep` ± ¦§¨§©§¨¨¨§©¦©§¥
.minid x`yn zayd zcerq z` dpyp dna ,legd zenin mei lk

éîec÷àì eúéìéâø éà ,eäì øîàz` micwdl milibx mkpd m` ± ¨©§¦§¦¦§©§¥
,dcerqdäeøçà,dexg`z zaya ±äeîc÷à ,äeøçàì eúéìéâø éà ©£¨¦§¦¦§©£¨©§§¨

.denicwz zaya ,dcerqd z` xg`l milibx mkpd m`e ±
úLL áødidy zra okl ,dcerqd onf ribn izn rci `le `neq did ©¥¤

,micinlzd iptl zaya yxecàëéä ïðaøì eäì áéúBî àèé÷a§©§¨¦§§©¨¨¥¨
àLîéL àéèîconfa my ribz ynydy mewna maiyen did uiwa ± §¨§¨¦§¨

e ,dcerqdàìeè àéèîc àëéä ïðaøì eäì áéúBî àåúéñasxega ± §¦§¨¦§§©¨¨¥¨§¨§¨¨
,dcerqd onfa ribi lvdy mewna maiyen dideîe÷éìc éëéä ék¦¥¦§¥

àéiä`le ,dpivdn e` ynydn xrvd iptn mewl exdniy ick - ©¨
.dcerqd onf z` exg`i

àøéæ éaø©¦¥¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י שבט, תשי"ט

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

בשכון  לרישומו  בהנוגע  ושואל  בתענך,  הסתדרותם  אופן  כותב  בו  שבט,  מי"ב  למכתבו  במענה 

שיבנה בכפר חב"ד.

ולעת עתה אין עליו להתענין בזה, כי אם לרכז כל שימת לבבו למלאכתו מלאכת הקדש, חינוך על 

טהרת הקדש אשר בבתי ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו, ובמקומו עתה. ובפרט שכפי 

כתבו, רובם הם מבני עדתו, ופסקה תוה"ק עניי עירך קודמין. ושכר כל העוסקים בזה, הרי מבואר בכ"מ, 

וכולל הצלחה גם בענינים הפרטים...

וזכות התעסקותו בבי"ס אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש כנ"ל, אשר בודאי גם יוסיף בזה, תעמוד לו 

למילוי משאלות לבבו לטובה ולברכה.

בברכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהן



קמב

אור בית המקדש, הוד, כמאמר רז"ל בברכות24 בפרק 

הרואה וההוד זו בנין בית המקדש ונצח זו ירושלים 
כדאיתא שם, היינו בחי' כסא הכבוד שהוא נצח וכמו 

שכתוב בירמי' סימן ג'25 יקראו לירושלים כסא ה'.
על  היושב  האדם  כי  הוא  כסא,  נקרא  שנצח  ומה 
הכסא הוא תפארת הנקרא אדם כמו שכתוב26 כתפארת 
אדם, והכסא שתחתיו הוא נצח שאחר תפארת. ומה 
מקדשינו,  מקום  מראשון  מרום  כבוד  כסא  שכתוב27 
כסא כבוד הוא נצח, מקום מקדשינו הוא הוד, וכסא 

כבוד נצח הוא מרום וגבוה ממקדש הוד וכו'.
סתם  תשובה  היא  מלכות  כי  מלכות,  תשובה,  אור 

שולחה  ובפשעיכם  מן  היפך  תתאה28,  ה'  תשוב 
אמכם29.

הוא  משיח  שנקרא  מה  כי  יסוד,  משיח,  של  אורו 

על שם שנמשח בשמן, שמן הוא יסוד30 כמו שיסוד 
נקרא31 זית שמן. ומה גם שיש משיח בן יוסף32 דיסוד.
שאורו  להורות  הוא  באחרונה,  משיח  שנקט  ומה 

24( דף נח.
25( פסוק יז.

26( ישעי' מד, יג.
27( ירמי' יז, יב.

28( ראה תניא אגרת התשובה פרק ד. וסוף פרק ו.
29( ישעי' נ, א )ראה אגרת התשובה פרק ו(.

30( ראה ספר המאמרים ה'תרנ"ט ד"ה בשמן הטוב וגו'.
31( ראה מאורי אור מערכת אות זיין וז"ל: זית נקרא היסוד וממנו יוצא 

השמן הטוב שהם החסדים וכו' ע"ש.
32( יוסף שייך למדת היסוד, ראה זהר חלק א' נט, ב. חלק ב' כג, א. תורה 
אור פרשת תרומה פ, ד. תורת לוי יצחק חידושים וביאורים לש"ס עמוד 
רנג. הערות לזוהר שמות-דברים עמוד מח וז"ל: "ויוסף הי' בגדולה פ' 
שנה מן ל' ע' ק"י כמספר יסו"ד". תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ חלק 
המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  שם.   21 ובהערה  בלק,  ש"פ  שיחות  ד' 
מלוקט ב' כסלו-שבט מאמר ד"ה ודוד עבדי עמוד רז. וד"ה ויגש אליו 

יהודה וגו' עמוד רטז.

של משיח יסוד, הוא המחבר את הה' אורות אור תורה 
תשובה  אור  עם  נו"ה,  חג"ת  המקדש,  בית  אור  כו' 
דאחיד  ובארץ  בשמים  כל  כי  דרך33  ועל  מלכות, 

בשמיא ובארעא.
גם נקט תשובה קודם משיח, כי ביאת משיח תלוי 
בתשובה שצריך להיות תשובה מקודם וכמאמר34 אם 

ישראל עושין תשובה נגאלין כו'.
ודוק בלישנא, שבמשיח נקט אורו של משיח ולא 

אור משיח כמו בהשאר אור תורה כו' אור תשובה.
עם  נו"ה  חג"ת  לחבר  ביסוד  שיש  הכח  כי  הוא, 
ששרשו  מפני  הוא  ובארץ,  בשמים  כל  כי  מלכות, 
מהמדות,  שלמעלה  בדעת  שמגיע  מהם  למעלה 
מייחס  לכן  וכו',  לדעת  אלא  קישוי  אין  וכמאמר35 
המאיר  הדעת  אור  והוא  משיח,  של  אורו  לו,  האור 

ביסוד.
גם יש לומר, הרי נקט משיח באחרונה )מפני טעם 
הנ"ל(, ואם כן הוי אמינא שאור משיח הוא אור הז' 
מלכות, לכן נקט אורו של משיח, אורו, הוא, אור ו', 
היינו שאור ו'36 דהיינו יסוד הוא של משיח ולא אור 

הז'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים סוף עמוד 
ריח ואילך

והגבורה  )חסד(  הגדולה  ה'  "לך  דכתוב  יא.  כט,  הימים-א  דברי   )33
)שם(  התרגום  ופירש  ובארץ"  בשמים  כל  כי  וההוד  והנצח  והתפארת 
"דאחיד בשמיא ובארעא". תיבת "כל" מרמז על מדת היסוד ראה סימן 
י' "היסוד ממשיך מכל הגוף שלכן נקרא כל שכולל הכל". דהוא מקשר 
ומאחד הספירות למעלה ממנו, חסד גבורה תפארת נצח הוד, עם "ארץ" 

בחי' מלכות.
34( סנהדרין צז:

35( יבמות נג:
36( יסוד הוא המדה השישית.
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`zax `zkld
íåéá úåãåòñ 'â [äë ס"ז רצא בסימן המבואר פי על ינהג שלישית ובסעודה הלחם, על יקבע הראשונות שתים -56.

zetqede mipeiv
Â"Òעד"ז55) ËÓ¯ ÔÓÈÒ במה שבת): בערב סעודה (לענין

אלא  מצוה סעודת אפילו או הרשות בסעודת אמורים דברים
ולעשות  אחר ליום לדחותה שיכול שבת בערב זמנה שאין
מילה  סעודת כגון היום זמנה אם אבל יום באותו הסעודה
ביום  בו ג"כ הסעודה לעשות מותר . . ונשואין אירוסין וסעודת
כלום  בכך אין שבלילה שבת סעודת לקיים יוכל לא אח"כ ואם
סעודות  שלש ביום למחר ויאכל מצוה סעודת כן גם שזוהי כיון

רע"ד. בסי' כמ"ש
י"ח 56) לצאת שאפשר קפח מסימן לעיל המובא פי ועל

- המינים' 'חמשת כאן לפרש יש המינים בחמשת שבת סעודת
בלבד. סעודה עליו לקבוע אפשר שאי דבר היינו

אין 57) חכמים שאמרו שזה הגאונים הורו ואילך: ז סעיף
סעודתו  כל שם שיגמור צריך אין סעודה במקום אלא קידוש
המינים  מחמשת כזית אפילו או כזית אכל אם אפילו אלא
מלבד  יין רביעית ששתה או מזונות מיני בורא עליהם שמברכים
לאכול  ויכול סעודה במקום קידוש ידי בזה יוצא הקידוש כוס

. זמן לאחר בין מיד בין אחר במקום הסעודה אח"כ
בזה  יוצא הקידוש מכוס יין רביעית שתה שאפילו אומרים יש
שישתה  טוב אפשר אם מקום ומכל . . סעודה במקום קידוש ידי
חובת  ידי בו שיוצא רביעית רוב מלבד שלמה רביעית עוד

הכל. לדברי לצאת כדי קידוש
סעודה 58) דהיינו החול בימות בה שרגיל סעודה ט: סעיף

אפילו  היום בכל לאכלה מותר הדין מן משתה של שאינה קטנה
שעה  מתחלת מלקובעה להמנע מצוה אבל לחשכה סמוך
ויאכל  לאכול תאב כשהוא לשבת שיכנס כדי ואילך עשירית

לתיאבון. שבת סעודת
(59:¯Â„ÈÒ‰ ÍÂ˙Ó ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· :˙·˘ ÏÈÏÏ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â‚‰‰

כ"ק  של מנהגו המנהגים בספר הובא לא מדוע לשאלה במענה
כ"ק  השיב בסידור, המזון ברכת לברך נ"ע מהוריי"ץ אדמו"ר
מו"ח  כ"ק בהנהגת שינוי הי' המזון ברכת לגבי אדמו"ר:
מתוך  מברך הי' ש"ק בליל הש"ק: ליום ש"ק ליל בין - אדמו"ר
שזו  ראי' מהווה זה שינוי וא"כ הש"ק. ביום משא"כ הסידור,
הוא  וכן לח, ע' ח"ב במסיבו (המלך פרטית (הוראה) הנהגה

קטז). ע' א' בחלק
:ÔÂÓÈÊ זימנו שבת שבליל היה בביתם נשיאנו רבותינו מנהג

השיחות  בספר מסופר וכן לאחרים, מכבדים היו וביום בעצמם,
ה"צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל הסדר :20 ע' ה'תש"ד
כל  אתו אוכלים היו שבניו - שנים כמה במשך - היה צדק"
בברכת  הבנים את מכבד היה קודש שבת יום בסעודת שבת.

חלילה. וחוזר שנותיהם סדר פי על המזון
בסעודה  ישב אם נוהג, היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
הנה  בביתו ואילו לעצמו, המזון ברכת לוקח היה הקהל, עם
קודש  שבת יום ובסעודת בעצמו מברך היה קודש שבת בליל

מ  המשפחה.היה לבני וכן חתניו או בניו את המזון בברכת כבד
את  כיבד שליט"א אדמו"ר כ"ק ערב: ע' ח"א במסיבו' וב'המלך
מנהגכם  בטח לרי"כ אמר כך כדי ותוך ברהמ"ז, לברך הרז"ד
כיבד  וביום - בלילה רק לברך אדמו"ר מו"ח כ"ק שנהג כמו

אחר. מישהו
:ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù :„ÂÓÈÏ È¯„Ò ילמדו שנשים תיקן הזקן אדמו"ר

ליל  סעודת אחרי טייטש'), ('עברי פירוש עם השבוע פרשת
לימוד  על עוד וראה ,64 ע' ה'תשי"א המאמרים (ספר שבת

תכב). ע' ח"ז מהוריי"צ באגרותֿקודש ש"ק בליל הפרשה
:ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÚ וביום שבת שבליל ישראל בקהילות נהוג היה

מה  על אותם ובוחנים הילדים עם לומדים האבות היו השבת
טרודים  היו החול ימי שבמשך כיון השבוע, כל במשך שלמדו

.(15 ע' ח"ג ה'תשמ"ט השיחות (ספר פרנסה בעניני
:¯‰Ê הזהר ביאורי לספר בהקדמתו האמצעי אדמו"ר כ"ק

בכל  ז"ל הזקן) (אדמו"ר קדשו רוח מפי שמענו אשר מספר:
וכאשר  . . הזהר מאמרי וביאורים פירושים ושבת שבת ליל
קבע  עשה ימיו שכל ושתים פעם לא ז"ל קדשו מפי שמעתי
בעיון  שראינו) כמו שבת בליל (והיינו דוק בשבת הזה"ק ללמוד

גדול.
תורהֿאור  הסעודה אחרי ללמוד נהג אדמו"ר כ"ק חסידות:

.(24 ע' ש"ק הליכות (לקט ולקוטיֿתורה
ע' ח"א מלך (ימי בשבת לישון לא נהג אדמו"ר שכ"ק מספרים
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`zax `zkld
íåéá úåãåòñ 'â [äë ס"ז רצא בסימן המבואר פי על ינהג שלישית ובסעודה הלחם, על יקבע הראשונות שתים -56.

zetqede mipeiv
Â"Òעד"ז55) ËÓ¯ ÔÓÈÒ במה שבת): בערב סעודה (לענין

אלא  מצוה סעודת אפילו או הרשות בסעודת אמורים דברים
ולעשות  אחר ליום לדחותה שיכול שבת בערב זמנה שאין
מילה  סעודת כגון היום זמנה אם אבל יום באותו הסעודה
ביום  בו ג"כ הסעודה לעשות מותר . . ונשואין אירוסין וסעודת
כלום  בכך אין שבלילה שבת סעודת לקיים יוכל לא אח"כ ואם
סעודות  שלש ביום למחר ויאכל מצוה סעודת כן גם שזוהי כיון

רע"ד. בסי' כמ"ש
י"ח 56) לצאת שאפשר קפח מסימן לעיל המובא פי ועל

- המינים' 'חמשת כאן לפרש יש המינים בחמשת שבת סעודת
בלבד. סעודה עליו לקבוע אפשר שאי דבר היינו

אין 57) חכמים שאמרו שזה הגאונים הורו ואילך: ז סעיף
סעודתו  כל שם שיגמור צריך אין סעודה במקום אלא קידוש
המינים  מחמשת כזית אפילו או כזית אכל אם אפילו אלא
מלבד  יין רביעית ששתה או מזונות מיני בורא עליהם שמברכים
לאכול  ויכול סעודה במקום קידוש ידי בזה יוצא הקידוש כוס

. זמן לאחר בין מיד בין אחר במקום הסעודה אח"כ
בזה  יוצא הקידוש מכוס יין רביעית שתה שאפילו אומרים יש
שישתה  טוב אפשר אם מקום ומכל . . סעודה במקום קידוש ידי
חובת  ידי בו שיוצא רביעית רוב מלבד שלמה רביעית עוד

הכל. לדברי לצאת כדי קידוש
סעודה 58) דהיינו החול בימות בה שרגיל סעודה ט: סעיף

אפילו  היום בכל לאכלה מותר הדין מן משתה של שאינה קטנה
שעה  מתחלת מלקובעה להמנע מצוה אבל לחשכה סמוך
ויאכל  לאכול תאב כשהוא לשבת שיכנס כדי ואילך עשירית

לתיאבון. שבת סעודת
(59:¯Â„ÈÒ‰ ÍÂ˙Ó ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· :˙·˘ ÏÈÏÏ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â‚‰‰

כ"ק  של מנהגו המנהגים בספר הובא לא מדוע לשאלה במענה
כ"ק  השיב בסידור, המזון ברכת לברך נ"ע מהוריי"ץ אדמו"ר
מו"ח  כ"ק בהנהגת שינוי הי' המזון ברכת לגבי אדמו"ר:
מתוך  מברך הי' ש"ק בליל הש"ק: ליום ש"ק ליל בין - אדמו"ר
שזו  ראי' מהווה זה שינוי וא"כ הש"ק. ביום משא"כ הסידור,
הוא  וכן לח, ע' ח"ב במסיבו (המלך פרטית (הוראה) הנהגה

קטז). ע' א' בחלק
:ÔÂÓÈÊ זימנו שבת שבליל היה בביתם נשיאנו רבותינו מנהג

השיחות  בספר מסופר וכן לאחרים, מכבדים היו וביום בעצמם,
ה"צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל הסדר :20 ע' ה'תש"ד
כל  אתו אוכלים היו שבניו - שנים כמה במשך - היה צדק"
בברכת  הבנים את מכבד היה קודש שבת יום בסעודת שבת.

חלילה. וחוזר שנותיהם סדר פי על המזון
בסעודה  ישב אם נוהג, היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
הנה  בביתו ואילו לעצמו, המזון ברכת לוקח היה הקהל, עם
קודש  שבת יום ובסעודת בעצמו מברך היה קודש שבת בליל

מ  המשפחה.היה לבני וכן חתניו או בניו את המזון בברכת כבד
את  כיבד שליט"א אדמו"ר כ"ק ערב: ע' ח"א במסיבו' וב'המלך
מנהגכם  בטח לרי"כ אמר כך כדי ותוך ברהמ"ז, לברך הרז"ד
כיבד  וביום - בלילה רק לברך אדמו"ר מו"ח כ"ק שנהג כמו

אחר. מישהו
:ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù :„ÂÓÈÏ È¯„Ò ילמדו שנשים תיקן הזקן אדמו"ר

ליל  סעודת אחרי טייטש'), ('עברי פירוש עם השבוע פרשת
לימוד  על עוד וראה ,64 ע' ה'תשי"א המאמרים (ספר שבת

תכב). ע' ח"ז מהוריי"צ באגרותֿקודש ש"ק בליל הפרשה
:ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÚ וביום שבת שבליל ישראל בקהילות נהוג היה

מה  על אותם ובוחנים הילדים עם לומדים האבות היו השבת
טרודים  היו החול ימי שבמשך כיון השבוע, כל במשך שלמדו

.(15 ע' ח"ג ה'תשמ"ט השיחות (ספר פרנסה בעניני
:¯‰Ê הזהר ביאורי לספר בהקדמתו האמצעי אדמו"ר כ"ק

בכל  ז"ל הזקן) (אדמו"ר קדשו רוח מפי שמענו אשר מספר:
וכאשר  . . הזהר מאמרי וביאורים פירושים ושבת שבת ליל
קבע  עשה ימיו שכל ושתים פעם לא ז"ל קדשו מפי שמעתי
בעיון  שראינו) כמו שבת בליל (והיינו דוק בשבת הזה"ק ללמוד

גדול.
תורהֿאור  הסעודה אחרי ללמוד נהג אדמו"ר כ"ק חסידות:

.(24 ע' ש"ק הליכות (לקט ולקוטיֿתורה
ע' ח"א מלך (ימי בשבת לישון לא נהג אדמו"ר שכ"ק מספרים

.(256
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קבעו ‚ הסעודה גמר ואחר יום מבעוד ואוכלים יושבים היו
נחשב  שהכל הלילה כשיגיע להפסיק צריך אין לשתיה
זה  אמרו ואפילו המזון ברכת ברכו שלא זמן כל אחת לסעודה
אלו  הרי לאכול או לשתות ונמלכו וחזרו ונבדיל באו לזה
שגמרו  מחמת להפסיק צריכין ואינם ולאכול לשתות מותרים
מה  על ולברך לחזור צריכין אינם וגם להבדיל ואמרו בדעתם
דעתם  הסיחו שלא לפי שיבדילו קודם ולשתות לאכול שנמלכו
שאמרו  זו אמירה ע"י שיבדילו עד ושתיה מאכילה לגמרי

ו  ולאכול בהם לחזור עדיין שיכולים כיון מיד לשתות להבדיל
שיבדילו: קודם מיד

שהיה „ אע"פ שתייתו באמצע הכוס על להבדיל המפסיק
כשיגיע  ולהבדיל להפסיק חייב שהוא בלבד לשתיה קבוע
אין  אעפ"כ שיבדיל עד עוד לשתות מעתה לו ואסור הלילה
בברכת  שנפטר הבדלה של כוס על הגפן פרי בורא לברך צריך
היה  שבנתיים אע "פ הראשונה שתיה על שבירך הגפן פרי בורא
לומר  צריך ואין שהבדיל עד הלילה משהגיע דהיינו איסור שעת
לברך  צריך שאין היין על ומבדיל אכילתו באמצע מפסיק אם
יין  על הגפן פרי בורא בירך כבר אם הגפן פרי בורא עליו

הסעודה. שלפני או הסעודה שבתוך

בתוך  שהכל עליו לברך צריך אין השכר על מבדיל הוא ואם
ולא  הסעודה בתוך לא שהכל עדיין בירך שלא אע"פ הסעודה
כמו  הבדלה של השכר את פוטרת המוציא שברכת הסעודה לפני

הסעודה. בתוך ששותין שכר שאר שפוטרת

שלא  לכתחלה ליזהר טוב לכן זה כל על חולקים שיש ולפי
כבר  אם היין על ולא השכר על לא המזון ברכת קודם להבדיל
שלא  או להבדיל רוצה הוא  ואם יין על הגפן פרי בורא בירך
לא  ולהבדיל להפסיק חייב שהוא בלבד לשתיה אלא קבוע היה

עיקר: שהיא א' כדיעה הבדלה של כוס על יברך

לו ‰ ואסור הבדלה חובת עליו חל הסעודה תוך התפלל אם
הקדים  ואפילו הכוס על מתחלה שיבדיל עד לסעודתו לחזור
לו  ואסור מיד הבדלה חובת עליו חל מבע"י ערבית להתפלל

שיבדיל: עד ממים חוץ כלום לטעום

Â להפסיק צריך שאינו יום מבעוד ואוכל יושב כשהיה
ג"כ  לשתות לו יש המזון ברכת קודם ולהבדיל מסעודתו
של  שכוס לפי עדיין הבדיל שלא אע"פ המזון ברכת של מכוס
לברך  לעולם שנזהר למי הסעודה מכלל ג"כ הוא המזון ברכת
לפי  כוס בלא לפעמים שמברך מי אבל הכוס על המזון ברכת
לו  אסור כוס טעונה אינה המזון שברכת האומרים על שסומך

הבדלה: קודם המזון ברכת מכוס עתה לשתות

Ê לשתות לו שאסור מי ובין ממנו לשתות לו שמותר מי  בין
קודם  מיד עליו להבדיל גם יכול אינו הבדלה קודם ממנו
שברכת  לפי לו יש אם אחר יין כוס על יבדיל אלא ממנו שישתה
עצמה  בפני קדושה היא והבדלה עצמה בפני קדושה היא המזון

ל  כשאפשר אחד יין כוס על קדושות ב' אומרים על ואין אמרן
חבילות. חבילות מצות עושין שאין לפי כוסות ב'

מיד  עליו להבדיל צריך הבדלה לכוס יין עוד לו אין אם אבל
עם  ההבדלה יאחר ולא המזון ברכת אחר ממנו שישתה קודם
מיד  המזון ברכת מכוס לשתות שצריך לפי זמן לאחר השתיה

כוס. טעונה המזון שברכת להאומרים המזון ברכת אחר

מברך  שהוא כיון מקום מכל כוס טעונה שאינה להאומרים (ואף
מצוה  עכ"פ יש הכל שלדברי לפי הכוס על המזון ברכת עכשיו
אחר  מיד לשתותו ג"כ לו יש א"כ הכוס על לברך המובחר מן
ולכן  בדבר חיוב שאין אע"פ המובחר מן למצוה המזון ברכת
לשתותו  כדי זה כוס על המזון ברכת אחר מיד להבדיל לו יש
על  מיד להבדיל לו יש הבדלה לכוס יין עוד לו יש ואם מיד
של  הראשון כוס על הגפן פרי בורא יברך ולא השני יין של כוס
כוס  שתיית אחר ומיד הבדלה של שני כוס על אלא המזון ברכת

המובחר): מן למצוה המזון ברכת כוס כן גם ישתה הבדלה

Á בליל הבדיל ולא הזיד או שכח בלילה הבדלה מצות עיקר
מאומה  לטעום אז לו ואסור ביום למחר יבדיל שבת מוצאי
ואכל  הזיד או שכח בלילה שאסור כמו שיבדיל עד ממים חוץ
לאכול  התחיל אם כמו ולהבדיל מיד להפסיק צריך הבדלה קודם

בלילה.

שיטעום  קודם שני ביום יבדיל א' ביום למחר הבדיל לא ואם
אינו  ואילך משם אבל ג' יום סוף עד וכן א' ביום שנתבאר כמו
נקראים  השבוע של הראשונים ימים שג' לפי עוד להבדיל יכול
ימים  ג' אבל שבת מוצאי בכלל הן והרי השבת שאחר ימים
ענין  להם ואין הבאה השבת שלפני ימים נקראים האחרונים

שעברה: לשבת

Ë ברכת אלא יברך לא ואילך משם או ראשון ביום כשמבדיל
האור  על יברך לא אבל ההבדלה וברכת הגפן פרי בורא
תחלת  שהוא שבת מוצאי בליל אלא האור על מברכין שאין
לא  הבשמים על וכן רח"צ בסי' כמ"ש הראשון אדם ע"י ברייתו
ליציאת  סמוך שהוא שבת מוצאי בליל אלא לברך הצריכו
אסור  ולפיכך ההבדלה לכוס ענין להם אין אח"כ אבל השבת

לשתייתו: היין ברכת בין בברכתם להפסיק

מלאכה  שום לעשות ולא לשתות ושלא לאכול שלא רצט סימן ב חלק

גֿט  סעיפים שיבדיל קודם
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

xe` dxez

äùòð úîã÷äã äæ ìåèá úðéçáì åàáéù éãë êà
úðéçáá ïééãò åéä íéøöî úàéöéá éøäù ,òîùðì

.äæë ìåãâ ìåèá úðéçáì åàáé êéàå ,úåðè÷
עדיין  ישראל היו מצרים שביציאת ידוע הנה אך
ע"י  הזיכוך (למרות השם בעבודת קטנות בבחינת
שבמצרים  בכ"מ וכמבואר מצרים), שבגלות היסורים
ובעת  טומאה, שערי במ"ט מושקעים ישראל היו
רק  היו מצרים מטומאת וגאולתם ממצרים יציאתם
בכתבי  הנק' השם, עבודת של הראשונות בשליבות
כזה  קצר בזמן הגיעו ואיך "קטנות", בשם האריז"ל
מוחלט  ביטול השם, בעבודת גבוהה כה למדריגה

לנשמע? נעשה שהקדימו עד ב"ה העליון לרצון

àåäù ,úéâéâë øä íäéìò äôëù ïéðò äéä äæì äðä
äáäà úåìâúä åðééäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá
íëúà éúáäà ù"îë ,ìàøùé ìò äìòîìî äðåéìòä

."ä øîà
עליהם  ד"כפה הפירוש אין הענינים פנימיות ע"פ
אלא  הפשוט, במובן כפי' כאן שהיתה כגיגית', הר
יתברך  אהבתו את ישראל לבני גילה שהקב"ה הכוונה,
אתכם  אהבתי וכמ"ש עצומה אהבה שהיא אליהם,
נאמר  לישראל זו עליונה אהבה גילוי ועל ה", אמר
על  מורה (דימין הקב"ה של שימינו תחבקני", "וימינו

ישראל.חס  כנסת את מחבקת ואהבה) ד

åúåà úô÷îå ìàøùé úñðëì éð÷áçú åæ äáäàù
åçéðî åðéàù ãò ,íééøåçà úðéçáì åìéôà ,ãö ìëî
.íéðôá íéðô åîò ãîåò úåéäì çøëåîå åðîî úåðôì
יד  גשמי בחיבוק דכמו – "תחבקני" הלשון ודיוק
אפילו  צד מכל חבירו את מקיפה החובק האדם
עד  זה, בחיבוק כולו נתפס שהאדם אחוריים, לבחינת
פנים  עמו לעמוד ומוכרח אחר לצד לפנות יכול שאינו
את  חובק העליונה האהבה שגילוי בנמשל, כך בפנים,
לפניו  לעמוד שמוכרחים עד צד, מכל ישראל כנסת

בפנים. פנים יתברך

את  "כפה' לבנ"י הקב"ה אהבת שגילוי ונמצא
ית'. אליו להתבטל ונשמע", "נעשה לומר בנ"י

äáäàä ë"â øøåòúð åæ äðåéìò äáäà é"òù åðééäã
äâøãîå äìòîì åàáù ãò ,ìàøùé úåîùðá

."åë äùòð åîéã÷äù
העליונה  האהבה גילוי יותר: פשוטות במלים
אהבתם  את ישראל בנשמות עורר ישראל לכנסת

בלבם  שבערה להקב"ה זו אהבה ומחמת להקב"ה,
הגיעו  העליונה) האהבה מגילוי (כתוצאה שעה באותה
שמצינו  דרך (על לנשמע נעשה שהקדימו כזו למדריגה
אהבה  ברגשי מתעורר שאדם דבשעה למטה, באדם
מה  כל יעשה שעה באותה הנה לחבירו, עצומה

אהבתו). מחמת ממנו יבקש שחבירו

ביאור: [ליתר

בחינת  היתה לבנ"י שנתגלתה העליונה האהבה
ועי"ז  הדעת, מן שלמעלה דלמעלה, רבה' "אהבה
בכלות  רבה "אהבה בחינת ג"כ ישראל בלב נתעוררה
זו  אהבה באה ולכן והדעת", הטעם מן למעלה הנפש
ביטול  שהוא לנשמע, נעשה בהקדמת ביטוי לידי

השכל]. מן שלמעלה להקב"ה מוחלט

.íãàä ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë ù"îëå
הפנים  "כמים בכתוב הפנימי הפירוש גם וזהו

לאדם". האדם לב כן לפנים

דכמו  אדם, בני על דקאי הוא, הפשוט דהפירוש
לב  יחס הוא כך במים, פניו נראים במים מביט שכשאדם
לחבירו, אהבתו את מגלה דכשאדם האדם, אל האדם

אליו. באהבה ממילא, בדרך חבירו, לב גם מתמלא

úåîã ìòå ù"î àåä ïåéìòä íãàä áì ,ùåøéô
.íãà äàøîë úåîã àñëä

לב  ד"כן הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש אמנם,
שנקרא  הקב"ה הוא העליון", "אדם על קאי האדם"
אדם", כמראה דמות הכסא דמות "ועל כמ"ש אדם
אדם  בצורת נבואתו במראה הקב"ה את ראה שיחזקאל

אדם"). ("מראה

ç"îø ïåðéàã äùò úåöî ç"îø úðéçá àåäù
.íéãéâ ä"ñù íä äùòú àì ä"ñùå ,àëìîã íéøáà
דמות  לו אין והרי העליון? אדם "צורת" ומהי

ח"ו. הגוף

מצוות  רמ"ח ענין הוא העליון" אדם "מראה אלא
אברים  "רמ"ח בשם הקדוש בזהר הנקראות עשה
כנגד  שהם תעשה לא מצוות שס"ה וכן דמלכא",
נמשלו  הקב"ה של מצוותיו שתרי"ג הרי גידים, שס"ה

וגידים. אברים אדם, לצורת

äøéöé äàéøááù íãà úðéçá åðééä ,íãàä ìà
.íãà éðô íäéðô úåîãå ù"îë ,"éùò
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äùòð úîã÷äã äæ ìåèá úðéçáì åàáéù éãë êà
úðéçáá ïééãò åéä íéøöî úàéöéá éøäù ,òîùðì

.äæë ìåãâ ìåèá úðéçáì åàáé êéàå ,úåðè÷
עדיין  ישראל היו מצרים שביציאת ידוע הנה אך
ע"י  הזיכוך (למרות השם בעבודת קטנות בבחינת
שבמצרים  בכ"מ וכמבואר מצרים), שבגלות היסורים
ובעת  טומאה, שערי במ"ט מושקעים ישראל היו
רק  היו מצרים מטומאת וגאולתם ממצרים יציאתם
בכתבי  הנק' השם, עבודת של הראשונות בשליבות
כזה  קצר בזמן הגיעו ואיך "קטנות", בשם האריז"ל
מוחלט  ביטול השם, בעבודת גבוהה כה למדריגה

לנשמע? נעשה שהקדימו עד ב"ה העליון לרצון

àåäù ,úéâéâë øä íäéìò äôëù ïéðò äéä äæì äðä
äáäà úåìâúä åðééäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá
íëúà éúáäà ù"îë ,ìàøùé ìò äìòîìî äðåéìòä

."ä øîà
עליהם  ד"כפה הפירוש אין הענינים פנימיות ע"פ
אלא  הפשוט, במובן כפי' כאן שהיתה כגיגית', הר
יתברך  אהבתו את ישראל לבני גילה שהקב"ה הכוונה,
אתכם  אהבתי וכמ"ש עצומה אהבה שהיא אליהם,
נאמר  לישראל זו עליונה אהבה גילוי ועל ה", אמר
על  מורה (דימין הקב"ה של שימינו תחבקני", "וימינו

ישראל.חס  כנסת את מחבקת ואהבה) ד

åúåà úô÷îå ìàøùé úñðëì éð÷áçú åæ äáäàù
åçéðî åðéàù ãò ,íééøåçà úðéçáì åìéôà ,ãö ìëî
.íéðôá íéðô åîò ãîåò úåéäì çøëåîå åðîî úåðôì
יד  גשמי בחיבוק דכמו – "תחבקני" הלשון ודיוק
אפילו  צד מכל חבירו את מקיפה החובק האדם
עד  זה, בחיבוק כולו נתפס שהאדם אחוריים, לבחינת
פנים  עמו לעמוד ומוכרח אחר לצד לפנות יכול שאינו
את  חובק העליונה האהבה שגילוי בנמשל, כך בפנים,
לפניו  לעמוד שמוכרחים עד צד, מכל ישראל כנסת

בפנים. פנים יתברך

את  "כפה' לבנ"י הקב"ה אהבת שגילוי ונמצא
ית'. אליו להתבטל ונשמע", "נעשה לומר בנ"י

äáäàä ë"â øøåòúð åæ äðåéìò äáäà é"òù åðééäã
äâøãîå äìòîì åàáù ãò ,ìàøùé úåîùðá

."åë äùòð åîéã÷äù
העליונה  האהבה גילוי יותר: פשוטות במלים
אהבתם  את ישראל בנשמות עורר ישראל לכנסת

בלבם  שבערה להקב"ה זו אהבה ומחמת להקב"ה,
הגיעו  העליונה) האהבה מגילוי (כתוצאה שעה באותה
שמצינו  דרך (על לנשמע נעשה שהקדימו כזו למדריגה
אהבה  ברגשי מתעורר שאדם דבשעה למטה, באדם
מה  כל יעשה שעה באותה הנה לחבירו, עצומה

אהבתו). מחמת ממנו יבקש שחבירו

ביאור: [ליתר

בחינת  היתה לבנ"י שנתגלתה העליונה האהבה
ועי"ז  הדעת, מן שלמעלה דלמעלה, רבה' "אהבה
בכלות  רבה "אהבה בחינת ג"כ ישראל בלב נתעוררה
זו  אהבה באה ולכן והדעת", הטעם מן למעלה הנפש
ביטול  שהוא לנשמע, נעשה בהקדמת ביטוי לידי

השכל]. מן שלמעלה להקב"ה מוחלט

.íãàä ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë ù"îëå
הפנים  "כמים בכתוב הפנימי הפירוש גם וזהו

לאדם". האדם לב כן לפנים

דכמו  אדם, בני על דקאי הוא, הפשוט דהפירוש
לב  יחס הוא כך במים, פניו נראים במים מביט שכשאדם
לחבירו, אהבתו את מגלה דכשאדם האדם, אל האדם

אליו. באהבה ממילא, בדרך חבירו, לב גם מתמלא

úåîã ìòå ù"î àåä ïåéìòä íãàä áì ,ùåøéô
.íãà äàøîë úåîã àñëä

לב  ד"כן הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש אמנם,
שנקרא  הקב"ה הוא העליון", "אדם על קאי האדם"
אדם", כמראה דמות הכסא דמות "ועל כמ"ש אדם
אדם  בצורת נבואתו במראה הקב"ה את ראה שיחזקאל

אדם"). ("מראה

ç"îø ïåðéàã äùò úåöî ç"îø úðéçá àåäù
.íéãéâ ä"ñù íä äùòú àì ä"ñùå ,àëìîã íéøáà
דמות  לו אין והרי העליון? אדם "צורת" ומהי

ח"ו. הגוף

מצוות  רמ"ח ענין הוא העליון" אדם "מראה אלא
אברים  "רמ"ח בשם הקדוש בזהר הנקראות עשה
כנגד  שהם תעשה לא מצוות שס"ה וכן דמלכא",
נמשלו  הקב"ה של מצוותיו שתרי"ג הרי גידים, שס"ה

וגידים. אברים אדם, לצורת

äøéöé äàéøááù íãà úðéçá åðééä ,íãàä ìà
.íãà éðô íäéðô úåîãå ù"îë ,"éùò

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



c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

("אדם  הנברא האדם על קאי - האדם" ו"אל
משלשת  ועולם עולם בכל אדם בחינת שיש התחתון"),
בגדר  הם שכולם עשי", יצירה בריאה העולמות
עולם  של אדם בחינת הוא העליון" [ד"אדם "נברא"
אלא  בריאה בבחינת שאינו העולם שהוא האצילות,
וגילוי  התפשטות רק הוא ענינו וכל אלקי, עולם
מתחיל  ולמטה הבריאה מעולם דרק יתברך, כוחותיו

נברא]. של גדר

עליונים  בעולמות רוחני "אדם" בחינת שיש וראי'
מלאכים  שיש אדם", פני פניהם "ודמות שנאמר ממה -
שמלבד  הרי אדם. כפני שפניהם העליונה במרכבה
בעולמות  רוחניים נבראים עוד יש שלמטה, האדם
מ"ש  קאי כולם ועל - "אדם" בשם שנקראים עליונים

האדם". "אל

úåìâúä é"òù åðééäã ,íéðôì íéðôä íéîë àåä äðä
éãé ìò ,íëúà éúáäà úðéçá äìòîìî äáäàä øåà

.äìòîì äèîìî äáäàä ïë íâ øøåòúî äæ

אל  העליון האדם לב שבין והקשר היחס על גם
שעל  גו'", לפנים הפנים "כמים נאמר התחתון האדם
(הקב"ה), העליון אדם של האהבה אור גילוי ידי
בדרך  מתעורת זה ידי על הנה ה'", אמר אתכם "אהבתי
למעלה", "מלמטה האהבה טבעי ובאופן ממילא

הקב"ה. אל התחתון אדם של אהבה כלומר

.'úé åéìà ùôðä úåìëá ìàøùé úñðë úàìòä àåäå
בחינת  היא הקב"ה אל ישראל כנסת של זו אהבה
ועולות  נמשכות ישראל שנשמות מה "העלאה",

יתברך.ונכ  אליו הנפש בכלות ללות

úåìë íù ìò ,"äìë" ]íùá[ ìàøùé úñðë '÷ð ïëìå
."åë ïééî êéãã åáåè äî äìë éúåçà ù"îëå ,ùôðä
כנסת  נקראת זו הנפש וכלות "העלאה' שם על
טובו  מה כלה "אחותי וכמ"ש "כלה", בשם ישראל

הנפש. כלות מלשון מיין", וחבתך] [אהבתך דודיך
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

אשר Â‡È·È(א) וסוס המלך בו לבש אשר מלכות לבוש
בראשו. מלכות כתר נתן ואשר המלך עליו רכב
גאות  מלך ה' מ"ש היינו למעלה מלכות לבוש ענין הנה
התנשאות  בחי' שהוא גיאות בלבוש הקב"ה שנתלבש לבש
מלכותך  כמ"ש עם על מלך להיות מלכות לבוש בחי' שזהו
עליו  רכב אשר וסוס מ"ש וענין כו' עולמים כל מלכות
מרכבותיך  סוסיך על תרכב כי במ"ת מ"ש היינו המלך
נתן  ואשר מ"ת. בשעת המלך עליו רכב אשר וזהו ישועה
שעטרה  בעטרה במ"ת מ"ש ענין זהו בראשו מלכות כתר
וקבל  ארז"ל הנה כי כו' מ"ת זה חתונתו ביום אמו לו
שהיתה  מ"ת בזמן שהחלו לעשות החלו אשר את היהודים
גמר  היה מרדכי ובימי ונשמע נעשה כשאמרו התחלה רק
נתגלו  במ"ת שנתגלו ומדריגות הבחי' שכל ונמצא הקבלה.
גמר  היה מרדכי בימי כי שאת וביתר מרדכי בימי ג"כ
תחלה  הנה זה ולהבין מ"ת. בשעת החלו אשר את הקבלה
ומע"ט  תשובה חכמה תכלית מארז"ל ביאור להקדים יש
עושיהם  לכל טוב שכל ה' יראת חכמה ראשית שנאמר
לו  מוטב עושה ואינו והלומד כו' נאמר לא ללומדיהם
אלא  עיקר המדרש לא כי כו' פניו על שלייתו לו שתתהפך
ע"י  לעשות' לו שא"א במצות דוקא היינו אך המעשה
אמרו  אחרים ע"י לעשות' שאפשר במצוה אבל אחרים

שמים  חפצי אפילו בה ישוו לא חפצים וכל ע"פ בהיפך
אנו  הרי מד"ת א' לדבר אפילו שוין אינן המצות שכל
בחי' ויש המצות על בתורה יתירה ומעלה בחי' שיש רואים
שאמרו  מה וגם מד"ת יותר המצות בקיום יתירה ומעלה
גדול  דתלמוד וגמרו שנמנו מה ואעפ"כ כולם כנגד ות"ת
הרי  טעמא בתר וזיל מעשה לידי שמביא מטעם אלא אינו
ותחלה  בזה. שאין מה בזה מעלה שיש ג"כ משמע מזה
ד"ת  על המצות שבקיום יתירה מעלה בענין להבין יש
תשובה  הוא שבתורה חכמה דתכלית ג"כ שא' במה והוא
תכלית  בחי' הרי כו' עושה ואינו הלומד וכן דוקא ומע"ט
והתורה  ומע"ט תשובה רק אינו שבחכמה הפנימי המכוון
הפנימי' הכוונה תכלית אל לבוא ומבוא דרך כמו רק אינו
כל  ראשית בחי' היא שהחכמה ידוע בהיות הוא והענין כו'
בראשית  כמ"ש ראשית החכמה נק' וע"כ ההשתלשלות
כו' עשית בחכמה כולם וכמ"ש כו' בחוכמתא ות"י ברא
בבחי' החכמה בחי' שגם הוא מאמר נמי בראשית אמרו אך
לכל  ראשית בשם שנק' רק עכ"פ ההשתלשלות
יש  ראשית שלכל וכמו הגלוי ראשית ונק' ההשתלשלות
המנין  מן הראשית גם הרי ושלישית שנית אחריו למנות
לא  המנין מן הראשית אין ואם שנית אחריו שמונין מאחר

כידוע: שנית לקרות יתכן
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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

‰‰Â'בחי שהיא למעלה ממטה העלא' שבין החילוק
זהו  תורה, בחי' למטה מלמעלה המשכה ובין מצות
לשון  הוא גרם ופירש"י גרם, חמור יששכר מ"ש כענין
יכול  ועי"ז עצמות, הרבה לו יש שהחמור והיינו גרמי
עליו  שקיבל גרם חמור יששכר וכך משא, הרבה לסבול
והנה  למשא, וכחמור לעול כשור התורה עול את לסבול
ע"י  אך חומר, ע"ש חמור נק' שלכך החומר נזדכך עי"ז
והנה  כו'. אתכפי' ע"י שהוא כו' החומר נזדכך תורה עול
העצמות  שבירת לשון הוא גרם חמור פי' עוד לומר יש
מחשוכא  אתהפכ' בחי' והיינו יגרם, ועצמותיהם וכמ"ש

העלאה  שהם מצות שבין החילוק וזהו ממש, לנהורא
החומר  נזדכך שעי"ז אתכפי' בחי' רק שזהו למעלה ממטה
שהיא  התורה ע"י אבל לגמרי נתהפך לא מ"מ אבל
מחשוכא  אתהפכא נעשה עי"ז למטה מלמעלה המשכה
מזוזה  ענין ג"כ וזהו כו', העצמות שבירת ממש לנהורא
מצות  בחי' שהוא מימין שמזוזה לפי משמאל ונ"ח בימין
חנוכה  נר אבל כו' אתכפיא בבחי' הם העלאה בחי' שהם
הם  כו' תורתך להשכיחם ורצו וכמ"ש תורה בחי' שהוא
השם  קדושת על ממש נפשם שמסרו לפי אתהפכא בבחי'

וד"ל.
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ ולכן י"ה כנגד הוא וב' א' כוס כי כוסות הד' ענין
ובינה  חכמה כי להפסיק יכול וב' א' כוס שבין אמרו
מותר  לכן ריעותא שום יעשה לא וההפסק תדיר זיווגייהו
וכוס  דיוסף הכסף גביע הוא וד' ג' כוס אבל להפסיק,
מועיל  ושם ומל', ז"א כלל דרך שהוא אלקים בגימט'
אין  כי התחתונים ממעשה ריעותא יהי' ששם ההפסק
פירוד  יעשה זה ידי על כי להפסיק אסור לכן תדיר זיווגם

למעלה.
Â‰ÊÂ'הי מצרים שיציאת הוי' אני ישראל לבני אמור לכן

אנכי  כמ"ש הוי' שם גילוי הי' שבמ"ת תורה, למתן הכנה
ע"י  כ"א להיות א"א אנכי גילוי שיתגלה וכדי כו' הוי'
אתכם  ולקחתי כו' והוצאתי וזהו הוי', דשם צמצומים הד'
בחי' הד' הוא לזה והכלי א"ס עצמיות המשכת לי
הוי' שם אך הוי' שם גילוי ג"כ יהי' ולע"ל דתשובה.
כמ"ש  הוא ומראש אמנה מראש תשורי וזהו דלעילא,
לכן  לע"ל, יתגלה וזה עולם של קדמונו ומקדם מראש
ד' שהם דלעתיד גאולות ד' כנגד ג"כ כוסות ד' תיקנו

הוי'. דשם אותיות

i"pal xen` okl d"c
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ïë ìòåגבורה או  חסד בבחינת אינה עצמה שהסברה כיון -
àôåâ äæ ïéðòá íà åôìçúéù úåéäì ìåëé החמיר שמקודם 

מקל וכעת  זו סברא øçàמכח ïéðòá åà זו סברה  שלוקח 
אחר  ונושא åë.'ìëùלענין  ìòáá ùåçá ïéàåø åðàù åîëå

êë øçàå êëå êë ïôåàá åâéùîå éìëù ïéðò äæéà ìá÷îù
àåä éøä äæä éìëùä úà íòôä ãåò ãîåì åà òîåùùë
äæá åîöò úà äòèä íãå÷îù äæ ïéàå ,øçà ïôåàá åâéùî

כראוי הבין óìçúäìולא  ìëåé éìëùä úåèéùô éðôî íà éë ,
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קמז 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

‰‰Â'בחי שהיא למעלה ממטה העלא' שבין החילוק
זהו  תורה, בחי' למטה מלמעלה המשכה ובין מצות
לשון  הוא גרם ופירש"י גרם, חמור יששכר מ"ש כענין
יכול  ועי"ז עצמות, הרבה לו יש שהחמור והיינו גרמי
עליו  שקיבל גרם חמור יששכר וכך משא, הרבה לסבול
והנה  למשא, וכחמור לעול כשור התורה עול את לסבול
ע"י  אך חומר, ע"ש חמור נק' שלכך החומר נזדכך עי"ז
והנה  כו'. אתכפי' ע"י שהוא כו' החומר נזדכך תורה עול
העצמות  שבירת לשון הוא גרם חמור פי' עוד לומר יש
מחשוכא  אתהפכ' בחי' והיינו יגרם, ועצמותיהם וכמ"ש

העלאה  שהם מצות שבין החילוק וזהו ממש, לנהורא
החומר  נזדכך שעי"ז אתכפי' בחי' רק שזהו למעלה ממטה
שהיא  התורה ע"י אבל לגמרי נתהפך לא מ"מ אבל
מחשוכא  אתהפכא נעשה עי"ז למטה מלמעלה המשכה
מזוזה  ענין ג"כ וזהו כו', העצמות שבירת ממש לנהורא
מצות  בחי' שהוא מימין שמזוזה לפי משמאל ונ"ח בימין
חנוכה  נר אבל כו' אתכפיא בבחי' הם העלאה בחי' שהם
הם  כו' תורתך להשכיחם ורצו וכמ"ש תורה בחי' שהוא
השם  קדושת על ממש נפשם שמסרו לפי אתהפכא בבחי'

וד"ל.
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ ולכן י"ה כנגד הוא וב' א' כוס כי כוסות הד' ענין
ובינה  חכמה כי להפסיק יכול וב' א' כוס שבין אמרו
מותר  לכן ריעותא שום יעשה לא וההפסק תדיר זיווגייהו
וכוס  דיוסף הכסף גביע הוא וד' ג' כוס אבל להפסיק,
מועיל  ושם ומל', ז"א כלל דרך שהוא אלקים בגימט'
אין  כי התחתונים ממעשה ריעותא יהי' ששם ההפסק
פירוד  יעשה זה ידי על כי להפסיק אסור לכן תדיר זיווגם

למעלה.
Â‰ÊÂ'הי מצרים שיציאת הוי' אני ישראל לבני אמור לכן

אנכי  כמ"ש הוי' שם גילוי הי' שבמ"ת תורה, למתן הכנה
ע"י  כ"א להיות א"א אנכי גילוי שיתגלה וכדי כו' הוי'
אתכם  ולקחתי כו' והוצאתי וזהו הוי', דשם צמצומים הד'
בחי' הד' הוא לזה והכלי א"ס עצמיות המשכת לי
הוי' שם אך הוי' שם גילוי ג"כ יהי' ולע"ל דתשובה.
כמ"ש  הוא ומראש אמנה מראש תשורי וזהו דלעילא,
לכן  לע"ל, יתגלה וזה עולם של קדמונו ומקדם מראש
ד' שהם דלעתיד גאולות ד' כנגד ג"כ כוסות ד' תיקנו

הוי'. דשם אותיות
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ïë ìòåגבורה או  חסד בבחינת אינה עצמה שהסברה כיון -
àôåâ äæ ïéðòá íà åôìçúéù úåéäì ìåëé החמיר שמקודם 

מקל וכעת  זו סברא øçàמכח ïéðòá åà זו סברה  שלוקח 
אחר  ונושא åë.'ìëùלענין  ìòáá ùåçá ïéàåø åðàù åîëå

êë øçàå êëå êë ïôåàá åâéùîå éìëù ïéðò äæéà ìá÷îù
àåä éøä äæä éìëùä úà íòôä ãåò ãîåì åà òîåùùë
äæá åîöò úà äòèä íãå÷îù äæ ïéàå ,øçà ïôåàá åâéùî

כראוי הבין óìçúäìולא  ìëåé éìëùä úåèéùô éðôî íà éë ,
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úåéäì רעיון åëאותו úøçà äâùäáå åæë äâùäá'ìëîå ,
ãñçì íéîòôì âéùéù úåéäì ìåëé øçà ïééðòáù ïëù

åë äøåáâì íéîòôìå.('
אחרים במקומות המובאת זה לענין הסברה 44דוגמא :

היום" כל רע רק האדם) (של ליבו מחשבות 45"שיצר

האדם  בריאת על מצטער שהקב"ה כסיבה לשמש יכולה
עשיתם" כי נחמתי אותה 46"כי הנה המבול לאחר אך ,

מנעוריו" רע האדם לב יצר "כי גופא לשמש 47סברה יכולה
עוד  אוסיף "ולא בטענות אליו לבוא ולא לו לוותר כסיבה

עשיתי". אשר חי כל את להכות
å ïéìé÷î éàîù úéá íéîòôì åðéöî ïëìåלכאורהïäù øçàî

àåä êà ,ïéøéîçî íìåòì úåéäì íéëéøö åéä äøåáâä úðéçáî
äøåáâä éìëá úåéäì ãñçä øåà óìçúäù ïéðò.

ã ïéðòá òãåðëå'úåéùøôכי והיה קדש, בתפילין , הכתובות
שמוע, אם  והיה שמע, ãיביאך, ïäù'äðéáå äîëç ïéçåî

,äøåáâå ãñçå,בינה - יביאך" כי "והיה  חכמה, - "קדש"
גבורה, - שמוע" אם "והיה  חסד, - àìôé"שמע" äøåàëìå

íéáùçð êéàשכנגד שמוע " אם "והיה  "שמע" הפרשיות
ïéçåî úðéçáá úåãî íäù äøåáâå ãñçארבע כל שהרי 

וגבורה חסד כנגד הם ואיך מוחין, ד' נקראים הפרשיות
מידות? שהם

úåãîì íéáùçðù äøåáâå ãñçù ìéòì øëæðë àåä ïéðòä êà
íäממש íùù äøåáâå ãñç ìù íéìëá úåøåàäùë åðééä

øëæðë éìëä âæî éãé ìò äøåáâ åà ãñç úåéäì íé÷ìçúî
úåøåàä ìáà ,ìéòìבכלי התלבשותן  íäáלפני  ïéà

,ïééãò äøåáâå ãñç úå÷ìçúä ולכן עדיין פשוטים שהם כיון
זה למידות ביחס שהמוחין כיון ממש, מדות נקראים  אינם 

לכלים , ביחס ìéòìכאורות øëæðä ììäå éàîù ìùîá åîëå
ìéòì øëæðë íäìù íéìëá äøåáâå ãñç úåéäì íé÷ìçúîù

åë úåøåàá àìåאם "והיה "שמע" הפרשיות ב' ולכן .'
כפי "מוחין" להיקרא  יכולים וגבורה חסד שכנגד שמוע"
לחסד ההטיה את בתוכו הכולל הדעת, במוח כלולים  שהם

ממש. וגבורה חסד זה אין  אך וגבורה,
בכלי התלבשותן  לפני  שהאורות נ"ע הרבי  הדגיש  כאן  עד
ואין  פשוטה  היא עצמה  שמצד הסברא כמו  פשוטים, הם
יכולה סברא אותה ולכן וגבורה חסד התחלקות  בה
האור  נקרא למה מבאר כעת אחר, בכלי פעם כל להתלבש 

הכלי : מצד הוא שלו הגדר כל באם החסד" "אור
øå÷î íéðô ìë ìò àåä éøä áøä ìëù íâù ïáåî íå÷î ìëîå
÷ø íìòäá äøåáâå ãñç úðéçá åá ùéù äøåáâå ãñç úðéçá
íäáù íéìá÷îä úâùäå ìëù éáâì úåèéùô úðéçáá àåäù

åë úåàéöîá úå÷ìçúä úðéçáá äøåáâå ãñçä àá', כלומר -
לגבורה, לקח ושמאי  לחסד לקח הלל סברא שאותה הסיבה
שני היו  ואבטליון  שמעיה  של המופשטת  הסברא בתוך כי 
פשוטה לא היא הסברא גבורה. של וצד חסד של צד צדדים,

צדדים. שני  יש  ממש בתוכה אלא לגמרי,
áä éøä ïéìéôúã èøô êøãá åîëå'íò äøåáâå ãñç ïéçåî

,íéðô ìë ìò äøåáâå ãñç úðéçáá íä éøä ïéçåî ïúåéä
äéèää àåäù úòãä úðéçá åäæù øçà íå÷îá øàåáîëå

åë äøåáâå ãñçì',שהרי מוחין, של בחינה אמנם זה  כלומר
כזה שכלי  כח  כבר זה  אבל השכל, מכוחות חלק הוא הדעת

וגבורה לחסד הטיה בו úåèéùôäשיש  úðéçáá íâù àöîðå
האור  äæשל éãé ìòù úåéä íò ùîî úåèéùô úðéçáá åðéà

פשיטות בו åëשיש  åäééúëåã åôéìçà úåéäì ìåëé.'
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קטן  הכי היצור ועד העליונים הנאצלים מן בעליונים, כמו בתחתונים שוה העליונה ההשגחה גם
קרובו  עם ישראל ובפרט פרטיהם לכל שבדומם,

‰p‰Â אין ּבדר ׁשהיא להיֹות ההתהּוּות ׁשּבענין ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
כן  ּכמֹו הּנה הם, ׁשוין וגׁשמּיּות רּוחנּיּות הּנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָערֹו

ית  העליֹונה הה ׁשּגחה ּכמֹוּבענין ּבּתחּתֹונים ׁשוה היא ּבר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
לראֹות  הּמׁשּפילי לׁשבת, "הּמגּביהי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבעליֹונים,
ּבאין  ׁשהּכל לׁשבת, ׁשּמגּביהי ּדמּפני ּובארץ", ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשמים

ּבׁשוה, ּובארץ ּבּׁשמים לראֹות מׁשּפילי הּוא ּכן על ,ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָערֹו
ואחד  אחד ּכל על ּפרטית ּבהׁשּגחה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמׁשּגיח
ּדלא  ונבזים, ׁשפלים קטּנים הּיֹותר והיצּורים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָֹמהּנבראים

ׁשל ד מיּבעי  חּיּותֹו ּונטילת רּוחֹו יציאת אֹו ויצירתֹו ּדבריאתֹו ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ
אֹו ּוזבּובים, ּביּתּוׁשים ּגם קטּנים הּיֹותר היצּורים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָאחד
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ּבהׁשּגחה  הּוא ּותליׁשתם הּׂשדה ועׂשבי האילן עלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָצמיחת
עלה  ׁשל והּטלטּולים הּגלּגּולים עניני ּכל אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּפרטית,
חּיֹות  ׁשל וׂשיחתן ּובּיּׁשּוב ּבּמדּבר ּתֹולעת וזחּול ונּדף ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָנתלׁש
הּגדֹול, ׁשּבּים קטן הּיֹותר ׁשלׁשּול ׁשל ּתנּועתֹו עד הּים ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּודגי
ׁשהיא  העליֹונה ּבהׁשּגחה הּוא לּכל ּכאׁשר הּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּנה
והינּו היצּורים, ּכל ּפרטית ּפרטי ּבכל ּפרטית ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהׁשּגחה
והּפרצּופים  הּנאצלים מן מּקפת העליֹונה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּדההׁשּגחה
היצּור  עד רּוחנית, צּורה ּבעל ּכמֹו רק ׁשהם ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהעליֹונים
לבד, ּגוּיה ּבעל ּכמֹו ׁשהּוא הּדֹומם ּבמין קטן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּיֹותר
ּבמין  נראה ׁשהּוא ּכמֹו ּגלּוי נראית ּבלּתי נפׁשֹו הרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָּדבדֹומם
הּדֹומם  ּגם הּנה ּבאמת אבל החי, ּבמין ׁשּכן ּומּכל ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּצֹומח
ּדגּופֹו אּלא וקּיּומֹו, ּגּופֹו חּיּות זהּו אׁשר נפׁש ּבעל ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָהּוא
ּבהׁשּגחה  הּוא הּכל הּנה הּצּורה, על ּגֹוברת החמר ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהּוא
ׁשם  הּבעל מֹורנּו ׁשל ּבתֹורתֹו לֹומדים אנּו ׁשּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָעליֹונה,
ּכּלם  מדּבר חי צֹומח הּדֹומם ּברּואי ּדכל עדן, נׁשמתֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻטֹוב
אחד  ּכל עניניהם ּפרטּיּות ּפרטי ּבכל יתּבר מאּתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמׁשּגחים
ועּלֹות  סּבֹות ּכּמה מסּבב הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מעלתֹו, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָלפי

הּוא  והּכל להּנברא, הּנֹוגע ּפעּלה איזה לפעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻּבכדי
ּדבאמצע  מּמׁש, ּבמּוחׁש הּנראה ּפרטּיּות ּפרטי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהׁשּגחה
לפתע  הּנה ּתקּפֹו, ּבכל זֹורח הּׁשמׁש אׁשר ּבהיר ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּקיץ
ּכּמה  ונתלׁשין האילן עלי המנענע חזק רּוח מתעֹורר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּפתאם

וקּׁש הּגּגֹות קׁש ּומפרק ּפני עלין על הּמתּגֹוללים הּתבן י ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
איזה  וכעבֹור למקֹום, מּמקֹום ּומטלטלם מּגּביהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהארץ
היה  חזק הרּוח ּדכּונת היה, ּכלא והיה הרּוח נׁשקט ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָָָָֹרגעים
ּופריקת  האילן עלי ּתליׁשת לפעל יתּבר מאּתֹו וסּבה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹעּלה
והּקׁש הּנתלׁשים העלים ּולטלטל מהּגג ּתבן קּׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאיזה
העליֹונה  ההׁשּגחה ּגזרת ּכפי הּמקֹום לאֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמתּגֹולל
אֹו העלים טלטּול ׁשּגם והינּו אלקית, ּכּונה ּבׁשביל ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיתּבר
ּבהׁשּגחה  הּוא ּבּׂשדה אֹו ּברחֹוב הּמתּגֹוללים הּתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָקּׁשי
קרֹובֹו עם ּוביׂשראל ּבכלל המדּבר ּבמין ׁשּכן ּומּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפרטית,
ּבפרטי  הּוא ּבהם יתּבר העליֹונה ּדהׁשּגחה ּבפרט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָיתּבר
ּבׁשבחֹו לסּפר הּתפּלה ענין ּכל ׁשּזהּו הענינים, ּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפרטּיּות
ּוצבא  הּׁשמים ּדצבא הּנבראים ּבריאת ּבענין מקֹום ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָׁשל

ונפׁש, ּבגּוף צרּכם והסּפקת ְְְְְֶֶֶַַָָָָָהארץ
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 תרכ"ו מרחשון, כ'  שנים חמש לי מלאו בו ביום
הרבי   הסבא אל  מוהר"ש הרבי  אבי אותי הכניס
אותי, שברך לאחר קדשו. ברכת לקבל  צדק" ה"צמח

אבי. עם דיבר שהסבא למה ושמעתי בצד עמדתי
היה: לאבי, הסבא שאמר הדברים אחד

אמר: הזקן, הרבי "הסבא,
של  אבינו אברהם הוא נ"ע, הבעש"ט "הסבא,

כתוב  אבינו אברהם על בממונו,29חסידות. נדיב שהיה
את  גם לקרב  נפשו את מסר אבינו אברהם ובנפשו, בגופו
הסבא  גם עשה וכך לאלקות, שבפשוטים הפשוט
ובנפשו, בגופו בממונו, נדיב היה הוא גם נ"ע. הבעש"ט

הפשוט. היהודי את אף לקרב  כדי נפשו את ומסר
סבו  בשם לאבי הסבא אומר  אבינו אברהם "על

כתוב   הזקן מתנהג 30רבנו העולם היה אברהם "עד
אבינו  אברהם עד להאיר". התחיל אברהם בא באפילה
של  צדיקים אלה היו ברם גדולים, צדיקים כן גם היו
שהתחיל  הראשון הצדיק היה אבינו אברהם אפילה,
בית  בבחינת העולם היה נ"ע הבעש"ט לסבא עד להאיר.
בעלי  סתם אצל ואילו אור, היה תורה בני במושבות אפל,

אפל, בית  העולם היה בפרט פשוטים ויהודים בתים
להאיר. והתחיל הבעש"ט הסבא ובא

של  האפל בבית חלונות חצב נ"ע הבעש"ט "הסבא
ברוך  חלון,  רבה שמיה יהא אמן חלון,  אמן העולם.
שתפלתו  זו אמיתית ובשיטה חלון,  שמו וברוך הוא
אצל  ביותר חביב  הפשוט היהודי של תהלים ואמירת
העולם  של האפל הבית את הבעש"ט האיר  השי"ת

והתהלים". התפלה התורה, אותיות באור
שנים  עשר כעבור חמש. בגיל כשהייתי שמעתי זאת
הוא  שענינן האותיות ענין על נרחב הסבר מאבי שמעתי
שדיבור  הדיבור, אותיות של המעשה ויתרון האור, ענין

ככתוב  הנפש, עצם את בדברו",31מעורר יצאה "נפשי
שאנו  מה וזהו שלי, הנפש את עורר שלו הדיבור

כל 32אומרים  מתבטא בדיבור תאמרנה". עצמותי "וכל
ובחיות  בהתלהבות להיות הדיבור על ברם, העצמיות.

הוא. אוכלה אש אלקיך ה' של פנימית
ה' של מהמושג הבאה ובתפלה בתורה ההתלהבות
בבחינת  שהם באלה רק קיימת הוא, אוכלה אש אלקיך

חיים  סם לו נעשית בעצמם 33זכה קרירים זכו שלא אלה ,
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ּבהׁשּגחה  הּוא ּותליׁשתם הּׂשדה ועׂשבי האילן עלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָצמיחת
עלה  ׁשל והּטלטּולים הּגלּגּולים עניני ּכל אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּפרטית,
חּיֹות  ׁשל וׂשיחתן ּובּיּׁשּוב ּבּמדּבר ּתֹולעת וזחּול ונּדף ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָנתלׁש
הּגדֹול, ׁשּבּים קטן הּיֹותר ׁשלׁשּול ׁשל ּתנּועתֹו עד הּים ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּודגי
ׁשהיא  העליֹונה ּבהׁשּגחה הּוא לּכל ּכאׁשר הּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּנה
והינּו היצּורים, ּכל ּפרטית ּפרטי ּבכל ּפרטית ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהׁשּגחה
והּפרצּופים  הּנאצלים מן מּקפת העליֹונה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּדההׁשּגחה
היצּור  עד רּוחנית, צּורה ּבעל ּכמֹו רק ׁשהם ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהעליֹונים
לבד, ּגוּיה ּבעל ּכמֹו ׁשהּוא הּדֹומם ּבמין קטן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּיֹותר
ּבמין  נראה ׁשהּוא ּכמֹו ּגלּוי נראית ּבלּתי נפׁשֹו הרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָּדבדֹומם
הּדֹומם  ּגם הּנה ּבאמת אבל החי, ּבמין ׁשּכן ּומּכל ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּצֹומח
ּדגּופֹו אּלא וקּיּומֹו, ּגּופֹו חּיּות זהּו אׁשר נפׁש ּבעל ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָהּוא
ּבהׁשּגחה  הּוא הּכל הּנה הּצּורה, על ּגֹוברת החמר ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהּוא
ׁשם  הּבעל מֹורנּו ׁשל ּבתֹורתֹו לֹומדים אנּו ׁשּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָעליֹונה,
ּכּלם  מדּבר חי צֹומח הּדֹומם ּברּואי ּדכל עדן, נׁשמתֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻטֹוב
אחד  ּכל עניניהם ּפרטּיּות ּפרטי ּבכל יתּבר מאּתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמׁשּגחים
ועּלֹות  סּבֹות ּכּמה מסּבב הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מעלתֹו, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָלפי

הּוא  והּכל להּנברא, הּנֹוגע ּפעּלה איזה לפעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻּבכדי
ּדבאמצע  מּמׁש, ּבמּוחׁש הּנראה ּפרטּיּות ּפרטי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהׁשּגחה
לפתע  הּנה ּתקּפֹו, ּבכל זֹורח הּׁשמׁש אׁשר ּבהיר ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּקיץ
ּכּמה  ונתלׁשין האילן עלי המנענע חזק רּוח מתעֹורר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּפתאם

וקּׁש הּגּגֹות קׁש ּומפרק ּפני עלין על הּמתּגֹוללים הּתבן י ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
איזה  וכעבֹור למקֹום, מּמקֹום ּומטלטלם מּגּביהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהארץ
היה  חזק הרּוח ּדכּונת היה, ּכלא והיה הרּוח נׁשקט ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָָָָֹרגעים
ּופריקת  האילן עלי ּתליׁשת לפעל יתּבר מאּתֹו וסּבה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹעּלה
והּקׁש הּנתלׁשים העלים ּולטלטל מהּגג ּתבן קּׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאיזה
העליֹונה  ההׁשּגחה ּגזרת ּכפי הּמקֹום לאֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמתּגֹולל
אֹו העלים טלטּול ׁשּגם והינּו אלקית, ּכּונה ּבׁשביל ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיתּבר
ּבהׁשּגחה  הּוא ּבּׂשדה אֹו ּברחֹוב הּמתּגֹוללים הּתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָקּׁשי
קרֹובֹו עם ּוביׂשראל ּבכלל המדּבר ּבמין ׁשּכן ּומּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפרטית,
ּבפרטי  הּוא ּבהם יתּבר העליֹונה ּדהׁשּגחה ּבפרט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָיתּבר
ּבׁשבחֹו לסּפר הּתפּלה ענין ּכל ׁשּזהּו הענינים, ּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפרטּיּות
ּוצבא  הּׁשמים ּדצבא הּנבראים ּבריאת ּבענין מקֹום ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָׁשל

ונפׁש, ּבגּוף צרּכם והסּפקת ְְְְְֶֶֶַַָָָָָהארץ
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 תרכ"ו מרחשון, כ'  שנים חמש לי מלאו בו ביום
הרבי   הסבא אל  מוהר"ש הרבי  אבי אותי הכניס
אותי, שברך לאחר קדשו. ברכת לקבל  צדק" ה"צמח

אבי. עם דיבר שהסבא למה ושמעתי בצד עמדתי
היה: לאבי, הסבא שאמר הדברים אחד

אמר: הזקן, הרבי "הסבא,
של  אבינו אברהם הוא נ"ע, הבעש"ט "הסבא,

כתוב  אבינו אברהם על בממונו,29חסידות. נדיב שהיה
את  גם לקרב  נפשו את מסר אבינו אברהם ובנפשו, בגופו
הסבא  גם עשה וכך לאלקות, שבפשוטים הפשוט
ובנפשו, בגופו בממונו, נדיב היה הוא גם נ"ע. הבעש"ט

הפשוט. היהודי את אף לקרב  כדי נפשו את ומסר
סבו  בשם לאבי הסבא אומר  אבינו אברהם "על

כתוב   הזקן מתנהג 30רבנו העולם היה אברהם "עד
אבינו  אברהם עד להאיר". התחיל אברהם בא באפילה
של  צדיקים אלה היו ברם גדולים, צדיקים כן גם היו
שהתחיל  הראשון הצדיק היה אבינו אברהם אפילה,
בית  בבחינת העולם היה נ"ע הבעש"ט לסבא עד להאיר.
בעלי  סתם אצל ואילו אור, היה תורה בני במושבות אפל,

אפל, בית  העולם היה בפרט פשוטים ויהודים בתים
להאיר. והתחיל הבעש"ט הסבא ובא

של  האפל בבית חלונות חצב נ"ע הבעש"ט "הסבא
ברוך  חלון,  רבה שמיה יהא אמן חלון,  אמן העולם.
שתפלתו  זו אמיתית ובשיטה חלון,  שמו וברוך הוא
אצל  ביותר חביב  הפשוט היהודי של תהלים ואמירת
העולם  של האפל הבית את הבעש"ט האיר  השי"ת

והתהלים". התפלה התורה, אותיות באור
שנים  עשר כעבור חמש. בגיל כשהייתי שמעתי זאת
הוא  שענינן האותיות ענין על נרחב הסבר מאבי שמעתי
שדיבור  הדיבור, אותיות של המעשה ויתרון האור, ענין

ככתוב  הנפש, עצם את בדברו",31מעורר יצאה "נפשי
שאנו  מה וזהו שלי, הנפש את עורר שלו הדיבור

כל 32אומרים  מתבטא בדיבור תאמרנה". עצמותי "וכל
ובחיות  בהתלהבות להיות הדיבור על ברם, העצמיות.

הוא. אוכלה אש אלקיך ה' של פנימית
ה' של מהמושג הבאה ובתפלה בתורה ההתלהבות
בבחינת  שהם באלה רק קיימת הוא, אוכלה אש אלקיך

חיים  סם לו נעשית בעצמם 33זכה קרירים זכו שלא אלה ,
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שבתורה, גליא של בפשטות האחרים את גם ומקררים
שבתורה. המאור את ומחשיכה מקרישה קרירותם

גליא  של ה"פנימיות" שהוא שבתורה המאור
יתברך. התורה נותן הקב"ה של הלבוש הנו  שבתורה

נותן  את ולראות שבתורה המאור את להרגיש
באריכות  תפלה ידי על רק יכולים יתברך התורה
האלקית  שההשגה ובשעה אלקית, בהשגה כשמתבוננים
באהבה  אותו מעוררת בלבו, מאירה מתבונן, הוא בה

למאור  מגיעים אז טוב, פועל לידי אותו ומביאה ויראה
הוא. ברוך התורה נותן את וחשים שבתורה

שבתורה. למאור הזוכים הם הגאון ואף הלמדן לא
חידושים  מחדש וגאון, מופלג למדן יהיה שאדם אפשר
המבהילות  שכליות וסברות השכלה של שפע עם בתורה,
למאור  ושייכות יחס כל לכך אין אבל הרעיון, את
הענין  כל שכן התורה", ב"נותן ציור כל לו אין שבתורה,

והלאה. ממנו הוא אלקות של
a"yz'd ,fenz g"x axr
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האדיר  וקולו והחודר החזק מבטו האיש, פני ממחזה ופחד מורא עלי נפל הרבי לחדר כשנכנסתי
לומד  והנני בעירי הנני דרדקי מלמד ואמרתי ונרגעתי התאמצתי כרגע אך חפצך, מה בשאלה והממושך
לומד  הנני אשר על סרה עלי ודוברים לי מנגדים המלמדים וחברי הדקדוק וחוקי כללי ע"פ תלמידי עם
שהוא  אדמו"ר כ"ק של החדש בנוסח התפלה מסידור ראי' וכשהבאתי הלשון, תורת גם התלמידים עם
מליצה  מכתב ידי על לתת הרבים לטובת מבקש והייתי מאומה, ענו לא הדקדוק כללי ע"פ מדויק
ואשר  נכונה בקריאה הילדים את ולהרגיל הדקדוק כללי ע"פ ללמוד הדבר טוב כי לעדה לי להיות

תנ"ך. ילמדו

הדבר  כן ויאמר עיניו את ויפקח ראשו את הגבי' ואח"כ רגעים כחמשה זרועותיו על נשען הנשיא
הדקדוק  חוקי ע"פ גדולה בזהירות צ"ל ושמו"ע ק"ש ובפרט והמזמורים התפלה פיוטי אמירת אשר

גדולה. זהירות צריכים הלשון ותורת הדקדוק חכמת ללימוד בהנוגע אבל

חכמת  דהיכל ההיכלות שני ובין ולימוד, לימוד לכל מיוחדים היכלות ישנם דרקיעא במתיבתא
כהלכה. שלא בתורה פנים מגלי היכל יש הלשון תורת והיכל הדקדוק

מלמעלה  חיים לה לשאוב בלילה נשמתו בעלות הנה ביום עוסק שהאדם הלימוד הנה 200באותו
היכל  או הדקדוק חכמת היכל ותמורת תועה שהיא מזדמן ולפעמים בלילה ההוא להיכל עולה הנשמה
חכמת  בלימוד ליזהר צריכים ולזאת כהלכה שלא בתורה פנים מגלה להיכל נכנסת היא הלשון תורת

הלשון. ותורת הדקדוק

וישאלני  עיניו את ויפקח ראשו הגבי' אח"כ כבתחלה זרועותיו על נשען שוב לדבר איך 201כשגמר
הפסוק  את לתלמידי מפרש הכתוב 202אני את – עניתי – מפרש הנני מאד. עד גדולה חרדה יצחק ויחרד

תימה. לשון שהוא שברש"י הראשון כפירוש

מתחתיו. לו פתוחה דגיהנם המדרש בשם רש"י כפירוש לתלמידיך מפרש אינך – שאלני – ומדוע

למלאות  שאין – השבתי – גם 203דעתי ומה בכלל אגדה בדברי הרופפים התינוקות מוחות את
איך  לו ויקשה לשער גם התינוק יוכל שלא במה יותר ועוד והדומה גיהנם כמו המפחידים בדברים
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.20 ובהערה 91 ע' חי"ט לקו"ש ראה (201

לג. כז, תולדות (202

שם: בלקו"ש נעתק וכן ,2 שבהערה התולדות בספר (203

להלאות.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מאות  חמש אלפים מחמשת יותר זה תמיד בו בוערה מתלקחת אש אשר והרחב הגדול שהגיהנם אפשר
יחרך  לא בבגדיהם גם אף בחיים ישארו אביו עם ועשו יצחק, של בחדרו יכנס שנה וחמש חמשים

האש.

מתחתיו. לו פתוחה גיהנם שראה – עוד שאלני – להמדרש לו ומנין

במאמרי  הראשון הוא זה מאמר האם להשיב יכולתי לא כמובן כי מאומה, עניתי ולא שתקתי
והתלמוד. המדרש של הבאי  ופתגמי

אתה  מי שאלוהו ויצחק ליצחק עשו שנכנס בשעה אמר, שותק שהנני לאביו 204כשראה ענה ועשו ,
עשו  בכורך בנך בכל 204אני כדין גמורה במכירה ליעקב הבכורה את מכר כבר הלא כי שקר, והוא ,

ומזה  התורה, דיני את ויבטל עשו שקר אשר השקר על חרדה יצחק ויחרד מזה ידע ויצחק עוז, תוקף
תחתיו. לו פתוחה גיהנם הרי שקרן שהוא ומכיון גדולה, חרדה  חרד

נר  ויקח עיניו את ויפקח ראשו את הגבי' אח"כ כבתחלה זרועותיו על נשען שוב לדבר, וכשכלה
שני  ביום אפילו הנה אנשים מקבל שהוא בשעה דרכו כן כי – השלחן על שעמדו הנרות משני אחד

ויאמר: בי ויסתכל הנר את ויגבי' – השלחן על מונחים וזהר חומש וספר דולקות נרות

למולך  בנים מעביר איז מען ווען זאמוטער, א איז מען אז זאגט מען און ווילנער א איז מען ַַַַָווען
והנך  אבדת נפשות כמה מתחתיו, פתוחה גיהנם איז מלמד, א איז מען אז זאגט מען און ַַָההשכלה

ל  נתפסת הדבר כן במרדך, ישובון.עומד לא באי' וכל מינות
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לב. שם, תולדות (204
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תרפ"א  תמוז י"ג ב"ה,

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי ש"ב כבוד

שי' י"ל שלמה מו"ה

וברכה, שלום

ונהניתי  צלחה, מבואו נודעתי שי' הרמ"מ גיסו מאת

והאל  כמה, זה ידעתי לא אשר את הטוב משל[ו]מו לשמוע

בגו"ר. טוב אך זמ"ז לשמוע יזכנו הטוב

מאשר  טובות, ידיעות ממנו לקבל מחכה בחו"ש ת"ל כולנו

ובדא"ח. בנגלה הלימודים במצב לטוב מצא

ומכבדו. הדו"ש ש"ב והנני

ci jxk v"iixden w"b`
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מאות  חמש אלפים מחמשת יותר זה תמיד בו בוערה מתלקחת אש אשר והרחב הגדול שהגיהנם אפשר
יחרך  לא בבגדיהם גם אף בחיים ישארו אביו עם ועשו יצחק, של בחדרו יכנס שנה וחמש חמשים

האש.

מתחתיו. לו פתוחה גיהנם שראה – עוד שאלני – להמדרש לו ומנין

במאמרי  הראשון הוא זה מאמר האם להשיב יכולתי לא כמובן כי מאומה, עניתי ולא שתקתי
והתלמוד. המדרש של הבאי  ופתגמי

אתה  מי שאלוהו ויצחק ליצחק עשו שנכנס בשעה אמר, שותק שהנני לאביו 204כשראה ענה ועשו ,
עשו  בכורך בנך בכל 204אני כדין גמורה במכירה ליעקב הבכורה את מכר כבר הלא כי שקר, והוא ,

ומזה  התורה, דיני את ויבטל עשו שקר אשר השקר על חרדה יצחק ויחרד מזה ידע ויצחק עוז, תוקף
תחתיו. לו פתוחה גיהנם הרי שקרן שהוא ומכיון גדולה, חרדה  חרד

נר  ויקח עיניו את ויפקח ראשו את הגבי' אח"כ כבתחלה זרועותיו על נשען שוב לדבר, וכשכלה
שני  ביום אפילו הנה אנשים מקבל שהוא בשעה דרכו כן כי – השלחן על שעמדו הנרות משני אחד

ויאמר: בי ויסתכל הנר את ויגבי' – השלחן על מונחים וזהר חומש וספר דולקות נרות

למולך  בנים מעביר איז מען ווען זאמוטער, א איז מען אז זאגט מען און ווילנער א איז מען ַַַַָווען
והנך  אבדת נפשות כמה מתחתיו, פתוחה גיהנם איז מלמד, א איז מען אז זאגט מען און ַַָההשכלה

ל  נתפסת הדבר כן במרדך, ישובון.עומד לא באי' וכל מינות
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לב. שם, תולדות (204
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תרפ"א  תמוז י"ג ב"ה,

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי ש"ב כבוד

שי' י"ל שלמה מו"ה

וברכה, שלום

ונהניתי  צלחה, מבואו נודעתי שי' הרמ"מ גיסו מאת

והאל  כמה, זה ידעתי לא אשר את הטוב משל[ו]מו לשמוע

בגו"ר. טוב אך זמ"ז לשמוע יזכנו הטוב

מאשר  טובות, ידיעות ממנו לקבל מחכה בחו"ש ת"ל כולנו

ובדא"ח. בנגלה הלימודים במצב לטוב מצא

ומכבדו. הדו"ש ש"ב והנני
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ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ

ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

'ּגֹוי  ולא ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ניצֹוץ  ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּנתּגּיר',

לחרּות. זה ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻקדּׁשה

ּגם  אּתֹו לקחת עליו הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּומּכאן,

אליו. הּׁשּי קדּׁשה ׁשל ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאת
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øîàiå írì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúçŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤

äzà recî írì äNò äzà øLà äfä øácä-äî̈«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©©¨³
éìr ávð írä-ìëå Ecáì áLBé:áør-ãr ø÷a-ïî E ¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤
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-úàå íéýìûä éwç-úà ézrãBäå eärø ïéáe Léà¦−¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤
:åéúøBzæéøácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå «Ÿ¨«©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈

:äNò äzà øLàçéírä-íb äzà-íb ìaz ìáð £¤¬©−̈Ÿ¤«¨´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬
ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék Cnr øLà äfä©¤−£¤´¦®̈¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬

:Ecáì eäNrèééäéå Eöréà éì÷a òîL äzr £−§©¤«©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬
úàáäå íéýìûä ìeî írì äzà äéä Cnr íéýìû¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬

:íéýìûä-ìà íéøácä-úà äzàëíäúà äzøäæäå ©¨²¤©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½
Cøcä-úà íäì zrãBäå úøBzä-úàå íéwçä-úà¤©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ

:ïeNré øLà äNrnä-úàå dá eëìéàëäæçú äzàå ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«§©¨´¤«¡¤´
éàðN úîà éLðà íéýìû éàøé ìéç-éLðà írä-ìkî¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬¡¤−´§¥
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íäìr zîNå òöá̈®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

:úøNr éøNå íéMîçáëúr-ìëa írä-úà eèôLå £¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäåïèwä øácä-ìëå E §¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ

éìrî ì÷äå íä-eètLé:Czà eàNðå Eâë-úà íà ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«¦´¤
íâå ãîr zìëéå íéýìû Eeöå äNrz äfä øácä©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ

:íBìLá àáé Bî÷î-ìr äfä írä-ìk̈¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»
הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

'איצטער  אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, יֹום ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבמֹוצאי

מען לחזר ËL¯Úּדארף יׁש עכׁשו ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְֶַ∆¿¿ְְְְִֵַַָָָָֹֻ

צרי ה' ּבעבֹודת נעלה למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבתׁשּובה).

עבֹודת  למחרת ּגם ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה ְְְְְֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָלהֹוסיף

להֹוסיף  היינּו העם ', את 'לׁשּפט יׁש ּכּפּור יֹום ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהּתׁשּובה

ואת  ּבּה ילכּו הּדר "את ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבקּיּום

יעׂשּון". אׁשר ֲֲֲֶֶַַַהּמעׂשה

,éðù
éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬

úBàî éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúàŸ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½
:úøNr éøNå íéMîç éøNåëírä-úà eèôLå ¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬¤¨−̈
Lwä øácä-úà úr-ìëa-ìëå äLî-ìà ïeàéáé ä §¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´¤¤½§¨
:íä eèetLé ïèwä øácäæëBðúç-úà äLî çlLéå ©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«©§©©¬¤−¤«Ÿ§®

:Böøà-ìà Bì Cìiåô ©¥¬¤−¤©§«

iyy ,iying ,iriax - hi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו ,ÌÈ˜Ï‡ ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ¡…ƒ

אמת היא הלכה אבל לׁשםBzÓ‡Ïחּיים"; ׁשּיכת היא ּכי ,'ÈÂ‰, ֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒְִִֵֶֶַ¬»»
יכֹול  ׁשנּון אדם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָּכמאמר

מּכן  ׁשּלאחר יּתכן אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלֹומר

ּכן  ּׁשאין מה אֹותּה; ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתתעֹורר

נצחי. הּוא הלכה ְְֲִִַָָּפסק

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàîáeòñiå ¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«©¦§´

íL-ïçiå øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§®̈©¦«©¨¬
:øää ãâð ìûøNéâíéýìûä-ìà äìr äLîe ¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®

îàú äk øîàì øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iåúéáì ø ©¦§¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´
:ìàøNé éðáì ãébúå á÷réãøLà íúéàø ízà ©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬

íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå íéøöîì éúéNr̈¦−¦§¦§®̈¦¨«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½
:éìà íëúà àáàåäeòîLz rBîL-íà äzrå ¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ

älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe éì÷a§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ
:õøàä-ìk éì-ék íénrä-ìkîåéì-eéäz ízàå ¦¨¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²

øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬
:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים. ּבׁשלׁשה לברית נכנסּו יׂשראל הּיציאה ÏÈÓ‰ּבני – ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹƒ»ְִַָ

האלקית. הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, –ÏÈ·Ë‰מן ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ¿ƒ»
הּביטל. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, עלּיה ˜¯Ôaהּכניסה – ְְְִִִִִֵַַָָָֻ»¿»ֲִָ

ודמֹו. חלּבֹו מקריב ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהתּכּללּות

ּכאן: אף לרמז יׁש זה ÌÈ¯ˆÓÏלפי È˙ÈNÚ ¯L‡ הכנעת – ְְִִֵֶַָֹ¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒְַַָ

‡˙ÌÎהּקלּפה. ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה –ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â– ְִַָ»∆»∆¿∆ְְִִַָָֻ»»ƒ∆¿∆≈»
סֹוף. אין ּבאֹור ְִֵיחּוד

éùéîçæíäéðôì íNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤¦§¥¤À
:ýåýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úàçeðriå ¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§Ÿ̈«©©«£¸

îàiå åcçé írä-ìëäNrð ýåýé øac-øLà ìk eø ¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®
:ýåýé-ìà írä éøác-úà äLî áLiåèøîàiå ©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤
éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýéïðrä ára E §Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼

eðéîàé Ea-íâå Cnr éøaãa írä òîLé øeára©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−©«£¦´
:ýåýé-ìà írä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«

éízLc÷å írä-ìà Cì äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiäàéíBiì íéðëð eéäå ©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´

ìMä íBia | ék éLéìMäéðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬
:éðéñ øä-ìr írä-ìëáéáéáñ írä-úà zìaâäå ¨¨−̈©©¬¦¨«§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´

eäö÷a râðe øäa úBìr íëì eøîMä øîàì¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®
:úîeé úBî øäa râpä-ìkâéãé Ba òbú-àì ¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨««Ÿ¦©̧¹À̈

Léà-íà äîäa-íà äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−
:øäá eìré änä ìáiä CLîa äéçé àìãéãøiå ´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¤̄

eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà øää-ïî äLî¤²¦¨−̈¤¨®̈©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−
:íúìîNåèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLúL ¦§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤

:äMà-ìà eLbz-ìà íéîéæèéLéìMä íBiá éäéå ¨¦®©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹
øää-ìr ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ©¨½̈

àî ÷æç øôL ì÷å:äðçna øLà írä-ìk ãøçiå ã §¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«
æé-ïî íéýìûä úàø÷ì írä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦

:øää úézçúa eávéúiå äðçnäçéïLr éðéñ øäå ©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«§©³¦©Æ¨©´
BðLr ìriå Làa ýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blkª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−¨¥®©©³©£¨Æ

:ãàî øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrkèéìB÷ éäéå §¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ©«§¦Æ´
íéýìûäå øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½§¨«¡Ÿ¦−

:ìB÷á epðré©«£¤¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»

‰ÈÎM‰ ‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»«¿ƒ»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚(ח ז, רבה (דברים ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

לא  – רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר

¯eaהיה ‰LÓ הם יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָ…∆«≈ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

נֹוגעת  אחד אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'קֹומה

האברים. ְִֵָָָלכל

,éùéîç
éùùëàø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¤̄§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧

:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýéàëøîàiå §Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«©³Ÿ¤
ýåýé-ìà eñøäé-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ

:áø epnî ìôðå úBàøìáëíéLbpä íéðäkä íâå ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬
:ýåýé íäa õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìàâëøîàiå ¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤

éðéñ øä-ìà úìrì írä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈
øää-úà ìaâä øîàì eða äúãrä äzà-ék¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈

:BzLc÷åãëäzà úéìrå ãø-Cì ýåýé åéìà øîàiå §¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈
úìrì eñøäé-ìà íräå íéðäkäå Cnr ïøäàå§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ

:ía-õøôé-ït ýåýé-ìàäëírä-ìà äLî ãøiå ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«©¥¬¤¤−¤¨®̈



קנג iyy ,iying ,iriax - hi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו ,ÌÈ˜Ï‡ ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ¡…ƒ

אמת היא הלכה אבל לׁשםBzÓ‡Ïחּיים"; ׁשּיכת היא ּכי ,'ÈÂ‰, ֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒְִִֵֶֶַ¬»»
יכֹול  ׁשנּון אדם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָּכמאמר

מּכן  ׁשּלאחר יּתכן אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלֹומר

ּכן  ּׁשאין מה אֹותּה; ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתתעֹורר

נצחי. הּוא הלכה ְְֲִִַָָּפסק

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàîáeòñiå ¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«©¦§´

íL-ïçiå øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§®̈©¦«©¨¬
:øää ãâð ìûøNéâíéýìûä-ìà äìr äLîe ¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®

îàú äk øîàì øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iåúéáì ø ©¦§¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´
:ìàøNé éðáì ãébúå á÷réãøLà íúéàø ízà ©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬

íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå íéøöîì éúéNr̈¦−¦§¦§®̈¦¨«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½
:éìà íëúà àáàåäeòîLz rBîL-íà äzrå ¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ

älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe éì÷a§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ
:õøàä-ìk éì-ék íénrä-ìkîåéì-eéäz ízàå ¦¨¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²

øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬
:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים. ּבׁשלׁשה לברית נכנסּו יׂשראל הּיציאה ÏÈÓ‰ּבני – ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹƒ»ְִַָ

האלקית. הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, –ÏÈ·Ë‰מן ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ¿ƒ»
הּביטל. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, עלּיה ˜¯Ôaהּכניסה – ְְְִִִִִֵַַָָָֻ»¿»ֲִָ

ודמֹו. חלּבֹו מקריב ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהתּכּללּות

ּכאן: אף לרמז יׁש זה ÌÈ¯ˆÓÏלפי È˙ÈNÚ ¯L‡ הכנעת – ְְִִֵֶַָֹ¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒְַַָ

‡˙ÌÎהּקלּפה. ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה –ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â– ְִַָ»∆»∆¿∆ְְִִַָָֻ»»ƒ∆¿∆≈»
סֹוף. אין ּבאֹור ְִֵיחּוד

éùéîçæíäéðôì íNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤¦§¥¤À
:ýåýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úàçeðriå ¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§Ÿ̈«©©«£¸

îàiå åcçé írä-ìëäNrð ýåýé øac-øLà ìk eø ¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®
:ýåýé-ìà írä éøác-úà äLî áLiåèøîàiå ©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤
éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýéïðrä ára E §Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼

eðéîàé Ea-íâå Cnr éøaãa írä òîLé øeára©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−©«£¦´
:ýåýé-ìà írä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«

éízLc÷å írä-ìà Cì äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiäàéíBiì íéðëð eéäå ©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´

ìMä íBia | ék éLéìMäéðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬
:éðéñ øä-ìr írä-ìëáéáéáñ írä-úà zìaâäå ¨¨−̈©©¬¦¨«§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´

eäö÷a râðe øäa úBìr íëì eøîMä øîàì¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®
:úîeé úBî øäa râpä-ìkâéãé Ba òbú-àì ¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨««Ÿ¦©̧¹À̈

Léà-íà äîäa-íà äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−
:øäá eìré änä ìáiä CLîa äéçé àìãéãøiå ´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¤̄

eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà øää-ïî äLî¤²¦¨−̈¤¨®̈©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−
:íúìîNåèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLúL ¦§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤

:äMà-ìà eLbz-ìà íéîéæèéLéìMä íBiá éäéå ¨¦®©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹
øää-ìr ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ©¨½̈

àî ÷æç øôL ì÷å:äðçna øLà írä-ìk ãøçiå ã §¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«
æé-ïî íéýìûä úàø÷ì írä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦

:øää úézçúa eávéúiå äðçnäçéïLr éðéñ øäå ©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«§©³¦©Æ¨©´
BðLr ìriå Làa ýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blkª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−¨¥®©©³©£¨Æ

:ãàî øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrkèéìB÷ éäéå §¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ©«§¦Æ´
íéýìûäå øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½§¨«¡Ÿ¦−

:ìB÷á epðré©«£¤¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»

‰ÈÎM‰ ‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»«¿ƒ»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚(ח ז, רבה (דברים ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

לא  – רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר

¯eaהיה ‰LÓ הם יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָ…∆«≈ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

נֹוגעת  אחד אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'קֹומה

האברים. ְִֵָָָלכל

,éùéîç
éùùëàø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¤̄§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧

:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýéàëøîàiå §Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«©³Ÿ¤
ýåýé-ìà eñøäé-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ

:áø epnî ìôðå úBàøìáëíéLbpä íéðäkä íâå ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬
:ýåýé íäa õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìàâëøîàiå ¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤

éðéñ øä-ìà úìrì írä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈
øää-úà ìaâä øîàì eða äúãrä äzà-ék¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈

:BzLc÷åãëäzà úéìrå ãø-Cì ýåýé åéìà øîàiå §¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈
úìrì eñøäé-ìà íräå íéðäkäå Cnr ïøäàå§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ

:ía-õøôé-ït ýåýé-ìàäëírä-ìà äLî ãøiå ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«©¥¬¤¤−¤¨®̈



iriayקנד - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íäìà øîàiå:ñëà-ìk úà íéýìû øaãéå ©−Ÿ¤£¥¤«©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨
:øîàì älàä íéøácäñ *áýåýé éëðàéäìàE ©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éúàöBä øLà:íéãár úéaî íéøöî õøàî Eâàì £¤´«¥¦ÁÁ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ
:éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì-äéäéãEl-äNrú àì ¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´

øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå | ìñô¤´¤§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éäìà-ìr íéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²©
lL:éàðNì íéraø-ìrå íéLåíéôìàì ãñç äNòå ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§®̈§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½

ìe éáäàì:éúBöî éøîLñæ-íL-úà àOú àì §«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥«
éäìà ýåýéúà ýåýé äwðé àì ék àåMì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²

:àåMì BîL-úà àOé-øLàôçíBé-úà øBëæ £¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á¤¸
:BLc÷ì úaMäèúéNrå ãárz íéîé úLL ©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨
:Ezëàìî-ìëééäìà äåäéì | úaL éréáMä íBéåE ¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À

ðáe | äzà äëàìî-ìë äNrú àìEcár Ezáe-E ´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´¦§´Â¦¤©§§¸
éørLa øLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå:Eàé-úLL ék ©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½¦´¥«¤

íiä-úà õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé̈¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ
Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯

:eäLc÷éå úaMä íBé-úà ýåýéñáééáà-úà ãakE §Ÿ̈²¤¬©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−
éîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå-øLà äîãàä ìr E §¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñúLà ãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤

øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬
:Erøìô §¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆

היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏ יׂשראלים היּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ְְִִִֵָ

אחד  ,לאיד ּתֹורה. למּתן זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹחסרים

מּׁשּום  הּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָהּטעמים

BÓˆÚׁשּנאמרּו ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏ ענינים ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש . ְֶֶֶ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְְְִִֵֵֶַָ

ּבאפן הּדבריםÈ˙˙אּלּו לׁשני ּבהתאם הם ּבמּתן ezpLהּתֹורה ְֵֶֹ¿ƒ«ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ∆ƒ¿ְַַ

Bˆn‰Â˙ּתֹורה. ‰¯Bz‰ ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל לכל נּתנּו - ָ«»¿«ƒ¿ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ

לּכל. ‰Bz¯‰הּׁשוה „enÏ.ערּכֹו לפי ואחד אחד לכל נּתן – ֶַַָֹƒ«»ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåèíãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À
eòðiå írä àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½

:÷çøî eãîriåæèeðnr äzà-øac äLî-ìà eøîàiå ©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈
:úeîð-ït íéýìû eðnr øaãé-ìàå ärîLðåæéøîàiå §¦§®̈¨§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤

íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz-ìà írä-ìà äLî¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½
íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe íéýìûä àä−¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−

:eàèçú ézìáìçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå §¦§¦¬¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñèéýåýé øîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

íúéàø ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´§¦¤½
:íënr ézøac íéîMä-ïî ékëézà ïeNrú àì ¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ©«£−¦¦®

:íëì eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìààëçaæî ¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−¨¤«¦§©´
éúìr-úà åéìr zçáæå él-äNrz äîãà-úàå E £¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤

éîìLðàö-úà EøLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´
éìà àBáà éîL-úà øékæàézëøáe E:Eáë-íàå ©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦

ék úéæb ïäúà äðáú-àì él-äNrz íéðáà çaæî¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯
:äììçzå äéìr zôðä Eaøçâëúìrîá äìrú-àìå ©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ

:åéìr Eúåør äìbú-àì øLà éçaæî-ìrttt ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr a zegiy ihewl)

EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆

הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ ּכאדמה ּבּטּול, ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְֲִִֵֶַַָָ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל EÈ˙BÏBÚזֹו ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ העלּיֹות את – ִֶֶַָָָֹ¿»«¿»»»∆∆ֲִֶָ

.ׁשּלEÈÓÏL ˙‡Â,'ל'יׁשּות הּכּונה אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֶ¿∆¿»∆ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ

יׁש זה את ואף וכׁשלימּות, ּכעלּיה מגּדירה ׁשהּתֹורה למה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא

טֹוב: ׁשם הּבעל ּתֹורת ּובדגמת אצלי,È˙ÈeL'לזּבח'. ׁשווה הּכל - ְְְִֵַַַַַַֹֻƒƒƒְִֶֶַָֹ

ׁשּכן הּמעלה, ּברּום ׁשהם ּדברים Èc‚Ïּגם אּלא ‰' חפץ אינּני - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָ¿∆¿ƒִֵֵֶֶָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ולא העליֹון רצֹון ְְְְְִֵֶַָָָֹּבקּיּום

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

xihtn - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîèééða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìûøNé¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

ëeNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú àì¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàë-úà åéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤
éúìréîìL-úàå Eðàö-úà E-ìëa Eø÷a-úàå E «ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷näE ©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−
ézëøáe:Eáë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàå ¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ

:äììçzå äéìr zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

âëäìbú-àì øLà éçaæî-ìr úìrîá äìrú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìr Eúåørttt ¤§¨«§−¨¨«

.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò

ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, יׁש(רש"י ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»ֵ

– חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז עז ּכאן לגּלֹות האדם צרי ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ערף  קׁשה ּבבחינת הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹּונחיׁשּות,

'מלא להיֹות עליו – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל ,‡„Ó‰'למעלּיּותא. ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָ¬»»
ּתהיה. לּכל ּכעפר ונפׁשי ּבבחינת ּובהכנעה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹּבבּטּול

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

åøúé úùøôì äøèôäå ÷øô äéòùéá

åàáLé éðãà-úà äàøàå eäifr Cìnä úBî-úðLa¦§©Æ©¤´¤ª¦½̈¨«¤§¤¯¤£Ÿ¨²¥¬
:ìëéää-úà íéàìî åéìeLå àOðå íø àqk-ìráíéôøN ©¦¥−¨´§¦¨®§−̈§¥¦¬¤©«¥¨«§¨¦̧

íéãîr|ãçàì íéôðk LL íéôðk LL Bì ìrnî «Ÿ§¦³¦©̧©Æ½¥¯§¨©²¦¥¬§¨©−¦§¤¨®
íézLa|íézLáe åéìâø äqëé íézLáe åéðô äqëé ¦§©´¦§©¤´¨À̈¦§©²¦§©¤¬©§−̈¦§©¬¦

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r
,eäifò Cìnä úBî úðLa (àCìnä òøèöpLk ¦§©©¤¤ª¦¨§¤¦§¨©©¤¤

áeúkL Bîk ,úøè÷ øéè÷äì ìëéäì ñðëpLk ,eäifòª¦¨§¤¦§©©¥¨§©§¦§Ÿ¤§¤¨
"Bçöîá äçøæ úòøväå"(hi,ek aÎminid ixac)øîàå . §©¨©©¨§¨§¦§§¨©

.úîk áLçð òøöîä ék ,"úBî úðLa"åéìeLå ¦§©¦©§Ÿ̈¤¡¨§¥§¨
,ìëéää úà íéàìîähîì älâúî BãBák ,øîBìk §¥¦¤©¥¨§©§¦§©¤§©¨
.Lc÷nä úéa ìëéäa,íéôøN (á,íéôøN íàø÷ §¥©¥©¦§¨§¨¦§¨¨§¨¦

.óøBN Là úeîãa äàeápä äàøîa íàøL éôì§¦¤¨¨§©§¥©§¨¦§¥¥
,ìònî íéãîBòíéëàìnä íäå .íéîMa íéãîBò §¦¦©©§¦©¨©¦§¥©©§¨¦

.ãòì íéîi÷ íäL íéLBãwä,Bìì ,åéðôì.BúeçéìL úBNòì BLnL,åéðô äqëé.äðéëMä ãöì èéaé àlL,åéìâø äqëéBôeb ìk äàøé àlL ,úeòéðöì ©§¦¤¥©¨¦¨©§¨¨§©§©£§¦§©¤¨¨¤Ÿ©¦§©©§¦¨§©¤©§¨¦§¦¤Ÿ¥¨¤¨

*( בקעם עליון



קנה xihtn - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîèééða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìûøNé¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

ëeNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú àì¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàë-úà åéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤
éúìréîìL-úàå Eðàö-úà E-ìëa Eø÷a-úàå E «ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷näE ©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−
ézëøáe:Eáë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàå ¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ

:äììçzå äéìr zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

âëäìbú-àì øLà éçaæî-ìr úìrîá äìrú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìr Eúåørttt ¤§¨«§−¨¨«

.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò

ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, יׁש(רש"י ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»ֵ

– חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז עז ּכאן לגּלֹות האדם צרי ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ערף  קׁשה ּבבחינת הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ולא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹּונחיׁשּות,

'מלא להיֹות עליו – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל ,‡„Ó‰'למעלּיּותא. ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָ¬»»
ּתהיה. לּכל ּכעפר ונפׁשי ּבבחינת ּובהכנעה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹּבבּטּול

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

åøúé úùøôì äøèôäå ÷øô äéòùéá

åàáLé éðãà-úà äàøàå eäifr Cìnä úBî-úðLa¦§©Æ©¤´¤ª¦½̈¨«¤§¤¯¤£Ÿ¨²¥¬
:ìëéää-úà íéàìî åéìeLå àOðå íø àqk-ìráíéôøN ©¦¥−¨´§¦¨®§−̈§¥¦¬¤©«¥¨«§¨¦̧

íéãîr|ãçàì íéôðk LL íéôðk LL Bì ìrnî «Ÿ§¦³¦©̧©Æ½¥¯§¨©²¦¥¬§¨©−¦§¤¨®
íézLa|íézLáe åéìâø äqëé íézLáe åéðô äqëé ¦§©´¦§©¤´¨À̈¦§©²¦§©¤¬©§−̈¦§©¬¦

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r
,eäifò Cìnä úBî úðLa (àCìnä òøèöpLk ¦§©©¤¤ª¦¨§¤¦§¨©©¤¤

áeúkL Bîk ,úøè÷ øéè÷äì ìëéäì ñðëpLk ,eäifòª¦¨§¤¦§©©¥¨§©§¦§Ÿ¤§¤¨
"Bçöîá äçøæ úòøväå"(hi,ek aÎminid ixac)øîàå . §©¨©©¨§¨§¦§§¨©

.úîk áLçð òøöîä ék ,"úBî úðLa"åéìeLå ¦§©¦©§Ÿ̈¤¡¨§¥§¨
,ìëéää úà íéàìîähîì älâúî BãBák ,øîBìk §¥¦¤©¥¨§©§¦§©¤§©¨
.Lc÷nä úéa ìëéäa,íéôøN (á,íéôøN íàø÷ §¥©¥©¦§¨§¨¦§¨¨§¨¦

.óøBN Là úeîãa äàeápä äàøîa íàøL éôì§¦¤¨¨§©§¥©§¨¦§¥¥
,ìònî íéãîBòíéëàìnä íäå .íéîMa íéãîBò §¦¦©©§¦©¨©¦§¥©©§¨¦

.ãòì íéîi÷ íäL íéLBãwä,Bìì ,åéðôì.BúeçéìL úBNòì BLnL,åéðô äqëé.äðéëMä ãöì èéaé àlL,åéìâø äqëéBôeb ìk äàøé àlL ,úeòéðöì ©§¦¤¥©¨¦¨©§¨¨§©§©£§¦§©¤¨¨¤Ÿ©¦§©©§¦¨§©¤©§¨¦§¦¤Ÿ¥¨¤¨



קנו
:óôBòéâLBã÷ øîàå äæ-ìà äæ àø÷å|LBã÷ LBã÷ §¥«§¨¨̧¤³¤¤Æ§¨©½¨¯¨²¨−

:BãBák õøàä-ìë àìî úBàáö ýåýéãúBnà eòðiå §Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ¨¨−̈¤§«©¨ª̧Æ©´
:ïLr àìné úéaäå àøBwä ìBwî íétqääéì-éBà øîàå ©¦¦½¦−©¥®§©©−¦¦¨¥¬¨¨«¨«Ÿ©º«¦´

àîè-ír CBúáe éëðà íéúôN àîè Léà ék éúéîãð-éë¦¦§¥À¦¦´¦³§¥«§¨©̧¦Æ¨½Ÿ¦§Æ©§¥´
:éðér eàø úBàáö ýåýé Cìnä-úà ék áLé éëðà íéúôN§¨©½¦¨«Ÿ¦−Ÿ¥®¦¯¤©¤²¤§Ÿ̈¬§¨−¨¬¥¨«

åíéç÷ìîa ätöø Bãéáe íéôøOä-ïî ãçà éìà óriå©¨´̈¥©À¤¨Æ¦©§¨¦½§¨−¦§¨®§¤̧§¨©½¦
:çaænä ìrî ç÷ìæäæ òâð äpä øîàiå ét-ìr òbiå ¨©−¥©¬©¦§¥«©©©©´©¦½©¾Ÿ¤¦¥²¨©¬¤−

éúôN-ìrðBr øñå E:øtëz Eúàhçå EçòîLàå ©§¨¤®§¨´£¤½§©¨«§−§ª¨«¨«¤§©º
øîàå eðì-Cìé éîe çìLà éî-úà øîà éðãà ìB÷-úà¤³£Ÿ¨ÆŸ¥½¤¦¬¤§©−¦´¥«¤¨®¨«Ÿ©−

:éðçìL éððäèeòîL äfä írì zøîàå Cì øîàiå ¦«§¦¬§¨¥«¦©¾Ÿ¤¥¬§¨«©§−̈¨¨´©¤®¦§³
:eòãz-ìàå Bàø eàøe eðéáz-ìàå rBîLé-áì ïîLä ¨¸©Æ§©¨¦½§¬¨−§©¥¨«©§¥Æ¥«

åéðérá äàøé-ït òLä åéðérå ãaëä åéðæàå äfä írä̈¨´©¤½§¨§¨¬©§¥−§¥¨´¨©®¤¦§¤̧§¥¹̈
:Bì àôøå áLå ïéáé Bááìe òîLé åéðæàáeàéøîàå §¨§¨´¦§À̈§¨¬¨¦²¨−̈§¨¬¨«¨«Ÿ©¾

ïéàî íéør eàL-íà øLà ãr øîàiå éðãà éúî-ãr©¨©−£Ÿ¨®©¿Ÿ¤©´£¤Á¦¨¸¨¦¹¥¥´
:äîîL äàMz äîãàäå íãà ïéàî íézáe áLBé¥À¨¦Æ¥¥´¨½̈§¨«£¨¨−¦¨¤¬§¨¨«

áé:õøàä áø÷a äáeærä äaøå íãàä-úà ýåýé ÷çøå§¦©¬§Ÿ̈−¤¨«¨¨®§©¨¬¨«£−̈§¤¬¤¨¨«¤
âéïBlàëå äìàk øráì äúéäå äáLå äiøéNr da ãBòå§¬¨Æ£¦´¦½̈§−̈¨§¨«§¨´§¨¥®¨«¥¨´§¨«©À

:dzávî Lã÷ òøæ ía úávî úëlLa øLà£¤³§©¤̧¤Æ©¤´¤½̈¤¬©−Ÿ¤©©§¨«

íäéìâøL éôì ,eøîà àîeçðz Løãîáe .BàøBa éðôì¦§¥§§¦§©©§¨¨§§¦¤©§¥¤
ìò øékæäì àlL ,íúBà äqëî Cëì ,ìâò ìâø óëk§©¤¤¥¤§¨§©¤¨¤Ÿ§©§¦©

.ìâòä ïåò ìàøNé,óôBòé.ä"á÷ä úeçéìLa Cìéì ¦§¨¥£Ÿ¨¥¤§¥¥¥¦§¦
,äæ ìà äæ àø÷å (âBøáçì ãçà íéàøB÷ íéôøOä §¨¨¤¤¤©§¨¦§¦¤¨©£¥

.Bøáçì ãçà íéc÷é àìå ãçàk ílk äMã÷ øîBì©§ª¨ª¨§¤¨§Ÿ©§¦¤¨©£¥
,øîàåìB÷ àeä elàk ãçàk ílk ïéaî àöBé ìBwä §¨©©¥¦¥ª¨§¤¨§¦
.ãçà,LBã÷ LBã÷ LBã÷íBøî éîLa àeä LBã÷ ¤¨¨¨¨¨¦§¥¨

äNòî õøàä ìò àeä LBã÷ .BúðéëL íB÷î ,ïBéìò¤§§§¦¨¨©¨¨¤©£¥
.íéîìBò éîìBòìe íìBòì LBã÷ .Búøeábmebxz i"tr) §¨¨§¨§§¥¨¦

oeivl `ae"a dlitza mbxezn `ed dkke .l`ifer oa ozpei

.("`xcqc dyecw" `xwpy "l`eb,íétqä úBnà (ã©©¦¦
íéãcîpL ,ìëéää çút úBæeæî íäå .çútä úBæeæî§©¤©§¥§¤©©¥¨¤¦§¨¦

.áçøìå dábì úBnàa,àøBwä ìBwîìBwî §©©Ÿ©§¨Ÿ©¦©¥¦
.íéàøBwä íéëàìnä,úéaäå.ìëéää,àìnéäéä ©©§¨¦©§¦§©©¦©¥¨¦¨¥¨¨

.àlîúî,éúéîãð ék (äéúééä àlL .úî éðéøä ¦§©¥¦¦§¥¦£¥¦¥¤Ÿ¨¦¦
Bîk ,ä÷éúL ïéðò ,"éúéîãð" .ãBáka úBàøì éàãk§©¦§©¨¦§¥¦¦§©§¦¨§

"ïøäà íciå".(b,i `xwie),'åâå íéúôN àîè Léà ©¦Ÿ©£Ÿ¦§¥§¨©¦
éà ,øîBìkéøòà Cíéëàìnä úMã÷ ãâð énòå éîöò C §©¥©£¦©§¦§©¦¤¤§ª©©©§¨¦
.íéôøOä,Cìnä úà.BãBák úà ,øîBìk ©§¨¦¤©¤¤§©¤§

,ätöø (å.úìçb,íéç÷ìîa.úáöaìò òbiå (æ ¦§¨©¤¤§¤§¨©¦¦§¨©©©©
,ét.åét ìò úìçbä úà òébäðåò øñå,Eúiåëa ¦¦¦©¤©©¤¤©¦§¨£Ÿ¤¦§¦©

ðåò øñ äæáe ,Lðòä zìa÷ úìçbä úòéâðeøîàå .E §¦©©©¤¤¦©§¨¨Ÿ¤¨¤¨£Ÿ§§¨§
àîè íò CBúáe" øîàL äæa äéä ïåòäL ,ì"æø¤¤¨Ÿ¨¨¨¤¤¨©§©§¥
.ìàøNé ìò ïk øîBì éeàø äéä àìå "'åâå íéúôN(ç §¨©¦§Ÿ¨¨¨©¥©¦§¨¥

,çìLà éî úà.ìàøNé úà çéëBäì çìLà éî úà ¤¦¤§©¤¦¤§©§¦©¤¦§¨¥
,eðì Cìé éîeìa "eðì" øîàäéä elàk ,íéaø ïBL ¦¥¤¨¨©¨¦§©¦§¦¨¨

.íänò Cìîðå íéôøOä íò øaãîi"yx yexit d`x) §©¥¦©§¨¦§¦§¨¦¨¤
.(ek,` ziy`xa,eðéáz ìàå òBîL eòîL (èéðà ¦§¨©§©¨¦£¦

.ïéáäì áì íéðúBð íëðéàå ,òBîL eòîL íëì øîBà¥¨¤¦§¨©§¥§¤§¦¥§¨¦
,eòãz ìàå Bàø eàøe,íëì éúéNòL íéqð eàøe §¨§©¥¨§¦¦¤¨¦¦¨¤

.éúBà úòãì áì íéðúBð íëðéàåíòä áì ïîLä (é §¥§¤§¦¥¨©©¦©§¥¥¨¨
,'åâå äfä.íëéðéò úà (çéèa Bîk íé÷éìçîe íéqëî =) íéòéMîe ,íëéðæà úà íéãéaëîe ,íëááì úà äðeëa íéðéîLî ízà,'åâå åéðéòá äàøé ït ©¤©¤©§¦¦§©¨¨¤§©§¤©§¦¦¤¨§¥¤©¦¦§©¦©£¦¦§§¦©¤¥¥¤¤¦§¤§¥¨

.ála eðéáz àìå eòîLz àìå eàøz àlL éãk,Bì àôøå áLåäçéìqä àéäL äàeôøä íëì äéäz äáeLzä éãé ìòLå äáeLúa eáeLz àlL éãk §¥¤Ÿ¦§§Ÿ¦§§§Ÿ¨¦©¥¨¨§¨¨§¥¤Ÿ¨¦§¨§¤©§¥©§¨¦§¤¨¤¨§¨¤¦©§¦¨
.äáeLzä øçà,éúî ãò (àé.eòîLé àìå íaì úà eãéaëé éúî ãò,'åâå øLà ãò.úeðòøtä àBázL ãò eáeLé àlL ézòãé ,øîBìk,íéøò eàL ©©©§¨©¨©©¨©©§¦¤¦¨§Ÿ¦§§©£¤§©¨©§¦¤Ÿ¨©¤¨©ª§¨¨¨¦

.úBîîBL äðééäz íéøòä,äîîL äàMz.äîîBL äéäúå ï÷Bøúz,íãàä úà 'ä ÷çøå (áé.íé÷Bçø úBîB÷îì ìàøNé eìâéå,äáeæòä äaøå ¤¨¦¦§¤¨¥¦¨¤§¨¨¦§¥§¦§¤¥¨§¦©¤¨¨¨§¦§¦§¨¥¦§§¦§©¨¨£¨
.õøàä áæòz áø ïîæì ,øîBìk,äiøéNò da ãBòå (âéäéäz øàMzL úéøàMä dúBà ,øçà Leøt .eäi÷ãö Cìnä ãò íéëìî äøNò da eëìîé ãBòå §©¦§©©¥¨¥¨¨¤§¨£¦¦¨§¦§§¨£¨¨§¨¦©©¤¤¦§¦¨¥©¥¨©§¥¦¤¦¨¥¦§¤

.íaì ìëa eáeLiL íéøeîb íé÷écö ÷ø eøàMiL ãò øeòa äéäé íäa íâå ,íé÷écö eéäiL äøNòî ãçà,øòáì äúéäå äáLåáeLz eäi÷ãö éîéáe ¤¨¥£¨¨¤¦§©¦¦§©¨¤¦§¤¦©¤¦¨£©©¦¦§¦¤¨§¨¦¨§¨¨§¨§¨§¨¥¦¥¦§¦¨¨
Bé úà úBlëìe øòáì ,øîBìk ,"øòáì" úBéäì õøàä.äéáL,ïBlàëå äìàk.÷øñ éöò éðéî,ía úávî úëlLa øLàíéøLBpL ïBlàäå äìàä Bîk ¨¨¤¦§§¨¥§©§©¥§©¤§¤¨¨¥¨§¨©¦¥£¥§¨£¤§©¤¤©¤¤¨§¨¥¨§¨©¤§¦

.eçøôéå eáeLé ïñéð éîéáe ,ò÷øwäî úeçì íé÷ðBiL åéôðòå õòä òæb àéäL úávnä ía úøàLð äæ ìk íòå ,íéLáék íéàøðå óøçä ïîæa íéìòä íäî¥¤¤¨¦¦§©©Ÿ¤§¦§¦¦¥¦§¦¨¤¦§¤¤¨©©¤¤¤¦¤©¨¥©£¨¨¤§¦©¥©©§©¦¥¦¨¨§¦§§
,dzávî Lã÷ òøæeáeLéå eçîöéå eçøôé ãBò ,ílk eìâiL ét ìò óà ,øîBìk ,ízávîì eéäé íäå íúMã÷a eãîòé ìàøNé íòaL Lã÷ òøæ äëk ¤©Ÿ¤©©§¨¨¨¤©Ÿ¤¤§©¦§¨¥©©§¦§ª¨¨§¥¦§§©©§¨§©©©¦¤¦§ª¨¦§§§¦§§§¨

.íöøàì§©§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:057:039:259:259:559:5510:5310:5318:3418:3818:5719:0018:1919:04מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:216:299:269:319:5910:0411:1311:1721:0320:5621:3321:2620:3821:30ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:476:448:598:589:309:2910:2510:2517:4617:5118:1118:1517:3218:19נפאל, קטמנדו )ח(

7:137:149:419:4110:1310:1411:1411:1519:2219:2319:4319:4419:0419:48סינגפור, סינגפור )ח(

7:207:119:018:579:329:2810:1810:1516:1816:2916:5317:0316:0917:07פולין, ורשא )ח(

5:596:018:358:379:089:1010:1210:1418:4318:4219:0519:0418:2419:08פרו, לימה )ח(

8:047:579:559:5210:2710:2411:1611:1417:4317:5218:1418:2217:3318:35צרפת, ליאון )ח(
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6:036:048:348:359:049:0510:0610:0718:1518:1618:3718:3817:5818:42קולומביה, בוגוטה )ח(

7:357:299:299:2610:019:5810:5110:4917:2617:3417:5518:0317:1518:15קנדה, טורונטו )ח(

7:177:109:089:059:409:3710:2910:2716:5717:0617:2817:3616:4717:49קנדה, מונטריאול )ח(

6:466:428:478:469:209:1910:1310:1217:1017:1617:3617:4216:5717:46קפריסין, לרנקה )ח(

9:519:4011:2611:2111:5811:5312:4112:3918:2718:3919:0419:1618:1919:20רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:269:1611:0210:5711:3211:2812:1612:1317:5918:1118:3718:4817:5119:05רוסיה, מוסקבה )ח(

8:508:4310:3810:3511:1011:0711:5811:5618:1818:2718:4918:5818:0819:02רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:537:459:439:3910:1410:1111:0211:0017:2517:3417:5618:0517:1418:17שווייץ, ציריך )ח(

6:436:429:029:029:359:3510:3310:3418:1818:2118:4118:4318:0218:47תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl 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

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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