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:íøëæ õøàîæè:úúBîì ááì äàëðå ïBéáàå éðr-Léà ócøiå ãñç úBNr øëæ àì | øLà ïré ¥¤´¤¦§¨«©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®§¦§¥−¥¨´§¥«
æé:epnî ÷çøzå äëøáa õôç-àìå eäàBázå äìì÷ áäàiåçéíénë àázå Bcîk äìì÷ Laìiå ©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈§©Å¬©¨´Ÿ©©´¦

:åéúBîöra ïîMëå Baø÷aèé:äøbçé ãéîz çæîìe äèré ãâák Bì-éäzëéðèN úlrt | úàæ §¦§®¹§©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨³Ÿ§ª©´−Ÿ§©
:éLôð-ìr òø íéøácäå ýåýé úàîàëEcñç áBè-ék EîL ïrîì ézà-äNr éðãà ýåýé | äzàå ¥¥´§Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦§©´©§¤®¦¬¹©§§À

:éðìéväáë:éaø÷a ììç éaìå éëðà ïBéáàå éðr-ékâë:äaøàk ézørðð ézëìäð BúBèðk-ìök ©¦¥«¦¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«
ãë:ïîMî Lçk éøNáe íBvî eìLk ékøaäë:íLàø ïeòéðé éðeàøé íäì ätøç éúééä | éðàå −¦§©¨«§´¦®¹§¨¦À¨©¬¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«
åë:Ecñçë éðréLBä éäìà ýåýé éðøæræë:dúéNr ýåýé äzà úàf Eãé-ék eòãéåçëänä-eìì÷é −¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®−¦¥´¦§©§¤«−§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈§Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈

:çîNé Ecárå eLáiå | eî÷ Cøáú äzàåèë:ízLa ìérîë eèréå änìk éðèBN eLaìéìäãBà §©¨¶§Å̈¥¬¨³©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®§©«£−©§¦´¨§¨«»¤³
:epììäà íéaø CBúáe éôa ãàî ýåýéàì:BLôð éèôMî réLBäì ïBéáà ïéîéì ãîré-ék §Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«

é÷

àýåýé íàð øBîæî ãåãìúéLà-ãr éðéîéì áL éðãàì |éáéàéìâøì íãä E:Eáhîýåýé çìLé Efr ä §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À¦§©´−§Ÿ̈

ïBivîéáéà áø÷a äãø:EâEnrøçLî íçøî Lã÷-éøãäa Eìéç íBéa úáãð:Eúãìé ìè EìãòaLð ¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®§¹À©´©§ª¤«¦§©³

ýåýé-ìr íìBòì ïäë-äzà íçpé àìå |:÷ãö-ékìî éúøácäðéîé-ìr éðãà:íéëìî Btà-íBéa õçî E §Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§®̈©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®¨©−§«©´§¨¦«

åõçî úBiåâ àìî íéBba ïéãé:äaø õøà-ìr Làøæ-ìr äzLé Cøca ìçpî:Làø íéøé ïk ¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ

àé÷

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa äåäé äãBà | déeììäá:íäéöôç-ìëì íéLeøc äåäé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥®̈§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À§¨¤§¥¤«

â:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäã:äåäé íeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæäåéàøéì ïúð óøè §¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§®̈©−§©´§Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®

:Búéøa íìBòì økæéå:íéBb úìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çkæíéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòî ¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À

:åéãewt-ìkç:øLéå úîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñèBúéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãt ¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬§¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®

:BîL àøBðå LBã÷é:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN äåäé úàøé | äîëç úéLàø ¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«
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L„Á‰1לכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶֶַָָָֹ
הּׁשנה ּבּמדרׁש2לחדׁשי ואיתא ּומּובא3. ְְְְִִֵַַָָָָָָ

חדׁשים4ּבּמאמר ראׁשי ּבֹו קבע ּבעֹולמֹו הּקּב"ה מּׁשּבחר ְֲֳִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל חדׁש ראׁש ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ּומּׁשּבחר ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹוׁשנים,
ראׁשי ּבֹו קבע ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ׁשּמּׁשּבחר והינּו, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּגאּלה.
הּׁשנה, ראׁש ׁשּבֹו ּתׁשרי, חדׁש הּוא וׁשנים ְְֳִִִֵֶֶַָָָָֹֹחדׁשים
הּוא ּגאּלה, ׁשל חדׁש להם קבע ּובניו ּביעקב ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּומּׁשּבחר
לרגלים לחדׁשים הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא ניסן, ְֳִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹחדׁש

הּׁשנה5ולּמלכים ראׁש נקּבע מה מּפני להבין, וצרי . ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹ
הּקּב"ה ׁשּבחר ׁשּמעת ּדכיון ניסן, ּבחדׁש וכּו' ְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלחדׁשים
הּנה ּתׁשרי, ּבחדׁש הּׁשנה ראׁש ּכבר נקּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבעֹולמֹו
ׁשּיקּבע אפׁשר היה ּגאּלה, ׁשל חדׁש לקּבע הצר ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻֻּכאׁשר
הענינים, לכל הּׁשנה ראׁש ׁשּיהיה ּתׁשרי, ּבחדׁש זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּגם
צרי ּגם ּדוקא. ניסן ּבחדׁש ּגאּלה ׁשל חדׁש נקּבע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּומּדּוע

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה לכם,6להבין הּזה החדׁש הּפסּוק על ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּדכתיב הּוא על7הדא מדּלג ּבא זה הּנה ּדֹודי קֹול ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

ּדקֹול הענינים ׁשּיכּות מהי הּגבעֹות, על מקּפץ ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָההרים
ּׁשּמצינּו מה להבין צרי וגם לכם. הּזה להחדׁש ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹודי

אל8ּבּגמרא ּדרּבי ּדרּביּפלגּתא יהֹוׁשע, ורּבי יעזר ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֻֻ
עתידין ּובתׁשרי נגאלּו ּבניסן סביראֿליּה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָאליעזר
ּובניסן נגאלּו ּבניסן סביראֿליּה יהֹוׁשע ורּבי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֻלהּגאל,
'סלקאּֿדעּת ה'קא ּדהּנה, זאת, ועֹוד להּגאל. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹעתידין
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ואילך.1) 231 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – המאמר ב.2)תוכן יב, יא.3)בא פט"ו, ראה4)שמו"ר

ואילך), רסד ע' בא באוה"ת זה (ד"ה הצ"צ ממאמר חלקו – זה שמאמר ,((221 ע' חי"ט (תו"מ (סי"ב המאמרים שלאחרי בשיחה

ואילך)). שכג ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת ואילך). קלא ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד זה (ד"ה נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק ממאמר חלקו

ואילך)). 19 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת זה (ד"ה מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק ממאמר א.5)וחלקו ז, א. ב, א.6)ר"ה שם, שה"ש7)שמו"ר

ח. א.8)ב, יא, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

"ראש וכן חדשים", "ראש שהוא ניסן חודש של מעלתו את יבאר זה מאמר

ש"בניסן ועד ר"ה), מסכת תחלת המשנה (כדברי ולרגלים" למלכים השנה

השנה ראש הוא תשרי בחודש הביאור: נקודת להגאל". עתידין ובניסן נגאלו

ניסן וחודש תתאה, יחודא העולמות, השתלשלות סדר שמצד לגילויים ראש -

שלמעלה לגילויים ראש הוא

עילאה. יחודא מהשתלשלות,

מצרים יציאת של עניינה גם וזהו

מכל יציאה - ניסן) (שבחודש

וההגבלות. המיצרים

L„Á‰1L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ «…∆«∆»∆…
ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÌÈL„Á√»ƒƒ»∆

‰�M‰ ÈL„ÁÏ2‡˙È‡Â . ¿»¿≈«»»¿ƒ»
L¯„na3¯Ó‡na ‡·eÓe «ƒ¿»»««¬»

בהערה) »«∆ÁaMÓƒ¯4(ראה
BÓÏBÚa ‰"aw‰של (עניינה «»»¿»

להלן תתבאר - בעולם ה'בחירה'

ה) ¯‡ÈLסעיף Ba Ú·»̃«»≈
¯ÁaMÓe ,ÌÈ�LÂ ÌÈL„Á√»ƒ¿»ƒƒ∆»«
Ba Ú·˜ ÂÈ�·e ·˜ÚÈa¿«¬…»»»«
.‰l‡b ÏL L„Á L‡…̄…∆∆¿À»
‰"aw‰ ¯ÁaMnL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ∆»««»»
ÈL‡¯ Ba Ú·˜ BÓÏBÚa¿»»«»≈
L„Á ‡e‰ ÌÈ�LÂ ÌÈL„Á√»ƒ¿»ƒ…∆
‰�M‰ L‡¯ BaL ,È¯Lz- ƒ¿≈∆…«»»

תורה מתן עד העולם מבריאת

מתשרי, התחיל החודשים מניין

'חודש נקרא: הי' תשרי וחודש

ÚÈa˜·הראשון' ¯ÁaMÓe ,ƒ∆»«¿«¬…
ÏL L„Á Ì‰Ï Ú·˜ ÂÈ�·e»»»«»∆…∆∆
ÔÒÈ� L„Á ‡e‰ ,‰l‡b- ¿À»…∆ƒ»

קבע, בישראל, הקב"ה כשבחר

חודש יהיה ניסן חודש אשר

¯‡Lהגאולה ‡e‰L ,∆…
ÌÈL„ÁÏ ‰�M‰ניסן ומאז – «»»∆√»ƒ

כנאמר הראשון, 'החודש הוא

לחודשי לכם הוא "ראשון

נקרא תשרי וחודש השנה",

הוא ניסן וכן השביעי'. 'חודש

משלושתÌÈÏ‚¯Ïראשֿהשנה הוא ראשון הפסח, חג ניסן, שבחודש החג - »¿»ƒ

"ל נאמר נדבה הנודר (ֿאדם לומדהרגלים שמעון ר' לשלמו", יאחר א

(שנדר כסדרן, רגלים ג' שעברו הזמן במשך נדרו הביא לא אם נקרא ש'איחור'

וסוכות)) שבועות, פסח, הסדר: לפי החגים ועברו חגֿהפסח ÌÈÎÏnÏÂ¿«¿»ƒלפני
הי' ואם למלך, השנה מניין כמה בשטרות כותבים היו ישראל. מלכי למניין -

הרי שבט, בחודש מלך נעשה

כותבים היו ניסן מחודש החל

שנה כבר היא שהשנה בשטר

למלכותו 5CÈ¯ˆÂשני' .¿»ƒ
,ÔÈ·‰Ï.אÚa˜� ‰Ó È�tÓ ¿»ƒƒ¿≈«ƒ¿«

ÌÈL„ÁÏ ‰�M‰ L‡…̄«»»»√»ƒ
ÔÂÈÎc ,ÔÒÈ� L„Áa 'eÎÂ¿¿…∆ƒ»¿≈»
‰"aw‰ ¯ÁaL ˙ÚnL∆≈≈∆»««»»
L‡¯ ¯·k Úa˜� BÓÏBÚa¿»ƒ¿«¿»…
‰p‰ ,È¯Lz L„Áa ‰�M‰«»»¿…∆ƒ¿≈ƒ≈
L„Á Úa˜Ï C¯ˆ‰ ¯L‡k«¬∆À¿«ƒ¿…«…∆
¯LÙ‡ ‰È‰ ,‰l‡b ÏL∆¿À»»»∆¿»
L„Áa ‰Ê Ìb Úa˜iL∆À¿««∆¿…∆
L‡¯ ‰È‰iL ,È¯Lzƒ¿≈∆ƒ¿∆…
,ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎÏ ‰�M‰«»»¿»»ƒ¿»ƒ
ÏL L„Á Úa˜� ÚecÓe««ƒ¿«…∆∆
?‡˜Âc ÔÒÈ� L„Áa ‰l‡b¿À»¿…∆ƒ»«¿»

Ó‰ב. ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«
L¯„na ·e˙kM6ÏÚ ∆»«ƒ¿»«

,ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ˜eÒt‰«»«…∆«∆»∆
·È˙Îc ‡e‰ מה‰„‡ [=זהו ¬»ƒ¿ƒ

7‰Êשנאמר] ‰p‰ È„Bc ÏB˜ƒƒ≈∆
ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó ‡a»¿«≈«∆»ƒ
È‰Ó ,˙BÚ·b‰ ÏÚ ıt˜Ó¿«≈««¿»«ƒ
ÏB˜c ÌÈ�È�Ú‰ ˙eÎiL«»»ƒ¿»ƒ¿
?ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰Ï È„Bcƒ¿«…∆«∆»∆

Ó‰ג. ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«
‡¯Óba e�ÈˆnM8‡z‚Ït ∆»ƒ«¿»»¿À¿»

Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c ,ÚLB‰È¿À«¿«ƒ¡ƒ∆∆

dÈÏŒ‡¯È·Ò[היא [=דעתו ¿ƒ»≈
eÏ‡‚� ÔÒÈ�a(מצרים (מארץ ¿ƒ»ƒ¿¬

,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú È¯L˙·e¿ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ»≈
dÈÏŒ‡¯È·Ò ÚLB‰È Èa¯Â¿«ƒ¿À«¿ƒ»≈
‡˜'‰ ,‰p‰c ,˙‡Ê „BÚÂ .Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈ�·e eÏ‡‚� ÔÒÈ�a¿ƒ»ƒ¿¬¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈¿…¿ƒ≈«»
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

L„Á‰1לכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶֶַָָָֹ
הּׁשנה ּבּמדרׁש2לחדׁשי ואיתא ּומּובא3. ְְְְִִֵַַָָָָָָ

חדׁשים4ּבּמאמר ראׁשי ּבֹו קבע ּבעֹולמֹו הּקּב"ה מּׁשּבחר ְֲֳִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל חדׁש ראׁש ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ּומּׁשּבחר ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹוׁשנים,
ראׁשי ּבֹו קבע ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ׁשּמּׁשּבחר והינּו, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּגאּלה.
הּׁשנה, ראׁש ׁשּבֹו ּתׁשרי, חדׁש הּוא וׁשנים ְְֳִִִֵֶֶַָָָָֹֹחדׁשים
הּוא ּגאּלה, ׁשל חדׁש להם קבע ּובניו ּביעקב ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּומּׁשּבחר
לרגלים לחדׁשים הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא ניסן, ְֳִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹחדׁש

הּׁשנה5ולּמלכים ראׁש נקּבע מה מּפני להבין, וצרי . ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹ
הּקּב"ה ׁשּבחר ׁשּמעת ּדכיון ניסן, ּבחדׁש וכּו' ְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלחדׁשים
הּנה ּתׁשרי, ּבחדׁש הּׁשנה ראׁש ּכבר נקּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבעֹולמֹו
ׁשּיקּבע אפׁשר היה ּגאּלה, ׁשל חדׁש לקּבע הצר ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻֻּכאׁשר
הענינים, לכל הּׁשנה ראׁש ׁשּיהיה ּתׁשרי, ּבחדׁש זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּגם
צרי ּגם ּדוקא. ניסן ּבחדׁש ּגאּלה ׁשל חדׁש נקּבע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּומּדּוע

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה לכם,6להבין הּזה החדׁש הּפסּוק על ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּדכתיב הּוא על7הדא מדּלג ּבא זה הּנה ּדֹודי קֹול ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

ּדקֹול הענינים ׁשּיכּות מהי הּגבעֹות, על מקּפץ ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָההרים
ּׁשּמצינּו מה להבין צרי וגם לכם. הּזה להחדׁש ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹודי

אל8ּבּגמרא ּדרּבי ּדרּביּפלגּתא יהֹוׁשע, ורּבי יעזר ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֻֻ
עתידין ּובתׁשרי נגאלּו ּבניסן סביראֿליּה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָאליעזר
ּובניסן נגאלּו ּבניסן סביראֿליּה יהֹוׁשע ורּבי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֻלהּגאל,
'סלקאּֿדעּת ה'קא ּדהּנה, זאת, ועֹוד להּגאל. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹעתידין
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ואילך.1) 231 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – המאמר ב.2)תוכן יב, יא.3)בא פט"ו, ראה4)שמו"ר

ואילך), רסד ע' בא באוה"ת זה (ד"ה הצ"צ ממאמר חלקו – זה שמאמר ,((221 ע' חי"ט (תו"מ (סי"ב המאמרים שלאחרי בשיחה

ואילך)). שכג ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת ואילך). קלא ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד זה (ד"ה נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק ממאמר חלקו

ואילך)). 19 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת זה (ד"ה מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק ממאמר א.5)וחלקו ז, א. ב, א.6)ר"ה שם, שה"ש7)שמו"ר

ח. א.8)ב, יא, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

"ראש וכן חדשים", "ראש שהוא ניסן חודש של מעלתו את יבאר זה מאמר

ש"בניסן ועד ר"ה), מסכת תחלת המשנה (כדברי ולרגלים" למלכים השנה

השנה ראש הוא תשרי בחודש הביאור: נקודת להגאל". עתידין ובניסן נגאלו

ניסן וחודש תתאה, יחודא העולמות, השתלשלות סדר שמצד לגילויים ראש -

שלמעלה לגילויים ראש הוא

עילאה. יחודא מהשתלשלות,

מצרים יציאת של עניינה גם וזהו

מכל יציאה - ניסן) (שבחודש

וההגבלות. המיצרים

L„Á‰1L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ «…∆«∆»∆…
ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÌÈL„Á√»ƒƒ»∆

‰�M‰ ÈL„ÁÏ2‡˙È‡Â . ¿»¿≈«»»¿ƒ»
L¯„na3¯Ó‡na ‡·eÓe «ƒ¿»»««¬»

בהערה) »«∆ÁaMÓƒ¯4(ראה
BÓÏBÚa ‰"aw‰של (עניינה «»»¿»

להלן תתבאר - בעולם ה'בחירה'

ה) ¯‡ÈLסעיף Ba Ú·»̃«»≈
¯ÁaMÓe ,ÌÈ�LÂ ÌÈL„Á√»ƒ¿»ƒƒ∆»«
Ba Ú·˜ ÂÈ�·e ·˜ÚÈa¿«¬…»»»«
.‰l‡b ÏL L„Á L‡…̄…∆∆¿À»
‰"aw‰ ¯ÁaMnL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ∆»««»»
ÈL‡¯ Ba Ú·˜ BÓÏBÚa¿»»«»≈
L„Á ‡e‰ ÌÈ�LÂ ÌÈL„Á√»ƒ¿»ƒ…∆
‰�M‰ L‡¯ BaL ,È¯Lz- ƒ¿≈∆…«»»

תורה מתן עד העולם מבריאת

מתשרי, התחיל החודשים מניין

'חודש נקרא: הי' תשרי וחודש

ÚÈa˜·הראשון' ¯ÁaMÓe ,ƒ∆»«¿«¬…
ÏL L„Á Ì‰Ï Ú·˜ ÂÈ�·e»»»«»∆…∆∆
ÔÒÈ� L„Á ‡e‰ ,‰l‡b- ¿À»…∆ƒ»

קבע, בישראל, הקב"ה כשבחר

חודש יהיה ניסן חודש אשר

¯‡Lהגאולה ‡e‰L ,∆…
ÌÈL„ÁÏ ‰�M‰ניסן ומאז – «»»∆√»ƒ

כנאמר הראשון, 'החודש הוא

לחודשי לכם הוא "ראשון

נקרא תשרי וחודש השנה",

הוא ניסן וכן השביעי'. 'חודש

משלושתÌÈÏ‚¯Ïראשֿהשנה הוא ראשון הפסח, חג ניסן, שבחודש החג - »¿»ƒ

"ל נאמר נדבה הנודר (ֿאדם לומדהרגלים שמעון ר' לשלמו", יאחר א

(שנדר כסדרן, רגלים ג' שעברו הזמן במשך נדרו הביא לא אם נקרא ש'איחור'

וסוכות)) שבועות, פסח, הסדר: לפי החגים ועברו חגֿהפסח ÌÈÎÏnÏÂ¿«¿»ƒלפני
הי' ואם למלך, השנה מניין כמה בשטרות כותבים היו ישראל. מלכי למניין -

הרי שבט, בחודש מלך נעשה

כותבים היו ניסן מחודש החל

שנה כבר היא שהשנה בשטר

למלכותו 5CÈ¯ˆÂשני' .¿»ƒ
,ÔÈ·‰Ï.אÚa˜� ‰Ó È�tÓ ¿»ƒƒ¿≈«ƒ¿«

ÌÈL„ÁÏ ‰�M‰ L‡…̄«»»»√»ƒ
ÔÂÈÎc ,ÔÒÈ� L„Áa 'eÎÂ¿¿…∆ƒ»¿≈»
‰"aw‰ ¯ÁaL ˙ÚnL∆≈≈∆»««»»
L‡¯ ¯·k Úa˜� BÓÏBÚa¿»ƒ¿«¿»…
‰p‰ ,È¯Lz L„Áa ‰�M‰«»»¿…∆ƒ¿≈ƒ≈
L„Á Úa˜Ï C¯ˆ‰ ¯L‡k«¬∆À¿«ƒ¿…«…∆
¯LÙ‡ ‰È‰ ,‰l‡b ÏL∆¿À»»»∆¿»
L„Áa ‰Ê Ìb Úa˜iL∆À¿««∆¿…∆
L‡¯ ‰È‰iL ,È¯Lzƒ¿≈∆ƒ¿∆…
,ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎÏ ‰�M‰«»»¿»»ƒ¿»ƒ
ÏL L„Á Úa˜� ÚecÓe««ƒ¿«…∆∆
?‡˜Âc ÔÒÈ� L„Áa ‰l‡b¿À»¿…∆ƒ»«¿»

Ó‰ב. ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«
L¯„na ·e˙kM6ÏÚ ∆»«ƒ¿»«

,ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ˜eÒt‰«»«…∆«∆»∆
·È˙Îc ‡e‰ מה‰„‡ [=זהו ¬»ƒ¿ƒ

7‰Êשנאמר] ‰p‰ È„Bc ÏB˜ƒƒ≈∆
ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó ‡a»¿«≈«∆»ƒ
È‰Ó ,˙BÚ·b‰ ÏÚ ıt˜Ó¿«≈««¿»«ƒ
ÏB˜c ÌÈ�È�Ú‰ ˙eÎiL«»»ƒ¿»ƒ¿
?ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰Ï È„Bcƒ¿«…∆«∆»∆

Ó‰ג. ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«
‡¯Óba e�ÈˆnM8‡z‚Ït ∆»ƒ«¿»»¿À¿»

Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c ,ÚLB‰È¿À«¿«ƒ¡ƒ∆∆

dÈÏŒ‡¯È·Ò[היא [=דעתו ¿ƒ»≈
eÏ‡‚� ÔÒÈ�a(מצרים (מארץ ¿ƒ»ƒ¿¬

,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú È¯L˙·e¿ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ»≈
dÈÏŒ‡¯È·Ò ÚLB‰È Èa¯Â¿«ƒ¿À«¿ƒ»≈
‡˜'‰ ,‰p‰c ,˙‡Ê „BÚÂ .Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈ�·e eÏ‡‚� ÔÒÈ�a¿ƒ»ƒ¿¬¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈¿…¿ƒ≈«»

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



mklו dfd ycegd

נֹותנת הּסברא היתה יהֹוׁשע ּדרּבי אליּבא ׁשּגם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּבּגמרא
ראיֹות ּכּמה ּבגמרא וכּמּובא להּגאל, עתידין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּבתׁשרי
את הּגמרא ּדֹוחה ׁשּבמּסקנא אּלא אליעזר, רּבי ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלדעת
להבין, וצרי להּגאל. עתידין ׁשּבניסן ּומסיקה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָהראיֹות
הּנה ּבניסן, ׁשהיתה מֹודים הּכל מצרים ׁשּבגאּלת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּדכיון
ּבתׁשרי, ּתהיה העתידה ׁשהּגאּלה נאמר טעם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמאיזה
ּדכיון ּכלל, זה על 'סלקאּֿדעּת 'קא אין ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּדלכאֹורה
הּגאּלה ּגם ּתהיה מּסּתמא ּבניסן, היתה מצרים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻֻׁשּגאּלת

ּבניסן. ְֲִִָָָהעתידה

רּבֹותינּוÔÈ·‰Ïeב) מאמר ּתחּלה להקּדים צרי זה ּכל ¿»ƒְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
ּדהּנה,9ז"ל ּבּלילֹות. מצרים יציאת מזּכירין ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ

ּבׁשם ׁשּנקרא הּגלּות ׁשּבזמן העבֹודה על קאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלילֹות
ּבּמאמר וכּמבאר ּברמׁשא10לילה, רננא ׁשענין11ּבפרּוׁש , ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּנרּגׁש והינּו, והסּתר, ההעלם ּגדל על מֹורה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּלילה
אּלא ּבמאד, ּומסּתיר מעלים ׁשהּוא הּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹמציאּות
(זי ּדּור אּון זי מיט הארעוועט (ער ּבעצמֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּמתיּגע
ׁשּיהיה ואדרּבה, ויסּתיר, יעלים לא ׁשהּיׁש ׁשּפֹועל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹעד
ּבּטּול ּפֹועל ׁשהּוא אףֿעלּֿפי אמנם, לאין. הּיׁש ְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּטּול
ּדכיון לילה, ּבׁשם נקראת זֹו עבֹודה מּכלֿמקֹום, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָהּיׁש,
ּבּטּול, ּבֹו ׁשּפֹועל אּלא הּיׁש, את מרּגיׁש הּוא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּבעצם
העבֹודה ענין ׁשהּוא ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול רק זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהרי
מזּכירין וזהּו לילה. ּבׁשם נקרא ולכן ּתּתאה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדיחּודא

ה הּזכירה ּדענין ּבּלילֹות, מצרים ההמׁשכהיציאת ּוא ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָ
מּבחינת המׁשכה ּדהינּו אֹותּה, ׁשּמזּכירין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמהּבחינה
הּמצרים מּכל הּיציאה הּוא ׁשענינּה מצרים, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָיציאת
ּדיציאת זֹו ּובחינה העֹולמֹות, ּדהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָוההגּבלֹות
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'CzÚcŒ‡˜ÏÒ[הראשונה סברא בדעתם. ‡aÈÏ‡[=עלה ÌbL ‡¯Óba «¿»«¿»«¿»»∆««ƒ»
ÔÈ„È˙Ú[=לשיטתו] È¯L˙aL ˙�˙B� ‡¯·q‰ ‰˙È‰ ÚLB‰È Èa¯c¿«ƒ¿À«»¿»«¿»»∆∆∆¿ƒ¿≈¬ƒƒ

Ó‚a ‡·enÎÂ ,Ï‡b‰Ï˙BÈ‡¯ ‰nk להגאל,¯‡ עתידין שבתשרי ¿ƒ»≈¿«»ƒ¿»»«»¿»
‡˙בהתאם ‡¯Ób‰ ‰ÁBc ‡�˜qÓaL ‡l‡ ,¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ˙Ú„Ï¿«««ƒ¡ƒ∆∆∆»∆««¿»»»«¿»»∆

ÔÒÈ�aL ‰˜ÈÒÓe ˙BÈ‡¯‰»¿»¿ƒ»∆¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ»≈¿»ƒ
˙l‡‚aL ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿À«
ÌÈ„BÓ Ïk‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«…ƒ
‰p‰ ,ÔÒÈ�a ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»ƒ≈
¯Ó‡� ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆««…«
‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰L∆«¿À»»¬ƒ»ƒ¿∆
ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,È¯L˙a¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈
‰Ê ÏÚ 'CzÚcŒ‡˜ÏÒ»̃«¿»«¿»«∆
˙l‡bL ÔÂÈÎc ,ÏÏk¿»¿≈»∆¿À«
,ÔÒÈ�a ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»¿»¿ƒ»
‰l‡b‰ Ìb ‰È‰z ‡ÓzqÓƒ¿»»ƒ¿∆««¿À»

,ÔÒÈ�a ‰„È˙Ú‰וצריך »¬ƒ»¿ƒ»
ר' של טעמו מהו (א) להבין,

עתידין שבתשרי אליעזר

על עלה מדוע (ב) להיגאל,

ר' של לדעתו גם כך לומר הדעת

לבאר יקדים זאת, לבאר יהושע?

הגלות, וזמן מצרים, יציאת ענין

עבודת באופן מצבים ב' הם אשר

ה' באחדות בהתבוננות האדם

ו'יחודא עילאה' 'יחודא בעולם:

תתאה'.

‰‡˙˙ ‡„ÂÁÈ' '‰‡ÏÈÚ ‡„ÂÁÈ'.'

ה' אחדות - עילאה' 'יחודא

מתבונן האדם נעלה. באופן

הם העולמות כל אשר ומרגיש

האמיתית והמציאות ואפס, אין

מזה כתוצאה הקב"ה, רק היא

ואינו לאלקות לגמרי בטל הוא

זה במצב אחר. בדבר כלל חפץ

יציאת בזמן בניֿישראל היו

אמנם הן העולמות יותר, תחתון באופן ה' אחדות - תתאה' 'יחודא מצרים.

האדם מה'. וחיותו עולם קיים אותם, ומהווה מחי' הקב"ה אך מציאות,

הוא שהעיקר שיודע (למרות למציאות, העולם את עדיין מרגיש בזה המתבונן

ו'לילה', 'גלות' נקרא זה מצב אותו). המחי' האלקות העולם, שבתוך הפנימיות

עוד ש"אין האמיתית המציאות על המסתירה כמציאות נרגש שהעולם כיון

מלבדו".

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe (·9 ¿»ƒ»∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«¬««≈«

˙BÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ¯ÈkÊÓ,פירוש -Ì‚בקריאתֿשמע בלילות, «¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«≈
ה' "אני מצרים: יציאת זכירת בה שיש מפני ציצית פרשת אומרים ערבית, של

בחסידות: העניין מבואר מצרים". מארץ אתכם הוצאתי אשר ≈p‰c¿ƒ‰,אלקיכם
È‡˜ ˙BÏÈÏ[מוסב=]ÌLa ‡¯˜pL ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ ÏÚ ≈»≈«»¬»∆ƒ¿««»∆ƒ¿»¿≈

¯Ó‡na ¯‡·nÎÂ ,‰ÏÈÏ10 «¿»¿«¿…»««¬»
Le¯Ùaהפסוק על הזוהר לשון ¿≈

בואו בשמחה ה' את "עבדו

בצפרא "שמחה ברננה": לפניו

LÓ¯a‡ו [='שמחה'¯��‡ " ¿»»¿«¿»
בערב. היא ו'רננה' בבוקר היא

לזמן היא ב'ערב' והכוונה

הגלות] - 11ÔÈ�ÚLהחושך ,∆ƒ¿«
Ï„b ÏÚ ‰¯BÓ ‰ÏÈl‰««¿»∆«…∆
,e�È‰Â ,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿∆¿≈¿«¿
Li‰ ˙e‡ÈˆÓ Lb¯pL- ∆ƒ¿»¿ƒ«≈

והעולמות הנבראים מציאות

ואין עצמאית כ'ישות' הנראים

לעולם בורא יש כי בהם נרגש

¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ‡e‰L∆«¿ƒ«¿ƒ
ÚbÈ˙nL ‡l‡ ,„‡Óaƒ¿…∆»∆ƒ¿«≈«
ËÚÂÂÚ¯‡‰ ¯Ú) BÓˆÚa¿«¿∆»∆∆
CÈÊ C¯ec Ôe‡ CÈÊ ËÈÓƒƒ¿ƒ
ובתוך עצמות עם הוא [=מתייגע

Li‰Lעצמו] ÏÚBtL „Ú («∆≈∆«≈
,¯ÈzÒÈÂ ÌÈÏÚÈ ‡Ï…«¿ƒ¿«¿ƒ
Ïeha ‰È‰iL ,‰a¯„‡Â¿«¿«»∆ƒ¿∆ƒ

ÔÈ‡Ï Li‰'ה'יש בעולם גם - «≈»«ƒ
של האמיתית מציאות תורגש

לנבראים הנראית האלוקות

‡ÈtŒÏÚŒÛכ'אין' ,Ì�Ó‡ .»¿»««ƒ
,Li‰ Ïeha ÏÚBt ‡e‰L∆≈ƒ«≈
BÊ ‰„B·Ú ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬»
ÔÂÈÎc ,‰ÏÈÏ ÌLa ˙‡¯˜�ƒ¿≈¿≈«¿»¿≈»
˙‡ LÈb¯Ó ‡e‰ ÌˆÚaL∆¿∆∆«¿ƒ∆
Ba ÏÚBtL ‡l‡ ,Li‰«≈∆»∆≈
Ïeha ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,Ïehaƒ¬≈∆«ƒ
‡¯˜� ÔÎÏÂ ,‰‡zz ‡„eÁÈc ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,„·Ïa Li‰«≈ƒ¿«∆ƒ¿«»¬»¿ƒ»«»»¿»≈ƒ¿»
ÔÈ�Úc ,˙BÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ¯ÈkÊÓ e‰ÊÂ .‰ÏÈÏ ÌLa¿≈«¿»¿∆«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ¿«
e�È‰c ,d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÊnL ‰�ÈÁa‰Ó ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ‰¯ÈÎf‰«¿ƒ»««¿»»≈«¿ƒ»∆«¿ƒƒ»¿«¿
ÏkÓ ‰‡Èˆi‰ ‡e‰ d�È�ÚL ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙�ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»«¿ƒ»ƒ»

˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰c ˙BÏa‚‰‰Â ÌÈ¯ˆn‰משמעותה - «¿»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿¿»»
הגבלה של מצב כל אלא מצרים, בארץ רק לא היא מצרים' 'גלות של הפנימית

מצרים' 'יציאת 'מצרים'. בכלל הוא הרי העליונים, בעולמות אפילו ומיצר,
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אֹותּה ממׁשיכים מהעֹולמֹות, למעלה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמצרים
ּבאריכּות וכּמבאר ּדיחּודאּֿתּתאה. ּבעבֹודה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹּבּלילֹות,

החּיים עץ צרי12ּבקנטרס ּדיחּודאּֿתּתאה ּבעבֹודה ׁשּגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
מה ּכן ּגם וזהּו יחּודאֿעיּלאה. ּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלהמׁשי

על13ּׁשּכתּוב ּדקאי ּבּלילה, ׁשּגם ּבּלילה, אּויתי נפׁשי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הּנה הּלילה, חׁש ּבׁשם ׁשּנקרא הגלּות ּדזמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעבֹודה
ּבתכלית, והּצּמאֹון הרצֹוא ענין ׁשהּוא ,אּויתי אז ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּגם
אי ההתּבֹוננּות ּדהינּו נפׁשי, ּבחינת עלֿידי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַוהּוא

וחּיּותֹו נפׁשֹו הּוא נעׂשה14ׁשאלקּות ׁשעלֿידיֿזה , ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַֹ
ׁשּגם ּבּלילה, ּגם ,אּויתי ּבתכלית, והּצּמאֹון ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהרצֹוא
ׁשהּוא ,אּויתי ּבבחינת הּוא הרי והסּתר ההעלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַּבזמן
נעׂשה ּכאׁשר ּגם אמנם, יחּודאֿעיּלאה. המׁשכת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָענין
לפי והינּו ּבּלילה, מּכלֿמקֹום זה הרי ,אּויתי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּבחינת
ּבלבד, ּדיחּודאּֿתּתאה העבֹודה אפן זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבכללּות
ּבחינת נמׁש ּגּופא ּדיחּודאּֿתּתאה ׁשּבעבֹודה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ּכפי יחּודאֿעיּלאה ּבחינת רק זהּו אבל ְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָיחּודאֿעיּלאה,
לעבֹודה ּדֹומה זה ואין יחּודאּֿתּתאה, ּבבחינת ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבאה

עצמּה. מּצד ׁשהיא ּכפי ְְְִִִִִֶַַָָָָּדיחּודאֿעיּלאה

ּתֹורה'e‡·e¯ג) ּב'לּקּוטי הּמבאר עלּֿפי יּובן הענין ≈ְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ּתזריע (ּפרׁשת הּכתּוב15ּבפרׁשתנּו ּבפרּוׁש (16 ְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

לבבּתחת ּובטּוב ּבׂשמחה אלקי ה' את עבדּת לא אׁשר ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מׁשמע ּדלכאֹורה וגֹו', אֹויבי את ועבדּת ּכל, ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹמרב
העבֹודה ׁשאין רק אלקים, עֹובד ׁשהּוא ֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאףֿעלּֿפי
את ועבדּת הענׁש ימׁש אזי לבב, ּובטּוב ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבׂשמחה
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שלגבי עילאה' 'יחודא בחינת הוא זה מצב אלו, מיצרים מכל יציאה עניינה

קי אינם וה'מצרים' העולמות כל זו ÈˆÈc‡˙ימיםדרגה BÊ ‰�ÈÁ·e ,¿ƒ»ƒƒ«
,˙BÏÈla d˙B‡ ÌÈÎÈLÓÓ ,˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿»≈»»«¿ƒƒ»«≈
ıÚ Ò¯Ë�˜a ˙eÎÈ¯‡a ¯‡·nÎÂ .‰‡zzŒ‡„eÁÈc ‰„B·Úa»¬»¿ƒ»«»»¿«¿…»«¬ƒ¿À¿¿≈≈

ÌÈiÁ‰12‰„B·Úa ÌbL ««ƒ∆«»¬»
CÈ¯ˆ ‰‡zzŒ‡„eÁÈc¿ƒ»«»»»ƒ
Œ‡„eÁÈ ˙�ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»

.‰‡lÈÚעץ בקונטרס מבואר ƒ»»
מוהרש"ב (מאדמו"ר החיים

ביחודא התבוננות פעולת נ"ע),

עבודת על תתאה ויחודא עילאה

מהתבוננות כתוצאה האדם:

של באופן הדעת והעמקת

כל אין אשר עילאה', 'יחודא

האדם מגיע מבלעדו, מציאות

כל ביטול של באופן ה' לאהבת

מכל שמתבטל מציאותו,

רצונותיו. ומכל שלו החומריות

רק שייכת זה נעלה באופן עבודה

מהתבוננות אמנם סגולה. ליחידי

אשר תתאה', 'יחודא של באופן

האלוקי, בכוח החי עולם קיים

מרצונותיו מתבטל האדם אין

העניינים בתוך אלא לגמרי,

את הוא מחפש הגשמיים

היא זו ועבודה שבהם, האלקות

אדם כל גם אך אדם. כל מדת

בעצמו לעורר להשתדל צריך

'יחודא של באופן ביטול

שייך שאינו למרות עילאה'.

צריך זו, נעלית לעבודה באמת

זה בעניין להתבונן פעם מדי

זו ותנועה ממצבו, ולהתרומם

עצמית ו'הזזה' ביטול של

אמיתית עבודה לעבוד להמשיך יתחזק ומזה גופו וגסות חומריות את מחלישה

תתאה'. 'יחודא של באופן e˙kM·גם ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ13ÈLÙ� ¿∆«≈«∆»«¿ƒ
,‰ÏÈla EÈ˙Èe‡,בפסוק הפנימי ÏÚפירוש È‡˜c ,‰ÏÈla ÌbL ƒƒƒ««¿»∆«««¿»¿»≈«

Ìb ‰p‰ ,‰ÏÈl‰ CLÁ ÌLa ‡¯˜pL ˙eÏ‚‰ ÔÓÊc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿««»∆ƒ¿»¿≈…∆««¿»ƒ≈«
‡Bˆ¯‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,EÈ˙Èe‡ Ê‡:הפסוק כלשון ותשוקה. [=ריצה »ƒƒƒ∆ƒ¿»»»

ושוב"] רצוא ÈÁa�˙"והחיות È„ÈŒÏÚ ‡e‰Â ,˙ÈÏÎ˙a ÔB‡nv‰Â¿«ƒ»¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ«
B˙eiÁÂ BLÙ� ‡e‰ ˙e˜Ï‡L CÈ‡ ˙e��Ba˙‰‰ e�È‰c ,ÈLÙ�14 «¿ƒ¿«¿«ƒ¿¿≈∆¡…«¿¿«

שאני פירוש אויתיך, לכך האמיתיים, וחיי נפשי ה' שאתה מפני "כלומר, -

מ"ד) פרק (תניא נפשו" לחיי המתאוה כאדם לך ותאב ŒÈ„ÈŒÏÚLמתאוה ,∆«¿≈

nv‰Â ‡Bˆ¯‰ ‰NÚ� ‰Ê,‰ÏÈla Ìb ,EÈ˙Èe‡ ,˙ÈÏÎ˙a ÔB‡ ∆«¬∆»»¿«ƒ»¿«¿ƒƒƒƒ«««¿»
‡e‰L ,EÈ˙Èe‡ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿««∆¿≈¿∆¿≈¬≈ƒ¿ƒ«ƒƒƒ∆
˙�ÈÁa ‰NÚ� ¯L‡k Ìb ,Ì�Ó‡ .‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»«ƒ»ƒ»»»¿»««¬∆«¬∆¿ƒ«
˙eÏÏÎaL ÈÙÏ e�È‰Â ,‰ÏÈla ÌB˜ÓŒÏkÓ ‰Ê È¯‰ ,EÈ˙Èe‡ƒƒƒ¬≈∆ƒ»»««¿»¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»
‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆…∆»¬»
,„·Ïa ‰‡zzŒ‡„eÁÈc¿ƒ»«»»ƒ¿«
Œ‡„eÁÈc ‰„B·ÚaL ‡l‡∆»∆«¬»¿ƒ»
CLÓ� ‡Ùeb ‰‡zz«»»»ƒ¿»
,‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ»ƒ»»
˙�ÈÁa ˜¯ e‰Ê Ï·‡¬»∆«¿ƒ«
ÈÙk ‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈƒ»ƒ»»¿ƒ
Œ‡„eÁÈ ˙�ÈÁ·a ‰‡aL∆»»ƒ¿ƒ«ƒ»
‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰‡zz«»»¿≈∆∆
‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈc ‰„B·ÚÏ»¬»¿ƒ»ƒ»»
.dÓˆÚ „vÓ ‡È‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒƒ««¿»
יציאתֿמצרים "מזכירין לסיכום,

בחינת המשכת עניינו בלילות"

'יחודא - 'יציאתֿמצרים'

- 'בלילות' בעבודה גם עילאה',

תתאה'. 'יחודא - הגלות בזמן

באופן ה' עבודת כי יתבאר להלן

עבודה היא עילאה' 'יחודא של

אמיתי. ותענוג שמחה מתוך

לא אשר "תחת בפסוק: נאמר

בשמחה אלקיך ה' את עבדת

פירוש כל" מרוב לבב ובטוב

הבלתי העניינים בכתוב: הפשוט

בניֿ על באים (שבפרשה) רצויים

ה' את עבדו שלא לפי ישראל

להם, טוב שהי' בזמנים

מרוב לבב ובטוב ("בשמחה

הכתוב: ביאר האריז"ל כל").

את שעבודתם כך על הוא העונש

שמחה, מתוך היתה לא ה'

תגיע לפיכך שמחה מתוך היתה לא שהעבודה מאחר ה', את שעבדו אף כלומר

השמחה - כל" "מרוב בפסוק: דיוק עוד יתבאר (להלן ר"ל. התוכחה, אליהם

השמחה). סוגי מכל גבוהה היא ומצוות התורה בקיום הנדרשת

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»»«ƒ«¿…»¿ƒ≈»
ÚÈ¯Êz ˙L¯t) e�˙L¯Ùa15·e˙k‰ Le¯Ùa (16‡Ï ¯L‡ ˙Áz ¿»»»≈»»««¿ƒ«¿≈«»««¬∆…
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ז f"iyz'd ,oqip ycegd mikxan,ycegd zyxt ,rixfz zyxt zay

אֹותּה ממׁשיכים מהעֹולמֹות, למעלה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמצרים
ּבאריכּות וכּמבאר ּדיחּודאּֿתּתאה. ּבעבֹודה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹּבּלילֹות,

החּיים עץ צרי12ּבקנטרס ּדיחּודאּֿתּתאה ּבעבֹודה ׁשּגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
מה ּכן ּגם וזהּו יחּודאֿעיּלאה. ּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלהמׁשי

על13ּׁשּכתּוב ּדקאי ּבּלילה, ׁשּגם ּבּלילה, אּויתי נפׁשי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הּנה הּלילה, חׁש ּבׁשם ׁשּנקרא הגלּות ּדזמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעבֹודה
ּבתכלית, והּצּמאֹון הרצֹוא ענין ׁשהּוא ,אּויתי אז ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּגם
אי ההתּבֹוננּות ּדהינּו נפׁשי, ּבחינת עלֿידי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַוהּוא

וחּיּותֹו נפׁשֹו הּוא נעׂשה14ׁשאלקּות ׁשעלֿידיֿזה , ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַֹ
ׁשּגם ּבּלילה, ּגם ,אּויתי ּבתכלית, והּצּמאֹון ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהרצֹוא
ׁשהּוא ,אּויתי ּבבחינת הּוא הרי והסּתר ההעלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַּבזמן
נעׂשה ּכאׁשר ּגם אמנם, יחּודאֿעיּלאה. המׁשכת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָענין
לפי והינּו ּבּלילה, מּכלֿמקֹום זה הרי ,אּויתי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּבחינת
ּבלבד, ּדיחּודאּֿתּתאה העבֹודה אפן זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבכללּות
ּבחינת נמׁש ּגּופא ּדיחּודאּֿתּתאה ׁשּבעבֹודה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ּכפי יחּודאֿעיּלאה ּבחינת רק זהּו אבל ְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָיחּודאֿעיּלאה,
לעבֹודה ּדֹומה זה ואין יחּודאּֿתּתאה, ּבבחינת ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבאה

עצמּה. מּצד ׁשהיא ּכפי ְְְִִִִִֶַַָָָָּדיחּודאֿעיּלאה

ּתֹורה'e‡·e¯ג) ּב'לּקּוטי הּמבאר עלּֿפי יּובן הענין ≈ְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ּתזריע (ּפרׁשת הּכתּוב15ּבפרׁשתנּו ּבפרּוׁש (16 ְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

לבבּתחת ּובטּוב ּבׂשמחה אלקי ה' את עבדּת לא אׁשר ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מׁשמע ּדלכאֹורה וגֹו', אֹויבי את ועבדּת ּכל, ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹמרב
העבֹודה ׁשאין רק אלקים, עֹובד ׁשהּוא ֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאףֿעלּֿפי
את ועבדּת הענׁש ימׁש אזי לבב, ּובטּוב ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבׂשמחה
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שלגבי עילאה' 'יחודא בחינת הוא זה מצב אלו, מיצרים מכל יציאה עניינה

קי אינם וה'מצרים' העולמות כל זו ÈˆÈc‡˙ימיםדרגה BÊ ‰�ÈÁ·e ,¿ƒ»ƒƒ«
,˙BÏÈla d˙B‡ ÌÈÎÈLÓÓ ,˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿»≈»»«¿ƒƒ»«≈
ıÚ Ò¯Ë�˜a ˙eÎÈ¯‡a ¯‡·nÎÂ .‰‡zzŒ‡„eÁÈc ‰„B·Úa»¬»¿ƒ»«»»¿«¿…»«¬ƒ¿À¿¿≈≈

ÌÈiÁ‰12‰„B·Úa ÌbL ««ƒ∆«»¬»
CÈ¯ˆ ‰‡zzŒ‡„eÁÈc¿ƒ»«»»»ƒ
Œ‡„eÁÈ ˙�ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»

.‰‡lÈÚעץ בקונטרס מבואר ƒ»»
מוהרש"ב (מאדמו"ר החיים

ביחודא התבוננות פעולת נ"ע),

עבודת על תתאה ויחודא עילאה

מהתבוננות כתוצאה האדם:

של באופן הדעת והעמקת

כל אין אשר עילאה', 'יחודא

האדם מגיע מבלעדו, מציאות

כל ביטול של באופן ה' לאהבת

מכל שמתבטל מציאותו,

רצונותיו. ומכל שלו החומריות

רק שייכת זה נעלה באופן עבודה

מהתבוננות אמנם סגולה. ליחידי

אשר תתאה', 'יחודא של באופן

האלוקי, בכוח החי עולם קיים

מרצונותיו מתבטל האדם אין

העניינים בתוך אלא לגמרי,

את הוא מחפש הגשמיים

היא זו ועבודה שבהם, האלקות

אדם כל גם אך אדם. כל מדת

בעצמו לעורר להשתדל צריך

'יחודא של באופן ביטול

שייך שאינו למרות עילאה'.

צריך זו, נעלית לעבודה באמת

זה בעניין להתבונן פעם מדי

זו ותנועה ממצבו, ולהתרומם

עצמית ו'הזזה' ביטול של

אמיתית עבודה לעבוד להמשיך יתחזק ומזה גופו וגסות חומריות את מחלישה

תתאה'. 'יחודא של באופן e˙kM·גם ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ13ÈLÙ� ¿∆«≈«∆»«¿ƒ
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mklח dfd ycegd

הּמר הענׁש יהיה מה מּפני ּכי מּובן, אינֹו וזה ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹויב
ּכמֹו הענין, א לבד. הּׂשמחה חסרֹון מחמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּזה

ולא17ׁשּכתּוב טֹוב יעׂשה אׁשר ּבארץ צּדיק אין אדם ּכי ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
העּדר מּצד (ולא הענׁש נמׁש זה ּומחמת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיחטא,
ה' את עֹובד היה אּלּו ואףֿעלּֿפיֿכן, ְְִִִֵֵֶַַַָָָהּׂשמחה),
לבּטל זֹו ׂשמחה ׁשל ּכח ּגדֹול היה מצוה, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבׂשמחה
ּדין ׁשל לענין מקֹום יׁש ּכאׁשר ׁשּגם [והינּו, כּו' ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּדינים

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר חטא, ׁשל ענין יּסּורים18מּצד אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשּפֹורץ הּׂשמחה ענין מּצד מּכלֿמקֹום, חטא, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבלא

אׁשר19ּגדר ּתחת מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'], מתּבּטל הּכל היה , ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
אׁשר העוֹונֹות על הענׁש נמׁש כּו', ּבׂשמחה עבדּת ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹלא
הּׂשמחה ענין הכרח וזהּו ּכּנ"ל. כּו' ּבארץ צּדיק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאין
עלֿידי ׁשּדוקא מּפני הוי', ּבעבֹודת עּקרי ענין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
החטאים. ּבסּבת הּבאים הענינים ּכל מתּבּטלים ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָָהּׂשמחה

‰p‰Âעלֿידי זה הרי לׂשמחה, האדם ׁשּיבֹוא ּבכדי ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּׁשּכתּוב ּבמה לבּדֹו,20ההתּבֹוננּות ׁשמֹו נׂשּגב ּכי ְְְְְְִִִֶַַַָָ

ּפרּוׁש ּובהקּדים לעּמֹו. קרן וּירם וׁשמים, ארץ על ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהֹודֹו
ּכל מרב לבב ּובטּוב ּבׂשמחה גֹו' עבדּת ,21הּכתּוב ְְְְִֵֵַַָָָָָֹֹ

ּגדֹולה הּיֹותר הּׂשמחה היא ּומצוֹות ּבתֹורה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשהּׂשמחה
ותענּוג ׂשמחה ׁשל ענין ּדכל והינּו הּׂשמחה, סּוגי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָמּכל
לּׂשמ ּכלל ודגמא ּבער זה אין לצּיר, רק חהׁשאפׁשר ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

יֹותר למעלה ּגדֹול, הכי ּתענּוג ׁשהּוא ּומצוֹות, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּבּתֹורה
על ּדקאי ּכל, מרב ּפרּוׁש ׁשּזהּו ׁשּבגןֿעדן, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמהּתענּוג
העליֹון וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּדגןֿעדן, .22הּתענּוג ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

עד ּביֹותר, נעלה ּתענּוג הּוא ׁשּבגןֿעדן הּתענּוג ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּדהּנה,
הּתענּוג לגּבי ּכלל ּבער אינם הּזה עֹולם ּתענּוגי ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּכל

אמרּו ולכן לעלמא23ׁשּבגןֿעדן, וליתי דלדייניּה מּוטב ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבמאד, ּגדֹולים יּסּורים הם ּגיהּנם ׁשּיּסּורי ׁשאף ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹדאתי,

הּתׁשּובה ּבאּגרת ׁשּכתּוב הּזה24ּוכמֹו עֹולם יּסּורי ׁשּכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
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כ.17) ז, סע"א.18)קהלת נה, ובכ"מ.19)שבת ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ יגֿיד.20)ראה קמח, –21)תהלים לקמן בהבא

ואילך. ב נז, וארא תו"א שם.22)ראה וארא 202).23)תו"א ע' חי"ח (תו"מ פ"ו זו שנה רבים מים ד"ה וראה ב. טו, חגיגה

ב.24) א, להצ"צ סהמ"צ וראה לאיוב. הרמב"ן מהקדמת פי"ב.
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Á ˙ÓÁÓ ‰f‰ ¯n‰ L�Ú‰,ÔÈ�Ú‰ C‡ ?„·Ï ‰ÁÓO‰ ÔB¯Ò »…∆«««∆≈¬«∆¿«ƒ¿»¿««»ƒ¿»
·e˙kL BÓk17‡ÏÂ ·BË ‰NÚÈ ¯L‡ ı¯‡a ˜Ècˆ ÔÈ‡ Ì„‡ Èk ¿∆»ƒ»»≈«ƒ»»∆¬∆«¬∆¿…

,(‰ÁÓO‰ ¯cÚ‰ „vÓ ‡ÏÂ) L�Ú‰ CLÓ� ‰Ê ˙ÓÁÓe ,‡ËÁÈ∆¡»≈¬«∆ƒ¿»»…∆¿…ƒ«∆¿≈«ƒ¿»
,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ „·BÚ ‰È‰ el‡ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ»»≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»

‰ÁÓN ÏL Ák ÏB„b ‰È‰»»»…«∆ƒ¿»
'eÎ ÌÈ�Èc‰ Ïh·Ï BÊ¿«≈«ƒƒ
LÈ ¯L‡k ÌbL ,e�È‰Â]¿«¿∆««¬∆≈
„vÓ ÔÈc ÏL ÔÈ�ÚÏ ÌB˜Ó»¿ƒ¿»∆ƒƒ«
¯Ó‡Ók ,‡ËÁ ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆≈¿¿«¬«

Ï"Ê e�È˙Ba¯18ÔÈ‡ «≈«≈
ŒÏkÓ ,‡ËÁ ‡Ïa ÌÈ¯eqÈƒƒ¿…≈¿ƒ»
ÔÈ�Ú „vÓ ,ÌB˜Ó»ƒ«ƒ¿«

¯„b ı¯BtL ‰ÁÓO‰19- «ƒ¿»∆≈»≈
הגדרה כל לפרוץ השמחה טבע

שמח אדם כאשר והגבלה.

מתגבר בנו, בחתונת כמו ביותר,

כל על שעה באותה הוא

אם אותו, המגבילות תכונותיו

כאחד יהי' בטבעו ביישן הוא

לפני וידבר בטבעם התקיפים

או ממנו, וטובים גדולים אנשים

יצא בטבעו מרומם הוא אם

הפשוטים. כאנשים וירקוד מגדרו

שהאדם עלֿידי ה' בעבודת כן

שמחה מעורר בשמחה ה' עובד

כל המבטלת כביכול, למעלה,

חטא, בידו שיש ולמרות הדינים,

השמחה ‰Ïkמפני ‰È‰ ,»»«…
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,['eÎ Ïha˙Óƒ¿«≈«∆≈
z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz Ôk≈««¬∆…»«¿»
CLÓ� ,'eÎ ‰ÁÓNa¿ƒ¿»ƒ¿»
¯L‡ ˙B�BÂÚ‰ ÏÚ L�Ú‰»…∆«»¬¬∆
'eÎ ı¯‡a ˜Ècˆ ÔÈ‡≈«ƒ»»∆
ÔÈ�Ú Á¯Î‰ e‰ÊÂ .Ï"pk««¿∆∆¿«ƒ¿«
ÔÈ�Ú ‡e‰L ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿»
È�tÓ ,'ÈÂ‰ ˙„B·Úa È¯wÚƒ»ƒ«¬«¬»»ƒ¿≈
‰ÁÓO‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«ƒ¿»
ÌÈ�È�Ú‰ Ïk ÌÈÏha˙Óƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
.ÌÈ‡ËÁ‰ ˙aÒa ÌÈ‡a‰«»ƒ¿ƒ««¬»ƒ
Ì„‡‰ ‡B·iL È„Îa ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿≈∆»»»»

·e˙kM ‰Óa ˙e��Ba˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,‰ÁÓNÏ20·bN� Èk ¿ƒ¿»¬≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿«∆»ƒƒ¿»

ÌÈc˜‰·e .BnÚÏ Ô¯˜ Ì¯iÂ ,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÏÚ B„B‰ ,Bc·Ï BÓL¿¿««∆∆¿»»ƒ«»∆∆∆¿«¿«¿ƒ
Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa 'B‚ z„·Ú ·e˙k‰ Le¯t21, ≈«»»«¿»¿ƒ¿»¿≈»≈……

ÏkÓ ‰ÏB„b ¯˙Bi‰ ‰ÁÓO‰ ‡È‰ ˙BÂˆÓe ‰¯B˙a ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿»«≈¿»ƒ»
¯LÙ‡L ‚e�Ú˙Â ‰ÁÓN ÏL ÔÈ�Ú ÏÎc e�È‰Â ,‰ÁÓO‰ È‚eÒ≈«ƒ¿»¿«¿¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿«¬∆∆¿»
C¯Úa ‰Ê ÔÈ‡ ,¯iˆÏ ˜«̄¿«≈≈∆¿∆∆
‰ÁÓOÏ ÏÏk ‡Ó‚„Â¿À¿»¿»«ƒ¿»
‡e‰L ,˙BÂˆÓe ‰¯BzaL∆«»ƒ¿∆
‰ÏÚÓÏ ,ÏB„b ÈÎ‰ ‚e�Úz«¬¬ƒ»¿«¿»
ŒÔ‚aL ‚e�Úz‰Ó ¯˙BÈ≈≈««¬∆¿«
·¯Ó Le¯t e‰fL ,Ô„Ú≈∆∆∆≈≈…
‚e�Úz‰ ÏÚ È‡˜c ,Ïk…¿»≈«««¬
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ,Ô„ÚŒÔ‚c¿«≈∆«≈∆««¿

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â22הכתוב - ¿«≈∆»∆¿
שאינו על האדם את להוכיח בא

שבעבודת היוקר גודל את מרגיש

שמח אינו (שלכן הזה בעולם ה'

זו שעבודה יתברך) בעבודתו

למעלה מ'כל', למעלה היא

'כל' הנקרא הבא .מעולם
Ô„ÚŒÔ‚aL ‚e�Úz‰ ,‰p‰c¿ƒ≈««¬∆¿«≈∆
,¯˙BÈa ‰ÏÚ� ‚e�Úz ‡e‰«¬«¬∆¿≈
ÌÏBÚ È‚e�Úz ÏkL „Ú«∆»«¬≈»
ÏÏk C¯Úa Ì�È‡ ‰f‰«∆≈»¿∆∆¿»
,Ô„ÚŒÔ‚aL ‚e�Úz‰ Èa‚Ï¿«≈««¬∆¿«≈∆

e¯Ó‡ ÔÎÏÂ23·ËeÓ ¿»≈»¿»
‡ÓÏÚÏ È˙ÈÏÂ dÈ�ÈÈ„Ï„¿ƒ«¿≈¿≈≈¿«¿»

È˙‡„של מיתתו [=לאחר ¿»≈
המכונה - אבויה בן אלישע

לשולחו לא ברקיע אמרו - 'אחר'

בתורה, שעסק (כיון לגיהנום

וכן רעה) לתרבות שיצא קודם

בגןֿעדן להיכנס להניחו לא

אמר מאיר רבי שחטא), (מפני

אותו שידונו מוטב עלֿכך:

מחטאיו) יתנקה (שם לגיהנום

לעולםֿהבא] אחרֿכך ,ויבוא
Ì‰ Ìp‰Èb È¯eqiL Û‡L∆«∆ƒ≈≈ƒ…≈
,„‡Óa ÌÈÏB„b ÌÈ¯eqÈƒƒ¿ƒƒ¿…

·e˙kL BÓÎeבתניא ¿∆»
‰·eLz‰ ˙¯b‡a24ÏkL ¿ƒ∆∆«¿»∆»

‰f‰ ÌÏBÚ È¯eqÈאפילו הרמב"ן: בשם שם התשובה באגרת שמביא (כמו ƒ≈»«∆
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ּבּגיהּנם, אחת ׁשעה הּנפׁש ליּסּורי ּכלל ער להם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאין
ּגדֹול צער (ׁשהּוא ּגיהּנם יּסּורי ּכל ּכדאי ְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּומּכלֿמקֹום,
לעלמא ליתי ּבׁשביל הענג), הפ הּוא וצער ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּביֹותר,
הּתחּתֹון, ׁשּבגןֿעדן הּתענּוג ּבׁשביל ּגם ׁשּזהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּדאתי,
ׁשאפּלּו העליֹון, ׁשּבגןֿעדן הּתענּוג ּבׁשביל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּומּכלֿׁשּכן
הּתענּוג אמנם, ּבערּכֹו. אינֹו הּתחּתֹון ׁשּבגןֿעדן ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּתענּוג
ׁשּבגןֿעדן ׁשּזהּו ּפנימּיּות, ּבבחינת הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּבגןֿעדן

הּׁשכינה מּזיו ונהנין יֹוׁשבין הּוא25צּדיקים ּדיֹוׁשבין , ְְְְְֱִִִִִִִִֶַַָ
ּבפנימּיּות, מּׂשיגים ׁשהם היינּו ונהנין התיּׁשבּות, ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַמּלׁשֹון
ּבבחינת ׁשּבא עד ּבערּכם נתצמצם ׁשהאֹור לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו
הּוא ׁשּבעֹולמֹות הּגּלּוי ּכללּות כן ּוכמֹו ְְְִִִֵֶַָָָּפנימּיּות.

ׁשּכתּוב מה ּדזהּו ּפנימּיּות, ואת26ּבבחינת הּׁשמים את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּדממּלא האֹור על ּדקאי ּדייקא, מלא מלא, אני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָהארץ
ענין ּכללּות וגם ּפנימּיּות. ּבבחינת ׁשהּוא עלמין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּכל
ּכמֹו הּפנימּיּות, מּבחינת הּוא העֹולמֹות ְְְְִִִִִַַַָָהתהּוּות

נברא27ׁשּכתּוב מאמרֹות ּובעׂשרה וּיהי, אמר הּוא ּכי ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
מּבחינת28העֹולם הּוא ההתהּוּות ענין ׁשּכל והינּו, , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

אם ּכי ּכלל, 'עצמּות' ּבחינת זה ׁשאין ּבלבד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָהּדּבּור
עלּֿדרֿמׁשל ּדכמֹו ׁשם, ּכן ּגם נקרא ולכן ּבלבד. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהארה
הּוא אּלא ּכלל לעצמֹו נֹוגע אינֹו למּטה ּבאדם הּׁשם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָענין
ההתהּוּות ענין ׁשּכל למעלה, יּובן כן ּכמֹו ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהארה
ׁשּגם מּזה, ויתירה ּבלבד. והארה ׁשם מּבחינת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא
(זיו הֹודֹו ורק לבּדֹו, ׁשמֹו נׂשּגב ּכי ּכתיב ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִַַַָּבבחינת
ׁשּכל היינּו, וׁשמים, ארץ על ׁשמֹו) ּדבחינת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוהארה
ׁשמֹו ׁשל והארה זיו אּלא אינֹו וארץ ׁשּבּׁשמים ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּגּלּוי
וׁשמים ארץ הּכּונה אין וׁשמים, ארץ ׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד.
הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגם נכללים ּבזה אּלא ּבלבד, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּגׁשמּיים
ׁשּנקרא הּתחּתֹון ּגןֿעדן על קאי ּדארץ העליֹון, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוגןֿעדן
וׁשמים ּבארץ, נמצא הּוא ׁשּבכללּותֹו לפי ארץ, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבׁשם

העליֹון ּגןֿעדן על ׁשּבּׁשמים29קאי הּגּלּוי ּכל הּנה , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הֹודֹו רק הּוא העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוארץ,

ּבלבד. והארה זיו ׁשהּוא ׁשמֹו, ְְְִִֶֶֶַָָׁשל

Ì�Ó‡נעׂשה לעּמֹו) קרן (וּירם יׂשראל ּבני ׁשּמקּימים ּומצוֹות הּתֹורה עלֿידי »¿»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
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שנה) שבעים איוב של ‰LÙpיסורים È¯eqÈÏ ÏÏk C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆≈∆¿»¿ƒ≈«∆∆
Ìp‰Èb È¯eqÈ Ïk È‡„k ,ÌB˜ÓŒÏkÓe ,Ìp‰Èba ˙Á‡ ‰ÚL»»«««≈ƒ…ƒ»»¿«»ƒ≈≈ƒ…
ÏÈ·La ,(‚�Ú‰ CÙ‰ ‡e‰ ¯ÚˆÂ ,¯˙BÈa ÏB„b ¯Úˆ ‡e‰L)∆««»¿≈¿««≈∆»…∆ƒ¿ƒ
Ô„ÚŒÔ‚aL ‚e�Úz‰ ÏÈ·La Ìb e‰fL ,È˙‡c ‡ÓÏÚÏ È˙ÈÏ¿»¿»¿»ƒ∆∆«ƒ¿ƒ««¬∆¿«≈∆

ÔkLŒÏkÓe ,ÔBzÁz‰««¿ƒ»∆≈
ŒÔ‚aL ‚e�Úz‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ««¬∆¿«
elÙ‡L ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú≈∆»∆¿∆¬ƒ
Ô„ÚŒÔ‚aL ‚e�Úz‰««¬∆¿«≈∆
.Bk¯Úa B�È‡ ÔBzÁz‰««¿≈¿∆¿
ŒÔ‚aL ‚e�Úz‰ ,Ì�Ó‡»¿»««¬∆¿«
˙�ÈÁ·a ‡e‰ Ô„Ú≈∆ƒ¿ƒ«

˙eiÓÈ�tמרגישה בגןֿעדן - ¿ƒƒ
בא בתוכה, תענוג ופןהנשמה

מזה נהנית ולכך e‰fLמיושב, ,∆∆
ÌÈ˜Ècˆ Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆«ƒƒ
ÂÈfÓ ÔÈ�‰�Â ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿∆¡ƒƒƒ

‰�ÈÎM‰25‡e‰ ÔÈ·LBÈc , «¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈ�‰�Â ,˙e·MÈ˙‰ ÔBLlÓƒ¿ƒ¿«¿¿∆¡ƒ
ÌÈ‚ÈOÓ Ì‰L e�ÈÈ‰«¿∆≈«ƒƒ
ÈÙÏ e‰fL ,˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ∆∆¿ƒ
Ìk¯Úa ÌˆÓˆ˙� ¯B‡‰L∆»ƒ¿«¿≈¿∆¿»
˙�ÈÁ·a ‡aL „Ú«∆»ƒ¿ƒ«
˙eÏÏk ÔÎ BÓÎe .˙eiÓÈ�t¿ƒƒ¿≈¿»
‡e‰ ˙BÓÏBÚaL Èelb‰«ƒ∆»»
e‰Êc ,˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿∆

·e˙kL ‰Ó26ÌÈÓM‰ ˙‡ «∆»∆«»«ƒ
,‡ÏÓ È�‡ ı¯‡‰ ˙‡Â¿∆»»∆¬ƒ»≈
ÏÚ È‡˜c ,‡˜ÈÈc ‡ÏÓ»≈»¿»¿»≈«
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓc ¯B‡‰»ƒ¿«≈»»¿ƒ
ערך לפי ומוגבל מצומצם [=אור

ÈÁ·a�˙הנבראים] ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«
ÔÈ�Ú ˙eÏÏk Ì‚Â .˙eiÓÈ�t¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿«
‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»»
BÓk ,˙eiÓÈ�t‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒƒ¿

·e˙kL27¯Ó‡ ‡e‰ Èk ∆»ƒ»«
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ·e ,È‰iÂ«∆ƒ«¬»»«¬»

ÌÏBÚ‰ ‡¯·�28,e�È‰Â , ƒ¿»»»¿«¿
‡e‰ ˙ee‰˙‰‰ ÔÈ�Ú ÏkL∆»ƒ¿««ƒ¿«
,„·Ïa ¯eac‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒ¿«
'˙eÓˆÚ' ˙�ÈÁa ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿ƒ««¿
„·Ïa ‰¯‡‰ Ì‡ Èk ,ÏÏk¿»ƒƒ∆»»ƒ¿«
השפע ירידת על מורה 'דיבור' -

באופן יתברך מה' לעולם

לשומעים ולגלות האור להעביר רק שתפקידן הדיבור אותיות כמו מצומצם,

במחשבתו ונעלם צפון שהיה ÌLמה Ôk Ìb ‡¯˜� ÔÎÏÂ נשגב. ("כי ¿»≈ƒ¿»«≈≈
ÂÓ˘("לבדוB�È‡ ‰hÓÏ Ì„‡a ÌM‰ ÔÈ�Ú ÏLÓŒC¯cŒÏÚ BÓÎc ,ƒ¿«∆∆»»ƒ¿««≈»»»¿«»≈

Ô·eÈ ÔÎ BÓk ,„·Ïa ‰¯‡‰ ‡e‰ ‡l‡ ÏÏk BÓˆÚÏ Ú‚B�≈«¿«¿¿»∆»∆»»ƒ¿«¿≈»
ÔÈ�Ú ÏkL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆»ƒ¿«
˙�ÈÁaÓ ‡e‰ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ¿ƒ«
.„·Ïa ‰¯‡‰Â ÌL≈¿∆»»ƒ¿«
ÌbL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«
Èk ·È˙k BÓL ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿¿ƒƒ

Âc·Ï BÓL ·bN�גם - ƒ¿»¿¿«
בעלמא, הארה שהוא ה'שם',

מהעולמות לגמרי מרומם הוא

להחיותם יורד ‰B„Bאינו ˜¯Â ,ֹ¿«
˙�ÈÁ·c ‰¯‡‰Â ÂÈÊ)ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ«
,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÏÚ (BÓL¿«∆∆¿»«ƒ
Èelb‰ ÏkL ,e�ÈÈ‰«¿∆»«ƒ
B�È‡ ı¯‡Â ÌÈÓMaL∆«»«ƒ»»∆≈
BÓL ÏL ‰¯‡‰Â ÂÈÊ ‡l‡∆»ƒ¿∆»»∆¿

Ïaı¯‡ ·e˙kL ‰Óe .„· ƒ¿««∆»∆∆
ı¯‡ ‰�Âek‰ ÔÈ‡ ,ÌÈÓLÂ¿»«ƒ≈««»»∆∆
,„·Ïa ÌÈiÓLb‰ ÌÈÓLÂ¿»«ƒ««¿ƒƒƒ¿«
ŒÔb Ìb ÌÈÏÏÎ� ‰Êa ‡l‡∆»»∆ƒ¿»ƒ««
Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«≈∆
ÏÚ È‡˜ ı¯‡c ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿∆∆»≈«
‡¯˜pL ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿∆ƒ¿»
ÈÙÏ ,ı¯‡ ÌLa¿≈∆∆¿ƒ
‡ˆÓ� ‡e‰ B˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ¿»

ı¯‡a'בחי הוא הכללי עניינו - »»∆
התחתון גןֿעדן מקום 'ארץ';

ועשי' יצירה בעולמות ,הוא
Ô„ÚŒÔb ÏÚ È‡˜ ÌÈÓLÂ¿»«ƒ»≈««≈∆

ÔBÈÏÚ‰הבריאה שבעולם -29, »∆¿
ÌÈÓMaL Èelb‰ Ïk ‰p‰ƒ≈»«ƒ∆«»«ƒ
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ,ı¯‡Â»»∆«≈∆««¿
˜¯ ‡e‰ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆»∆¿«
ÂÈÊ ‡e‰L ,BÓL ÏL B„B‰∆¿∆ƒ

.„·Ïa ‰¯‡‰Â¿∆»»ƒ¿«
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ Ì�Ó‡»¿»«¿≈«»
È�a ÌÈÓi˜nL ˙BÂˆÓeƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈

) Ï‡¯NÈ:הפסוק Ì¯iÂהמשך ƒ¿»≈«»∆
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ּבּגיהּנם, אחת ׁשעה הּנפׁש ליּסּורי ּכלל ער להם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאין
ּגדֹול צער (ׁשהּוא ּגיהּנם יּסּורי ּכל ּכדאי ְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּומּכלֿמקֹום,
לעלמא ליתי ּבׁשביל הענג), הפ הּוא וצער ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּביֹותר,
הּתחּתֹון, ׁשּבגןֿעדן הּתענּוג ּבׁשביל ּגם ׁשּזהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּדאתי,
ׁשאפּלּו העליֹון, ׁשּבגןֿעדן הּתענּוג ּבׁשביל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּומּכלֿׁשּכן
הּתענּוג אמנם, ּבערּכֹו. אינֹו הּתחּתֹון ׁשּבגןֿעדן ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּתענּוג
ׁשּבגןֿעדן ׁשּזהּו ּפנימּיּות, ּבבחינת הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּבגןֿעדן

הּׁשכינה מּזיו ונהנין יֹוׁשבין הּוא25צּדיקים ּדיֹוׁשבין , ְְְְְֱִִִִִִִִֶַַָ
ּבפנימּיּות, מּׂשיגים ׁשהם היינּו ונהנין התיּׁשבּות, ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַמּלׁשֹון
ּבבחינת ׁשּבא עד ּבערּכם נתצמצם ׁשהאֹור לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו
הּוא ׁשּבעֹולמֹות הּגּלּוי ּכללּות כן ּוכמֹו ְְְִִִֵֶַָָָּפנימּיּות.

ׁשּכתּוב מה ּדזהּו ּפנימּיּות, ואת26ּבבחינת הּׁשמים את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּדממּלא האֹור על ּדקאי ּדייקא, מלא מלא, אני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָהארץ
ענין ּכללּות וגם ּפנימּיּות. ּבבחינת ׁשהּוא עלמין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּכל
ּכמֹו הּפנימּיּות, מּבחינת הּוא העֹולמֹות ְְְְִִִִִַַַָָהתהּוּות

נברא27ׁשּכתּוב מאמרֹות ּובעׂשרה וּיהי, אמר הּוא ּכי ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
מּבחינת28העֹולם הּוא ההתהּוּות ענין ׁשּכל והינּו, , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

אם ּכי ּכלל, 'עצמּות' ּבחינת זה ׁשאין ּבלבד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָהּדּבּור
עלּֿדרֿמׁשל ּדכמֹו ׁשם, ּכן ּגם נקרא ולכן ּבלבד. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהארה
הּוא אּלא ּכלל לעצמֹו נֹוגע אינֹו למּטה ּבאדם הּׁשם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָענין
ההתהּוּות ענין ׁשּכל למעלה, יּובן כן ּכמֹו ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהארה
ׁשּגם מּזה, ויתירה ּבלבד. והארה ׁשם מּבחינת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא
(זיו הֹודֹו ורק לבּדֹו, ׁשמֹו נׂשּגב ּכי ּכתיב ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִַַַָּבבחינת
ׁשּכל היינּו, וׁשמים, ארץ על ׁשמֹו) ּדבחינת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוהארה
ׁשמֹו ׁשל והארה זיו אּלא אינֹו וארץ ׁשּבּׁשמים ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּגּלּוי
וׁשמים ארץ הּכּונה אין וׁשמים, ארץ ׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד.
הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגם נכללים ּבזה אּלא ּבלבד, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּגׁשמּיים
ׁשּנקרא הּתחּתֹון ּגןֿעדן על קאי ּדארץ העליֹון, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוגןֿעדן
וׁשמים ּבארץ, נמצא הּוא ׁשּבכללּותֹו לפי ארץ, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבׁשם

העליֹון ּגןֿעדן על ׁשּבּׁשמים29קאי הּגּלּוי ּכל הּנה , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הֹודֹו רק הּוא העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוארץ,

ּבלבד. והארה זיו ׁשהּוא ׁשמֹו, ְְְִִֶֶֶַָָׁשל
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ּברכֹות ּבנּסח ּדהּנה, ּבזה, והענין ה'עצמּות'. ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻהמׁשכת
מצוֹות ויׁש ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר אֹומרים אנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָהּמצוֹות
על, ּבלׁשֹון ׁשּמברכין מצוֹות ויׁש ּבלמ"ד, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּמברכין
לּמצוה, ההתקּׁשרּות על מֹורה ּבלמ"ד ׁשהּברכה ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָוהינּו,
היינּו על ּבלׁשֹון והּברכה מהּמצוה, מקּבלים ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשאנּו
ּבּמצוה. ממׁשי והּוא מהּמצוה, למעלה הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהאדם
את לברר האדם צרי ּדמעיּקרא אמת, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּוׁשניהם
להיֹותֹו הּמצוה, מלּבׁשת ׁשּבֹו הּגׁשמי ׁשּבּדבר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּניצֹוצֹות

ּבנֹו ׁשם ּומ"ה ׁשמֹו מ"ה מ"ה, ב"ן,30מּבחינת ׁשּמברר , ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּמברר מהּמצוה למעלה הּוא ׁשהאדם על, לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזהּו
את מעלה הּוא הרי הּברּור, לאחרי אמנם, ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותּה.
ּבמצֹותיו, ׁשּזהּו הּקּב"ה, מצות ׁשהיא לׁשרׁשּה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמצוה

ּתפּלין מניח ׁשהּקּב"ה ז"ל רּבֹותינּו הקּב"ה31ּכמאמר , ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּוכתיב32מצלי ההמׁשכֹות33, ׁשּכל ּבצדקה, מדּבר אני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

מקּים ׁשהאדם עלֿידי הּנה צדקה, ּבדר הם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה
ׁשהם ּכפי לׁשרׁשם אֹותם ּומעלה למּטה הּמצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאת
מהּמצוֹות מקּבל הּוא אזי מּמׁש, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמצוֹותיו
קּדׁשנּו אׁשר וזהּו ּבלמ"ד. הּברכה נּסח ׁשּזהּו ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּלמעלה,
ּכ ּכל האדם מתעּלה הּמצוֹות קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבמצֹותיו,
גֹו' עבדּת וזהּו ה'עצמּות'. עם אחד ּדבר ׁשּנעׂשה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָעד
והּתענּוג ׁשהּׂשמחה ּכל, מרב לבב ּובטּוב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹּבׂשמחה
ּגם למעלה ּכל, מרב למעלה הּוא ּומצוֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹׁשּבּתֹורה
המׁשכת רק הּוא ּבגןֿעדן ׁשהרי ׁשּבגןֿעדן, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהּגּלּוי
המׁשכת נעׂשה ּומצוֹות הּתֹורה ועלֿידי ּבלבד, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהארה
ּומצוֹות הּתֹורה ּביקר האדם יתּבֹונן וכאׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹה'עצמּות'.
עס וועט (ער אצלֹו ויּונח זאת ׁשּיבין עד ְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹּכּנ"ל,
אזי אּפלייגן), ּדאס זי וועט אים ּבא אּון ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָפארׁשטיין

הּׂשמחה. לענין ׁשּיבֹוא ְְְִִֶַַַָָָׁשּי

Ì�Ó‡הּכּוונה ּתכלית אבל ּבּמח. רק היא זֹו ׂשמחה »¿»ְְֲִִִַַַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּלב, ּבהרּגׁש ּגם ׁשּימׁש 34היא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֻ

צרי ׁשּבּמח ׁשהּידיעה ,לבב אל והׁשבֹות הּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוידעּת
הּגרֹון מצר יׁש ולב הּמח ּבין אמנם, הּלב. אל ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלהׁשיבּה
וכּמבאר ּדמצרים. ענין ׁשּזהּו לּלב, הּמח ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּמפסיק
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מקֹומֹות ּוורידין,35ּבכּמה ּווׁשט קנה ּבֹו יׁש ׁשהּגרֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אכילה ּתאות הּוא ּדוׁשט ּגׁשמּיֹות, ּתאוֹות ענין ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָוהּוא
יצא ּדנפׁשֹו ׁשּבדּבּור, הּתענּוג הּוא קנה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּוׁשתּיה,

האמֹורי36ּבדּברֹו ּבחינת והּוא ענין37, הּוא ּוורידין , ְְְְְְֱִִִִִַַַָ
להוי' לא אׁשר הענינים ּבכל (קא (ּדער הּדמים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹרתיחת
ּובתכלית ּבקדּׁשה ׁשאינם הענינים ּכל ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהּמה,
ׁשּבטל ּדבר על אּלא ׁשֹורה הּקּב"ה ׁשאין ּדכיון ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבּטּול,

יתּבר ּבתכלית38אצלֹו ׁשאינם הענינים ּכל הרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּמה, להוי' לא ּכל39הּבּטּול, הוי' ּתֹועבת ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ההפסק יׁשנֹו זה ׁשּמּצד הּגרֹון, מצר ענין וזהּו לב. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּגבּה
ענין ונעׂשה ּבמֹוחֹו ׁשּמתּבֹונן ּדאף והּלב, הּמח ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹּבין
ּבהרּגׁש נמׁש זה אין מּכלֿמקֹום, ּבמֹוחֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּׂשמחה
מצרים, ּדיציאת הענין ׁשּיהיה הּוא לזה והעצה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּלב.
מן ימׁש ואזי כּו', ּוגבּולים הּמצרים את להסיר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֻהיינּו,

ׁשייפין לכל ּפליג ולּבא להּלב, ּבכל40הּמח ׁשּימׁש , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ּומצוֹות, ּדתֹורה הּׂשמחה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעניניו

ה'עצמּות'. ְְַַַָָהמׁשכת

ּבּמאמרÊ·e‰ד) הּמבאר ענין עֹוד ׁשהקׁשּו41יּובן מה , »∆ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ
הּפסּוק42ּבּספרים אׁשר43על אלקי הוי' אנכי ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

הוי' אנכי אֹומר אינֹו לּמה מצרים, מארץ ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהֹוצאתי
ׁשמים ּבריאת הלא וארץ, ׁשמים ּבראתי אׁשר ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאלקי

ׁשהיּו מהּפלאים ּגדֹול יֹותר פלא הּוא ּביציאתוארץ ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
רק היּו מצרים ּביציאת ׁשהיּו הענינים ּכל ׁשהרי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצרים,
יׁש היא וארץ ׁשמים ּבריאת מהּֿׁשאיןּֿכן מּיׁש, ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש
למימר ליּה הוה ּכן ואם ּגדֹול, יֹותר ּפלא ׁשּזהּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמאין,
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יי f"iyz'd ,oqip ycegd mikxan,ycegd zyxt ,rixfz zyxt zay

מקֹומֹות ּוורידין,35ּבכּמה ּווׁשט קנה ּבֹו יׁש ׁשהּגרֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אכילה ּתאות הּוא ּדוׁשט ּגׁשמּיֹות, ּתאוֹות ענין ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָוהּוא
יצא ּדנפׁשֹו ׁשּבדּבּור, הּתענּוג הּוא קנה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּוׁשתּיה,

האמֹורי36ּבדּברֹו ּבחינת והּוא ענין37, הּוא ּוורידין , ְְְְְְֱִִִִִַַַָ
להוי' לא אׁשר הענינים ּבכל (קא (ּדער הּדמים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹרתיחת
ּובתכלית ּבקדּׁשה ׁשאינם הענינים ּכל ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהּמה,
ׁשּבטל ּדבר על אּלא ׁשֹורה הּקּב"ה ׁשאין ּדכיון ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבּטּול,

יתּבר ּבתכלית38אצלֹו ׁשאינם הענינים ּכל הרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּמה, להוי' לא ּכל39הּבּטּול, הוי' ּתֹועבת ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ההפסק יׁשנֹו זה ׁשּמּצד הּגרֹון, מצר ענין וזהּו לב. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּגבּה
ענין ונעׂשה ּבמֹוחֹו ׁשּמתּבֹונן ּדאף והּלב, הּמח ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹּבין
ּבהרּגׁש נמׁש זה אין מּכלֿמקֹום, ּבמֹוחֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּׂשמחה
מצרים, ּדיציאת הענין ׁשּיהיה הּוא לזה והעצה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּלב.
מן ימׁש ואזי כּו', ּוגבּולים הּמצרים את להסיר ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֻהיינּו,

ׁשייפין לכל ּפליג ולּבא להּלב, ּבכל40הּמח ׁשּימׁש , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ּומצוֹות, ּדתֹורה הּׂשמחה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעניניו

ה'עצמּות'. ְְַַַָָהמׁשכת

ּבּמאמרÊ·e‰ד) הּמבאר ענין עֹוד ׁשהקׁשּו41יּובן מה , »∆ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ
הּפסּוק42ּבּספרים אׁשר43על אלקי הוי' אנכי ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

הוי' אנכי אֹומר אינֹו לּמה מצרים, מארץ ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהֹוצאתי
ׁשמים ּבריאת הלא וארץ, ׁשמים ּבראתי אׁשר ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאלקי

ׁשהיּו מהּפלאים ּגדֹול יֹותר פלא הּוא ּביציאתוארץ ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
רק היּו מצרים ּביציאת ׁשהיּו הענינים ּכל ׁשהרי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצרים,
יׁש היא וארץ ׁשמים ּבריאת מהּֿׁשאיןּֿכן מּיׁש, ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש
למימר ליּה הוה ּכן ואם ּגדֹול, יֹותר ּפלא ׁשּזהּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמאין,
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ÔÈ‡L ÔÂÈÎc ,Ïeha‰«ƒ¿≈»∆≈
ÏÚ ‡l‡ ‰¯BL ‰"aw‰«»»∆∆»«
BÏˆ‡ ÏËaL ¯·c»»∆»≈∆¿

C¯a˙È38Ïk È¯‰ , ƒ¿»≈¬≈»
˙ÈÏÎ˙a Ì�È‡L ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ
,‰n‰ 'ÈÂ‰Ï ‡Ï - Ïeha‰«ƒ…«¬»»≈»

·e˙kL BÓÎe39˙·ÚBz ¿∆»¬«
e‰ÊÂ .·Ï d·b Ïk 'ÈÂ‰¬»»»¿«≈¿∆
„vnL ,ÔB¯b‰ ¯ˆÓ ÔÈ�Úƒ¿«≈««»∆ƒ«
ÔÈa ˜ÒÙ‰‰ B�LÈ ‰Ê∆∆¿«∆¿≈≈

,·l‰Â Án‰הדברים כל «…«¿«≈
על המורים בגרון, שמיצר הנ"ל

העולם,רי בתאוות השיקוע בוי

לא שבמוח שההשכלה גורמים

הלב, על »¿Û‡cתפעל
‰NÚ�Â BÁBÓa Ô�Ba˙nL∆ƒ¿≈¿¿«¬∆

Lb¯‰a CLÓ� ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,BÁBÓa ‰ÁÓO‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»»≈∆ƒ¿»¿∆¿≈
,e�ÈÈ‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈ�Ú‰ ‰È‰iL ‡e‰ ‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â .·l‰«≈¿»≈»¿∆∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ«¿
Án‰ ÔÓ CLÓÈ ÈÊ‡Â ,'eÎ ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«¬«À¿«ƒ«…«

ÔÈÙÈÈL ÏÎÏ ‚ÈÏt ‡aÏÂ ,·l‰Ï40[האברים לכל חיות חולק ,[=הלב ¿«≈¿ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ‰ÁÓO‰ ÂÈ�È�Ú ÏÎa CLÓiL∆À¿«¿»ƒ¿»»«ƒ¿»¿»ƒ¿∆«¿≈∆

.'˙eÓˆÚ'‰ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ�ֿבתורה לשמחה לבוא הדרך לסיכום, «¬∆«¿»«»«¿
'הארה', מבחינת רק הם שבעולם ותענוג שמחה עניני שכל התבוננות ומצוות:

זו שמחה להמשיך וכדי ה'עצמות'. המשכת נעשה תורהֿומצוות עלֿידי אולם

של וגבולים המצרים מכל יציאה מצרים' 'יציאת עלֿידי הוא הלב, אל מהמוח

תענוגי על הרומז הגרון מיצר

תתן שבלב זו ושמחה הזה. עולם

התורה בקיום מעשיו לכל חיות

זה,ומצוות. לענין [דוגמא

את בתוכו מעורר אדם שכאשר

"יציאת הפנימית, השמחה

כל על בזה פועל מצרים",

בשמחה שיהיו כוחותיו

בגמרא מצאנו ובהתעוררות,

זירא "רב ב): (עז, שבת במסכת

בדיחא דהוה יהודה.. לרב אשכח

כל מיניה בעי הוה ואי דעתיה

ליה" אמר הוה עלמא חללי

יהודה.. רב את פגש זירא [=רב

שואל הי' ואם בשמחה, בהיותו

בעולם הנעשה דבר בכל ממנו

בחסידות ומבואר לו], אומר היה

רבי להרה"ק הרמון פלח (בספר

מפני שזהו נ"ע) מפאריטש הלל

מאוד שמח שהי' התענוג שאור

ובפרט נפשו כוחות בכל האיר

שהי' שבנפשו החכמה בכוח

מה כל על להשיב גבולי בלתי

שהדברים למרות אצלו, שישאל

בדרךֿכלל.] מהשגתו עמוקים

ÔÈ�Ú „BÚ Ô·eÈ ‰Ê·e („»∆»ƒ¿»
¯Ó‡na ¯‡·n‰41‰Ó , «¿…»««¬»«
ÌÈ¯Ùqa eL˜‰L42ÏÚ ∆ƒ¿«¿»ƒ«

˜eÒt‰43'ÈÂ‰ ÈÎ�‡ «»»…ƒ¬»»
EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡¡…∆¬∆≈ƒ
B�È‡ ‰nÏ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ»»≈

Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ�‡ ¯ÓB‡‡Ï‰ ,ı¯‡Â ÌÈÓL È˙‡¯a ¯L‡ EÈ˜ ≈»…ƒ¬»»¡…∆¬∆»»ƒ»«ƒ»»∆¬…
eÈ‰L ÌÈ‡Ït‰Ó ÏB„b ¯˙BÈ ‡ÏÙ ‡e‰ ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯a¿ƒ«»«ƒ»»∆∆∆≈»≈«¿»ƒ∆»
eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈ�È�Ú‰ Ïk È¯‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ∆¬≈»»ƒ¿»ƒ∆»ƒƒ«ƒ¿«ƒ»

LiÓ LÈ לנחש)¯˜ והמטה לדם נהפכו È¯a‡˙(המים ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó , «≈ƒ≈«∆≈≈¿ƒ«
Ôk Ì‡Â ,ÏB„b ¯˙BÈ ‡Ït e‰fL ,ÔÈ‡Ó LÈ ‡È‰ ı¯‡Â ÌÈÓL»«ƒ»»∆ƒ≈≈«ƒ∆∆∆∆≈»¿ƒ≈
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ּדבריאת הּוא, הענין א וארץ. ׁשמים ּבראתי ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָאׁשר
ׁשּבעׂשרה וכּנ"ל ּבלבד, מהארה היא וארץ ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשמים
עלֿידי אבל ּבלבד. הארה ׁשּזהּו העֹולם, נברא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאמרֹות
נאמר ולכן ה'עצמּות'. המׁשכת נעׂשה ּומצוֹות ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָּתֹורה
מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי הוי' אנכי ּתֹורה ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבמּתן
הּׂשמחה הּנה מּמצרים הּיציאה עלֿידי ּכי, ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָמצרים,
לכל ּפליג ולּבא לּלב, ּגם נמׁשכת ּומצוֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּתֹורה
ההמׁשכה היא ּומצוֹות ׁשּבּתֹורה הּׂשמחה והרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשייפין,
ׁשמים מּבריאת יֹותר הרּבה למעלה ה'עצמּות', ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּמּצד

ּבלבד. הארה רק ׁשהיא ְִִֶֶֶַַָָָָוארץ

מּכלp‰Âֿ‰ה) מּמצרים, הּיציאה להיֹות ׁשּצרי אף ¿ƒ≈ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ
ּבטלה ּגּופא ּבמצרים ׁשּגם מצינּו ְְְִִִֶַַָָָָָמקֹום,

ּבלבד,8העבֹודה ּדגאּלה אתחלּתא היה ׁשּזה אּלא , ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ענינים ּוב' מּמצרים. ּכׁשּיצאּו היתה הּׁשלמה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוהּגאּלה
העבֹודה ּבטלה ּדבתׁשרי ותׁשרי, ּבניסן הּוא זמּנם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָאּלּו
והענין ּבלבד, ּדגאּלה אתחלּתא רק זהּו אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמאבֹותינּו,
ּבניסן. היה ׁשלמה, הּגאּלה היתה ׁשאז מצרים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻּדיציאת
ּבחינֹות ב' יׁש ּגּופא ׁשּבתׁשרי ּבהקּדים יּובן הענין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּובאּור
ׁשּבתׁשרי הּנעלית הּמדרגה ּגם ּומּכלֿמקֹום, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּומדרגֹות,
הּמדרׁש לׁשֹון ּדהּנה, ׁשּבניסן. הּגּלּוי לגּבי ּבער ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינּה
ב' ּכאן יׁש ּכן, ואם ּבעֹולמֹו, הּקּב"ה מּׁשּבחר ְְִִֵֵֶַַָָָָָהּוא
ׁשּבחר והּבחירה עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ּכפי העֹולם ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָענינים,
עּלּוי ּבעֹולם נתוּסף זֹו ּבחירה ׁשעלֿידי ּבעֹולמֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּקּב"ה

ה לגּבי ויּובןּבאיןֿערֹו עצמֹו. מּצד ׁשהּוא ּכפי עֹולם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
ּבאיזה ּבֹוחר ׁשּכאׁשר ודם, ּבׂשר ּבמל עלּֿדרֿמׁשל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה
ׁשהרי ּבֹו, ׁשּבחר ּבענין ּבאיןֿערֹו עּלּוי נתוּסף אזי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָענין,
ועלֿידיֿזה ,לּמל ּכלל ׁשּי אינֹו עצמֹו מּצד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהענין
יּובן ועלּֿדרֿזה .הּמל ׁשל ענינֹו נעׂשה הרי ּבֹו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבחר

ועּלּוי המׁשכה ּתֹוספת ׁשל ענין הּוא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ׁשּבחר ׁשהּבחירה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלמעלה,
והּבחירה עצמֹו מּצד העֹולם אּלּו, ענינים ּוב' עצמֹו. מּצד ׁשהּוא ּכפי העֹולם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלגּבי
העֹולם נברא ּבאלּול ּבכ"ה ּדהּנה, זמּנים. ּבב' הם ּבעֹולמֹו, הּקּב"ה ,44ׁשּבחר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבתׁשרי ּבא' היתה ּבעֹולם והּבחירה עצמֹו. מּצד ׁשהּוא ּכפי העֹולם ּבחינת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּזהּו
לבׁש ּגאּות מל הוי' הראׁשֹון אדם אמר ׁשאז הּׁשנה), ּכּונת45(ראׁש ׁשּזֹוהי , ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

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

א.44) טז, ר"ה ר"ן וראה פ"ח. פדר"א השביעי. בחודש פסיקתא רפכ"ט. תהלים45)ויק"ר יל"ש פי"א. פדר"א וראה א. צג, תהלים

עה"פ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰[לומר לו ‡C[=היה ?ı¯‡Â ÌÈÓL È˙‡¯a ¯L‡ ¬»≈¿≈«¬∆»»ƒ»«ƒ»»∆«
Ï"pÎÂ ,„·Ïa ‰¯‡‰Ó ‡È‰ ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯·c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«»«ƒ»»∆ƒ≈∆»»ƒ¿«¿««

„·Ïa ‰¯‡‰ e‰fL ,ÌÏBÚ‰ ‡¯·� ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚaLכל - ∆«¬»»«¬»ƒ¿»»»∆∆∆»»ƒ¿«
ממנו הארה מבחינת רק הוא לעולם הקב"ה של È„ÈŒÏÚהיחס Ï·‡ .¬»«¿≈

‰NÚ� ˙BÂˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿«¬∆
ÔÎÏÂ .'˙eÓˆÚ'‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿¿»≈
ÈÎ�‡ ‰¯Bz ÔzÓa ¯Ó‡�∆¡«¿««»»…ƒ
¯L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¬∆
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰- ≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

(כלשון רוממות על מורה 'אנכי'

שאנכי" מי "אנכי הידוע

הארה דרגות מכל שלמעלה

גילוי עלֿידי וגילויים),

מהמיצר היציאה הוא ה'עצמות'

‰Èˆi‡‰וגבול È„ÈŒÏÚ ,Èk ,ƒ«¿≈«¿ƒ»
‰ÁÓO‰ ‰p‰ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«ƒ¿»
˙ÎLÓ� ˙BÂˆÓe ‰¯BzaL∆«»ƒ¿ƒ¿∆∆
ÏÎÏ ‚ÈÏt ‡aÏÂ ,·lÏ Ìb««≈¿ƒ»»ƒ¿»
‰ÁÓO‰ È¯‰Â ,ÔÈÙÈÈL«¿ƒ«¬≈«ƒ¿»
‡È‰ ˙BÂˆÓe ‰¯BzaL∆«»ƒ¿ƒ
„vnL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ«
‰ÏÚÓÏ ,'˙eÓˆÚ'‰»«¿¿«¿»
˙‡È¯aÓ ¯˙BÈ ‰a¯‰«¿≈≈ƒ¿ƒ«
˜¯ ‡È‰L ı¯‡Â ÌÈÓL»«ƒ»»∆∆ƒ«

.„·Ïa ‰¯‡‰∆»»ƒ¿«
CÈ¯vL Û‡ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«∆»ƒ
,ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
ÌbL e�ÈˆÓ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒ∆«

‡Ùeb ÌÈ¯ˆÓaהיו כאשר - ¿ƒ¿«ƒ»
במצרים «¿«ÏËa‰עדיין

‰„B·Ú‰8‰È‰ ‰fL ‡l‡ , »¬»∆»∆∆»»
,„·Ïa ‰l‡‚c ‡zÏÁ˙‡«¿«¿»ƒ¿À»ƒ¿«
‰˙È‰ ‰ÓÏM‰ ‰l‡b‰Â¿«¿À»«¿≈»»¿»
'·e .ÌÈ¯ˆnÓ e‡ˆiLk¿∆»¿ƒƒ¿«ƒ
‡e‰ ÌpÓÊ el‡ ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ≈¿«»
È¯L˙·c ,È¯L˙Â ÔÒÈ�a¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
‰„B·Ú‰ ‰ÏËa»¿»»¬»
˜¯ e‰Ê Ï·‡ ,e�È˙B·‡Ó≈¬≈¬»∆«
,„·Ïa ‰l‡‚c ‡zÏÁ˙‡«¿«¿»ƒ¿À»ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
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ּבא' היה ׁשּזה ּבעֹולם, הּבחירה ענין והּוא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּבריאה,
מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה נאמר ועלֿזה ּדוקא, ,46ּבתׁשרי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

הּבריאה. ּכּונת ׁשּזֹוהי ְְִִִֶַַַָָלפי

‰p‰Âּדכ"ה הּוא, הּׁשנה לראׁש ּבאלּול כ"ה ּבין ההפרׁש ¿ƒ≈ְְְֱֵֵֶֶַַָָֹ
הּיֹום (זה הּׁשנה וראׁש ּכה, ּבחינת הּוא ְְֱִֶֶַַַָָֹֹּבאלּול

זה ּבחינת הּוא (מעׂשי ּגדֹול47ּתחּלת הפרׁש ׁשּיׁש , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּבכה48ּביניהם, נתנּבאּו הּנביאים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ּכאּלּו, הּוא ּדכה ּביניהם, וההפרׁש ּבזה, נתנּבא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹּומׁשה
לעצמֹו מצּיר רק אּלא עצמֹו, הּדבר את רֹואה ׁשאינֹו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהיינּו
ּבאפן הּוא זה ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן הּדבר, ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכאּלּו

זה ואֹומר ּבאצּבעֹו מבין49ׁשּמראה ּכׁשאדם ועלּֿדר . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּדבר, את רֹואה ּכ ואחר ּפרטיו ּבכל מׂשּכל ּדבר ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאיזה

קד ׁשּגם ּדאף ּביֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש אצלֹו נעׂשה הביןאזי ם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
הּוא ּׁשהבין מה ּכל מּכלֿמקֹום, ּפרטיו, ּבכל הענין ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָאת
עדין, ראה לא הּדבר מהּות עצם אבל ּבלבד, ּדמּות ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹרק
הּמהּות, עצם את הּוא רֹואה ׁשאז הּדבר, את ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּוכׁשרֹואה
ּבין ההפרׁש הּוא ועלּֿדרֿזה אצלֹו. ּגדֹול חּדּוׁש זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהרי
ואסּפקלריא מאירה ׁשאינּה אסּפקלריא ל'זה', ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ'ּכה'

ּבחינת50הּמאירה ּכה, ּבחינת הּוא ּבאלּול כ"ה והּנה, . ְְְְֱִִִִֵֶַַַָֹ
ּבכ"ה ׁשהרי מאירה, ׁשאינּה אסּפקלריא ּבלבד, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכדמּותנּו
מעלים הּוא הרי עצמֹו ׁשּמּצד העֹולם, נברא ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָּבאלּול
את ׁשּירּגיׁש הּיׁש, ּבּטּול ּבעצמֹו ּפֹועל ּכאׁשר וגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּומסּתיר,
והינּו, ּבלבד, יחּודאּֿתּתאה רק זה הרי כּו', ְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָֹהאלקּות
הּיׁש, ּומציאּות העֹולם הרּגׁש הּוא ּובפׁשיטּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּבעצם
ּבלבד, ּכדמּותנּו ּבחינת הּוא ׁשּבנפׁשֹו האלקּות ְְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָֹוהמׁשכת
ּבחינת המׁשכת הּוא הּׁשנה ּבראׁש אמנם ּכה. ְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֹּבחינת
היינּו, האלקּות, עצם ׁשּמאיר זה, ּבחינת ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹיחּודאֿעיּלאה,

אּלא ּבלבד, ּדמּות ּבחינת ׁשהּוא העֹולמֹות, מּצד ּומּובן מּׂשג ׁשהּוא ּכמֹו רק ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלא
העֹולמֹות. מהּׂשגת למעלה עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ּכפי האלקּות ּבחינת ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּמאיר

Ì�Ó‡הענין אמּתית אינּה הּׁשנה ׁשּבראׁש יחּודאֿעיּלאה ּבחינת המׁשכת ּגם »¿»ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּביחּודאֿ ׁשּנמׁשכת ּכפי יחּודאֿעיּלאה ּבחינת רק אּלא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדיחּודאֿעיּלאה,
ּבאלּול כ"ה לגּבי הּׁשנה ּדראׁש הּמעלה ׁשּגדלה אף ולכן, ב). סעיף (ּכּנ"ל ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּתּתאה
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א).46) כז, (ר"ה דר"ה מוסף ב.47)תפלת מז, נצבים לקו"ת ב.48)ראה ל, מטות ופרש"י ספכ"ג.49)ספרי יבמות50)שמו"ר ראה

ב. מט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'‡a ‰È‰ ‰fL ,ÌÏBÚa ‰¯ÈÁa‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,‰‡È¯a‰ ˙�ek«»««¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»»»∆∆»»¿
EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ ,‡˜Âc È¯L˙a46ÈÙÏ , ¿ƒ¿≈«¿»¿«∆∆¡«∆«¿ƒ««¬∆¿ƒ

‰‡È¯a‰ ˙�ek È‰BfLהתגלות בשביל הוא העולם בריאת תכלית "כי - ∆ƒ«»««¿ƒ»
ז). פרק והאמונה היחוד (שער יתברך" מלכותו

‰"Î ÔÈa L¯Ù‰‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿≈≈
‰�M‰ L‡¯Ï ÏeÏ‡a∆¡¿…«»»
‡e‰ ÏeÏ‡a ‰"Îc ,‡e‰¿∆¡

k ˙�ÈÁa‰�M‰ L‡¯Â ,‰ ¿ƒ«…¿…«»»
(EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê)∆«¿ƒ««¬∆

‰Ê ˙�ÈÁa ‡e‰47LiL , ¿ƒ«∆∆≈
,Ì‰È�Èa ÏB„b L¯Ù‰∆¿≈»≈≈∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók48 ¿«¬««≈«

‰Îa e‡a�˙� ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒƒ¿«¿¿…
ה'") אמר �˙�a‡("כה ‰LÓe…∆ƒ¿«≈

‰Êa("'ה צוה אשר הדבר ,("זה ¿∆
‰Îc ,Ì‰È�Èa L¯Ù‰‰Â¿«∆¿≈≈≈∆¿…
B�È‡L e�ÈÈ‰ ,el‡k ‡e‰¿ƒ«¿∆≈
,BÓˆÚ ¯·c‰ ˙‡ ‰‡B¯∆∆«»»«¿
BÓˆÚÏ ¯iˆÓ ˜¯ ‡l‡∆»«¿«≈¿«¿
Œ‰Ó ,¯·c‰ e‰fL el‡k¿ƒ∆∆«»»«
‡e‰ ‰Ê ˙�ÈÁa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ«∆
BÚaˆ‡a ‰‡¯nL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿∆¿∆¿»

‰Ê ¯ÓB‡Â49C¯cŒÏÚÂ . ¿≈∆¿«∆∆
¯·c ‰ÊÈ‡ ÔÈ·Ó Ì„‡Lk¿∆»»≈ƒ≈∆»»
¯Á‡Â ÂÈË¯t ÏÎa ÏkNÓÀ¿»¿»¿»»¿««
ÈÊ‡ ,¯·c‰ ˙‡ ‰‡B¯ Ck»∆∆«»»¬«
ÏB„b LecÁ BÏˆ‡ ‰NÚ�«¬∆∆¿ƒ»
Ì„˜ ÌbL Û‡c ,¯˙BÈa¿≈¿«∆«…∆
ÏÎa ÔÈ�Ú‰ ˙‡ ÔÈ·‰≈ƒ∆»ƒ¿»¿»
Ïk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÂÈË¯t¿»»ƒ»»»
˙eÓc ˜¯ ‡e‰ ÔÈ·‰M ‰Ó«∆≈ƒ«¿
˙e‰Ó ÌˆÚ Ï·‡ ,„·Ïaƒ¿«¬»∆∆«
,ÔÈ„Ú ‰‡¯ ‡Ï ¯·c‰«»»…»»¬«ƒ
Ê‡L ,¯·c‰ ˙‡ ‰‡B¯LÎe¿∆∆∆«»»∆»
ÌˆÚ ˙‡ ‡e‰ ‰‡B¯∆∆∆∆
LecÁ ‰Ê È¯‰ ,˙e‰n‰««¬≈∆ƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .BÏˆ‡ ÏB„b»∆¿¿«∆∆∆
'‰k' ÔÈa L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈…
‡È¯Ï˜tÒ‡ ,'‰Ê'Ï¿∆«¿«¿«¿»
‰¯È‡Ó d�È‡L∆≈»¿ƒ»
‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡Â50 ¿«¿«¿«¿»«¿ƒ»

הנביאים "כל רז"ל: כמאמר

המאירה באספקלריא נסתכל רבינו משה מאירה, שאינה באספקלריא .נסתכלו
,„·Ïa e�˙eÓ„k ˙�ÈÁa ,‰k ˙�ÈÁa ‡e‰ ÏeÏ‡a ‰"Î ,‰p‰Â¿ƒ≈∆¡¿ƒ«…¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿«
‡¯·� ÏeÏ‡a ‰"Îa È¯‰L ,‰¯È‡Ó d�È‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»∆¬≈¿∆¡ƒ¿»
¯L‡k Ì‚Â ,¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ‡e‰ È¯‰ BÓˆÚ „vnL ,ÌÏBÚ‰»»∆ƒ««¿¬≈«¿ƒ«¿ƒ¿««¬∆
,Li‰ Ïeha BÓˆÚa ÏÚBt≈¿«¿ƒ«≈
,'eÎ ˙e˜Ï‡‰ ˙‡ LÈb¯iL∆«¿ƒ∆»¡…
‰‡zzŒ‡„eÁÈ ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ»«»»
ÌˆÚaL ,e�È‰Â ,„·Ïaƒ¿«¿«¿∆¿∆∆
Lb¯‰ ‡e‰ ˙eËÈLÙ·eƒ¿ƒ∆¿≈
,Li‰ ˙e‡ÈˆÓe ÌÏBÚ‰»»¿ƒ«≈
˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«»¡…
˙�ÈÁa ‡e‰ BLÙ�aL∆¿«¿¿ƒ«
˙�ÈÁa ,„·Ïa e�˙eÓ„kƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ«
‰�M‰ L‡¯a Ì�Ó‡ .‰k…»¿»¿…«»»
˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¿ƒ«
˙�ÈÁa ,‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈƒ»ƒ»»¿ƒ«
ÌˆÚ ¯È‡nL ,‰Ê∆∆≈ƒ∆∆
˜¯ ‡Ï ,e�ÈÈ‰ ,˙e˜Ï‡‰»¡…«¿…«
Ô·eÓe ‚OÓ ‡e‰L BÓk¿∆À»»
‡e‰L ,˙BÓÏBÚ‰ „vÓƒ«»»∆
‡l‡ ,„·Ïa ˙eÓc ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ¿«∆»
˙e˜Ï‡‰ ˙�ÈÁa ¯È‡nL∆≈ƒ¿ƒ«»¡…

Ó ‡e‰L ÈÙk,BÓˆÚ „v ¿ƒ∆ƒ««¿
˙‚O‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»«

.˙BÓÏBÚ‰»»
˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰ Ìb Ì�Ó‡»¿»««¿»«¿ƒ«
L‡¯aL ‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈƒ»ƒ»»∆¿…
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ּבא' היה ׁשּזה ּבעֹולם, הּבחירה ענין והּוא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּבריאה,
מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה נאמר ועלֿזה ּדוקא, ,46ּבתׁשרי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

הּבריאה. ּכּונת ׁשּזֹוהי ְְִִִֶַַַָָלפי

‰p‰Âּדכ"ה הּוא, הּׁשנה לראׁש ּבאלּול כ"ה ּבין ההפרׁש ¿ƒ≈ְְְֱֵֵֶֶַַָָֹ
הּיֹום (זה הּׁשנה וראׁש ּכה, ּבחינת הּוא ְְֱִֶֶַַַָָֹֹּבאלּול

זה ּבחינת הּוא (מעׂשי ּגדֹול47ּתחּלת הפרׁש ׁשּיׁש , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּבכה48ּביניהם, נתנּבאּו הּנביאים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ּכאּלּו, הּוא ּדכה ּביניהם, וההפרׁש ּבזה, נתנּבא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹּומׁשה
לעצמֹו מצּיר רק אּלא עצמֹו, הּדבר את רֹואה ׁשאינֹו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהיינּו
ּבאפן הּוא זה ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן הּדבר, ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכאּלּו

זה ואֹומר ּבאצּבעֹו מבין49ׁשּמראה ּכׁשאדם ועלּֿדר . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּדבר, את רֹואה ּכ ואחר ּפרטיו ּבכל מׂשּכל ּדבר ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻאיזה

קד ׁשּגם ּדאף ּביֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש אצלֹו נעׂשה הביןאזי ם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
הּוא ּׁשהבין מה ּכל מּכלֿמקֹום, ּפרטיו, ּבכל הענין ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָאת
עדין, ראה לא הּדבר מהּות עצם אבל ּבלבד, ּדמּות ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹרק
הּמהּות, עצם את הּוא רֹואה ׁשאז הּדבר, את ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּוכׁשרֹואה
ּבין ההפרׁש הּוא ועלּֿדרֿזה אצלֹו. ּגדֹול חּדּוׁש זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהרי
ואסּפקלריא מאירה ׁשאינּה אסּפקלריא ל'זה', ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ'ּכה'

ּבחינת50הּמאירה ּכה, ּבחינת הּוא ּבאלּול כ"ה והּנה, . ְְְְֱִִִִֵֶַַַָֹ
ּבכ"ה ׁשהרי מאירה, ׁשאינּה אסּפקלריא ּבלבד, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכדמּותנּו
מעלים הּוא הרי עצמֹו ׁשּמּצד העֹולם, נברא ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָּבאלּול
את ׁשּירּגיׁש הּיׁש, ּבּטּול ּבעצמֹו ּפֹועל ּכאׁשר וגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּומסּתיר,
והינּו, ּבלבד, יחּודאּֿתּתאה רק זה הרי כּו', ְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָֹהאלקּות
הּיׁש, ּומציאּות העֹולם הרּגׁש הּוא ּובפׁשיטּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּבעצם
ּבלבד, ּכדמּותנּו ּבחינת הּוא ׁשּבנפׁשֹו האלקּות ְְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָֹוהמׁשכת
ּבחינת המׁשכת הּוא הּׁשנה ּבראׁש אמנם ּכה. ְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֹּבחינת
היינּו, האלקּות, עצם ׁשּמאיר זה, ּבחינת ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹיחּודאֿעיּלאה,

אּלא ּבלבד, ּדמּות ּבחינת ׁשהּוא העֹולמֹות, מּצד ּומּובן מּׂשג ׁשהּוא ּכמֹו רק ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלא
העֹולמֹות. מהּׂשגת למעלה עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ּכפי האלקּות ּבחינת ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּמאיר

Ì�Ó‡הענין אמּתית אינּה הּׁשנה ׁשּבראׁש יחּודאֿעיּלאה ּבחינת המׁשכת ּגם »¿»ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּביחּודאֿ ׁשּנמׁשכת ּכפי יחּודאֿעיּלאה ּבחינת רק אּלא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדיחּודאֿעיּלאה,
ּבאלּול כ"ה לגּבי הּׁשנה ּדראׁש הּמעלה ׁשּגדלה אף ולכן, ב). סעיף (ּכּנ"ל ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּתּתאה
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'‡a ‰È‰ ‰fL ,ÌÏBÚa ‰¯ÈÁa‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,‰‡È¯a‰ ˙�ek«»««¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»»»∆∆»»¿
EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ ,‡˜Âc È¯L˙a46ÈÙÏ , ¿ƒ¿≈«¿»¿«∆∆¡«∆«¿ƒ««¬∆¿ƒ

‰‡È¯a‰ ˙�ek È‰BfLהתגלות בשביל הוא העולם בריאת תכלית "כי - ∆ƒ«»««¿ƒ»
ז). פרק והאמונה היחוד (שער יתברך" מלכותו

‰"Î ÔÈa L¯Ù‰‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿≈≈
‰�M‰ L‡¯Ï ÏeÏ‡a∆¡¿…«»»
‡e‰ ÏeÏ‡a ‰"Îc ,‡e‰¿∆¡

k ˙�ÈÁa‰�M‰ L‡¯Â ,‰ ¿ƒ«…¿…«»»
(EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê)∆«¿ƒ««¬∆

‰Ê ˙�ÈÁa ‡e‰47LiL , ¿ƒ«∆∆≈
,Ì‰È�Èa ÏB„b L¯Ù‰∆¿≈»≈≈∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók48 ¿«¬««≈«

‰Îa e‡a�˙� ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒƒ¿«¿¿…
ה'") אמר �˙�a‡("כה ‰LÓe…∆ƒ¿«≈

‰Êa("'ה צוה אשר הדבר ,("זה ¿∆
‰Îc ,Ì‰È�Èa L¯Ù‰‰Â¿«∆¿≈≈≈∆¿…
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BÚaˆ‡a ‰‡¯nL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿∆¿∆¿»

‰Ê ¯ÓB‡Â49C¯cŒÏÚÂ . ¿≈∆¿«∆∆
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הנביאים "כל רז"ל: כמאמר

המאירה באספקלריא נסתכל רבינו משה מאירה, שאינה באספקלריא .נסתכלו
,„·Ïa e�˙eÓ„k ˙�ÈÁa ,‰k ˙�ÈÁa ‡e‰ ÏeÏ‡a ‰"Î ,‰p‰Â¿ƒ≈∆¡¿ƒ«…¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿«
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¯L‡k Ì‚Â ,¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ‡e‰ È¯‰ BÓˆÚ „vnL ,ÌÏBÚ‰»»∆ƒ««¿¬≈«¿ƒ«¿ƒ¿««¬∆
,Li‰ Ïeha BÓˆÚa ÏÚBt≈¿«¿ƒ«≈
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‰‡zzŒ‡„eÁÈ ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ»«»»
ÌˆÚaL ,e�È‰Â ,„·Ïaƒ¿«¿«¿∆¿∆∆
Lb¯‰ ‡e‰ ˙eËÈLÙ·eƒ¿ƒ∆¿≈
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˙e˜Ï‡‰ ˙�ÈÁa ¯È‡nL∆≈ƒ¿ƒ«»¡…
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L‡¯aL ‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈƒ»ƒ»»∆¿…
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,‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»
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˙ÎLÓpL ÈÙk ‰‡lÈÚƒ»»¿ƒ∆ƒ¿∆∆
Ï"pk) ‰‡zzŒ‡„eÁÈa¿ƒ»«»»««
Û‡ ,ÔÎÏÂ .(· ÛÈÚÒ¿»≈«
L‡¯c ‰ÏÚn‰ ‰Ï„bL∆»¿»««¬»¿…
ÏeÏ‡a ‰"Î Èa‚Ï ‰�M‰«»»¿«≈∆¡

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



mklיד dfd ycegd

מציאּות ענינֹו ּבאלּול כ"ה ׁשהרי ,ׁשּבאיןֿערֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶָּבעּלּוי
ענינֹו הּׁשנה וראׁש עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהעֹולם
ּגדֹול חּלּוק זה הרי ּכן ואם ּבעֹולמֹות, האלקּות ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹהמׁשכת
האיןֿסֹוף עֹולמֹות סֹוף ּבין ההפרׁש ּוכמֹו ,ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבאיןֿערֹו
האלקּות המׁשכת ּגם מּכלֿמקֹום, הּבריאה, ְְְֱִִִִַַַַַָָָָָֹלתחּלת

הר הּׁשנה נמׁשׁשּבראׁש ׁשּיחּודאֿעיּלאה ּכפי זה י ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
יחּודאֿ לבחינת ּכלל ּבער זה ואין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּביחּודאּֿתּתאה,
וזהּו ּדוקא. ּבניסן הּוא זה ׁשּגּלּוי עצמֹו, מּצד ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָעיּלאה
התחלת היתה ׁשאז מאבֹותינּו, עבֹודה ּבטלה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבתׁשרי
מּכלֿמקֹום אבל זה, ּבחינת הארת מּצד ׁשּזהּו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּגאּלה,
יחּודאֿעיּלאה המׁשכת ׁשּגם ׁשּזהּו עדין, ּבמצרים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהיּו
מּצד ׁשהּוא ּכפי ּדוקא, ּדיחּודאּֿתּתאה ּבעבֹודה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָהיא
היא זֹו המׁשכה ולכן, ּדעֹולם. והּגבּולים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָהּמצרים
למעלה, מּלמּטה האדם עבֹודת זמן הּוא ּדתׁשרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבתׁשרי,
ּבהגּבלה, הּוא הּכל הרי הּנבראים, עבֹודת ׁשּזֹוהי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוכיון
ׁשּׁשּי ּכפי היא יחּודאֿעיּלאה המׁשכת ׁשּגם ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו
ּבּתחּלה למעלה, מּלמּטה הּוא ּבזה והּסדר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלּנבראים.
העבֹודה ׁשּסדר ׁשּזהּו זה, ּבחינת ּכ ואחר ּכה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבחינת

ּדאני ּבאפן הּוא ּבּדר51ׁשּבתׁשרי לי, ודֹודי לדֹודי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַֹ
למעלה יחּודאֿעיּלאה52מּלמּטה ּבחינת המׁשכת אמנם . ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָ

ּבחינת ּדהינּו לגמרי, מהעֹולמֹות למעלה ׁשהיא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּכפי
ׁשאז ּדוקא, ּבניסן היתה זֹו המׁשכה הּנה מצרים, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיציאת

ׁשּכתּוב ּכמֹו למּטה, מּלמעלה הּוא הּגּלּוי לי53סדר ּדֹודי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
לֹו. ֲִַואני

e‰ÊÂחדׁשים ראׁשי ּבֹו קבע ּבעֹולמֹו הּקּב"ה מּׁשּבחר ¿∆ְֳִִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשל חדׁש להם קבע ּובניו ּביעקב ּומּׁשּבחר ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוׁשנים,
חדׁשים ּדראׁשי הּקביעּות היתה ׁשּמּקדם ּדאף ְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּגאּלה,

ׁשל ענינֹו ּדהּנה, ּדוקא. ּבניסן ּגאּלה ׁשל חדׁש נקּבע מּכלֿמקֹום ּבתׁשרי, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוׁשנים
הּוא העֹולם, ּבבריאת ׁשּנקּבעּו ּכפי הּׁשנה חדׁשי לי"ב הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּתׁשרי
ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות ׁשהם ּכפי הּׁשנה חדׁשי ּבי"ב ההמׁשכה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָענין
הּׁשנה ראׁש ולכן לעֹולמֹות, הּׁשּי ּבאפן הם ׁשּבתׁשרי ההמׁשכֹות ׁשּכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוכּנ"ל

ּב אבל ּדוקא. ּבתׁשרי הּוא ׁשהםׁשּלהם ּכפי חדׁשים ראׁשי י"ב ונתּגּלּו נמׁשכּו ניסן ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
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f"iyz'd ,oqip ycegd mikxan,ycegd zyxt ,rixfz zyxt zay

ּבעלּיתם ּדהינּו מּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָלמעלה
ׁשּכתּוב ּכמֹו יּה,54ּבאצילּות, ׁשבטי ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

ּכפי חדׁשים י"ב ׁשּכנגד ׁשבטים י"ב עלּית ענין ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּלמעלה המׁשכה ׁשּזֹוהי ּבאצילּות, עֹולים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהם
הּגּלּוי נמׁש ׁשאז ּבניסן, היא זֹו והמׁשכה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָמהעֹולמֹות.
גֹו' ּדֹודי קֹול ׁשּכתּוב ּכמֹו מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִֵֶֶַַָָׁשּלמעלה
למעלה הּדּלּוג ענין ׁשהּוא ההרים, על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמדּלג

ְְְִֵַמהׁשּתלׁשלּות.

ורּביÊ·e‰ו) אליעזר ּדרּבי הּפלּוגּתא ּכן ּגם יּובן »∆ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבניסן סביראֿליּה אליעזר ּדרּבי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֻיהֹוׁשע,
סביראֿליּה יהֹוׁשע ורּבי להּגאל, עתידין ּובתׁשרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָֻנגאלּו
ׁשּבנֹוגע ּדאף להּגאל, עתידין ּובניסן נגאלּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבניסן
מּכלֿמקֹום, ּבניסן, ׁשהיתה מֹודים הּכל מצרים ְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָֹליציאת
ׁשּגאּלת ּבזה, והענין ּפלּוגּתא. יׁש העתידה ּגאּלה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻּבענין
ּכל היּו ׁשאז ּתֹורה, מּתן קדם ׁשהיתה ּכיון ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמצרים,
ּבניסן, הּוא זמּנּה לכן למּטה, מּלמעלה ּבדר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהענינים
הּגאּלה אמנם, ּכּנ"ל. למּטה, מּלמעלה הּגּלּוי הּוא ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻׁשאז
ּכל נעׂשּו ׁשאז ּתֹורה, מּתן לאחרי להיֹותּה ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָהעתידה,
מּלמּטה ּבדר הּנבראים עבֹודת עם קׁשּורים ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָהענינים
הּיֹותר הענינים ׁשּגם ּתֹורה ּדמּתן החּדּוׁש ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלמעלה,
סלקאֿ 'קא יׁש לכן ּבּנבראים, ּבפנימּיּות יהיּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָנעלים
ּובזה ּבתׁשרי. ּתהיה העתידה ׁשהּגאּלה ּבּגמרא 'ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּדעּת
סביראֿליּה אליעזר רּבי יהֹוׁשע, ורּבי אליעזר רּבי ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּפליגי
ּבּנבראים, ּבפנימּיּות להיֹות צריכים הענינים ׁשּכל ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַָָָָָּדכיון
הּוא הּסדר ׁשאז ּבתׁשרי, העתידה הּגאּלה ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלכן

ׁשהּגאּל היינּו למעלה, מּלמּטה עלֿידיּבדר ּתהיה ה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
סנהדרין ּבמּסכת לׁשיטתיּה ואזיל הּנבראים. 55עבֹודת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לאו ואם נגאלין ּתׁשּובה עֹוׂשין יׂשראל אם ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָּדסביראֿליּה
ּבסּבת הּוא הּגלּות ׁשענין ּדכיון והינּו, נגאלין, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאין

ׁשאֹומרים ּכמֹו מארצנּו56החטאים, ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ענין הּוא ׁשּׁשרׁשם כּו', ׁשּבדּקּות החטאים על ּגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ(ּדקאי
הּכלים ׁשבירת ענין יֹותר, ּולמעלה הּירח, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָמעּוט
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טו f"iyz'd ,oqip ycegd mikxan,ycegd zyxt ,rixfz zyxt zay

ּבעלּיתם ּדהינּו מּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָלמעלה
ׁשּכתּוב ּכמֹו יּה,54ּבאצילּות, ׁשבטי ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

ּכפי חדׁשים י"ב ׁשּכנגד ׁשבטים י"ב עלּית ענין ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּלמעלה המׁשכה ׁשּזֹוהי ּבאצילּות, עֹולים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהם
הּגּלּוי נמׁש ׁשאז ּבניסן, היא זֹו והמׁשכה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָמהעֹולמֹות.
גֹו' ּדֹודי קֹול ׁשּכתּוב ּכמֹו מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִֵֶֶַַָָׁשּלמעלה
למעלה הּדּלּוג ענין ׁשהּוא ההרים, על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמדּלג

ְְְִֵַמהׁשּתלׁשלּות.

ורּביÊ·e‰ו) אליעזר ּדרּבי הּפלּוגּתא ּכן ּגם יּובן »∆ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבניסן סביראֿליּה אליעזר ּדרּבי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֻיהֹוׁשע,
סביראֿליּה יהֹוׁשע ורּבי להּגאל, עתידין ּובתׁשרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָֻנגאלּו
ׁשּבנֹוגע ּדאף להּגאל, עתידין ּובניסן נגאלּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבניסן
מּכלֿמקֹום, ּבניסן, ׁשהיתה מֹודים הּכל מצרים ְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָֹליציאת
ׁשּגאּלת ּבזה, והענין ּפלּוגּתא. יׁש העתידה ּגאּלה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻּבענין
ּכל היּו ׁשאז ּתֹורה, מּתן קדם ׁשהיתה ּכיון ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמצרים,
ּבניסן, הּוא זמּנּה לכן למּטה, מּלמעלה ּבדר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהענינים
הּגאּלה אמנם, ּכּנ"ל. למּטה, מּלמעלה הּגּלּוי הּוא ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻׁשאז
ּכל נעׂשּו ׁשאז ּתֹורה, מּתן לאחרי להיֹותּה ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָהעתידה,
מּלמּטה ּבדר הּנבראים עבֹודת עם קׁשּורים ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָהענינים
הּיֹותר הענינים ׁשּגם ּתֹורה ּדמּתן החּדּוׁש ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלמעלה,
סלקאֿ 'קא יׁש לכן ּבּנבראים, ּבפנימּיּות יהיּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָנעלים
ּובזה ּבתׁשרי. ּתהיה העתידה ׁשהּגאּלה ּבּגמרא 'ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּדעּת
סביראֿליּה אליעזר רּבי יהֹוׁשע, ורּבי אליעזר רּבי ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּפליגי
ּבּנבראים, ּבפנימּיּות להיֹות צריכים הענינים ׁשּכל ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַָָָָָּדכיון
הּוא הּסדר ׁשאז ּבתׁשרי, העתידה הּגאּלה ּתהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלכן

ׁשהּגאּל היינּו למעלה, מּלמּטה עלֿידיּבדר ּתהיה ה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
סנהדרין ּבמּסכת לׁשיטתיּה ואזיל הּנבראים. 55עבֹודת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לאו ואם נגאלין ּתׁשּובה עֹוׂשין יׂשראל אם ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָּדסביראֿליּה
ּבסּבת הּוא הּגלּות ׁשענין ּדכיון והינּו, נגאלין, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאין

ׁשאֹומרים ּכמֹו מארצנּו56החטאים, ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ענין הּוא ׁשּׁשרׁשם כּו', ׁשּבדּקּות החטאים על ּגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ(ּדקאי
הּכלים ׁשבירת ענין יֹותר, ּולמעלה הּירח, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָמעּוט
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ג.54) ז, ד. ה, פקודי לקו"ת וראה ד. קכב, ב.55)תהלים דיו"ט.56)צז, מוסף תפלת
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e�È‰c ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«¿
· Ì˙iÏÚaהעולם·e˙kL BÓk ,˙eÏÈˆ‡54ÌÈË·L eÏÚ ÌML «¬ƒ»»¬ƒ¿∆»∆»»¿»ƒ

ÌÈL„Á ·"È „‚�kL ÌÈË·L ·"È ˙iÏÚ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,dÈ ÈË·Lƒ¿≈»∆ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ∆¿∆∆√»ƒ
‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰ È‰BfL ,˙eÏÈˆ‡a ÌÈÏBÚ Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ«¬ƒ∆ƒ«¿»»∆¿«¿»

BÊ ‰ÎLÓ‰Â .˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»¿«¿»»
CLÓ� Ê‡L ,ÔÒÈ�a ‡È‰ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»
‰ÏÚÓlL Èelb‰«ƒ∆¿«¿»
BÓk ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿
'B‚ È„Bc ÏB˜ ·e˙kL∆»ƒ
‡e‰L ,ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó¿«≈«∆»ƒ∆
‰ÏÚÓÏ ‚elc‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿«¿»

.˙eÏLÏzL‰Ó,לסיכום ≈ƒ¿«¿¿
מדריגות: ב' תשרי בחודש

מ שנבראהעולם כפי עצמו צד

'כה', הסתר, בחי' באלול, בכ"ה

- מזה למעלה תתאה. יחודא

בראש בעולמו הקב"ה בחירת

'זה', האלקות, עצם הארת השנה,

שנמשך כפי עילאה יחודא

בתשרי (לכן תתאה ביחודא

ובחודש הגאולה). התחלת היתה

עילאה יחודא מאיר ניסן

מצרים. יציאת לאמיתתו,

Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (Â»∆»«≈
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c ‡z‚eÏt‰«¿¿»¿«ƒ¡ƒ∆∆
Èa¯c ,ÚLB‰È Èa¯Â¿«ƒ¿À«¿«ƒ
dÈÏŒ‡¯È·Ò ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆¿ƒ»≈
È¯L˙·e eÏ‡‚� ÔÒÈ�a¿ƒ»ƒ¿¬¿ƒ¿≈
Èa¯Â ,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ»≈¿«ƒ
ÔÒÈ�a dÈÏŒ‡¯È·Ò ÚLB‰È¿À«¿ƒ»≈¿ƒ»
ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈ�·e eÏ‡‚�ƒ¿¬¿ƒ»¬ƒƒ
Ú‚B�aL Û‡c ,Ï‡b‰Ï¿ƒ»≈¿«∆¿≈«
Ïk‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿«ƒ«…
,ÔÒÈ�a ‰˙È‰L ÌÈ„BÓƒ∆»¿»¿ƒ»
‰l‡b ÔÈ�Úa ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒ¿«¿À»
.‡z‚eÏt LÈ ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»≈¿¿»
˙l‡bL ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿À«
‰˙È‰L ÔÂÈk ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ≈»∆»¿»
eÈ‰ Ê‡L ,‰¯Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»∆»»
C¯„a ÌÈ�È�Ú‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ¿∆∆

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓללא - ƒ¿«¿»¿«»
יציאתֿ שהרי בניֿישראל, עבודת

שערי במ"ט במצרים שקועים היו ובניֿישראל מתןֿתורה לפני היתה מצרים

ÏÚÓlÓ‰טומאה Èelb‰ ‡e‰ Ê‡L ,ÔÒÈ�a ‡e‰ dpÓÊ ÔÎÏ ,»≈¿«»¿ƒ»∆»«ƒƒ¿«¿»
ÔzÓ È¯Á‡Ï d˙BÈ‰Ï ,‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ,Ì�Ó‡ .Ï"pk ,‰hÓÏ¿«»««»¿»«¿À»»¬ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««
ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú ÌÚ ÌÈ¯eL˜ ÌÈ�È�Ú‰ Ïk eNÚ� Ê‡L ,‰¯Bz»∆»«¬»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¬««ƒ¿»ƒ
ÌbL ‰¯Bz ÔzÓc LecÁ‰ e‰fL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»∆∆«ƒ¿««»∆«
ÌÈÏÚ� ¯˙Bi‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ«≈«¬ƒ
ÌÈ‡¯·pa ˙eiÓÈ�Ùa eÈ‰Èƒ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
בא מלמעלה הגילוי כאשר -

האדם, לעבודת ובהתאם בהמשך

לקבל מוכן 'כלי' הוא האדם

בפנימיותו LÈהגילוי ÔÎÏ ,»≈≈
'CzÚcŒ‡˜ÏÒ ‡˜'»«¿»«¿»
‰l‡b‰L ‡¯Óba«¿»»∆«¿À»
.È¯L˙a ‰È‰z ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿∆¿ƒ¿≈
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ È‚ÈÏt ‰Ê·e»∆¿ƒ≈«ƒ¡ƒ∆∆
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ,ÚLB‰È Èa¯Â¿«ƒ¿À««ƒ¡ƒ∆∆
ÏkL ÔÂÈÎc dÈÏŒ‡¯È·Ò¿ƒ»≈¿≈»∆»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿
ÔÎÏ ,ÌÈ‡¯·pa ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ»≈
‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿À»»¬ƒ»
‡e‰ ¯„q‰ Ê‡L ,È¯L˙a¿ƒ¿≈∆»«≈∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»
‰È‰z ‰l‡b‰L e�ÈÈ‰«¿∆«¿À»ƒ¿∆
.ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««ƒ¿»ƒ

dÈ˙ËÈLÏ ÏÈÊ‡Âהולך=] ¿»ƒ¿ƒ»≈
בשיטתו] ∆∆»¿ÎqÓa˙הוא

ÔÈ¯„‰�Ò55cdÈÏŒ‡¯È·Ò «¿∆¿ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈ Ì‡ƒƒ¿»≈ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ÔÈÏ‡‚� ‰·eLz¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
ÔÂÈÎc ,e�È‰Â ,ÔÈÏ‡‚� ÔÈ‡≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿≈»
˙aÒa ‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««»¿ƒ«
BÓk ,ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ¿

ÌÈ¯ÓB‡L56È�tÓe ∆¿ƒƒ¿≈
e�ˆ¯‡Ó e�ÈÏb e�È‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈
ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÚ Ìb È‡˜c)¿»≈«««¬»ƒ

'eÎ ˙ew„aLחטאים - ∆¿«
כעבירות, לאדם נראים שאינם

הכועס "כל לנאמר (בדומה

שהוא עבודהֿזרה" עובד כאילו

ב'דקות') עבודהֿזרה ,עובד
ËeÚÓ ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌL¯ML∆»¿»ƒ¿«ƒ

Á¯i‰'העולם 'ירידת מאז - «»≈«
הירח את מיעט שהקב"ה בזמן

'סיהרא' שנקראת מלכות, בבחינת רוחני 'מיעוט' (שהוא השמש כמו יאיר שלא
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ׁשּבתחּלה57ּדתהּו אליעזר לרּבי סביראֿליּה לכן ,( ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ואז החטאים, ּכל לתּקן הּתׁשּובה עבֹודת להיֹות ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָצריכה
ּתהיה ׁשהּגאּלה סביראֿליּה ולכן הּגאּלה. ּתהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּדוקא
אפׁשר הּׁשנה ׁשּבכל ּדאף הּתׁשּובה, זמן להיֹותֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבתׁשרי,
הּוא לתׁשּובה הּמסּגל הּזמן מּכלֿמקֹום, ּתׁשּובה, ְְְְֲִִַַַַָָָָָֻלעׂשֹות

ּברמּב"ם ּכּמבאר ּתׁשרי, הּפסּוק58חדׁש על ּומיּסד ,59 ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ
סביראֿליּה יהֹוׁשע רּבי אמנם ּבהּמצאֹו. הוי' ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻּדרׁשּו

סנהדרין ּתּגאלּו55(ּבמּסכת ּבכסף לא ּבתׁשּובה60) לא , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשאם אליעזר רּבי ּכדעת נאמר אם ּכי, טֹובים, ְֱֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַֹּומעׂשים
מה נגאלין, אין לאו ואם נגאלין ּתׁשּובה עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָיׂשראל

ּדרא אכׁשּור לא ּכאׁשר ׁשמּואל61יהיה ּוכדברי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבאבלֹו, ׁשּיעמד לאבל ּדּיֹו יהֹוׁשע) ּכרּבי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ(ׁשּסביראֿליּה
ּכל ּבאבלֹו עֹומד אינֹו ּתׁשּובה עֹוׂשין אין אם ּגם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּלכן,
יהֹוׁשע לרּבי סביראֿליּה ולכן חסֿוׁשלֹום, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻהּימים
הּוא ׁשּזמּנּה וזהּו למּטה, מּלמעלה ּבדר ּתהיה ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּגאּלה
למּטה. מּלמעלה ּבדר הּגּלּוי הּוא ׁשאז ּדוקא, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבניסן
ׁשּמּלמּטה העבֹודה מעלת ׁשּגדלה ּדאף ּבזה, ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהענין

ּכללּות ׁשּזהּו ׁשעלֿלמעלה, הּתׁשּובה, ׁשּבעבֹודת העּלּוי ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אּמי ׁשּקראּה עד מחּבבּה זז לא נאמר ּדבתחּלה62זה , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

אּמי, קראּה הּתׁשּובה ועלֿידי ואחֹותי, ּבּתי ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָקראּה
אּמי, מּבחינת ּגם יֹותר ּגדֹולה מעלה יׁש ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמּכלֿמקֹום,

ּגבר ּתסֹובב נקבה לבא ׁשּלעתיד ּוכתיב63ׁשּזהּו רּני64, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
יֹותר למעלה ּתהיה צּיֹון ׁשּבת היינּו, צּיֹון, ּבת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָוׂשמחי

ּתׁשּובה. ׁשעלֿידי הּבנים אם מּבחינת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָּגם

ּתֹורה'e‡·e¯ז) ּב'לּקּוטי הּמבאר עלּֿפי יּובן הענין ≈ְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ז"ל65ּבפרׁשתנּו רּבֹותינּו מאמר 66ּבבאּור ְְֲֵֵֵַַַַָָָ

ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת ּתחּלה מזרעת ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּׁשה
העבֹודה ענין הּוא ּתחּלה מזרעת ּדאּׁשה נקבה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹולדת
ואז למעלה, מּלמּטה ּבדר אתערּותאּֿדלתּתא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבדר
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שכ).57) ע' תרצ"א (סה"מ תרצ"א המושלים יאמרו ע"כ ה"ו.58)ד"ה פ"ב תשובה קה,59)הל' יבמות א. יח, ר"ה ו. נה, ישעי'

ג.60)א. נב, ועוד.61)ישעי' ב. לט, יבמות – חז"ל לשון פקודי.62)ע"פ ס"פ שמו"ר (ב). יא פ"ג, כא.63)שהש"ר לא, ירמי'

ואילך.64) א לו, מקץ תו"א בכ"ז וראה ד. ב, ואילך.65)זכרי' א א.66)כ, ס, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ירח) -Â‰˙c ÌÈÏk‰ ˙¯È·L ÔÈ�Ú ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe שהכלים, - ¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ««≈ƒ¿…
את להכיל יכלו לא ה'תהו'] עולם [של העליונות הספירות של המועטים

'שבירת נקראת זו וירידה ממדרגתם, וירדו נשברו ולכן המרובים האורות

והגלות החטאים סיבת הם אלו ירידות וכל 57dÈÏŒ‡¯È·Òהכלים', ÔÎÏ ,(»≈¿ƒ»≈
‰lÁ˙aL ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Ï¿«ƒ¡ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ»
˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬«
Ïk Ôw˙Ï ‰·eLz‰«¿»¿«≈»
‡˜Âc Ê‡Â ,ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ¿»«¿»
ÔÎÏÂ .‰l‡b‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿À»¿»≈
‰l‡b‰L dÈÏŒ‡¯È·Ò¿ƒ»≈∆«¿À»
B˙BÈ‰Ï ,È¯L˙a ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ¿≈ƒ¿
Û‡c ,‰·eLz‰ ÔÓÊ¿««¿»¿«
¯LÙ‡ ‰�M‰ ÏÎaL∆¿»«»»∆¿»
ŒÏkÓ ,‰·eLz ˙BNÚÏ«¬¿»ƒ»
ÏbÒn‰ ÔÓf‰ ,ÌB˜Ó»«¿««¿À»
L„Á ‡e‰ ‰·eL˙Ïƒ¿»…∆
¯‡·nk ,È¯Lzƒ¿≈«¿…»

Ì"aÓ¯a58ÏÚ „qÈÓe , »«¿«¿À»«
˜eÒt‰59'ÈÂ‰ eL¯c «»ƒ¿¬»»
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ׁשהּוא ּדזכר ּבתקף להוי' האהבה ענין ׁשהּוא זכר, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיֹולדת
הּוא ּתחּלה, מזריע איׁש אמנם קיימא. ּוולד ּדעת, ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָּבר
וכיון למּטה, מּלמעלה ּבדר אתערּותאּֿדלעילא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָענין
ּדעּתם ׁשּנׁשים נקבה, יֹולדת לכן מכׁשר, הּכלי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשאין

קיימא.67קּלה ולד זה ואין והפסק, ׁשּנּוי ּבזה ׁשּיׁש , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אזי למעלה, מּלמּטה ּבדר היא העבֹודה ׁשּכאׁשר ְְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוהינּו
ׁשל ּובאפן ּבפנימּיּות ההמׁשכה ענין ׁשהּוא זכר, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיֹולדת
מּלמעלה ּבדר הּוא הּגּלּוי ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָקיימא,
ותגל ּתׂשיׂש ׂשֹוׂש הּנה הּׂשמחה, עלֿידי אמנם ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלמּטה.

כּו' ּדׂשמחה68העקרה ּגדר, ׁשהּוא19ּפֹורץ מי ׁשּגם , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּתהיה מּכלֿמקֹום, ּתחּלה, מזריע ואיׁש עקרה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָּבבחינת
ועלּֿדרֿזה ׁשם). ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכּמבאר זכר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיֹולדת
ּבת וׂשמחי רּני ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדלעתיד, ּבּגּלּוי ּגם ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָיּובן
ׁשהּוא ּבת, ּבבחינת היא העבֹודה ּכאׁשר ׁשּגם ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָצּיֹון,
[ּדכאׁשר למּטה ׁשּמּלמעלה מהּגּלּוי ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמקּבל
ּבבחינת הּוא הרי למעלה, מּלמּטה היא ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָהעבֹודה
הּגּלּוי ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן אם, ּבׁשם ונקרא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָמׁשּפיע,
ונקרא מקּבל, ּבבחינת הּוא אזי למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהּוא
ׁשּתהיה צּיֹון, ּבת וׂשמחי רּני מּכלֿמקֹום ּבת], ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָּבׁשם

ׁשּכתּוב ּוכמֹו זכר, יּולד69יֹולדת ואיׁש איׁש יאמר ּולצּיֹון ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
זכר. יֹולדת ּתהיה ּתחּלה, מזריע איׁש ּכאׁשר ׁשּגם ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבּה,
ּדניסן הּמעלה הּמעלֹות, ב' יהיּו ּדלעתיד ׁשּבגּלּוי ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָונמצא,
היא ּדתׁשרי הּמעלה עכׁשו ּדהּנה ּדתׁשרי. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוהּמעלה
והּמעלה ּבפנימּיּות, זה הרי למעלה מּלמּטה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּלהיֹותֹו
המׁשכה זֹו הרי למּטה מּלמעלה ׁשּלהיֹותֹו היא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּדניסן
ׁשהרי הּמעלֹות, ב' יהיּו לעתיד אמנם ּביֹותר. ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָנעלית
ׁשהרי להּגאל, עתידין ׁשּבניסן יהֹוׁשע ּכרּבי היא ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻההלכה

ּדבניסן3ּבּמדרׁש ּכמֹותֹו ׁשהלכה 'ׁשמעֿמינּה' ּומּזה יהֹוׁשע, רּבי ּכדעת סתם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
יהיה ּומּכלֿמקֹום למּטה. מּלמעלה ּבדר הּגּלּוי ׁשּיהיה היינּו, להּגאל, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעתידין
ּכאׁשר ּדגם ּבּה, יּולד ואיׁש איׁש יאמר ּולצּיֹון ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ּבפנימּיּות, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּגּלּוי
מּכלֿמקֹום, למּטה, מּלמעלה ּבדר ּבניסן הּגאּלה ענין ׁשהּוא ּתחּלה, מזריע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאיׁש
ולד ׁשל ּבאפן ּבּנבראים, ּבפנימּיּות ׁשּיהיה היינּו זכר, ׁשּיֹולדת ּבּה, יּוּלד ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאיׁש

ְָָקיימא.
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ׁשהּוא ּדזכר ּבתקף להוי' האהבה ענין ׁשהּוא זכר, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיֹולדת
הּוא ּתחּלה, מזריע איׁש אמנם קיימא. ּוולד ּדעת, ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָּבר
וכיון למּטה, מּלמעלה ּבדר אתערּותאּֿדלעילא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָענין
ּדעּתם ׁשּנׁשים נקבה, יֹולדת לכן מכׁשר, הּכלי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשאין

קיימא.67קּלה ולד זה ואין והפסק, ׁשּנּוי ּבזה ׁשּיׁש , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אזי למעלה, מּלמּטה ּבדר היא העבֹודה ׁשּכאׁשר ְְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוהינּו
ׁשל ּובאפן ּבפנימּיּות ההמׁשכה ענין ׁשהּוא זכר, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיֹולדת
מּלמעלה ּבדר הּוא הּגּלּוי ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָקיימא,
ותגל ּתׂשיׂש ׂשֹוׂש הּנה הּׂשמחה, עלֿידי אמנם ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלמּטה.

כּו' ּדׂשמחה68העקרה ּגדר, ׁשהּוא19ּפֹורץ מי ׁשּגם , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּתהיה מּכלֿמקֹום, ּתחּלה, מזריע ואיׁש עקרה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָּבבחינת
ועלּֿדרֿזה ׁשם). ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכּמבאר זכר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיֹולדת
ּבת וׂשמחי רּני ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדלעתיד, ּבּגּלּוי ּגם ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָיּובן
ׁשהּוא ּבת, ּבבחינת היא העבֹודה ּכאׁשר ׁשּגם ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָצּיֹון,
[ּדכאׁשר למּטה ׁשּמּלמעלה מהּגּלּוי ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמקּבל
ּבבחינת הּוא הרי למעלה, מּלמּטה היא ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָהעבֹודה
הּגּלּוי ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן אם, ּבׁשם ונקרא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָמׁשּפיע,
ונקרא מקּבל, ּבבחינת הּוא אזי למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהּוא
ׁשּתהיה צּיֹון, ּבת וׂשמחי רּני מּכלֿמקֹום ּבת], ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָּבׁשם

ׁשּכתּוב ּוכמֹו זכר, יּולד69יֹולדת ואיׁש איׁש יאמר ּולצּיֹון ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
זכר. יֹולדת ּתהיה ּתחּלה, מזריע איׁש ּכאׁשר ׁשּגם ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבּה,
ּדניסן הּמעלה הּמעלֹות, ב' יהיּו ּדלעתיד ׁשּבגּלּוי ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָונמצא,
היא ּדתׁשרי הּמעלה עכׁשו ּדהּנה ּדתׁשרי. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוהּמעלה
והּמעלה ּבפנימּיּות, זה הרי למעלה מּלמּטה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּלהיֹותֹו
המׁשכה זֹו הרי למּטה מּלמעלה ׁשּלהיֹותֹו היא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּדניסן
ׁשהרי הּמעלֹות, ב' יהיּו לעתיד אמנם ּביֹותר. ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָנעלית
ׁשהרי להּגאל, עתידין ׁשּבניסן יהֹוׁשע ּכרּבי היא ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻההלכה

ּדבניסן3ּבּמדרׁש ּכמֹותֹו ׁשהלכה 'ׁשמעֿמינּה' ּומּזה יהֹוׁשע, רּבי ּכדעת סתם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
יהיה ּומּכלֿמקֹום למּטה. מּלמעלה ּבדר הּגּלּוי ׁשּיהיה היינּו, להּגאל, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעתידין
ּכאׁשר ּדגם ּבּה, יּולד ואיׁש איׁש יאמר ּולצּיֹון ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ּבפנימּיּות, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּגּלּוי
מּכלֿמקֹום, למּטה, מּלמעלה ּבדר ּבניסן הּגאּלה ענין ׁשהּוא ּתחּלה, מזריע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאיׁש
ולד ׁשל ּבאפן ּבּנבראים, ּבפנימּיּות ׁשּיהיה היינּו זכר, ׁשּיֹולדת ּבּה, יּוּלד ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאיׁש

ְָָקיימא.
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‰Ê·eּבּגמרא ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ׁשּתלד70יּובן ּדהּתפּלה »∆ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מ' לאחרי אבל יֹום, מ' עד רק מהני זכר, ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָאׁשּתֹו

ּתפּל הּוא הזריעיֹום האיׁש אם ּתלּוי ׁשּזה לפי ׁשוא, ת ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
ּבירּוׁשלמי אמנם האּׁשה. אֹו ּתפּלה71ּתחּלה ׁשּגם איתא ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָ

על ּביֹוׁשבת אפּלּו אּלא) יֹום, מ' לאחרי רק (לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹמהני
הּיֹוצר ּביד ּכחמר ׁשהּוא לפי להיֹות72הּמׁשּבר, ואפׁשר , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּדהּנה, הּוא, והענין לזכר. מּנקבה ׁשּיתהּפ נּסים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמעׂשה
אחרי הּנה עכׁשו, ׁשהּוא ּכמֹו ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמּצד
הזריע האיׁש אם ּתלּוי ׁשּזה לפי ׁשוא, ּתפּלת הּוא יֹום ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמ'
ּדלעתיד, הּגּלּוי מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן האּׁשה. אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּתחּלה
איׁש ּכאׁשר ׁשּגם להיֹות אפׁשר הּמעלֹות, ב' יהיּו ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשאז
איתא ולכן זכר, יֹולדת מּכלֿמקֹום ּתחּלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמזריע
מה ּגם וזהּו מֹועילה. ּתפּלה ׁשּלעֹולם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּבירּוׁשלמי

נפלאֹות,73ּׁשּכתּוב אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבדר ּדמצרים, הּגאּלה ּכמֹו ּתהיה העתידה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשהּגאּלה
ּבאפן יהיה לזה ונֹוסף ּבניסן, ׁשּזהּו למּטה, ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּלמעלה
למּטה, מּלמעלה ּבדר הּוא ׁשהּגּלּוי ּדאף ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּדנפלאֹות,

ּפנימית. המׁשכה ׁשל ּבאפן יהיה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹמּכלֿמקֹום

ּדמּׁשּבחרe‰ÊÂח) חדׁשים, ראׁש לכם הּזה החדׁש ¿∆ְֳִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
חדׁש ּגאּלה, ׁשל חדׁש להם קבע ּובניו ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻּביעקב
ולּמלכים. לרגלים לחדׁשים הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא ְְְֳִִִִֶַַָָָָָָָָֹניסן,
חדׁש הּוא העֹולמֹות ענין על הּׁשנה ׁשראׁש הגם ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּדהּנה,
ּתׁשרי, ּבחדׁש מעלה יׁש ּגּופא הּגאּלה ּבענין וגם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּתׁשרי,

חביבין הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, חדׁש מּכל74ֿלהיֹותֹו , ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָֹ
והינּו, ּדוקא, ניסן חדׁש הּוא ּגאּלה ׁשל חדׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻמקֹום,
הראׁשֹון, מעלת נּכר ּגּופא, חביבין הּׁשביעין ּכל ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָׁשּבענין
לראׁשֹון, ׁשביעי ׁשהּוא היא הּׁשביעי מעלת ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָׁשהרי
ענין ׁשהּוא הּׁשביעי, מעלת ּגם יׁש ּגּופא ׁשּבניסן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּובפרט
ראׁש הּוא ניסן ּדוקא ולכן הּפסח, ּדחג הּׁשביעי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹיֹום
ּדענין לרגלים, הּׁשנה ראׁש ּגם והּוא לחדׁשים. ְְְְֳִִִַַַַָָָָָָָָֹהּׁשנה

האבלּות את ׁשּמפסיקים הּוא ּכמֹו75הרגלים לא והינּו, , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּדעה ׁשּיׁש הּׁשנה את76ראׁש ׁשּמפסיקים ּבאפן אּלא מפסיק, ואינֹו ׁשעֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
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ּדסביראֿ יהֹוׁשע ּכרּבי ׁשההלכה ׁשּזהּו לגמרי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאבלּות
כן ּוכמֹו ו). סעיף (ּכּנ"ל ּבאבלֹו ׁשּיעמד לאבל ּדּיֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹליּה
מׁשיחא, מלּכא ּדוד על ּדקאי לּמלכים, הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּוא

עליהם נׂשיא ּדוד להּגאל77ועבּדי עתידין ׁשּבניסן ׁשּזהּו , ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבימינּו. ּבמהרה מׁשיחא, מלּכא ּדוד ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָעלֿידי
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‰ÎÏ‰‰L e‰fL ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆∆∆«¬»»
Œ‡¯È·Òc ÚLB‰È Èa¯k¿«ƒ¿À«ƒ¿ƒ»
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יט f"iyz'd ,oqip ycegd mikxan,ycegd zyxt ,rixfz zyxt zay

ּדסביראֿ יהֹוׁשע ּכרּבי ׁשההלכה ׁשּזהּו לגמרי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאבלּות
כן ּוכמֹו ו). סעיף (ּכּנ"ל ּבאבלֹו ׁשּיעמד לאבל ּדּיֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹליּה
מׁשיחא, מלּכא ּדוד על ּדקאי לּמלכים, הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּוא

עליהם נׂשיא ּדוד להּגאל77ועבּדי עתידין ׁשּבניסן ׁשּזהּו , ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבימינּו. ּבמהרה מׁשיחא, מלּכא ּדוד ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָעלֿידי

1

2

3

4

5

כה.77) לז, יחזקאל ע"פ

∑

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰ÎÏ‰‰L e‰fL ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆∆∆«¬»»
Œ‡¯È·Òc ÚLB‰È Èa¯k¿«ƒ¿À«ƒ¿ƒ»
„ÓÚiL Ï·‡Ï Bic dÈÏ≈«»»≈∆«¬…
.(Â ÛÈÚÒ Ï"pk) BÏ·‡a¿∆¿««
‰�M‰ L‡¯ ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈…«»»
„Âc ÏÚ È‡˜c ,ÌÈÎÏnÏ«¿»ƒ¿»≈«»ƒ

Èc·ÚÂ ,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ì‰ÈÏÚ ‡ÈN� „Âc77, »ƒ»ƒ¬≈∆

ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈ�aL e‰fL∆∆∆¿ƒ»¬ƒƒ
„Âc È„ÈŒÏÚ Ï‡b‰Ï¿ƒ»≈«¿≈»ƒ
‰¯‰Óa ,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ»ƒ¿≈»

.e�ÈÓÈa¿»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י אד"ש, בו כותב שעומדת אצלו על הפרק השאלה, אם יקבל משרת הוראה 

בבית הספר השייך לקונסרבטיבים, ומוסיף אשר קבל חנוכו באה"ק ת"ו, חבר הוא לאגודת ישראל ומדריך 

בפרחי אגודת ישראל.

מובן וגם פשוט, שבאם קבלתו משרה במוסד כהנ"ל יכול להתפרש בהסביבה כנתינת הכשר על 

שיטת הקונסרבטיבים, מופרך הדבר בתכלית, כיון שידוע פסק דין על השיטות האמורות - שהם כפירה 

גמורה.

שכמה  והרעפארם,  הקונסרבטיבים  קהלות  לחברי  בנוגע  משא"כ  להשיטה,  בנוגע  שזהו  מובן   -

ובין קדושה  בין אור לחשך  ובתורתו ככל הדרוש, אלא שאינם מבחינים  מחבריהם ישנם מאמינים בה' 

לטומאה, וק"ל. -

כן מובן ופשוט שבאם אפילו אין מקום לפירוש הנ"ל, אם תוכן הלימוד אינו על טהרת הקדש, ג"כ 

מופרך כל הדבר.

באם גם לחשש זה אין מקום כלל, ז. א. שיהי' הוא הבעל הבית בהנוגע להלימודים ובית הספר הוא 

נפרד ואינו שייך לעניני תפלותיהם והנהגותיהם וכו', הנה אדרבה יש מקום להשתדלות להחדיר לשם יר"ש 

וע"י חינוך התלמידים על טהרת הקדש, להוציא יקר מזולל, אף שמוכרחני לאמר שמקרה כזה נדיר הוא 

ביותר וביותר, ולא כתבתי זה אלא לשלימות השקו"ט.

ובודאי לדכוותי' למותר להוסיף, שהכתוב לעיל בענין שהלימוד הוא על טהרת הקדש, הכוונה לא 

רק לאותו הלימוד שמלמד הוא, אלא גם לשאר הלימודים שהילדים דכתתו ילמדו לפניו ולאחריו, כיון 

שבחדא מחתא נינהו, וההורים שימסרו ילדיהם ללמוד בהמוסד, מפני ששבעים רצון הם מהלימוד שלו 

באופן אוטומטי ילמדו תלמידים אלו גם שאר הלימודים.

כיון שכנראה נפגש הוא עם אנ"ש שבטרנטה, תקותי שרכש לו גם כן ידיעה אודות תורת החסידות 

וקובע עתים בלימוד תורתה הנקראת בזהר הק' נשמתא דאורייתא, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כ

,oqip ycegd mikxan ,ycegd zyxt ,rixfz zyxt zay zgiy .c"qa

.f"iyz'd

מוגה בלתי

הפירוש‡ בשמחה"1. מרבין אדר אלא2ד"משנכנס החודש, אמצע או החודש לתחילת בנוגע רק לא - הוא
"משנכנס מהלשון כמובן שבו, האחרונים הימים גם החודש, ימי לכל נכללים‡„¯בנוגע שבזה סתם, "אדר" ,"

בשמחה". "מרבין להיות צריך שבכולם אדר, חודש ימי כל
הגמרא דברי מהמשך גם נפשיה3וכמובן לימצי . . נכרי בהדי דינא ליה דאית ישראל בר ixac`"הלכך xc`a

dilfn.בשוה החודש ימי בכל שהוא שבו), מיוחדים לימים (ולא אדר חודש של ל"מזל" נוגע זה שענין והיינו, ,"

הכתוב "4ובלשון :ycegde"הוא ד"ונהפוך שהענין והיינו, נהפך", ענין5אשר הוא השמחה, סיבת שזוהי ,

החודש לכל .6השייך

השנה חדשי שבשאר (אף החודש של השני בחציו גם חתונות עורכים אדר שבחודש המנהג טעם גם וזהו
שמחה ימי הם אדר חודש ימי שכל לפי החודש), של הראשון בחציו רק חתונות לערוך .7נוהגים

ברשות· שנמצא שענין במוחש, רואים שאנו וכמו ישן. בדבר ולא חדש, בדבר רק שייך השמחה ענין והנה, .
השמחה. ענין שייך אזי בהענין, וניתוסף נתחדש כאשר ורק עתה; שמחה אצלו יגרום לא רב, זמן האדם

שב מברכים שאין ברכות, דשבע מהדין - לדבר חדשותוראיה פנים ישנם כאשר אלא ברכות הדבר,8ע וטעם .
פנים יש כאשר הנה חדש, בדבר רק שייכת ששמחה וכיון שמחה, עם קשור ברכות דשבע שהענין ,zeycgלפי

שזהו כיון שמחה, של ענין אין חדשות, פנים ללא אבל ברכות, שבע מברכים אזי בשמחה, ניתוסף שעלֿידיֿזה
ישן. דבר כבר

בשמחה": מרבין אדר "משנכנס - לעניננו בנוגע מובן ומזה

בסוף אם שהרי חדש, ענין ניתוסף יום שבכל מובן, הרי בשמחה, להיות צריכים החודש ימי שבכל כיון
שענין כיון אדר, חודש בכל שמחה שתהיה שייך לא אדר, חודש בתחילת שהיה כמו הענין נשאר אדר חודש

החודש. בתחילת גם היה זה

סיבת הוא", "ונהפוך - אדר חודש של בענינו יותר נעלית המשכה נמשכת ויום יום שבכל לומר, ובהכרח
החודש, ימי בכל בשמחה להיות צריך לכן הגילוי, אל מההעלם זאת להמשיך צריך אדר שבחודש וכיון השמחה.

ויום. יום בכל הנמשכות ההמשכות את לגלות כדי

אדר ד"משנכנס הפירוש בשמחהoiaxnוזהו ולהרבות להוסיף צריכים אדר חודש ימי שבכל - בשמחה"
יותר גדולה להיות צריכה אדר דחודש השני ביום שהשמחה היינו, זיין"), מרבה איין אין האלטן ַַ("מ'דארף

ביותר. גדולה שמחה להיות צריכה החודש שבסוף עד הלאה, וכן אדר, דחודש הראשון ביום מהשמחה

שהיתה בשמחה אפילו להסתפק ואין יום, לפני אפילו או שבוע, לפני שהיתה בשמחה להסתפק אין כלומר:
צריכה יותר, נעלית המשכה נמשכת יום שבכל דכיון בשמחה, יותר ולהרבות להוסיף צריכים אלא הפורים, בימי

ליום. מיום יותר גדולה השמחה להיות

לא ותו בחודש, ט"ו עד הוא דפורים הנס שענין שהגם לא9ונמצא, הנה השמחה, לענין בנוגע מכלֿמקום, ,

היא שהשמחה בלבד השמחה.mbזו בענין יותר עוד ניתוסף החודש של סיומו לקראת אדרבה, אלא ט"ו, לאחרי

השמחה?‚ בענין החידוש גודל מהו .
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(1.1274 ע' ח"ד בלקו"ש בקיצור נדפס – אֿג הסעיפים תוכן
סע"א.2) כט, תענית
רע"ב.3) שם,
כב.4) ט, אסתר
א.5) שם,
ס"ז.6) סתרפ"ח או"ח רמ"א ה"א. פ"א מגילה ירושלמי ראה

איזה).7) ולפני (ד"ה סקכ"א וכלה חתן מערכת אס"ד שד"ח ראה
אג"ק רפח. ע' ריש קיד. ס"ע ח"י מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם וראה

קמה. ס"ע חי"ט פח. ע' ריש ח"ז
סס"ב8) אה"ע טושו"ע שם. והוא ובתוד"ה סע"ב ז, כתובות ראה
ס"ז.

בתחלתה.9) מגילה ראה

f"iyz'd ,oqip ycegd mikxan ,ycegd zyxt ,rixfz zyxt zay zgiy

גדר פורצת - שעלֿפי10שמחה וההגבלות ההגדרות כל שמתבטלים למטה, גם נמשך ועלֿידיֿזה למעלה, הן ,
כך, השמחה, עלֿידי מתבטלות הן - מניעות מיני כל יש הטבע חוקי מצד אם שאפילו והיינו, הטבע. חוקי

ורבו פרו מצות שבתורה, הראשונה המצוה ובפרט השםֿיתברך, מצוות כל את לקיים מניעות11שיכולים ללא ,
ועיכובים.

שהיתה השמחה אם שאפילו - בשמחה יותר ניתוסף ליום שמיום בשמחה", מרבין אדר ד"משנכנס הענין וזהו
את לפרוץ כדי מספקת היתה לא עצמם, הפורים דימי השמחה ואפילו אדר, חודש באמצע אדר, חודש בתחילת
היא השמחה שאז אדר, חודש שבסוף השמחה את לו נותנים אזי - הטבע חוקי של וההגבלות ההגדרות כל
חייא זרעא אצלו ויהיה הטבע, חוקי של וההגבלות ההגדרות כל יופרצו זו גדולה שמחה שעלֿידי ביותר, גדולה

יבורך" ישרים "דור .12וקיימא,

בזה:„ להוסיף ויש .
הזקן אדמו"ר של באגרתֿקודש שמצינו וכפי ויראה. אהבה הם - ברוחניות ובת הקודש13בן באגרת (לא

בן גם ממשיכים ועלֿידיֿזה ברוחניות, ובת בן שהם ויראה, אהבה היא לזה שהעצה לבנים, סגולה שבתניא)
בגשמיות .13ובת

לבן בנוגע גם הוא כן הנה - שמחה עלֿידי נמשך זה שענין לעיל דובר בגשמיות ובת לבן שבנוגע וכשם
השמחה. עלֿידי היא שהמשכתם ויראה, אהבה ברוחניות, ובת

פרשתנו תורה' ב'לקוטי ממשיכים14וכמבואר השמחה ועלֿידי ויראה, באהבה מדריגות וכמה כמה שיש ,

ויראה. באהבה יותר נעלית מדריגה

הכתוב פירוש גם כל":15וזהו מרוב לבב ובטוב בשמחה אלקיך הוי' את "עבדת

עדן גן על קאי - כל" בשמחה16"רוב העבודה עלֿידי ומכלֿמקום, ויראה, באהבה הנשמות עומדות ששם ,

שבגןֿעדן. ויראה מאהבה יותר ויראה באהבה נעלית למדריגה הנשמה מתעלית

שאוהב" מי "יש בבחינת היא בגןֿעדן שהנשמה לפי - הדבר ז"ל17וטעם חכמינו בלשון הדיוק גם וזהו .18

עלֿידי מהֿשאיןֿכן בהתיישבות. דהיינו דייקא, יושבין השכינה", מזיו ונהנין כו' "יושבין למעלה שהנשמות
במציאות. ביטול בבחינת הנשמה נעשית ומצוות שבתורה השמחה

כל". "מרוב שבגןֿעדן, ומצב מהמעמד יותר נעלית היא לבב ובטוב בשמחה העבודה ולכן

כל". "מרוב שבגןֿעדן, ומצב מהמעמד יותר נעלית היא לבב ובטוב בשמחה העבודה ולכן

חייא זרעא - בגשמיות והן ויראה, אהבה - ברוחניות הן ובת: בן ממשיכים השמחה, ענין שעלֿידי ונמצא,
וקיימא.

ניסן:‰ שבחודש מצרים דיציאת להענין באים אדר שבחודש מהשמחה והנה, .
שכתוב כמו הוי', שם גילוי - הוא מצרים דיציאת נודעתי19החידוש לא הוי' ושמי שדי באֿל גו' "וארא

דלעילא הוי' דשם הגילוי נעשה מצרים ביציאת מהֿשאיןֿכן .20להם",

ישנו הרי כנ"ל, ובגשמיות ברוחניות ובת בן נמשכים אדר שבחודש השמחה שעלֿידי דכיון - בזה והענין
כידוע הוי', דשם נעשה21הענין אדר שבחודש השמחה שמצד ונמצא, ו"ה. הם ובת ובן י"ה, הם ואם שאב

ניסן. שבחודש מצרים דיציאת בענין דלעילא הוי' שם לגילוי באים מזה ולכן הוי', דשם הגילוי
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ועוד.10) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
(11– לתורה העלי' הי' זה הש"ק שביום ס"ח, לקמן ראה

) חתנים כמה של – ).l"end"אויפרופעניש"

ב.12) קיב, תהלים
ס"א).13) (ח"ג נסתרות גנזי א). לב, (ח"ב שערים במאה נדפס

מכתב גם וראה וש"נ. ואילך. תס ע' הקצרים אדה"ז במאמרי ולאח"ז
תסד). ס"ע שמ; ס"ע חי"ד (אג"ק זו שנה אד"ש ג' שבט; ז'

ואילך).14) א (כ, תשיש שוש ד"ה

ג.15) שם, לקו"ת גם וראה מז. כח, תבוא
ובכ"מ.16) ב. לג, ראה לקו"ת סע"ב. נז, וארא תו"א ראה
שם.17) פרשתנו לקו"ת ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א ראה
ובכ"מ.
א.18) יז, ברכות
וארא.19) ר"פ
ועוד.20) קכז. ע' וארא אוה"ת ראה
ב.21) סא, ליבמות להאריז"ל הש"ס לקוטי ב. רסד, זח"א ראה
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גדר פורצת - שעלֿפי10שמחה וההגבלות ההגדרות כל שמתבטלים למטה, גם נמשך ועלֿידיֿזה למעלה, הן ,
כך, השמחה, עלֿידי מתבטלות הן - מניעות מיני כל יש הטבע חוקי מצד אם שאפילו והיינו, הטבע. חוקי

ורבו פרו מצות שבתורה, הראשונה המצוה ובפרט השםֿיתברך, מצוות כל את לקיים מניעות11שיכולים ללא ,

ועיכובים.

שהיתה השמחה אם שאפילו - בשמחה יותר ניתוסף ליום שמיום בשמחה", מרבין אדר ד"משנכנס הענין וזהו
את לפרוץ כדי מספקת היתה לא עצמם, הפורים דימי השמחה ואפילו אדר, חודש באמצע אדר, חודש בתחילת
היא השמחה שאז אדר, חודש שבסוף השמחה את לו נותנים אזי - הטבע חוקי של וההגבלות ההגדרות כל
חייא זרעא אצלו ויהיה הטבע, חוקי של וההגבלות ההגדרות כל יופרצו זו גדולה שמחה שעלֿידי ביותר, גדולה

יבורך" ישרים "דור .12וקיימא,

בזה:„ להוסיף ויש .
הזקן אדמו"ר של באגרתֿקודש שמצינו וכפי ויראה. אהבה הם - ברוחניות ובת הקודש13בן באגרת (לא

בן גם ממשיכים ועלֿידיֿזה ברוחניות, ובת בן שהם ויראה, אהבה היא לזה שהעצה לבנים, סגולה שבתניא)
בגשמיות .13ובת

לבן בנוגע גם הוא כן הנה - שמחה עלֿידי נמשך זה שענין לעיל דובר בגשמיות ובת לבן שבנוגע וכשם
השמחה. עלֿידי היא שהמשכתם ויראה, אהבה ברוחניות, ובת

פרשתנו תורה' ב'לקוטי ממשיכים14וכמבואר השמחה ועלֿידי ויראה, באהבה מדריגות וכמה כמה שיש ,

ויראה. באהבה יותר נעלית מדריגה

הכתוב פירוש גם כל":15וזהו מרוב לבב ובטוב בשמחה אלקיך הוי' את "עבדת

עדן גן על קאי - כל" בשמחה16"רוב העבודה עלֿידי ומכלֿמקום, ויראה, באהבה הנשמות עומדות ששם ,

שבגןֿעדן. ויראה מאהבה יותר ויראה באהבה נעלית למדריגה הנשמה מתעלית

שאוהב" מי "יש בבחינת היא בגןֿעדן שהנשמה לפי - הדבר ז"ל17וטעם חכמינו בלשון הדיוק גם וזהו .18

עלֿידי מהֿשאיןֿכן בהתיישבות. דהיינו דייקא, יושבין השכינה", מזיו ונהנין כו' "יושבין למעלה שהנשמות
במציאות. ביטול בבחינת הנשמה נעשית ומצוות שבתורה השמחה

כל". "מרוב שבגןֿעדן, ומצב מהמעמד יותר נעלית היא לבב ובטוב בשמחה העבודה ולכן

כל". "מרוב שבגןֿעדן, ומצב מהמעמד יותר נעלית היא לבב ובטוב בשמחה העבודה ולכן

חייא זרעא - בגשמיות והן ויראה, אהבה - ברוחניות הן ובת: בן ממשיכים השמחה, ענין שעלֿידי ונמצא,
וקיימא.

ניסן:‰ שבחודש מצרים דיציאת להענין באים אדר שבחודש מהשמחה והנה, .
שכתוב כמו הוי', שם גילוי - הוא מצרים דיציאת נודעתי19החידוש לא הוי' ושמי שדי באֿל גו' "וארא

דלעילא הוי' דשם הגילוי נעשה מצרים ביציאת מהֿשאיןֿכן .20להם",

ישנו הרי כנ"ל, ובגשמיות ברוחניות ובת בן נמשכים אדר שבחודש השמחה שעלֿידי דכיון - בזה והענין
כידוע הוי', דשם נעשה21הענין אדר שבחודש השמחה שמצד ונמצא, ו"ה. הם ובת ובן י"ה, הם ואם שאב

ניסן. שבחודש מצרים דיציאת בענין דלעילא הוי' שם לגילוי באים מזה ולכן הוי', דשם הגילוי
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ועוד.10) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
(11– לתורה העלי' הי' זה הש"ק שביום ס"ח, לקמן ראה

) חתנים כמה של – ).l"end"אויפרופעניש"

ב.12) קיב, תהלים
ס"א).13) (ח"ג נסתרות גנזי א). לב, (ח"ב שערים במאה נדפס

מכתב גם וראה וש"נ. ואילך. תס ע' הקצרים אדה"ז במאמרי ולאח"ז
תסד). ס"ע שמ; ס"ע חי"ד (אג"ק זו שנה אד"ש ג' שבט; ז'

ואילך).14) א (כ, תשיש שוש ד"ה

ג.15) שם, לקו"ת גם וראה מז. כח, תבוא
ובכ"מ.16) ב. לג, ראה לקו"ת סע"ב. נז, וארא תו"א ראה
שם.17) פרשתנו לקו"ת ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א ראה
ובכ"מ.
א.18) יז, ברכות
וארא.19) ר"פ
ועוד.20) קכז. ע' וארא אוה"ת ראה
ב.21) סא, ליבמות להאריז"ל הש"ס לקוטי ב. רסד, זח"א ראה
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שכתוב כמו הוא עמלק של ענינו כי, - אדר שבחודש עמלק זכירת ענין כן גם יֿה22וזהו כס על יד "כי
לו"ה מי"ה ההמשכה על שמעלים דהיינו23וגו'", ובת, בן ענין ממשיכים אדר שבחודש השמחה עלֿידי אבל .

עמלק. של ענינו היפך שזהו לו"ה, מי"ה שנמשך

ניסן, דחודש הגאולה את להמשיך והסיוע הכח נותנת שבאדר, האחרון שביום המופלגה שהשמחה והיינו,
עתיד ובו נגאלו להגאלשבו הגלות,24ין גדרי את פורצת שבו, האחרון ביום ובפרט אדר, שבחודש השמחה כי, ,

בו שנאמר צדקנו, משיח עלֿידי והאמיתית, השלימה הגאולה את שיוליכנוuxetd"עלה25ומביאה לפניהם",
ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות

***

Â"לכם הזה ד"החודש הענין אודות דובר ראשונה26. מצוה "שהיא ישראל"27, בה שבה28שנצטוו לפי ,

לו דירה לעשותה בבריאה, חידוש לפעול לישראל שניתן הכח שזהו ומצוות, דתורה והתכלית המטרה מודגשת
ואילך 64 עמוד כא חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - עמוד29יתברך כו חלק .

ואילך 5930.

אמר: הענין ובסיום

ועל המקומות כל על כח נתינת זו הרי מצרים, בגלות היו עוד ישראל שבני בזמן נאמרה זו שפרשה וכיון
את יפעלו ועלֿידיֿזה הגלות, בזמן יתברך לו דירה לעשות צריכים לראש שלכל - הגלות לזמן גם הזמנים, כל

ורחבה" טובה ל"ארץ מצרים מגלות .31היציאה

***

Ê.לכם הזה החודש המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Áהתורה פרשיות סדר על צדק' ה'צמח עלֿידי שנסדרו הזקן אדמו"ר מאמרי - דפרשתנו תורה' ב'לקוטי .32

תשיש שוש המתחיל' 'דיבור המאמר ישנו -14.

תחילההשייכו מזריע ד"איש הענין מבואר זה שבמאמר כיון - בפשטות הוא תזריע לפרשת זה מאמר של ת
זכר" יולדת תחילה מזרעת אשה נקבה, שבפרשתנו33יולדת מהפסוק למדים זה וענין וילדה34, תזריע כי "אשה :

זכר". "וילדה יהיה האופנים שבכל פועלים תשיש") ("שוש השמחה שעלֿידי - הוא המאמר ותוכן זכר".

"אויפרופעניש" יש זו שבשבת כיון הנה פרטית, בהשגחה הם הענינים שכל יהיה35וכיון שזה יהיֿרצון -
החסידות בתורת וכהלשון תשיש", ד"שוש באופן כמו36בשמחה, ביותר גדולה "שמחה נישואין: שמחת אודות

יחידו". בנו חתונת שמחת

וכידוע הקב"ה, של יחידו בנו הוא מישראל אחד כל שהרי למעלה, גם היא זו ששמחה שכיון להוסיף, ויש
הבעלֿשםֿטוב' ישראל,37פתגם לבני הקב"ה לאהבת בערך אינה זקנתו לעת לו שנולד יחידו לבנו האב שאהבת

יחידו. בנו דחתונת מהשמחה גם יותר גדולה היא למעלה שהשמחה נמצא,
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בשלח.22) ס"פ
וש"נ.23) .195 ע' חכ"א לקו"ש ראה
יא.24) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
יד25) פפ"ה, ב"ר סג. ס"פ בראשית אגדת וראה יג. ב, מיכה

ובפרש"י.
ב.26) יב, בא
(כנ"ל27) ורבו פרו מצות היא שבתורה הראשונה שהמצוה ואף

משה ע"י נצטוו שבנ"י הראשונה למצוה היא, כאן הכוונה הרי – ס"ג)
מקיימין אין לכן, קודם שנצטוו המצוות גם שהרי התורה, מקבל רבנו,
כמה מהם שלמדים אף שלכן, רבנו, משה ע"י שניתנו מפני אלא אותן
(ראה רבנו משה ע"י עליהם שנצטווינו מפני הם בעיקרם הרי פרטים,

ספ"ז). חולין להרמב"ם פיהמ"ש

א.28) א, בראשית פרש"י
תשט"ו.29) וארא ש"פ שיחת עם בשילוב
תשד"מ.30) ב) (התוועדות בראשית שבת שיחת עם בשילוב
ועוד.31) ח. ג, שמות
אדמו"ר32) אג"ק "היוםראה ואילך. תקסא ע' ח"ד מוהריי"צ

קטן. פורים א, אדר יד יום"
א.33) ס, ברכות
ב.34) יב,
שוחט.35) דוד הת' החתן של
דרושי36) האמצעי אדמו"ר מאמרי א. רצא, שמות תו"ח ראה

.279 ע' חי"ג .278 ע' ח"י תו"מ גם וראה תרצז. ע' ח"ב חתונה
וש"נ.37) סקס"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
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תורה' ב'לקוטי כמבואר זכר", ד"ילדה הענין יפעל תשיש" ד"שוש שהענין זאת, לעיל14ועוד ונתבאר
בדור38בהמאמר ויומשך זכר", "וילדה יהיה האופנים בכל הנה דלעתיד, הגילוי מצד ובפרט השמחה, שעלֿידי ,

תחילה" הכירוהו "הם בהילדים ויקויים יבורך, .39ישרים

לעובר בנוגע גם נאמר תחילה" הכירוהו "הם הלשון שהרי - רב... כה זמן לחכות צריך שמשיח הכוונה ואין
אמו המבואר40במעי לפי ובפרט למטה,41. ירידתה קודם למעלה, שהנשמה זה, לפני עוד העיבור ענין שישנו

חודש. י"ב בעיבור היא הרי

***

Ëל ברצוני ניסן, חודש מברכים בשבת בעמדנו בזה. דובר שכבר ידוע ענין אודות מצה42הזכיר חלוקת -

שמורה.
באופן בזה ויוסיפו זו, בשנה גם כן ויעשו הצלחה. ומתוך זה, ולפני שעברה, בשנה כבר עסקו זה בענין

בקודש" .43ד"מעלין

דמהימנותא" "מיכלא היא מצה דהנה, המקבלים), אצל רק (לא המחלקים אצל גם עילוי יפעל זה וענין
דאסוותא" להם44ו"מיכלא גם יומשך לאחרים, מצה שיחלקו עלֿידיֿזה כן, ואם לזה, צריכים כולם והרי ,

דאסוותא". ו"מיכלא דמהימנותא" "מיכלא

יד עבודת ב) דוקא, שמורה מצה א) שבזה: הכלליות והנקודות הם. ידועים כבר בזה הפרטיים הענינים
דוקא. עגולות ג) דוקא,

שהאמונה כולה, השנה כל על הפסח ומחג הפסח, חג כל על יומשך שמזה אחד, כזית אפילו מספיק - ואז
בגמרא וכדאיתא הענינים, בכל ותחדור שנאמר45תומשך אחת, על והעמידן חבקוק באמונתו46"בא וצדיק

שמעמיד היסוד שהיא אלא אחרות, למצוות תחליף מהווה זו שמצוה הכוונה שאין המהרש"א, וכפירוש יחיה",
המצוות כל .47את

המצוות, דתרי"ג הענינים בכל כולה השנה כל על דמהימנותא") ("מיכלא האמונה את שממשיכים והיינו,
אלקיך" הוי' עם תהיה ד"תמים בריא48באופן יהיה אזי וסעיפיהם, פרטיהם בכל המצוות כל קיום ועלֿידי ,

גידים ושס"ה אברים ברמ"ח גם ובמילא הרוחניים, גידים ושס"ה אברים רמ"ח בכל דאסוותא") ("מיכלא
הגשמיים.

***

È.השבת לאחרי לנסוע שעומדים חשובים אורחים כאן נמצאים .
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק פתגם ישנו - לזה לבד49ובקשר נמצאים שאינם הוא החסידים של שהחידוש ,

ל נוסעים כאשר וגם נפרדים, לא פעם אף כי, עלענט"), ניט ביחד.("מ'איז נשארים מקומם,

לנסוע? צריך מה לשם ביחד, נמצאים אם ולכאורה:

גם שצריך כיון אלא ביחד, נמצאים שתמיד כיון מכאן, לנסוע צריך שלא היא שהאמת - בזה הפירוש אך
שנוסעים באופן זה אין אבל לשם, נוסעים לכן - הגשמי בגופו שם להיות צריך זה ומצד מסויים, במקום לפעול

נוסעים - כאן שנמצאים וכפי כאן, נשארים לשם.mbמכאן;
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ואילך).38) טו עמוד (לעיל פ"ז
ב.39) יא, סוטה
סע"ב.40) ל, שם
ואילך.41) 211 ס"ע תש"ח סה"מ פ"ב. שכ"ח ע"ח ראה
ס"ח42) תשי"ד ניסן מבה"ח החודש, פרשת תזריע, ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 177 ס"ע חי"א (תו"מ
וש"נ.43) א. כח, ברכות

ב.44) קפג, זח"ב
א.45) כד, מכות
ד.46) ב, חבקוק
וש"נ.47) .35 ע' ח"ז תו"מ גם ראה
ובכ"מ.48) ג. מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, שופטים פ'
ע'49) חי"ג שלו אג"ק ואילך. 111 ס"ע ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

י יום" ב"היום (נעתק רנז ע' ח"ד אייר). כב יום" ב"היום (נעתק רעג
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תורה' ב'לקוטי כמבואר זכר", ד"ילדה הענין יפעל תשיש" ד"שוש שהענין זאת, לעיל14ועוד ונתבאר
בדור38בהמאמר ויומשך זכר", "וילדה יהיה האופנים בכל הנה דלעתיד, הגילוי מצד ובפרט השמחה, שעלֿידי ,

תחילה" הכירוהו "הם בהילדים ויקויים יבורך, .39ישרים

לעובר בנוגע גם נאמר תחילה" הכירוהו "הם הלשון שהרי - רב... כה זמן לחכות צריך שמשיח הכוונה ואין
אמו המבואר40במעי לפי ובפרט למטה,41. ירידתה קודם למעלה, שהנשמה זה, לפני עוד העיבור ענין שישנו

חודש. י"ב בעיבור היא הרי

***

Ëל ברצוני ניסן, חודש מברכים בשבת בעמדנו בזה. דובר שכבר ידוע ענין אודות מצה42הזכיר חלוקת -

שמורה.
באופן בזה ויוסיפו זו, בשנה גם כן ויעשו הצלחה. ומתוך זה, ולפני שעברה, בשנה כבר עסקו זה בענין

בקודש" .43ד"מעלין

דמהימנותא" "מיכלא היא מצה דהנה, המקבלים), אצל רק (לא המחלקים אצל גם עילוי יפעל זה וענין
דאסוותא" להם44ו"מיכלא גם יומשך לאחרים, מצה שיחלקו עלֿידיֿזה כן, ואם לזה, צריכים כולם והרי ,

דאסוותא". ו"מיכלא דמהימנותא" "מיכלא

יד עבודת ב) דוקא, שמורה מצה א) שבזה: הכלליות והנקודות הם. ידועים כבר בזה הפרטיים הענינים
דוקא. עגולות ג) דוקא,

שהאמונה כולה, השנה כל על הפסח ומחג הפסח, חג כל על יומשך שמזה אחד, כזית אפילו מספיק - ואז
בגמרא וכדאיתא הענינים, בכל ותחדור שנאמר45תומשך אחת, על והעמידן חבקוק באמונתו46"בא וצדיק

שמעמיד היסוד שהיא אלא אחרות, למצוות תחליף מהווה זו שמצוה הכוונה שאין המהרש"א, וכפירוש יחיה",
המצוות כל .47את

המצוות, דתרי"ג הענינים בכל כולה השנה כל על דמהימנותא") ("מיכלא האמונה את שממשיכים והיינו,
אלקיך" הוי' עם תהיה ד"תמים בריא48באופן יהיה אזי וסעיפיהם, פרטיהם בכל המצוות כל קיום ועלֿידי ,

גידים ושס"ה אברים ברמ"ח גם ובמילא הרוחניים, גידים ושס"ה אברים רמ"ח בכל דאסוותא") ("מיכלא
הגשמיים.

***

È.השבת לאחרי לנסוע שעומדים חשובים אורחים כאן נמצאים .
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק פתגם ישנו - לזה לבד49ובקשר נמצאים שאינם הוא החסידים של שהחידוש ,

ל נוסעים כאשר וגם נפרדים, לא פעם אף כי, עלענט"), ניט ביחד.("מ'איז נשארים מקומם,

לנסוע? צריך מה לשם ביחד, נמצאים אם ולכאורה:

גם שצריך כיון אלא ביחד, נמצאים שתמיד כיון מכאן, לנסוע צריך שלא היא שהאמת - בזה הפירוש אך
שנוסעים באופן זה אין אבל לשם, נוסעים לכן - הגשמי בגופו שם להיות צריך זה ומצד מסויים, במקום לפעול

נוסעים - כאן שנמצאים וכפי כאן, נשארים לשם.mbמכאן;
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ואילך).38) טו עמוד (לעיל פ"ז
ב.39) יא, סוטה
סע"ב.40) ל, שם
ואילך.41) 211 ס"ע תש"ח סה"מ פ"ב. שכ"ח ע"ח ראה
ס"ח42) תשי"ד ניסן מבה"ח החודש, פרשת תזריע, ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 177 ס"ע חי"א (תו"מ
וש"נ.43) א. כח, ברכות

ב.44) קפג, זח"ב
א.45) כד, מכות
ד.46) ב, חבקוק
וש"נ.47) .35 ע' ח"ז תו"מ גם ראה
ובכ"מ.48) ג. מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, שופטים פ'
ע'49) חי"ג שלו אג"ק ואילך. 111 ס"ע ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

י יום" ב"היום (נעתק רנז ע' ח"ד אייר). כב יום" ב"היום (נעתק רעג
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ואין מלך, בן הוא שלעולם מלך, של לבנו המתאים באופן מתנהגים שמגיעים, מקום בכל הרי, שכן, וכיון
הן - הנהגתו להיות צריכה תמיד המלך, מהיכל רחוק או המלך בהיכל נמצא, הוא מקום באיזה נפקאֿמינה

מלך. לבן המתאים באופן - לזולתו בנוגע והן לעצמו בנוגע

יגיעה עלֿידי אם בעצמו, זאת לפעול אחד כל יכול - שם וגם כאן להיות מציאות ישנה שבעולם וכיון
זה. על הכוחות שניתנו כיון זאת, לפעול יכולים אופן בכל אבל קטנה, יגיעה עלֿידי או גדולה

חסידית, התוועדות יערכו הנסיעה, עד שנשאר המועט בזמן לפועל: ובנוגע

לעיל וכמדובר -50- גופו כל את בה לטבול שיוכל כדי אחת טיפה גם מספיקה המשקה; כמות נוגע שלא ,

אחת. בבת ושם כאן להיות שיוכלו לכך ההכנה תהיה וזו

***

‡È.'גו לכם הזה החודש גו' אהרן ואל משה אל הוי' ויאמר המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר .

***

·Èחלקו ניסן; בי"ג שלו שה'יארֿצייט' צדק' ה'צמח ממאמר חלקו - הא') (מאמר לעיל שנאמר המאמר .

עלֿידי נמשכים הענינים שכל וכיון ניסן; בב' שלו שה'יארֿצייט' נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר של ממאמר
בדורנו דמשה שבדורנו.51אתפשטותא משה אדמו"ר, מו"ח כ"ק ממאמר חלק גם בו יש ,

‚È'צדק ה'צמח של במאמרו היום52. הוזכר (שלא נוסף ענין אודות מדובר הב') במאמר לעיל (שנזכר
ביא בנגלה: ענין - קרוביםבהמאמר) גם כשרים החודש שבעדות שמעון ר' דעת .53ור

ואילך). 62 עמוד כא חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - השיחה (המשך
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חי"ד (אג"ק זו שנה שבט י"ב כסלו; י"ז מכתב גם וראה שני). אדר
שנ). ע' ריש קצב; ע'

(50.(181 ע' (לעיל סכ"א פורים שיחת
רע"א).51) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז ראה

ע'52) תרכ"ו סה"מ גם וראה .(1011 (כת"י תרכ"ה החודש ד"ה
לזֿח.

א.53) כב, ר"ה
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בשבת זו) (כבשנה לפעמים חלה החודש פרשת שבת

עובדה ולכן, הם, מדויקים התורה עניני כל תזריע. פרשת

שיש מוכיחה, יחדיו, באות הפרשיות ששתי עצמה זו

"תורת היתה לא כן, לולא (שהרי ביניהם משותפת נקודה

ביניהם). מחברת אמת"

ביניהם שאין רק שלא נדמה, ראשונה בהשקפה אולם

הפכיים ענינים הם אדרבה, אלא משותפת, זה1נקודה

מזה:

הפסוק שם על נקראת החודש הזה2פרשת "החודש

חודש הוא שענינו ניסן, חודש – גו'" חדשים ראש לכם

dle`bd3באה שהיא רז"לdlrnlnכפי כדרשת ,4לגמרי.

קול הפסוק נסוב כך זהicecשעל מזו,a`הנה ויתירה ,

הקץa`הוא על (דילג מדלג של "באתערותא5באופן (

;6דלעילא"

שרק למרות החודש, פרשת כולה הפרשה נקראת ולכן

ואילו "החודש", בענין עוסק (בתחילתה) ממנה אחד פסוק

וכו' פסח קרבן בדיני עוסקים האחרים כיון7הפסוקים –

קרבן הנותנת: "gqtשהיא שם על גו'"gqte8הוא ,9ה'

בדילוג שמגיעה הגאולה על לגמריdlrnln–10שמורה

הקדושֿברוךֿהוא המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה –

"חודש11וגאלם" ניסן, חודש "החודש", של תוכנו וזהו –

dle`bd."

שכתוב כמו – נקבה (לשון "תזריע" של תוכנה כן לא

כפירוש – הוא כי") "אשה בפסוק כן הזקן12לפני אדמו"ר

המאמר מזרעת13על אשה נקבה יולדת תחלה מזריע "איש

הקדושֿ על רמז הם ו"אשה" ש"איש" זכר", יולדת תחלה

– תחלה" מזריע "איש וכאשר ישראל; וכנסת ברוךֿהוא

ישראל את "תחלה" המעורר הוא הקדושֿברוךֿהוא

בת אינה העבודה – נקבה" "יולדת אזי ה', לעבודת

שדעתן14קיימא נשים כאשר16קלה15(בדוגמת אך .(

באתערותא מתחילה העבודה – תחלה" מזרעת "אשה

`zzlcבת היא שהעבודה היינו זכר", "יולדת אזי ,

;13קיימא

)" פרשת תוכן זה, ikולפי dy`(rixfzעל מורה "

) דוקא דלתתא אתערותא שמצד האדם ly`עבודת

שבא ).dlrnlnכ"החודש"

.·
˜ÂÒÙÏ ˘¯„Ó‰ Í¯„ ÏÚÂ Ë˘Ù‰ Í¯„ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ

"...˘„ÂÁ‰"
הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש הפסוק על

ומהם: פירושים, כמה ישנם השנה" לחדשי לכם

על עזראא) האבן – הפשט ענינם17דרך את מסביר
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ועליון1) תחתון חיבור במצות. ומל"ת מ"ע וע"ד – היא שייכות שג"ז אף

ובכ"מ, ואילך) ד כז, (ראה לקו"ת וראה ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא (תנחומא

כו') יעלה שהתחתון או כו' ירד שהעליון אופנים, בב' אפ"ל הנ"ל שחיבור

רבות. וכהנה

ב.2) יב, בא

ב').3) סעיף בפנים לקמן (נעתק יא פט"ו, שמו"ר

עה"פ4) שהש"ר ז'. החודש פ' רבתי פסיקתא יג. שם, יא. יב, בא מכילתא

ח). (ב,

(א).5) שם שהש"ר שם. פס"ר

עתידין6) בתשרי אם רע"א) יא, (ר"ה ור"י ר"א פלוגתת בענין כידוע

אם ב) צז, (סנהדרין בפלוגתתם לשיטתייהו בזה דאזלי – בניסן או ליגאל

באוה"ת הזה החודש ד"ה – כו'"* בתשובה "לא או תשובה ע"י תבוא הגאולה

ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש פ"ז. תשכ"ג) (קה"ת תרנ"ד רעא). ע' רס. (ע' בא

ועוד. .177 ע' תש"ג השיחות ס' ועייג"כ .222

פ'7) קריאת שטעם משמע, ברביעית) ד"ה א (כט, מגילה ובפרש"י

שבה. פסח דיני מפני (רק) הוא החודש

כג.8) שם, בא

כז.9) שם, בא וראה יא. שם, בא פרש"י

בפרש"י10) ועד"ז הנ"ל. כא פרש"י – כו'" הדלוג שם על פסח ד"קרוי

יג. שם,

בכ"מ.11) פסח דרושי אֿב. טו, שה"ש לקו"ת וראה ההגדה. נוסח

ספ"א.12) יקריב כי אדם ד"ה ויקרא תשיש. שוש ד"ה פרשתנו לקו"ת

ועוד. פ"א. כו' הטעם ענין להבין ד"ה שה"ש

טו).13) מו, ויגש עה"ת בפרש"י (הובא וש"נ א. ס, ברכות

"יולדת14) שם: ושה"ש פרשתנו ובלקו"ת שם. ויקרא בלקו"ת כ"ה

רבה. אהבה – זכר" "יולדת זוטא, אהבה – נקבה"

ב.15) פ, קידושין ב. לג, שבת

הכללים16) ש' בע"ח וראה – יחיד). ל' "דעתן" (שהרי בכ"מ** כ"ה

בכ"מ [ועד"ז כו'. ה"ג כי ה' קל פי' קלה נשים של דעתן ז"ס פ"ז:

ספ"ב המוחין לידת ש' ע"ח כה. תהלים להאריז"ל ל"ת וראה בכתהאריז"ל.

בכ"מ אבל ואכ"מ]. קלע. ומע' קלה מע' קה"י תרנ"א). (וורשא, סק"א בהגהות

"קלות". הגירסא

פ"ו.17) תרנ"ד החודש ד"ה וראה עה"פ.

i"pa zaeyz i"r m` :(ilaad zqxibl wx la`) zvw `"e`ae (*mnvrn" e`d"awd[mbxeznd] y"ewl .my c"pxz ycegd d"c d`x) "daeyz oiyer l`xyie 'ek jln odl cinrn

.(143 'r a"ig .274 'r c"g

.(a ,gi f"r) `ki`e d"c i"yx d`x la` .(mici k"k dfa ehly `ly) my oiyecw i"yxa `ed oke (**

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אד"ש, בו כותב ההשתלשלות איך שבא לכתוב אלי.

והנה מובן אשר כל קישור של בני ישראל צריך להתבטא בהוספה בעניני תורה ומצוות, וכיון שחי 

עתה בד' אמות של תורה ובא בקשר עמדי. נכון וגם טוב אשר תיכף יקבע לימוד בתורת החסידות חב"ד 

אשר בודאי נודע לו אודותה, כיון שנפגש עם כמה מאנשי', והם יורוהו ג"כ סדר הלימוד ואופניו, ואין לך 

דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון מנותן התורה שיזכהו גם כן להשפיע על חבריו שגם הם יעשו ככה וזכות 

הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
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בשבת זו) (כבשנה לפעמים חלה החודש פרשת שבת

עובדה ולכן, הם, מדויקים התורה עניני כל תזריע. פרשת

שיש מוכיחה, יחדיו, באות הפרשיות ששתי עצמה זו

"תורת היתה לא כן, לולא (שהרי ביניהם משותפת נקודה

ביניהם). מחברת אמת"

ביניהם שאין רק שלא נדמה, ראשונה בהשקפה אולם

הפכיים ענינים הם אדרבה, אלא משותפת, זה1נקודה

מזה:

הפסוק שם על נקראת החודש הזה2פרשת "החודש

חודש הוא שענינו ניסן, חודש – גו'" חדשים ראש לכם

dle`bd3באה שהיא רז"לdlrnlnכפי כדרשת ,4לגמרי.

קול הפסוק נסוב כך זהicecשעל מזו,a`הנה ויתירה ,

הקץa`הוא על (דילג מדלג של "באתערותא5באופן (

;6דלעילא"

שרק למרות החודש, פרשת כולה הפרשה נקראת ולכן

ואילו "החודש", בענין עוסק (בתחילתה) ממנה אחד פסוק

וכו' פסח קרבן בדיני עוסקים האחרים כיון7הפסוקים –

קרבן הנותנת: "gqtשהיא שם על גו'"gqte8הוא ,9ה'

בדילוג שמגיעה הגאולה על לגמריdlrnln–10שמורה

הקדושֿברוךֿהוא המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה –

"חודש11וגאלם" ניסן, חודש "החודש", של תוכנו וזהו –

dle`bd."

שכתוב כמו – נקבה (לשון "תזריע" של תוכנה כן לא

כפירוש – הוא כי") "אשה בפסוק כן הזקן12לפני אדמו"ר

המאמר מזרעת13על אשה נקבה יולדת תחלה מזריע "איש

הקדושֿ על רמז הם ו"אשה" ש"איש" זכר", יולדת תחלה

– תחלה" מזריע "איש וכאשר ישראל; וכנסת ברוךֿהוא

ישראל את "תחלה" המעורר הוא הקדושֿברוךֿהוא

בת אינה העבודה – נקבה" "יולדת אזי ה', לעבודת

שדעתן14קיימא נשים כאשר16קלה15(בדוגמת אך .(

באתערותא מתחילה העבודה – תחלה" מזרעת "אשה

`zzlcבת היא שהעבודה היינו זכר", "יולדת אזי ,

;13קיימא

)" פרשת תוכן זה, ikולפי dy`(rixfzעל מורה "

) דוקא דלתתא אתערותא שמצד האדם ly`עבודת

שבא ).dlrnlnכ"החודש"

.·
˜ÂÒÙÏ ˘¯„Ó‰ Í¯„ ÏÚÂ Ë˘Ù‰ Í¯„ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ

"...˘„ÂÁ‰"
הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה "החודש הפסוק על

ומהם: פירושים, כמה ישנם השנה" לחדשי לכם

על עזראא) האבן – הפשט ענינם17דרך את מסביר
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ועליון1) תחתון חיבור במצות. ומל"ת מ"ע וע"ד – היא שייכות שג"ז אף

ובכ"מ, ואילך) ד כז, (ראה לקו"ת וראה ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא (תנחומא

כו') יעלה שהתחתון או כו' ירד שהעליון אופנים, בב' אפ"ל הנ"ל שחיבור

רבות. וכהנה

ב.2) יב, בא

ב').3) סעיף בפנים לקמן (נעתק יא פט"ו, שמו"ר

עה"פ4) שהש"ר ז'. החודש פ' רבתי פסיקתא יג. שם, יא. יב, בא מכילתא

ח). (ב,

(א).5) שם שהש"ר שם. פס"ר

עתידין6) בתשרי אם רע"א) יא, (ר"ה ור"י ר"א פלוגתת בענין כידוע

אם ב) צז, (סנהדרין בפלוגתתם לשיטתייהו בזה דאזלי – בניסן או ליגאל

באוה"ת הזה החודש ד"ה – כו'"* בתשובה "לא או תשובה ע"י תבוא הגאולה

ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש פ"ז. תשכ"ג) (קה"ת תרנ"ד רעא). ע' רס. (ע' בא

ועוד. .177 ע' תש"ג השיחות ס' ועייג"כ .222

פ'7) קריאת שטעם משמע, ברביעית) ד"ה א (כט, מגילה ובפרש"י

שבה. פסח דיני מפני (רק) הוא החודש

כג.8) שם, בא

כז.9) שם, בא וראה יא. שם, בא פרש"י

בפרש"י10) ועד"ז הנ"ל. כא פרש"י – כו'" הדלוג שם על פסח ד"קרוי

יג. שם,

בכ"מ.11) פסח דרושי אֿב. טו, שה"ש לקו"ת וראה ההגדה. נוסח

ספ"א.12) יקריב כי אדם ד"ה ויקרא תשיש. שוש ד"ה פרשתנו לקו"ת

ועוד. פ"א. כו' הטעם ענין להבין ד"ה שה"ש

טו).13) מו, ויגש עה"ת בפרש"י (הובא וש"נ א. ס, ברכות

"יולדת14) שם: ושה"ש פרשתנו ובלקו"ת שם. ויקרא בלקו"ת כ"ה

רבה. אהבה – זכר" "יולדת זוטא, אהבה – נקבה"

ב.15) פ, קידושין ב. לג, שבת

הכללים16) ש' בע"ח וראה – יחיד). ל' "דעתן" (שהרי בכ"מ** כ"ה

בכ"מ [ועד"ז כו'. ה"ג כי ה' קל פי' קלה נשים של דעתן ז"ס פ"ז:

ספ"ב המוחין לידת ש' ע"ח כה. תהלים להאריז"ל ל"ת וראה בכתהאריז"ל.

בכ"מ אבל ואכ"מ]. קלע. ומע' קלה מע' קה"י תרנ"א). (וורשא, סק"א בהגהות

"קלות". הגירסא

פ"ו.17) תרנ"ד החודש ד"ה וראה עה"פ.

i"pa zaeyz i"r m` :(ilaad zqxibl wx la`) zvw `"e`ae (*mnvrn" e`d"awd[mbxeznd] y"ewl .my c"pxz ycegd d"c d`x) "daeyz oiyer l`xyie 'ek jln odl cinrn

.(143 'r a"ig .274 'r c"g

.(a ,gi f"r) `ki`e d"c i"yx d`x la` .(mici k"k dfa ehly `ly) my oiyecw i"yxa `ed oke (**
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קיים לא הלבנה מהלך מבחינת ו"שנה": "חודש" של

שבסיבוב כיון – כלל" שנה ללבנה "אין – "שנה" המושג

"כ"ט שהוא חודש, (כל לחדשים החלוקה רק ניכרת הלבנה

חלקים" וע"ג שעה ידות וב' וחצי סיבוב18יום נשלם ,`ln

לארץ ביחס החמה למצב בנוגע (גם הלבנה ומגיע19של (

פרט שום הלבנה במהלך אין אולם מחדש), הלבנה מולד

לחברתה; שנה בין המבדיל

של הזמן סוג קיים לא השמש, מבחינת גיסא, לאידך

של (השנתי) הסיבוב – כלל" חדש לשמש "אין – חדשים

שעות ושש יום שס"ה של הוא וסיבובה21בערך20השמש ,

אין אבל השנה, תקופות ארבעת נוצרים שממנו באופן הוא

של הגבולות להיווצר יוכלו פיו שעל פרט שום במהלכה

miycg.

הזה החודש במניןmiycgראשmklוהפסוק עוסק גו'"

miycgdחז"ל (וכמאמר לבנה לשנת השייך "ישראל22–

ניסן חודש הראשון, מהחודש המתחיל – ללבנה") 23מונין

ר"ה מתשריmipyl[משא"כ הוא לשמש) ].24(השייך

לכם הזה "החודש הפסוק על – המדרש דרך על ב)

חז"ל אומרים בעולמו25גו'" הקדושֿברוךֿהוא "משבחר :

ראשי בו בוקבע קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושנים חדשים

העקידה בעל מסביר גאולה". של חודש את26ראש

ל"בחר בעולמו" הקדושֿברוךֿהוא "בחר בין החילוק

היינו בעולמו" הקדושֿברוךֿהוא "בחר ובניו": ביעקב

הנהגהzirahdההנהגה של וה"ראש" בבריאה, שנקבעה

ההנהגה היינו ובניו" ביעקב "בחר תשרי; חודש הוא זו

למען מנהיג שהקדושֿברוךֿהוא – הטבע שידוד – הנסית

הוא זו הנהגה של וה"ראש" ובניו"), ("יעקב ישראל

ניסן. חודש – לכם" הזה "החודש

.‚
ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÈ· ¯˘˜‰

קשורים ענין, או פסוק אותו על רז"ל פירושי כל

(החילוק27ביניהם הנ"ל ענינים שני בעניננו: גם הוא כך .

טבעית הנהגה בין והחילוק הלבנה, ושנת החמה שנת בין

זה: עם זה קשורים הפכים) שהם – נסית והנהגה

ישבותו" "לא של ההנהגה היא הטבע –28הנהגת

שינוי ללא השמש29תמידית (ומהלך) לאור בדומה זאת ,

(שזהו שינויים בו מלשוןoirkשאין – ב"שנה" הפירוש

שוב עצמו על שחוזר השמש מהלך אותו זהו );30"משנה":

של ענין היא הנסית ההנהגה yecig,minrtlyואילו

הטבע הנהגת את משדד ;26onfldn31הקדושֿברוךֿהוא

ליום מיום משתנה שלה שהאור ללבנה בדומה זאת

מלשון (חודש חודש כל ).yecig32ומתחדש

.„
Ú·Ë· Ò� ˙ÂÏÏÎ˙‰

להבין: צריך אבל

ענינים שני כתובים בפסוק הזה33א) "החודש (א) :

ראש לחדשיmiycgלכם לכם הוא "ראשון (ב) ,"dpyd,"

"ראש רק לא הוא ניסן "ראשוןmiycgשחודש גם אלא ,"

לחדשי עלdpyd"34גו' כאן שמדובר מאחר מובן: ואינו .

עם שקשור "החודש" כלל",dpaldענין שנה ללבנה ו"אין ,

לעניני ביחס גם ה"ראשון" הוא שניסן לומר יתכן כיצד

"?dpyd"חדשי

הקדושֿברוךֿהוא ל"משבחר בנוגע גיסא לאידך ב)

הקשור שנים",ixyzlבעולמו", . . בו "קבע רק (לא נזכר ,

"ראשי גם לגביmiycgאלא) שייך מה ולכאורה: – "

) חידוש – "חודש" של הענין (טבע) )?qpהבריאה
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וראה18) ה"ג. פ"ו קדה"ח הל' רמב"ם א. כה, מר"ה שם. הראב"ע לשון

שם. ובהרד"ל פ"ז פדר"א – ג"כ בכ"ז

מיב19) שתות יום "כ"ז* ה"ז – לבדה לארץ בנוגע במעמדה משא"כ

ה"ב. פי"ד קדה"ח הל' רמב"ם וראה פ"ה). דשמואל (ברייתא ליום"** שעות

לרפ"ו. בפירוש ושם

ה"ד.20) פ"ו שם רמב"ם ליתנהו. ד"ה רש"י א נו, עירובין

בנ"כ.21) ונסמן רפ"י, שם רמב"ם

א.22) כט, סוכה החודש. עה"פ מכילתא

רע"א.23) ז, ר"ה

שם.24) ותוס' וברש"י א יב, ר"ה ראה

יא.25) פט"ו, שמו"ר

יח,26) בראשית באוה"ת ונת' הובא לח). (שער גו' החודש עה"פ בא פ'

ועוד. החודש). (דפ' תרע"ח תרס"ו. תרנ"ד. החודש רד"ה ואילך. ב

לפ'ועפ הפסח דדיני הקשר גם שם בעקידה מבאר עיי"שycegd"ז ,

בארוכה.

ועוד.27) .35 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה

כב.28) ח, נח

שם.29) עקידה בארוכה ראה

שנה.30) ע' ולהרד"ק ג'נאח בן יונה לר' השרשים ס' שם. ראב"ע ראה

הראשון31) בפעם הדבר שנתחדש הוא הנס ד"ענין ש"ט מכתר להעיר

תולדות מס' סרנ"ו. קיט. (סי' ג"כ" טבע זה נעשה ואח"כ נס נק' הטבע על

צו). פ' י"י

חדש.32) ע' הנ"ל השרשים ס' שם. ראב"ע ראה

ה'ש"ת.33) החודש רד"ה א. רכח, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה

(34" הוא בזה ההדגשה שעיקר גופאiycglאף מזה מ"מ, – השנה"

– מזה ויתרה ה"שנה", ענין (גם) נוגע שכאן מוכח, "השנה", תיבת שמוסיף

.192 ע' ח"ט [המתורגם] מלקו"ש ולהעיר השנה. חלקי הם שהחדשים

.miyxtnd edibd ok (*

.(zelibxd zery izy ody) mly mein ai wlg ody zery (**
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שלמרות לומר, עםzellkayמוכרחים קשור תשרי

"התכללות" ישנה – (חודש) נס עם וניסן (שנה) טבע

) גופא בבריאה גם ובניו")iptlביניהם: ביעקב ש"בחר

חודש (ראש נס של ענין גיסא:35ישנו לאידך כן וכמו ,(

בהנהגה רק לא מתבטא ובניו" ביעקב ב"בחר החידוש

ziqpבהנהגה כך) ידי על שנעשה (בשינוי גם אלא (חודש),

zirahd.(שנה)

.‰
ÌÈÎ¯ˆ� Ì‰È�˘ Y Ò�Â Ú·Ë˙�ÂÂÎ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï

Í¯·˙È Â˙ÏÂ„‚ ˙‡ ˙ÂÏ‚ÏÂ ‰‡È¯·‰
והכוונה התוכן את תחילה לבאר יש זאת, להבין כדי

שתיהן אשר – ונס טבע – ההנהגות בשתי הפנימית

גדולתו את ולגלות הבריאה כוונת את להשלים כדי נצרכות

הוא: ביניהם שהחילוק אלא יתברך;

של גבול" ה"בלי את לגלות היא נסית בהנהגה המטרה

מהעולם, לגמרי נעלה הקדושֿברוךֿהוא כיצד – אלקות

עלֿידי בעולם נרגש זה הנסlehiaודבר ccynמציאותו.

תופס אינו הטבע כיצד מגלה הוא ובזה – הטבע מערכות

אלקות. של) גבול (הבלי לגבי מקום

כיצד לגלות היא טבעית בהנהגה המטרה ואילו

שגם כך בעולם מתלבש העולםze`ivnהקדושֿברוךֿהוא

הנהגה הם הטבע חוקי גם הקדושֿברוךֿהוא, עם מאוחדת

ziwl`.

.Â
˙ÂÈÂÏ˙ ˙ÈÒ�‰ ‰‚‰�‰‰ Ì‚Â ˙ÈÚ·Ë‰ ‰‚‰�‰ Ì‚

Ï‡¯˘È È�· ˙„Â·Ú·
ובשביל התורה "בשביל נברא שהעולם כיון

לומר,36ישראל" מוכרחים ,lkyתלוי בבריאה שקיים מה

ישראל. בני בעבודת

עם הקשורה הנסית, ההנהגה רק שלא מובן, ומזה

גם אלא – ישראל בני בעבודת תלויה ובניו" ביעקב "בחר

הקדושֿברוךֿהוא ש"בחר הטבעית,enleraזה ההנהגה ,"

ישראל בני בעבודת ,37תלויה

תלויה אלו מהנהגות אחת שכל עבודהdze`aאלא

כדוגמתה נחלקות,38שהיא ה' עבודת אופני שהרי –

סוגים: לשני בכללות,

עול קבלת של הענין להיות צריך מישראל אחד בכל

שלו, כו' והרגש השכל מצד לא ה' עבודת – נפש ומסירת

התבטל מתוך העליון לרצון ציות וממילאאלא – ות

מציאותו; של ההגבלות לפי מדודה אינה עבודתו

עבודה אתdfאופן שמגלה הנסית, ההנהגה את מעורר

lehia.כנ"ל העולם,

גם נפשך")ze`ivnלאידך, ו"כל לבבך" ("כל האדם

תורה לקיים עליו ולכן ה', בעבודת חדורה להיות צריכה

וכו' ורגש הבנה מתוך גם אלא עול, בקבלת רק לא ומצוות

עבודה ובאופן –dfידה שעל הטבעית, ההנהגה תלויה

כנ"ל.ze`ivnמתאחדת אלקות, עם העולם

.Ê
'˙È Â˙ÂÓˆÚ „ˆÓ ‡È‰˘ ÈÙÎ ‰‡È¯·‰ ˙�ÂÂÎ

שיהיה ובעניננו אחדות, – הרי היא הכוונה תכלית

cegi`:וטבע נס של

הנהגות שתי הן וטבע שנס רקzecxtpהעובדה היא ,

שני הופעת היוצרים הביטוי ואופני ההארות מבחינת

של קו – קווין כשני מופיעים הם ששם (כיוונים). "קווים"

"כוחו של והקו נסית, בהנהגה שמתבטא גבול" "בלי

הטבע; הנהגת – בגבול"

הם ו"גבול" גבול" "בלי ית', עצמותו יכולת מצד אבל

הידוע`cgענין וכמאמר – שלימותו של הביטוי "אם39–

מחסר אתה בגבול כח לו ואין גבול בלי כח לו שיש תאמר

ezenily'ית יכולתו של ביטוי זה הדברים ובפנימיות ,"40.

מצד שהיא כפי הבריאה כוונת מושגתezenvrולכן ית'

וטבע נס של האיחוד ידי .41על

נדרש מיהודי האדם: בעבודת גם שניcegi`dוכך של

מטעם שלמעלה עול וקבלת נפש [מסירת העבודה אופני

וזה הפנימיים]; הכחות שמצד העבודה עם יחד ודעת,
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מוסיף35) (26 הערה לעיל שנסמנו – (ומהם דרושים שבכו"כ ולהעיר

איך השנה, לכל החיות המשכת ר"ה, הוא בתשרי שבא' [דמאחר בהשאלה

דכל החיות כולל דר"ה זה גם הראשון?] חודש אחריו שבא iy`xניסן a"id

miycg*עתה שגם מדגיש, שבזה – כו' לי"ב אח"כ נתחלק דר"ה שהחיות ,

התחלקות לענין גם כ"א) ה"שנה", לענין רק (לא ראש הוא .miycgcתשרי

ועוד.36) בראשית. ר"פ פרש"י

אתם37) התורה מקבלים ישראל "אם א) ג, ע"ז א. פח, (שבת כמחז"ל

תרס"ב. וירד ד"ה ועיין ובוהו". לתוהו אתכם מחזיר אני לאו ואם מתקיימין

ועוד.

(38,168 ע' תש"ג סה"מ (ראה בכתהאריז"ל מהמבואר דע"יp"yeלהעיר (

העבודה וע"י השתלשלות) דסדר (אור זו"נ יחוד ממשיכים דתומ"צ העבודה

אוא"ס). מעצמות חדש (אור או"א יחוד – דמסנ"פ

רפ"ח.39) ח"א הקודש עבודת

הערכיםֿחב"ד40) ס' בכ"ז וראה פל"ד. שם (בסופו). פ"ח תרצ"ה המשך

ו', סעיף (ד) אוא"ס ע' ד') .p"ye(כרך

רפט"ז.41) האמונה שער עייג"כ

.'ge .`"t z"y'd ycegd d"c .my miqxhpew n"dq .gqx 'r `a z"de`a 'zpe `aed .(my w"cx d`xe) a ,g `"n i"z d`x ± "'eb dfd ycegd" zxin` iptl wx `l (*
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שלמרות לומר, עםzellkayמוכרחים קשור תשרי

"התכללות" ישנה – (חודש) נס עם וניסן (שנה) טבע

) גופא בבריאה גם ובניו")iptlביניהם: ביעקב ש"בחר

חודש (ראש נס של ענין גיסא:35ישנו לאידך כן וכמו ,(

בהנהגה רק לא מתבטא ובניו" ביעקב ב"בחר החידוש

ziqpבהנהגה כך) ידי על שנעשה (בשינוי גם אלא (חודש),

zirahd.(שנה)

.‰
ÌÈÎ¯ˆ� Ì‰È�˘ Y Ò�Â Ú·Ë˙�ÂÂÎ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï

Í¯·˙È Â˙ÏÂ„‚ ˙‡ ˙ÂÏ‚ÏÂ ‰‡È¯·‰
והכוונה התוכן את תחילה לבאר יש זאת, להבין כדי

שתיהן אשר – ונס טבע – ההנהגות בשתי הפנימית

גדולתו את ולגלות הבריאה כוונת את להשלים כדי נצרכות

הוא: ביניהם שהחילוק אלא יתברך;

של גבול" ה"בלי את לגלות היא נסית בהנהגה המטרה

מהעולם, לגמרי נעלה הקדושֿברוךֿהוא כיצד – אלקות

עלֿידי בעולם נרגש זה הנסlehiaודבר ccynמציאותו.

תופס אינו הטבע כיצד מגלה הוא ובזה – הטבע מערכות

אלקות. של) גבול (הבלי לגבי מקום

כיצד לגלות היא טבעית בהנהגה המטרה ואילו

שגם כך בעולם מתלבש העולםze`ivnהקדושֿברוךֿהוא

הנהגה הם הטבע חוקי גם הקדושֿברוךֿהוא, עם מאוחדת

ziwl`.

.Â
˙ÂÈÂÏ˙ ˙ÈÒ�‰ ‰‚‰�‰‰ Ì‚Â ˙ÈÚ·Ë‰ ‰‚‰�‰ Ì‚

Ï‡¯˘È È�· ˙„Â·Ú·
ובשביל התורה "בשביל נברא שהעולם כיון

לומר,36ישראל" מוכרחים ,lkyתלוי בבריאה שקיים מה

ישראל. בני בעבודת

עם הקשורה הנסית, ההנהגה רק שלא מובן, ומזה

גם אלא – ישראל בני בעבודת תלויה ובניו" ביעקב "בחר

הקדושֿברוךֿהוא ש"בחר הטבעית,enleraזה ההנהגה ,"

ישראל בני בעבודת ,37תלויה

תלויה אלו מהנהגות אחת שכל עבודהdze`aאלא

כדוגמתה נחלקות,38שהיא ה' עבודת אופני שהרי –

סוגים: לשני בכללות,

עול קבלת של הענין להיות צריך מישראל אחד בכל

שלו, כו' והרגש השכל מצד לא ה' עבודת – נפש ומסירת

התבטל מתוך העליון לרצון ציות וממילאאלא – ות

מציאותו; של ההגבלות לפי מדודה אינה עבודתו

עבודה אתdfאופן שמגלה הנסית, ההנהגה את מעורר

lehia.כנ"ל העולם,

גם נפשך")ze`ivnלאידך, ו"כל לבבך" ("כל האדם

תורה לקיים עליו ולכן ה', בעבודת חדורה להיות צריכה

וכו' ורגש הבנה מתוך גם אלא עול, בקבלת רק לא ומצוות

עבודה ובאופן –dfידה שעל הטבעית, ההנהגה תלויה

כנ"ל.ze`ivnמתאחדת אלקות, עם העולם

.Ê
'˙È Â˙ÂÓˆÚ „ˆÓ ‡È‰˘ ÈÙÎ ‰‡È¯·‰ ˙�ÂÂÎ

שיהיה ובעניננו אחדות, – הרי היא הכוונה תכלית

cegi`:וטבע נס של

הנהגות שתי הן וטבע שנס רקzecxtpהעובדה היא ,

שני הופעת היוצרים הביטוי ואופני ההארות מבחינת

של קו – קווין כשני מופיעים הם ששם (כיוונים). "קווים"

"כוחו של והקו נסית, בהנהגה שמתבטא גבול" "בלי

הטבע; הנהגת – בגבול"

הם ו"גבול" גבול" "בלי ית', עצמותו יכולת מצד אבל

הידוע`cgענין וכמאמר – שלימותו של הביטוי "אם39–

מחסר אתה בגבול כח לו ואין גבול בלי כח לו שיש תאמר

ezenily'ית יכולתו של ביטוי זה הדברים ובפנימיות ,"40.

מצד שהיא כפי הבריאה כוונת מושגתezenvrולכן ית'

וטבע נס של האיחוד ידי .41על

נדרש מיהודי האדם: בעבודת גם שניcegi`dוכך של

מטעם שלמעלה עול וקבלת נפש [מסירת העבודה אופני

וזה הפנימיים]; הכחות שמצד העבודה עם יחד ודעת,
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מוסיף35) (26 הערה לעיל שנסמנו – (ומהם דרושים שבכו"כ ולהעיר

איך השנה, לכל החיות המשכת ר"ה, הוא בתשרי שבא' [דמאחר בהשאלה

דכל החיות כולל דר"ה זה גם הראשון?] חודש אחריו שבא iy`xניסן a"id

miycg*עתה שגם מדגיש, שבזה – כו' לי"ב אח"כ נתחלק דר"ה שהחיות ,

התחלקות לענין גם כ"א) ה"שנה", לענין רק (לא ראש הוא .miycgcתשרי

ועוד.36) בראשית. ר"פ פרש"י

אתם37) התורה מקבלים ישראל "אם א) ג, ע"ז א. פח, (שבת כמחז"ל

תרס"ב. וירד ד"ה ועיין ובוהו". לתוהו אתכם מחזיר אני לאו ואם מתקיימין

ועוד.

(38,168 ע' תש"ג סה"מ (ראה בכתהאריז"ל מהמבואר דע"יp"yeלהעיר (

העבודה וע"י השתלשלות) דסדר (אור זו"נ יחוד ממשיכים דתומ"צ העבודה

אוא"ס). מעצמות חדש (אור או"א יחוד – דמסנ"פ

רפ"ח.39) ח"א הקודש עבודת

הערכיםֿחב"ד40) ס' בכ"ז וראה פל"ד. שם (בסופו). פ"ח תרצ"ה המשך

ו', סעיף (ד) אוא"ס ע' ד') .p"ye(כרך

רפט"ז.41) האמונה שער עייג"כ

.'ge .`"t z"y'd ycegd d"c .my miqxhpew n"dq .gqx 'r `a z"de`a 'zpe `aed .(my w"cx d`xe) a ,g `"n i"z d`x ± "'eb dfd ycegd" zxin` iptl wx `l (*
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התעוררות עלֿידי אופניmvrנעשה שני שמצדה הנשמה,

בהתאחדות. אדרבה, אלא הפכים, אינם העבודה

.Á
„Á‡ Y ˙ÂÈÓÈ�Ù· ,˙Â„‚Â�Ó Y ÌÏÂÚ· ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰·

ענינם והטבע הנס ובשרשם שבעצם מובן,`cgכיון ,

שבגילוי היכן בעולם, בהשתלשלות באים שהם כפי שגם

אחד – בפנימיות – הם מנוגדות, כהנהגות נראים .42הם

נקבעה עצמו שבטבע בכך, גם מתבטא זה ענין

וכמו ט'); סעיף (כדלקמן הטבע מן למעלה של ה"תכונה"

(כדלקמן הטבע הנהגת עם גם קשור הנס ענין – לאידך כן

.43סי"א)

.Ë
"Ú·Ë‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ"‰ Â�˘È ÂÓˆÚ Ú·Ë·

הטבע בהנהגת יתברך גדולתו בהכרת הדברים: הסבר

אופנים: שני ישנם

המזלות הילוך הבריאה, בהנהגת ההתבוננות עלֿידי א)

זו לבירה הבית בעל להיות שמוכרח להכרה מגיעים וכו',

הרמב"ם שכתב וכמו הטבע; בהנהגת אותה 44שמנהיג

האיך בדעתו.. לשוטט "התחיל אבינו: לאברהם בנוגע

ומי מנהיג לו יהי' ולא תמיד נוהג הזה הגלגל שיהי' אפשר

כו'. עצמו" את שיסבב אפשר אי כי אותו יסבב

– ישבותו" ש"לא בזה ההתבוננות עלֿידי xcrdב)

iepiydשהעדר והכרה, השגה לידי באים הטבע, הנהגת של

הווים (שהם הנבראים מצד יתכן לא כזה באופן השינוי

שינוי) ובעלי האור45ונפסדים מצד כביכול, לא, ואפילו ,

העולםyaelndהאלקי כח46בהגבלת זהו אלא –oi`d

seq47.הטבע בהנהגת שנכנס

הטבע" מן ה"למעלה ישנו עצמו שבטבע –48נמצא,

של שניתי" seqה"לא oi`.הוא ברוך

.È
‡Â‰˘ ÈÙÎ ÌÏÂÚ‰Â ,‰‡È¯·‰ „ˆÓ ‡Â‰˘ ÈÙÎ ÌÏÂÚ

‰"·˜‰ ˙¯ÈÁ· „ˆÓ
הקדושֿברוךֿהוא "משבחר חז"ל במאמר הביאור וזהו

מובן, חז"ל מלשון ושנים": חדשים ראשי בו קבע בעולמו

מצד שהוא כפי "עולמו" אודות כאן מדובר z`ixaשאין

מצד שהוא כפי אלא הקדושֿברוךֿהואzxiga49העולם,

זו בחירה ומצד ובניו"), ביעקב "בחר (כדוגמת בעולם

ושנים" חדשים ראשי בו "קבע מהdtqeda50;49דוקא על

הבריאה). (מצד עצמו מצד בעולם שישנו

ושנים" חדשים "ראשי של שהענין מאחר מובן: ואינו

שקבע טבעי סדר העקידה) בעל שמסביר (כפי הוא

כיצד – עצמה מהבריאה כחלק בבריאה, הקדושֿברוךֿהוא

ש" מכך כתוצאה בא שזה הקדושֿברוךֿהואxgaיתכן

הבריאה)? מצד שהוא מכפי יותר נעלה (גילוי בעולמו"

" של הענין מצד בזה: הביאור הקדושֿברוךxgaֿאלא

כידוע היא, אמיתית בחירה והרי – בעולמו רק51הוא ,

ezenvraולכן אחד. ענין הם הטבע מן ולמעלה טבע – ית'

של הנצחיות – הטבע" מן ה"למעלה ישנו עצמו בטבע

שניתי";"א לא ה' ני
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וש"נ.42) ה', סעיף שם הערכים ס' ראה

(43– זו התכללות יש בעבודה [המתורגם]c"rועד"ז בלקו"ש משנ"ת

מצרים וגאולת מצרים בגאולת העתידה דגאולה ההתכללות (135ֿ6 (ע' חט"ז

העתידה. בגאולה

ה"ג.44) פ"א ע"ז הל'

להצ"צ.45) החקירה לס' בהספות מרום שאו ד"ה בארוכה .cereראה

(ס'46) מוגבל בלתי (חיות) כח בו מלובש שיהי' א"א מוגבל בגוף כי

החקירה בס' הובאו – יב הקדמה ח"ב מו"נ פ"א. מ"א והדעות האמונות

שמאופן (פי"ז) תש"י המעביר כל רבא אמר ד"ה וראה בתחילתו). להצ"צ

אור בחי' יודעים אנו השמים דצבא .aaeqdהקיום

הטבע47) לפי המציאות" "סדר (בתחילתו) שם העקידה מלשון ולהעיר

על יעיד בזה:`zzinהנהוג הכוונה וי"ל ית'". מציאותו

מעצמותו רק הוא שבנבראים הנצחיות שורש שלמעלהאמיתית ית'"*

(מאחר עכ"פ שינו בגדר הוא וגילוי אור כל כי וגילוי. אור של ענין מכל

לבוא אא"פ ובמילא המאור) מן שבא – שינוי ע"י נעשה גופא שמציאותו

של ענין מהם עניןxcrdולהשתלשל מכל שלמעלה ית' מעצמותו ורק השינוי:

הערה וראה שבנבראים. נצחיות אפ"ל – שניתי" לא ה' "אני – שינוי של וגדר

הבאה.

על יעיד כו' הטבע** לפי המציאות "סדר ית'",`zzinולכן מציאותו

תרצ"ד יחיינו סד"ה תלאֿב. ע' שמג. ע' תרס"ו המשך (עיין ית' עצמותו דהיינו

ועוד). (תשי"א).

ית'48) מעצמותו הוא שבנבראים הנצחיות ששרש מובן מזה וגם

הוא ובל"ג, גבול הטבע, מן ולמעלה דטבע החיבור כי – הקודמת) (כבהערה

(68 ע' החקירה בס' הובא תיח. סי' הרשב"א (שו"ת שהוא העצמות, בכח רק

הנמנעות. נמנע

ח"א49) קונט' (סה"מ תרצ"ב לגני באתי ד"ה תרע"א. חגה"ש מאמרי עיין

ואילך). ב רכז,

ע'50) ח"א [המתורגם] לקו"ש גם וראה רסח. ע' בא אוה"ת ג"כ ראה

.221

ספ"ט.51) תש"ג ר"ה המשך ב. לח, אמור לקו"ת עיין

.19 dxrdl b"dey 99 'r d"g [mbxeznd] y"ewl mb d`x (*

k"`yn ,"mipzyn izla miniiw md(y) ..mipeilrd milkydn rtyend rtyd i"r" `ed iepiy da oi`y rahd zbdpdc ,my dciwr k"biire .miiepiy da yiy ,ziqp dbdpd k"`yn (**

."mipzyn mi`vnp mdy enk zepzydle slgzdl aiiegnd ..miiyep`d milkyd el` itk mdl 'idi" ziqp dbdpd

.(y"iir ,(dry iig) dltze (mler iig) dxezc yxtdd oipra (dvy 'r) opgz`e z"de`n k"b xirdle

ycegd - rixfz zyxt zegiyÎihewl

בעולמו הקדושֿברוךֿהוא "משבחר שכתוב מה וזהו

בתוך שישנו (חודש) הנס ושנים": חדשים ראשי בו קבע

כנ"ל "משנה", (מלשון ה"שנה" בענין המתבטא הטבע,

– ב') .52השינויxcrdסעיף

.‡È
Ú·Ë· ÌÈ˘·ÂÏÓ‰ ÌÈÒ�

הטבע מן למעלה של הענין ישנו עצמו שבטבע כשם

רק "מוגבלת" אינה הנסית ההנהגה גיסא: לאידך גם כך –

אלא אלקות, של גבול הבלי את המבטא "נס", של בקו

שהנס הענין את גם בה עצמוdpynיש (שהטבע הטבע את

האלקית). ההנהגה על יצביע

הנסים סוג את גם יש בכלל בנסים miyaelnyולכן

קצוות שני ישנם שבהם :53בטבע,

מהטבע) (שלמעלה נס הנסיםweicaזה mpi`yכמו

בטבע ברכה54מלובשים אותה שמברכים הדין וכפסק ,

בטבע מלובש שאינו (נס בחנוכה הן נסים" והן55"שעשה ,(

בטבע) המלובש (נס בפורים

אומרים חז"ל – הנסים56ואדרבה על שדוקא

נאמר בטבע ecal"עושה57המלובשים ze`ltp;"

יורד מהטבע) לגמרי (שלמעלה עצמו זה נס אולם

שהנהגתjezaבהתלבשות כך לידי ומביא הטבע, דרכי

כו'" החוצב ביד כגרזן דוקא "כרצונו תהיה עצמה .58הטבע

ישנה הטבע מן שלמעלה הנסית בהנהגה כלומר,

באופן הטבע על מושל הנס שאין כך "טבע", של "תכונה"

עצמוccynשהוא הטבע הנס, ידי על אלא הטבע, את

הטבע" מן "למעלה של לדרגה עד .59"מתעלה"

"ראש רק אינו שניסן הטעם שזהו לומר "miycgויש

לחדשי גו' "ראשון גם שתכליתdpydאלא כיון – "

הטבעית ההנהגה את להפוך היא ניסן של הנסית ההנהגה

שגם60(שנה) כך ,61– מניסן מונהג שהוא יורגש בטבע

הטבע מן .62למעלה

.·È
‰· „ÏÂÈ ˘È‡Â ˘È‡

החודש פרשת בין הקשר גם יובן האמור כל פי על

תזריע: ופרשת

בין החילוק כעין הוא ו"תזריע" "החודש" בין החילוק

גילוי על שמורה "החודש" וטבע: סעיףdlrnlnנס (כנ"ל

מנבראים למעלה הוא ואילו63א'), ה"נס"; ענין כמו –
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ר"ח52) בו "קבע י"ל "שנה"mipyeואולי בחי' היינו – "dlrnly'מבחי

רעז), ע' שם אוה"ת גם (וראה ואילך פ"ה תרנ"ד החודש ד"ה ראה – "חדש"

וש"נ.

פט"ו.53) האמונה שער בארוכה עיין – לקמן בהבא

הפרק.54) בסוף ועיי"ש כו'. הוא גמור נס א): (ל, שם האמונה שער ראה

א.55) ק, סע"ג. שם, א. צג, מג"א ברכותn"kaeתו"א מאבודרהם וצע"ק .

שנה ע' ח"ד תלמודית אנציקלופדיא ריח. סו"ס או"ח שו"ע [וראה הראיי'

p"yeמלובשים העולם" "ממנהג יוצא שפורים שבאבודרהם שהטעמים וי"ל .[

ש"נראה א) ק, רע"ד. צג, (מג"א בתו"א מש"כ וע"ד (כ"כ) גלויים ואינם הם

מהטבע". למעלה רק היו הסבות שכל בחוש

א.56) לא, נדה

יח.57) עב, תהלים

סע"א.58) ל, שם האמונה שער

נסים59) דגם פט) (ע' תרע"ח מסה"מ בטבעmpi`yולהעיר מלובשים

הנס, הוא שבו הדבר באותו רק הוא שמתבטל "מה הנה הטבע, מתבטל שבהם

ה"ז א"כ בקיומו, הוא העולם כללות אוא"סmlerayאבל גילוי dlrnlyמאיר

רוממות נעשה עי"ז שלכן תשי"ב, ליראיך נתת ד"ה בארוכה וראה מהעולם".

בקיומו). הוא הטבע כללות הנס בעת שגם (מכיון גופא הטבע

הוא וטבע, בעולם מאיר מהעולם") שלמעלה ("אוא"ס שהנס דזה וי"ל

מפני רק ועולם),b"lad[לא בטבע גם מטה, למטה עד להתפשט (שיכול שבו

המשכתו ולכן כבפנים. (וגבול*) "טבע" כלול ונס בהבל"ג שגם מפני גם] כ"א

משדד שאינו באופן היא הנס",zellkבעולם הוא שבו הדבר "אותו רק הטבע

נעשה rahdשעי"ז zennex.

י"ל60) הטבע) להפוך הוא הנס שתכלית מה -) ו"טבע" ד"נס" זה וחיבור

" חז"ל בלשון שמלשוןxgaykשנרמז – גאולה" של ר"ח בו קבע ובניו ביעקב

"xgayk,מצ"ע כמו"ש א) ענינים: ב' ובניו" ב"יעקב שיש מובן, ובניו" ביעקב

יוד). סעיף בפנים הנ"ל (ע"ד ית' בחירתו מצד ב)

שזהו [וי"ל מהעולם שלמעלה בל"ג בחי' הם ובניו" "יעקב הביאור: וי"ל

"בשביל העולם בבריאת כבמרז"ל ולא – ובניו" "יעקב הלשון שנקט הטעם

l`xyiכח שהוא בישראל** שיש ההולדה לכח מרמז ("בניו") בזה כי – "

q"`d" :[xgaנמצאים זו בחירה שמצד ית', עצמותו מצד הוא ובניו" ביעקב

דירה ית' לו לעשות וגבול) דבל"ג (חיבור בעולם למטה ובניו" "יעקב

בתחתונים.

של ר"ח בו קבע ובניו ביעקב "כשבחר מורהdle`bולכן ש"גאולה" ,"

של מצב ממנו.zelbשיש להיגאל שצריכים

רבים".61) נסים הרבה "נוני"ן חנינא ד"ה רע"א נז, ברכות מפרש"י להעיר

ה'ש"ת.62) החודש סד"ה ע"ב. ריש רכח, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה

(63– תרס"ו החודש ברד"ה הענינים המשך רמז בדרך לבאר יש עפ"ז

בתוס' "ולהבין ממשיך כו' ההנהגות ב' ע"ד העקידה דברי שמביא שלאחרי

כו'" בזה המעלה ומהו דוקא עצמו בכח עבודה צריכים למה ביאור..

בעבודה המעלות דרושים בכו"כ מבואר הרי ביאור: דורש דלכאורה –

– ועוד? השיחה) בתחילת (כנ"ל קיימא בת היא שדוקא עצמו, בכח

" שבדרוש מלמעלהycegdאלא הבא הנס ענין מעלת מודגשת שבו גו'",

)r"lcrz`.זו לשאלה מקום יש ,(

באשה הפילוסופים דפירוש מסיק פרשתנו ריש שבלקו"ת מה יומתק ובזה

"באמת – גבר" ועילאה באחרונה באה זכר ש"טפת – זכר יולדת תחלה מזרעת

"wgecהוא

.jli`e h"t c"yz y"dbg .(jli`e c'` 'r a"g a"xrz jynda) d"rxz y"dbg ixn`nn xirdl (*

zlrn cvn `ed l`xyiay dcledd gky (jli`e c ,hl) y"dy z"ewl oiir (**mznypd`x ± r"de`l rbepa .` ,n my y"dy z"ewl d`x ± gneve iga mb df gk epyiy dne .

.dxigad oipr 'idiy ick (a .gneve ig oiprl my z"wla x`eand c"r (` :minrh 'a dfa l"iy ,45 dxrd 159 'r g"g [mbxeznd] y"ewl
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בעולמו הקדושֿברוךֿהוא "משבחר שכתוב מה וזהו

בתוך שישנו (חודש) הנס ושנים": חדשים ראשי בו קבע

כנ"ל "משנה", (מלשון ה"שנה" בענין המתבטא הטבע,

– ב') .52השינויxcrdסעיף

.‡È
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הטבע מן למעלה של הענין ישנו עצמו שבטבע כשם

רק "מוגבלת" אינה הנסית ההנהגה גיסא: לאידך גם כך –

אלא אלקות, של גבול הבלי את המבטא "נס", של בקו

שהנס הענין את גם בה עצמוdpynיש (שהטבע הטבע את

האלקית). ההנהגה על יצביע

הנסים סוג את גם יש בכלל בנסים miyaelnyולכן

קצוות שני ישנם שבהם :53בטבע,

מהטבע) (שלמעלה נס הנסיםweicaזה mpi`yכמו

בטבע ברכה54מלובשים אותה שמברכים הדין וכפסק ,

בטבע מלובש שאינו (נס בחנוכה הן נסים" והן55"שעשה ,(

בטבע) המלובש (נס בפורים

אומרים חז"ל – הנסים56ואדרבה על שדוקא

נאמר בטבע ecal"עושה57המלובשים ze`ltp;"

יורד מהטבע) לגמרי (שלמעלה עצמו זה נס אולם

שהנהגתjezaבהתלבשות כך לידי ומביא הטבע, דרכי

כו'" החוצב ביד כגרזן דוקא "כרצונו תהיה עצמה .58הטבע

ישנה הטבע מן שלמעלה הנסית בהנהגה כלומר,

באופן הטבע על מושל הנס שאין כך "טבע", של "תכונה"

עצמוccynשהוא הטבע הנס, ידי על אלא הטבע, את

הטבע" מן "למעלה של לדרגה עד .59"מתעלה"

"ראש רק אינו שניסן הטעם שזהו לומר "miycgויש

לחדשי גו' "ראשון גם שתכליתdpydאלא כיון – "

הטבעית ההנהגה את להפוך היא ניסן של הנסית ההנהגה

שגם60(שנה) כך ,61– מניסן מונהג שהוא יורגש בטבע

הטבע מן .62למעלה
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החודש פרשת בין הקשר גם יובן האמור כל פי על

תזריע: ופרשת

בין החילוק כעין הוא ו"תזריע" "החודש" בין החילוק

גילוי על שמורה "החודש" וטבע: סעיףdlrnlnנס (כנ"ל

מנבראים למעלה הוא ואילו63א'), ה"נס"; ענין כמו –
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ר"ח52) בו "קבע י"ל "שנה"mipyeואולי בחי' היינו – "dlrnly'מבחי

רעז), ע' שם אוה"ת גם (וראה ואילך פ"ה תרנ"ד החודש ד"ה ראה – "חדש"

וש"נ.

פט"ו.53) האמונה שער בארוכה עיין – לקמן בהבא

הפרק.54) בסוף ועיי"ש כו'. הוא גמור נס א): (ל, שם האמונה שער ראה

א.55) ק, סע"ג. שם, א. צג, מג"א ברכותn"kaeתו"א מאבודרהם וצע"ק .

שנה ע' ח"ד תלמודית אנציקלופדיא ריח. סו"ס או"ח שו"ע [וראה הראיי'

p"yeמלובשים העולם" "ממנהג יוצא שפורים שבאבודרהם שהטעמים וי"ל .[

ש"נראה א) ק, רע"ד. צג, (מג"א בתו"א מש"כ וע"ד (כ"כ) גלויים ואינם הם

מהטבע". למעלה רק היו הסבות שכל בחוש

א.56) לא, נדה

יח.57) עב, תהלים

סע"א.58) ל, שם האמונה שער

נסים59) דגם פט) (ע' תרע"ח מסה"מ בטבעmpi`yולהעיר מלובשים

הנס, הוא שבו הדבר באותו רק הוא שמתבטל "מה הנה הטבע, מתבטל שבהם

ה"ז א"כ בקיומו, הוא העולם כללות אוא"סmlerayאבל גילוי dlrnlyמאיר

רוממות נעשה עי"ז שלכן תשי"ב, ליראיך נתת ד"ה בארוכה וראה מהעולם".

בקיומו). הוא הטבע כללות הנס בעת שגם (מכיון גופא הטבע

הוא וטבע, בעולם מאיר מהעולם") שלמעלה ("אוא"ס שהנס דזה וי"ל

מפני רק ועולם),b"lad[לא בטבע גם מטה, למטה עד להתפשט (שיכול שבו

המשכתו ולכן כבפנים. (וגבול*) "טבע" כלול ונס בהבל"ג שגם מפני גם] כ"א

משדד שאינו באופן היא הנס",zellkבעולם הוא שבו הדבר "אותו רק הטבע

נעשה rahdשעי"ז zennex.

י"ל60) הטבע) להפוך הוא הנס שתכלית מה -) ו"טבע" ד"נס" זה וחיבור

" חז"ל בלשון שמלשוןxgaykשנרמז – גאולה" של ר"ח בו קבע ובניו ביעקב

"xgayk,מצ"ע כמו"ש א) ענינים: ב' ובניו" ב"יעקב שיש מובן, ובניו" ביעקב

יוד). סעיף בפנים הנ"ל (ע"ד ית' בחירתו מצד ב)

שזהו [וי"ל מהעולם שלמעלה בל"ג בחי' הם ובניו" "יעקב הביאור: וי"ל

"בשביל העולם בבריאת כבמרז"ל ולא – ובניו" "יעקב הלשון שנקט הטעם

l`xyiכח שהוא בישראל** שיש ההולדה לכח מרמז ("בניו") בזה כי – "

q"`d" :[xgaנמצאים זו בחירה שמצד ית', עצמותו מצד הוא ובניו" ביעקב

דירה ית' לו לעשות וגבול) דבל"ג (חיבור בעולם למטה ובניו" "יעקב

בתחתונים.

של ר"ח בו קבע ובניו ביעקב "כשבחר מורהdle`bולכן ש"גאולה" ,"

של מצב ממנו.zelbשיש להיגאל שצריכים

רבים".61) נסים הרבה "נוני"ן חנינא ד"ה רע"א נז, ברכות מפרש"י להעיר

ה'ש"ת.62) החודש סד"ה ע"ב. ריש רכח, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה

(63– תרס"ו החודש ברד"ה הענינים המשך רמז בדרך לבאר יש עפ"ז

בתוס' "ולהבין ממשיך כו' ההנהגות ב' ע"ד העקידה דברי שמביא שלאחרי

כו'" בזה המעלה ומהו דוקא עצמו בכח עבודה צריכים למה ביאור..

בעבודה המעלות דרושים בכו"כ מבואר הרי ביאור: דורש דלכאורה –

– ועוד? השיחה) בתחילת (כנ"ל קיימא בת היא שדוקא עצמו, בכח

" שבדרוש מלמעלהycegdאלא הבא הנס ענין מעלת מודגשת שבו גו'",

)r"lcrz`.זו לשאלה מקום יש ,(

באשה הפילוסופים דפירוש מסיק פרשתנו ריש שבלקו"ת מה יומתק ובזה

"באמת – גבר" ועילאה באחרונה באה זכר ש"טפת – זכר יולדת תחלה מזרעת

"wgecהוא

.jli`e h"t c"yz y"dbg .(jli`e c'` 'r a"g a"xrz jynda) d"rxz y"dbg ixn`nn xirdl (*

zlrn cvn `ed l`xyiay dcledd gky (jli`e c ,hl) y"dy z"ewl oiir (**mznypd`x ± r"de`l rbepa .` ,n my y"dy z"ewl d`x ± gneve iga mb df gk epyiy dne .

.dxigad oipr 'idiy ick (a .gneve ig oiprl my z"wla x`eand c"r (` :minrh 'a dfa l"iy ,45 dxrd 159 'r g"g [mbxeznd] y"ewl



ycegdל - rixfz zyxt zegiyÎihewl

עבודת על המורה עםdhnd"תזריע" קשור שם), (כנ"ל

ze`ivnה"טבע"63האדם ענין דרך על –64.

תזריע בפרשת חלה החודש פרשת הדבר65וכאשר –

ענין (בפנימיות) שהם ומזכיר ;`cgמדגיש

היעוד יקויים כאשר בגלוי, זה יהיה לבוא 66ולעתיד

– תחלה" מזריע "איש שיהיה בה": יולד ואיש "איש

עם וביחד (נס); מלמעלה שבא ב"החודש" שישנה המעלה

שישנה המעלה – זכר" "יולדת בה", יולד "ואיש יהיה זה

דלתתא. אתערותא – (טבע) ב"תזריע"

,d"kyz rixfz t"y zgiyn)

(b"lyz `"lyz ycegd d"c ixn`n

•
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ישראל גדולי ע"י שהובא מכיון מקום לו יש זה פירוש שגם שפשוט [אף

ואילך)] 70 ע' חי"ב לקו"ש – בארוכה (כמשנ"ת

בפ' כי –rixfzמעלת מודגשת שבה ,dceardשהענין נרגש (אתעדל"ת),

) הוא זכר" (l`ד"יולדת הקב"ה – האיש מצדd`lirמצד כ"א) – ,dy`dגבר)

כנס"י.

מלמטה64) עבודה ע"י שדוקא ע"ד) ריש (ב, ויקרא מלקו"ת ולהעיר

"כי בחי' טעםl`נמשך שזהו ואילך) 358 ע' (לקמן בארוכה ונת' הוא", אדם

דבר "יהי' אתעדל"ת ע"י שדוקא לפנ"ז) שם (למ"ש עי"זmiiwzndהפנימי כי ,"

הב') ובשוה"ג 47 (הערה שנת"ל ע"ד – שניתי" לא ה' "אני לבחי' מגיעים

שניתי". לא ה' ד"אני הענין ישנו הטבע בהנהגת שדוקא

שנקודתו,65) – אדר בחודש עוד החודש פ' קורין השנים שברוב ולהעיר

דוגמת אתעדל"ת, א), פח, (שבת כבר" שקבלו מה "קיימו שענינו פורים,

ג). צט, מג"א (תו"א תחלה" מזרעת "אשה

(בסופו).66) וביאורו (הב') ושמחי רני סד"ה תו"א ה. פז, תהלים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zegpn(iyiy meil)
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,dúàîeè,dhegyd enk didzexn`py(`k ci mixac)lk Elk`z `l' §¨¨ŸŸ§¨

zexekaa o`kn eyxce ,'ebe 'Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xbl ,dliap§¥¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨
(:bk).dliap diexw ,mc` zlik`l xnelk ,xbl die`xd wxy

:`cqg ax lr wlegd `pipg iax zhiy z` d`ian `xnbdéaøå§©¦
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,aexd `edy ,lhand enk -,'epina oin' zaexrz ef ixdyìèa Bðéà¥¨¥

dhegy ly zekizg izy jezl dltpy dliap zkizg jkitle .aexa
m` dhegy ipic dilr elegiy xyt` dliapd oky ,dliha dpi`

.x`azpy enke ,gixqzBì øLôà éàL ìëåherindleäBîk úBéäì §Ÿ¤¦¤§¨¦§¨
,aexd enk -herindy ,'epin epi`ya oin' zaexrz ef ixdìèa.aexa ¨¥

,dliap ly zekizg izy jezl dhegy xya zkizg dltp m` jkitle
elegiy xyt` i`y itl ,dliapa dliha dhegydipic dhegyd lr

.dliap
.`pipg iaxe `cqg ax ewlgp `pz dfi` zhiya zxxan `xnbd
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי עמ' א



לי

חג הפסח - פסוקים

ובלבנים  בחומר  קשה,  בעבודה  חייהם  את  וימררו 
ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם 

בפרך1.

חומר,  קשה,  עבודה   — דברים  חמשה  קחשיב 
והראשון  עבודתם.  כל  את  בשדה,  עבודה  כל  לבנים, 
יותר  גרועים  עבודה,  מיני  כל  שכוללים  והאחרון, 

משלש האמצעיות.
ויש לומר:

אותיות  ה'  גבורות,  הה'  כנגד  הם  העבודות  חמש 
על  נמתקות  לה"י  האותיות  והנה,  אלקים.  שם  של 
כן  שאין  מה  כד"ט,  שלפניהן,  באותיות  החלפתן  ידי 
האותיות א"ם אינן מתחלפות2. נמצא, שא"ם קשה יותר 
מלה"י. וגבורת הא' קשה יותר מגבורת המ', שהרי הא' 
במ'  המ' מתחלפת  כן  מה שאין  כלל,  אינה מתחלפת 

פתוחה הקודמת לה.
גרועים  העבודות  חמשת  של  והסוף  ההתחלה  לכן 
יותר מהשלש שבאמצע. וההתחלה קשה וגרועה יותר 

מהסוף, שהרי רק בהתחלה נאמר קשה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רכז(

את  אלקים  וישמע   .  . האלקים  אל  שועתם  ותעל 
נאקתם, ויזכר אלקים את בריתו . . וירא אלקים את 

בני ישראל וידע אלקים3.

יש כאן חמש פעמים שם אלקים, והוא מה שנמתקו 
הה' גבורות דה' פעמים אלקים בה' פעמים אכדט"ם.
וידע אלקים — וידע דוקא, ד"ע, מספר אכדט"ם.

)הערות לזהר ב עמ' רצו(

בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלקים על 
ההר הזה4.

והיא  אירוסין,  בחינת  היא  בפסח  מצרים  יציאת 
נישואין,  בחינת  השבועות,  בחג  תורה  למתן  הקדמה 

כמאמר5 ביום חתונתו, זה מתן תורה.

1( שם א, יד.
2( פרי עץ חיים שער חג המצות פ"א.

3( שמות ב, כג-כה.
4( שם ג, יב.

5 ( שיר השירים ג, יא. משנה סוף תענית.

זהו שכתוב6 וארשתיך לי באמונה וידעת את ה':
בפסח,  מצה  אכילת   — באמונה  לי  וארשתיך 
— הנישואין בחג  מיכלא דמהימנותא7. וידעת את ה' 

השבועות.
לקיימה  סופה  מעוני  התורה  את  המקיים  כל  זהו 

מעושר8:
עוני — לחם עוני9, אמונה, בפסח. עושר — דעת, 
בחג השבועות. והוא השתי לחם של חמץ בשבועות, 

שחמץ אינו לחם עוני.
ואם אין קמח, אין תורה10:

אם אין קמח — לאכילת מצה בפסח, אירוסין, אין 
תורה — מתן תורה בשבועות, נישואין.

)ליקוטים ואגרות עמ' רל(

אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם11.

הספירה  כתר,  בחינת  הוא  פסח  של  הראשון  היום 
הראשונה.

יו"ם הראשו"ן — גימטריא כת"ר, עם התיבות.
מלכי  מלך  עליהם  נגלה  פסח  של  הראשון  ביום 
הוא  המלכים  מלכי  ומלך  וגאלם12,  הקב"ה  המלכים 

כתר:
מלכים — ז"א ומלכות. מלכי — חכמה ובינה. מלך 

— כתר.
)ליקוטים ואגרות עמ' קד(

בערב תאכלו מצת13.

מצה חסר וא"ו — היא בחינת מצה ומריבה, בחינת 
לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע14. וכנגדה יש 
כי  שבעיסה15,  שאור  הרע,  היצר  שהוא  ושאור,  חמץ 

הרי יש יצר הרע שצריך להרגיז עליו.
רוג"ז — גימטריא ה"א לחמ"א עני"א.

)ליקוטים ואגרות עמ' נ(

6( הושע ב, כב.
7( זח"ב קפג, ב.

8( אבות פ"ד מי"א.
9( ראה טז, ג.

10( שם פ"ג מ"כ.
11( בא יב, טו.

12( הגדה של פסח.
13( בא שם, ח.

14( ברכות ה, א.
15( שם יז, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לב

יב, ב – דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי 
תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת 

דותה תטמא

למה  מפורסמת  הקושיא  כו'.  וילדה  תזריע  כי  אשה  א. 
לו לומר  והי'  לן הסיפור מהזריעה, דהמצוה הוא רק הלידה, 
אשה כי תלד זכר, ודברי רז"ל )נדה כ"ז ע"ב( ידועים לרבות 
מחוי שנעשה כעין זרע. ודבריהם דברי אלקים חיים, אבל לפי 
הפשט לא ידענו, דגם לפי הדרש הוה לי' למימר אשה כי תלד 

זרע זכר.
ונ"ל דהנה צער הריון והלידה וטומאתה נמשך מחטא חוה 
וזוהמת הנחש כנודע, כי קודם החטא עלו למטה שנים וירדו 
יהי'  וכן לעתיד במהרה בימינו  ב'(,  שבעה כנודע )ב"ר פכ"ב 
הרה ויולדת יחדיו, כי תופסק זוהמת הנחש וחלאתה, ממילא 

לא יהי' שום טומאה בלידה.
זכר,  וילדה  כך  ואחר  תזריע  כי  אשה  התורה  שרמזה  וזה 
דהיינו שיהי' המשך זמן בין הזריעה והלידה אז וטמאה וכו', 
יחדיו אז  והלידה  כן כשיבוא הזמן שתהי' הזריעה  מה שאין 
לא תטמא, כנ"ל מסברתי והשם הטוב יכפר, ובודאי המצוה 
לא תתבטל רק תהי' באופן אחר ידוע לאלקינו ית"ש. ואפשר 
רמיזת המדרש )ויק"ר פי"ד ט'( וז"ל, לפי שבעולם הזה אשה 
יולדת בצער, לעתיד לבא מה כתיב )ישעי' סו, ז( בטרם תחיל 
למה  רמז  עכ"ל.  זכר,  והמליטה  לה  חבל  יבוא  בטרם  ילדה 

שכתבנו והבן.
אגרא דכלה

ב. אמרו חז"ל )נדה לא, א( האב מזריע לובן שממנו נברא 
ודם  בשר  נברא  שממנו  אודם  מזרעת  והאם  ועצמות  גידין 
נמצא העצמות של אדם הוא חלק של האב ועור ובשר של 

אדם הוא חלק האם וכו'.
ואמרו חז"ל )ויקרא רבה – תזריע – פי"ד ח'( לא כיצירתו 
של אדם בעולם הזה יהי' לעולם הבא, בעה"ז מתחיל היצירה 
מעור ובשר ומסיים בגידין ועצמות אבל לעתיד לבוא יתחיל 
היצירה מגידין ועצמות ומסיים בעור ובשר, נשמע מזה בעה"ז 
מתחיל היצירה מחלק הנקבה שהוא עור ובשר, ולעתיד לבוא 

יתחיל מגידין ועצמות שהוא חלק הזכר.
ובהכי ניחא מה שאמרו חז"ל במדרש רבה )שהש"ר פ"א, 
שנאמר  נקבה  בלשון  שירה  ישראל  אמרו  הזה  בעולם  ג(  ה, 
)שמות טו, א( אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת 
זכר שנאמר )תהלים  יאמרו שירה בלשון  אבל לעתיד לבוא 

קמט, א( שירו לה' שיר חדש.
)זהר ח"ג רסז, ב( גדולה שירה שיאמרו עצמותיו  ואיתא 
של אדם בתחיית המתים יותר מן השירה שאמרו ישראל על 
הים, כוונתו בזה לומר משום דבעה"ז מתחיל היצירה מחלק 
לעתיד  אבל  נקבה,  בלשון  כן  גם  שירה  אמרו  כן  על  הנקבה 
לבוא יתחיל היצירה מעצמות שהוא חלק הזכר על כן יאמרו 
שירה גם כן בלשון זכר רצה לומר מאחר שעצמותיו יאמרו 
יאמרו  כן  יהי' מהם על  היצירה  ותחילת  לבוא  שירה לעתיד 

בלשון זכר שהוא חלק האב, תיבת עצמותיו דייקא.
נפתלי שבע רצון1 פ' קדושים

1( ר' נפתלי צבי הירש גינצבורג – אב"ד ור"מ במדינת פולין – נדפס שנת תס"ה.

יב, ג – וביום השמיני ימול בשר ערלתו

כי תזריע, אשה היא כנסת ישראל שנקרא הכל  ג. אשה 
בלשון נקיבה, שהגאולות הראשונות יש אחריהם גלות, ואמר 
זכר,  וילדה  הארץ.  כנפות  בארבע  זרועים  שיהיו  תזריע,  כי 
שהיא גאולה אחרונה שהוא בחינת זכר שאין אחריו גלות. רק 
צריך לזכות מאוד שיזכו לגאולה אחרונה שהוא עוה"ב חיות 

הנצחיות, ובזה צריך לד' גליות.
והנה בגלות בבל היו ישראל בטומאת ארץ העמים, ובגלות 
פרס  מלכות  ובתחלת  ישראל,  בארץ  ישראל  היו  ויון  מדי 
בארץ  היו  ואח"כ  המקדש  בית  בנין  קודם  בבבל  ישראל  היו 
בבל  גלות  על  רמז  ימים,  שבעת  וטמאה  כתיב  לכך  ישראל, 

שהיו בארץ טמאה שבעת ימים, היינו שבעין שנין.
כימי נדת, רמז על גלות מדי, שבתחלתם היו בבבל ואחר 
כך בארץ ישראל, וז"ש כימי נדת לרמז על טומאה, ולא נכתב 

טומאה בפירוש.
דותה מרמז על גלות יון, שהיו בא"י רק שצרות גדולות היו 
בימי יון, לכך פירש רש"י דותה לשון מדוה וחולה ולא לשון 

טומאה.
ר"ת  תטמ"א  כתיב  לכך  אדום,  גלות  על  מרמז  תטמא 

‘תהיה ‘טמאה ‘מגלות ‘אדום.
ואח"כ יהי' גאולה שלימה במהרה בימינו, לכך כתיב וביום 
ויום  וטמא,  ערל  ישאר  שלא  ערלתו,  בשר  ימול  השמיני 
עוה"ב שאז  השמיני מרמז על בחינת מדה השמינית שהוא 

יהי' גאולה שלימה בב"א.
גנזי יוסף2

תשב  ימים  ושלשת  יום  ושלשים   – ד  יב, 
המקדש  ואל  תגע  לא  קדש  בכל  טהרה  בדמי 

לא תבא עד מלאת ימי טהרה

טהרה  ימי  מלאת  ה'  מפיק  לא  טהרה  בדמי  ופרש"י  ד. 
מפיק ה' וכו'.

כבר בארנו כי זהו הרמוז על זמן הגלות שהשכינה שורה 
שבת  ביום  ובפרט  ברצון  תפלותינו  ומקבלת  בגלות  עמנו 
קודש השכינה שורה עמנו. וזה הרמז תשב בדמי טהרה כמו 
אותיות  תש"ב  וזהו  לבעלה.  מותרת  שהיא  הטהורה  אשה 
אל  אך  לבעלה.  הוטהרה  כאשר  טהרה  בדמי  הוא  שב"ת 
עד  הקדושה  לשורש  לבא  יכולים  אינם  תבא  לא  המקדש 

מלאת ימי טהרה הגאולה העתידה ב"ב.
וזהו שפרש"י שזו טבילת יום ארוך, הוא זמן ביאת המשיח 
מצפים,  שאנו  הארוך  העולם  יתעורר  אז  כי  בימינו  במהרה 
וז"ש חכז"ל )נדה כד, ב( ר"מ הי' ארוך בדורו, פי' שהי' מעורר 
בדורו יום שכולו ארוך. וז"ש )שמות כ, יב( למען יאריכון ימיך 

שהעולם הארוך בימיך יהי'.
וזה שפרש"י בדמי טהרה לא מפיק ה' רמז על זמן הגלות 
לא מפיק ה' כי הה' האחרונה בשם הוי' איננו בצירוף כי אין 
ואל  תגע  לא  קודש  בכל  לכן  שלם.  הכסא  ואין  שלם  השם 
המקדש לא תבא עדיין לבנין בהמ"ק על מכונו. אך במלאת 
ויהי'  ימי טהרה היא זמן הגאולה ב"ב אז מפיק ה' האחרונה 

2( ר' יוסף בלאך – תלמיד המגיד דמעזריטש.
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לג
וז"ש  תבא.  המקדש  אל  גם  ואז  שלם  וכסא  שלם  השם 
)תהלים צג, ה( לביתך נאוה קודש ה' לאורך ימים, אימתי יהי' 
ה'  גמורה  בקדושה  המקדש  לבית  לבא  שנוכל  קודש  נאוה 

לאורך ימים שיבא משיח צדקנו ויתעורר עולם הארוך כנ"ל.
תפארת שלמה

יג, ב – שאת או ספחת או בהרת והי' בעור 
בשרו לנגע צרעת

ה. שאת זו בבל על שום )ישעי' יד( ונשאת המשל הזה על 
מלך בבל ואמרת איך שבת נוגש שבתה מדהבה, רבי אבא בר 
כהנא אמר שבתה מדהבה מלכות שהיא אומרת מדוד והבא, 
אדם  של  פנים  מדהבת  שהיא  מלכות  אמר  נחמן  בר  ר"ש 
בשעה שבא אצלה, ורבנן אמרי על שום רישי' דדהב )דניאל 

ב( אנת הוא ראשה די דהבא.
ספחת זו מדי שהעמידה המן הרשע ששף כנחש על שום 

)בראשית ג( על גחונך תלך.
בהרת זו יון שהיתה מבהרת בגזרותי' על ישראל ואומרת 

להן כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל.
בעור  והי'  זקן  של  מכחה  שבאתה  אדום  זו  צרעת  נגע 
בשרו לנגע צרעת לפי שבעוה"ז הכהן רואה את הנגעים אבל 
לעוה"ב אמר הקב"ה אני מטהר אתכם הה"ד וזרקתי עליכם 

מים טהורים וטהרתם.
ויקרא רבה פרשה טו, ט

דין  ישתנה  לעתיד  וכי  יקשה  לכאורה  וכו',  לעה"ב  אבל 
התורה ח"ו פשיטא שאם ימצא הנגע שטומאתו וטהרתו ע"פ 
הכהן יהי', ואם הכוונה שלעתיד לא נמצאו נגעים הכי הל"ל 
בראי'  דפתח  ועוד  ליכא,  לעה"ב  אבל  נגעים  איכא  בעה"ז 
וסיים בטהרה ולא הל"ל אלא בעה"ז כהן מטהר את הנגעים 
גבי  נגעים  דטהרת  שמי'  דכר  מאן  ועוד  וכו',  לעתיד  אבל 
וזרקתי עליכם מים טהורים דפשיטא דטומאותיכם וגלוליכם 
דכתיב התם היינו טומאות עונות כדכתיב בתרי' ונתתי לכם 

לב חדש וכו' ואת רוחי אתן בקרבכם וכו'.
רק  טבעיים  אינם  בישראל  שהנגעים  בזה  הכוונה  אמנם 
בתוכחות על עון ולכן בחינתם ע"י כהן אשר יישרינו לתקון 
לעתיד  ולכן  חטאתו,  שיעור  ובחינתם  הנגע  בראיית  החטא 
שה' יהי' מטהר את ישראל ומכין לבם ליראה את שמו תהא 

הישרתם יותר נכונה בלתי צריכה להישרת הכהן.
יפה תואר הארוך3

עד  בא  דוד  בן  אין  יצחק  א"ר  צז(  )סנהדרין  חלק  בפרק 
שתתהפך המלכות ואמר רב מאי קראה כלו הפך לבן טהור 
הוא, והיכי מוכח מזה דאין בן דוד בא כו' דהא קרא לא איירי 

אלא בדיני נגעים ומה ענין המלכות לזה.
וי"ל במ"ש במדרש הנ"ל שאת זו בבל וכו', ונ"ל שהוקשה 
ז' מיני עבירות ע"ז  כיון שהנגעים באים לרמוז על  ז"ל  להם 
ג"ע ש"ד לשון הרע גזל שבועת שוא כו' למה אין נגעים בזמן 
הזה וכי אין בזמן הזה דברים אלו אטו אכשור דרי, ולזה תרצו 

3( ר' שמואל יפה אשכנזי – אב"ד דקושטנדינא, נדפס ויניציאה תי"ז.

שאת זו בבל כו' כלומר שבזמן שבית המקדש קיים היו נגעים 
באים על איזה יחידים חוטאים ועברות אלו לפי שרוב ישראל 
היו כשרים, אבל כשחטאו רובם בא להם הגלות במקום נגעים 

לפי שעבדנו ע"ז או כיוצא מעברות שהנגעים באים עליהם.
מלכיות  שעבוד  כך  הגוף  מכאיבים  שהנגעים  וכשם 
מכאיבים אותנו, וכל מלכות ומלכות הוא במקום נגע א' כגון 

מלכות בבל במקום נגע שאת מדי ספחת כו'.
אדום  מלכות  שהיא  צרעת  נגע  בשם  שנק'  הנגע  ולכן 
קצת  תהא  שלא  דהיינו  למינות  כלה  ותהי'  בנו  כשתשלוט 
אלא  אחרת  אמונה  מאמין  עלינו  השולטת  ההוא  המלכות 
שהוא  אדום  באמונת  יהי'  אז  עלינו  השולטים  הגוים  כל 
אז  סוטה,  בסוף  ז"ל  רש"י  שפירש  כמו  הנוצרי  יש"ו  אמונת 
אנו טהורים לפי שאומר הכתוב גבי נגע צרעת שאם פשתה 

בכולו טהור מה שאינו אומר בשאר השמות של נגעים.
ואף שהדין כן גם בהם מ"מ מדכתבי' קרא בזו האחרונה 
המלכות  כל  שכשתתהפך  זה  רמז  לרמוז  הוא  באחרות  ולא 

האחרון שהוא אדום למינות אז אנו טהורים ובן דוד בא.
נהי'  איך  יקשה  כהן  ע"י  הוא  המצורע  טהרת  שכל  ולפי 
אמר  לזה  המטהרנו  הכהן  אי'  כי  כהן  בלי  לעתיד  טהורים 
בעולם הזה הכהן רואה הנגעים כו' כלומר שהקב"ה הוא הכהן 

המטהרנו לעתיד לבוא.
ובזה אין צריכים לומר שדברים אלו הם כדי לסיים בדבר 
הדברים  וישוב  ביאור  הם  אלא  ז"ל  המפרשים  כמ"ש  טוב 
הקודמים, וכל זה מובן מדברי מהרש"א ז"ל בחידושי אגדות 

פרק חלק שם כי בכלל דבריו דברי אלא שקצר.
צמח דוד4

הבשר  בעור  הנגע  את  הכהן  וראה   – ג  יג, 
מעור  עמק  הנגע  ומראה  לבן  הפך  בנגע  ושער 

בשרו נגע צרעת הוא וראהו הכהן וטמא אתו

לבן  שער  או  לבן,  לשער  קדמה  בהרת  ספק  פו(  )ב"מ  ו. 
ואפ"ל  וכו',  טהור  אומר  הוא  בריך  קודשא  לבהרת,  קדמה 
אריכות  ספק  על  מורה  לבן  ושער  דבהרת  ספק  שענין  עוד 
חורבן בהמ"ק, דהנה תיבת ספק לא נזכר בתנ"ך בלה"ק כ"א 
ע"פ יתומים היינו ואין אב אמותינו כאלמנות באיכה סי' ה' ג' 
איתא בתרגום אמהתנא כארמלן דאזלו גובריהן בקרוי ימא 

ומספקא להון אם אינון קיימין עכ"ל.
מוכח  ע"ד  דקמ"ו  פ"ל  משפטים  פרשת  רבה  ובמדרש 
ס"פ  תשא  כי  פרשת  רבה  ובמדרש  ציון  על  קאי  דאמותינו 
כי אין לה  ובאסתר ע"פ  זה,  ובאיכה ד"פ ע"ג על פסוק  מ"ו 
ר"ל  אב  אין  פי'  זה  פסוק  על  דמעה  לחם  ובספר  ואם,  אב 
שהקב"ה שאמר בנים אתם לה' הסתיר פניו ממנו, וכמארז"ל 

ע"פ היתה כאלמנה שהלך בעלה למדינת הים.
וע' בסידור )נח, ב ואילך( ע"פ יתום ואלמנה יעודד דהיינו 
ים  בבחי'  והיינו  לעילא  לעילא  סליק  בגלותא  קוב"ה  ענין 
בכתר,  שהם  סוף  להם  שאין  מים  בבחי'  שעלה  או  החכמה, 
ופי' אמותינו לשון רבים פי' הלחם דמעה אמותינו הגשמיים 
וכנסת ישראל, וי"ל ג"כ אמותינו אימא תתאה ואימא עילאה 

4( ר' יוסף חיים – אב"ד שאלוניקי, ת"צ.
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לד
שהוא  מעלה  של  בירושלים  יכנס  שלא  הקב"ה  נשבע  ע"ד 

בינה כו'.
הספק,  וצ"ל  להון,  ומספקא  הספק  מה  צ"ל  לפ"ז  אך 
על  עכ"פ  מתייאשים  כמעט  החורבן  משך  אריכות  שמצד 
אריכות הזמן וכמ"ש )תהלים עד, ט( אותותינו לא ראינו כו' 
אין אתנו יודע עד מה ות"י וכן פרש"י אותותינו שהבטחתנו 

ביד נביאך אין אנו רואים בימים רבים שאנו בגולה כו'.
מאס  אם  כי  ע"פ  איכה  מדרש  בסוף  כמ"ש  הספק  או 
מאסתנו קצפת עלינו עד מאד אמר רשב"ל אם מאיסה היא 
לית סבר ואם קציפה היא אית סבר דכל מאן דכעיס סופי' 

לאתרצא.
חורבן  זהו  רבתי(  ואיכה  )פתיחתא  צרעת  טומאת  והנה 
בהמ"ק כו' והגיד לכהן זה ירמי' כו', וגם ס"פ תזריע )ויקרא 
רבה פט"ו, ט( נגע צרעת זה אדום כו', וסיבת אריכות חורבן 
בהמ"ק מחמת נגע צרעת כו' שיונקים מעור האדם ע"י בהרת 

ושער לבן כו'.
ולכן בספק אם בהרת קדמה אומר קוב"ה טהור, והיינו כדי 
שלא יהא אמותינו כאלמנות וישוב אלי' ממדינת הים וכמ"ש 
כי  ה(  נא,  )ירמי'  וכתיב  מרחוק  מושיעך  הנני  כי  י(  ל,  )ירמי' 
לא אלמן יהודה וישראל מאלקיו, והיינו שנפשט הספק לצד 
הטוב דמאן דכעיס סופי' לאתרצא כמ"ש ורציתי אתכם, כי 
תהיו אתם ארץ חפץ, ומאחר שכן מוכרח להיות הדין דספק 

בהרת ושער לבן לטהר.
ובזה אפשר לפרש מה שנא' למשה בתחלת שליחותו בפ' 
ונהפך  וחזר  לתנין  שנהפך  המטה  מופת  מופתים  ב'  שמות 
למטה, ומופת ידו שנעשית מצורעת כשלג ואח"כ והנה שבה 

כבשרו.
והענין דכמו שיש בקדושה וללבן שתי בנות שם הגדולה 
לאה ושם הקטנה רחל, שהם בינה ומל' ושרשם מלובן העליון 
כתר כו' וע' במא"א אות למד ס"ו, כך יש לעומת ד' מראות 
נגעים שתים שהן ארבע שהן בחי' בקליפה שכנגד לאה ורחל 
בענין  ח'  סעי'  ב'  ובאות  ט'  ססעי'  ד'  באות  במא"א  כמ"ש 
בהרת כו' ושרשם מבחי' לבן שיש לעו"ז וכמ"ש מזה באריכות 
בהגהות לדרוש בהרת ונכתב בניר חלק שבבוך מו"ח תקס"ז, 

והנה ד' גליות נמשכו מד' מראות נגעים הנ"ל כנ"ל.
ובפ'  ויגש  בפ'  מצרימה  הבאים  פעמים  ב'  נאמר  והנה 
הבאים  בנ"י  שמות  ואלה  בד"ה  אור  בתורה  כמ"ש  שמות 
הם  והנה  ורחל,  לאה  שכנגד  הבחי'  ב'  שהן  ואפ"ל  מצרימה, 
נמשכים מחמת הסתלקות אור אבא כך סיבת הגלות מחמת 
וענין  הנחש  ענין  לו  הראה  לכן  כו'  מנייהו  תסתלק  אנת  וכד 
הצרעת כי הנחש לקה בצרעת, ומב' בחי' אלו נמשכו הגלות 
למטה,  הנחש  שיתהפך  איך  לו  הראה  וע"כ  ואדום,  מצרים 
להשתחוות  בשר  כל  יבא  ואז  כבשרו  שבה  יהי'  והצרעת 
לפני ה', וגם הראה לו שכ"ז יוכל להיות ברגע א'. אפ"ל שבה 

כבשרו כי בשגם הוא בשר וארז"ל בשגם זה משה.
אור התורה פ' תזריע עמוד תקלה

יג, מז – והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד 
צמר או בבגד פשתים

ז. הרמב"ן בפרשת תזריע, בפסוק )ויקרא יג, מז( “והבגד 

אשר יהי' בו" וגו', כתב וזה לשונו, צרעת זו אינה בטבע כלל 
ולא הוה בעולם, וכן נגעי הבתים, אבל בהיות ישראל שלמים 
ובגדיהם  גופם  להעמיד  תמיד  עליהם  השם  רוח  יהי'  לה', 
ועון,  חטא  מהם  באחד  יקרה  וכאשר  טוב,  במראה  ובתיהם 
השם  כי  ]להראות[  בביתו  או  בבגדו  או  בבשרו  כעור  יתהוה 
סר מעליו. ולכך אמר הכתוב )שם יד, לד( “ונתתי נגע צרעת 
בבית ארץ אחזתכם", כי היא מכת השם בבית ההוא... עכ"ל, 

ושפתים יושק.
אמנם קשה, דגם בטומאת בגדים הוה לי' למימר “ונתתי" 

וכו'.
והארכתי  החשך",  מן  האור  “כיתרון  יג(  ב,  )קהלת  כתיב 
מאד בדרושים אחרים מענין זה, כי סבת החשך גורם יתרון 

האור, ממה שהי' קודם שנתחשך וכו'.
עור"  “כתנות  ונעשה  ונגנז  אור"  “כתנות  הי'  כי  והענין 
ּוְבָהָתם  אור,  היפך  עור  שהוא  ב"עין"  כא(  ג,  )בראשית 
א'  א(  א,   – )א  הימים  ובדברי  חדש,  אור  לעתיד  החטאת 
והעולם  “אמת",  של  מעשר  “אדם"  הנה  רבתי.   – ד"אדם" 
א(,  א,  )בראשית  “בראשית ברא אלקים את"  נברא באמת, 
סופי תבות “אמת". “ונרגן מפריד אלוף" )משלי טז, כח( הוא 
הנחש בהוצאת דבת שקר, גרם שנפרד א' מן “אמת" ונשאר 
אלף  נסתלקה  ואז  “דם".   – ונשאר  “אדם"  מן  וכן  “מת",   –

מ"כתנות אור" ונעשית “עור".
"ויקר"  ונשאר  זעירא,  )ויקרא א, א(  כן א' ד"ויקרא"  ועל 
ובא  שנה,  ק"ל  אדם  מן  שהולידה  לילית,  היא  "קרי"  לשון 
זוהמא לעולם )ערובין יח, ב(. ואמר "אדם כי יקריב" )ויקרא 

א, ב( דאינו קרוב, עתה צריך להקריב וכו'.
בשרו"  בעור  יהי'  כי  "אדם  מזה.  נמשכות  הטומאות  וכל 
אדם  בחטא  ובשר  עור  כתנות  שנעשית  מחמת  ב(  יג,  )שם 

הראשון וכו'.
והנה אור הגנוז נברא ביום ראשון, וגזר הקדוש ברוך הוא 
להגנז עד לעתיד אור החדש בעולם שכולו שבת, סוד "ויכל 
אלקים ביום השביעי" )בראשית ב, ב(, מה הי' העולם חסר 
הענין,  אלא  למנוחה.  בריאה  שייך  איך  וקשה,  כו'.  מנוחה 
אמרו רבותינו ז"ל )מועד קטן כט, א( צדיקים אין להם מנוחה 
בעולם הבא, "ילכו מחיל אל חיל" )תהלים פד, ח(, וזהו אור 

הגדול המוכן להתחדש.
לשתא  הרומזים  המעשה,  ימי  בששת  כשנתבונן  והנה, 
בפרשת  הרמב"ן  שכתב  כמו  עלמא,  דהוי  ]שני[  אלפא 
בראשית )ב, ג(, נמצא תחלת אלף הראשון האיר אור הגנוז, 
ואחר כך ב' ג' ד' ה' ו' לא נמצא, עד יום שביעי שהוא שבת – 

אלף השביעי.
זהו סוד "והבג"ד כי יהי' בו נגע צרעת" וגו' )ויקרא יג, מז(, 
במדרש )אבכי"ר(, הובא בילקוט פרשת בשלח )רמז רמ"א(, 
אמר רבי עקיבא בשעה שאמרו ישראל “אז ישיר" )שמות טו, 
א(, לבש הקדוש ברוך הוא חלוק של תפארת, שהיו חקוקין 
עליו כל “אז" שבתורה כו', וכיון שחטאו חזר וקרעו, שנאמר 
)איכה ב, יז( “בצע אמרתו", ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו, 

שנאמר )תהלים קכו, ב( “אז ימלא שחוק פינו", עד כאן.
סוד “אז" – א' ז', התחלת אור הגנוז וחזרתו, “והבגד" הם 

ב' ג' ד' ה' ו' שמקבל טומאה וכו'.
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לה
והנה “חטא חטאה ירושלים" )איכה א, ח(, “והבגד כי יהי' 
בו הנגע" )ויקרא יג, מז(, עיין בפתיחה דאיכה רבתי )סכ"ג(, 
יג, מה( “והצרוע אשר בו הנגע"  )ויקרא  מה שכתוב אפסוק 
שפירושו על החרבן כו', עיין שם. ואז יש רמז בתבת “והבגד", 
ו' ד"גחון" )ויקרא יא, מב(, והיא ו' “עוין את דוד" )שמואל-א 
יא(  )ג,  בירמי'  שכתוב  כמו  יהודה"  “בגד"ה  כך  אחר  ט(,  יח, 

וכו'.
יד,  )ישעי'  צפע"  יצא  נחש  “משרש  לטוב  יוחזר  ולעתיד 

כט(, כדפרשתי )לעיל(, “עור" יהי' “אור".
כתיב  דלא  “והבגד"...  מז(  יג,  )ויקרא  הפסוק  ומתורץ 
“ונתתי נגע בבגד", כי אז לא הי' נכתב “והבגד" רק “בבגד", 
לעיל  הנזכרים  סודות  משום  “והבגד",  לכתוב  רצה  והכתוב 

וכו'.
אורך"  בא  כי  אורי  “קומי  ויקוים  כלוי,  הסיג  יהי'  ולעתיד 
)ישעי' ס, א(, ו"כתנות עור" )בראשית ג, כא( יחזרו ל"אור", 

ותתחדש הבריאה כתחלת המחשבה.
והנה, המאמר הראשון הוא “יהי אור", והקדוש ברוך הוא 
הוא אור האמתי המאיר לעולם כולו בכבודו )ברכת המפיל(, 
ביניהם,  שכינתו  להשרות  לישראל,  היתה  הבריאה  ותכלית 
“אלף"  מן  בגלות  ועתה  גוי אחד.  וישראל  יתברך אחד  והוא 
נעשה “עין", כי גלו ישראל בין שבעים אומות, והשכינה שרוי' 
ה'(  “)אני  סוד  וזהו  שרים,  שבעים  דרך  ומשפעת  בישראל 
יחזור  ולעתיד  טז(,  טז,  )ויקרא  טמאתם"  בתוך  אתם  השכן 

ל"אלף", “ביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד" )זכרי' יד, טו( 
וכו'.

“והבגד )אשר( ]כי יהי'[ בו נגע" )ויקרא יג, מז( יהי' לבוש 
כתנות אור לאדם, וזה יהי' בזמן שיבא משיח צדקנו.

של"ה – מסכת פסחים דרוש שלישי )א(

* * *

בשל"ה דף קס"ו ע"א איתא דאור הגנוז הי' נברא ביום א' 
ריש  כתבתי  השביעי,  אלף  הוא  ז'  ביום  ויוחזר  בגדה"ו,  ונגנז 
חיבורי פני שבת קושיא בשם המפרשים למה מתחילה ברא 
הקב"ה אור הגנוז באלף הראשון עד שלא הי' כדאי להשתמש 
וההכרח לא יגונו שגנזו לעתיד הלא כלפי שמיא הכל גלי' והי' 

לו להמתין מלהבראות אותו אור הגדול עד לעתיד.
וכתבתי ע"ד הא דאיתא ברש"י ז"ל בחומש פ' יתרו זכור 
מזמינו  יפה  חפץ  לך  נזדמן  שאם  לקדשו,  השבת  יום  את 
ע"כ  לשבתא,  שבת  מחד  דאמר  שמאי  כבית  והיינו  לשבת 
ברא הקב"ה מתחילה האור הגדול וגנזו לעתיד כי צריך להכין 
מחד בשבת לשבתא והאלף השביעי הוא דוגמת שבת יע"ש 

באריכות מה שכתבתי שם ויונעם לך.
עיר דוד5 – בית המלך חדר ז'

5( ר' דוד דלידא – אב"ד אמסטרדם, נדפס שם תע"ט.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ובנות  בני  בחנוך  להתעסק  העליונה  השגחה  העמידתו  עליו  חלקו  אשרי  מכתבו...  עם  ...בקשר 

ישראל על טהרת הקדש נוסף על הענין במסגרת רבותנו נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע חדורה אור 

וחיות חסידותי, ומזה מובן ג"כ שכל עניניו התיקון שלהם הוא המילוי שלהם בשלימותם תלוי זה בעבודתו 

בשטח זה כדבעי ובהוספה מזמן לזמן בשיפור עבודה זו וכהציווי דמעלין בקדש.

עד  לצדקה  יפרישו  תחי'  זוגתו  וכן  שהוא  מהנכון  כותב,  עליהם  ענינים  לאיזה  שמתאים  אלא 

שמהפרשת כל אחד מהם יתקבץ סכום של פדיון ארבעים תעניות )וע"פ הכתוב בקובץ ליובאוויטש השיעור 

בזה( ומובן שאפשר זה להעשות באופן שלא יכביד על ההוצאה, ובלבד שהחלטה לעשות כן תתקבל בכי 

טוב, ומהזמנים להפרשת צדקה ביחוד הם, בכל יום חול קודם תפלת הבקר, ובהנוגע לנשים לפני הדלקת 

הנרות בערב שבת וערב יום טוב. מובן שהנ"ל הוא נוסף על הקב"ע בתורת הנגלה ותורת החסידות, שמירת 

שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים ובכלל השתתפות בעניני תומ"צ הנעשים ברבים שזכות 

הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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i"yx£ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡∑(רבה ּבמעׂשה(ויקרא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי: רּבי אמר ƒ»ƒ«¿ƒ«ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ועֹוף חּיה ּבהמה ּתֹורת אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ˙ÚÈ¯Ê.ּבראׁשית, Èk∑(כז ׁשּנמחה(נדה מחּוי, ילדּתּו ׁשאפּלּו לרּבֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָƒ«¿ƒ«ְְְֲִִֶֶַַָָָ

לדה טמאה אּמֹו זרע, ּכמין ÓËz‡.ונעׂשה d˙Bc ˙c� ÈÓÈk∑ּבטמאת מּטּמאה ּבנּדה, האמּורה טמאה ּכל ּכסדר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּדם ּבלא הּקבר נפּתח ואפּלּו אּׁשה∑d˙Bc.לדה, ׁשאין וחלי, מדוה לׁשֹון אחר: לׁשֹון מּגּופּה. הּזב ּדבר לׁשֹון ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

עליה ּכבדין ואבריה ראׁשּה, ּתחלה ׁשּלא ּדם החיים.רֹואה אור ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב ‡˙z‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿»¬≈
ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡·‡ÒÓ È‰˙e ¯Îc „ÈÏ˙e ÈcÚ¿̇«ƒ¿ƒ¿»¿≈¿»»»ƒ¿«ƒ

:‡·‡ÒÓ È‰z d˙·BÒ ˜eÁ¯ ÈÓBÈk¿≈ƒ¿«¿≈¿»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡Ï¯.ב) 'B‚Â ¯acאֹומרֹו ּפעםÓ‡Ï¯טעם «≈¿≈…ְַַ≈…ַַ

אזהרתּה עּקר זֹו ׁשּמצוה להיֹות ּכי ואּולי ְְְְִִִִֶַַַָָָָב'

לּנׁשים לאמר אמר לזה הּנׁשים, על ִִִֵֶַַַַָָָָֹהיא

ּׁשאמרּו מה ּפי על יתּבאר עֹוד ּבּדבר. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיּזהרּו

ּכאן)ּבספרא ואין(תו"כ זה ּבענין יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

לאמר אמר לזה ּכאן, עד זה ּבענין ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּגֹויים

ׁשהתנה זה ענין ּכי ורֹוממּות אמרּות ְְְְְְִִִִֶֶָָלׁשֹון

הּמעלה לצד הּוא ּבעּכּו"ם ולא ּביׂשראל ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֹלהיֹות

ּכן ּׁשאין מה עּמֹו, האמיר ה' אׁשר ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָוהּכבֹוד

טמא: וגּופם נפׁשם ּכי ְְְִֵַַָָָּבעּכּו"ם

‰M‡.'B‚Â ÚÈ¯Ê˙ Èkהצר לּמה לדעת צרי ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ְִַַַָָָָֻ

ÏÈÂ„‰לֹומר ÚÈ¯Ê˙ Èkהסּפיק ולא ַƒ«¿ƒ«¿»¿»ְְִִֹ

נחלקּו ורז"ל זכר. ּתלד ּכי אּׁשה (ּבתו"כלֹומר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

צריהכא) ּכי ּדפן יֹוצא למעט אֹומרים חכמים ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשמעֹון ור' הּזריעה, ּבמקֹום הּלדה ְְְְְִִִִֵַַָָלהיֹות

לאלּה יׁש ועֹוד מחּוי. ילדּתֹו לרּבֹות ְְְְֱֵֵֶַַַָֹאֹומר

לׁשֹונֹו את הּכתּוב ׁשּנה לּמה עֹוד, ּבהעיר ְְִִִִֶַָָָָָמּלין

לדּב עתידׁשהתחיל לׁשֹון אמרÚÈ¯Êzר וגמר ְְְִִִֵֶַָ«¿ƒ«ְֶַָֹ

‰„ÏÈÂּכן ּגם ׁשאמר ּוכמֹו ותלד, אמר ולא ¿»¿»ְְְֵֵֵֶַַַָָֹ

ּכתּובים ׁשהרּבה והגם ּתלד. נקבה ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָּבסמּו

על אף עתיד, ּבמקֹום עבר זה ּבסדר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמדּברים

אמר לּמה עֹוד לׁשֹון. ּבׁשּנֹות יּגידּו ּדבר כן ְִִֵַַַָָָָָָּפי

‰„ÏÈÂזכר ּתלד אם אמר ולא וּדאי ׁשּמׁשמע ¿»¿»ְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ולזה מהּנקבה. יֹותר לזכר וּדאית אין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי

מׁשּמׁשת ּכי הרי תזריע ּכי ׁשאֹומרֹו לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַיׁש

ּדחק. וזה וילדה, עם למּטה ונמׁשכת ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹאם,

ּבהּמּפלת אמרּו ל"א.)ורז"ל ּובהרֹואה(נּדה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

ס'.) זכר,(ּברכֹות יֹולדת ּתחּלה מזרעת אּׁשה ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

רּבי ׁשּדרׁש והגם וּדאי. וילדה אמרּו ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָולזה

מּפסּוק זֹו ּדרׁשה ט"ו)צדֹוק מ"ו ואת(וּיּגׁש ְְִִֵַַָָָָ

ּונקבֹות ּבּנקבֹות, זכרים הּכתּוב ּתלה ּבּתֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָָּדינה

הּתלּיה, טעם ידּוע אין מּׁשם ּכי נראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּזכרים,

ּתזריע ּכי הּתלּיה טעם הּכתּוב ּגּלה ְְְִִִִַַַַַַַָָָוכאן

כן לא ׁשאם ּתחּלה, לֹוּמר הצר ולא ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֻּתחּלה.

זכר ללדת ּבין ׁשּתזריע צרי ּפנים ּכל ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

והצר זה ּפסּוק הסּפיק ולא נקבה, ללדת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻּבין

ּתחּלה איׁש על ללּמד ּבּתֹו, ּדינה ואת ְְְִִִִֵֶַַַָָָלּפסּוק

ויתּבאר מּלין. לאלּה עֹוד ויׁש נקבה. ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיֹולדת

אֹומרֹו ּדר קל"ט)על צרּתני(ּתהלים וקדם אחֹור ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ

ז"ל פ"ח)ודרׁשּו הּמעׂשים(ב"ר לכל אחֹור ְְְֲִַַָָָ

אלהים ורּוח ּדכתיב ּבראׁשית למעׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַֹוקדם

יצירת ּבאדם יצירֹות ב' ּכי הרי וגֹו', ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָמרחפת

אמרּו ההזרעה ּבעת והּנה הּגּוף. ויצירת ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהרּוח

פ'.)ז"ל קדֹוׁשים יכּון(זהר אׁשר הּכּונה ּכפי ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

יחׁשב אם הּנפׁש, לזרע ימׁשי ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַֹהּמזריע

נפׁש לּטּפה ימׁשי ּומזהמֹות רעֹות ְְְִִֶֶַַַָָָָֹמחׁשבֹות

קדֹוׁשה, נפׁש ימׁשי ּבטהרה יחׁשב ואם ְְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹטמאה

ּולמד ה"ב)וצא פ"י סנהדרין ּוירּוׁשלמי י'. (ּברכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָ

עליו הּמל חזקּיה הּמפלא הּצּדיק ׁשל ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻמּבניו

ׁשחׁשבה ּולצד נביא ּבת נׂשא אׁשר ְְֲִֶֶַַַָָָָָָהּׁשלֹום

נפׁש המׁשיכה ּבלאדן מרֹוד ּבעבדי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהאּׁשה

ׁשהיא הּלדה עּקר ּכן אם ּבניה. לב' ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרעה

ההזרעה, ּבׁשעת היא לעּבר הּנפׁש ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֻהמׁשכת

ּכבר הּזרע הֹוצאת אחר ּכי מּלפניה, לּה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹוקדם

והּוא הּזרע, יתהּוה ׁשּמּמּנּו החֹוׁשב ּכח ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקדם

הּכתּוב ÏÈÂ„‰מאמר ÚÈ¯Ê˙ Èkהּכתּוב מֹודיע ֲַַַָƒ«¿ƒ«¿»¿»ִַַָ

ׁשּכאׁשר ההזרעה ּבׁשעת היא הּלדה עּקר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכי

נפׁש אם ּׁשהיה מה והיה ילדה ּכבר ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּתזריע

ּׁשּכבר מה להפ ּתקוה ואין לא אם ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹטהֹורה

ּבבחינת האדם ּׁשּיתעּצם מה ּומעּתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא,

עּקר היא אז ּכי ההזרעה ּבׁשעת הּוא ְְִִִִֵַַַַַָָָָהּלדה

ּבאדם, העּקרית ׁשהיא הּנפׁש לבחינת ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלדה

ּתּקרא נעלם ׁשהּוא הגם והמצאתֹו הּדבר ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהוית

אֹומרֹו ּתׂשּכיל אּלה ּדברנּו ּומּתֹוכּיּות ְְְִִִֵֵֵֶַָָלדה.

ה') י"ב ׁשהם(ל ּבחרן עׂשּו אׁשר הּנפׁש ואת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

ׂשרה היתה ׁשּלא הגם ּבזּוּוגם, ׁשעׂשּו ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹהּנפׁשֹות

נפׁשֹות, מֹולידים היּו וזיקה זיקה ּכל ְְִִִִֶֶָָָָָיֹולדת,

זה מּפני לא להם הּגּוף נבנה ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהגם

ואֹומרֹו האמת. ּכחÎÊ¯,יכחד יׁש ּגם ּכי רמז ְְְֱֵֶַָ»»ִֵַַַָֹ

ּכפי זכר להֹוליד ההזרעה ּבׁשעת ְְְְִִִִִַַַַָָָָּבּמֹוציאים

ּדדכּורא: מעלמא נפׁש להמׁשי יכּון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכּונה

„BÚהיא הּבנים ׁשעּקר לצד הּכתּוב ְְִִִִֶַַַַָָֹירמז

ׁשאינּה לצד לּה הּכתּוב וחׁש ְְִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

הּצער לצד ּבהֹולדה ּתתרּצה לא ְְִֶֶֶַַַַַַַָָֹחּיבת

על אׁשר ּבּלדה, ׁשּמתּגּנית לּה ּגם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּסֹובלת,

ּכּונתּה יהיה ּתּנׂשא ואם להּנׂשא, ּתחּפץ לא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּכן

ּגדֹול ׁשּלּה ּכי הּבהמית ּתאותּה (ּגּטיןלמּלאֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

הגםמ"ט:), ּכי והבטיחּה הּכתּוב ּבא ְְֲִִִֶַַָָָָלזה

יהיה האמּור ּכּסדר ּתעׂשה אם מצּוה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה

אֹומרֹו והּוא ּכזכר, ּומעלה יתרֹון Èkלּה ‰M‡ ְְְְֲִַָָָָƒ»ƒ

ÚÈ¯Ê˙'זֹווגֹו ּפעּלה ׁשּתעׂשה אּׁשה ּפרּוׁש «¿ƒ«ְְֲִֵֶֶַָָֻ

הּזּוּוג, מניעת ׁשלל ּכאן ּפרּוׁשÏÈÂ„‰ׁשּתזריע ְְִִִֶַַַַַָָ¿»¿»ֵ

ולא הּלדה לתכלית ּבהזרעתּה ּכּונתּה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּתהיה

ּכי אּׁשה אּלא אמר לא ואם ּבהמית, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹלתאוה

ולא אֹומר, הּוא ׁשּתלד ּכל הּכּונה היתה ְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּתלד

הּלדה אל ּבזּוּוגּה ׁשּמכּונת מי אּלא הּוא, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָכן

אֹומרֹו והּוא זכר, ּבמדרגת היא האּׁשה ְְְְִִֵַַָָָָֹזאת

,¯ÎÊואמר‰„ÏÈÂּתּׂשיג ׁשּלא לֹומר ּתלד, ולא »»ְַָ¿»¿»ְִֵֵֶַַֹֹ

לּפעל. הּדבר ׁשּיצא אחר אּלא ההּוא ֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּגדר

ּבאֹומרֹו נתּכּון לזה ּכי לּהÓ‡Ï¯ואּולי וסמ ְְְְִִֵֶַַָ≈…ְַָָ

ורֹוממּות‡M‰ּתבת מעלה לׁשֹון לאמר ּפרּוׁש ֵַƒ»ְְְֲֵֵַָֹ

זכר, ּמעלתּה, ּומה וילדה תזריע ּכי אּׁשה ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָלמי,

הּזכר ּבהם יגּדל אׁשר הּבחינֹות ּפרטי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

אֹומרֹו נתּכּון לזה ּכי ואּולי האּׁשה. (מׁשליעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

החּסרֹוןי') נֹוגע לּה ּכי אּמֹו, ּתּוגת ּכסיל ְִִִִֵֵַַַָָּובן

ּכנסת על הּכתּוב ירמז עֹוד הּנזּכר. ְְְִִִֶֶַַַַַַָֹמּטעם

ּבדברי אּׁשה ׁשּנקראת מצינּו אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָיׂשראל

ּדכתיב נ"ד)הּנביאים עׂשי,(יׁשעיה בעלי ּכי ְְְְֲִִִִִִִַַַַָֹֹ

ּוכתיב(ׁשם)ּוכתיב נעּורים, ג')ואׁשת (הֹוׁשע ְְְְִִִֵֵֶַָ

וגֹו', לי נ')וארׂשּתי ּכריתּות(יׁשעיה ספר איזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

תזריע ּכי אּׁשה הּכתּוב אֹומר ועליה ְְְִִִֵֶַַַָָָָוגֹו',

ּדר על טֹובים, ּומעׂשים מצֹות הזרעת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָּפרּוׁש

י')אֹומרֹו לצדקה,(הֹוׁשע לכם ÎÊ¯זרעּו ‰„ÏÈÂ ְְְִִֵֶַָָָ¿»¿»»»

ּבחינת ּכי ּדע ּפרּוׁש זכר, הֹולדתּה ּתהיה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָּפרּוׁש

הּנקבה מּבחינת עליֹונה ּבחינה היא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּזכר

ּבבחינת העליֹונֹות ּבחינֹות מיחסת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָוהּתֹורה

יׂשראל ּכנסת אם ּכי הּכתּוב והֹודיע ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּזכר,

והּוא עליֹונֹות, הדרגֹות ׁשּתֹוליד וּדאי ְְְְִִֶֶַַַַַָּתזריע

ז"ל ּכאן)מאמרם פט"ו שמו"ר צ"ח עצם(סנהדרין ְְֲִֶֶַַַָָָֹ

הּגֹואל ּבביאת ה' יפליא אׁשר הּפלאֹות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָהפלגת

הּכׁשרים, מעׂשיהם ידי על יזּכּו יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָאם

לּגאּלה המחּכית הּגאּלה ּבין להבּדיל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֻֻֻויכּון

ועריה, ערם יׂשראל ׁשהיּו מצרים ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשעברה

הּכתּוב אמר ל"ד)ּגם ד' ּגֹוי(ּדברים מּקרב ּגֹוי ְִִֶֶַַַָָָ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים 

מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' אד"ש, בו כותב אודות מצב התלמידים שליט"א ועניניהם, ובודאי 

גם להבא ימשיך במנהג טוב זה, והעיקר בהשגחה פקיחא על כאו"א מהם, שנוסף על נחיצות הדבר מצד 

עצמו, הנה זה גופא מעורר אצל התלמידים להפיק רצון המשגיח עליהם וכטבע בנ"א אפילו דנה"ב עאכו"כ 

כפי שנאמר כמים הפנים לפנים וגו' וע"פ פתגם אדמו"ר האמצעי בהענין של שני נפה"א על נה"ב אחת, 

וק"ל...

בברכה. 

 ב"ה,  כ"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

...בהנוגע לתפלין לא שמעתי בזה הוראות. ואפשר ידוע מה לזקני אנ"ש שבאה"ק ת"ו. נוהג אני 

שגובה התפלין יהי' כארכן ורחבן עיין ס' האשכול ובד"מ ועוד.

הרעיון דעריכת ס' בתורת הנפש ע"פ חב"ד ובעיקר - ע"ד אדמו"רי חב"ד ותורתה, בשביל בתה"ס 

באה"ק נכון במאד מאד וכדאי שיתייעץ בזה עם הרא"ח שי' גליצנשטיין.

ובטח  לכאן.  ששלח  להרשת  השייכים  מהמסמכים  כמה  לו  הוחזרו  רגיל  ובדואר  בפ"ע  בחבילה 

יאשר קבלתם.

 ב"ה,  כ"ג אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במ"ש ע"ד נסיעה לכאן לחדש תשרי הבע"ל.

אף שבכלל נכון הדבר, אבל במה דברים אמורים שנסיעתו זו תביא תועלת לא רק בשבילו כאיש 

פרטי אלא גם בסביבתו ע"י השפעתו עליהם, וכנראה שאלה מהאברכים שביקרו כאן לפנים לא עשו בה 

כדבעי כ"א לצאת ידי חובתם גרידא, שאז צריך עיון אם ההוצאות שהוציאו )הוצאת ממון, הוצאת הזמן, 

ביטול הזמן מלימוד וכו'( כדאיות היו, ובאם יקבל עליו בלבב שלם להתנהג כדבעי ולא כהנ"ל ובתור הכנה 

יוסיף בשקידה בלימוד והידור בקיום המצות, יהי רצון שהתעסקותו בהשגת הניירות והביקור כאן יהי' 

בהצלחה.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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i"yx£ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡∑(רבה ּבמעׂשה(ויקרא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי: רּבי אמר ƒ»ƒ«¿ƒ«ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ועֹוף חּיה ּבהמה ּתֹורת אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ˙ÚÈ¯Ê.ּבראׁשית, Èk∑(כז ׁשּנמחה(נדה מחּוי, ילדּתּו ׁשאפּלּו לרּבֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָƒ«¿ƒ«ְְְֲִִֶֶַַָָָ

לדה טמאה אּמֹו זרע, ּכמין ÓËz‡.ונעׂשה d˙Bc ˙c� ÈÓÈk∑ּבטמאת מּטּמאה ּבנּדה, האמּורה טמאה ּכל ּכסדר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּדם ּבלא הּקבר נפּתח ואפּלּו אּׁשה∑d˙Bc.לדה, ׁשאין וחלי, מדוה לׁשֹון אחר: לׁשֹון מּגּופּה. הּזב ּדבר לׁשֹון ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

עליה ּכבדין ואבריה ראׁשּה, ּתחלה ׁשּלא ּדם החיים.רֹואה אור ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב ‡˙z‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿»¬≈
ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡·‡ÒÓ È‰˙e ¯Îc „ÈÏ˙e ÈcÚ¿̇«ƒ¿ƒ¿»¿≈¿»»»ƒ¿«ƒ

:‡·‡ÒÓ È‰z d˙·BÒ ˜eÁ¯ ÈÓBÈk¿≈ƒ¿«¿≈¿»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡Ï¯.ב) 'B‚Â ¯acאֹומרֹו ּפעםÓ‡Ï¯טעם «≈¿≈…ְַַ≈…ַַ

אזהרתּה עּקר זֹו ׁשּמצוה להיֹות ּכי ואּולי ְְְְִִִִֶַַַָָָָב'

לּנׁשים לאמר אמר לזה הּנׁשים, על ִִִֵֶַַַַָָָָֹהיא

ּׁשאמרּו מה ּפי על יתּבאר עֹוד ּבּדבר. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיּזהרּו

ּכאן)ּבספרא ואין(תו"כ זה ּבענין יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

לאמר אמר לזה ּכאן, עד זה ּבענין ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּגֹויים

ׁשהתנה זה ענין ּכי ורֹוממּות אמרּות ְְְְְְִִִִֶֶָָלׁשֹון

הּמעלה לצד הּוא ּבעּכּו"ם ולא ּביׂשראל ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֹלהיֹות

ּכן ּׁשאין מה עּמֹו, האמיר ה' אׁשר ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָוהּכבֹוד

טמא: וגּופם נפׁשם ּכי ְְְִֵַַָָָּבעּכּו"ם

‰M‡.'B‚Â ÚÈ¯Ê˙ Èkהצר לּמה לדעת צרי ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ְִַַַָָָָֻ

ÏÈÂ„‰לֹומר ÚÈ¯Ê˙ Èkהסּפיק ולא ַƒ«¿ƒ«¿»¿»ְְִִֹ

נחלקּו ורז"ל זכר. ּתלד ּכי אּׁשה (ּבתו"כלֹומר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

צריהכא) ּכי ּדפן יֹוצא למעט אֹומרים חכמים ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשמעֹון ור' הּזריעה, ּבמקֹום הּלדה ְְְְְִִִִֵַַָָלהיֹות

לאלּה יׁש ועֹוד מחּוי. ילדּתֹו לרּבֹות ְְְְֱֵֵֶַַַָֹאֹומר

לׁשֹונֹו את הּכתּוב ׁשּנה לּמה עֹוד, ּבהעיר ְְִִִִֶַָָָָָמּלין

לדּב עתידׁשהתחיל לׁשֹון אמרÚÈ¯Êzר וגמר ְְְִִִֵֶַָ«¿ƒ«ְֶַָֹ

‰„ÏÈÂּכן ּגם ׁשאמר ּוכמֹו ותלד, אמר ולא ¿»¿»ְְְֵֵֵֶַַַָָֹ

ּכתּובים ׁשהרּבה והגם ּתלד. נקבה ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָּבסמּו

על אף עתיד, ּבמקֹום עבר זה ּבסדר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמדּברים

אמר לּמה עֹוד לׁשֹון. ּבׁשּנֹות יּגידּו ּדבר כן ְִִֵַַַָָָָָָּפי

‰„ÏÈÂזכר ּתלד אם אמר ולא וּדאי ׁשּמׁשמע ¿»¿»ְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ולזה מהּנקבה. יֹותר לזכר וּדאית אין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרי

מׁשּמׁשת ּכי הרי תזריע ּכי ׁשאֹומרֹו לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַיׁש

ּדחק. וזה וילדה, עם למּטה ונמׁשכת ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹאם,

ּבהּמּפלת אמרּו ל"א.)ורז"ל ּובהרֹואה(נּדה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

ס'.) זכר,(ּברכֹות יֹולדת ּתחּלה מזרעת אּׁשה ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

רּבי ׁשּדרׁש והגם וּדאי. וילדה אמרּו ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָולזה

מּפסּוק זֹו ּדרׁשה ט"ו)צדֹוק מ"ו ואת(וּיּגׁש ְְִִֵַַָָָָ

ּונקבֹות ּבּנקבֹות, זכרים הּכתּוב ּתלה ּבּתֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָָּדינה

הּתלּיה, טעם ידּוע אין מּׁשם ּכי נראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּזכרים,

ּתזריע ּכי הּתלּיה טעם הּכתּוב ּגּלה ְְְִִִִַַַַַַַָָָוכאן

כן לא ׁשאם ּתחּלה, לֹוּמר הצר ולא ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֻּתחּלה.

זכר ללדת ּבין ׁשּתזריע צרי ּפנים ּכל ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

והצר זה ּפסּוק הסּפיק ולא נקבה, ללדת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻּבין

ּתחּלה איׁש על ללּמד ּבּתֹו, ּדינה ואת ְְְִִִִֵֶַַַָָָלּפסּוק

ויתּבאר מּלין. לאלּה עֹוד ויׁש נקבה. ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיֹולדת

אֹומרֹו ּדר קל"ט)על צרּתני(ּתהלים וקדם אחֹור ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ

ז"ל פ"ח)ודרׁשּו הּמעׂשים(ב"ר לכל אחֹור ְְְֲִַַָָָ

אלהים ורּוח ּדכתיב ּבראׁשית למעׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַֹוקדם

יצירת ּבאדם יצירֹות ב' ּכי הרי וגֹו', ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָמרחפת

אמרּו ההזרעה ּבעת והּנה הּגּוף. ויצירת ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהרּוח

פ'.)ז"ל קדֹוׁשים יכּון(זהר אׁשר הּכּונה ּכפי ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

יחׁשב אם הּנפׁש, לזרע ימׁשי ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַֹהּמזריע

נפׁש לּטּפה ימׁשי ּומזהמֹות רעֹות ְְְִִֶֶַַַָָָָֹמחׁשבֹות

קדֹוׁשה, נפׁש ימׁשי ּבטהרה יחׁשב ואם ְְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹטמאה

ּולמד ה"ב)וצא פ"י סנהדרין ּוירּוׁשלמי י'. (ּברכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָ

עליו הּמל חזקּיה הּמפלא הּצּדיק ׁשל ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻמּבניו

ׁשחׁשבה ּולצד נביא ּבת נׂשא אׁשר ְְֲִֶֶַַַָָָָָָהּׁשלֹום

נפׁש המׁשיכה ּבלאדן מרֹוד ּבעבדי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהאּׁשה

ׁשהיא הּלדה עּקר ּכן אם ּבניה. לב' ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרעה

ההזרעה, ּבׁשעת היא לעּבר הּנפׁש ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֻהמׁשכת

ּכבר הּזרע הֹוצאת אחר ּכי מּלפניה, לּה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹוקדם

והּוא הּזרע, יתהּוה ׁשּמּמּנּו החֹוׁשב ּכח ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקדם

הּכתּוב ÏÈÂ„‰מאמר ÚÈ¯Ê˙ Èkהּכתּוב מֹודיע ֲַַַָƒ«¿ƒ«¿»¿»ִַַָ

ׁשּכאׁשר ההזרעה ּבׁשעת היא הּלדה עּקר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכי

נפׁש אם ּׁשהיה מה והיה ילדה ּכבר ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּתזריע

ּׁשּכבר מה להפ ּתקוה ואין לא אם ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹטהֹורה

ּבבחינת האדם ּׁשּיתעּצם מה ּומעּתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא,

עּקר היא אז ּכי ההזרעה ּבׁשעת הּוא ְְִִִִֵַַַַַָָָָהּלדה

ּבאדם, העּקרית ׁשהיא הּנפׁש לבחינת ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלדה

ּתּקרא נעלם ׁשהּוא הגם והמצאתֹו הּדבר ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהוית

אֹומרֹו ּתׂשּכיל אּלה ּדברנּו ּומּתֹוכּיּות ְְְִִִֵֵֵֶַָָלדה.

ה') י"ב ׁשהם(ל ּבחרן עׂשּו אׁשר הּנפׁש ואת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

ׂשרה היתה ׁשּלא הגם ּבזּוּוגם, ׁשעׂשּו ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹהּנפׁשֹות

נפׁשֹות, מֹולידים היּו וזיקה זיקה ּכל ְְִִִִֶֶָָָָָיֹולדת,

זה מּפני לא להם הּגּוף נבנה ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהגם

ואֹומרֹו האמת. ּכחÎÊ¯,יכחד יׁש ּגם ּכי רמז ְְְֱֵֶַָ»»ִֵַַַָֹ

ּכפי זכר להֹוליד ההזרעה ּבׁשעת ְְְְִִִִִַַַַָָָָּבּמֹוציאים

ּדדכּורא: מעלמא נפׁש להמׁשי יכּון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכּונה

„BÚהיא הּבנים ׁשעּקר לצד הּכתּוב ְְִִִִֶַַַַָָֹירמז

ׁשאינּה לצד לּה הּכתּוב וחׁש ְְִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

הּצער לצד ּבהֹולדה ּתתרּצה לא ְְִֶֶֶַַַַַַַָָֹחּיבת

על אׁשר ּבּלדה, ׁשּמתּגּנית לּה ּגם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּסֹובלת,

ּכּונתּה יהיה ּתּנׂשא ואם להּנׂשא, ּתחּפץ לא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּכן

ּגדֹול ׁשּלּה ּכי הּבהמית ּתאותּה (ּגּטיןלמּלאֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

הגםמ"ט:), ּכי והבטיחּה הּכתּוב ּבא ְְֲִִִֶַַָָָָלזה

יהיה האמּור ּכּסדר ּתעׂשה אם מצּוה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה

אֹומרֹו והּוא ּכזכר, ּומעלה יתרֹון Èkלּה ‰M‡ ְְְְֲִַָָָָƒ»ƒ

ÚÈ¯Ê˙'זֹווגֹו ּפעּלה ׁשּתעׂשה אּׁשה ּפרּוׁש «¿ƒ«ְְֲִֵֶֶַָָֻ

הּזּוּוג, מניעת ׁשלל ּכאן ּפרּוׁשÏÈÂ„‰ׁשּתזריע ְְִִִֶַַַַַָָ¿»¿»ֵ

ולא הּלדה לתכלית ּבהזרעתּה ּכּונתּה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּתהיה

ּכי אּׁשה אּלא אמר לא ואם ּבהמית, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹלתאוה

ולא אֹומר, הּוא ׁשּתלד ּכל הּכּונה היתה ְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּתלד

הּלדה אל ּבזּוּוגּה ׁשּמכּונת מי אּלא הּוא, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָכן

אֹומרֹו והּוא זכר, ּבמדרגת היא האּׁשה ְְְְִִֵַַָָָָֹזאת

,¯ÎÊואמר‰„ÏÈÂּתּׂשיג ׁשּלא לֹומר ּתלד, ולא »»ְַָ¿»¿»ְִֵֵֶַַֹֹ

לּפעל. הּדבר ׁשּיצא אחר אּלא ההּוא ֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּגדר

ּבאֹומרֹו נתּכּון לזה ּכי לּהÓ‡Ï¯ואּולי וסמ ְְְְִִֵֶַַָ≈…ְַָָ

ורֹוממּות‡M‰ּתבת מעלה לׁשֹון לאמר ּפרּוׁש ֵַƒ»ְְְֲֵֵַָֹ

זכר, ּמעלתּה, ּומה וילדה תזריע ּכי אּׁשה ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָלמי,

הּזכר ּבהם יגּדל אׁשר הּבחינֹות ּפרטי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

אֹומרֹו נתּכּון לזה ּכי ואּולי האּׁשה. (מׁשליעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

החּסרֹוןי') נֹוגע לּה ּכי אּמֹו, ּתּוגת ּכסיל ְִִִִֵֵַַַָָּובן

ּכנסת על הּכתּוב ירמז עֹוד הּנזּכר. ְְְִִִֶֶַַַַַַָֹמּטעם

ּבדברי אּׁשה ׁשּנקראת מצינּו אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָיׂשראל

ּדכתיב נ"ד)הּנביאים עׂשי,(יׁשעיה בעלי ּכי ְְְְֲִִִִִִִַַַַָֹֹ

ּוכתיב(ׁשם)ּוכתיב נעּורים, ג')ואׁשת (הֹוׁשע ְְְְִִִֵֵֶַָ

וגֹו', לי נ')וארׂשּתי ּכריתּות(יׁשעיה ספר איזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

תזריע ּכי אּׁשה הּכתּוב אֹומר ועליה ְְְִִִֵֶַַַָָָָוגֹו',

ּדר על טֹובים, ּומעׂשים מצֹות הזרעת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָּפרּוׁש

י')אֹומרֹו לצדקה,(הֹוׁשע לכם ÎÊ¯זרעּו ‰„ÏÈÂ ְְְִִֵֶַָָָ¿»¿»»»

ּבחינת ּכי ּדע ּפרּוׁש זכר, הֹולדתּה ּתהיה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָּפרּוׁש

הּנקבה מּבחינת עליֹונה ּבחינה היא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּזכר

ּבבחינת העליֹונֹות ּבחינֹות מיחסת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָוהּתֹורה

יׂשראל ּכנסת אם ּכי הּכתּוב והֹודיע ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּזכר,

והּוא עליֹונֹות, הדרגֹות ׁשּתֹוליד וּדאי ְְְְִִֶֶַַַַַָּתזריע

ז"ל ּכאן)מאמרם פט"ו שמו"ר צ"ח עצם(סנהדרין ְְֲִֶֶַַַָָָֹ

הּגֹואל ּבביאת ה' יפליא אׁשר הּפלאֹות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָהפלגת

הּכׁשרים, מעׂשיהם ידי על יזּכּו יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָאם

לּגאּלה המחּכית הּגאּלה ּבין להבּדיל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֻֻֻויכּון

ועריה, ערם יׂשראל ׁשהיּו מצרים ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשעברה

הּכתּוב אמר ל"ד)ּגם ד' ּגֹוי(ּדברים מּקרב ּגֹוי ְִִֶֶַַַָָָ
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:døäè éîé§¥¬¨«¢¨«
i"yx£·Lz∑ּכמֹו עּכבה, לׁשֹון אּלא "ּתׁשב" א):אין בקדׁש",(דברים יג)"וּתׁשבּו ממרא"(בראשית ּבאלני ÈÓ„a."וּיׁשב ≈≈ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹƒ¿≈

‰¯‰Ë∑טהֹורה ׁשרֹואה, Ë‰¯‰.אףֿעלּֿפי ÈÓ„a∑'טהר' ּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא ה"א, מּפיק d¯‰Ë.לא ÈÓÈ∑ »√»ְִֶַַָָƒ¿≈»√»ְְִֵֵַַָָֹֹ¿≈»√»
ׁשּלּה טהר ימי – ה"א ּביבמֹות∑Úb˙Œ‡Ï.מּפיק ׁשּׁשנּויה ּכמֹו לאֹוכל עה)אזהרה שם)∑L„˜ŒÏÎa.(דף יבמות יד. (מכות ְִֵֵֶַַָֹ…ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ¿»…∆

ׁשקיעת עד לטהרּה מעריב ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ׁשּטבלה ,אר יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלרּבֹות
טהרתּה ּכּפרת את ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל .החּמה ְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ÏÎaד eÎc Ì„a ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»
„Ú ÏBÚ˙ ‡Ï ‡Lc˜ÓÏe ·¯˜˙ ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»≈«

:d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓƒ¿«≈»«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

היֹותֹו סּבת זה הּוא ּכי נּדּותּה ּדם והּוא ְֱִִִִֶַַָָָּבאּׁשה

ז"ל י':)ּכמאמרם ּכתּבֹות ק': ּבאמצעּות(ערּובין ּגם ְְְְֲִֵֶַַָָָֻ

ותֹוציא ממׁשלּתֹו ּבכל רע זרע נזרע האדם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָחטא

ּכי האֹות ל וזה רּבֹות, ּבקלּפֹות ּפריּה ְְְְִִִִֶֶַָָָָהארץ

ּבּה עׂשֹות עד מהחּטה להנֹות יכֹול אדם ֲִֵֵֵַַָָָָָָאין

ּבמסּפר ּומאחריה מּלפניה רּבֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמלאכֹות

ּגדֹול ּכלל ּבפרק סדּורים הּמה הלא ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָֹעׂשרה

ּבׁשּבת ע"ג:)אמרּו עׂשרה(ּדף ּכנגד האֹופה, עד ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָ

ּבדבריהם ּכאמּור האדמה ׁשּנתקּללה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקללֹות

הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר רמ"ג)ז"ל ולזה(ּפנחס , ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

ּדכתיב הארץ מן הּטמאה רּוח ה' ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻּכׁשּיעביר

י"ג) ּגם(זכריה לרמז הארץ מן וגֹו' רּוח ואת ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹ

הארץ ּתֹוציא ואז עצמּה הארץ ְְְִִֶֶַַָָָָָָּבחינת

מעׂשרה לאחד צר אין ּפרּוׁש ְְְֲֵֵֵֶֶָָָָֹּגלּוסקאֹות,

ּגלּוסקאֹות ּתֹוציא מעצמּה הארץ אּלא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָמלאכֹות

רּבי נתּכּון ולזה מכׁשירים, צרי ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלחם

היא ּכי ּוגלּוסקאֹות ׁשּבלים ּבהֹוראת ְְְֲֳִִִִִַָָָעקיבא

הרע ׁשּבחינת הערל ללדת הּטעם והּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּסּבה

מלאה טמאתּה הראׁשֹון אדם ּבנפׁש ּדבקה ְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֻאׁשר

מֹוליד ׁשהּוא ּבזמן ׁשהאדם הגם ולזה ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָארץ,

המהּוֹות ּכחֹות ּבחינת כן ּפי על אף מהּול ְְִִֵַַַַַָֹהּוא

הּוא מציאּותם הּולד נֹוצר ּבֹו אׁשר ְֲִֶֶַַָָָָזרע

מּגּדּוליה האדם יגּדל ּכי הארץ ְְִִִִִֶֶַָָָָָָמּתֹולדֹות

ּומהם ּגּדּוליה ּתכּונתּומּגּדּולי ּבֹו יתּכֹונן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָ

אּלּו ּגּדּולין ׁשּכל ּולצד והּמעׂשה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָהחֹוׁשב

ּבחינת ׁשּמלאים למֹו יעידּו צּמחה אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמהארץ

לּׁשּבלים הּגלּוסקאֹות ׁשּבין הּדרגֹות ּבכּמה ְְְְֳִִֵֶַַַַַָָָָהרע

לא הּולד יצירת ׁשּמּמּנּו הּזרע ּכן על ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹואׁשר

ּבׂשר. ערל הּולד יצא ולזה זֹו מּבחינה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָיצא

ּבּמילה חפץ ה' אם ׁשנּיה טֹורנֹוסרֹוּפּוס ְְְְִִִֵֵַַָָָּוׁשאלת

ׁשהּוא לצד הּוא ׁשאלתֹו מהּול, יֹוצא אינֹו ְְֵֵֵֶַָָָָלּמה

מעׂשה ּתכלית ּכי וחׁשב רּוחנּיּות ידיעת ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָחסר

ׁשּיׁש לא ּבּגּוף לעינים ּׁשּנראה מה הּוא ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּמילה

ּבּפנימּיּות: ְִִַָָּדבר

B‡החיצֹונּיּות ּכי וידע לֹו ׁשהּוגד ְְִִִֶֶַַַָָאפׁשר

ּבּמׂשּכל, יׁשנֹו אׁשר על יּגיד ְְֲִֶֶֶַַַַָָֻׁשּבּמּוחׁש

ויטהר והּפגמים הּכתמים יסיר ה' ּכי ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוחׁשב

עקיבא ר' הׁשיבֹו ולזה הּבׂשר. עם ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהּנפׁש

אם ּבדעּתֹו חֹוׁשב ּׁשהּוא למה ּכללית, ְְְְְִִֵֶַַָָּתׁשּובה

ּכי הֹודיע הּגּוף ּבחינת אּלא לדעת הּׂשיג ְִִִִִֶַַַַַָָֹלא

ּׁשּנגלה למה לא נפׁשם לצרף הּדבר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתכלית

אֹו מהּול האדם היֹות ּבין הפרׁש ׁשאין ְְֱֵֵֵֶֶַָָָָלבד

הרּוחנּיּות ּבענין ׁשּגם לֹומר ּכּונתֹו ואם ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָערל.

הערלה אׁשר הּתעּוב יסיר חפץ הקב"ה ְֲִִֵֵֶַָָָָָאם

ׁשּנתן הּמצֹות ּכל ּכי ּכן ּגם הׁשיבֹו עליו, ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּתּגיד

את ּולנּקֹות לצרף אּלא אינם ליׂשראל ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָה'

ּכל ּכי קדמֹון, החטא סּבבּו אׁשר ְְְֲִִִִֵֶַַַָהּסיגים

וכל הּנפׁש, ּתחלּואי להסיר ּתעׂשה לא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹמצֹות

ׁשעל לצד הּנפׁש, לבחינת להאיר עׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָמצוֹות

ועל הּנפׁש מאֹורי החׁשכּו קדמֹון חטא ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַֻידי

הּפגם יּוסר ּתעׂשה לא מצוֹות ׁשמירת ְְְְֲִִֵֵַַַַָֹידי

עׂשה מצות ּובעׂשֹות אֹורּה מאֹורי ּתחסר ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָועדין

ּכאֹומרֹו אֹורּה ו')יאיר וענין(מׁשלי מצוה, נר ְְְְְְִִִִֵֵָָָָ

הּגֹורם הּוא האדם ּכי לצד עֹוׂשהּו ה' אין ְִֵֵֵֶַַָָָזה

אׁשר עונֹו את יּׂשא והּוא חטא הּוא ְֲֲִֶֶַָָָָֹהרע

הראׁשֹון אדם ּכׁשחטא אז נפׁשֹו את ְְְִִִֶֶַָָָָָָהלּביׁש

טעם טעמּו ּכּלם ּבֹו ּתלּויֹות הּנפׁשֹות ּכל ְְְֲַַַָָָָָֻוהיּו

ּמקֹום ּומה ּתחלּואיהם, להריק ועליהם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָחטא

הּצֹואים הּבגדים מעלי הסר לה' ְִִֵֵַַַַַָָָלֹומר

ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין עצמי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהלּבׁשּתי

ּבּפסּוק ז')ּבראׁשית וגֹו',(ד' תיטיב לא ואם ְְְִִִֵֵַָֹ

המסּובב ּתעּוב יסיר ה' ּכי לֹומר ּבאנּו אם ְְִִִֵַַָָָועֹוד

ואין ׂשכר אין ּכן אם ּבסכלּותֹו לעצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָמאדם

חטא לצד הּוא הערלה טעם ּומעּתה ְְְֵֵֶַַַַָָָָֹענׁש.

הּבׂשר, ּבעֹור ותֹולדּתֹו ּבּנפׁש ׁשּנדּבק ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָקדמֹון

ּבחינת מּגּופם לכרת יׂשראל לאיׁש ה' ְְְְְִִִִִִֵַָָָֹוצּוה

מהּנפׁש הרע ּבחינת מתמרק ׁשּבזה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרע

אֹומרֹו יתּבאר ּובזה לצדÌBi·eוטהרּה. ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֶָָָ«ְֵַ

ׁשּסּבתם ּדברים ב' הם וזאת הּקֹודמת מצוה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכי

טמאת סּבב הּוא קדמֹון עון ׁשהיא היא ְְִִִֵֶַַַַָֹֻאחת

ׁשניהם על צּוה לזה הּזכרים ערלת וסּבב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלדה

אׁשר ערלה ּכריתת ועל לדה טמאת על ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֻּכאחת

אמר ּכן ‰È�ÈÓMעל ÌBi·eׁשחטא ּולצד וגֹו'. ֵַַָ««¿ƒƒְְְֵֶַ

נפרדת האיׁש לזה האיׁש מחטא ּגדֹול ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהאּׁשה

האׁשה ּכן ּׁשאין מה ּבהחלט מּמּנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּטמאה

ואּולי ונטמאת. ׁשחֹוזרת עּמּה קׁשּורה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻטמאה

קדם ולא הּׁשמיני ּבּיֹום ה' ׁשּצּוה טעם ְְִִִִֶֶַַַַָֹֹּכי

מּיֹום ׁשּצריכה אּמֹו ּדין ה' ּבֹו ׁשּדן אחר, ְְִִִִֶֶַַָָֹולא

יר עּבר כן ּכמֹו נקּיים ׁשבעה למנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻׁשּפסקה

ּבפתיחת נטמא אּמֹו מּבטן ּובצאתֹו הּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַָאּמֹו

יתּבר ׁשמֹו ּגּלּוי היא ׁשהּמילה ּולצד ְְְִִִִֶֶֶַַַָָקבר,

ה' אליו וּירא ּבפרׁשת ׁשרמזּתי ּוכמֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבאדם

ׁשבעה עליו עבֹור עד להמּתין ה' צּוה ְְְֲִִִֶַַָָָָָלזה

וגֹו': יּמֹול הּׁשמיני ּובּיֹום נקּיים ְְְְִִִִִֵַַימי

ÏBnÈ.B˙Ï¯Ú ¯Naמה ּפי על יתּבאר ƒ¿«»¿»ְִִֵַַָ

ּבחינת היא הערלה ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָּׁשהקּדמנּו

לעׂשֹות צרי ּכי ּכאן הּכתּוב רמז ְֲִִִַַַַָָָָָהּקלּפה,

מילה, והם הּמילה, ּבמצות ּדברים ְְְְְִִִִֵַַָָָָׁשלׁשה

הערלה, ּכריתת הּוא מילה מציצה, ְְְְִִִִַָָָָָָּפריעה,

אֹומרֹו הּואÏBnÈוהּוא הּפריעה יכרת. ּפרּוׁש ְְƒְְִִֵַָֹ

לכרת, צרי ואין לב' הּדק עֹור ּׁשּפֹורע ְְְִִֵֵֶַַַַָֹמה

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה יעׂשּנּוNa¯והּוא ּפרּוׁש ְְְֶַַָ¿«ֲֵֶַ

אינֹו הּפריעה ועֹור חּיּות, ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶַַָָָּכבׂשר

והּמציצ העטרה. עֹוד וחֹופה ּדםחֹוזר הּוא ה ְְְֲִֵֶַָָָָָ

ּופריעה, ערלה אּלּו ּבחינֹות ב' ׁשל ְְְְִִֵֶַָָָָֻהּמזהם

חלק להם יׁש מּגּוף אחד חלק היֹותם ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלצד

וצּוה האדם ּבכללּות מערב והּוא האדם ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹּבדם

ּבחינת ּכן ּגם ׁשהּוא לצד זה ּדם למצץ ְְְִִֵֶֶַַַָֹה'

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ואמרּוB˙Ï¯Ú,ערלה, ְְְְֶַַָָָ»¿»ְְָ

הּקדֹוׁש הּזהר רס"ב)ּבספר ח"א ד'(הׁשמטֹות ּכי ְְִֵֶַַַַָָֹ

ּבסֹוד הּקדּׁשה לבחינת הּסֹובבים הם ְְְְְִִִִֵַַַָֻקלּפֹות

ו') קלּפֹות,(שה"ש ד' ׁשּבאגֹוז ותמצא אגֹוז, ְְְֱֱִִִֶַָָּגּנת

ב' ונֹופלת. הּמתיּבׁשת הּמרה קלּפה היא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָא'

חלקי ּבין הּמפרדת אֹותּה ג' הּקׁשה. ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָקלּפה

האכל עם ונאכלת ּבאכל הּדבּוקה ד' ְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹהאכל.

ּכל אינּה זֹו קלּפה ּובחינת ּבֹו, ׁשּדבּוקה ְְְְִִֵֶַַָָָָלצד

ּובמצות מהאכל, ּבהּפרדּה אּלא מאּוסה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּכ

הּקלּפה, ּבחינֹות ג' מהאדם מפרידים ְְְִִִִִֵַַַָָָָָהּמילה

ּבּקלּפה הרמּוזה ּבחינה ּכנגד היא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָהערלה

אגֹוז קלּפת ּכנגד ּפריעה אגֹוז, ׁשל ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָהחיצֹונה

ׁשּמפרדת קלּפה ּכנגד היא מציצה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּתּברת.

האכל, מּבין לׁשלפּה וצרי האכל חלקי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּבין

ּבּקלּפה הרמּוזה ּבחינה ּבֹו נׁשארת ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָועדין

ז"ל ּׁשאמרּו מה והּוא ע"ח:)הּדבּוקה, ח"א (זהר ְְְֶַַַָָֹ

ּבבחינת הּוא ׁשנה י"ג ּתׁשלּום עד האדם ְְִִִַַַָָָָָּכי

ׁשנים ׁשלׁש לאילנֹות הגּביל ה' ּכי ערלה ְְְִִִִִֵָָָָָָׁשני

ואֹור עׂשרה ׁשלׁש הּׂשדה עץ והאדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָערלים

הּלּולים: קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה ְְְִִִִֶֶָֹלי"ד

„BÚהּתּקּונים ּבספר ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָיתּבאר

כד) ּבבחינת(ּתּקּון יׁש מדרגֹות ׁשלׁשה ּכי ְְְִִִִֵֵַַָ

ׁשּבכּלן המעּלה מדרגה מילה, ׁשל זֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻֻמצוה

חי אל ּבני צּדיקים ׁשל ּבניהם מילת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַהיא

חתּום יתּבר ׁשמֹו ּגּלּוי להם היא זֹו ְְִִִִֶַָָָָמילה

rixfz zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"k oey`x meil inei xeriy
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ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ג)ּובּיֹום למּולֹו(יב, ּבנֹו על מצּוה ׁשהאב ּׁשּנאמר(ירושלמי)מּכאן, מּמה זֹו חֹובה נלמדת ּבבבלי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

לבאר: ויׁש ּבנֹו". יצחק את אברהם הּׁשמיני"וּימל האב),ּובּיֹום על מּטלת ׁשהיא ּבּכתּוב נזּכר לא (ׁשהרי הּבן על מּטלת הּמצוה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

האב. על הּתֹורה אֹותּה הּטילה לקּימּה, יכֹול אינֹו ׁשהּתינֹוק ׁשּמאחר אברהםאּלא האב.וּימל על מּלכּתחּלה מּטלת הּמצוה – ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

האב. על אֹו עליו הּמצוה מּטלת האם נּמֹול: ולא לבגרּות הּגיע הּבן ּכאׁשר ּבינייהּו, החייםואיּכא אור ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

„d˙Ï¯Ú:ג ‡¯Òa ¯Ê‚È ‰‡�ÈÓz ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּבית נחרב ּכי עמד לא ּתכליתּה ּגאּלה ְְְֱִִִֶַַַַַָָָָֹֻואֹותּה

ּבבחינת זֹו טֹובה ואין ּׁשהיה מה והיה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוגלּו

ּפנים ּכל ׁשעל לצד העתידה הּגאּלה אבל ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָֻזכר,

ׁשּלא יהיה לּו יׂשראל, זכּות ּבאמצעּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹּתהיה

אר ּבאמצעּות כן ּפי על אף ראּויים ְְְְִִִֵֶֶַַָֹיהיּו

ּדכתיב הּתֹורה ועסק ל"א)הּגלּות לא(ּדברים ְְְִִִֵֶַַָָָֹ

הּגאּלה ּתהיה ּפנים ּכל על זרעֹו מּפי ְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻתּׁשכח

ואֹומרֹו לנצח. ועמדה זכר, ÓËÂ‡‰ּבבחינת ְְְְְִִֶַַָָָָָ¿»¿»

להּׂשיג ה' יעׂשה אׁשר ּתּקּון רמז ּכאן ְְֲֲִִֶֶַַַַָוגֹו',

מׁשיח, חבלי יכֹונן ׁשנים ז' ּכי הּזכר, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבחינת

צ"ז.)ּכאֹומרם ּדוד(סנהדרין ׁשּבן ׁשבּוע ז"ל ְְְְִִֶֶֶַַָָָ

אֹומרֹו והּוא ּולזּקקם, ליּסרם וכּו' ÓËÂ‡‰ּבא ְְְְְְְַַָָָ¿»¿»

הּטמא הּוא ּכי הּטמאה לבחינת הּיּסּור ְְִִִִִֵֵַַַַָָֻיחס

ׁשנים, ׁשבע ּפרּוׁש ימים ז' ואמר המיּסר, ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּוא

אֹומרֹו ּדר נ"ה)על כ"ד הּנערה(ּבראׁשית ּתׁשב ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

ז"ל ואמרו עׂשֹור אֹו ימים נ"ז:)אּתנּו (ּכתּבֹות ְְְִִָָָָֻ

ׁשנה, ‰È�ÈÓMימים ÌBi·eׁשאחר ּפרּוׁש וגֹו' ִָָָ««¿ƒƒְֵֶַַ

יּמֹול הּׁשמיני, יֹום ּבהתחלת ׁשנים ז' ְְְִִִִַַַַָָעבֹור

הערלה ּבחינת ה' יעביר אז ּכי ערלתֹו, ְְְְֲִִִַַַָָָָָָּבׂשר

ּדכתיב י"ג)מהעֹולם, הּטמאה(זכריה רּוח ואת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

וידּוע ח', ּבׁשנה יהיה וזה הארץ, מן ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאעביר

הּקלּפה: ׁשהיא הערלה ּבחינת ְְְִִִֶַַָָָָהּוא

B‚Â'.ג) È�ÈÓM‰ ÌBi·eלּמה לדעת צרי ««¿ƒƒ¿ִַַָָָָ

הּתֹורה אמרה ּכבר והלא לזה לצּוֹות ְְְְֲֶַַַַָָָָָֹֻהצר

ּפרט ּכל ל ל ואםּבפרׁשת מילה. ּדיני י ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ

ּגם ּבּלילה, ולא ּבּיֹום למּול ׁשּצרי ְְְִִֶַַַַַָָָֹלהֹודיע

ז"ל ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ּבׁשּבת, אפּלּו (תו"כ,להֹודיע ְְְְֲִִֶַַָָ

קל"ב.) לאׁשּבת לּמה קׁשה ּבׁשּבת, אפּלּו ּובּיֹום ְֲִֶַַַָָָָָָֹ

מילה ּבפרׁשת ׁשם אּלּו ּדינים ּפרטי ה' ְְִִִֵֵַַָָָָָָרׁשם

קבע לא ּכי ואּולי .ל ל ּבפרׁשת ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹׁשּנכּתבה

אדם יחׁשב ׁשּלא אברהם, ּבמצות זה ּפרט ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹה'

להאבֹות אּלא מילה לגּבי ׁשּבת ה' הקל לא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכי

יׂשראל אבל ׁשּבת, וחמרת הּתֹורה קּבלּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻׁשּלא

מה' י"ד)ׁשּנצטּוּו ל"א יּומת(ּתּׂשא מֹות מחּלליה ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ז"ל ׁשאמרּו והגם ׁשּבת, ידחה ק')לא (חּלין ְְֲִִֶֶַַַָָֹֻ

ׁשּנכּתבה אּלא נאמרה ּבסיני ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמצוה

ּדין לבעל מקֹום יׁש כן ּפי על אף ְְִִִֵֵַַַַָָּבמקֹומּה,

הקל ולא ּבׁשּבת להקל ללמד אין ּכי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֹֹֹלחלק

הּתֹורה, קּבלּו ׁשּלא להאבֹות אּלא ּבזה ְְִֶֶֶַָָָָָֹה'

ׁשּקּבלּו לּבנים זה ּפרט ה' צּוה ּכן על ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָאׁשר

ַָהּתֹורה:

„BÚמצות ּכי הּוא ּפׁשּוט הּסתם מן ּכי ְְְִִִִִֶַַָָנראה

לאברהם ל ל ּבפרׁשת ׁשּנאמרה ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָמילה

מּפי ּכנתינתן הם הּדברים הּׁשלֹום עליו ְְִִִִִִֵַַָָָָָָָאבינּו

ּבהם ּדברים ּתֹוספת ּבלא לאברהם ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹהּגבּורה

ה' ׁשּיצּוה מקֹום אין ּומעּתה ּתֹורה, מּתן ְֵֵֶֶַַַַַַָָָאחר

מעצמֹו הּוא ּכי ּבׁשּבת אפּלּו למּול ְְְְֲִִֵַַַָָָָלאברהם

אף ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשּמקּים הגם יעׂשה, ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכן

מילה ּכי מילה, מּלפני ׁשּבת ידחה כן ּפי ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָעל

מצוה היא וׁשּבת ּבּה ׁשּנצטּוה מצוה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָהיא

ּכן עׂשה לא ואם עּקר ּכל ּבּה נצטּוה ְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

מקֹום אין ּכן ואם עׂשה, טֹוב לא ח"ו זה ְֲִֵֵֵֶָָָֹהרי

מצּוה היה ואם ּבׁשּבת, אפּלּו למּול ה' ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיצּוהּו

הצר לּמה עליו הּקלמּוסים מׁשּתּברים ְְְְִִִַַַָָָָָֻֻהיּו

לצּוֹות הּכתּוב הצר ּכן על אׁשר וכּו', ְְְְֲֵֶַַַַַָֻלצּוֹות

ּבׁשמירת ׁשּיׁשנם יׂשראל ּבני את הּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל

ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ּׁשּדרׁשּו מה כן ּכמֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָֹׁשּבת.

ּבהרת, אפּלּו לּמּול ּבׂשר יּמֹול ּתבת ְְֲִִִֵֶֶַַַָּברּבּוי

הּנזּכר: מּטעם לאברהם נאמרה לא זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹמצוה

‰‡¯�Âעם הּׁשמיני ּובּיֹום לסמיכת טעם לתת ¿ƒ¿∆ְְִִִִִֵַַַַַָ

לעּכבת טעם לתת ׁשּבא ּׁשּלפניו, ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָמה

ּביֹומֹו למּול צּוה ולא הּׁשמיני יֹום עד ְְְִִִִַַַָָָֹהּמילה

ּכסף ּבמקנת ׁשּמצינּו קל"ה)ּכמֹו לזה(ׁשּבת , ְְְִִֶֶֶֶַַָָָ

ימים ׁשבעה וטמאה אֹומרֹו אחר ÌBi·eּכתב ְְְְִִַַַָָָָָ«

È�ÈÓM‰ׁשעּכב הּוא זה לטעם ּכי לֹומר וגֹו' «¿ƒƒְְִִֵֶֶַַַ

ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא ל"א:)הּמילה, (נּדה ְְִִֶֶַַָָָ

ואּמֹו ואביו ׂשמחים העֹולם ּכל יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹּכדי

אמרּו ורז"ל פ"ו)עצבים. ּתצא לׁשֹונם(מד"ר וזה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָ

עליו רחמים ה' ׁשּקנה לח' נּמֹול הּתינֹוק ְֲִִִֶַַָָָָָָלּמה

האדם על ׁשרחמיו ּוכׁשם ּכח, ּבֹו ׁשּיהיה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעד

ׁשּנאמר הּבהמה על רחמיו כ"ז)ּכ כ"ב (אמר ְֱֱֲֵֶֶַַַַָָָֹ

וצרי עכ"ל. ירצה והלאה הּׁשמיני ְְְִִִִֵֶַָָָָָּומּיֹום

ּבֹו יהיה ימים ּבח' ּכי זה סֹוד ּגּלה מי ְְִִִִִֶֶַַָָָלדעת

האמּור ּכח ּכי ונראה יֹותר. ולא ּפחֹות לא ְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹֹּכח

ּבּזהר ּׁשאמר מה הּוא מ"ד.ּבדבריהם (ּתזריע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ

צ"א:) ׁשּבתאמר עליו ׁשּיעבר ּכדי ׁשהּוא ְֱֲֵֶֶַַָָָֹֹ

ּביֹום ּבעֹולם הּנׁשּפעת החּיּונית נפׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָותּגיעהּו

ׁשאמרּו והּוא קּימא, ּבן יהיה ואז ּכּידּוע ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשּבת

ז"ל ׁשאמרּו ותמצא החּיּוני, ּכח פ"י)ז"ל (ב"ר ְְְִִִֶַַָָֹ

ורֹועד רֹופף העֹולם היה ׁשּבת ׁשּבא ְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדם

והּוא ע"כ. ונח נתחּזק ׁשּבת ׁשּבא מהּכיון ְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבאֹומרֹו ירצה עֹוד ּכח. ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָֹּׁשאמרּו

ÌBi·eלמצות מילה להסמי וא"ו ּבתֹוספת «ְְְְְִִִֶֶַַָָ

ׁשאם ּבזה ּתלּוי זה ּכי לֹומר ׁשּמּלפניה, ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָנּדה

מצות עׂשֹות לזּכֹות יֹוסיף נּדה מצות ְְְְֲִִִִִִַַָֹיׁשמר

ִָמילה:

„BÚז"ל ּדבריהם ּפי על הּכתּוב (ּתנחּומא,יתּבאר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ה') טֹורנֹוסרֹוּפּוסּתזריע ׁשאל לׁשֹונם וזה ְְְְְִֶַַַָָ

הקב"ה ׁשל נאים מעׂשים איזה עקיבא ר' ֲֲִִִֵֶֶֶַָָאת

כּו' מלים אּתם לּמה כּו' ודם ּבׂשר ׁשל ִֶֶַָָָָָָָאֹו

אּלּו לֹו אמר ּוגלּוסקאֹות ׁשּבלים לֹו ְְֳִִִֵֵַָָהביא

הקב"ה איןמעׂשה ודם ּבׂשר מעׂשה ואּלּו ְֲֲֵֵֵֵַַָָָָ

ּבּמילה חפץ והּוא הֹואיל לֹו אמר נאים ְִִִֵֵַַָָָָאּלּו

נתן ׁשּלא ליה אמר מהּול יֹוצא אינֹו ֵֵֵֶַַָָָָָֹלּמה

ּבהם לצרף אּלא ליׂשראל מצוֹות ְְְְִִֵֵֶֶָָָָהקב"ה

י"ח)ּדכתיב ע"כ.(ּתהּלים וגֹו' צרּופה ה' אמרת ְְְְְִִִִִַָ

ּכי הּׁשּבלים ּתכּונת ּבתׁשּובת הסּפיק לא ְְְֳִִִִִִִֵַַַֹהּנה

ּכי לצד הקב"ה, מעׂשה אחר ּתּקּון ְְֲִִִִֵַַַַצריכין

לצד הּוא מהּתּקּון ּבהם ּׁשחסר מה ְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשּבלים

הּנאּות ויתּקנּו ילכּו הם האדם לבני יאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאׁשר

ׁשמים חפצי היא הּמילה ּכן ּׁשאין מה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהם,

הׁשיבֹו ולזה ּכרצֹונֹו, רצֹונֹו ה' יעׂשה ּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶַָאם

ה'. נתּכּון יׂשראל ּבהם לצרף ּכי עקיבא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָר'

מׂשּכל, ּבער וחתּומה סתּומה זֹו ּתׁשּובה ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֻוהּנה

נפׁשֹו ּבבחינת ׁשאין לפי לטֹורנֹוסרֹוּפּוס, ְְְְְְִִִֵֶַַָֻמּׂשג

האלהית הידיעה ּפנימּיּות ׂשכלּיּות הּׂשגת ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָֹגדר

חי אל ּבני לנּו אבל ּדברים, ׁשל ּפׁשטן ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָקּבל

ּבהׂשּכיל ּגם ּדברים. ׁשל ּבברין להׂשּכיל לנּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻיׁש

ּכי הּכל ּבֹורא יסד אׁשר ּבעֹולם הרגיל ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבּטבע

הּמֹוליד ּכתבנית יהיה ּדבר מהּוה אֹו מֹוליד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּכל

ּפנים ּתאר ּתכּונת ּבפרטי ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹלמינהּו,

ואי זה, ׁשל לאיקּונין ּדֹומה זה ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶאיקּונין

הערלה חלק הלא ערל ּבן יֹוליד מהּול ְֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹאדם

הּוא ׁשהּטעם לֹומר ואין ּבּמֹוליד, אינֹו ְִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּבּנֹולד

ּבערלה, היא מּתחּלתּה הּמֹוליד ׁשּתכּונת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָלצד

רּׁשּומּה ואין הערלה ׁשּנכרתה ּכיון ּבכ מה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָּכי

הּׁשלֹום עליו רּבנּו משה ּכן אם ועֹוד ְִִֵֵֶַַָָָָֹנּכר,

מהּול י"ב)ׁשּנֹולד ערל(סֹוטה ּבן ילד לּמה ֵֵֶַַָָָָָָ

כ"ה)ּדכתיב ד' וּתכרת(ׁשמֹות צר צּפרה וּתּקח ְְְִִִִִַַַָֹֹֹ

ּבנּה: ערלת ְְֶַָָאת

ÔÎ‡ּׁשּקדם מה לפי האלהים, ּבדבר אׂשּכיל »≈ְְְְֱִִִִֶַַַַָָֹ

היא הערלה ּבחינת ּכי מּדבריהם ְְְִִִִִֵֶַָָָָלנּו

על יּגיד הּוא הערלה מעׂשה ּכי הרע, ְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבחינת

נרּתיק אּלא אינֹו הּגּוף ּכל ּכי נעלמֹות, ְְֱִִִֵֶֶַַָָָּבחינֹות

ואמר ּׁשּבתֹוכֹו, מה את יֹודיע והּנרּתיק ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָלּנפׁש

הם הּנה הערלה ּכׁשּיּמֹולּו יׂשראל ּכי ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָה'

לּה, סימן ׁשהערלה הרעה מּבחינת ְְְִִִִֶַָָָָָָָָָֻמׁשללים

היא נפׁשם ׁשּכל העֹולם אּמֹות ּכן ּׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָָָֻמה

ּׁשרמז מה והּוא הערלה, ׁשהיא הרע ְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבחינת

ט')ּבאֹומרֹו ודבר(ירמיה ערלים, הּגֹוים ּכל ּכי ְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

ּבריאה היתה הראׁשֹון אדם ּבריאת ּכי ְְְִִִִַַָָָָָָָידּוע

ולזה רע, מּכל מׁשללת הּקדׁשה ּבבחינת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻּתּמה

ּובסּבת הערלה, ּבחינת ּבתכּונתֹו היתה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹלא

ּבערלתֹו מׁש ל"ח:),החטא ּבֹו(סנהדרין ונֹולדה ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָ

הּטמאה ׁשליטת מּזה נמׁש וגם הערלה, ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻּבחינת
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:døäè éîé§¥¬¨«¢¨«
i"yx£·Lz∑ּכמֹו עּכבה, לׁשֹון אּלא "ּתׁשב" א):אין בקדׁש",(דברים יג)"וּתׁשבּו ממרא"(בראשית ּבאלני ÈÓ„a."וּיׁשב ≈≈ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹƒ¿≈

‰¯‰Ë∑טהֹורה ׁשרֹואה, Ë‰¯‰.אףֿעלּֿפי ÈÓ„a∑'טהר' ּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא ה"א, מּפיק d¯‰Ë.לא ÈÓÈ∑ »√»ְִֶַַָָƒ¿≈»√»ְְִֵֵַַָָֹֹ¿≈»√»
ׁשּלּה טהר ימי – ה"א ּביבמֹות∑Úb˙Œ‡Ï.מּפיק ׁשּׁשנּויה ּכמֹו לאֹוכל עה)אזהרה שם)∑L„˜ŒÏÎa.(דף יבמות יד. (מכות ְִֵֵֶַַָֹ…ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ¿»…∆

ׁשקיעת עד לטהרּה מעריב ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ׁשּטבלה ,אר יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלרּבֹות
טהרתּה ּכּפרת את ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל .החּמה ְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

היֹותֹו סּבת זה הּוא ּכי נּדּותּה ּדם והּוא ְֱִִִִֶַַָָָּבאּׁשה

ז"ל י':)ּכמאמרם ּכתּבֹות ק': ּבאמצעּות(ערּובין ּגם ְְְְֲִֵֶַַָָָֻ

ותֹוציא ממׁשלּתֹו ּבכל רע זרע נזרע האדם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָחטא

ּכי האֹות ל וזה רּבֹות, ּבקלּפֹות ּפריּה ְְְְִִִִֶֶַָָָָהארץ

ּבּה עׂשֹות עד מהחּטה להנֹות יכֹול אדם ֲִֵֵֵַַָָָָָָאין

ּבמסּפר ּומאחריה מּלפניה רּבֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמלאכֹות

ּגדֹול ּכלל ּבפרק סדּורים הּמה הלא ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָֹעׂשרה

ּבׁשּבת ע"ג:)אמרּו עׂשרה(ּדף ּכנגד האֹופה, עד ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָ

ּבדבריהם ּכאמּור האדמה ׁשּנתקּללה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקללֹות

הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר רמ"ג)ז"ל ולזה(ּפנחס , ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

ּדכתיב הארץ מן הּטמאה רּוח ה' ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻּכׁשּיעביר

י"ג) ּגם(זכריה לרמז הארץ מן וגֹו' רּוח ואת ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹ

הארץ ּתֹוציא ואז עצמּה הארץ ְְְִִֶֶַַָָָָָָּבחינת

מעׂשרה לאחד צר אין ּפרּוׁש ְְְֲֵֵֵֶֶָָָָֹּגלּוסקאֹות,

ּגלּוסקאֹות ּתֹוציא מעצמּה הארץ אּלא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָמלאכֹות

רּבי נתּכּון ולזה מכׁשירים, צרי ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלחם

היא ּכי ּוגלּוסקאֹות ׁשּבלים ּבהֹוראת ְְְֲֳִִִִִַָָָעקיבא

הרע ׁשּבחינת הערל ללדת הּטעם והּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּסּבה

מלאה טמאתּה הראׁשֹון אדם ּבנפׁש ּדבקה ְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֻאׁשר

מֹוליד ׁשהּוא ּבזמן ׁשהאדם הגם ולזה ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָארץ,

המהּוֹות ּכחֹות ּבחינת כן ּפי על אף מהּול ְְִִֵַַַַַָֹהּוא

הּוא מציאּותם הּולד נֹוצר ּבֹו אׁשר ְֲִֶֶַַָָָָזרע

מּגּדּוליה האדם יגּדל ּכי הארץ ְְִִִִִֶֶַָָָָָָמּתֹולדֹות

ּומהם ּגּדּוליה ּתכּונתּומּגּדּולי ּבֹו יתּכֹונן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָ

אּלּו ּגּדּולין ׁשּכל ּולצד והּמעׂשה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָהחֹוׁשב

ּבחינת ׁשּמלאים למֹו יעידּו צּמחה אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמהארץ

לּׁשּבלים הּגלּוסקאֹות ׁשּבין הּדרגֹות ּבכּמה ְְְְֳִִֵֶַַַַַָָָָהרע

לא הּולד יצירת ׁשּמּמּנּו הּזרע ּכן על ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹואׁשר

ּבׂשר. ערל הּולד יצא ולזה זֹו מּבחינה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָיצא

ּבּמילה חפץ ה' אם ׁשנּיה טֹורנֹוסרֹוּפּוס ְְְְִִִֵֵַַָָָּוׁשאלת

ׁשהּוא לצד הּוא ׁשאלתֹו מהּול, יֹוצא אינֹו ְְֵֵֵֶַָָָָלּמה

מעׂשה ּתכלית ּכי וחׁשב רּוחנּיּות ידיעת ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָחסר

ׁשּיׁש לא ּבּגּוף לעינים ּׁשּנראה מה הּוא ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּמילה

ּבּפנימּיּות: ְִִַָָּדבר

B‡החיצֹונּיּות ּכי וידע לֹו ׁשהּוגד ְְִִִֶֶַַַָָאפׁשר

ּבּמׂשּכל, יׁשנֹו אׁשר על יּגיד ְְֲִֶֶֶַַַַָָֻׁשּבּמּוחׁש

ויטהר והּפגמים הּכתמים יסיר ה' ּכי ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוחׁשב

עקיבא ר' הׁשיבֹו ולזה הּבׂשר. עם ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהּנפׁש

אם ּבדעּתֹו חֹוׁשב ּׁשהּוא למה ּכללית, ְְְְְִִֵֶַַָָּתׁשּובה

ּכי הֹודיע הּגּוף ּבחינת אּלא לדעת הּׂשיג ְִִִִִֶַַַַַָָֹלא

ּׁשּנגלה למה לא נפׁשם לצרף הּדבר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתכלית

אֹו מהּול האדם היֹות ּבין הפרׁש ׁשאין ְְֱֵֵֵֶֶַָָָָלבד

הרּוחנּיּות ּבענין ׁשּגם לֹומר ּכּונתֹו ואם ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָערל.

הערלה אׁשר הּתעּוב יסיר חפץ הקב"ה ְֲִִֵֵֶַָָָָָאם

ׁשּנתן הּמצֹות ּכל ּכי ּכן ּגם הׁשיבֹו עליו, ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּתּגיד

את ּולנּקֹות לצרף אּלא אינם ליׂשראל ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָה'

ּכל ּכי קדמֹון, החטא סּבבּו אׁשר ְְְֲִִִִֵֶַַַָהּסיגים

וכל הּנפׁש, ּתחלּואי להסיר ּתעׂשה לא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹמצֹות

ׁשעל לצד הּנפׁש, לבחינת להאיר עׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָמצוֹות

ועל הּנפׁש מאֹורי החׁשכּו קדמֹון חטא ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַֻידי

הּפגם יּוסר ּתעׂשה לא מצוֹות ׁשמירת ְְְְֲִִֵֵַַַַָֹידי

עׂשה מצות ּובעׂשֹות אֹורּה מאֹורי ּתחסר ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָועדין

ּכאֹומרֹו אֹורּה ו')יאיר וענין(מׁשלי מצוה, נר ְְְְְְִִִִֵֵָָָָ

הּגֹורם הּוא האדם ּכי לצד עֹוׂשהּו ה' אין ְִֵֵֵֶַַָָָזה

אׁשר עונֹו את יּׂשא והּוא חטא הּוא ְֲֲִֶֶַָָָָֹהרע

הראׁשֹון אדם ּכׁשחטא אז נפׁשֹו את ְְְִִִֶֶַָָָָָָהלּביׁש

טעם טעמּו ּכּלם ּבֹו ּתלּויֹות הּנפׁשֹות ּכל ְְְֲַַַָָָָָֻוהיּו

ּמקֹום ּומה ּתחלּואיהם, להריק ועליהם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָחטא

הּצֹואים הּבגדים מעלי הסר לה' ְִִֵֵַַַַַָָָלֹומר

ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין עצמי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהלּבׁשּתי

ּבּפסּוק ז')ּבראׁשית וגֹו',(ד' תיטיב לא ואם ְְְִִִֵֵַָֹ

המסּובב ּתעּוב יסיר ה' ּכי לֹומר ּבאנּו אם ְְִִִֵַַָָָועֹוד

ואין ׂשכר אין ּכן אם ּבסכלּותֹו לעצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָמאדם

חטא לצד הּוא הערלה טעם ּומעּתה ְְְֵֵֶַַַַָָָָֹענׁש.

הּבׂשר, ּבעֹור ותֹולדּתֹו ּבּנפׁש ׁשּנדּבק ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָקדמֹון

ּבחינת מּגּופם לכרת יׂשראל לאיׁש ה' ְְְְְִִִִִִֵַָָָֹוצּוה

מהּנפׁש הרע ּבחינת מתמרק ׁשּבזה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרע

אֹומרֹו יתּבאר ּובזה לצדÌBi·eוטהרּה. ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֶָָָ«ְֵַ

ׁשּסּבתם ּדברים ב' הם וזאת הּקֹודמת מצוה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכי

טמאת סּבב הּוא קדמֹון עון ׁשהיא היא ְְִִִֵֶַַַַָֹֻאחת

ׁשניהם על צּוה לזה הּזכרים ערלת וסּבב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלדה

אׁשר ערלה ּכריתת ועל לדה טמאת על ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֻּכאחת

אמר ּכן ‰È�ÈÓMעל ÌBi·eׁשחטא ּולצד וגֹו'. ֵַַָ««¿ƒƒְְְֵֶַ

נפרדת האיׁש לזה האיׁש מחטא ּגדֹול ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהאּׁשה

האׁשה ּכן ּׁשאין מה ּבהחלט מּמּנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּטמאה

ואּולי ונטמאת. ׁשחֹוזרת עּמּה קׁשּורה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻטמאה

קדם ולא הּׁשמיני ּבּיֹום ה' ׁשּצּוה טעם ְְִִִִֶֶַַַַָֹֹּכי

מּיֹום ׁשּצריכה אּמֹו ּדין ה' ּבֹו ׁשּדן אחר, ְְִִִִֶֶַַָָֹולא

יר עּבר כן ּכמֹו נקּיים ׁשבעה למנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻׁשּפסקה

ּבפתיחת נטמא אּמֹו מּבטן ּובצאתֹו הּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַָאּמֹו

יתּבר ׁשמֹו ּגּלּוי היא ׁשהּמילה ּולצד ְְְִִִִֶֶֶַַַָָקבר,

ה' אליו וּירא ּבפרׁשת ׁשרמזּתי ּוכמֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבאדם

ׁשבעה עליו עבֹור עד להמּתין ה' צּוה ְְְֲִִִֶַַָָָָָלזה

וגֹו': יּמֹול הּׁשמיני ּובּיֹום נקּיים ְְְְִִִִִֵַַימי

ÏBnÈ.B˙Ï¯Ú ¯Naמה ּפי על יתּבאר ƒ¿«»¿»ְִִֵַַָ

ּבחינת היא הערלה ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָּׁשהקּדמנּו

לעׂשֹות צרי ּכי ּכאן הּכתּוב רמז ְֲִִִַַַַָָָָָהּקלּפה,

מילה, והם הּמילה, ּבמצות ּדברים ְְְְְִִִִֵַַָָָָׁשלׁשה

הערלה, ּכריתת הּוא מילה מציצה, ְְְְִִִִַָָָָָָּפריעה,

אֹומרֹו הּואÏBnÈוהּוא הּפריעה יכרת. ּפרּוׁש ְְƒְְִִֵַָֹ

לכרת, צרי ואין לב' הּדק עֹור ּׁשּפֹורע ְְְִִֵֵֶַַַַָֹמה

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה יעׂשּנּוNa¯והּוא ּפרּוׁש ְְְֶַַָ¿«ֲֵֶַ

אינֹו הּפריעה ועֹור חּיּות, ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶַַָָָּכבׂשר

והּמציצ העטרה. עֹוד וחֹופה ּדםחֹוזר הּוא ה ְְְֲִֵֶַָָָָָ

ּופריעה, ערלה אּלּו ּבחינֹות ב' ׁשל ְְְְִִֵֶַָָָָֻהּמזהם

חלק להם יׁש מּגּוף אחד חלק היֹותם ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלצד

וצּוה האדם ּבכללּות מערב והּוא האדם ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹּבדם

ּבחינת ּכן ּגם ׁשהּוא לצד זה ּדם למצץ ְְְִִֵֶֶַַַָֹה'

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ואמרּוB˙Ï¯Ú,ערלה, ְְְְֶַַָָָ»¿»ְְָ

הּקדֹוׁש הּזהר רס"ב)ּבספר ח"א ד'(הׁשמטֹות ּכי ְְִֵֶַַַַָָֹ

ּבסֹוד הּקדּׁשה לבחינת הּסֹובבים הם ְְְְְִִִִֵַַַָֻקלּפֹות

ו') קלּפֹות,(שה"ש ד' ׁשּבאגֹוז ותמצא אגֹוז, ְְְֱֱִִִֶַָָּגּנת

ב' ונֹופלת. הּמתיּבׁשת הּמרה קלּפה היא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָא'

חלקי ּבין הּמפרדת אֹותּה ג' הּקׁשה. ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָקלּפה

האכל עם ונאכלת ּבאכל הּדבּוקה ד' ְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹהאכל.

ּכל אינּה זֹו קלּפה ּובחינת ּבֹו, ׁשּדבּוקה ְְְְִִֵֶַַָָָָלצד

ּובמצות מהאכל, ּבהּפרדּה אּלא מאּוסה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּכ

הּקלּפה, ּבחינֹות ג' מהאדם מפרידים ְְְִִִִִֵַַַָָָָָהּמילה

ּבּקלּפה הרמּוזה ּבחינה ּכנגד היא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָהערלה

אגֹוז קלּפת ּכנגד ּפריעה אגֹוז, ׁשל ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָהחיצֹונה

ׁשּמפרדת קלּפה ּכנגד היא מציצה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּתּברת.

האכל, מּבין לׁשלפּה וצרי האכל חלקי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּבין

ּבּקלּפה הרמּוזה ּבחינה ּבֹו נׁשארת ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָועדין

ז"ל ּׁשאמרּו מה והּוא ע"ח:)הּדבּוקה, ח"א (זהר ְְְֶַַַָָֹ

ּבבחינת הּוא ׁשנה י"ג ּתׁשלּום עד האדם ְְִִִַַַָָָָָּכי

ׁשנים ׁשלׁש לאילנֹות הגּביל ה' ּכי ערלה ְְְִִִִִֵָָָָָָׁשני

ואֹור עׂשרה ׁשלׁש הּׂשדה עץ והאדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָערלים

הּלּולים: קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה ְְְִִִִֶֶָֹלי"ד

„BÚהּתּקּונים ּבספר ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָיתּבאר

כד) ּבבחינת(ּתּקּון יׁש מדרגֹות ׁשלׁשה ּכי ְְְִִִִֵֵַַָ

ׁשּבכּלן המעּלה מדרגה מילה, ׁשל זֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻֻמצוה

חי אל ּבני צּדיקים ׁשל ּבניהם מילת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַהיא

חתּום יתּבר ׁשמֹו ּגּלּוי להם היא זֹו ְְִִִִֶַָָָָמילה

rixfz zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"k oey`x meil inei xeriy
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ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ג)ּובּיֹום למּולֹו(יב, ּבנֹו על מצּוה ׁשהאב ּׁשּנאמר(ירושלמי)מּכאן, מּמה זֹו חֹובה נלמדת ּבבבלי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

לבאר: ויׁש ּבנֹו". יצחק את אברהם הּׁשמיני"וּימל האב),ּובּיֹום על מּטלת ׁשהיא ּבּכתּוב נזּכר לא (ׁשהרי הּבן על מּטלת הּמצוה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

האב. על הּתֹורה אֹותּה הּטילה לקּימּה, יכֹול אינֹו ׁשהּתינֹוק ׁשּמאחר אברהםאּלא האב.וּימל על מּלכּתחּלה מּטלת הּמצוה – ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

האב. על אֹו עליו הּמצוה מּטלת האם נּמֹול: ולא לבגרּות הּגיע הּבן ּכאׁשר ּבינייהּו, החייםואיּכא אור ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

„d˙Ï¯Ú:ג ‡¯Òa ¯Ê‚È ‰‡�ÈÓz ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּבית נחרב ּכי עמד לא ּתכליתּה ּגאּלה ְְְֱִִִֶַַַַַָָָָֹֻואֹותּה

ּבבחינת זֹו טֹובה ואין ּׁשהיה מה והיה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוגלּו

ּפנים ּכל ׁשעל לצד העתידה הּגאּלה אבל ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָֻזכר,

ׁשּלא יהיה לּו יׂשראל, זכּות ּבאמצעּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹּתהיה

אר ּבאמצעּות כן ּפי על אף ראּויים ְְְְִִִֵֶֶַַָֹיהיּו

ּדכתיב הּתֹורה ועסק ל"א)הּגלּות לא(ּדברים ְְְִִִֵֶַַָָָֹ

הּגאּלה ּתהיה ּפנים ּכל על זרעֹו מּפי ְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻתּׁשכח

ואֹומרֹו לנצח. ועמדה זכר, ÓËÂ‡‰ּבבחינת ְְְְְִִֶַַָָָָָ¿»¿»

להּׂשיג ה' יעׂשה אׁשר ּתּקּון רמז ּכאן ְְֲֲִִֶֶַַַַָוגֹו',

מׁשיח, חבלי יכֹונן ׁשנים ז' ּכי הּזכר, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבחינת

צ"ז.)ּכאֹומרם ּדוד(סנהדרין ׁשּבן ׁשבּוע ז"ל ְְְְִִֶֶֶַַָָָ

אֹומרֹו והּוא ּולזּקקם, ליּסרם וכּו' ÓËÂ‡‰ּבא ְְְְְְְַַָָָ¿»¿»

הּטמא הּוא ּכי הּטמאה לבחינת הּיּסּור ְְִִִִִֵֵַַַַָָֻיחס

ׁשנים, ׁשבע ּפרּוׁש ימים ז' ואמר המיּסר, ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּוא

אֹומרֹו ּדר נ"ה)על כ"ד הּנערה(ּבראׁשית ּתׁשב ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

ז"ל ואמרו עׂשֹור אֹו ימים נ"ז:)אּתנּו (ּכתּבֹות ְְְִִָָָָֻ

ׁשנה, ‰È�ÈÓMימים ÌBi·eׁשאחר ּפרּוׁש וגֹו' ִָָָ««¿ƒƒְֵֶַַ

יּמֹול הּׁשמיני, יֹום ּבהתחלת ׁשנים ז' ְְְִִִִַַַַָָעבֹור

הערלה ּבחינת ה' יעביר אז ּכי ערלתֹו, ְְְְֲִִִַַַָָָָָָּבׂשר

ּדכתיב י"ג)מהעֹולם, הּטמאה(זכריה רּוח ואת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

וידּוע ח', ּבׁשנה יהיה וזה הארץ, מן ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאעביר

הּקלּפה: ׁשהיא הערלה ּבחינת ְְְִִִֶַַָָָָהּוא

B‚Â'.ג) È�ÈÓM‰ ÌBi·eלּמה לדעת צרי ««¿ƒƒ¿ִַַָָָָ

הּתֹורה אמרה ּכבר והלא לזה לצּוֹות ְְְְֲֶַַַַָָָָָֹֻהצר

ּפרט ּכל ל ל ואםּבפרׁשת מילה. ּדיני י ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ

ּגם ּבּלילה, ולא ּבּיֹום למּול ׁשּצרי ְְְִִֶַַַַַָָָֹלהֹודיע

ז"ל ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ּבׁשּבת, אפּלּו (תו"כ,להֹודיע ְְְְֲִִֶַַָָ

קל"ב.) לאׁשּבת לּמה קׁשה ּבׁשּבת, אפּלּו ּובּיֹום ְֲִֶַַַָָָָָָֹ

מילה ּבפרׁשת ׁשם אּלּו ּדינים ּפרטי ה' ְְִִִֵֵַַָָָָָָרׁשם

קבע לא ּכי ואּולי .ל ל ּבפרׁשת ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹׁשּנכּתבה

אדם יחׁשב ׁשּלא אברהם, ּבמצות זה ּפרט ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹה'

להאבֹות אּלא מילה לגּבי ׁשּבת ה' הקל לא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכי

יׂשראל אבל ׁשּבת, וחמרת הּתֹורה קּבלּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻׁשּלא

מה' י"ד)ׁשּנצטּוּו ל"א יּומת(ּתּׂשא מֹות מחּלליה ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ז"ל ׁשאמרּו והגם ׁשּבת, ידחה ק')לא (חּלין ְְֲִִֶֶַַַָָֹֻ

ׁשּנכּתבה אּלא נאמרה ּבסיני ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמצוה

ּדין לבעל מקֹום יׁש כן ּפי על אף ְְִִִֵֵַַַַָָּבמקֹומּה,

הקל ולא ּבׁשּבת להקל ללמד אין ּכי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֹֹֹלחלק

הּתֹורה, קּבלּו ׁשּלא להאבֹות אּלא ּבזה ְְִֶֶֶַָָָָָֹה'

ׁשּקּבלּו לּבנים זה ּפרט ה' צּוה ּכן על ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָאׁשר

ַָהּתֹורה:

„BÚמצות ּכי הּוא ּפׁשּוט הּסתם מן ּכי ְְְִִִִִֶַַָָנראה

לאברהם ל ל ּבפרׁשת ׁשּנאמרה ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָמילה

מּפי ּכנתינתן הם הּדברים הּׁשלֹום עליו ְְִִִִִִֵַַָָָָָָָאבינּו

ּבהם ּדברים ּתֹוספת ּבלא לאברהם ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹהּגבּורה

ה' ׁשּיצּוה מקֹום אין ּומעּתה ּתֹורה, מּתן ְֵֵֶֶַַַַַַָָָאחר

מעצמֹו הּוא ּכי ּבׁשּבת אפּלּו למּול ְְְְֲִִֵַַַָָָָלאברהם

אף ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשּמקּים הגם יעׂשה, ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכן

מילה ּכי מילה, מּלפני ׁשּבת ידחה כן ּפי ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָעל

מצוה היא וׁשּבת ּבּה ׁשּנצטּוה מצוה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָהיא

ּכן עׂשה לא ואם עּקר ּכל ּבּה נצטּוה ְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

מקֹום אין ּכן ואם עׂשה, טֹוב לא ח"ו זה ְֲִֵֵֵֶָָָֹהרי

מצּוה היה ואם ּבׁשּבת, אפּלּו למּול ה' ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיצּוהּו

הצר לּמה עליו הּקלמּוסים מׁשּתּברים ְְְְִִִַַַָָָָָֻֻהיּו

לצּוֹות הּכתּוב הצר ּכן על אׁשר וכּו', ְְְְֲֵֶַַַַַָֻלצּוֹות

ּבׁשמירת ׁשּיׁשנם יׂשראל ּבני את הּדבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל

ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ּׁשּדרׁשּו מה כן ּכמֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָֹׁשּבת.

ּבהרת, אפּלּו לּמּול ּבׂשר יּמֹול ּתבת ְְֲִִִֵֶֶַַַָּברּבּוי

הּנזּכר: מּטעם לאברהם נאמרה לא זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹמצוה

‰‡¯�Âעם הּׁשמיני ּובּיֹום לסמיכת טעם לתת ¿ƒ¿∆ְְִִִִִֵַַַַַָ

לעּכבת טעם לתת ׁשּבא ּׁשּלפניו, ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָמה

ּביֹומֹו למּול צּוה ולא הּׁשמיני יֹום עד ְְְִִִִַַַָָָֹהּמילה

ּכסף ּבמקנת ׁשּמצינּו קל"ה)ּכמֹו לזה(ׁשּבת , ְְְִִֶֶֶֶַַָָָ

ימים ׁשבעה וטמאה אֹומרֹו אחר ÌBi·eּכתב ְְְְִִַַַָָָָָ«

È�ÈÓM‰ׁשעּכב הּוא זה לטעם ּכי לֹומר וגֹו' «¿ƒƒְְִִֵֶֶַַַ

ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא ל"א:)הּמילה, (נּדה ְְִִֶֶַַָָָ

ואּמֹו ואביו ׂשמחים העֹולם ּכל יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹּכדי

אמרּו ורז"ל פ"ו)עצבים. ּתצא לׁשֹונם(מד"ר וזה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָ

עליו רחמים ה' ׁשּקנה לח' נּמֹול הּתינֹוק ְֲִִִֶַַָָָָָָלּמה

האדם על ׁשרחמיו ּוכׁשם ּכח, ּבֹו ׁשּיהיה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעד

ׁשּנאמר הּבהמה על רחמיו כ"ז)ּכ כ"ב (אמר ְֱֱֲֵֶֶַַַַָָָֹ

וצרי עכ"ל. ירצה והלאה הּׁשמיני ְְְִִִִֵֶַָָָָָּומּיֹום

ּבֹו יהיה ימים ּבח' ּכי זה סֹוד ּגּלה מי ְְִִִִִֶֶַַָָָלדעת

האמּור ּכח ּכי ונראה יֹותר. ולא ּפחֹות לא ְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹֹּכח

ּבּזהר ּׁשאמר מה הּוא מ"ד.ּבדבריהם (ּתזריע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ

צ"א:) ׁשּבתאמר עליו ׁשּיעבר ּכדי ׁשהּוא ְֱֲֵֶֶַַָָָֹֹ

ּביֹום ּבעֹולם הּנׁשּפעת החּיּונית נפׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָותּגיעהּו

ׁשאמרּו והּוא קּימא, ּבן יהיה ואז ּכּידּוע ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשּבת

ז"ל ׁשאמרּו ותמצא החּיּוני, ּכח פ"י)ז"ל (ב"ר ְְְִִִֶַַָָֹ

ורֹועד רֹופף העֹולם היה ׁשּבת ׁשּבא ְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדם

והּוא ע"כ. ונח נתחּזק ׁשּבת ׁשּבא מהּכיון ְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבאֹומרֹו ירצה עֹוד ּכח. ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָֹּׁשאמרּו

ÌBi·eלמצות מילה להסמי וא"ו ּבתֹוספת «ְְְְְִִִֶֶַַָָ

ׁשאם ּבזה ּתלּוי זה ּכי לֹומר ׁשּמּלפניה, ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָנּדה

מצות עׂשֹות לזּכֹות יֹוסיף נּדה מצות ְְְְֲִִִִִִַַָֹיׁשמר

ִָמילה:

„BÚז"ל ּדבריהם ּפי על הּכתּוב (ּתנחּומא,יתּבאר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ה') טֹורנֹוסרֹוּפּוסּתזריע ׁשאל לׁשֹונם וזה ְְְְְִֶַַַָָ

הקב"ה ׁשל נאים מעׂשים איזה עקיבא ר' ֲֲִִִֵֶֶֶַָָאת

כּו' מלים אּתם לּמה כּו' ודם ּבׂשר ׁשל ִֶֶַָָָָָָָאֹו

אּלּו לֹו אמר ּוגלּוסקאֹות ׁשּבלים לֹו ְְֳִִִֵֵַָָהביא

הקב"ה איןמעׂשה ודם ּבׂשר מעׂשה ואּלּו ְֲֲֵֵֵֵַַָָָָ

ּבּמילה חפץ והּוא הֹואיל לֹו אמר נאים ְִִִֵֵַַָָָָאּלּו

נתן ׁשּלא ליה אמר מהּול יֹוצא אינֹו ֵֵֵֶַַָָָָָֹלּמה

ּבהם לצרף אּלא ליׂשראל מצוֹות ְְְְִִֵֵֶֶָָָָהקב"ה

י"ח)ּדכתיב ע"כ.(ּתהּלים וגֹו' צרּופה ה' אמרת ְְְְְִִִִִַָ

ּכי הּׁשּבלים ּתכּונת ּבתׁשּובת הסּפיק לא ְְְֳִִִִִִִֵַַַֹהּנה

ּכי לצד הקב"ה, מעׂשה אחר ּתּקּון ְְֲִִִִֵַַַַצריכין

לצד הּוא מהּתּקּון ּבהם ּׁשחסר מה ְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשּבלים

הּנאּות ויתּקנּו ילכּו הם האדם לבני יאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאׁשר

ׁשמים חפצי היא הּמילה ּכן ּׁשאין מה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהם,

הׁשיבֹו ולזה ּכרצֹונֹו, רצֹונֹו ה' יעׂשה ּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶַָאם

ה'. נתּכּון יׂשראל ּבהם לצרף ּכי עקיבא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָר'

מׂשּכל, ּבער וחתּומה סתּומה זֹו ּתׁשּובה ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֻוהּנה

נפׁשֹו ּבבחינת ׁשאין לפי לטֹורנֹוסרֹוּפּוס, ְְְְְְִִִֵֶַַָֻמּׂשג

האלהית הידיעה ּפנימּיּות ׂשכלּיּות הּׂשגת ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָֹגדר

חי אל ּבני לנּו אבל ּדברים, ׁשל ּפׁשטן ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָקּבל

ּבהׂשּכיל ּגם ּדברים. ׁשל ּבברין להׂשּכיל לנּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻיׁש

ּכי הּכל ּבֹורא יסד אׁשר ּבעֹולם הרגיל ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבּטבע

הּמֹוליד ּכתבנית יהיה ּדבר מהּוה אֹו מֹוליד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּכל

ּפנים ּתאר ּתכּונת ּבפרטי ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹלמינהּו,

ואי זה, ׁשל לאיקּונין ּדֹומה זה ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶאיקּונין

הערלה חלק הלא ערל ּבן יֹוליד מהּול ְֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹאדם

הּוא ׁשהּטעם לֹומר ואין ּבּמֹוליד, אינֹו ְִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּבּנֹולד

ּבערלה, היא מּתחּלתּה הּמֹוליד ׁשּתכּונת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָלצד

רּׁשּומּה ואין הערלה ׁשּנכרתה ּכיון ּבכ מה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָּכי

הּׁשלֹום עליו רּבנּו משה ּכן אם ועֹוד ְִִֵֵֶַַָָָָֹנּכר,

מהּול י"ב)ׁשּנֹולד ערל(סֹוטה ּבן ילד לּמה ֵֵֶַַָָָָָָ

כ"ה)ּדכתיב ד' וּתכרת(ׁשמֹות צר צּפרה וּתּקח ְְְִִִִִַַַָֹֹֹ

ּבנּה: ערלת ְְֶַָָאת

ÔÎ‡ּׁשּקדם מה לפי האלהים, ּבדבר אׂשּכיל »≈ְְְְֱִִִִֶַַַַָָֹ

היא הערלה ּבחינת ּכי מּדבריהם ְְְִִִִִֵֶַָָָָלנּו

על יּגיד הּוא הערלה מעׂשה ּכי הרע, ְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבחינת

נרּתיק אּלא אינֹו הּגּוף ּכל ּכי נעלמֹות, ְְֱִִִֵֶֶַַָָָּבחינֹות

ואמר ּׁשּבתֹוכֹו, מה את יֹודיע והּנרּתיק ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָלּנפׁש

הם הּנה הערלה ּכׁשּיּמֹולּו יׂשראל ּכי ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָה'

לּה, סימן ׁשהערלה הרעה מּבחינת ְְְִִִִֶַָָָָָָָָָֻמׁשללים

היא נפׁשם ׁשּכל העֹולם אּמֹות ּכן ּׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָָָֻמה

ּׁשרמז מה והּוא הערלה, ׁשהיא הרע ְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבחינת

ט')ּבאֹומרֹו ודבר(ירמיה ערלים, הּגֹוים ּכל ּכי ְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

ּבריאה היתה הראׁשֹון אדם ּבריאת ּכי ְְְִִִִַַָָָָָָָידּוע

ולזה רע, מּכל מׁשללת הּקדׁשה ּבבחינת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻּתּמה

ּובסּבת הערלה, ּבחינת ּבתכּונתֹו היתה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹלא

ּבערלתֹו מׁש ל"ח:),החטא ּבֹו(סנהדרין ונֹולדה ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָ

הּטמאה ׁשליטת מּזה נמׁש וגם הערלה, ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻּבחינת
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âé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)úøäá Bà úçtñ-Bà úàN BøNa-øBòá äéäé-ék íãà̈À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´©¤½¤
ïäkä ïøäà-ìà àáeäå úòøö òâðì BøNa-øBòá äéäå§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«
i"yx£'B‚Â ˙ÁtÒŒB‡ ˙‡N∑(פ"א מּזֹו(נגעים זֹו ּולבנֹות הם, נגעים וכן∑a‰¯˙.ׁשמֹות ּבלע"ז, טייא"ר חברּבּורֹות ¿≈«««¿ְְְִִֵָָ«∆∆ְְְֲֵַַַ

לז) ּבּׁשחק(איוב הּוא "ּבהיר B‚Â'.ים": Ô¯‰‡ Ï‡∑ּכהן עלּֿפי אּלא וטהרתן נגעים טמאת ׁשאין היא, הּכתּוב ּגזרת ְִִַָָ∆«¬…¿ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
.(ת"כ)

ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr fk zegiy ihewl)

ּכהן ּפי על אּלא וטהרתן נגעים טמאת ב)ׁשאין יג, לכל(רש"י מחּוץ להיֹות עליו ׁשּמּטל הּטמאים מּבין הּיחיד הּוא הּמצרע ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

הּמחנֹות וברש"י)ׁשלׁשת מו פסוק נּתן(להלן מּטבעֹו חסד איׁש על רק ׁשּכן והאהבה, החסד סמל לּכהן, טמאה הכרזת נתּונה לכן . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

יסֹודית. ּודריׁשה חקירה לאחר אּלא יד, ּכלאחר זאת יעׂשה ׁשּלא ּבֹו אנּו ּומבטחים חמּור, ּכה ּדין לחרץ ּכדי החייםלסמְך אור ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

(â)Côä òâpa øòNå øNaä-øBòa òâpä-úà ïäkä äàøå| §¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©¨©´
àeä úòøö òâð BøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì̈À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©¨©−©®

:Búà ànèå ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«
i"yx£Ô·Ï CÙ‰ Ú‚pa ¯ÚNÂ∑ׁשנים ׂשער ּומעּוט הּנגע; ּבתֹו ללבן והפ ׁשחֹור B¯Na.(ת"כ)מּתחּלה ¯BÚÓ ˜ÓÚ∑ ¿≈»«∆«»«»»ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ»…≈¿»
הּצל(ת"כ) מן עמּקה חּמה, ּכמראה הּוא עמק לבן מראה ‡˙B.ּכל ‡nËÂ∑לבן ׁשּׂשער אּתה', 'טמא לֹו: יאמר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ¿ƒ≈…ֵֵֶַַָָָָָֹ

הּכתּוב ּגזרת הּוא, טמאה החיים.סימן אור ְְִֵַַַָָֻ

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡Bב ‡˜ÓÚ d¯Òa CLÓ· È‰È È¯‡ L�‡¡«¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«¿»
LzÎÓÏ d¯Òa CLÓ· È‰ÈÂ ‡¯‰· B‡ ‡È„Ú«¿»«¬»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿«
„Á ˙ÂÏ B‡ ‡�‰k Ô¯‰‡ ˙ÂÏ È˙zÈÂ e¯È‚Ò¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¬…«¬»¿»«

:‡i�‰k È‰B�aÓƒ¿ƒ»¬«»

Òa¯‡ג CLÓ· ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ¯ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ¯ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ d¯Òa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ·‡ÒÈÂ ‡�‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ב) ¯BÚ· ‰È‰È Èk Ì„‡ּדר על ּפרּוׁש »»ƒƒ¿∆¿¿ֵֶֶַ

ז"ל קי"ד:)אֹומרם אדם(ב"מ קרּוים אּתם ְְִֶַָָָ

האּמֹות ׁשאין אדם, קרּויים העֹולם אּומֹות ְְִֵֵֶָָָָָֻואין

ּגֹויים ׁשאין הֹוכחה ּומּכאן ּבנגעים, ְְְִִִִִֵֶַָָָָמטּמאין

נגעים ּבמּסכת ׁשאמרּו ּבנגעים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָמטּמאין

ואֹומרֹו י"א. ּפרק ·BÚ¯ּבתחּלת ‰È‰È Èk ְְְִִֶֶַƒƒ¿∆¿

,B¯Naּבאיׁש צרעת טמאת ׁשאין הּכתּוב מֹודיע ¿»ְִִֵֶַַַַַָָָֻ

ּכי ּבפנים, ולא ּבׂשרֹו ּבעֹור אּלא ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹהּיׂשראלי

ּבחינת היא עצמּה נפׁשם ּבחינת ְְְְִִִַַַַָָָֻהאּמֹות

לצד ּבם ּבפגעֹו יׂשראל ּובנפׁש ּומינם, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצרעת

ּבעֹור צרעת מראה ירׁשם יחטא אׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהחטא

צרי ואין ּבבׂשרֹו ולא ּבעֹורֹו ודוקא ְְְְְְִִֵַָָָָָֹּבׂשר,

אמרּו ורז"ל ּבפנימּיּותֹו, ג'.)לֹומר ּכי(ערכין ְְְֲִִִִִַַַָָ

ּכלל ּגם ּתינֹוק, אפּלּו לֹומר אדם אֹומרֹו ְֲִִַַַַַָָָטעם

ּדכתיב אדם נקראת היא ׁשּגם (ּבראׁשיתהאּׁשה ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

ב') ּבתֹורתה' אמרּו עֹוד אדם. ׁשמם את ְְְְִֶַַָָָָָוּיקרא

אפּלּו לרּבֹות ּבׂשרֹו ּבעֹור אֹומרֹו טעם ְְְְֲֲִִַַַָֹּכהנים

ּתאמר ׁשּלא ּפרּוׁש ׂשערֹות, צמחי ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶַָֹֹעֹור

אבל ׂשער צמחי לגּדל ׁשראּוי ּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּדוקא

ּבֹו ׁשּצמח הגם ׂשער צמחי ּבֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּבמקֹום

לֹומר. ּתלמּוד מטּמא אינֹו לבן והפ ְְְֵֵֵַַַַָָָָׂשער

לׂשער הּבהרת קדימת צרי ּפנים ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָועל

ּכגֹון לּבהרת לבן ׂשער קדם אם אבל ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבן,

ׁש מי והּוא ּגרמיני אֹו ׂשערֹו ׁשהלּבין ּברּיתֹוזקן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ

ּוכׁשּגדל לּׂשער ּבהרת קדמה ואם טהֹור. ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּכ

צרי אם להסּתּפק יׁש ּבבהרת לבן ּגדל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשער

והּבהרת לּבהרת הּׂשער צמיחת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּיקּדים

ׂשער היה לא סֹוף ּדסֹוף ּכיון אֹו ללבן, ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹּתהפכּנּו

ונראה טמאה. סימן הּוי הּבהרת אחר אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻלבן

ּכׁשּגדל וּדאי ּבֹו לֹומר אפׁשר אי זה ּדבר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּכי

לבנים לפנינּו ׁשּבאים ּכיון ּכי לבן, ּגדל ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהּׂשער

הפכתם והּבהרת ׁשחֹורים נֹולדּו ׁשּלא יאמר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹמי

ּבּמה ּכן ּגם נכלל זה ּכן ואם עין, ּכהרף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָללבן

פ"ד)ׁשּׁשנינּו ּׁשאמרּו(נגעים מה ועּין כּו', אם ספק ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּדנּדה ב' ּבפרק ר"י)הּתֹוספֹות ד"ה הּבהרת(י"ט ּכי ְְְִִֶֶֶֶַַַָ

טמא: ספקֹו ולזה ללבן, הּׂשער מהּפכת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחזקתּה

˙‡N.'B‚Â ˙ÁtÒ B‡ז"ל פ"אאמרּו (נגעים ¿≈«««¿ְְִָָ

הּדֹומהמ"א) מין הּוא סּפחת ּפי' ִִֵֶַַַַּכי

ּכי ּבהּדרגהלׂשאת לֹו ודֹומה נקי צמר ׂשאת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

נאמרה ׁשּלא הגם והּנה ההיכל, ּכסיד לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשנּיה

ׁשל סּפחּתּה הּדין הּוא ׂשאת, ּגּבי אּלא ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָסּפחת

סּפחּתּה אֹו ׂשאת הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָּבהרת,

הקּדים לּמה לדעת ויׁש וסּפחּתּה. ּבהרת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

אחר לּבהרת קדם הּׂשאת זכרֹון ְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּכתּוב

מּמּנּו למעלה ׁשאין לבן הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהּבהרת

ז"ל ׁשנּיה(ׁשם)ּכמאמרם ּכׁשלג עּזה ּבהרת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לֹו היה ּכן אם נקי, ּכצמר ׂשאת ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה

מדרגֹות ּכ ואחר הּגדֹולה מדרגה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָלהקּדים

הּכתּוב אֹומר היה ׁשאם ונראה מּמּנה. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלמּטה

עּזה ׁשהּבהרת לצד ׂשאת אֹו סּפחת אֹו ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָּבהרת

סּפחת אֹו ּכׁשּיאמר ּביֹותר היא ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּלבנּוניתּה

אֹומר והייתי הּׂשאת, סּפחת מּמּנה נלמד ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלא

ּבהרת והם נגעים מיני ׁשלׁשה אּלא לנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

אֹו ּבהרת אֹומר היה אם ּגם סּפחת. ְִֵֵֶֶַַַַַָָׂשאת

נגע מין ׁשּיׁש יֹודע הייתי לא סּפחת אֹו ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׂשאת

זכרֹון ׁשּבא ּכיון הּבהרת סּפחת ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשליׁשי

סדר לפי ּכן ּׁשאין מה ּבאחרֹונה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּסּפחת

ז"ל ּׁשאמרּו ּולמה טו:)האמּור. ׁשהּצרעת(ערכין ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

מראֹות ּבב' הּכתּוב ירמז הרע לׁשֹון על ְְְִַַַַָָָָָֹּבאה

ז' ּבפרק רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָנגעים

הּוא הרע לׁשֹון לׁשֹונֹו וזה ּדעֹות ְְְִֵֵֶַָָמהלכֹות

אמת ׁשאֹומר ּפי על אף חברֹו ּבגנּות ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַהמסּפר

רע ׁשם מֹוציא נקרא הּוא ׁשקר האֹומר ְֲִִֵֵֶֶַָָָאבל

ּגנאי ּדברי האֹומר הּנה ּכאן, עד חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָעל

לׁשֹון ּבעל נקרא אמת ׁשאֹומר הגם חברֹו ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָעל

רע. ׁשם מֹוציא נקרא ׁשקר והאֹומר ְְִִֵֵֶֶַַָָָהרע,

ׂשאת ּבהרת, אֹו ׂשאת אמר אּלּו ב' ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָּוכנגד

ע"ד ׂשאת ואמר רע, ׁשם מֹוציא (ׁשמֹותּכנגד ְְְְִֵֵֶֶַַָ

א') לׁשֹוןכ"ג ּכנגד ּבהרת ׁשוא, ׁשמע תּׂשא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹלא

הצּדקת ׁשּיֹורה ּבהירּות ּבהרת לׁשֹון ואמר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָהרע,

ּפי על ואף הם ּכנים ּכי הּנאמרים ְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָהּדברים

ׁשּיׁש ּולצד הּצרעת. ויסֹובבּו הם מאּוסים ְְְִִֵֵֵֶַַַַָכן

ב"ה ה' עׂשה לזה הּבחינֹות, ּבב' ְְְִֶַַָָָָהּדרגֹות

אׁשר הּדּבּור ּכבחינת ּולבהרת לׂשאת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַסּפחת

אֹותּה: ְֵָיסֹובב

‰È‰Â.Ú‚�Ï 'B‚Âטמאת ׁשעּקר להיֹות ּפרּוׁש ¿»»¿¿∆«ְְִִֵֶַַֻ

הּׂשאת מראית ולא הּׂשערֹות יּגידּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹהּנגע

אמר לזה הּׂשער, זּולת צרעת מּגדת ְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהּבהרת

‰È‰Â'וגֹוÚ‚�Ïוהּוא ּכ אחר הּבא ּפרּוׁש וגֹו' ¿»»ְ¿∆«ְְֵַַַָָ

ללבן: ׂשערֹו ְְְֵֵֶָָָָּכׁשּיהפ

B‚Â'.ג) Ú‚p‰ ‰‡¯Óeסֹוד יּגיד זה ענין «¿≈«∆«¿ְִִֶַָ

rixfz zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"k oey`x meil inei xeriy

(ä)íBé íéMLå dúcðk íéòáL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬Æ
:äøäè éîc-ìò áLz íéîé úLLåהחיים אור §¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«

(å)úàìîáe|BúðL-ïa Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé ¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤¤§¨Æ
ãòBî-ìäà çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe äìòì§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−

:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(æ)äéîc ø÷nî äøäèå äéìò øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ¨¤®¨
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨¨−¬©§¥¨«

i"yx£B·È¯˜‰Â∑(פג סנהדרין יט. חּטאת,(זבחים זה הּוא? זה ואי מהם. אחד אּלא ּבּקדׁשים לאכל מעּכבּה ׁשאין ,ללּמד ¿ƒ¿ƒְְְְְֱֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּתלּויה הּטהרה ּבֹו לכּפר, ּבא ׁשהּוא מי וטהרה", הּכהן עליה "וכּפר קרּויה∑ËÂ‰¯‰.ׁשּנאמר: ּכאן ׁשעד מּכלל ְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿»≈»ְְִֶַָָָ

החיים.טמאה אור ְֵָ

(ç)Bà íéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À³
äéìò øtëå úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ¨−§¤¨´§©¨®§¦¤¬¨¤²¨

ô :äøäèå ïäkä©Ÿ¥−§¨¥«¨
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡∑ּכ לעֹולה, קֹודם חּטאת – להקרבה אבל למקראּה, אּלא הּכתּוב הקדימּה לא ∆»¿…»¿∆»¿«»ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּתדיר' 'ּכל ּבפרק ּבזבחים ע"א)ׁשנינּו צ' .(דף ְְִִִִֶֶַָָָָ

‡¯Úa‰ה ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ˙ ‡˙·e˜� Ì‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈¿»»»«¿¿»
ÏÚ ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡zLÂ ÔÈzLÂ d˜eÁ¯k ¯ÒÚ¬«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈«

:eÎc Ìc«¿

z¯·Ï‡ו B‡ ‡¯·Ï d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓ·e¿ƒ¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿«»
B‡ ‰�BÈ ¯·e ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ¯n‡ È˙Èz«¿ƒƒ»««≈«¬»»«»
˙ÂÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡˙‡hÁÏ ‡�È�ÙL«¿ƒ»¿«»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»

:‡�‰k«¬»

Èk„˙Âז dÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«¿ƒ¿≈
‡z„lÈ„ ‡˙È¯B‡ ‡c ‡‰Óc ˙·‡BqÓƒ¬«¿»»»«¿»¿«∆¿»

:‡˙·e˜�Ï B‡ ‡¯Îe„Ï¿¿»ƒ¿¿»

q˙Â·ח ‡¯n‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
‡˙ÏÚÏ „Á ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»««¬»»
:Èk„˙Â ‡�‰k dÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁÏ „ÁÂ¿«¿«»»ƒ««¬««¬»¿ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הם לּה ׁשנּיה היסֹוד. עטרת והּוא קדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹּבבׂשר

ּכקרּבן להם זֹו מילה הּבינֹונים אנׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבני

הּממזרים ּבני מילת היא ׁשליׁשית ה'. ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַלפני

להם הּוא זֹו מילה ה' ׂשנּואי הרׁשעים ְְֲִִִֵֶָָָָָָהאנׁשים

ּתּקּונים ועּין לחמֹו, עפר לנחׁש חלק ׁשּנֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכמי

ּבאֹומרֹו הּכתּוב רמז והּׁשלׁשה י', ÏBnÈּדף ְְְְַַַַָָָƒ

אמר ה' אהּובי הּצּדיקים מילת ּכנגד ְְֲִִִֵֶֶַַַַָוגֹו',

רׁשימּו ּבֹו מגּלה הּוא ּכי מֹול יּו"ד ּפרּוׁש ְְִִִֵֶַיּמֹול

ּוכנגד .יתּבר ּבׁשמֹו הרׁשּומה י' אֹות ְְְְִִִֶֶַַָָָָקּדיׁשא

אמר הּבינֹונים ּבחינתNa¯מילת רמז ּכאן ִִֵַַַָ¿«ְִַַָָ

ּוכנגד לה'. קדׁש ּבׂשר יקריב אׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָֹהּקרּבן

אמר ׁשּביׂשראל הּׂשנּואים הּואB˙Ï¯Úמילת ּכי ְְְִִִֵֶַַַָָ»¿»ִ

ּבחינת ׁשהּוא ּבּילד לֹו הּנֹוגע חלק לּס"ם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַנֹותן

הּמילה על ה' יצו ּכי אֹומר נמצאת ְְְִִִֵֵַַַָָָָָהערלה.

ּבין הּבינֹונים לבני ּבין הּצּדיקים לבני ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַּבין

ּלי מה ּדין ּבית יאמרּו ׁשּלא הרׁשעים, ְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹלבני

לֹומר ּתלמּוד ערלה מלא וכּלֹו למֹולֹו ְְְְְְֵֵַַַָָָֻלממזר

ּכח להּתיׁש מּמּנּו ערלתֹו יסיר כן ּפי על ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאף

ּבכח יתעּצם ּבמעׂשיו יזּכה ׁשאם ׁשּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּקלּפה

חלק ויתּבּטל הּטֹוב צד ויגּבר הּטֹובים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָמעׂשיו

ז"ל אמרּו זה ועל י"ג.)הרע, ממזר(הֹוריֹות ְְְֵֶַַַָָָ

הארץ: עם ּגדֹול לכהן קֹודם חכם ְְִֵֵֶַַָָָָָֹּתלמיד

Ïz„.ה) ‰·˜� Ì‡Âלֹומר ׁשהצּדק טעם ¿ƒ¿≈»≈≈ְֶַַַַֻ

„Ïzאמרּו וילדה. ּׁשּזכר למה סמ ולא ≈≈ְְְְְֶַַַָָָָָֹ

נקבה אּלא לי אין לׁשֹונם וזה ּכהנים ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּבתֹורת

לֹומר ּתלמּוד ואנּדרֹוגינּוס טמטּום לרּבֹות ְְְְְְִִִַַַַַֻמּנין

ּבּלדה אּלא ּתלּוי הּדבר אין ּתלד נקבה ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָואם

אּלא ח"ו ּדבריהם על חֹולק אני ואין ְְֲִִֵֵֵֶֶַָע"כ,

וכי אמר ולא נקבה ואם מאֹומרֹו ּכי ְְְְְְִִִִֵֵַָָֹּכמֹוסיף,

אפּלּו לֹומר נתּכּון וגֹו' ולנקבה אֹו נקבה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָתלד

ספק, ּפרּוׁש נקבה ואם אּלא נקבה וּדאי ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאינּה

ספק ּכי ואנּדרֹוגינּוס טמטּום נתרּבּו ּכן ְְְְְְִִִִֵֵַַָֻואם

ּכי ואּולי ּתלד. לֹומר צרי היה ולא ְְִִֵֵַַָָָֹהּוא

ּדאמר למאן אנּדרֹוגינּוס לרּבֹות ּתלד ְְְְְִֵֵַַַַָָָאמר

מ"ה) פ"ד היה(ּבּכּורים ׁשּלא עצמֹו ּבפני ּברּיה ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

נ ואם מּתבת צדנׁשמע וּדאי יׁש ׁשהרי קבה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

סֹובר ּכן ּכהנים ּדתֹורת ּתּנא ּכי ואּולי ְְְֲִִֵֵַַַַָֹזכרּות.

ואנּדרֹוגינּוס ואם מּתבת טמטּום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַֻׁשּמרּבה

ּבפני ּברּיה ּדאמר ּכמאן וסֹובר ּתלד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָמרּבּוי

נקבה ואם לֹומר ּתלמּוד אמר ולזה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָעצמּה,

ּתלד. לֹומר ּתלמּוד לֹומר הסּפיק ולא ְְְִִֵֵֵֵַַַֹּתלד

ּדאמר למאן הּכתּוב ליּׁשב ׁשּצרי ְְְִֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ואּולי ּתלד. לֹומר הצר לּמה ספק ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻאנּדרֹוגינּוס

אחד לּמּוד יסּפיק לא ספק ּדאמר למאן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּגם

הּוא טמטּום ׁשל ספיקֹו ּכי מּטעם ְְְִִִֵֵֶֶַַֻלׁשניהם

יׁש ולזה נקבה ויּמצא ׁשּיתּברר ׁשאפׁשר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָספק

אנּדרֹוגינּוס ׁשל ספקֹו ּכן ּׁשאין מה לֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַָלחּוׁש

ב' הצרכּו ולזה לעֹולם, כן ּכמֹו עֹומד ְְְְְֵֵֶֶָָֻׁשהּוא

ּדיֹומא ּבתרא ּפרק ּבריׁש ּׁשאמרּו ּולמה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָרּבּויים.

ּדקּמי(ע"ד.) מּׁשּום לספק קרא אתי לא ְְְִִֵֵֵַָָָֹּכי

ּכן אם נקבה. אם זכר אם ּגליא ְְְִִִֵֵַַָָָָָׁשמּיא

ּכנקבה טמאתֹו ׁשאין לֹומר ּתתחּיב ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻאנּדרֹוגינּוס

אּלא אינֹו טמטּום ּגם ּומעּתה מּדבריהם, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאּלא

יחד הּתּנא אֹותם ּׁשהׁשוה מּמה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּדבריהם

ּגם אסמכתא אּלא אינֹו ׁשאנּדרֹוגינּוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָּכׁשם

ואסמכּוה, מּדבריהם אּלא אינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻטמטּום

ׁשאמרּו ּכמֹו לקּולא, ולא ּבֹו נלכה ְְְְְְְֵֶָָָָֹּולחּומרא

נֹוחלין יׁש קכז.)ּבפרק דתנן(ב"ב (נּדהאהא ְְְֲֲִִֵֶֶַָָ

לזכרכ"ח) ּתׁשב ואנּדרֹוגינּוס טמטּום ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻהּמּפלת

וימי ּדזכר טהר ימי ּפרּוׁש ע"כ. ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹולנקבה

ׁשם יעּין ׁשּבׁשניהם לחּומרא ּדנקבה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻֻטמאּה

ּתלד נקבה ואם אֹומרֹו זה ּוכפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָּדבריהם.

לּה להּסמּו אּלא אינֹו הּספקֹות מרּבים ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאנּו

אין טהר ימי אבל ׁשבּועים, וטמאה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹׁשהּוא

ארּבעים מּיֹום ראתה ׁשאם זכר ּכימי אּלא ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָלּה

טהר: ּדם מׁשּפט לּה אין ְְִֵֵַַַָָָֹללדתּה

B‚Â'.ז) ¯tÎÂ 'B‚Â B·È¯˜‰Âּכנגד ּפרּוׁש ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆¿ְֵֶֶ

אמר לעֹולה ּכבׂש ּוכנגדB·È¯˜‰Â,הקרבת ְְֶֶַַַָָָ¿ƒ¿ƒְֶֶ

אמר לחּטאת יֹונה ÈÏÚ‰ּבן ¯tÎÂ.ּפׁשּוטֹו זהּו ְֶַַָָָ¿ƒ∆»∆»ְֶ

מעּכבין ׁשנים ׁשאין ּדרׁשּו ּכהנים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּובתֹורת

אחד, יֹודעאּלא אני ואין והקריבֹו. אמר לזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

וגֹו' וכּפר אֹומר ּכׁשהּוא מהּׁשנים הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַמי

מּמה ׁשּדקּדקּו ואּולי ע"כ. ּבחּטאת ְְְְִִֶַַַַָָָּכּפרה

לֹומר צרי היה ולא והקריבם אמר ְְְִִִֶַַָָָָָֹֹּׁשּלא

וכּפר לֹומר ׁשּצרי והגם החּטאת. על ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָוכּפר

ּכל על הרי הּקרּבנֹות, ּבכל האמּור ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָּכּסדר

אחת אֹות ולא ּתבה לא מֹוסיף אינֹו ְִִֵֵַַָָֹֹּפנים

ׁשניהם: הקרבת וירׁשם והקריבם יאמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹאם
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âé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)úøäá Bà úçtñ-Bà úàN BøNa-øBòá äéäé-ék íãà̈À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´©¤½¤
ïäkä ïøäà-ìà àáeäå úòøö òâðì BøNa-øBòá äéäå§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«
i"yx£'B‚Â ˙ÁtÒŒB‡ ˙‡N∑(פ"א מּזֹו(נגעים זֹו ּולבנֹות הם, נגעים וכן∑a‰¯˙.ׁשמֹות ּבלע"ז, טייא"ר חברּבּורֹות ¿≈«««¿ְְְִִֵָָ«∆∆ְְְֲֵַַַ

לז) ּבּׁשחק(איוב הּוא "ּבהיר B‚Â'.ים": Ô¯‰‡ Ï‡∑ּכהן עלּֿפי אּלא וטהרתן נגעים טמאת ׁשאין היא, הּכתּוב ּגזרת ְִִַָָ∆«¬…¿ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
.(ת"כ)

ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr fk zegiy ihewl)

ּכהן ּפי על אּלא וטהרתן נגעים טמאת ב)ׁשאין יג, לכל(רש"י מחּוץ להיֹות עליו ׁשּמּטל הּטמאים מּבין הּיחיד הּוא הּמצרע ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

הּמחנֹות וברש"י)ׁשלׁשת מו פסוק נּתן(להלן מּטבעֹו חסד איׁש על רק ׁשּכן והאהבה, החסד סמל לּכהן, טמאה הכרזת נתּונה לכן . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

יסֹודית. ּודריׁשה חקירה לאחר אּלא יד, ּכלאחר זאת יעׂשה ׁשּלא ּבֹו אנּו ּומבטחים חמּור, ּכה ּדין לחרץ ּכדי החייםלסמְך אור ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

(â)Côä òâpa øòNå øNaä-øBòa òâpä-úà ïäkä äàøå| §¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©¨©´
àeä úòøö òâð BøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì̈À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©¨©−©®

:Búà ànèå ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«
i"yx£Ô·Ï CÙ‰ Ú‚pa ¯ÚNÂ∑ׁשנים ׂשער ּומעּוט הּנגע; ּבתֹו ללבן והפ ׁשחֹור B¯Na.(ת"כ)מּתחּלה ¯BÚÓ ˜ÓÚ∑ ¿≈»«∆«»«»»ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ»…≈¿»
הּצל(ת"כ) מן עמּקה חּמה, ּכמראה הּוא עמק לבן מראה ‡˙B.ּכל ‡nËÂ∑לבן ׁשּׂשער אּתה', 'טמא לֹו: יאמר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ¿ƒ≈…ֵֵֶַַָָָָָֹ

הּכתּוב ּגזרת הּוא, טמאה החיים.סימן אור ְְִֵַַַָָֻ

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡Bב ‡˜ÓÚ d¯Òa CLÓ· È‰È È¯‡ L�‡¡«¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«¿»
LzÎÓÏ d¯Òa CLÓ· È‰ÈÂ ‡¯‰· B‡ ‡È„Ú«¿»«¬»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿«
„Á ˙ÂÏ B‡ ‡�‰k Ô¯‰‡ ˙ÂÏ È˙zÈÂ e¯È‚Ò¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¬…«¬»¿»«

:‡i�‰k È‰B�aÓƒ¿ƒ»¬«»

Òa¯‡ג CLÓ· ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ¯ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ¯ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ d¯Òa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ·‡ÒÈÂ ‡�‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ב) ¯BÚ· ‰È‰È Èk Ì„‡ּדר על ּפרּוׁש »»ƒƒ¿∆¿¿ֵֶֶַ

ז"ל קי"ד:)אֹומרם אדם(ב"מ קרּוים אּתם ְְִֶַָָָ

האּמֹות ׁשאין אדם, קרּויים העֹולם אּומֹות ְְִֵֵֶָָָָָֻואין

ּגֹויים ׁשאין הֹוכחה ּומּכאן ּבנגעים, ְְְִִִִִֵֶַָָָָמטּמאין

נגעים ּבמּסכת ׁשאמרּו ּבנגעים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָמטּמאין

ואֹומרֹו י"א. ּפרק ·BÚ¯ּבתחּלת ‰È‰È Èk ְְְִִֶֶַƒƒ¿∆¿

,B¯Naּבאיׁש צרעת טמאת ׁשאין הּכתּוב מֹודיע ¿»ְִִֵֶַַַַַָָָֻ

ּכי ּבפנים, ולא ּבׂשרֹו ּבעֹור אּלא ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹהּיׂשראלי

ּבחינת היא עצמּה נפׁשם ּבחינת ְְְְִִִַַַַָָָֻהאּמֹות

לצד ּבם ּבפגעֹו יׂשראל ּובנפׁש ּומינם, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצרעת

ּבעֹור צרעת מראה ירׁשם יחטא אׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהחטא

צרי ואין ּבבׂשרֹו ולא ּבעֹורֹו ודוקא ְְְְְְִִֵַָָָָָֹּבׂשר,

אמרּו ורז"ל ּבפנימּיּותֹו, ג'.)לֹומר ּכי(ערכין ְְְֲִִִִִַַַָָ

ּכלל ּגם ּתינֹוק, אפּלּו לֹומר אדם אֹומרֹו ְֲִִַַַַַָָָטעם

ּדכתיב אדם נקראת היא ׁשּגם (ּבראׁשיתהאּׁשה ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ

ב') ּבתֹורתה' אמרּו עֹוד אדם. ׁשמם את ְְְְִֶַַָָָָָוּיקרא

אפּלּו לרּבֹות ּבׂשרֹו ּבעֹור אֹומרֹו טעם ְְְְֲֲִִַַַָֹּכהנים

ּתאמר ׁשּלא ּפרּוׁש ׂשערֹות, צמחי ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶַָֹֹעֹור

אבל ׂשער צמחי לגּדל ׁשראּוי ּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּדוקא

ּבֹו ׁשּצמח הגם ׂשער צמחי ּבֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּבמקֹום

לֹומר. ּתלמּוד מטּמא אינֹו לבן והפ ְְְֵֵֵַַַַָָָָׂשער

לׂשער הּבהרת קדימת צרי ּפנים ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָועל

ּכגֹון לּבהרת לבן ׂשער קדם אם אבל ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבן,

ׁש מי והּוא ּגרמיני אֹו ׂשערֹו ׁשהלּבין ּברּיתֹוזקן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ

ּוכׁשּגדל לּׂשער ּבהרת קדמה ואם טהֹור. ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּכ

צרי אם להסּתּפק יׁש ּבבהרת לבן ּגדל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשער

והּבהרת לּבהרת הּׂשער צמיחת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּיקּדים

ׂשער היה לא סֹוף ּדסֹוף ּכיון אֹו ללבן, ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹּתהפכּנּו

ונראה טמאה. סימן הּוי הּבהרת אחר אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻלבן

ּכׁשּגדל וּדאי ּבֹו לֹומר אפׁשר אי זה ּדבר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּכי

לבנים לפנינּו ׁשּבאים ּכיון ּכי לבן, ּגדל ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהּׂשער

הפכתם והּבהרת ׁשחֹורים נֹולדּו ׁשּלא יאמר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹמי

ּבּמה ּכן ּגם נכלל זה ּכן ואם עין, ּכהרף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָללבן

פ"ד)ׁשּׁשנינּו ּׁשאמרּו(נגעים מה ועּין כּו', אם ספק ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּדנּדה ב' ּבפרק ר"י)הּתֹוספֹות ד"ה הּבהרת(י"ט ּכי ְְְִִֶֶֶֶַַַָ

טמא: ספקֹו ולזה ללבן, הּׂשער מהּפכת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָחזקתּה

˙‡N.'B‚Â ˙ÁtÒ B‡ז"ל פ"אאמרּו (נגעים ¿≈«««¿ְְִָָ

הּדֹומהמ"א) מין הּוא סּפחת ּפי' ִִֵֶַַַַּכי

ּכי ּבהּדרגהלׂשאת לֹו ודֹומה נקי צמר ׂשאת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

נאמרה ׁשּלא הגם והּנה ההיכל, ּכסיד לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשנּיה

ׁשל סּפחּתּה הּדין הּוא ׂשאת, ּגּבי אּלא ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָסּפחת

סּפחּתּה אֹו ׂשאת הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָּבהרת,

הקּדים לּמה לדעת ויׁש וסּפחּתּה. ּבהרת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

אחר לּבהרת קדם הּׂשאת זכרֹון ְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּכתּוב

מּמּנּו למעלה ׁשאין לבן הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהּבהרת

ז"ל ׁשנּיה(ׁשם)ּכמאמרם ּכׁשלג עּזה ּבהרת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לֹו היה ּכן אם נקי, ּכצמר ׂשאת ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה

מדרגֹות ּכ ואחר הּגדֹולה מדרגה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָלהקּדים

הּכתּוב אֹומר היה ׁשאם ונראה מּמּנה. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלמּטה

עּזה ׁשהּבהרת לצד ׂשאת אֹו סּפחת אֹו ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָּבהרת

סּפחת אֹו ּכׁשּיאמר ּביֹותר היא ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּלבנּוניתּה

אֹומר והייתי הּׂשאת, סּפחת מּמּנה נלמד ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלא

ּבהרת והם נגעים מיני ׁשלׁשה אּלא לנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

אֹו ּבהרת אֹומר היה אם ּגם סּפחת. ְִֵֵֶֶַַַַַָָׂשאת

נגע מין ׁשּיׁש יֹודע הייתי לא סּפחת אֹו ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׂשאת

זכרֹון ׁשּבא ּכיון הּבהרת סּפחת ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשליׁשי

סדר לפי ּכן ּׁשאין מה ּבאחרֹונה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּסּפחת

ז"ל ּׁשאמרּו ּולמה טו:)האמּור. ׁשהּצרעת(ערכין ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

מראֹות ּבב' הּכתּוב ירמז הרע לׁשֹון על ְְְִַַַַָָָָָֹּבאה

ז' ּבפרק רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָנגעים

הּוא הרע לׁשֹון לׁשֹונֹו וזה ּדעֹות ְְְִֵֵֶַָָמהלכֹות

אמת ׁשאֹומר ּפי על אף חברֹו ּבגנּות ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַהמסּפר

רע ׁשם מֹוציא נקרא הּוא ׁשקר האֹומר ְֲִִֵֵֶֶַָָָאבל

ּגנאי ּדברי האֹומר הּנה ּכאן, עד חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָעל

לׁשֹון ּבעל נקרא אמת ׁשאֹומר הגם חברֹו ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָעל

רע. ׁשם מֹוציא נקרא ׁשקר והאֹומר ְְִִֵֵֶֶַַָָָהרע,

ׂשאת ּבהרת, אֹו ׂשאת אמר אּלּו ב' ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָּוכנגד

ע"ד ׂשאת ואמר רע, ׁשם מֹוציא (ׁשמֹותּכנגד ְְְְִֵֵֶֶַַָ

א') לׁשֹוןכ"ג ּכנגד ּבהרת ׁשוא, ׁשמע תּׂשא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹלא

הצּדקת ׁשּיֹורה ּבהירּות ּבהרת לׁשֹון ואמר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָהרע,

ּפי על ואף הם ּכנים ּכי הּנאמרים ְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָהּדברים

ׁשּיׁש ּולצד הּצרעת. ויסֹובבּו הם מאּוסים ְְְִִֵֵֵֶַַַַָכן

ב"ה ה' עׂשה לזה הּבחינֹות, ּבב' ְְְִֶַַָָָָהּדרגֹות

אׁשר הּדּבּור ּכבחינת ּולבהרת לׂשאת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַסּפחת

אֹותּה: ְֵָיסֹובב

‰È‰Â.Ú‚�Ï 'B‚Âטמאת ׁשעּקר להיֹות ּפרּוׁש ¿»»¿¿∆«ְְִִֵֶַַֻ

הּׂשאת מראית ולא הּׂשערֹות יּגידּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹהּנגע

אמר לזה הּׂשער, זּולת צרעת מּגדת ְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהּבהרת

‰È‰Â'וגֹוÚ‚�Ïוהּוא ּכ אחר הּבא ּפרּוׁש וגֹו' ¿»»ְ¿∆«ְְֵַַַָָ

ללבן: ׂשערֹו ְְְֵֵֶָָָָּכׁשּיהפ

B‚Â'.ג) Ú‚p‰ ‰‡¯Óeסֹוד יּגיד זה ענין «¿≈«∆«¿ְִִֶַָ

rixfz zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"k oey`x meil inei xeriy

(ä)íBé íéMLå dúcðk íéòáL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬Æ
:äøäè éîc-ìò áLz íéîé úLLåהחיים אור §¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«

(å)úàìîáe|BúðL-ïa Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé ¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤¤§¨Æ
ãòBî-ìäà çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe äìòì§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−

:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(æ)äéîc ø÷nî äøäèå äéìò øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ¨¤®¨
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨¨−¬©§¥¨«

i"yx£B·È¯˜‰Â∑(פג סנהדרין יט. חּטאת,(זבחים זה הּוא? זה ואי מהם. אחד אּלא ּבּקדׁשים לאכל מעּכבּה ׁשאין ,ללּמד ¿ƒ¿ƒְְְְְֱֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּתלּויה הּטהרה ּבֹו לכּפר, ּבא ׁשהּוא מי וטהרה", הּכהן עליה "וכּפר קרּויה∑ËÂ‰¯‰.ׁשּנאמר: ּכאן ׁשעד מּכלל ְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿»≈»ְְִֶַָָָ

החיים.טמאה אור ְֵָ

(ç)Bà íéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À³
äéìò øtëå úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ¨−§¤¨´§©¨®§¦¤¬¨¤²¨

ô :äøäèå ïäkä©Ÿ¥−§¨¥«¨
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡∑ּכ לעֹולה, קֹודם חּטאת – להקרבה אבל למקראּה, אּלא הּכתּוב הקדימּה לא ∆»¿…»¿∆»¿«»ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּתדיר' 'ּכל ּבפרק ּבזבחים ע"א)ׁשנינּו צ' .(דף ְְִִִִֶֶַָָָָ

‡¯Úa‰ה ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ˙ ‡˙·e˜� Ì‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈¿»»»«¿¿»
ÏÚ ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡zLÂ ÔÈzLÂ d˜eÁ¯k ¯ÒÚ¬«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈«

:eÎc Ìc«¿

z¯·Ï‡ו B‡ ‡¯·Ï d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓ·e¿ƒ¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿«»
B‡ ‰�BÈ ¯·e ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ¯n‡ È˙Èz«¿ƒƒ»««≈«¬»»«»
˙ÂÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡˙‡hÁÏ ‡�È�ÙL«¿ƒ»¿«»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»

:‡�‰k«¬»

Èk„˙Âז dÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«¿ƒ¿≈
‡z„lÈ„ ‡˙È¯B‡ ‡c ‡‰Óc ˙·‡BqÓƒ¬«¿»»»«¿»¿«∆¿»

:‡˙·e˜�Ï B‡ ‡¯Îe„Ï¿¿»ƒ¿¿»

q˙Â·ח ‡¯n‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
‡˙ÏÚÏ „Á ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»««¬»»
:Èk„˙Â ‡�‰k dÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁÏ „ÁÂ¿«¿«»»ƒ««¬««¬»¿ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הם לּה ׁשנּיה היסֹוד. עטרת והּוא קדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹּבבׂשר

ּכקרּבן להם זֹו מילה הּבינֹונים אנׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבני

הּממזרים ּבני מילת היא ׁשליׁשית ה'. ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַלפני

להם הּוא זֹו מילה ה' ׂשנּואי הרׁשעים ְְֲִִִֵֶָָָָָָהאנׁשים

ּתּקּונים ועּין לחמֹו, עפר לנחׁש חלק ׁשּנֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכמי

ּבאֹומרֹו הּכתּוב רמז והּׁשלׁשה י', ÏBnÈּדף ְְְְַַַַָָָƒ

אמר ה' אהּובי הּצּדיקים מילת ּכנגד ְְֲִִִֵֶֶַַַַָוגֹו',

רׁשימּו ּבֹו מגּלה הּוא ּכי מֹול יּו"ד ּפרּוׁש ְְִִִֵֶַיּמֹול

ּוכנגד .יתּבר ּבׁשמֹו הרׁשּומה י' אֹות ְְְְִִִֶֶַַָָָָקּדיׁשא

אמר הּבינֹונים ּבחינתNa¯מילת רמז ּכאן ִִֵַַַָ¿«ְִַַָָ

ּוכנגד לה'. קדׁש ּבׂשר יקריב אׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָֹהּקרּבן

אמר ׁשּביׂשראל הּׂשנּואים הּואB˙Ï¯Úמילת ּכי ְְְִִִֵֶַַַָָ»¿»ִ

ּבחינת ׁשהּוא ּבּילד לֹו הּנֹוגע חלק לּס"ם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַנֹותן

הּמילה על ה' יצו ּכי אֹומר נמצאת ְְְִִִֵֵַַַָָָָָהערלה.

ּבין הּבינֹונים לבני ּבין הּצּדיקים לבני ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַּבין

ּלי מה ּדין ּבית יאמרּו ׁשּלא הרׁשעים, ְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹלבני

לֹומר ּתלמּוד ערלה מלא וכּלֹו למֹולֹו ְְְְְְֵֵַַַָָָֻלממזר

ּכח להּתיׁש מּמּנּו ערלתֹו יסיר כן ּפי על ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאף

ּבכח יתעּצם ּבמעׂשיו יזּכה ׁשאם ׁשּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּקלּפה

חלק ויתּבּטל הּטֹוב צד ויגּבר הּטֹובים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָמעׂשיו

ז"ל אמרּו זה ועל י"ג.)הרע, ממזר(הֹוריֹות ְְְֵֶַַַָָָ

הארץ: עם ּגדֹול לכהן קֹודם חכם ְְִֵֵֶַַָָָָָֹּתלמיד

Ïz„.ה) ‰·˜� Ì‡Âלֹומר ׁשהצּדק טעם ¿ƒ¿≈»≈≈ְֶַַַַֻ

„Ïzאמרּו וילדה. ּׁשּזכר למה סמ ולא ≈≈ְְְְְֶַַַָָָָָֹ

נקבה אּלא לי אין לׁשֹונם וזה ּכהנים ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּבתֹורת

לֹומר ּתלמּוד ואנּדרֹוגינּוס טמטּום לרּבֹות ְְְְְְִִִַַַַַֻמּנין

ּבּלדה אּלא ּתלּוי הּדבר אין ּתלד נקבה ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָואם

אּלא ח"ו ּדבריהם על חֹולק אני ואין ְְֲִִֵֵֵֶֶַָע"כ,

וכי אמר ולא נקבה ואם מאֹומרֹו ּכי ְְְְְְִִִִֵֵַָָֹּכמֹוסיף,

אפּלּו לֹומר נתּכּון וגֹו' ולנקבה אֹו נקבה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָתלד

ספק, ּפרּוׁש נקבה ואם אּלא נקבה וּדאי ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאינּה

ספק ּכי ואנּדרֹוגינּוס טמטּום נתרּבּו ּכן ְְְְְְִִִִֵֵַַָֻואם

ּכי ואּולי ּתלד. לֹומר צרי היה ולא ְְִִֵֵַַָָָֹהּוא

ּדאמר למאן אנּדרֹוגינּוס לרּבֹות ּתלד ְְְְְִֵֵַַַַָָָאמר

מ"ה) פ"ד היה(ּבּכּורים ׁשּלא עצמֹו ּבפני ּברּיה ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

נ ואם מּתבת צדנׁשמע וּדאי יׁש ׁשהרי קבה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

סֹובר ּכן ּכהנים ּדתֹורת ּתּנא ּכי ואּולי ְְְֲִִֵֵַַַַָֹזכרּות.

ואנּדרֹוגינּוס ואם מּתבת טמטּום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַֻׁשּמרּבה

ּבפני ּברּיה ּדאמר ּכמאן וסֹובר ּתלד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָמרּבּוי

נקבה ואם לֹומר ּתלמּוד אמר ולזה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָעצמּה,

ּתלד. לֹומר ּתלמּוד לֹומר הסּפיק ולא ְְְִִֵֵֵֵַַַֹּתלד

ּדאמר למאן הּכתּוב ליּׁשב ׁשּצרי ְְְִֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ואּולי ּתלד. לֹומר הצר לּמה ספק ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻאנּדרֹוגינּוס

אחד לּמּוד יסּפיק לא ספק ּדאמר למאן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּגם

הּוא טמטּום ׁשל ספיקֹו ּכי מּטעם ְְְִִִֵֵֶֶַַֻלׁשניהם

יׁש ולזה נקבה ויּמצא ׁשּיתּברר ׁשאפׁשר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָספק

אנּדרֹוגינּוס ׁשל ספקֹו ּכן ּׁשאין מה לֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַָלחּוׁש

ב' הצרכּו ולזה לעֹולם, כן ּכמֹו עֹומד ְְְְְֵֵֶֶָָֻׁשהּוא

ּדיֹומא ּבתרא ּפרק ּבריׁש ּׁשאמרּו ּולמה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָרּבּויים.

ּדקּמי(ע"ד.) מּׁשּום לספק קרא אתי לא ְְְִִֵֵֵַָָָֹּכי

ּכן אם נקבה. אם זכר אם ּגליא ְְְִִִֵֵַַָָָָָׁשמּיא

ּכנקבה טמאתֹו ׁשאין לֹומר ּתתחּיב ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻאנּדרֹוגינּוס

אּלא אינֹו טמטּום ּגם ּומעּתה מּדבריהם, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאּלא

יחד הּתּנא אֹותם ּׁשהׁשוה מּמה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּדבריהם

ּגם אסמכתא אּלא אינֹו ׁשאנּדרֹוגינּוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָּכׁשם

ואסמכּוה, מּדבריהם אּלא אינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻטמטּום

ׁשאמרּו ּכמֹו לקּולא, ולא ּבֹו נלכה ְְְְְְְֵֶָָָָֹּולחּומרא

נֹוחלין יׁש קכז.)ּבפרק דתנן(ב"ב (נּדהאהא ְְְֲֲִִֵֶֶַָָ

לזכרכ"ח) ּתׁשב ואנּדרֹוגינּוס טמטּום ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻהּמּפלת

וימי ּדזכר טהר ימי ּפרּוׁש ע"כ. ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹולנקבה

ׁשם יעּין ׁשּבׁשניהם לחּומרא ּדנקבה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻֻטמאּה

ּתלד נקבה ואם אֹומרֹו זה ּוכפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָּדבריהם.

לּה להּסמּו אּלא אינֹו הּספקֹות מרּבים ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאנּו

אין טהר ימי אבל ׁשבּועים, וטמאה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹׁשהּוא

ארּבעים מּיֹום ראתה ׁשאם זכר ּכימי אּלא ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָלּה

טהר: ּדם מׁשּפט לּה אין ְְִֵֵַַַָָָֹללדתּה

B‚Â'.ז) ¯tÎÂ 'B‚Â B·È¯˜‰Âּכנגד ּפרּוׁש ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆¿ְֵֶֶ

אמר לעֹולה ּכבׂש ּוכנגדB·È¯˜‰Â,הקרבת ְְֶֶַַַָָָ¿ƒ¿ƒְֶֶ

אמר לחּטאת יֹונה ÈÏÚ‰ּבן ¯tÎÂ.ּפׁשּוטֹו זהּו ְֶַַָָָ¿ƒ∆»∆»ְֶ

מעּכבין ׁשנים ׁשאין ּדרׁשּו ּכהנים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּובתֹורת

אחד, יֹודעאּלא אני ואין והקריבֹו. אמר לזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

וגֹו' וכּפר אֹומר ּכׁשהּוא מהּׁשנים הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַמי

מּמה ׁשּדקּדקּו ואּולי ע"כ. ּבחּטאת ְְְְִִֶַַַַָָָּכּפרה

לֹומר צרי היה ולא והקריבם אמר ְְְִִִֶַַָָָָָֹֹּׁשּלא

וכּפר לֹומר ׁשּצרי והגם החּטאת. על ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָוכּפר

ּכל על הרי הּקרּבנֹות, ּבכל האמּור ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָּכּסדר

אחת אֹות ולא ּתבה לא מֹוסיף אינֹו ְִִֵֵַַָָֹֹּפנים

ׁשניהם: הקרבת וירׁשם והקריבם יאמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹאם



rixfzמב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k ipy meil inei xeriy

(æ)Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«

(ç)Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬
ô :àåä úòøö ïäkä©Ÿ¥−¨©¬©¦«

i"yx£Ô‰k‰ B‡nËÂ∑"ּתהיה "זאת ּבפרׁשת האמּור ּולקרּבן ּולתגלחת לצּפרים וזקּוק מחלט, הּוא הרי .ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
‡Â‰ ˙Ú¯ˆ∑,צרעת הּזאת. זכרהּמסּפחת לׁשֹון נגע, נקבה. החיים.לׁשֹון אור »««ƒְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(è):ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr al zegiy ihewl)

הּכהן אל והּובא ּבאדם תהיה ּכי צרעת ט)נגע ּכבר(יג, צרעת לדיני ההקּדמה והרי חדׁש, ענין ׁשל סגנֹון נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

זֹו ּתֹופעה - סברא אּלא הּכתּוב ּגזרת אינּה הּפׁשט ּובדרְך הּוא", טהֹור לבן הפְך "ּכּלֹו נאמר להּלן ּדהּנה לֹומר, ויׁש לעיל. ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻאמּורה

אין ולכן צרעת" "נגע חלּות ּכאן אין לבן הפְך ּכּלֹו ּכאׁשר ּכללי: ּדין ּכאן ׁשּנתחּדׁש הרי הּגּוף. טבע אּלא חלי זה ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמֹוכיחה

הּכהן". אל "והּובא ְֵֶַָָֹּכאן

(é)øòN äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§¨−¥¨´
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì̈¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

i"yx£˙ÈÁÓe∑ׂשער - טמאה סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה הּׂשאת ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, שנימינ"ט ƒ¿«ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
ותֹולדֹותיהן הּמראֹות ּבכל אף ּבׂשאת, אּלא מחיה נאמרה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה, ּבלא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלבן

טמאה סימן החיים.הּוא אור ְִַָֻ

a˙¯ז ‡kLÓa ‡˙È„Ú ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¬ƒ»¿«¿»»«
˙e�È�˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡�‰ÎÏ ÈÊÁz‡c¿ƒ«¬ƒ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡�‰ÎÏ¿«¬»

kLÓa‡ח ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»≈«¬ƒ»¿«¿»
:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡�‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»¿ƒ»ƒ

ÂÏ˙ט È˙zÈÂ ‡L�‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡�‰k«¬»

kLÓa‡י ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
‡˙ÈÁ ‡¯Òa ÌL¯Â ¯eÁÏ ¯ÚN ˙ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ¬»«≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚa¿«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאינֹו ראׁשֹון ּבהסּגר ּכהה ׁשּלא ׁשהגם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבכהּוי

ּדכתיב ה)מחלט ּבעיניו(ּפסּוק עמד הּנגע והּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

רׁש"י ׁשּסֹובר ואּולי והסּגירֹו. וגֹו' ּפׂשה ְְְְִִִֵֶַַָָֹלא

הּכתּוב הצר ולא ּבסברא הּוא מכרע ב' ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֻֻׁשּדר

רׁש"י: ּבדברי ּדחק וזה ְְְְְִִֵֶַַָֹלאמרֹו,

ÈÏÂהּדר זה על הּכתּוב לפרׁש p‰Â‰נראה ¿ƒְְִֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ≈

Ú‚p‰ ‰‰kראׁשֹון מּמראהּו ׁשהכהה ּפרּוׁש ≈»«∆«ְְִֵֵֵֶַָֻ

רׁש"י, ּכדברי נגע מראה מראהּו ׁשעדין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאּלא

ׁשּכהה ׁשהגם לֹומר הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא

ּפׂשה אם אבל ּפׂשה, לא אם אּלא לטהר ְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹאין

לכאן ּבאּו חדׁשֹות ּפנים לֹומר אין ׁשּכהה ְֲֲִֵֶַַָָָָָָהגם

סמ מי על לי ׁשּקׁשה אּלא ּכבּתחּלה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָויראה

זה: ּפרּוׁש ּבֹו להכריע הּכתּוב ְְִֵֶַַַָָָעליו

·eLוזה ּכהנים ּבתֹורת רז"ל ּדברי ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹראיתי

מּד' למּטה יכֹול ּכהה והּנה ְְְִִֵֵַָָָָלׁשֹונם

יכֹול הּנגע אי הּנגע, לֹומר ּתלמּוד ְְִֶֶַַַַַַַָמראֹות

ּכיצד הא ּכהה, והּנה לֹומר ּתלמּוד ְְְְִֵֵַַַָָָָָּבמראיו

והּנה מראֹות, מּד' למּטה לא מּמראיו ְְְְִִִֵַַַָָָָֹּכהה

הּנגע העז, לא ּכאּלּו וכהה העז ׁשאם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכהה

הּנה ּכאן. עד ּכהה לא ּכאּלּו והעז ּכהה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאם

נעקר ׁשּלא ּכהה מפרׁש ּכהנים ּדתֹורת ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתּנא

אּלא רׁש"י, ׁשל ּכדרּכֹו הּנגע מראית ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָמּמּנּו

יּגיד ּכהה לא ּוכאּלּו העז לא ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵַָָֹֹמאֹומרֹו

יראה ׁשּלא לֹומר הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכפרּוׁשנּו

ּכ אחר והעז מּתחּלה ּכהה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבּתחּלה

ּפׂשה. לא אם וטהֹור היה עז מּתחּלה ְְְִִִִַָָָָָָֹּכאּלּו

רׁש"י ּדברי נסּתרּו זֹו ּבריתא מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָּומעּתה

קׁשיא נׁשאר המברר לּדר ּגם ועדין ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֻורמּב"ם,

ודלמא ּכן, ּבדבריו לפרׁש עליו סמ מי ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָעל

ּומצאתי לטהר, ּדוקא ּכהה אם היא ְְְִִִֵֵַַַָָָָּתנאי

ט' הלכה עצמּה ּפרׁשה ּבאֹותּה ּכהנים ְְְֲֲִַַָָָָָָָֹּבתֹורת

נׁשּתּנּו ׁשּלא ּפי על אף מסּפחת, לׁשֹונם ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹוזה

ה ע"כ, הׁשמיענּומראיה ּכהה ׁשּלא ׁשהגם רי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

טעם לפרׁש נחזר ּכן אם טהֹור, ׁשהּוא ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹהּכתּוב

אם ּבּתחּלה יראה ׁשּלא לֹומר ּכהה ְְְִִִֵֶֶַַָָֹאֹומרֹו

אם ּבּתחּלה יראה ׁשּלא הּנגע ואֹומרֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּכהה

ויׁש ורמּב"ם רׁש"י לדברי עּיּון וצרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָהעז.

ּגדֹול: ּבדחק ְְֵַַָֹליּׁשב

˙ÁtÒÓ.‡Â‰ׁשאמר ּכדר צרעת, אינֹו ּפרּוׁש ƒ¿««ƒְֵֵֶֶֶַַַָָ

לכּבס ה' צּוה כן ּפי על ואף הּוא, ְְִִֵֵַַַַָֹּבהק

הּטמאה מענפי ענף היא זֹו ּבחינה ׁשּגם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבגדיו

לאבק ירמז ׁשּזה ואּולי קּלה. ׁשּטמאתּה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאּלא

ז"ל ּבדבריהם ּכרמּוז הרע, ט"ו:)לׁשֹון (ערכין ְְֲִִֵֶַָָָָָ

לׁשֹון אבק הּוא ּפלֹוני ּבבית נּורא לֹומר ְְֲֲִִֵֶַַָָׁשאפּלּו

ַָהרע:

„BÚּבאֹומרֹו ‰Â‡ירצה ˙ÁtÒÓׁשהּוא לֹומר ְְְִֶƒ¿««ƒֶַ

ּבגדיו ׁשּיכּבס ׁשּצרי נגע מין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשם

מסּפחת לאֹומרֹו ּׁשּסמ מה והּוא ְְְְְִִִֶַַַַָּבׁשבילֹו,

ÂÈ„‚a,היא ÒaÎÂרּוח נחת מצאנּו ּבזה ּגם ִ¿ƒ∆¿»»ֶַַַַָָָ

לֹומר ּׁשּקדם ‰Ô‰kּבּמה B¯‰ËÂׁשּצרי ׁשּנראה ֶֶַַַָ¿ƒ¬«…≈ְִִֶֶֶָ

ּבׁשלמא וקׁשה אּתה, טהֹור הּכהן ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיאמר

טמאה ׁשאין לֹומר ירצה הּכהן וטּמאֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֻאֹומרֹו

אבל טמא, הּכהן ׁשּיאמר עד אּלא עליו ֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹורדת

והּנגע האיׁש הּוא טהֹור ּבחזקת הרי ְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָָטהרה

הּכהן וטהרֹו לֹומר ּצר מה ּכן אם הּוא ְֲִִֵֵֶַַַָֹֹטהֹור

הּכהן לֹו ׁשּיאמר עד טהֹור ׁשאינֹו ְֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּמׁשמע

ז"ל ׁשאמרּו והגם ׁשּנסּגר,(רׁש"י)טהֹור, לצד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

הּדבר, לטעם יׁשנֹו ולדברנּו מסּפיק, זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאין

אינֹו ּבגדים לכּבּוס ׁשּמזקיקֹו זה נגע מין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָּכי

לֹו ּכׁשאֹומר הּכהן ּבמאמר אּלא מּמּנּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנטהר

מה על ּבגדיו ויכּבס טהרתֹו היא זֹו ְֳִִֵַַַָָָָָטהֹור

והבן: טהֹור הּכהן ׁשּיאמר קדם ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּׁשּקדם

‰Â‡.ח) ˙Ú¯ˆקרא ּׁשּכבר מה אפּלּו ּפרּוׁש »««ƒְֲִֵֶַָָָ

נתּגּלה למפרע עּתה טהרה ׁשם הּכהן ְְְֳִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹעליו

הּמ ּכי טמא, ּדרּכּהׁשהּוא אין הּטהֹורה סּפחת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבהֹודעה הּכתּוב והׁשמיענּו עּקר, ּכל ְְְְִִִִַָָָָָָלפשֹות

ּגדֹול הּפׂשיֹון ׁשּיהיה צרי ׁשאין לֹומר ְְִִִֵֶֶֶַַָָזֹו

ּדנים אנּו ׁשהרי ׁשהּוא, ּכל אּלא הּנגע ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשעּור

והבן: צרעת ׁשהיא עצמּה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמסּפחת

B‚Â'.י) ˙ÈÁÓe 'B‚Â ‰ÎÙ‰ ‡È‰Âּפׁשט ¿ƒ»¿»¿ƒ¿«¿ְַ

מחיה לטמאה ב' ׁשּצרי מׁשמע ְְְְִִֶַַַָָָָֻהּכתּוב

וזה ּכהנים ּבתֹורת אמרּו ורז"ל לבן ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹוׂשער

ּומחיה לבן ׂשער ּבּה ׁשּיהיה עד יכֹול ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָלׁשֹונם

טמאה היא היא, נֹושנת צרעת לֹומר ְְִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד

נאמר לּמה ּכן אם אחר, ּדבר צריכה ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָָָואינּה

טמאה ּתהיה ׁשּלא מלּמד ּומחית, לבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׂשער

ּומחיה לבן ׂשער לקּבל ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

לבד ּבמחיה לטּמא ּׁשּדּיקּו מה הּנה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָע"כ.

אינּה מחיה ּתנח קׁשה, היא נֹוׁשנת ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמאֹומרֹו

ׂשער ּכן ּׁשאין מה לסעדּה אחר ּדבר ְְֳִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצריכה

ּדאֹומרֹו ואּולי לבד. ׁשּיסּפיק מּנין ּבּׂשאת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָלבן

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k ipy meil inei xeriy

(ã)äàøî-ïéà ÷îòå BøNa øBòa àåä äðáì úøäa-íàå§¦©¤Á¤Á§¨¨̧¦¹§´§¨À§¨ŸÆ¥«©§¤´¨
òâpä-úà ïäkä øébñäå ïáì Côä-àì äøòNe øBòä-ïî¦¨½§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¤−©

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£‰‡¯ÓŒÔÈ‡ ˜ÓÚÂ∑ּפרּוׁשֹו ידעּתי ויֹוכיחּו∑ÈbÒ‰Â¯.לא הּׁשבּוע, סֹוף עד יראה ולא אחד, ּבבית יסּגירּנּו ¿»…≈«¿∆»ְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

עליו .סימנים ִִָָָ

(ä)åéðéòa ãîò òâpä äpäå éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´§¥½̈
:úéðL íéîé úòáL ïäkä Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£ÂÈ�ÈÚa∑הראׁשֹון ּובׁשעּורֹו È�L˙.ּבמראהּו .B¯ÈbÒ‰Â∑מחלט טמא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּפׂשה אם .הא ¿≈»ְְְִִֵַָ¿ƒ¿ƒ≈ƒְְִִֵַָָָָָָֻ

ß 'a xc` a"k ipy mei ß

(å)ääk äpäå úéðL éòéáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´
àåä úçtñî ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ¦§©´©¦½

:øäèå åéãâa ñaëå§¦¤¬§¨−̈§¨¥«
i"yx£‰‰k∑טמא – ּפׂשה אֹו ּבמראיתֹו עמד אם הא מּמראיתֹו; טהֹור∑ÁtÒÓ˙.הכהה נגע ÂÈ„‚a.ׁשם ÒaÎÂ ≈»ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻƒ¿««ֵֶַָ¿ƒ∆¿»»

¯‰ËÂ∑טבילה וצרי טמא נקרא להסּגר, ונזקק החיים.הֹואיל אור ¿»≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

d¯Òaד CLÓa ‡È‰ ‡¯eÁ ‡¯‰a Ì‡Â¿ƒ«¬»«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈
‡Ï ‡¯ÚNe ‡ÎLÓ ÔÓ ‡‰ÊÁÓ ˙ÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒ≈∆¡»»ƒ«¿»¿»»»
‡LzÎÓ ˙È ‡�‰k ¯bÒÈÂ ¯ÂÁÈÓ CÈÙ‰˙‡ƒ¿¬ƒ≈ƒ»¿«¿««¬»»«¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ

Â‰‡ה ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡�‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‰Â‰ „k Ì˜ ‡LzÎÓ«¿»»»«¬»»≈«¿»»
ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡�‰k dp¯bÒÈÂ ‡kLÓa¿«¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

:˙e�È�zƒ¿»

e�È�z˙ו ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa d˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â¿»»¿»«¿»»¿»≈«¿»»
ÚaˆÈÂ ‡È‰ ‡˙È„Ú ‡�‰k dpk„ÈÂ ‡kLÓa¿«¿»ƒ«ƒ≈«¬»¬ƒ»ƒƒ««

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ל"ט)אֹומרֹו איׁש,(ּתהּלים יתהּל ּבצלם א ְְְְִִִִֶֶֶַַ

ּבחינת ּוכׁשּיׁשלט החי, הּבׂשר מראה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹוהּוא

זהרת הסּתּלקּות אדם ּבבׂשר ירׁשם ּבאדם ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹֹהרע

עמק ויהיה הּמראה חסרֹון יראה ולזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהחּיּוני,

מן עמק זה ּבדר הּכתּוב ּדּבר ולזה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמהעֹור,

רז"ל ּולדברי ו')העֹור, ׁשבּועֹות ּכאן, טעם(תו"כ ְְְִֵַַַַָָ

ּכמראה ּבׂשרֹו ּכל היה ׁשאם לֹומר עמק ְְְְִֵֶַַָָָָָֹאֹומרֹו

הקּפיד והּכתּוב עמק, נּכר ׁשאין טהֹור ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּנגע

העמק: ֶַָֹעל

e‰‡¯Â.B˙‡ ‡nËÂ Ô‰k‰הּכתּוב ּתלה ¿»»«…≈¿ƒ≈…ַָָָ

אֹומרם ּדר על ּכהן, ּבפה ְְְֵֶֶֶַַָָֹֻהּטמאה

קי"ט:)ז"ל האדם(ׁשּבת את מלּוים מלאכים ב' ְְִִֶַַַָָָָָ

עֹונה טֹוב מלא וגם וכּו' לביתֹו ׁשּבת ְְְְְֵֵֶַַַָָּבליל

המכּפר הּוא ׁשהּכהן לצד והּנה וכּו', ּכרחֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹּבעל

יצו לזה ּומּתחלּואיהם מּטמאתם יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻעל

מקֹומּה ׁשּקנתה זֹו טמאה על ׁשּיסּכים ְְְְִֶֶַַָָָָֻה'

ה' יבער ואז ה' לפני ׁשּובֹו עד ההּוא, ְְְִִֵֵַַַָָּבאיׁש

טמאתֹו: ְִֶָֻמּמּנּו

k‰‰.ו) ‰p‰Âעמד אם הא רׁש"י ּפרׁש ¿ƒ≈≈»ִִֵַַַָָ

ּבפרק ורמּב"ם טמא. ּפׂשה אֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָּבמראיתֹו,

ׁשּנאמר זה ּכתב צרעת טמאת מהלכֹות ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָֻא'

מד' ּכהה ׁשאם וגֹו' הּנגע ּכהה והּנה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּתֹורה

ולא ּכהה לא אם וכן טהֹור, נגעים ְְְְִִֵֵַָָָֹֹמראֹות

ע"כ. טהֹור וכּו' לבן ׂשער ּבֹו נֹולד ולא ְְֵַָָָָָָֹּפׂשה

ולא מהּקדם, הּוא הּכהּוי רׁש"י לדברי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַֹֹהּנה

ּכאן ׁשאין לֹומר ּתתחּיב ׁשאז הּצרעת, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּמראה

ּבמי אּלא מדּבר הּכתּוב ואין צרעת, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָמראה

ׁשּתאמר ּכמֹו מראֹות, מּג' צרעת מין ּבֹו ְְְִִֶֶַַַַָָָֹׁשהיתה

ונעׂשית ׂשאת אֹו לּה ׁשנּיה ונעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבהרת

ּביצה קרּום היתה אם אבל וכּדֹומה, לּה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָׁשנּיה

ׁשּגם אפׁשר אֹו אחרת. הדרגה לּה אין ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּוב

ּכהּוי, עצמֹו ּבּמין יׁש מראֹות מּד' אחת ְְְִִִֵַַַַַָּבכל

ּבב' להיֹות ּתּוכל עצמּה הּבהרת ׁשּתאמר ְְְְִֶֶֶַַַַַָֹּכמֹו

ּכל וכן ּכהּוי אחר וא' ּכהּוי קדם א' ְְְִִֵֶַַַָָֹהּדרגֹות

נגעים ּבמּסכת ׁשאמרּו ותמצא מהּד'. (פ"אא' ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

רּבימ"ד) י"ו, נגעים מראֹות אֹומר חנינה ְְֲִִִֵַַָָר'

מהללאל ּבן עקביא ל"ו. אֹומר וכּו' ְְְֲֲֵֵֶַַַָָּדֹוסא

ּבטהרה חֹולקין אין הּסתם ּומן ע"ב, ְְְֳִִֵֵַָָָאֹומר

רמּב"ם ּפרׁש וכן הּמינים, ּבמסּפר אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻוטמאה

מינים ׁשהרּבה למדּת הא הּמׁשנה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבפרּוׁש

ּכיון הּדרכים, ב' ּבין הּדין יׁשּתּנה והּנה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהם,

מּמדרגה ּכהּוי צרי אם המטּהר, הּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהּכהּוי

צדדים ויׁש עצמּה, ּבּמדרגה אפּלּו אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלמדרגה,

ז"ל ּולדרּכֹו קצת, מּטה וראׁשֹון ּולכאן, ְְְְְְִֶַָָָֻלכאן

קֹוריהּו הּכהּוי אחר הּוא הּנגע ּכהה ִֵֵֵֶַַַַַָּפרּוׁש

הגם נגע ׁשם מּמּנּו נעקר ׁשּלא נגע ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּכתּוב

ּולדברי ראׁשֹון, מראה ׁשּכהה אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּכהה

נׁשאר ׁשּלא הּנגע מּמראה הּוא הּכהּוי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹרמּב"ם

הּכתּוב ׁשאמר הּנגע ּכהה ּופרּוׁש הּנגע, ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמראית

ּופׁשט נגע, מהיֹות ׁשהּכהּה מׁשמע הּקדם ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשל

הּנגע ּכהה אם ּכי רׁש"י, ּכפ' יעיד ְִִִִֵֶַַַַָָָָהּכתּוב

אין ׁשהרי ׁשּטהֹור ּפׁשיטא נגעים ד' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּמראית

היא ּכהה ּפרּוׁש ּכי נאמר אם אבל נגע, ֲִִִֵֶַַָָָָֹּכאן

ּכדברי טמא ּבמראית ועֹודּנּו ראׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָמּמראית

אם אּלא טהֹור ׁשאינֹו לֹומר חּדּוׁש יׁש ִִִֵֵֶֶַַָָרׁש"י

לֹומר ׁשּבא רמּב"ם לדעת ליּׁשב ויׁש ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָּכהה.

ּכאן ואין נגעים מראֹות מּד' ׁשהּכהּה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻׁשהגם

ּבגדים, ּכּבּוס טעּון כן ּפי על אף נגע ְִִִֵֶֶַַַָָרׁשם

הּכתּוב התנה לא לּמה רׁש"י לסברת לדעת ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹויׁש

ׁשהתנה ּכמֹו הראׁשֹון למראית הּנגע חזר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּבאם

ּבין רמּב"ם לדעת ּבׁשלמא וגֹו', ּפׂשה ְְְְְִִֵַַַָָָָָּבאם

ּכהה ּבׁשּלא הּכתּוב ׁשאמר ּופׂשה ּפׂשה ְֶֶַַָָָָָָָָֹֹלא

ּיהיה מה זה ּדבר נעלם לרׁש"י אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמדּבר,

ִּדינֹו:

LÈÂהיּו ׁשניהם הּוא אחד ּדרכים, ב' לפנינּו ¿≈ְְְִֵֵֶֶָָָָ

ולּמד מהם אחד ויצא הּטהרה ְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבתנאי

ללּמד לא האיׁש יּטמא ׁשּבחזרתֹו עצמֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעל

ׁשּגם יצא הּכל על ללּמד אּלא יצא עצמֹו ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל

טמא ראׁשֹון למראית הּנגע חזר אם ְְִִִִֵֶַַַַַָָהּכהּוי

הּפׂשיֹון ּדוקא ּכי ב' ודר ּפׂשה, ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹהגם

זה ׁשּפׂשיֹון ּכיון ׁשּטמא הּוא ּופׂשה חזר ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָאם

זה נגע ּפׂשה ׁשּלא ּפרּוׁש ּכלל לֹו היה ְֵֶֶֶַָָָָָֹֹלא

טמא, ׁשּיׁשנֹו עכׁשו הסּגר קדם ּׁשּנראה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּמה

קדם ּׁשהיה למה הּגון חזרת ּכן ּׁשאין ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמה

ּבתחּלה ּבֹו היה זה ׁשּגון ּכיון לֹומר יׁש ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכהּוי

ּכבּתחּלה. יראה עכׁשו ּגם לטמאה החלט ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֻֻולא

ׁשּיהיה מציאּות יׁש ּפׂשיֹון ּגם הלא ּתקׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַֹֹולא

הּכתּוב אמר כן ּפי על ואף וטהֹור הסּגר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹקדם

אנּו ואין טמא ׁשהּוא טהרה אחר ּפׂשה ְֳִֵֵֶַַָָָָָאם

ׁשאניא ּכי קׁשה לא ּכבּתחּלה. יראה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹומרים

ּתאמר ראׁשֹון הסּגר אחר ׁשּמחליט ְְֲִִִֵֶֶַַַַֹּפׂשיֹון
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(æ)Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«

(ç)Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬
ô :àåä úòøö ïäkä©Ÿ¥−¨©¬©¦«

i"yx£Ô‰k‰ B‡nËÂ∑"ּתהיה "זאת ּבפרׁשת האמּור ּולקרּבן ּולתגלחת לצּפרים וזקּוק מחלט, הּוא הרי .ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
‡Â‰ ˙Ú¯ˆ∑,צרעת הּזאת. זכרהּמסּפחת לׁשֹון נגע, נקבה. החיים.לׁשֹון אור »««ƒְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(è):ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr al zegiy ihewl)

הּכהן אל והּובא ּבאדם תהיה ּכי צרעת ט)נגע ּכבר(יג, צרעת לדיני ההקּדמה והרי חדׁש, ענין ׁשל סגנֹון נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

זֹו ּתֹופעה - סברא אּלא הּכתּוב ּגזרת אינּה הּפׁשט ּובדרְך הּוא", טהֹור לבן הפְך "ּכּלֹו נאמר להּלן ּדהּנה לֹומר, ויׁש לעיל. ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻאמּורה

אין ולכן צרעת" "נגע חלּות ּכאן אין לבן הפְך ּכּלֹו ּכאׁשר ּכללי: ּדין ּכאן ׁשּנתחּדׁש הרי הּגּוף. טבע אּלא חלי זה ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמֹוכיחה

הּכהן". אל "והּובא ְֵֶַָָֹּכאן

(é)øòN äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§¨−¥¨´
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì̈¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

i"yx£˙ÈÁÓe∑ׂשער - טמאה סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה הּׂשאת ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, שנימינ"ט ƒ¿«ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
ותֹולדֹותיהן הּמראֹות ּבכל אף ּבׂשאת, אּלא מחיה נאמרה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה, ּבלא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלבן

טמאה סימן החיים.הּוא אור ְִַָֻ

a˙¯ז ‡kLÓa ‡˙È„Ú ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¬ƒ»¿«¿»»«
˙e�È�˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡�‰ÎÏ ÈÊÁz‡c¿ƒ«¬ƒ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡�‰ÎÏ¿«¬»

kLÓa‡ח ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»≈«¬ƒ»¿«¿»
:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡�‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»¿ƒ»ƒ

ÂÏ˙ט È˙zÈÂ ‡L�‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡�‰k«¬»

kLÓa‡י ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאינֹו ראׁשֹון ּבהסּגר ּכהה ׁשּלא ׁשהגם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבכהּוי

ּדכתיב ה)מחלט ּבעיניו(ּפסּוק עמד הּנגע והּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

רׁש"י ׁשּסֹובר ואּולי והסּגירֹו. וגֹו' ּפׂשה ְְְְִִִֵֶַַָָֹלא

הּכתּוב הצר ולא ּבסברא הּוא מכרע ב' ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֻֻׁשּדר

רׁש"י: ּבדברי ּדחק וזה ְְְְְִִֵֶַַָֹלאמרֹו,

ÈÏÂהּדר זה על הּכתּוב לפרׁש p‰Â‰נראה ¿ƒְְִֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ≈

Ú‚p‰ ‰‰kראׁשֹון מּמראהּו ׁשהכהה ּפרּוׁש ≈»«∆«ְְִֵֵֵֶַָֻ

רׁש"י, ּכדברי נגע מראה מראהּו ׁשעדין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאּלא

ׁשּכהה ׁשהגם לֹומר הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא

ּפׂשה אם אבל ּפׂשה, לא אם אּלא לטהר ְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹאין

לכאן ּבאּו חדׁשֹות ּפנים לֹומר אין ׁשּכהה ְֲֲִֵֶַַָָָָָָהגם

סמ מי על לי ׁשּקׁשה אּלא ּכבּתחּלה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָויראה

זה: ּפרּוׁש ּבֹו להכריע הּכתּוב ְְִֵֶַַַָָָעליו

·eLוזה ּכהנים ּבתֹורת רז"ל ּדברי ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹראיתי

מּד' למּטה יכֹול ּכהה והּנה ְְְִִֵֵַָָָָלׁשֹונם

יכֹול הּנגע אי הּנגע, לֹומר ּתלמּוד ְְִֶֶַַַַַַַָמראֹות

ּכיצד הא ּכהה, והּנה לֹומר ּתלמּוד ְְְְִֵֵַַַָָָָָּבמראיו

והּנה מראֹות, מּד' למּטה לא מּמראיו ְְְְִִִֵַַַָָָָֹּכהה

הּנגע העז, לא ּכאּלּו וכהה העז ׁשאם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכהה

הּנה ּכאן. עד ּכהה לא ּכאּלּו והעז ּכהה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאם

נעקר ׁשּלא ּכהה מפרׁש ּכהנים ּדתֹורת ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתּנא

אּלא רׁש"י, ׁשל ּכדרּכֹו הּנגע מראית ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָמּמּנּו

יּגיד ּכהה לא ּוכאּלּו העז לא ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵַָָֹֹמאֹומרֹו

יראה ׁשּלא לֹומר הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכפרּוׁשנּו

ּכ אחר והעז מּתחּלה ּכהה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבּתחּלה

ּפׂשה. לא אם וטהֹור היה עז מּתחּלה ְְְִִִִַָָָָָָֹּכאּלּו

רׁש"י ּדברי נסּתרּו זֹו ּבריתא מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָּומעּתה

קׁשיא נׁשאר המברר לּדר ּגם ועדין ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֻורמּב"ם,

ודלמא ּכן, ּבדבריו לפרׁש עליו סמ מי ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָעל

ּומצאתי לטהר, ּדוקא ּכהה אם היא ְְְִִִֵֵַַַָָָָּתנאי

ט' הלכה עצמּה ּפרׁשה ּבאֹותּה ּכהנים ְְְֲֲִַַָָָָָָָֹּבתֹורת

נׁשּתּנּו ׁשּלא ּפי על אף מסּפחת, לׁשֹונם ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹוזה

ה ע"כ, הׁשמיענּומראיה ּכהה ׁשּלא ׁשהגם רי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

טעם לפרׁש נחזר ּכן אם טהֹור, ׁשהּוא ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹהּכתּוב

אם ּבּתחּלה יראה ׁשּלא לֹומר ּכהה ְְְִִִֵֶֶַַָָֹאֹומרֹו

אם ּבּתחּלה יראה ׁשּלא הּנגע ואֹומרֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּכהה

ויׁש ורמּב"ם רׁש"י לדברי עּיּון וצרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָהעז.

ּגדֹול: ּבדחק ְְֵַַָֹליּׁשב

˙ÁtÒÓ.‡Â‰ׁשאמר ּכדר צרעת, אינֹו ּפרּוׁש ƒ¿««ƒְֵֵֶֶֶַַַָָ

לכּבס ה' צּוה כן ּפי על ואף הּוא, ְְִִֵֵַַַַָֹּבהק

הּטמאה מענפי ענף היא זֹו ּבחינה ׁשּגם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבגדיו

לאבק ירמז ׁשּזה ואּולי קּלה. ׁשּטמאתּה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאּלא

ז"ל ּבדבריהם ּכרמּוז הרע, ט"ו:)לׁשֹון (ערכין ְְֲִִֵֶַָָָָָ

לׁשֹון אבק הּוא ּפלֹוני ּבבית נּורא לֹומר ְְֲֲִִֵֶַַָָׁשאפּלּו

ַָהרע:

„BÚּבאֹומרֹו ‰Â‡ירצה ˙ÁtÒÓׁשהּוא לֹומר ְְְִֶƒ¿««ƒֶַ

ּבגדיו ׁשּיכּבס ׁשּצרי נגע מין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשם

מסּפחת לאֹומרֹו ּׁשּסמ מה והּוא ְְְְְִִִֶַַַַָּבׁשבילֹו,

ÂÈ„‚a,היא ÒaÎÂרּוח נחת מצאנּו ּבזה ּגם ִ¿ƒ∆¿»»ֶַַַַָָָ

לֹומר ּׁשּקדם ‰Ô‰kּבּמה B¯‰ËÂׁשּצרי ׁשּנראה ֶֶַַַָ¿ƒ¬«…≈ְִִֶֶֶָ

ּבׁשלמא וקׁשה אּתה, טהֹור הּכהן ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיאמר

טמאה ׁשאין לֹומר ירצה הּכהן וטּמאֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֻאֹומרֹו

אבל טמא, הּכהן ׁשּיאמר עד אּלא עליו ֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹורדת

והּנגע האיׁש הּוא טהֹור ּבחזקת הרי ְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָָטהרה

הּכהן וטהרֹו לֹומר ּצר מה ּכן אם הּוא ְֲִִֵֵֶַַַָֹֹטהֹור

הּכהן לֹו ׁשּיאמר עד טהֹור ׁשאינֹו ְֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּמׁשמע

ז"ל ׁשאמרּו והגם ׁשּנסּגר,(רׁש"י)טהֹור, לצד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

הּדבר, לטעם יׁשנֹו ולדברנּו מסּפיק, זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאין

אינֹו ּבגדים לכּבּוס ׁשּמזקיקֹו זה נגע מין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָּכי

לֹו ּכׁשאֹומר הּכהן ּבמאמר אּלא מּמּנּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנטהר

מה על ּבגדיו ויכּבס טהרתֹו היא זֹו ְֳִִֵַַַָָָָָטהֹור

והבן: טהֹור הּכהן ׁשּיאמר קדם ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּׁשּקדם

‰Â‡.ח) ˙Ú¯ˆקרא ּׁשּכבר מה אפּלּו ּפרּוׁש »««ƒְֲִֵֶַָָָ

נתּגּלה למפרע עּתה טהרה ׁשם הּכהן ְְְֳִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹעליו

הּמ ּכי טמא, ּדרּכּהׁשהּוא אין הּטהֹורה סּפחת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבהֹודעה הּכתּוב והׁשמיענּו עּקר, ּכל ְְְְִִִִַָָָָָָלפשֹות

ּגדֹול הּפׂשיֹון ׁשּיהיה צרי ׁשאין לֹומר ְְִִִֵֶֶֶַַָָזֹו

ּדנים אנּו ׁשהרי ׁשהּוא, ּכל אּלא הּנגע ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשעּור

והבן: צרעת ׁשהיא עצמּה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמסּפחת

B‚Â'.י) ˙ÈÁÓe 'B‚Â ‰ÎÙ‰ ‡È‰Âּפׁשט ¿ƒ»¿»¿ƒ¿«¿ְַ

מחיה לטמאה ב' ׁשּצרי מׁשמע ְְְְִִֶַַַָָָָֻהּכתּוב

וזה ּכהנים ּבתֹורת אמרּו ורז"ל לבן ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹוׂשער

ּומחיה לבן ׂשער ּבּה ׁשּיהיה עד יכֹול ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָלׁשֹונם

טמאה היא היא, נֹושנת צרעת לֹומר ְְִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד

נאמר לּמה ּכן אם אחר, ּדבר צריכה ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָָָואינּה

טמאה ּתהיה ׁשּלא מלּמד ּומחית, לבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׂשער

ּומחיה לבן ׂשער לקּבל ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

לבד ּבמחיה לטּמא ּׁשּדּיקּו מה הּנה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָע"כ.

אינּה מחיה ּתנח קׁשה, היא נֹוׁשנת ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמאֹומרֹו

ׂשער ּכן ּׁשאין מה לסעדּה אחר ּדבר ְְֳִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצריכה

ּדאֹומרֹו ואּולי לבד. ׁשּיסּפיק מּנין ּבּׂשאת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָלבן



rixfzמד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"k iriax meil inei xeriy

(èé)äðáì úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«

i"yx£˙ÓcÓ„‡ ‰�·Ï ˙¯‰· B‡∑ואדם לבן – מראֹות ּבׁשני ּומערב ּפתּו אּלא חלק, לבן הּנגע החיים.ׁשאין אור «∆∆¿»»¬«¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)Côä døòNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨¨−¨©´
:äçøt ïéçMa àåä úòøö-òâð ïäkä Bànèå ïáì̈¨®§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨

i"yx£ÏÙL ‰‡¯Ó∑הּצל מן עמּקה חּמה ּכמראה ועמק ׁשפל נראה הּוא לבנינּותֹו מּתֹו אּלא ׁשפל, מּמׁשּה .ואין «¿∆»»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(àë)íàå|äìôLe ïáì øòN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬
:íéîé úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«

(áë):àåä òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©¦«
i"yx£‡Â‰ Ú‚�∑הּבהרת אֹו הּזאת .הּׂשאת ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ

(âë)ïéçMä úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−
ñ :ïäkä Bøäèå àåä¦®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£‰ÈzÁz∑ּבמקֹומּה.ÔÈÁM‰ "צרבת"∑ˆ¯·˙ ּכל ּבּבׂשר. הּנּכר החּמּום רׁשם אּלא אינֹו ׁשחנא', 'רׁשם ּכתרּגּומֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו חּמּום, מחמת הּנרּגע עֹור רגיעה, ג)לׁשֹון כא ּבלע"ז(יחזקאל רייטרי"ר ּכלּֿפנים". "ונצרבּוֿבּה :.˙·¯ˆ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ»∆∆

ּבלע"ז .רייטרישמענ"ט ְַַ

ß 'a xc` c"k iriax mei ß

(ãë)úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

i"yx£˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑מכוה וסימני חלקה; לבנה אֹו ּפתּוכה, לבהרת נהפכה הּמכוה ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הם. ׁשוים ׁשחין ח)וסימני ּבּׁשחין(חולין ּגריס חצי נֹולד זה: עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר, הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכגריס יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס .וחצי ְְְֲִִִִִִַַָֹ

(äë)úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
ànèå äçøt äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³

:àåä úòøö òâð ïäkä BúàŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

·‰¯‡יט B‡ ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡�ÁL ¯˙‡a È‰ÈÂƒ≈«¬«ƒ¬»«¿»«¿»«¬»
:‡�‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿ƒ«¬ƒ¿«¬»

Â‰‡כ ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ‡kLÓ ÔÓ CÈkÓ ‡‰ÊÁÓ ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»
‡�‰k d�È·‡ÒÈÂ ¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ d¯ÚNe¿»«ƒ¿¬ƒ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»
:˙‡È‚Ò ‡�ÁLa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

eÁ¯כא ¯ÚN da ˙ÈÏ ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈«≈»ƒ»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡�‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

k‰�‡כב ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ

‡ÙÒB˙כג ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡�‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡�ÁL ÌL¯∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

„�e¯כד ‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò· B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ ‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡¯eÁ«¿»

eÁ¯כה ¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡�‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡�‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכל אחר ּתנאי ּבלא מׁשמע הּוא צרעת ְְְֵַַַַַָָָֹהּוא

מּדבריהם וחּוץ צרעת, יּגיד חי ּבׂשר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

ּבׂשר, מחית אֹו אמר ׁשּלא טעם ּכי לי ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹנראה

הּצרעת ּתכּסה אם ׁשניהם היּו ׁשאפּלּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹומר

אם נׁשמע ּׁשּלא מה טהֹור, וגֹו' עֹור ּכל ְְִִֶֶַָָָֹאת

ב' ּכׁשּיהיּו לטהר לנּו מּנין ּכי אֹו, אֹומר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָהיה

לּטמאה להצרי למטעי חׁש ולא טמאה, ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻֻסימני

הּנזּכר: מּטעם ְְִִֵֶַַַַׁשניהם

B‚Â'.יט) B‡ ‰�·Ï ˙‡Nאמרּו ּכהנים ּבתֹורת ¿≈¿»»¿ְְֲִַָֹ

אדמּדמת, ׁשאינּה לֹומר לבנה, אֹומרֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָטעם

אד לבנה ּבׂשאתּובהרת לּתן ּומּנין מּדמת, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לֹומר ּתלמּוד חלקה לבנה ּובבהרת ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָאדמּדמת

ׁשּלא ונראה הענין. ּבסֹוף ּפרּוׁש צרעת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹנגע

לפתּו אּלא צרעת נגע ׁשל לרּבּוי הּתּנא ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻהצר

אינֹו ׁשּלבנּוניתּה ּכיון ּתאמר ׁשּלא ׂשאת, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשל

ּתלמּוד הּלבנּונית יחׁש ּבפתּו ּבֹו יבֹוא אם ְְְְִִֶַַַַַָָעז

הגם ּכי ּבהרת, ׁשל לחלקה לא אבל ֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹלֹומר,

הייתי לא צרעת נגע ׁשל רּבּוי היה ִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

טמאה ׁשּיׁש מצינּו ׁשּלא חלק, ּבהרת ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמטהר

הּוא, ּכן הּכתּוב ּופרּוׁש מּבהרת. יֹותר ְִִֵֵֵֵֶֶַַָּבׂשאת

ׁשהיא הגם לבנה ּבהרת אֹו לבנה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָׂשאת

ולא ׂשאת ּבֹו יׁש הּבהרת ּגון ּכי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹאדמּדמת,

הצר ולא הּצרעת מראית ּבֹו ׁשּגדל לצד ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹֻיטהר

והגם הּׂשאת, לפתּו אּלא צרעת נגע ׁשל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבּוי

ּכי ודע אמרּה. אגב חלּקֹות, ב' הּתּנא ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָֻׁשאמר

ׁשל סּפחּתּה הּדין הּוא אּלא ׂשאת ּדוקא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָלאו

ּכן .ּובפתּו ּבחלק מטּמאין ׂשאת וׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּבהרת

נגעים ּבמּסכת מ"ב),מּוכח מּמה(פ"א וטעמֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָ

הם ׁשוים מראֹות ד' ּכל צרעת נגע ְִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשרּבה

זה: ְִֶּבדין

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"k iyily meil inei xeriy

(àé)àì ïäkä Bànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úòøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®´Ÿ
:àeä àîè ék epøbñé©§¦¤½¦¬¨¥−«

i"yx£‡È‰ ˙�LB� ˙Ú¯ˆ∑;לחה מלאה ותחּתיה מלמעלה ּבריאה נראית זֹו וחּבּורה הּמחיה, ּתחת היא יׁשנה מּכה »««∆∆ƒְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אטהרּנה – מחיה ועלתה הֹואיל ּתאמר: .ׁשּלא ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹֹ

(áé)úà úòøvä äúqëå øBòa úòøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ
:ïäkä éðéò äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøî òâpä øBò-ìk̈´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−¥¥¬©Ÿ¥«

i"yx£BL‡¯Ó∑רגליו ועד אדם ‰Ô‰k.ׁשל È�ÈÚ ‰‡¯ÓŒÏÎÏ∑מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן .ּפרט ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

(âé)øäèå BøNa-ìk-úà úòøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½§¦©−
:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬«

(ãé):àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«
i"yx£ÈÁ ¯Na Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e∑ּפרׁש ּכבר הרי מחיה ּבֹו צמחה אם ¿≈»»»«ְְְֲִִֵֵֵָָָָ

טמאה?! סימן מּׁשּום(ת"כ)ׁשהּמחיה מטּמאין ׁשאין אברים ראׁשי וארּבעה מעׂשרים ּבאחד הּנגע ׁשהיה הרי אּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ּכגֹון ׁשּמן, עלֿידי ׁשּפּועֹו ונתּגּלה האבר ראׁש וחזר ,ואיל איל ׁשּׁשֹופע ּכאחד ּכּלֹו הּנגע נראה ׁשאין לפי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻמחיה

ׁשּתטּמא הּכתּוב לּמדנּו הּמחיה, ּבֹו ונראית רחב ונעׂשה יֹום∑ÌBÈ·e.ׁשהבריא יׁש ללּמד, לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ¿ְְֵֵַַַַ
ּולאצטּליתֹו, לֹו, הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין חתן, אמרּו: מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאין יֹום ויׁש ּבֹו רֹואה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשאּתה

הרגל ימי ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ּולביתֹו. .ולכסּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl zegiy ihewl)

הּמׁשּתה ימי . . לֹו נֹותנין חתן . . ּבֹו רֹואה אּתה ׁשאין יֹום יד)ויׁש יג, הפקעּו(רש"י אּלּו ׁשּימים ּתֹורה ּדין ּכאן ׁשּיׁש והינּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

יׁש ואּולי ּכלל. הּנגע ראּית ׁשל הּדין חל לא אּלּו ׁשּבימים אּלא הּמׁשּתה, ימי לאחרי עד ּבלבד ּדחּיה זֹו אין נגעים; ראּית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמּדין

לטּמא. ּכח זֹו ּבראּיה אין הּנגע, את וראה הּכהן עבר ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלֹומר,

(åè)àîè éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²¨¥¬
:àeä úòøö àeä−¨©¬©«

i"yx£‡e‰ ˙Ú¯ˆ∑זכר לׁשֹון ּבׂשר ההּוא. .הּבׂשר »««ְַַָָָָָָ

(æè):ïäkä-ìà àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä áeLé éë Bà́¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´§¨¨®−̈¤©Ÿ¥«

(æé)ïäkä øäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯©Ÿ¥²
ô :àeä øBäè òâpä-úà¤©¤−©¨¬«

ß 'a xc` b"k iyily mei ß

(çé):àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«
i"yx£ÔÈÁL∑(ח האּור(חולין מחמת ׁשּלא מּכה, מחמת לֹו הּבא ּבלּקּוי הּבׂשר ׁשּנתחּמם חּמּום, הּׁשחין∑t¯�Â‡.לׁשֹון ¿ƒְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ¿ƒ¿»ְִַ

אחר נגע עלה ּובמקֹומֹו ארּוכה .העלה ְֱֲִֵֶֶַַָָָָ

d¯Òaיא CLÓa ‡È‰ ‡˜ÈzÚ ˙e¯È‚Ò¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿≈
:‡e‰ ·‡ÒÓ È¯‡ d�¯‚ÒÈ ‡Ï ‡�‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

ÈÙÁ˙Âיב ‡kLÓa ‡˙e¯È‚Ò ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«¬≈
„ÚÂ dLÈ¯Ó ‡LzÎÓ CLÓ Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»»»¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡�‰Î È�ÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

Ïkיג ˙È ‡˙e¯È‚Ò ˙ÙÁ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«¿ƒ»»»
CÈÙ‰˙‡ dlk ‡LzÎÓ ˙È Èk„ÈÂ d¯Òaƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ

:‡e‰ ÈÎc ¯ÂÁÓÏ¿∆¡«¿≈

È‰Èיד ‡iÁ ‡¯Òa d· ÈÊÁz‡„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»«»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

Òa¯‡טו dp·‡ÒÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»«»ƒ»≈ƒ≈ƒ¿»
:‡e‰ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡iÁ«»¿»»¿ƒ

ÂÁÓÏ¯טז CÈÙ‰˙ÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ·e˙È È¯‡ B‡¬≈¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¬ƒ¿∆¡»
:‡�‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

LzÎÓ‡יז CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿¬ƒ«¿»»
:‡e‰ ÈÎc ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î Èk„ÈÂ ¯ÂÁÓÏ¿∆¡»ƒ«≈«¬»»«¿»»¿≈

ÁL�‡יח dkLÓa d· È‰È È¯‡ ‡¯Ò·eƒ¿»¬≈¿≈≈¿«¿≈ƒ¬»
:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הפּכּיּות על ּדברים מּב' אחד לכל חֹוזר ְְְִִִִֵֶַַָָָהיא

ּבעל ׁשּכתב ּכמֹו לא מחיה, ועל ללבן ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹׂשער

אפׁשר אֹו לבד. הּמחיה אל ׁשחֹוזר אהרן ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹקרּבן

ׁשּבֹו לבן ׂשער להפּכּיּות חֹוזר היא ְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּדּיּוק

מאֹומרֹו נׁשמעת לבד ּומחית מחית. ּבלא ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַֹיסּפיק

טמא החי הּבׂשר ׁשאמר הענין ׁשּבסֹוף ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּפסּוק



מה rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"k iriax meil inei xeriy

(èé)äðáì úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«

i"yx£˙ÓcÓ„‡ ‰�·Ï ˙¯‰· B‡∑ואדם לבן – מראֹות ּבׁשני ּומערב ּפתּו אּלא חלק, לבן הּנגע החיים.ׁשאין אור «∆∆¿»»¬«¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)Côä døòNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨¨−¨©´
:äçøt ïéçMa àåä úòøö-òâð ïäkä Bànèå ïáì̈¨®§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨

i"yx£ÏÙL ‰‡¯Ó∑הּצל מן עמּקה חּמה ּכמראה ועמק ׁשפל נראה הּוא לבנינּותֹו מּתֹו אּלא ׁשפל, מּמׁשּה .ואין «¿∆»»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(àë)íàå|äìôLe ïáì øòN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬
:íéîé úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«

(áë):àåä òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©¦«
i"yx£‡Â‰ Ú‚�∑הּבהרת אֹו הּזאת .הּׂשאת ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ

(âë)ïéçMä úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−
ñ :ïäkä Bøäèå àåä¦®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£‰ÈzÁz∑ּבמקֹומּה.ÔÈÁM‰ "צרבת"∑ˆ¯·˙ ּכל ּבּבׂשר. הּנּכר החּמּום רׁשם אּלא אינֹו ׁשחנא', 'רׁשם ּכתרּגּומֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכמֹו חּמּום, מחמת הּנרּגע עֹור רגיעה, ג)לׁשֹון כא ּבלע"ז(יחזקאל רייטרי"ר ּכלּֿפנים". "ונצרבּוֿבּה :.˙·¯ˆ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ»∆∆

ּבלע"ז .רייטרישמענ"ט ְַַ

ß 'a xc` c"k iriax mei ß

(ãë)úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

i"yx£˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑מכוה וסימני חלקה; לבנה אֹו ּפתּוכה, לבהרת נהפכה הּמכוה ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
הם. ׁשוים ׁשחין ח)וסימני ּבּׁשחין(חולין ּגריס חצי נֹולד זה: עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר, הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכגריס יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס .וחצי ְְְֲִִִִִִַַָֹ

(äë)úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
ànèå äçøt äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³

:àåä úòøö òâð ïäkä BúàŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

·‰¯‡יט B‡ ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡�ÁL ¯˙‡a È‰ÈÂƒ≈«¬«ƒ¬»«¿»«¿»«¬»
:‡�‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿ƒ«¬ƒ¿«¬»

Â‰‡כ ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ‡kLÓ ÔÓ CÈkÓ ‡‰ÊÁÓ ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»
‡�‰k d�È·‡ÒÈÂ ¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ d¯ÚNe¿»«ƒ¿¬ƒ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»
:˙‡È‚Ò ‡�ÁLa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

eÁ¯כא ¯ÚN da ˙ÈÏ ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈«≈»ƒ»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡�‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

k‰�‡כב ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ

‡ÙÒB˙כג ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡�‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡�ÁL ÌL¯∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

„�e¯כד ‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò· B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ ‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡¯eÁ«¿»

eÁ¯כה ¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡�‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡�‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכל אחר ּתנאי ּבלא מׁשמע הּוא צרעת ְְְֵַַַַַָָָֹהּוא

מּדבריהם וחּוץ צרעת, יּגיד חי ּבׂשר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

ּבׂשר, מחית אֹו אמר ׁשּלא טעם ּכי לי ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹנראה

הּצרעת ּתכּסה אם ׁשניהם היּו ׁשאפּלּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹומר

אם נׁשמע ּׁשּלא מה טהֹור, וגֹו' עֹור ּכל ְְִִֶֶַָָָֹאת

ב' ּכׁשּיהיּו לטהר לנּו מּנין ּכי אֹו, אֹומר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָהיה

לּטמאה להצרי למטעי חׁש ולא טמאה, ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻֻסימני

הּנזּכר: מּטעם ְְִִֵֶַַַַׁשניהם

B‚Â'.יט) B‡ ‰�·Ï ˙‡Nאמרּו ּכהנים ּבתֹורת ¿≈¿»»¿ְְֲִַָֹ

אדמּדמת, ׁשאינּה לֹומר לבנה, אֹומרֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָטעם

אד לבנה ּבׂשאתּובהרת לּתן ּומּנין מּדמת, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לֹומר ּתלמּוד חלקה לבנה ּובבהרת ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָאדמּדמת

ׁשּלא ונראה הענין. ּבסֹוף ּפרּוׁש צרעת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹנגע

לפתּו אּלא צרעת נגע ׁשל לרּבּוי הּתּנא ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻהצר

אינֹו ׁשּלבנּוניתּה ּכיון ּתאמר ׁשּלא ׂשאת, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשל

ּתלמּוד הּלבנּונית יחׁש ּבפתּו ּבֹו יבֹוא אם ְְְְִִֶַַַַַָָעז

הגם ּכי ּבהרת, ׁשל לחלקה לא אבל ֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹלֹומר,

הייתי לא צרעת נגע ׁשל רּבּוי היה ִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

טמאה ׁשּיׁש מצינּו ׁשּלא חלק, ּבהרת ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמטהר

הּוא, ּכן הּכתּוב ּופרּוׁש מּבהרת. יֹותר ְִִֵֵֵֵֶֶַַָּבׂשאת

ׁשהיא הגם לבנה ּבהרת אֹו לבנה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָׂשאת

ולא ׂשאת ּבֹו יׁש הּבהרת ּגון ּכי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹאדמּדמת,

הצר ולא הּצרעת מראית ּבֹו ׁשּגדל לצד ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹֻיטהר

והגם הּׂשאת, לפתּו אּלא צרעת נגע ׁשל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבּוי

ּכי ודע אמרּה. אגב חלּקֹות, ב' הּתּנא ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָֻׁשאמר

ׁשל סּפחּתּה הּדין הּוא אּלא ׂשאת ּדוקא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָלאו

ּכן .ּובפתּו ּבחלק מטּמאין ׂשאת וׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּבהרת

נגעים ּבמּסכת מ"ב),מּוכח מּמה(פ"א וטעמֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָ

הם ׁשוים מראֹות ד' ּכל צרעת נגע ְִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשרּבה

זה: ְִֶּבדין



rixfzמו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` d"k iying meil inei xeriy

(àì)eäàøî-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«©§¥̧Æ
òâð-úà ïäkä øébñäå Ba ïéà øçL øòNå øBòä-ïî ÷îò̈´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤¤¬©

:íéîé úòáL ÷úpä©¤−¤¦§©¬¨¦«
i"yx£Ba ÔÈ‡ ¯ÁL ¯ÚNÂ∑טהרה סימן – ׁשחֹור ׁשּׂשער להּסגר, צרי ואין טהֹור – ׁשחֹור ׂשער ּבֹו היה אם הא ¿≈»»…≈ְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

וגֹו'" צמחּֿבֹו ׁשחר "וׂשער ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבנתקים, .הּוא ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹ

(áì)äNô-àì äpäå éòéáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´
÷îò ïéà ÷úpä äàøîe áäö øòN Bá äéä-àìå ÷úpä©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

:øBòä-ïî¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑טמא – צהב ׂשער ּבֹו היה אֹו ּפׂשה, אם .הא ¿ƒ≈…»»¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

(âì)çlbúäå÷úpä-úà ïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå §¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤
:úéðL íéîé úòáL¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£Álb˙‰Â∑הּנתק Ál‚È.סביבֹות ‡Ï ˜˙p‰Œ˙‡Â∑(ת"כ)אם נּכר ׁשּיהא ּכדי סביב לֹו סמּו ׂשערֹות ׁשּתי מּניח ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…¿«≈«ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּגּלּוח למקֹום ויצא הּׂשערֹות יעבֹור יפׂשה ׁשאם .ּפׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(ãì)äNô-àì äpäå éòéáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
Búà øäèå øBòä-ïî ÷îò epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«

(äì):Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«

i"yx£B˙¯‰Ë È¯Á‡∑הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ּתלמּודאין ׁשני? ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אף מּנין ּטּור, «¬≈»√»ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
יפׂשה" "ּפׂשה .לֹומר: ְִֶַָ

(åì)ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä äNt äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²
:àeä àîè áävä øòOì©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«

(æì)àtøð Ba-çîö øçL øòNå ÷úpä ãîò åéðéòa-íàå§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ¨«©²¦§¨¬
ñ :ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£¯ÁL ¯ÚNÂ∑לתבנית ּדֹומה "צהב" ּולׁשֹון "וׂשער". לֹומר: ּתלמּוד צהב? ׁשאינֹו והאדם הּירק אף מּנין ¿≈»»…ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבלע"ז אורפל"א "זהב", ּכמֹו "צהב", ‰Ô‰k.הּזהב, B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë∑טהֹור לא הּכהן, ׁשּטהרֹו טמא הא ְְַַַָָָָֹֹ»¿ƒ¬«…≈ֲִֵֵֶַָָָֹֹ

ז) החיים.(מו"ק אור

Â‰‡לא ‡˜˙� LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈ È¯‡Â«¬≈∆¡≈«¬»»«¿«ƒ¿»¿»
Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ ˙ÈÏ≈∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»À»
˙Ú·L ‡˜˙� LzÎÓ ˙È ‡�‰k ¯bÒÈÂ da ˙ÈÏ≈≈¿«¿««¬»»«¿«ƒ¿»ƒ¿«

:ÔÈÓBÈƒ

ÚÈ·L‡‰לב ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»¿ƒ»»
˜nÒ ¯ÚN d· ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙� ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

:‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙� ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»

Ál‚Èלג ‡Ï ‡˜˙� ÌÚ„e ‡˜˙� È�¯ÁÒ Ál‚ÈÂƒ««»√»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿«»
:˙e�È�z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙� ˙È ‡�‰k ¯bÒÈÂ¿«¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÚÈ·L‡‰לד ‡ÓBÈa ‡˜˙� ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»¿»¿ƒ»»
È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ
‡�‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈

a˙¯לה ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

kLÓa‡לו ‡˜˙� ÛÒB‡ ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»
:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡�‰k ¯w·È ‡Ï»¿«≈«¬»¿≈»À»¿»»

ˆÁÓלז Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡˜˙� Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»À»¿«
:‡�‰k dpk„ÈÂ ‡e‰ ÈÎc ‡˜˙� Èqz‡ da≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈ƒ«ƒ≈«¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Ô‰k.לז) B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ëּכהנים ּבתֹורת »¿ƒ¬«…≈ְֲִַֹ

ּתלמּוד לֹו ויל יפטר יכֹול טהֹור, ְְְְִֵֵַָָָֹאמרּו

טמא על ּכהן אמר אם יכֹול וטהרֹו, ְֲִִֵֵַַַָָָֹלֹומר

וטהרֹו, טהֹור לֹומר ּתלמּוד טהֹור יהיה ְְְֲִִֶַַָָָטהֹור

מּבבל הּׁשלֹום עליו הּלל עלה זה ּדבר ְִִֵֶֶַַָָָָָָָָועל

ה"א), פ"ו ּפסחים יכֹול(ירּוׁשלמי היה ׁשּלא מׁשמע ְְְְִִֶַַַָָָָֹ

יׂשראל לארץ ׁשעלה עד מהּפסּוק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהכריחם

הּוא, ׁשּדרׁש ּכמֹו ההלכה הּוא ׁשּכן ְְֲִֵֵֶֶַַָָָוקּבל

מיּׁשבים עליו החֹולקים היּו ּבּמה לדעת ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָוצרי

ְִַהּכתּובים:

‰‡¯�Âׁשּלא לדּון צריכין וטהרֹו טהֹור ּכי ¿ƒ¿∆ְְֲִִִִֶָָֹ

לֹו ׁשּיאמר עד אּלא לֹו ויל ְְִֵֵֶֶַַָֹֹיפטר

אֹומר הייתי טהֹור ׁשּזּולת אּתה, טהֹור ִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכהן

ּכי ויֹודיעּנּו ּכהן יבֹוא יֹודע ׁשאינֹו לצד ְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹּכי

יבּקׁשּו ותֹורה אּלּו ּבהלכֹות הּבקי הּוא ְְְֲִֵֵַַַַָָָֹהּכהן

ּבהק ׁשהּוא הּוא ידע אם ּולעֹולם ְִִִֵֶַַָֹמּפיהּו,

וטהרֹו, הּוא טהֹור לֹומר ּתלמּוד ויל ְְְְֲִִֵֵַַָֹיפטר

לארץ ׁשעלה עד הּלל לדרׁשת הכרח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואין

נחזר מעּתה ההלכה, ּבאה ׁשּכן וידע ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

הּוא טהֹור הּדר זה על ּבּכתּוב ההלכה ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹלקּבע

הּוא ּבזה טהֹור האמת ּכפי הּוא אם ְְֱִִֶֶַָָָָּדוקא

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` d"k iying meil inei xeriy

(åë)íàå|ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈
úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬

:íéîé̈¦«

(æë)øBòa äNôú äNt-íà éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ¨½
:àåä úòøö òâð Búà ïäkä ànèå§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«

(çë)àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´
äåënä úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤©¦§−̈

:àåä¦«

ß 'a xc` d"k iying mei ß

(èë):ï÷æá Bà Làøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬§¨¨«

i"yx£Ô˜Ê· B‡ L‡¯a∑וזה לבן ּבׂשער סימנֹו ׁשּזה ּבׂשר, ׁשּבמקֹום לנגע ׂשער ׁשּבמקֹום נגע ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא ¿…¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
צהב ּבׂשער החיים.סימנֹו אור ְִֵָָָֹ

(ì)òä-ïî ÷îò eäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøåøB §¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½
úòøö àeä ÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c áäö øòN Báe²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©

:àeä ï÷fä Bà Làøä̈²Ÿ¬©¨−̈«
i"yx£·‰ˆ ¯ÚN B·e∑לצהב ׁשּבֹו ׁשחֹור ׂשער ׁשּנהּפ.‡e‰ נגע∑�˙˜ ׁשל ׁשמֹו ׂשער(ת"כ)ּכ החיים.ׁשּבמקֹום אור ≈»»…ְְֵֶֶֶַָָָֹ∆∆ְְִֵֶֶֶַָָ

ÚN¯כו ‡z¯‰·a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡�‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‡ÙÒB‡כז Ì‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡�‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»ƒ»»
LzÎÓ d˙È ‡�‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

‡ÙÒB˙כח ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»««∆¿»»≈«
dpk„ÈÂ ‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓa¿«¿»¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒƒ«ƒ≈

:‡È‰ ‰‡Âk ÌL¯ È¯‡ ‡�‰k«¬»¬≈∆¿»»ƒ

LzÎÓ‡כט d· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈≈«¿»»
:Ô˜„· B‡ ‡LÈ¯a¿≈»ƒ¿»

È‰BÊÁÓל ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»∆¡ƒ
˜cÚc ˜nÒ ¯ÚN d·e ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ«ƒƒ«¿»≈≈»À»«¿»
‡LÈ¯ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ‡˜˙� ‡�‰k d˙È ·‡ÒÈÂƒ»≈»≈«¬»ƒ¿»¿ƒ≈»

:‡e‰ ‡�˜„ B‡ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כט) ‰M‡ B‡ LÈ‡Âּכאן לפרט הצר ¿ƒƒ»¿ְְֵַָָֻ

ּבכלל, ואּׁשה אדם אמר ולא אּׁשה ְְְִִִַָָָָָָֹאֹו

ּדּבר ׁשּלא האֹומר יאמר זקן לאּׁשה ׁשאין ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלצד

ׁשּיאמר והגם ּבזקן, ׁשּיׁשנֹו ּבאיׁש אּלא ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

הּקטן לרּבֹות ׁשּבא ּתאמר איׁש יאמר ולא ְְִֶַַַַָָָָָֹֹֹאדם

לא ּבאּׁשה זקן נגעי ּולעֹולם ּגֹוים, למעט ְְְִִִֵֵַָָָָָֹאֹו

ׂשער ּגדל לאם אּׁשה אֹו לֹומר ּתלמּוד ְְְְִִֵַַַַָָָָמטּמאה

ּבּנתקים: מטּמא ׁשהיא ְְְִִִִֵֶַָָָּבזקנּה

ˆ‰·.ל) ¯ÚNולא צהב צהב, ּכהנים ּבתֹורת ≈»»…ְְֲִַָָֹֹֹֹ

אֹוציא ולא אּלּו ּכל את אֹוציא וכּו', ְְִִֵֶָָֹֹירק

טמאה סימן ׁשאינֹו ּצהב ּומה הּוא ודין ְְִִֵֶַַַָָָָֹֻהּלבן

ׁשהּוא לבן ׂשער ּבנתקים טמאה סימן ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻּבנגעים

ע"כ. צהב לֹומר ּתלמּוד וכּו' טמאה ְְְִַַַָָֹֻסימן

ּב ׁשּיטמא אתא לגּופֹו ּדלמא הגםוקׁשה נתק ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָ

הּלבן ּולעֹולם נגעים, ּבׁשאר מטּמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשאינֹו

ׁשּלא ּגם ּומה הּנזּכר, וחמר ּבקל עׂשהמטּמא ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּבידֹו ׁשּלקח עד וכּו' ּצהב ּומה וחמר קל ְְֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּתּנא

ׁשאמר הגם ּמעּתה ּבנתק, מטּמא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּצהב

אם ללבן וחמר קל עׂשה ּבנתק צהב ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהּכתּוב

לֹומר: ּתלמּוד ּבאֹומרֹו ּסתרֹו ּבּמה ְְְְֵֶַַַָּכן

‰‡¯�Âהּכתּוב ּׁשאמר מּמה היא הּתּנא ׁשּדרׁשת ¿ƒ¿∆ְִִֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשאמר ּכמֹו וטּמאֹו אמר ולא אתֹו וטּמא ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹצהב

על הּלבן למעט אֹותֹו ואמר מקֹומֹות, ּובג' ְְְְְֵַַַַָָָּבב'

ּוכאּלּו מטּמא הּוא הּצהב ּפרּוׁש אֹותֹו הּדר ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹזה

אֹותֹו, וטּמא צהב לֹומר ּתלמּוד הּתּנא ְְִֵַַַַַָָָֹאמר

ּכל ּכהנים ּבתֹורת ּתּנא ׁשּדרׁש ּתמצא כן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּוכמֹו

הּקֹודמֹות ּבּפרׁשּיֹות האמּורים ּׁשּלאאֹותֹו מּמה ְְֲִִִֶַַַַָֹ

אֹותֹו ּתבת ּבאה ׁשּלא וטעם וטּמאֹו, ְְְִֵֶַַַַָָָֹאמר

לדרׁש רֹוצה היה ׁשעדין לצד הּתּנא, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבדברי

ּכי לטעּות, חׁש ולא לּה, ׁשּקדמה ּדק ְְְִֵֶַָָָָָָֹּתבת

המעּין, על וסמ ּוׂשמאל ימין לפנֹות ּדר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹאין

וטּמא מעּוט הּתּנא ּדרׁש ּכ ׁשאחר ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָותמצא

הּוא מעּוט אּלא ּבֹו ּדרׁש ולא הּוא נתק ְִֶֶֶַָָֹֹאתֹו

ּכדרּכנּו: ּדרׁשּה ּכבר ׁשהרי אתֹו, מעּוט ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹֹולא

Ì‡Âלטּמא וחמר קל נדּון ּכן אם ּתאמר ¿ƒְִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּומה ,הּדר זה על נגעים ּבׁשאר ְְִִֶֶֶַַַָָָֹצהב

נגעים ּבׁשאר מטּמא ּבנתק מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּלבן

ּבׁשאר ׁשּיטּמא ׁשּכן מּכל ּבנתק ׁשּמטּמא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹצהב

לבן למעט ּׁשהצר מּמה ּכי ואּולי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻנגעים,

ּומן וחמר ּבקל לדּון ׁשּלא ׁשחׁש יּגיד ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבנתק

לֹומר ׁשּנצּדיק עד וחמר קל ׁשּנעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּנמנע

ּומעּתה נגעים, ּבׁשאר מטּמא הּצהב ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשאין

העיד הּכתּוב ׁשהרי ּבהפ לדּון מקֹום ֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּׁשהצר מּמה נגעים ּבׁשאר מטּמא צהב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאין

ּבפרׁשת ועּין והבן. ּכּנזּכר ּבנתק לבן ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלמעט

ז')מצרע ּבּבריתא(י"ד מּזה ּׁשּפלּפלנּו מה ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ

צהב ּופרּוׁש ּבמצרע, האמּור ּפעמים ְְְִֵֶַַָָָָָֹֹּדׁשבע

וגֹו' צהב לׁשֹונם וזה ּכהנים ּבתֹורת ְְְְְֲִֶַָָָֹֹאמרּו

הּזה לתבנית ּדֹומה הּוא רמּב"םּולמה ּופרׁש ב, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

מ"א) פ"ו המערב(נגעים מראה ׁשהּוא ְְְִֶֶַַָָֹ

לראב"ע וראיתי ע"כ. וירקּות ְְְְְִִִֵַַָמאדמימּות

קרֹוב יׁשמעאל ּבלׁשֹון לׁשֹונֹו וזה ׁשּפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶָָז"ל

לזה ּכי ׁשּיחׁשב נראה ּכאן עד הּלבן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמעין

יׁשמעאל ּגלּות מּבני ואנּו הּכתּוב ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָנתּכּון

הּוא ּכן יׁשמעאל אֹותֹו ׁשּקֹורין ּגון ְְִִֵֵֶַָָואֹותֹו

מּפרּוׁש ּבהפ הּוא זה ּוכפי קצת, ּדהּוי ְְְִֵֵֵֶֶָָָָלבן

לחלק ּבאנּו אם מּכבֹודֹו ּובמחּלה ְְֲִִִִִַַַָָָֹהּתּנאים,

ּבלׁשֹון הּתֹורה מּלֹות ּולפרׁש רז"ל ְְִִֵַַַַָָעל

ּכעּורה וכי ׁשקר, ּתֹורת עֹוׂשים היינּו ְְְִִִִֵֶֶַָָָיׁשמעאל

ּובפרּוׁשים הּזה"ב ּבלׁשֹון רז"ל ׁשּפרׁשּו ְְְִִֵֵֶַַַָָזֹו

לזלזל הּדֹורֹות לחכמי יד הרב נתן ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָּכאּלּו

הּדברים יׁשּתּקעּו זה ּפרּוׁש ּכמין וכל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּבכבֹודֹו,

יאמרּו: ְְֵָֹולא
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(àì)eäàøî-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«©§¥̧Æ
òâð-úà ïäkä øébñäå Ba ïéà øçL øòNå øBòä-ïî ÷îò̈´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤¤¬©

:íéîé úòáL ÷úpä©¤−¤¦§©¬¨¦«
i"yx£Ba ÔÈ‡ ¯ÁL ¯ÚNÂ∑טהרה סימן – ׁשחֹור ׁשּׂשער להּסגר, צרי ואין טהֹור – ׁשחֹור ׂשער ּבֹו היה אם הא ¿≈»»…≈ְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָ

וגֹו'" צמחּֿבֹו ׁשחר "וׂשער ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבנתקים, .הּוא ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹ

(áì)äNô-àì äpäå éòéáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´
÷îò ïéà ÷úpä äàøîe áäö øòN Bá äéä-àìå ÷úpä©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

:øBòä-ïî¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑טמא – צהב ׂשער ּבֹו היה אֹו ּפׂשה, אם .הא ¿ƒ≈…»»¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

(âì)çlbúäå÷úpä-úà ïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå §¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤
:úéðL íéîé úòáL¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£Álb˙‰Â∑הּנתק Ál‚È.סביבֹות ‡Ï ˜˙p‰Œ˙‡Â∑(ת"כ)אם נּכר ׁשּיהא ּכדי סביב לֹו סמּו ׂשערֹות ׁשּתי מּניח ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…¿«≈«ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּגּלּוח למקֹום ויצא הּׂשערֹות יעבֹור יפׂשה ׁשאם .ּפׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(ãì)äNô-àì äpäå éòéáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
Búà øäèå øBòä-ïî ÷îò epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«

(äì):Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«

i"yx£B˙¯‰Ë È¯Á‡∑הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ּתלמּודאין ׁשני? ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אף מּנין ּטּור, «¬≈»√»ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
יפׂשה" "ּפׂשה .לֹומר: ְִֶַָ

(åì)ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä äNt äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²
:àeä àîè áävä øòOì©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«

(æì)àtøð Ba-çîö øçL øòNå ÷úpä ãîò åéðéòa-íàå§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ¨«©²¦§¨¬
ñ :ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£¯ÁL ¯ÚNÂ∑לתבנית ּדֹומה "צהב" ּולׁשֹון "וׂשער". לֹומר: ּתלמּוד צהב? ׁשאינֹו והאדם הּירק אף מּנין ¿≈»»…ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבלע"ז אורפל"א "זהב", ּכמֹו "צהב", ‰Ô‰k.הּזהב, B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë∑טהֹור לא הּכהן, ׁשּטהרֹו טמא הא ְְַַַָָָָֹֹ»¿ƒ¬«…≈ֲִֵֵֶַָָָֹֹ

ז) החיים.(מו"ק אור

Â‰‡לא ‡˜˙� LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈ È¯‡Â«¬≈∆¡≈«¬»»«¿«ƒ¿»¿»
Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ ˙ÈÏ≈∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»À»
˙Ú·L ‡˜˙� LzÎÓ ˙È ‡�‰k ¯bÒÈÂ da ˙ÈÏ≈≈¿«¿««¬»»«¿«ƒ¿»ƒ¿«

:ÔÈÓBÈƒ

ÚÈ·L‡‰לב ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»¿ƒ»»
˜nÒ ¯ÚN d· ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙� ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

:‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙� ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»

Ál‚Èלג ‡Ï ‡˜˙� ÌÚ„e ‡˜˙� È�¯ÁÒ Ál‚ÈÂƒ««»√»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿«»
:˙e�È�z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙� ˙È ‡�‰k ¯bÒÈÂ¿«¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÚÈ·L‡‰לד ‡ÓBÈa ‡˜˙� ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»¿»¿ƒ»»
È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ
‡�‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈

a˙¯לה ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

kLÓa‡לו ‡˜˙� ÛÒB‡ ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»
:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡�‰k ¯w·È ‡Ï»¿«≈«¬»¿≈»À»¿»»

ˆÁÓלז Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡˜˙� Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»À»¿«
:‡�‰k dpk„ÈÂ ‡e‰ ÈÎc ‡˜˙� Èqz‡ da≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈ƒ«ƒ≈«¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Ô‰k.לז) B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ëּכהנים ּבתֹורת »¿ƒ¬«…≈ְֲִַֹ

ּתלמּוד לֹו ויל יפטר יכֹול טהֹור, ְְְְִֵֵַָָָֹאמרּו

טמא על ּכהן אמר אם יכֹול וטהרֹו, ְֲִִֵֵַַַָָָֹלֹומר

וטהרֹו, טהֹור לֹומר ּתלמּוד טהֹור יהיה ְְְֲִִֶַַָָָטהֹור

מּבבל הּׁשלֹום עליו הּלל עלה זה ּדבר ְִִֵֶֶַַָָָָָָָָועל

ה"א), פ"ו ּפסחים יכֹול(ירּוׁשלמי היה ׁשּלא מׁשמע ְְְְִִֶַַַָָָָֹ

יׂשראל לארץ ׁשעלה עד מהּפסּוק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהכריחם

הּוא, ׁשּדרׁש ּכמֹו ההלכה הּוא ׁשּכן ְְֲִֵֵֶֶַַָָָוקּבל

מיּׁשבים עליו החֹולקים היּו ּבּמה לדעת ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָוצרי

ְִַהּכתּובים:

‰‡¯�Âׁשּלא לדּון צריכין וטהרֹו טהֹור ּכי ¿ƒ¿∆ְְֲִִִִֶָָֹ

לֹו ׁשּיאמר עד אּלא לֹו ויל ְְִֵֵֶֶַַָֹֹיפטר

אֹומר הייתי טהֹור ׁשּזּולת אּתה, טהֹור ִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכהן

ּכי ויֹודיעּנּו ּכהן יבֹוא יֹודע ׁשאינֹו לצד ְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹּכי

יבּקׁשּו ותֹורה אּלּו ּבהלכֹות הּבקי הּוא ְְְֲִֵֵַַַַָָָֹהּכהן

ּבהק ׁשהּוא הּוא ידע אם ּולעֹולם ְִִִֵֶַַָֹמּפיהּו,

וטהרֹו, הּוא טהֹור לֹומר ּתלמּוד ויל ְְְְֲִִֵֵַַָֹיפטר

לארץ ׁשעלה עד הּלל לדרׁשת הכרח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואין

נחזר מעּתה ההלכה, ּבאה ׁשּכן וידע ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

הּוא טהֹור הּדר זה על ּבּכתּוב ההלכה ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹלקּבע

הּוא ּבזה טהֹור האמת ּכפי הּוא אם ְְֱִִֶֶַָָָָּדוקא
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ּבׁשני ונּדֹון מראֹות ּבארּבע ׁשּמטּמא ּבֹו? אמּור ּומהּו בעֹורֿבׂשרֹו". ּכיֿיהיה "אדם ּבׂשר': 'עֹור ּבפרׁשת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהאמּור
ׂשער, מקֹום ׁשל נתקין ּכמראה ולא אחד, ּבׁשבּוע נּדֹון ׁשהּוא ּומכוה, ּבׁשחין האמּור צרעת ּכמראה ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשבּועֹות,

ותֹולדּתּה ּבהרת ותֹולדּתּה, ׂשאת מראֹות: ּבארּבע מטּמאין .ׁשאין ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

(âî)úîcîãà äðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´£©§¤½¤
:øNa øBò úòøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬¨¨«

(ãî)BLàøa ïäkä epànèé ànè àeä àîè àeä òeøö-Léà¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬
:Bòâð¦§«

i"yx£BÚ‚� BL‡¯a∑את לרּבֹות יטּמאּנּו", "טּמא לֹומר: ּתלמּוד המנּגעים? ׁשאר לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא לי אין ¿…ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
וגֹו'" פרמים יהיּו "ּבגדיו אֹומר: הּוא ּכּלן על החיים.ּכּלן. אור ְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

(äî)BLàøå íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà òeøväå§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ
àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô äéäé|:àø÷é àîè ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«

i"yx£ÌÈÓ¯Ù∑קרּועים.Úe¯Ù∑ׂשער ËÚÈ‰.מגּדל ÌÙNŒÏÚÂ∑ּכאבל.ÌÙN∑ּבלע"ז גרינו"ן הּׂשפתים, .ׂשער ¿Àƒְִ»«ְֵָָֻ¿«»»«¿∆ְֵָ»»ְְְִַַַַַָ
‡¯˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ∑מּמּנּו ויפרׁשּו טמא, ׁשהּוא ה)מׁשמיע .(מו"ק ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָ

(åî)áLé ããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§¨−¨¥´®¨¨´¥¥½
ñ :BáLBî äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−«¨«

i"yx£·LÈ „„a∑?ּבדד ליׁשב טמאים מּׁשאר ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו עּמֹו. יֹוׁשבים טמאים ׁשאר יהיּו ׁשּלא »»≈≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
יּבדל הּוא אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו איׁש ּבין הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא ÁnÏ�‰.הֹואיל ıeÁÓ∑לׁשלׁש חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָƒ««¬∆ְָֹ

סז)מחנֹות .(פסחים ֲַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl zegiy ihewl)

יּבדל הּוא אף . . הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא מו)הֹואיל יג, אחד(רש"י מּכל ּתענּוג מקּבל יתּברְך הּׁשם עינים': 'מאֹור ּבספר ּכתב ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּומביא . . הּבֹורא ּתענּוג מבּטל הּוא אמת, ּכׁשאֹומר אפּלּו מּיׂשראל, אחד על הרע לׁשֹון ּוכׁשּמדּבר . . ּגדֹול מרׁשע אפּלּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּיׂשראל,

עליו. ּבאים נגעים - מּדה ּכנגד מּדה ׂשכרֹו לכן לנגע. מענג ּומהּפְך . . ּכביכֹול עצבּות מּדת החייםּבֹו אור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(æî)ãâáa Bà øîö ãâáa úòøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−§¤¬¤
:íézLtהחיים אור ¦§¦«

LzÎÓ‡מג ˜ÈnÚ ‡‰Â ‡�‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»≈«¬»¿»«ƒ«¿»»
d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a ‡˜nÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿»»≈ƒ¿≈

:‡¯Òa CLÓ ‡˙e¯È‚Ò ÈÊÁÓk¿∆¡≈¿ƒ»¿«ƒ¿»

dp·‡ÒÈמד ‡·‡Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡e‰ ¯È‚Ò ¯·b¿«¿ƒ¿»»»√»¿»≈ƒ≈
:dLzÎÓ dLÈ¯a ‡�‰k«¬»¿≈≈«¿»≈

ÔB‰Èמה È‰BLe·Ï ‡LzÎÓ d· Èc ‡¯È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»¿ƒ¿
‡Ï·‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈ¯Ù È‰È dLÈ¯Â ÔÈÚf·Ó¿«¿ƒ¿≈≈¿≈¿ƒ«¿«»»«¬≈»
:È¯˜È Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÛhÚ˙Èƒ¿«»¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈

ÒÓ‡·מו ·‡ÒÓ È‰È d· ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk»≈ƒ«¿»»≈¿≈¿»»¿»»
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÈ È‰B„BÁÏa ‡e‰ƒ¿ƒ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»

:d·˙BÓ¿≈

e¯È‚Òמז LzÎÓ d· È‰È È¯‡ ‡Le·Ïe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk Le·Ïa B‡ ¯ÓÚ Le·Ïaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e‡.מד) ‡ÓË ‡e‰ Úe¯ˆלפרׁש נראה »«»≈ְְִֵֶָ

טהֹור ּבּפסּוק הּלל ׁשּפרׁש ּכדר ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּפסּוק

ּביֹותר מכרח הּוא וכאן ,ּבסמּו ׁשּכתבנּו ְְְְְֵֶַָָָָֻהּוא

אמר ‰e‡ּכי Úe¯ˆכן ּפי על ואף לגּופּה ִַָ»«ְְִֵַַָ

הּכהן טּמאֹו לא ואם הּכהן, ׁשּיטּמאהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹצרי

לֹומר וכפל טמאה, לֹו ‰e‡אין ‡ÓËלמעט ְְֵַַָָֻ»≈ְֵַ

ׁשטמא זה ּדוקא ּכי טמא הּטהֹור על אמר ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם

אבל הּכהן ׁשּיטּמאּנּו הּוא האמת ּכפי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹהּוא

טמא זה אין טמא לֹו ואמר טהֹור היה ְִֵֵֵֶַָָָָָָאם

ׁשּכפל וטעם טהֹור, ep‡nËÈ,אּלא ‡nËּדרׁשּו ְֶֶַַַָָָ«≈¿«¿∆ְָ

ׁשּצריכין הּטמאֹות ּכל לרּבֹות ּכהנים ְְְְֲִִִֶַַַָֹֻּבתֹורת

ּכהן: ִִֵֹמּפי

Úe¯ˆ.‡e‰ּכי אּולי הּוא, צרעת אמר ולא »«ְִַַַַָָֹ

צרעת ׁשהפריח ּכ ּכל ּבֹו זלזל ׁשה' ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָלצד

מרּבה טמאתֹו ּכי יּגיד זה ּובגּבחּתֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָֻֻּבקרחּתֹו

על יחּוׁש ה' ּכי ּבהצנע, הּבאים נגעים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָמׁשאר

נמאס ּכי מֹוכיחֹות מעׂשיו וזה הּברּיֹות, ְְְְֲִִִִֶַַָָּכבֹוד

ולזה לצלן. רחמנא ּכזה נגע ויּסרֹו ה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעיני

אמר �‚BÚּגמר BL‡¯aלקריאתֹו טעם לתת ֶַָֹ¿…ƒ¿ְִִֵַַָָ

נגעֹו: ּבראׁשֹו ּכי וגֹו' צרּוע איׁש ְְְִִִֵַָֹּכן

ÈÓÈ.מו) Ïkׁשהּוא ּבֹו ׁשּנגעֹו זמן ּכל ּפרּוׁש »¿≈ְְִֵֶֶָָ

והּוא צרעּתֹו ּבטמאת יּׁשאר כן ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵַַָָֹֻעונֹו

ואֹומרֹוÓËÈ‡אֹומרֹו ּבטמאתֹו. יעמד ּפרּוׁש ְƒ¿»ְְְְֲֵַָֹֻ

‡e‰ ‡ÓËּדר על ב')אֹומרֹוּפרּוׁש (ירמיה »≈ְְְִֵֶֶַָ

מטּמאֹו הּוא ּברּו ה' ׁשאין ,רעת ְְְְֵֵֵֶַַָָָּתיּסר

ה' ואין ּפעּלתֹו לצד מעצמֹו הּוא טמא ְְְְֵֵֵֶַַָָָֻאּלא

אֹומר הּוא וכן ּדבר, לֹו ג')עֹוׂשה מה(איכה ְֵֵֵֶַָָָ

ז"ל ודרׁשּו חטאו על ּגבר חי אדם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָּיתאֹונן

תתר"מ) מה(ילקּוט ועּין ּדבריהם. ׁשם יעּין ְְְְִֵֵֶַַַַָֻ

ז')ּׁשּכתבּתי ד' ּתיטיב(ּבראׁשית אם הלֹוא ּבּפסּוק ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

ְֵׂשאת:

B‚Â'.מז) „‚a‰Âּדרׁש החּבּור, וא"ו אֹומרֹו ¿«∆∆¿ְִַַָָ

הּגלילי יֹוסי מחּוץ(ּבתו"כ)רּבי לׁשֹונֹו וזה ְְְְִִִִִֶַַ

ׁשהם הּבגדים על לּמד והּבגד מֹוׁשבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלּמחנה

ואמרּו מחנֹות, לׁשלׁשה חּוץ ׁשּלּוח ְְְְֲִִִַַָָטעּונים

המיחדים ּופׁשּתים צמר אּלא לי אין ׁשם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻעֹוד

וגֹו'. והּבגד לֹומר ּתלמּוד הּכלאים לרּבֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַמּנין

אּלא והּבגד וא"ו רּבּוי ּבא לא ּדלמא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹוקׁשה

מחנֹות לׁשלׁשה חּוץ ׁשּלּוח לדין להסמיכֹו ְְְְֲִִִִַַַָאֹו

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyiy meil inei xeriy

(çì)úøäa úøäa íøNa-øBòá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ
:úðáì§¨«Ÿ

i"yx£˙¯‰a∑חברּבּורֹות. ∆»…ְֲַ

(èì)úðáì úBäk úøäa íøNa-øBòá äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ
ñ :àeä øBäè øBòa çøt àeä ÷äa¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬«

i"yx£˙�·Ï ˙B‰k∑ּכהה אּלא עז ׁשּלהן לבן רוש"ו,∑a‰˜.ׁשאין ׁשּקֹורין אדם, אדם ּבבׂשר הּנראה לבן ּכמין ≈¿»…ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ…«ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
צח ּבלבן הּבׂשר מבהיק לעדׁשה עדׁשה ׁשּבין עדׁשן ּכאיׁש ּבהק, קרּוי אדמימּותֹו, חברּבּורֹות .ּבין ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ß 'a xc` e"k iyiy mei ß

(î):àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«

i"yx£‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜∑,נתקין מּטמאת ּבסימניׁשאינֹוטהֹור אּלא ׂשער, מקֹום ׁשהם וזקן, ראׁש ּבסימני נּדֹון ≈≈«»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּופׂשיֹון ּומחיה לבן, ּבׂשער ּבׂשר: עֹור .נגעי ְְְְִִִֵֵָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr fk zegiy ihewl)

ּבׂשר עֹור נגעי ּבסּמני אּלא . . וזקן ראׁש ּבסּמני נּדֹון מ)ׁשאינֹו יג, מטּמא.(רש"י אינֹו ראׁשֹו" ׁש"יּמרט ללּמד ׁשּבא מפרׁש אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּכהרמּב"ן, (ּודלא ּדוקא מּנׁשירה נֹוצר אינֹו ׁשהּנגע היינּו ׂשער", ׁשּבמקֹום נגע ׁשל ׁשמֹו "ּכְך רׁש"י מפרׁש הּוא" "נתק על עּמֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹונּמּוקֹו

לֹומר סברא אין נגע, אינּה ׂשערֹות ׁשּנׁשירת ּומּכיון ׂשער). נׁשירת ענינֹו ּבּזקן אֹו ּבראׁש ׁשּנגע היינּו הּׂשער", מּׁשם "ׁשּנּתק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשּכתב

ׁשל ּדינֹו מלּמד הּכתּוב אּלא זה; את לׁשלל צרְך ואין טמאה, סּמן הּוא ראׁשֹו" זה.נגעׁש"יּמרט ּבמקֹום ׁשּנֹולד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(àî):àeä øBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬«

i"yx£ÂÈ�t ˙‡tÓ Ì‡Â∑ּומּׁשּפּוע ּבכלל, ּומּכאן ׁשּמּכאן הּצדעין ואף "ּגּבחת", קרּוי ּפניו, ּכלּפי קדקד מּׁשּפּוע ¿ƒƒ¿«»»ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"קרחת" קרּוי אחֹוריו ּכלּפי .קדקד ְְֲֵַַַָָָָֹ

(áî)úòøö ícîãà ïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´£©§¨®¨©³©
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøtŸ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Ô·Ï Ú‚�ÌcÓ„‡∑– ּבׂשר" עֹור צרעת "ּכמראה לֹומר: ּתלמּוד הּמראֹות? ׁשאר מּנין .הּצרעתּפתּו ּכמראה ∆«»»¬«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

ÔB‰¯Òaלח CLÓ· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿
:Ô¯eÁ Ô¯‰a Ô¯‰a«¬»«¬»«¿»

Ô¯‰aלט ÔB‰¯Òa CLÓ· ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»
ÈÎc ‡kLÓ· È‚Ò ‡e‰ ‡˜‰a Ô¯eÁ ÔÈÓÚ»¿»«¿»»¬»»≈¿«¿»¿≈

:‡e‰

ÈÎcמ ‡e‰ Á¯˜ dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈««¿«≈≈¿«¿≈
:‡e‰

¯dLÈמא ¯ÚN ¯zÈ È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ««¿«≈≈
:‡e‰ ÈÎc ‡e‰ LBÏb¿¿≈

·‚d˙eLBÏמב B‡ d˙eÁ¯˜· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿»»≈ƒ¿≈
‡È‰ ‡È‚Ò ˙e¯È‚Ò ˜BnÒ ¯eÁ LzÎÓ«¿«ƒ»«¿ƒ»¿»ƒ

:d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a¿»»≈ƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

טמא על אמר אם אבל הּכהן ּדברי ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּיֹועילּו

נתּכּון ּדלמא ּתקׁשה ולא יֹועיל, לא ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹטהֹור

ׁשהּוא הּוא ידע אפּלּו טהֹור ּבאֹומרֹו ְְֲִֶַַָָָהּכתּוב

ּכ ּברּורטהֹור, קדם ותצּדק ּדחּיה אּלא זֹו אין י ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשהּדין אחר אבל הלכה, ּבאה ׁשּכ ֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָהאמת

נבחר יֹותר הלכה, הּוא ּביּתּור קֹובעים ְְְֲִִִֵֶָָָָׁשאנּו

נכֹון ּכלל וזה ּדחּיֹות. מּלדחֹות נתּכּון לזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלֹומר

רז"ל מאמרי ליּׁשב וראיתי הּתֹורה. ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָּבפרּוׁש

פכ"ב)ׁשאמרּו נמסר(ויק"ר ׁשּלא ּדבר היה ׁשּלא ְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ

עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ואפּלּו ּבסיני, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָלמׁשה

אחר ּבמקֹום ואמרּו פי"ט)לחּדׁש, רּבי(במד"ר ּכי ְְְְִִֵֵַַַָָ

ּכאֹומרֹו משה ידע ּׁשּלא מה ּדֹורׁש היה ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹעקיבא

יעּין וכּו' נאמר לא אעׂשה עׂשיתים ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַַָֹֻהּדברים

לזה. ׁשּדֹומים מאמרים ּכּמה וכן ּדבריהם, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשם

אמת הן ּכי הּוא. הּמאמרים יּׁשּוב ּכי ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָונראה

יכֹול חכם ואין למׁשה נאמר ּתֹורה ּדבר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכל

ׁשּתצרף והגם משה, ּׁשּידע מּמה יֹותר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלדעת

ׁשּתּמּלא עד ּתֹורה מּתן מּיֹום יׂשראל ּדֹורֹות ְִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

אבל משה, ידעֹו ׁשּלא חּדּוׁש אין ּדעה ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹהארץ

ׁשּבכתב ּתֹורה ה' לֹו נתן משה ּכי הּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹההפרׁש

הּוא ּברּו האדֹון והּנה ּפה, ׁשּבעל ְְְִֵֶֶַָָָָותֹורה

ּתֹורה ּכל ׁשּבכתב ּבּתֹורה רׁשם יתּבר ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָּבחכמתֹו

למׁשה הֹודיע לא אבל למׁשה, ׁשאמר ּפה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבעל

רמּוז הּוא היכן ּפה ּבעל לֹו ּׁשּנתן מה ְֵֶֶַַַָָָָּכל

יׂשראל ּבני עבֹודת היא וזֹו ׁשּבכתב ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבּתֹורה

למׁשה ׁשּנאמרּו ההלכֹות ללּבׁש ּתֹורה ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָעמלי

מקֹום להם יּתנּו ּכּלן והּדרׁשֹות והּסֹודֹות ְְְְְִִֶַַַָָָָֻּבסיני

הּתּנאים ּבאּו ּתמצא ולזה ׁשּבכתב, ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּבּתֹורה

ּדרׁשֹותם וכל וכּו' וספרי ּכהנים ּתֹורת ְְְְְְְֲִִִִַָָָֹוחּברּו

והלּביׁשּום ההלכֹות ּפי על אּלא אינם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבּכתּובים

הּיֹום ועד ואחריהם ׁשּבכתב, ּתמימה ה' ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָּבתֹורת

הּמקראֹות לדּיק ּתֹורה ּבני הּקדׁש עבֹודת היא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹזֹו

ׁשּבעל ּתֹורה ׁשהם הּמאמרים ּפי על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּוליּׁשבם

ארץ הּנקראת הּתֹורה עבֹודת היא וזֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָּפה,

לדעת ּכּלֹו למׁשה נמסר לא זה וענין ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֻהחּיים,

רמּוזה ּכּלּה היא היכן ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְִֵֶֶַָָָָָֻּכל

רּבי ׁשּדרׁש ז"ל אמרּו ולזה ׁשּבכתב, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּבּתֹורה

הּכּונה אין משה, ידעם ׁשלא ּדרׁשֹות ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹעקיבא

מּמּנּוׁשּלא הלא ּדברים ׁשל עּקרן משה ידע ְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

לחּדׁש, עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה אפּלּו ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹהּכל

רמּוזים היכן ודּיּוקם סמיכתם ידע ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאּלא

הּלל ׁשּדרׁש ּׁשּלפנינּו מה האֹות ל וזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,

ולא ּפה ּבעל למׁשה ׁשּנאמרה ההלכה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהּכתּוב

ּודרׁשּה, הּלל ּובא ּבּכתּוב עּקרּה למׁשה ה' ְְִִִֵֶַָָָָָָָּגּלה

הם: נכֹונים אּלּו ְְִִֵֵָּודברים
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ּבׁשני ונּדֹון מראֹות ּבארּבע ׁשּמטּמא ּבֹו? אמּור ּומהּו בעֹורֿבׂשרֹו". ּכיֿיהיה "אדם ּבׂשר': 'עֹור ּבפרׁשת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהאמּור
ׂשער, מקֹום ׁשל נתקין ּכמראה ולא אחד, ּבׁשבּוע נּדֹון ׁשהּוא ּומכוה, ּבׁשחין האמּור צרעת ּכמראה ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשבּועֹות,

ותֹולדּתּה ּבהרת ותֹולדּתּה, ׂשאת מראֹות: ּבארּבע מטּמאין .ׁשאין ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

(âî)úîcîãà äðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´£©§¤½¤
:øNa øBò úòøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬¨¨«

(ãî)BLàøa ïäkä epànèé ànè àeä àîè àeä òeøö-Léà¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬
:Bòâð¦§«

i"yx£BÚ‚� BL‡¯a∑את לרּבֹות יטּמאּנּו", "טּמא לֹומר: ּתלמּוד המנּגעים? ׁשאר לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא לי אין ¿…ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
וגֹו'" פרמים יהיּו "ּבגדיו אֹומר: הּוא ּכּלן על החיים.ּכּלן. אור ְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

(äî)BLàøå íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà òeøväå§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ
àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô äéäé|:àø÷é àîè ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«

i"yx£ÌÈÓ¯Ù∑קרּועים.Úe¯Ù∑ׂשער ËÚÈ‰.מגּדל ÌÙNŒÏÚÂ∑ּכאבל.ÌÙN∑ּבלע"ז גרינו"ן הּׂשפתים, .ׂשער ¿Àƒְִ»«ְֵָָֻ¿«»»«¿∆ְֵָ»»ְְְִַַַַַָ
‡¯˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ∑מּמּנּו ויפרׁשּו טמא, ׁשהּוא ה)מׁשמיע .(מו"ק ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָ

(åî)áLé ããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§¨−¨¥´®¨¨´¥¥½
ñ :BáLBî äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−«¨«

i"yx£·LÈ „„a∑?ּבדד ליׁשב טמאים מּׁשאר ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו עּמֹו. יֹוׁשבים טמאים ׁשאר יהיּו ׁשּלא »»≈≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
יּבדל הּוא אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו איׁש ּבין הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא ÁnÏ�‰.הֹואיל ıeÁÓ∑לׁשלׁש חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָƒ««¬∆ְָֹ

סז)מחנֹות .(פסחים ֲַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl zegiy ihewl)

יּבדל הּוא אף . . הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא מו)הֹואיל יג, אחד(רש"י מּכל ּתענּוג מקּבל יתּברְך הּׁשם עינים': 'מאֹור ּבספר ּכתב ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּומביא . . הּבֹורא ּתענּוג מבּטל הּוא אמת, ּכׁשאֹומר אפּלּו מּיׂשראל, אחד על הרע לׁשֹון ּוכׁשּמדּבר . . ּגדֹול מרׁשע אפּלּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּיׂשראל,

עליו. ּבאים נגעים - מּדה ּכנגד מּדה ׂשכרֹו לכן לנגע. מענג ּומהּפְך . . ּכביכֹול עצבּות מּדת החייםּבֹו אור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(æî)ãâáa Bà øîö ãâáa úòøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−§¤¬¤
:íézLtהחיים אור ¦§¦«

LzÎÓ‡מג ˜ÈnÚ ‡‰Â ‡�‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»≈«¬»¿»«ƒ«¿»»
d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a ‡˜nÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿»»≈ƒ¿≈

:‡¯Òa CLÓ ‡˙e¯È‚Ò ÈÊÁÓk¿∆¡≈¿ƒ»¿«ƒ¿»

dp·‡ÒÈמד ‡·‡Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡e‰ ¯È‚Ò ¯·b¿«¿ƒ¿»»»√»¿»≈ƒ≈
:dLzÎÓ dLÈ¯a ‡�‰k«¬»¿≈≈«¿»≈

ÔB‰Èמה È‰BLe·Ï ‡LzÎÓ d· Èc ‡¯È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»¿ƒ¿
‡Ï·‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈ¯Ù È‰È dLÈ¯Â ÔÈÚf·Ó¿«¿ƒ¿≈≈¿≈¿ƒ«¿«»»«¬≈»
:È¯˜È Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÛhÚ˙Èƒ¿«»¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈

ÒÓ‡·מו ·‡ÒÓ È‰È d· ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk»≈ƒ«¿»»≈¿≈¿»»¿»»
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÈ È‰B„BÁÏa ‡e‰ƒ¿ƒ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»

:d·˙BÓ¿≈

e¯È‚Òמז LzÎÓ d· È‰È È¯‡ ‡Le·Ïe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk Le·Ïa B‡ ¯ÓÚ Le·Ïaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e‡.מד) ‡ÓË ‡e‰ Úe¯ˆלפרׁש נראה »«»≈ְְִֵֶָ

טהֹור ּבּפסּוק הּלל ׁשּפרׁש ּכדר ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּפסּוק

ּביֹותר מכרח הּוא וכאן ,ּבסמּו ׁשּכתבנּו ְְְְְֵֶַָָָָֻהּוא

אמר ‰e‡ּכי Úe¯ˆכן ּפי על ואף לגּופּה ִַָ»«ְְִֵַַָ

הּכהן טּמאֹו לא ואם הּכהן, ׁשּיטּמאהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹצרי

לֹומר וכפל טמאה, לֹו ‰e‡אין ‡ÓËלמעט ְְֵַַָָֻ»≈ְֵַ

ׁשטמא זה ּדוקא ּכי טמא הּטהֹור על אמר ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאם

אבל הּכהן ׁשּיטּמאּנּו הּוא האמת ּכפי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹהּוא

טמא זה אין טמא לֹו ואמר טהֹור היה ְִֵֵֵֶַָָָָָָאם

ׁשּכפל וטעם טהֹור, ep‡nËÈ,אּלא ‡nËּדרׁשּו ְֶֶַַַָָָ«≈¿«¿∆ְָ

ׁשּצריכין הּטמאֹות ּכל לרּבֹות ּכהנים ְְְְֲִִִֶַַַָֹֻּבתֹורת

ּכהן: ִִֵֹמּפי

Úe¯ˆ.‡e‰ּכי אּולי הּוא, צרעת אמר ולא »«ְִַַַַָָֹ

צרעת ׁשהפריח ּכ ּכל ּבֹו זלזל ׁשה' ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָלצד

מרּבה טמאתֹו ּכי יּגיד זה ּובגּבחּתֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָֻֻּבקרחּתֹו

על יחּוׁש ה' ּכי ּבהצנע, הּבאים נגעים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָמׁשאר

נמאס ּכי מֹוכיחֹות מעׂשיו וזה הּברּיֹות, ְְְְֲִִִִֶַַָָּכבֹוד

ולזה לצלן. רחמנא ּכזה נגע ויּסרֹו ה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעיני

אמר �‚BÚּגמר BL‡¯aלקריאתֹו טעם לתת ֶַָֹ¿…ƒ¿ְִִֵַַָָ

נגעֹו: ּבראׁשֹו ּכי וגֹו' צרּוע איׁש ְְְִִִֵַָֹּכן

ÈÓÈ.מו) Ïkׁשהּוא ּבֹו ׁשּנגעֹו זמן ּכל ּפרּוׁש »¿≈ְְִֵֶֶָָ

והּוא צרעּתֹו ּבטמאת יּׁשאר כן ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵַַָָֹֻעונֹו

ואֹומרֹוÓËÈ‡אֹומרֹו ּבטמאתֹו. יעמד ּפרּוׁש ְƒ¿»ְְְְֲֵַָֹֻ

‡e‰ ‡ÓËּדר על ב')אֹומרֹוּפרּוׁש (ירמיה »≈ְְְִֵֶֶַָ

מטּמאֹו הּוא ּברּו ה' ׁשאין ,רעת ְְְְֵֵֵֶַַָָָּתיּסר

ה' ואין ּפעּלתֹו לצד מעצמֹו הּוא טמא ְְְְֵֵֵֶַַָָָֻאּלא

אֹומר הּוא וכן ּדבר, לֹו ג')עֹוׂשה מה(איכה ְֵֵֵֶַָָָ

ז"ל ודרׁשּו חטאו על ּגבר חי אדם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָּיתאֹונן

תתר"מ) מה(ילקּוט ועּין ּדבריהם. ׁשם יעּין ְְְְִֵֵֶַַַַָֻ

ז')ּׁשּכתבּתי ד' ּתיטיב(ּבראׁשית אם הלֹוא ּבּפסּוק ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

ְֵׂשאת:

B‚Â'.מז) „‚a‰Âּדרׁש החּבּור, וא"ו אֹומרֹו ¿«∆∆¿ְִַַָָ

הּגלילי יֹוסי מחּוץ(ּבתו"כ)רּבי לׁשֹונֹו וזה ְְְְִִִִִֶַַ

ׁשהם הּבגדים על לּמד והּבגד מֹוׁשבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלּמחנה

ואמרּו מחנֹות, לׁשלׁשה חּוץ ׁשּלּוח ְְְְֲִִִַַָָטעּונים

המיחדים ּופׁשּתים צמר אּלא לי אין ׁשם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻעֹוד

וגֹו'. והּבגד לֹומר ּתלמּוד הּכלאים לרּבֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַמּנין

אּלא והּבגד וא"ו רּבּוי ּבא לא ּדלמא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹוקׁשה

מחנֹות לׁשלׁשה חּוץ ׁשּלּוח לדין להסמיכֹו ְְְְֲִִִִַַַָאֹו



rixfzנ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"k ycew zayl inei xeriy

"ּבּצמר לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, עּמּה. אחר ּדבר צריכה אינּה – ּתּׂשרף" ּבאׁש "הוא לֹומר: ּתלמּוד עּמֹו? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׂשרפם
אחר מּמין ׁשהן ׁשּבֹו, האמרּיֹות את להֹוציא בּפׁשּתים"? סח)אֹו אמרא(פסחים ּכמֹו ׂשפה, לׁשֹון אמרּיֹות, .. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(âð)Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬
øBò-éìk-ìëa Bà áøòá Bà éúMá: ©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«

(ãð)Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬
:úéðL íéîé-úòáL¦§©¨¦−¥¦«

i"yx£Ú‚p‰ BaŒ¯L‡ ּכּלֹו∑‡˙ הּבגד ּכל יכֹול הּנגע". אׁשרּֿבֹו "את לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? הּנגע מקֹום טעּוןיכֹול ≈¬∆«»«ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
עּמֹו הּבגד מן יכּבס ּכיצד? הא "הּנגע". לֹומר: ּתלמּוד .ּכּבּוס? ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ß 'a xc` f"k ycew zay ß

(äð)éøçà ïäkä äàøå|Côä-àì äpäå òâpä-úà ñakä §¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â«Ÿ¨©̧
epôøNz Làa àeä àîè äNô-àì òâpäå Bðéò-úà òâpä©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½¨¥−¦§§¤®

:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úúçt§¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«
i"yx£Òak‰ È¯Á‡∑העׂשֹות ‡˙B�ÈÚŒ.לׁשֹון Ú‚p‰ CÙ‰Œ‡Ï∑מּמראיתֹו הכהה NÙŒ‡Ï‰.לא Ú‚p‰Â∑,ׁשמענּו «¬≈À«≈ְֵָ…»««∆«∆≈ְְִִַָֹֻ¿«∆«…»»ְַָ

ּתלמּוד לֹו? יעׂשה מה יֹודע איני ּפׁשה, ולא הפ ּופׁשה. הפ לא לֹומר צרי ואין טמא. ּפׂשה, ולא הפ לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשאם
ּורמזּתיה ּכהנים, ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', אֹומרים וחכמים יהּודה. רּבי ּדברי מּכלֿמקֹום, הּנגע", את "והסּגיר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר:

אפניו על הּמקרא ליּׁשב ‰Â‡.ּכאן ˙˙Át∑ּכמֹו ּגּמא, יז)לׁשֹון ב היא,(שמואל ׁשפלה ּכלֹומר הּפחתים", "ּבאחת : ְְְִֵַַַָָָָ¿∆∆ƒְְְְְְִִַַַַָָָָֻ
ׁשֹוקעין ׁשּמראיו ·‚BzÁa.נגע B‡ BzÁ¯˜a∑בחדתּותּה אֹו ּבׁשחיקּותּה יׁשנים.∑˜¯BzÁ.ּכתרּגּומֹו: ׁשחקים ְְִֶֶַַָ¿»«¿¿««¿ְְְְִִֵֵַַָ»«¿ְְִִָָ

ונאמרה ּבאדם, וגּבחת" "קרחת נאמרה טהֹורה? ׁשהיא ּבבגדים לפריחה מּנין ׁשוה: לגזרה ׁשהצר הּמדרׁש ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּומּפני
לׁשֹון הּכתּוב אחז לכ טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּכאן אף טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּלהּלן מה ּבבגדים. וגּבחת" ְְְְְְְִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ"קרחת
נכּתב ּכאּלּו חדׁשים, לׁשֹון - וגּבחת יׁשנים, לׁשֹון - קרחת מׁשמעֹו: זהּו ותרּגּומֹו, ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ"קרחת
וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון והּגּבחת אחֹורים לׁשֹון ׁשהּקרחת ּבקדמּותֹו, אֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָּבאחריתֹו

ּכהנים ּבתֹורת מפרׁש ּכ ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ׁשּׁשֹופע ּכל .והּקרחת, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(åð)Búà ñakä éøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®
Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬¦©§¦−¬

:áøòä-ïî¦¨¥«¤
i"yx£B˙‡ Ú¯˜Â∑ויׂשרפּנּו הּבגד מן הּנגע מקֹום .יקרע ¿»«…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

(æð)Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz-íàå§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´
Ba-øLà úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬£¤−

:òâpä©¨«©
i"yx£‡Â‰ ˙Á¯t∑וצֹומח החֹוזר epÙ¯Nz.ּדבר L‡a∑הּבגד ּכל .את …««ƒְֵֵַַָָ»≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ

(çð)øLà øBòä éìk-ìë-Bà áøòä-Bà éúMä-Bà ãâaäå§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´
:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñå ñaëz§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«

i"yx£Ú‚p‰ Ì‰Ó ¯ÒÂ∑לגמרי הּנגע מּמּנּו סר ּכהן, עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו È�L˙.אם ÒaÎÂ∑.טבילה לׁשֹון ¿»≈∆«»«ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ¿À«≈ƒְְִָ

LzÎÓ‡נג ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈«¬»¿»»≈«¿»»
Ô‡Ó ÏÎa B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«

:CLÓcƒ¿»

LzÎÓ‡נד d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»
:˙e�È�z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d�¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

Â‰‡נה ‡LzÎÓ ˙È e¯eÁc ¯˙a ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»«¿»»¿»
‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓ ‡LzÎÓ ‡�L ‡Ï»¿»«¿»»ƒ«¬»«¿»»»
‡È‰ ‡¯·z dp„˜Bz ‡¯e�a ‡e‰ ·‡ÒÓ ÛÒB‡≈¿»»¿»¿ƒ≈«¿»ƒ

:d˙e˙cÁ· B‡ d˙e˜ÈÁLaƒ¿ƒ≈¿«»≈

a˙¯נו ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡�‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡Le·Ï ÔÓ d˙È ÚÊ·e d˙È e¯ÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ

:‡·¯Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓ B‡ ‡kLÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

‡Bנז ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa „BÚ ÈÊÁ˙z Ì‡Â¿ƒƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
‡È‰ ‡È‚Ò CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿»«ƒ¿«»¿»ƒ

:‡LzÎÓ d· Èc ˙È dp„˜B˙ ‡¯e�a¿»¿ƒ≈»ƒ≈«¿»»

Ô‡Óנח ÏÎ B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡Le·Ïe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ ¯eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙e�È�z ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyiy meil inei xeriy

(çî)Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½−
:øBò úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤«

i"yx£¯ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑,ּפׁשּתים צמרׁשל ׁשל ·BÚ¯.אֹו B‡∑מלאכה ּבֹו נעׂשה ׁשּלא עֹור Î‡ÏÓŒÏÎa˙.זה B‡ «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ¿»¿∆∆
¯BÚ∑מלאכה ּבֹו ׁשּנעׂשה עֹור .זה ְֲֶֶַָָָ

(èî)÷ø÷øé òâpä äéäå|øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà §¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
àeä úòøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©®

:ïäkä-úà äàøäå§¨§−̈¤©Ÿ¥«
i"yx£˜¯˜¯È∑ׁשּבירּקין ׁשּבאדּמים∑‡„ÌcÓ.ירק .אדם ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»ֲִֶַָֹֻ

(ð)úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬
íéîé:החיים אור ¨¦«

(àð)àøåãâaa òâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤
øBòä äNòé-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−

:àeä àîè òâpä úøàîî úòøö äëàìîì¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«
i"yx£˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ∑"ממאיר "סּלֹון כח)לׁשֹון הימּנּו'(יחזקאל ּתהנה ׁשּלא מארה, ּבֹו 'ּתן ּומדרׁשֹו: ּבלע"ז. .פויינט"ש »«««¿∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(áð)éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå|øîva áøòä-úà Bà §¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ
òâpä Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà́©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−©¨®©

:óøOz Làa àåä úøàîî úòøö-ék¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«
i"yx£ÌÈzLt· B‡ ¯Óva∑ּפׁשּתן ואניצי צמר ּגּזי יביא יכֹול ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל «∆∆«ƒ¿ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ÓÚÏe¯‡מח ‡�zÎÏ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „È·Ú ÏÎa B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»

‡Bמט ‡Le·Ïa ˜BnÒ B‡ ˜B¯È ‡LzÎÓ È‰ÈÂƒ≈«¿»»»«ƒ¿»
Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ·¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«
:‡�‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ CLÓcƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

LzÎÓ‡נ ˙È ¯bÒÈÂ ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«»«¿»»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ

‡¯Èנא ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»¿ƒ»»¬≈
B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»
‡kLÓ „·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈«¿»
·‡ÒÓ ‡LzÎÓ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»«¿»»¿»»

:‡e‰

È˙נב B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»
Ô‡Ó Ïk ˙È B‡ ‡�zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»»«
˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ d· È‰È Èc CLÓcƒ¿«ƒ¿≈≈«¿»»¬≈¿ƒ

:„˜Bzz ‡¯e�a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ¿«¿»ƒ¿»ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹוסי רּבי ּדרׁשת ּכי ואּולי ּכלאים. לרּבֹות ְְְְִִִִִַַַַַָאֹו

מה"א ּכלאים רּבּוי ּודרׁשת מּוא"ו, היא ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָהּגלילי

ּובגד: אמר ּׁשּלא מּמה והּבגד ְִֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשל

„‚·a.'B‚Â „‚·a B‡ ¯Óˆלּמה לדעת צרי ¿∆∆∆∆¿∆∆¿ִַַָָָָ

צמר‡Bאמר ּבבגד לֹומר הסּפיק ולא ְְְִִֶֶֶֶַַָֹ

ּבעל הרב לדברי ּגם ּומה ּפׁשּתים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּובבגד

לרּבֹות ׁשהצר ׁשּטעם ׁשּפרׁש אהרן ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֻקרּבן

ּכל ׁשחּלקם אֹו הּכתּוב ׁשאמר לצד ְְְִִִֶֶַַַַָָָָּכלאים

צרי היה ׁשּלא הּקׁשיא ּתגּדל לבּדֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻאחד

ּתגּדל ועֹוד והּבגד, רּבּוי ולא אֹו לא ְְְְְִִִֶֶַַֹֹֹלכּתב

יהיּו יכֹול ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ׁשאמרּו ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֻהּקׁשיא

צבּועים ׁשאינם ּבין צבּועים ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶַָמטּמאין

ּפׁשּתים ּבבגד אֹו צמר ּבבגד לֹומר ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַּתלמּוד

ע"כ, ּכברּיתֹו צמר אף ּכברּיתֹו ּפׁשּתים ְְְִִִִִִֶֶַַָָמה

מּמה זה הכחיׁש אדרּבה הּכתּוב הלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹקׁשה

צמר ללמד ׁשאין לֹומר חּלקם אֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹּׁשאמר

ְִִִמּפׁשּתים:

‰‡¯�Âלֹומר הּכתּוב צרי יטעה‡Bּכי ׁשּלא ¿ƒ¿∆ְִִִֶֶַַָָֹ

אּלא ּבנגעים יטמא ׁשּלא לֹומר ְְִִִֶֶַָָָָָֹאדם

ּובגד צמר ּבגד הּדר זה על ׁשניהם ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַּבגד

ּתבת ּכן אם אֹו, לֹומר ּתלמּוד עּמֹו ְְִִִִֵֵַַַּפׁשּתים

סמיכּות מעּכבת ואינּה לעצמּה צריכה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָאֹו

ּבבגד הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה לפׁשּתים, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָצמר

אם הּדין הּוא אלא צמר ּדוקא ולאו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָצמר

ולזה ּבּדין, ׁשוים ׁשניהם ּפׁשּתים ּבגד ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָיהיה

ּדר ׁשאין ּפרּוׁש ּכברּיתֹו, ּפׁשּתים מה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָּדרׁשּו

ּבגדי לצּבע אדם וכּו',ּבני צמר אף ּפׁשּתים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

לצד לא מּוהּבגד ּכלאים לרּבֹות ּׁשהצר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַֹֻּומה

ּבעל ׁשחׁשב ּכמֹו אֹו מּתבת ׁשּיבֹוא ְִֵֶֶַַַַַָָָהּטעּות

אּלא הּכתּוב אמר ׁשּלא לצד אּלא אהרן ְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹקרּבן

ואם לֹומר, לנּו מּנין ּכלאים ּופׁשּתים, ְְְִִִִִִִֶֶַַַָצמר

ּכדברי אֹו ׁשאמר לצד ׁשהצר אֹומרים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻהיינּו

ּבּה ּתבֹוא אֹו ּתבת ּכן אם אהרן קרּבן ְֲִֵֵַַַַַָָָֹּבעל

הּפׁשּתים ּובין הּצמר ּבין ׁשּפסקה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּסברא

לרּבֹות הּכתּוב הצר זה ׁשּלצד ּדבר ְְְְֶֶַַַַָָָָֻלכל

אין מעּתה ּפסקּה, אֹו ּכי הּכתּוב הצּדיק ְְִִִֵֵֶַַָָָָָּובזה

אֹו והלא ּכברּיתֹו ּפׁשּתים מה לֹומר ְְֲִִִִַַַָָֹמקֹום

והבן: ְְְֵֵַָאפסקיה

ÈbÒ‰Â¯.נ) 'B‚Â Ô‰k‰ ‰‡¯Âלדעת צרי ¿»»«…≈¿¿ƒ¿ƒִַַָָ

הּבגד צרעת מׁשּפט הּכתּוב ׁשּנה ּטעם ְִִֶֶַַַַַַַַָָָמה

ּבלא יׁשנּה אדם ׁשּצרעת אדם, צרעת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּמׁשּפט

ׁשהיא הגם הּבגד וצרעת צרעת ּכׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהסּגר

אף היא צרעת נגע הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו ְִֶֶַַַַַַַַָָָָצרעת

אּלא הּכהן ׁשּיטּמאּנּו ּצּוה לא כן ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעל

ּבגדי הּכתּוב מחׁשיב זה ּכפי ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָיסגירּנּו,

לצד הּבגדים ּכי ונראה עצמֹו, מאדם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאדם

יחלט ראׁשֹונה ּבפעם אם ּכליֹונֹו הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָֻׁשהחלטֹו

על לׁשּוב ּתׁשּובה לבעל ּתרּופה אין ּכן ְְְִֵֵַַַָָָאם

לנּו קדם ּוכבר ּבעבּורֹו, ּבא זה ׁשּצרעת ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָחטא

אדם, ממֹון וכליֹון ּבהפסד ה' יחּפץ לא ְְְְְְִִֵֶַָָֹֹּכי

ז"ל ּׁשּדרׁשּו מה ּולמד פי"בצא נגעים (תו"כ, ְְְִֵֶַַָָ

הּביתמ"ה) את ּופּנּו הּכהן וצּוה ְִִִֵֶַַַַָָֹּבּפסּוק

ׁשל הּבזּוי ממֹון על אפּלּו חס ֲִֶֶַַָָָׁשהקב"ה

ּבּבגדים נגע ל אין ּכן על אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהרׁשעים,

האדם ּכן ּׁשאין מה אחד, ּבפעם ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּיחלט

ׁשהרי החלטֹו אחר ּגם ותּקּון ּבתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׁשנֹו

אּלא ּבהחלטֹו נאבד יּוסראינֹו ּובׁשּובֹו נבּדל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָ

חלּוטה לצרעת יׁשנּה לזה וטהר הּנגע ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמּנּו

ה': ּדרכי ויׁשרים ראׁשֹונה, ְְִִִֵַַַָָּבפעם

ÚÈ¯Êz ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»««¿ƒ«



ני rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"k ycew zayl inei xeriy

"ּבּצמר לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, עּמּה. אחר ּדבר צריכה אינּה – ּתּׂשרף" ּבאׁש "הוא לֹומר: ּתלמּוד עּמֹו? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׂשרפם
אחר מּמין ׁשהן ׁשּבֹו, האמרּיֹות את להֹוציא בּפׁשּתים"? סח)אֹו אמרא(פסחים ּכמֹו ׂשפה, לׁשֹון אמרּיֹות, .. ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(âð)Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬
øBò-éìk-ìëa Bà áøòá Bà éúMá: ©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«

(ãð)Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬
:úéðL íéîé-úòáL¦§©¨¦−¥¦«

i"yx£Ú‚p‰ BaŒ¯L‡ ּכּלֹו∑‡˙ הּבגד ּכל יכֹול הּנגע". אׁשרּֿבֹו "את לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? הּנגע מקֹום טעּוןיכֹול ≈¬∆«»«ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
עּמֹו הּבגד מן יכּבס ּכיצד? הא "הּנגע". לֹומר: ּתלמּוד .ּכּבּוס? ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ß 'a xc` f"k ycew zay ß

(äð)éøçà ïäkä äàøå|Côä-àì äpäå òâpä-úà ñakä §¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â«Ÿ¨©̧
epôøNz Làa àeä àîè äNô-àì òâpäå Bðéò-úà òâpä©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½¨¥−¦§§¤®

:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úúçt§¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«
i"yx£Òak‰ È¯Á‡∑העׂשֹות ‡˙B�ÈÚŒ.לׁשֹון Ú‚p‰ CÙ‰Œ‡Ï∑מּמראיתֹו הכהה NÙŒ‡Ï‰.לא Ú‚p‰Â∑,ׁשמענּו «¬≈À«≈ְֵָ…»««∆«∆≈ְְִִַָֹֻ¿«∆«…»»ְַָ

ּתלמּוד לֹו? יעׂשה מה יֹודע איני ּפׁשה, ולא הפ ּופׁשה. הפ לא לֹומר צרי ואין טמא. ּפׂשה, ולא הפ לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשאם
ּורמזּתיה ּכהנים, ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', אֹומרים וחכמים יהּודה. רּבי ּדברי מּכלֿמקֹום, הּנגע", את "והסּגיר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר:

אפניו על הּמקרא ליּׁשב ‰Â‡.ּכאן ˙˙Át∑ּכמֹו ּגּמא, יז)לׁשֹון ב היא,(שמואל ׁשפלה ּכלֹומר הּפחתים", "ּבאחת : ְְְִֵַַַָָָָ¿∆∆ƒְְְְְְִִַַַַָָָָֻ
ׁשֹוקעין ׁשּמראיו ·‚BzÁa.נגע B‡ BzÁ¯˜a∑בחדתּותּה אֹו ּבׁשחיקּותּה יׁשנים.∑˜¯BzÁ.ּכתרּגּומֹו: ׁשחקים ְְִֶֶַַָ¿»«¿¿««¿ְְְְִִֵֵַַָ»«¿ְְִִָָ

ונאמרה ּבאדם, וגּבחת" "קרחת נאמרה טהֹורה? ׁשהיא ּבבגדים לפריחה מּנין ׁשוה: לגזרה ׁשהצר הּמדרׁש ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּומּפני
לׁשֹון הּכתּוב אחז לכ טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּכאן אף טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּלהּלן מה ּבבגדים. וגּבחת" ְְְְְְְִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ"קרחת
נכּתב ּכאּלּו חדׁשים, לׁשֹון - וגּבחת יׁשנים, לׁשֹון - קרחת מׁשמעֹו: זהּו ותרּגּומֹו, ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ"קרחת
וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון והּגּבחת אחֹורים לׁשֹון ׁשהּקרחת ּבקדמּותֹו, אֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָּבאחריתֹו

ּכהנים ּבתֹורת מפרׁש ּכ ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ׁשּׁשֹופע ּכל .והּקרחת, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(åð)Búà ñakä éøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®
Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬¦©§¦−¬

:áøòä-ïî¦¨¥«¤
i"yx£B˙‡ Ú¯˜Â∑ויׂשרפּנּו הּבגד מן הּנגע מקֹום .יקרע ¿»«…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

(æð)Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz-íàå§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´
Ba-øLà úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬£¤−

:òâpä©¨«©
i"yx£‡Â‰ ˙Á¯t∑וצֹומח החֹוזר epÙ¯Nz.ּדבר L‡a∑הּבגד ּכל .את …««ƒְֵֵַַָָ»≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ

(çð)øLà øBòä éìk-ìë-Bà áøòä-Bà éúMä-Bà ãâaäå§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´
:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñå ñaëz§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«

i"yx£Ú‚p‰ Ì‰Ó ¯ÒÂ∑לגמרי הּנגע מּמּנּו סר ּכהן, עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו È�L˙.אם ÒaÎÂ∑.טבילה לׁשֹון ¿»≈∆«»«ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ¿À«≈ƒְְִָ

LzÎÓ‡נג ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈«¬»¿»»≈«¿»»
Ô‡Ó ÏÎa B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«

:CLÓcƒ¿»

LzÎÓ‡נד d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»
:˙e�È�z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d�¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

Â‰‡נה ‡LzÎÓ ˙È e¯eÁc ¯˙a ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»«¿»»¿»
‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓ ‡LzÎÓ ‡�L ‡Ï»¿»«¿»»ƒ«¬»«¿»»»
‡È‰ ‡¯·z dp„˜Bz ‡¯e�a ‡e‰ ·‡ÒÓ ÛÒB‡≈¿»»¿»¿ƒ≈«¿»ƒ

:d˙e˙cÁ· B‡ d˙e˜ÈÁLaƒ¿ƒ≈¿«»≈

a˙¯נו ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡�‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡Le·Ï ÔÓ d˙È ÚÊ·e d˙È e¯ÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ

:‡·¯Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓ B‡ ‡kLÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

‡Bנז ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa „BÚ ÈÊÁ˙z Ì‡Â¿ƒƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
‡È‰ ‡È‚Ò CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿»«ƒ¿«»¿»ƒ

:‡LzÎÓ d· Èc ˙È dp„˜B˙ ‡¯e�a¿»¿ƒ≈»ƒ≈«¿»»

Ô‡Óנח ÏÎ B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡Le·Ïe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ ¯eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙e�È�z ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyiy meil inei xeriy

(çî)Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½−
:øBò úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤«

i"yx£¯ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑,ּפׁשּתים צמרׁשל ׁשל ·BÚ¯.אֹו B‡∑מלאכה ּבֹו נעׂשה ׁשּלא עֹור Î‡ÏÓŒÏÎa˙.זה B‡ «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ¿»¿∆∆
¯BÚ∑מלאכה ּבֹו ׁשּנעׂשה עֹור .זה ְֲֶֶַָָָ

(èî)÷ø÷øé òâpä äéäå|øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà §¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
àeä úòøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©®

:ïäkä-úà äàøäå§¨§−̈¤©Ÿ¥«
i"yx£˜¯˜¯È∑ׁשּבירּקין ׁשּבאדּמים∑‡„ÌcÓ.ירק .אדם ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»ֲִֶַָֹֻ

(ð)úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬
íéîé:החיים אור ¨¦«

(àð)àøåãâaa òâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤
øBòä äNòé-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−

:àeä àîè òâpä úøàîî úòøö äëàìîì¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«
i"yx£˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ∑"ממאיר "סּלֹון כח)לׁשֹון הימּנּו'(יחזקאל ּתהנה ׁשּלא מארה, ּבֹו 'ּתן ּומדרׁשֹו: ּבלע"ז. .פויינט"ש »«««¿∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(áð)éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå|øîva áøòä-úà Bà §¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ
òâpä Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà́©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−©¨®©

:óøOz Làa àåä úøàîî úòøö-ék¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«
i"yx£ÌÈzLt· B‡ ¯Óva∑ּפׁשּתן ואניצי צמר ּגּזי יביא יכֹול ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל «∆∆«ƒ¿ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ÓÚÏe¯‡מח ‡�zÎÏ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „È·Ú ÏÎa B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»

‡Bמט ‡Le·Ïa ˜BnÒ B‡ ˜B¯È ‡LzÎÓ È‰ÈÂƒ≈«¿»»»«ƒ¿»
Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ·¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«
:‡�‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ CLÓcƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

LzÎÓ‡נ ˙È ¯bÒÈÂ ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«»«¿»»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ

‡¯Èנא ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»¿ƒ»»¬≈
B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»
‡kLÓ „·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈«¿»
·‡ÒÓ ‡LzÎÓ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»«¿»»¿»»

:‡e‰

È˙נב B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»
Ô‡Ó Ïk ˙È B‡ ‡�zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»»«
˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ d· È‰È Èc CLÓcƒ¿«ƒ¿≈≈«¿»»¬≈¿ƒ

:„˜Bzz ‡¯e�a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ¿«¿»ƒ¿»ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹוסי רּבי ּדרׁשת ּכי ואּולי ּכלאים. לרּבֹות ְְְְִִִִִַַַַַָאֹו

מה"א ּכלאים רּבּוי ּודרׁשת מּוא"ו, היא ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָהּגלילי

ּובגד: אמר ּׁשּלא מּמה והּבגד ְִֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשל

„‚·a.'B‚Â „‚·a B‡ ¯Óˆלּמה לדעת צרי ¿∆∆∆∆¿∆∆¿ִַַָָָָ

צמר‡Bאמר ּבבגד לֹומר הסּפיק ולא ְְְִִֶֶֶֶַַָֹ

ּבעל הרב לדברי ּגם ּומה ּפׁשּתים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּובבגד

לרּבֹות ׁשהצר ׁשּטעם ׁשּפרׁש אהרן ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֻקרּבן

ּכל ׁשחּלקם אֹו הּכתּוב ׁשאמר לצד ְְְִִִֶֶַַַַָָָָּכלאים

צרי היה ׁשּלא הּקׁשיא ּתגּדל לבּדֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻאחד

ּתגּדל ועֹוד והּבגד, רּבּוי ולא אֹו לא ְְְְְִִִֶֶַַֹֹֹלכּתב

יהיּו יכֹול ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ׁשאמרּו ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֻהּקׁשיא

צבּועים ׁשאינם ּבין צבּועים ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶַָמטּמאין

ּפׁשּתים ּבבגד אֹו צמר ּבבגד לֹומר ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַּתלמּוד

ע"כ, ּכברּיתֹו צמר אף ּכברּיתֹו ּפׁשּתים ְְְִִִִִִֶֶַַָָמה

מּמה זה הכחיׁש אדרּבה הּכתּוב הלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹקׁשה

צמר ללמד ׁשאין לֹומר חּלקם אֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹּׁשאמר

ְִִִמּפׁשּתים:

‰‡¯�Âלֹומר הּכתּוב צרי יטעה‡Bּכי ׁשּלא ¿ƒ¿∆ְִִִֶֶַַָָֹ

אּלא ּבנגעים יטמא ׁשּלא לֹומר ְְִִִֶֶַָָָָָֹאדם

ּובגד צמר ּבגד הּדר זה על ׁשניהם ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַּבגד

ּתבת ּכן אם אֹו, לֹומר ּתלמּוד עּמֹו ְְִִִִֵֵַַַּפׁשּתים

סמיכּות מעּכבת ואינּה לעצמּה צריכה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָאֹו

ּבבגד הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה לפׁשּתים, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָצמר

אם הּדין הּוא אלא צמר ּדוקא ולאו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָצמר

ולזה ּבּדין, ׁשוים ׁשניהם ּפׁשּתים ּבגד ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָיהיה

ּדר ׁשאין ּפרּוׁש ּכברּיתֹו, ּפׁשּתים מה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָּדרׁשּו

ּבגדי לצּבע אדם וכּו',ּבני צמר אף ּפׁשּתים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

לצד לא מּוהּבגד ּכלאים לרּבֹות ּׁשהצר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַֹֻּומה

ּבעל ׁשחׁשב ּכמֹו אֹו מּתבת ׁשּיבֹוא ְִֵֶֶַַַַַָָָהּטעּות

אּלא הּכתּוב אמר ׁשּלא לצד אּלא אהרן ְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹקרּבן

ואם לֹומר, לנּו מּנין ּכלאים ּופׁשּתים, ְְְִִִִִִִֶֶַַַָצמר

ּכדברי אֹו ׁשאמר לצד ׁשהצר אֹומרים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻהיינּו

ּבּה ּתבֹוא אֹו ּתבת ּכן אם אהרן קרּבן ְֲִֵֵַַַַַָָָֹּבעל

הּפׁשּתים ּובין הּצמר ּבין ׁשּפסקה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּסברא

לרּבֹות הּכתּוב הצר זה ׁשּלצד ּדבר ְְְְֶֶַַַַָָָָֻלכל

אין מעּתה ּפסקּה, אֹו ּכי הּכתּוב הצּדיק ְְִִִֵֵֶַַָָָָָּובזה

אֹו והלא ּכברּיתֹו ּפׁשּתים מה לֹומר ְְֲִִִִַַַָָֹמקֹום

והבן: ְְְֵֵַָאפסקיה

ÈbÒ‰Â¯.נ) 'B‚Â Ô‰k‰ ‰‡¯Âלדעת צרי ¿»»«…≈¿¿ƒ¿ƒִַַָָ

הּבגד צרעת מׁשּפט הּכתּוב ׁשּנה ּטעם ְִִֶֶַַַַַַַַָָָמה

ּבלא יׁשנּה אדם ׁשּצרעת אדם, צרעת ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּמׁשּפט

ׁשהיא הגם הּבגד וצרעת צרעת ּכׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהסּגר

אף היא צרעת נגע הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו ְִֶֶַַַַַַַַָָָָצרעת

אּלא הּכהן ׁשּיטּמאּנּו ּצּוה לא כן ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעל

ּבגדי הּכתּוב מחׁשיב זה ּכפי ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָיסגירּנּו,

לצד הּבגדים ּכי ונראה עצמֹו, מאדם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאדם

יחלט ראׁשֹונה ּבפעם אם ּכליֹונֹו הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָֻׁשהחלטֹו

על לׁשּוב ּתׁשּובה לבעל ּתרּופה אין ּכן ְְְִֵֵַַַָָָאם

לנּו קדם ּוכבר ּבעבּורֹו, ּבא זה ׁשּצרעת ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָחטא

אדם, ממֹון וכליֹון ּבהפסד ה' יחּפץ לא ְְְְְְִִֵֶַָָֹֹּכי

ז"ל ּׁשּדרׁשּו מה ּולמד פי"בצא נגעים (תו"כ, ְְְִֵֶַַָָ

הּביתמ"ה) את ּופּנּו הּכהן וצּוה ְִִִֵֶַַַַָָֹּבּפסּוק

ׁשל הּבזּוי ממֹון על אפּלּו חס ֲִֶֶַַָָָׁשהקב"ה

ּבּבגדים נגע ל אין ּכן על אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהרׁשעים,

האדם ּכן ּׁשאין מה אחד, ּבפעם ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּיחלט

ׁשהרי החלטֹו אחר ּגם ותּקּון ּבתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׁשנֹו

אּלא ּבהחלטֹו נאבד יּוסראינֹו ּובׁשּובֹו נבּדל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָ

חלּוטה לצרעת יׁשנּה לזה וטהר הּנגע ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמּנּו

ה': ּדרכי ויׁשרים ראׁשֹונה, ְְִִִֵַַַָָּבפעם

ÚÈ¯Êz ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»««¿ƒ«
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rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"k ycew zayl inei xeriy

'ויצטּבע'. ּתרּגּומֹו לכ לטּבל, אּלא ללּבּון ׁשאינֹו מּזה, חּוץ "ויתחּור", לּבּון: לׁשֹון זֹו ׁשּבפרׁשה 'ּכּבּוסין' ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתרּגּום
'וּיצטּבע' מתרּגמין לטבילה, ׁשהן ּבגדים ּכּבּוסי ּכל .וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr f zegiy ihewl)

טבילה נח)לׁשֹון יג, ּפנים.(רש"י ּבׁשני זה ּכּבּוס ׁשל הּמּטרה את לבאר הסרתאאפׁשר לּבּון.הּנגע. – מׁשמעּותּה זה ּולפי .ב, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

"וכּבסטמאתהסרת ׁשּנאמר ּומּמה טבילה. – מׁשמעּותּה ואז הּבגד, ּבכל ׁשהתּפּׁשטה ּבהמׁשְךׁשניתהּנגע ּבא ׁשהּוא מׁשמע " ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

את והּׁשני הּנגע, את מסיר הראׁשֹון הּבגד: את מטהרים ׁשּׁשניהם היינּו 'טבילה', לׁשֹון מפרׁש לכן ּדֹומה. ּתכן להם ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלראׁשֹון

הּׁשני. רק הּבגד, את טהר לא ּכלל ׁשהראׁשֹון נמצא – 'לּבּון' לׁשֹון הּוא אם אְך ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה.

(èð)øîvä ãâa úòøö-òâð úøBz úàæ|Bà íézLtä Bà ÂŸ©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³
ôôô :Bànèì Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áøòä Bà éúMä©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬§©§«

סימן. בני"ה פסוקים, תזריעס"ז פרשת חסלת

ÓÚ¯נט Le·Ïa e¯È‚Ò LzÎÓ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿«¿«¿ƒƒ¿¬«
Ô‡Ó Ïk B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡�zÎ B‡ƒ»»ƒ¿»«¿»»«
Ù Ù Ù :d˙e·‡ÒÏ B‡ d˙eÈk„Ï CLÓcƒ¿»¿«»≈¿«¬≈

ú"åîùì òéøæú úùøôì äøèôäã á-íéëìî
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א וכ"ג אד"ר והקודמם ושלאחריו, בתוך הדברים כותב השאלה, מה הוא 

רצונו )של הקב"ה( מה יעשה האדם ויצא ידי חובתו.

ישר  ועשיית האדם  רבים,  והמה בקשו חשבונות  ישר  נאמר האלקים עשה את האדם  כבר  הנה 

מבואר בספר הישר היא תורתנו הק' תורה שבכתב ותורה שבעל פה שבהם נגלה רצון העליון ברוך הוא, 

ובהם מבוארים העצות לבירור הספיקות אם מתעוררים בזה, וכן העצות איך להבחין מה בא מצד הקדושה 

וכו' וענין האחרון בפרט מבואר בתורת החסידות ובשיחות רבותינו נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובהנוגע אליו בפרט, כיון שהשגחה העליונה העמידתו בחלק היפה, לחנך בני ובנות ישראל בחינוך 

כשר שמלאכה זו נקראת מלאכת שמים אין מקום לספק, ואף שבהנוגע לפעולות פרטיות ובענינים מסוימים 

יש מקום לומר לכאן או לכאן ]וכנראה שכוונתו בפרט לעסקנות צבורית נוסף על עבודתו בחינוך, ולחובתו 

בהנוגע לזוגתו ולילידיהם שיחיו[ - הנה על כגון דא אמרו דאגה בלב ישיחנה לאחרים, וכידוע פתגם כ"ק 

אדמו"ר האמצעי שעי"ז הנה שתי נפה"א נגד נפש הבהמית אחת, והעיקר כנ"ל שלא לבקש חשבונות רבים, 

וילך לבטח ובתום דרכו, וברובא דרובא הנה גם בשו"ע ימצא הוראה איך ומה עליו לעשות.

בהנוגע להסברא להעתיק לכפר חב"ד, מובן שלכל לראש צריך לברר דעת זוגתו תחי' בזה, ואם 

תסכים על הענין בלבב שלם, טוב הדבר, אלא שמתחלה יבקרו שניהם בכפר ויראו הענינים על אתר, כי 

כמה סוגים בדירות בכפר חב"ד. וכן יכינו מראש ענין של פרנסה, כמובן.

בודאי מתכוננים לקראת ימי הפורים הבע"ל ואיך לנצלם במסגרת הרשת ובמסגרת צעירי אגודת 

חב"ד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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ג.1. סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' ב.3.רמב"ם סעיף קפה, סימן שם, ˘ËÈÏ"‡.4.שו"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï

ג.5. סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן ˘ËÈÏ"‡:7.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ïלהקשות שייך אין כי -

וכוונה, דדבור הענינים, ב' בה ששייך במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה

לדבר‰ÈÎÙדינם של מצוה הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."Ì‚שייך שלא כשם ,

דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול

הזקן: רבנו מסיים וזאת חובה; ידי יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור ·˘ÂÈ˙Ù...הפכי: ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â

ה.8. סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,

לשבוע פרשת תזריע תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"א אדר ב'
מפרק קד  

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד אדר ב'
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח  

יום שני - כ"ב אדר ב'
מפרק קו

עד סוף פרק קז 

יום חמישי - כ"ה אדר ב'
פרק קיט מפסוק א

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג אדר ב'
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו אדר ב'
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק 

שבת קודש - כ"ז אדר ב'
מפרק קכ עד סוף פרק קלד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî

:óåâä éøáà øàùá
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ג.1. סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' ב.3.רמב"ם סעיף קפה, סימן שם, ˘ËÈÏ"‡.4.שו"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï

ג.5. סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן ˘ËÈÏ"‡:7.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ïלהקשות שייך אין כי -

וכוונה, דדבור הענינים, ב' בה ששייך במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה

לדבר‰ÈÎÙדינם של מצוה הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."Ì‚שייך שלא כשם ,

דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול

הזקן: רבנו מסיים וזאת חובה; ידי יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור ·˘ÂÈ˙Ù...הפכי: ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â

ה.8. סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,



a'נו xc` c"k iriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ד רביעי יום

,100 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá åìëùå

.ytpae¯ íäéðL ék,ytpde sebd¯ ,äfä íìBòî íäxg`ne ¦§¥¤¥¥¨©¤
miey md ixd dfd mlerd on md - ytpd mbe sebd mb - mdipyy

,iwl`d xe`d zxzqd zpigan¯ BúeììëaLlr ,dfd mlerd lka ¤¦§¨
,miipgexde miinybd eipiprçeønL úeiçäå øBàä äåLa øzzñî¦§©¥§¨¤¨§©©¤¥©
úðéçáa ,Cøaúé åét¦¦§¨¥¦§¦©
úãéøéå íéðt øzñä¤§¥¨¦¦¦©

ìzLäa úBâøãnäúeìL ©©§¥§¦§©§§
¯ äâøãnî úBîìBòä̈¨¦©§¥¨

,dpeilr¯ äâøãîì§©§¥¨
,dpezgzíéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

¯ LaìúpL ãò ,íénöòå©£ª¦©¤¦§©¥
,zeigde xe`ddâð útì÷a¦§¦©Ÿ©

äfä íìBò úeììk úBéçäì§©£§¨¨©¤
¯ ,éøîçäzeigdy ick ©¨§¦

d`ad ziwl`dzekln"n

gex" z`xwpd ,"zeliv`c

dbixcna didz ,"jxazi eit

dfd mlerd z` zeigdl ly

"d`ixa"n) .zenlerd zelylzyda zcxl dilr did - ixnegd

,mlere mler lkay zebixcnd lkae ,("diyr"l "dxivi"n ,"dxivi"l

z` minvnvne mihrnnd ,miax minevnv jxc xearl dilr dide

eid `l ,dl`d miaxd minevnvde zebixcnd lk mb ,mxa .xe`d

lk xg`l ,oky ,"ze`ivn"e "yi" ly xac zxivil miwitqn

ze`ivny ,efk dbixcna x`yp xe`d did ,dl`d miaxd minevnvd

,zipgex ze`ivn wx m` ik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb

xe`d lr did ,dfd mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke

zedn ly hlgen iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl

,dbep ztilwa xe`d yalzd zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d

z` zzl jke ,zewl`n d`a zeigdy llk d`xii `ly ick

xacle dyecwl lvepn zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d

ixdy ,dyecwd jtid `idy ,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn

p ztilw ly dpipr dfiably ,mipey`xd miwxta epcnly itk ,dbe

zniiw ,rxe aeh da yiy ,dbep ztilwn mzeig milawnd mixacd

ly melye qg e` ,dyecwe aeh ly mipiprl milvepn zeidl dxixad

md ,dxiare xeqi` ly oiprl ,dlilg ,milvepn mdyke .dxiare rx

lk lr - .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig z` f` milawn

zeigde xe`d xaery miaxd minevnvde zecixid xg`l ,mipt

lk z` zeigdl ick ,dbep ztilw ly yeala yalzn mb `ed ,iwl`d

:dfd mlerd ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprdìk eðéäc§©§¨
¯ ,äfä íìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøácmzeig z` milawn §¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨©¤

,dbep ztilw ly yeal ici lr¯ äpnîe,dbep ztilwndãé ìòå ¦¤¨§©¨¨
¯ ,íéàîhä íéøác íéòtLî,mixeq`de mi`nhd mixacd lk ª§¨¦§¨¦©§¥¦

zetilw ylyn mi`ad

milawn - ixnbl ze`nhd

,dyecwd on mzeig

.dbep ztilw zervn`aék¦
¯ àéä,dbep ztilwäðéça ¦§¦¨

¯ úòvîîoial dyecwd oia §ª©©
ze`nhd zetilw yly

,ixnbl¯ ìéòì økæpkixd ©¦§¨§¥
ly iwl`d zeigde xe`dy

lk,dfd mlerd ipipr

ztilw ly yeala yalzd

zewl`d lr xizqnd ,dbep

eyibxi `le e`xi `ly

- zewl`n d`a zeigdy

.mieey ytpde sebd ,df xacaeàéäL ,äøàää ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©¤¨¨¤¦
äåL dðéà ,äæ Leáì Cøc äiçîe øéàî 'ä øLà úeiçä úëLîä©§¨©©©£¤¥¦§©¤¤¤§¤¥¨¨¨

¯ ïlëadf ixd - ?d`eeydd i` `hazn dnaíeöîö úðéçáa §ª¨¦§¦©¦§
¯ .úeèMtúäåody e` ,mevnv zpigaa xzei od zeigde dx`dd m` §¦§©§

cg` `xap beq oiay lcadd `hazn jka - zehytzd zpigaa xzei

xe`d ly "mipt xzqd"d zece` mcew epcnly dn z` .edpynl

,dar jqn jxc xi`nd xe`l liyndl ozip "yeal"a ezeyalzde

,jqnd z` xaery iptl `edy itk xe` zedn eze` epi` xe`d f`y

xe`d ly "dclez" eli`k `ed ,dard jqnd jxc xi`nd xe`dy cr

zehytzde mevnv zece` `ed o`k xaecnd eli`e ;jqnd iptly

dfd oiprd z` .xzei e` zegt mvnhvn xe`d dnk cr :xnelk ,xe`d

ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw awp jxc xi`nd xe`l liyndl ozip

xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny xe` zedn eze` df la` ,xzeia

lr d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra mb jk .zeiygenae zehytzda

dfd mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l xyway) dxzqd ici

e` ,dphwde mevnv ly ote`a d`a `id m` ,lcad da miiw (mieey

dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy itk ,jkae .zehytzd ly ote`a

xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd oial ,`xap ly eteba

z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy itk dfd lcadd z`

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl mevnv oia lcadd

¯ éîLbä óeba ék"mvr"ae ¦©©©§¦
,igíéðáàk Lnî íîBcäå§©¥©¨©£¨¦

¯ øôòåmda ze`xp `ly §¨¨
ly mb ,zeipgexe zeig

dpd - lecbl ohwn dginv

mdaúðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©
ïéà øLà ìBãb íeöîö¦§¨£¤¥

¯ BaL úeiçäå ,eäBîk̈§©©¤
dpyi ea mby ,mnecae seba

`id ,zeig,Ck ìk úèòeî¤¤¨©
çk elôà Ba ïéàL ãò©¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãbgneva ,oky ¨¨©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå

úåèùôúäå

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
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'a xc` b"kÎa"k iyilyÎipy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ב שני יום
יוםשנֿישלישיכ"בֿכ"גאדרב'

,p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"ôòà êà,p 'nr cr.éç ìë

ב' אדר כ"ג שלישי יום

,p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

,"ezeyrl"ay dlecbd dlrnd lr epcnl (d"l wxtn lgd) o`k cr

na dpenh zilkzd lkyrvazzy ick ,xen`k ,oky .zeiyrn zeev

dxic" jxazi el didzy ,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek

zelbzdl ,mewn ,"dxic" didz inybd dfd mleray ,"mipezgza

- `ed jexa seq oi` xe`

zeevn ici lr `a df ixd

zeevn e` ,`wec zeiyrn

.dyrnl aygpd xeaicay

zxxazn ,jk ici lr ,ik

zipeigd ytpd ly zeigd

,dbep ztilwn d`ad ,sebde

ici lre .dyecwl dlere

,dbep ztilw ly dz`lrd

zetilwd ,`linn dplhazz

,zexg`d ixnbl ze`nhd

xac mey x`yi `le

xi`ie ,zewl` lr xizqiy

dfd mlera seq oi` xe`

xy`n dlecb xzei dcna

ay dlrnd xaqez oldl .mipeilrd zenlerazpeek,epiid .zeevnd

mr cg`zi ,miiwn `edy devnd ici lry ,icedil yiy dpeeka

ep` oky ,devnd z` dyer `ed jk llbae - devnd devn d"awd

.dpeekd iabl mb oexzi ,ipy cvn ,mi`venïë-ét-ìò-óà Cà©©©¦¥
eøîà11¯ äëøa øàL Bà älôz :zexn`pdóeâk ïä äðek àìa ¨§§¦¨§¨§¨¨§Ÿ©¨¨¥§

¯ ,äîLð àìaz`e ,"seb"l ,dkxad e` ,dlitzd z` mincn recn §Ÿ§¨¨
- ?"dnyp"l - dpeekdíìBòaL íéàeøaä ìkL Bîk ék ,Leøt¥¦§¤¨©§¦¤¨¨

øNa ìk çeøå éç ìk Lôð" :íäL ,äîLðe óeb íäì LiL äfä©¤¤¥¨¤§¨¨¤¥¤¤¨©§©¨§©
,íéiç éìòa ìkî "åétàa íéiç çeø øLà ìk" úîLðå ,"Léà¦§¦§©¨£¤©©¦§©¨¦¨©£¥©¦

¯,dnyp mbe seb mb yi mlera `xap lklílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨
¯ ,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz Léì ïéàî íúBà äeäîe§©¤¨¥©¦§¥¨¦§§©¤©§¦©¨¤

;dnypae seba¯ ,éøîçä óebä íbLmb `l` ,sebd wx `leelôàå ¤©©©¨§¦©£¦
¯ Lnî íîBcä øôòå íéðáàdrepzd elit` zi`xp `l mda £¨¦§¨¨©¥©¨

,mda elit` ixd - lecbl ohwn lcbd ,gneva dpyiy zipeigdLé¥
¯ ,Cøaúé epnî úeiçå øBà Baae?mnecay zeigd z`hazn dn §©¦¤¦§¨¥

-¯ ,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì øæçé àlLitk - .ez`ixa iptl ¤Ÿ©£Ÿ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
did `lely ,"dpen`de cegid xry"a ,oldl xiaqi owfd epaxy

zeidl xfeg `xapd did - `xapa cinz lrete avip iwl`d xe`d

iwl` zeige xe` yi mnecl mby ixd .`xapy mcew enk qt`e oi`

,jk .eze` xi`ne dignd

ly seba epyi ,jkn xzeie

oi` ,z`f lkae - ig mvr

xe`d oia llk qgie d`eeyd

:dnypay zeigde-ìò-óàå§©©
ïBéîãå Cøò ïéà ïë-ét¦¥¥¤¤§¦§
øBà úðéça ïéa ììk§¨¥§¦©
éaâì óeba øéànä úeiçå§©©¥¦©§©¥
øéànä úeiçå øBà úðéça§¦©§©©¥¦
ìk Lôð àéäL ,äîLpa©§¨¨¤¦¤¤¨

¯ .éç`ed oaen xac ,oky ©
oia llk d`eeyd oi`y

mb .zeipgexl zeinyb

zeedzd"y ,micen mixwegd

oi` - zeipgexd on zeinybd

ytpde ,zinyb ze`ivn `ed sebdy oeikne ."dfn lecb oi`n yi jl

,`ed lcadde .mdipia d`eeyde qgi oi`y ixd - zipgex ze`ivn -

xe`l llk dnec epi` seba xi`nd zeigde xe`dy jka ,oaenk

`hazn epi` lcaddy xiaqn owfd epaxe .ytpa xi`nd zeige

,zxzqen seba zewl`dy ,zewl`d ly ielibde mlrdd zcna

`ed sebdy myk :mieey mdipy md jka ,oky ,zelbzda - ytpae

ly yeal ici lr zxzqen ziwl`d zeigd ea ,dfd mleray `xap

miiw mb jk ,zewl` `id ezeigy seba d`xp `l okle ,dbep ztilw

`le ,ytpd z` dignd ziwl`d zeigd lr xizqnÎyeal eze`

oiay lcadd .zewl`n d`a ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex

xe`d ly zehytzdde mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd

md ,dnlrdd jxc mi`ad zeigde xe`d m` - ziwl`d zeigde

mi`a ,zeigde xe`d ,mdy e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr

dpi` zeigde xe`d ly zewl`dy zexnly xnelk ,zehytzda

:"`ipz"d oeylae .zi`xp ,mipt lk lr ,dnvr zeigd la` ,zi`xp

¯ íäéðLaL óàå,ytpae seba¯ ,äåL ãçà øBàzeigde xe`d §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
z` digne xveid iwl`d

mda `a ,ytpd z`e sebd

,xe` ly dcig` dcna

:jka z`hazn zecig`dyk

¯ íéðt øzñä úðéçáa,zxzqen zeigd zeinipty,íéåL íéLeáìe ¦§¦©¤§¥¨¦§¦¨¦
ílòúîe øzzñî øBàäL¤¨¦§©¥¦§©¥

¯ ,Ba Laìúîezexzzqdd ¦§©¥
mda miyealde xe`d ly

seba mieey - xzzqn `ed
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà
ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë

øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
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ב.11. רמט, א. חלק של"ה



נז 'a xc` c"k iriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ד רביעי יום

,100 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá åìëùå

.ytpae¯ íäéðL ék,ytpde sebd¯ ,äfä íìBòî íäxg`ne ¦§¥¤¥¥¨©¤
miey md ixd dfd mlerd on md - ytpd mbe sebd mb - mdipyy

,iwl`d xe`d zxzqd zpigan¯ BúeììëaLlr ,dfd mlerd lka ¤¦§¨
,miipgexde miinybd eipiprçeønL úeiçäå øBàä äåLa øzzñî¦§©¥§¨¤¨§©©¤¥©
úðéçáa ,Cøaúé åét¦¦§¨¥¦§¦©
úãéøéå íéðt øzñä¤§¥¨¦¦¦©

ìzLäa úBâøãnäúeìL ©©§¥§¦§©§§
¯ äâøãnî úBîìBòä̈¨¦©§¥¨

,dpeilr¯ äâøãîì§©§¥¨
,dpezgzíéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

¯ LaìúpL ãò ,íénöòå©£ª¦©¤¦§©¥
,zeigde xe`ddâð útì÷a¦§¦©Ÿ©

äfä íìBò úeììk úBéçäì§©£§¨¨©¤
¯ ,éøîçäzeigdy ick ©¨§¦

d`ad ziwl`dzekln"n

gex" z`xwpd ,"zeliv`c

dbixcna didz ,"jxazi eit

dfd mlerd z` zeigdl ly

"d`ixa"n) .zenlerd zelylzyda zcxl dilr did - ixnegd

,mlere mler lkay zebixcnd lkae ,("diyr"l "dxivi"n ,"dxivi"l

z` minvnvne mihrnnd ,miax minevnv jxc xearl dilr dide

eid `l ,dl`d miaxd minevnvde zebixcnd lk mb ,mxa .xe`d

lk xg`l ,oky ,"ze`ivn"e "yi" ly xac zxivil miwitqn

ze`ivny ,efk dbixcna x`yp xe`d did ,dl`d miaxd minevnvd

,zipgex ze`ivn wx m` ik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb

xe`d lr did ,dfd mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke

zedn ly hlgen iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl

,dbep ztilwa xe`d yalzd zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d

z` zzl jke ,zewl`n d`a zeigdy llk d`xii `ly ick

xacle dyecwl lvepn zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d

ixdy ,dyecwd jtid `idy ,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn

p ztilw ly dpipr dfiably ,mipey`xd miwxta epcnly itk ,dbe

zniiw ,rxe aeh da yiy ,dbep ztilwn mzeig milawnd mixacd

ly melye qg e` ,dyecwe aeh ly mipiprl milvepn zeidl dxixad

md ,dxiare xeqi` ly oiprl ,dlilg ,milvepn mdyke .dxiare rx

lk lr - .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig z` f` milawn

zeigde xe`d xaery miaxd minevnvde zecixid xg`l ,mipt

lk z` zeigdl ick ,dbep ztilw ly yeala yalzn mb `ed ,iwl`d

:dfd mlerd ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprdìk eðéäc§©§¨
¯ ,äfä íìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøácmzeig z` milawn §¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨©¤

,dbep ztilw ly yeal ici lr¯ äpnîe,dbep ztilwndãé ìòå ¦¤¨§©¨¨
¯ ,íéàîhä íéøác íéòtLî,mixeq`de mi`nhd mixacd lk ª§¨¦§¨¦©§¥¦

zetilw ylyn mi`ad

milawn - ixnbl ze`nhd

,dyecwd on mzeig

.dbep ztilw zervn`aék¦
¯ àéä,dbep ztilwäðéça ¦§¦¨

¯ úòvîîoial dyecwd oia §ª©©
ze`nhd zetilw yly

,ixnbl¯ ìéòì økæpkixd ©¦§¨§¥
ly iwl`d zeigde xe`dy

lk,dfd mlerd ipipr

ztilw ly yeala yalzd

zewl`d lr xizqnd ,dbep

eyibxi `le e`xi `ly

- zewl`n d`a zeigdy

.mieey ytpde sebd ,df xacaeàéäL ,äøàää ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©¤¨¨¤¦
äåL dðéà ,äæ Leáì Cøc äiçîe øéàî 'ä øLà úeiçä úëLîä©§¨©©©£¤¥¦§©¤¤¤§¤¥¨¨¨

¯ ïlëadf ixd - ?d`eeydd i` `hazn dnaíeöîö úðéçáa §ª¨¦§¦©¦§
¯ .úeèMtúäåody e` ,mevnv zpigaa xzei od zeigde dx`dd m` §¦§©§

cg` `xap beq oiay lcadd `hazn jka - zehytzd zpigaa xzei

xe`d ly "mipt xzqd"d zece` mcew epcnly dn z` .edpynl

,dar jqn jxc xi`nd xe`l liyndl ozip "yeal"a ezeyalzde

,jqnd z` xaery iptl `edy itk xe` zedn eze` epi` xe`d f`y

xe`d ly "dclez" eli`k `ed ,dard jqnd jxc xi`nd xe`dy cr

zehytzde mevnv zece` `ed o`k xaecnd eli`e ;jqnd iptly

dfd oiprd z` .xzei e` zegt mvnhvn xe`d dnk cr :xnelk ,xe`d

ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw awp jxc xi`nd xe`l liyndl ozip

xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny xe` zedn eze` df la` ,xzeia

lr d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra mb jk .zeiygenae zehytzda

dfd mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l xyway) dxzqd ici

e` ,dphwde mevnv ly ote`a d`a `id m` ,lcad da miiw (mieey

dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy itk ,jkae .zehytzd ly ote`a

xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd oial ,`xap ly eteba

z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy itk dfd lcadd z`

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl mevnv oia lcadd

¯ éîLbä óeba ék"mvr"ae ¦©©©§¦
,igíéðáàk Lnî íîBcäå§©¥©¨©£¨¦

¯ øôòåmda ze`xp `ly §¨¨
ly mb ,zeipgexe zeig

dpd - lecbl ohwn dginv

mdaúðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©
ïéà øLà ìBãb íeöîö¦§¨£¤¥

¯ BaL úeiçäå ,eäBîk̈§©©¤
dpyi ea mby ,mnecae seba

`id ,zeig,Ck ìk úèòeî¤¤¨©
çk elôà Ba ïéàL ãò©¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãbgneva ,oky ¨¨©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå

úåèùôúäå

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
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a'נח xc` e"k iyiy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כ"ו שישי ב'יום אדר

,`p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúòãù éî éë,102 'nr cr.ì"æðë åðéúåùôðá

ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå

'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

äìòîì õ÷ ïéàì äìBãb àéä ,Bæ äðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨¨¦§¨§¥¥§©§¨
ø úøàäî äìòîúBönä íei÷a úLaìîe äøéànä ïBéìòä ïBö ©§¨¥¤¨©¨¨¤§©§¦¨§ª¤¤§¦©¦§

¯ ïîöòmiiwn `edy¯ ,äðek éìa øeaãáe äNòîazepeilrde ©§¨§©£¤§¦§¦©¨¨
,cala dyrnay dx`dd iabl ,"dpeek"ay oeilrd oevxd zx`day

:`idøBà úìòî ìãâk§Ÿ¤©£©
àeäL ,óebä ìò äîLpä©§¨¨©©¤
Bîk ,äîLpä Leaìîe éìk§¦©§©§¨¨§
àeäL dîöò äåönä óeb©¦§¨©§¨¤
¯ .dúðeëì Leaìîe éìk§¦©§§©¨¨¨

mincn ,okldyrndevnd

de ,"seb"l -dpeek-

devn"y mixne`e ,"dnyp"l

`la sebk `id dpeek `la

."dnyp,ïäézLaL óàå§©¤¦§¥¤
Laìî ,dúðeëáe äåöna©¦§¨§©¨¨¨§ª¨

¯ ãçà ïBöø,oeilrd oevxd ¨¤¨
úéìëúa èeLẗ§©§¦
éepL íeL éìa ,úeèéLtä©§¦§¦¦

¯ ,íBìLå ñç éeaøåok m`e §¦©§¨
jkay xnel ,ixd ,jiiy `l

oevxdn zegt e` xzei epyi

,oeilrd¯ ãçéîe,oevxd §ª¨
Cøaúé Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¦§¨¥
-ìò-óà ¯ ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦©©
¯ äøàää ïë-ét¦¥©¤¨¨

,ytpa zelbzddedðéà¥¨
íeöîö úðéçáa äåL̈¨¦§¦©¦§

¯ .úeèMtúäåqgiay §¦§©§
ielb ote`a z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd ,devnd meiwl

`id dx`dd ,zeevnd zpeeka ,eli`e ,d"awda mc`d ytp zewiaca

.jxazi ez` elkye ezaygn zewiaca ,xzi zelbzdae zehytzda

ääâä,zepeilrd zexitqa ,yxeyay ,owfd epax xiaqn ,d`ad ddbda)

zpeekeli`e ,"xe`" zbixcna `id zeevndseb."milk" zpigaa - zeevnd

e heyt `ed xe`d ,milke zexe` ixd mpyi zexitqa ,okyiabl leab ila

xcba zeidl ick .dnecke cqg e` dnkg ly xcba xcben xak `edy ,ilkd

zpigaa `ed "xe`"y ,ixd .mevnvd oipra jxev yi - 'eke cqge dnkg

l qgia mb jk .mevnv zpigaa "ilk"e ,zehytzdzpeekle zeevndseb

:ddbda xaqen jke - zeevndúðekL ,íéiç õòa áeúkL Bîëe)*§¤¨§¥©¦¤©¨©

úBâøãî ïä úBöîä óeâå ,øBà úâøãîa àéä äøBz ãeîìúå úBönä©¦§§©§¨¦§©§¥©§©¦§¥©§¥

eeäúð øBàä íeöîö éãé ìòL ,íeöîö úðéça íäL ,íéìk úBðéçáe§¦¥¦¤¥§¦©¦§¤©§¥¦§¨¦§©

¯ :(ï"ç éòãBéì òeãik ,íéìkäoia lcadd mb jk ,dxzqp dnkg ©¥¦©¨©§§¥¥

zpeekoial zeevndseblk lr .(zehytzde mevnvl qgia ,zeevnd

dpi`y myky epcnl ,mipt

mnecay zeigd dnec

igay zeigl gneve

dnec dpi` jk ,xacnae

oeilrd oevxd zx`d

a dxi`ndseb,devnd

oeilrd oevxd zx`dl

a dxi`ndzpeek.devnd

lynay myky cnlp dzr

,mnec :mibeq drax` mpyi

drax`e ,xacne ig ,gnev

ipyl miwlegn dl` mibeq

mnec (` :miillk miwlg

mb jk - xacne ig (a gneve

zpeeke zeevn ly lynpa

:oldlck - zeevndú÷ìçðå§¤§¤¤
¯,zeevnd zpeeke zeevníb©

ék ,úBâøãî òaøàì ïk¥§©§©©§¥¦
¯ Lnî ïîöò úBönä óeâ©¦§©§¨©¨
ïäL ,úBâøãî ézL ïä¥§¥©§¥¤¥
¯ Lnî úBiNòî úBöî¦§©£¦©¨
ixdy ,xeaic ici lr `ly

wx xeaicdaygp,dyrnk

¯ úBieìzä úBöîe,oneiwa ¦§©§
älôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz Bîk ,äáLçîe øeaãa§¦©£¨¨§©§¨§¦©§©§¦¨

¯ ïBænä úkøáe,dxezd ony¯ ;úBëøa øàLeizy ,opaxcny ¦§©©¨§¨§¨
od - jci`n daygne xeaice ,cgn dyrn - zeevna el` zebixcn

ly beqa odizyseb;zeevnd,Cøaúé Ba ä÷áãì úBönä úðeëå§©¨©©¦§§¨§¨¦§¨¥
¯,zeevnd meiw ici lr¯ àéäL,dpeekd¯ ,óebì äîLðkly ¤¦¦§¨¨©

,devndì ïk íb ú÷ìçðúBâøãî ézL Bîk ,úBâøãî ézL ¤§¤¤©¥¦§¥©§¥§§¥©§¥
¯ .øaãîe éç :ïäL ,éøîçä óeba ïäL äîLpäa mb jkzpeek ©§¨¨¤¥©©¨§¦¤¥©§©¥

dpyie ,ig lra ly dnypk ,lynl ,`idy dpeek dpyi ,zeevnd

itke - lkyÎxa `edy xacn ly dnypk `idy ,xzei dpeilr dpeek

:oldl x`aziy

úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©
Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà¤§¦§¥¦§ª¨
Búðéaî ãéìBäìe ,Cøaúé¦§¨¥§¦¦¦¨
úáäàå Bçîa äàlò äàøé¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©
,BaìaL éðîéä ììça 'ä- ©£©©§¨¦¤§¦

ziwl`d ytpd okyn ea

,d"awdl dielbd dzad`e

,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©
íei÷ éãé ìò Ba ä÷áãì§¨§¨©§¥¦
ïäL ,úBönäå äøBzä- ©¨§©¦§¤¥

,zeevnde dxezdúëLîä©§¨©
ïéà øBà úøàäå-óBñ §¤¨©¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî

.øáãîå éç ïäù

çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë
äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
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'a xc` d"k iying mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ה חמישי יום

,100 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

ohwn lcb `edy jka ,zeig ly zniieqn drepz mipt lk lr zi`xp

.mnec enk inzq xneg `ed oi`e ,lecbl¯ úB÷ìçð ììk Cøãålk §¤¤§¨¤§¨
,dfd mlerd ly mi`xapd,éç ,çîBö ,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥¥©©

¯ øaãî,heaple genvl gek `le miig mda oi`y mixacÎ "mnec" §©¥
gnevy xac lk - "gnev"

,miig mi`exa - "ig" ,haepe

mc`d z` oiivnd - "xacn"

:ode ,lky ea yiy'ã ãâðk§¤¤
-Ceøa ä"éåä íL úBiúBà¦¥£¨¨¨
¯ .íéòtLî epnnL ,àeä¤¦¤ª§¨¦
,mi`xapd ibeq zrax` lk

mzeige mzrtyd milawn

'ied my zeize` rax`n

ze`n beq lk ,`ed jexa

.zxg`Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤
úëLîäå äøàää ïBéîãå§¦§©¤¨¨§©§¨©
,çîBöå íîBãaL úeiçä©©¤§¥§¥©
úeiçä úëLîäå äøàääì§©¤¨¨§©§¨©©©
¯ ,øaãîe éça úLaìîä©§ª¤¤§©§©¥
dx`dd dnec dpi`y myke

dl`d mibeqd on cg` lkay

,efl ef¯ ïlëaL óàlka ©¤§ª¨
,mixen`d mibeqd zrax`

¯ äåL ãçà øBàd`eeydde ¤¨¨¤
,z`hazn¯ ,íéðt øzñä úðéçáa,mleka zxzqen xe`d zeinipty ¦§¦©¤§¥¨¦

¯ dâð Leáì àeäL ïlëa ãçà Leáìa Laìîeoi` ,z`f lkae §ª¨¦§¤¨§ª¨¤§Ÿ©
zkyndle dx`ddl deey ,gneve mnecay zeigd zkynde dx`dd

wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky ,xacne igay xe`d

myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id zeigdy xkip `ly

llk oeince jxr odl oi` gnevae mnecay ziwl`d dx`dde zeigdy

- xacnae igay ziwl`d dx`ddle zeiglììk ïBéîãå Cøò ïéà Ck̈¥¤¤§¦§§¨
úeiîéðt àeäL ,àeä-Ceøa óBñ ïéà-øBà úëLîäå úøàä ïéa¥¤¨©§©§¨©¥¨¤§¦¦
øzñä éìa Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¦¤§¥
äøéànä ,ììk Leáìe íéðẗ¦§§¨©§¦¨
úBiNòî úBöîa úLaìîe§ª¤¤§¦§©£¦
úBöîa ïëå ,Lnî©¨§¥§¦§
éeháå øeaãa úBéeìzä©§§¦§¦
¯ àeäL ,äðek éìa íéúôN§¨©¦§¦©¨¨¤

,xeaicdäNòîk áLçð¤§¨§©£¤
¯ ,ìéòì økæpk Lnîdx`d ©¨©¦§¨§¥

oevx zeiniptn ,ef dkynde

zeevna zkynpd ,oeilrd

zeevnae zeiyrnd

ila zeyrp odyk ,xeaicay

oeince jxr odl oi` ,dpeek

,llkäøàää éaâì§©¥©¤¨¨
óBñ-ïéà øBà úëLîäå§©§¨©¥
äøéànä àeä-Ceøä©§¦¨
úBönä úðeëa úLaìîe§ª¤¤§©¨©©¦§
ïekúî íãàäL ,úBiNòî©£¦¤¨¨¨¦§©¥
Ba ä÷áãì éãk ïúiNòa©£¦¨¨§¥§¨§¨
,BðBöø íei÷ éãé ìò Cøaúé¦§¨¥©§¥¦§

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå .ãçà BðBöøe àeäLäéúBëøáe òîL ¤§¤¨§¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨
Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaL ,úBëøa øàLe§¨§¨¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§

¯ .Cøaúésebl aygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd efy ¦§¨¥
.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd eli`e

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
,Lnî ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©©¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîklr ,icedi ly eytpa ,d"awda zewiacdy §¤¦§¨¥§©¨
" dilr mixne`y efk zewiac `id ,zeiyrn zeevn meiw iciepycw

,lynl ,dfy ,"eizeevna

dy` miycwnyk enk

xenb cegia dz` cg`zdl

icedi ly ecegi `ed jk -

meiw ici lr d"awd mr

dyrp epi` df cegi .zeevn

icedi ly ezceare egeka

ezceara ,oky ,cala

s` did `l ,cala zinvrd

cqge dwcv meyn jka yi `l` ;d"awda efk zewiacl ribn mrt

cgiizdl gekd epa ozp `teb jkae ,zeevn miiwl epeeivy d"awdn

ly dceardy ,oaen ,ixd .devnd ici lr jxazi ez` cg`zdle

,mixkfpd mipipr x`ya e` zeevnd zpeeka ,lkye daygna ,zewiac

,zeevnd meiwa zewiacdn xzei dpeilr dlrn dl didzy xyt` i`

zeevnd zpeeka zeticrd j` .d"awdn gek zpizpa ,xen`k ,d`ad

(m` ik ,zewiacd mvra `l) z`hazn ,dpeek ila oneiw iabl

a enk ,oky) oeilrd oevxd zx`dadyrna mb jk ,zeevndzpeek

ly epevx miiw ,zeevnd

ly dx`dd - (d"awd

dxi`nd oeilrd oevxd

(ly zewiac)azpeek

dlrnl `id ,zeevnd

oevxd zx`d xy`n daxda

a dxi`nd oeilrdmeiw

ila) envrlyk zeevnd

dnec ef zepeilr .(dpeek

.sebd lr dnypd zepeilrlCøaúé BðBöø ïk íb eäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤©¥§¦§¨¥
¯ ä÷áãì,d"awd mrúBiNòî úBönä úðeëå äáLçîe ìëNa §¨§¨§¥¤©£¨¨§©¨©©¦§©£¦

¯ ,úBëøa øàLe älôúe òîL úàéø÷ úðeëáemb ,ixd ,zkynp §©¨©§¦©§©§¦¨§¨§¨
- oeilrd oevxdn dx`d ,ef dpeekaäfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
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נט 'a xc` e"k iyiy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כ"ו שישי ב'יום אדר

,`p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúòãù éî éë,102 'nr cr.ì"æðë åðéúåùôðá

ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå

'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

äìòîì õ÷ ïéàì äìBãb àéä ,Bæ äðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨¨¦§¨§¥¥§©§¨
ø úøàäî äìòîúBönä íei÷a úLaìîe äøéànä ïBéìòä ïBö ©§¨¥¤¨©¨¨¤§©§¦¨§ª¤¤§¦©¦§

¯ ïîöòmiiwn `edy¯ ,äðek éìa øeaãáe äNòîazepeilrde ©§¨§©£¤§¦§¦©¨¨
,cala dyrnay dx`dd iabl ,"dpeek"ay oeilrd oevxd zx`day

:`idøBà úìòî ìãâk§Ÿ¤©£©
àeäL ,óebä ìò äîLpä©§¨¨©©¤
Bîk ,äîLpä Leaìîe éìk§¦©§©§¨¨§
àeäL dîöò äåönä óeb©¦§¨©§¨¤
¯ .dúðeëì Leaìîe éìk§¦©§§©¨¨¨

mincn ,okldyrndevnd

de ,"seb"l -dpeek-

devn"y mixne`e ,"dnyp"l

`la sebk `id dpeek `la

."dnyp,ïäézLaL óàå§©¤¦§¥¤
Laìî ,dúðeëáe äåöna©¦§¨§©¨¨¨§ª¨

¯ ãçà ïBöø,oeilrd oevxd ¨¤¨
úéìëúa èeLẗ§©§¦
éepL íeL éìa ,úeèéLtä©§¦§¦¦

¯ ,íBìLå ñç éeaøåok m`e §¦©§¨
jkay xnel ,ixd ,jiiy `l

oevxdn zegt e` xzei epyi

,oeilrd¯ ãçéîe,oevxd §ª¨
Cøaúé Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¦§¨¥
-ìò-óà ¯ ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦©©
¯ äøàää ïë-ét¦¥©¤¨¨

,ytpa zelbzddedðéà¥¨
íeöîö úðéçáa äåL̈¨¦§¦©¦§

¯ .úeèMtúäåqgiay §¦§©§
ielb ote`a z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd ,devnd meiwl

`id dx`dd ,zeevnd zpeeka ,eli`e ,d"awda mc`d ytp zewiaca

.jxazi ez` elkye ezaygn zewiaca ,xzi zelbzdae zehytzda

ääâä,zepeilrd zexitqa ,yxeyay ,owfd epax xiaqn ,d`ad ddbda)

zpeekeli`e ,"xe`" zbixcna `id zeevndseb."milk" zpigaa - zeevnd

e heyt `ed xe`d ,milke zexe` ixd mpyi zexitqa ,okyiabl leab ila

xcba zeidl ick .dnecke cqg e` dnkg ly xcba xcben xak `edy ,ilkd

zpigaa `ed "xe`"y ,ixd .mevnvd oipra jxev yi - 'eke cqge dnkg

l qgia mb jk .mevnv zpigaa "ilk"e ,zehytzdzpeekle zeevndseb

:ddbda xaqen jke - zeevndúðekL ,íéiç õòa áeúkL Bîëe)*§¤¨§¥©¦¤©¨©

úBâøãî ïä úBöîä óeâå ,øBà úâøãîa àéä äøBz ãeîìúå úBönä©¦§§©§¨¦§©§¥©§©¦§¥©§¥

eeäúð øBàä íeöîö éãé ìòL ,íeöîö úðéça íäL ,íéìk úBðéçáe§¦¥¦¤¥§¦©¦§¤©§¥¦§¨¦§©

¯ :(ï"ç éòãBéì òeãik ,íéìkäoia lcadd mb jk ,dxzqp dnkg ©¥¦©¨©§§¥¥

zpeekoial zeevndseblk lr .(zehytzde mevnvl qgia ,zeevnd

dpi`y myky epcnl ,mipt

mnecay zeigd dnec

igay zeigl gneve

dnec dpi` jk ,xacnae

oeilrd oevxd zx`d

a dxi`ndseb,devnd

oeilrd oevxd zx`dl

a dxi`ndzpeek.devnd

lynay myky cnlp dzr

,mnec :mibeq drax` mpyi

drax`e ,xacne ig ,gnev

ipyl miwlegn dl` mibeq

mnec (` :miillk miwlg

mb jk - xacne ig (a gneve

zpeeke zeevn ly lynpa

:oldlck - zeevndú÷ìçðå§¤§¤¤
¯,zeevnd zpeeke zeevníb©

ék ,úBâøãî òaøàì ïk¥§©§©©§¥¦
¯ Lnî ïîöò úBönä óeâ©¦§©§¨©¨
ïäL ,úBâøãî ézL ïä¥§¥©§¥¤¥
¯ Lnî úBiNòî úBöî¦§©£¦©¨
ixdy ,xeaic ici lr `ly

wx xeaicdaygp,dyrnk

¯ úBieìzä úBöîe,oneiwa ¦§©§
älôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz Bîk ,äáLçîe øeaãa§¦©£¨¨§©§¨§¦©§©§¦¨

¯ ïBænä úkøáe,dxezd ony¯ ;úBëøa øàLeizy ,opaxcny ¦§©©¨§¨§¨
od - jci`n daygne xeaice ,cgn dyrn - zeevna el` zebixcn

ly beqa odizyseb;zeevnd,Cøaúé Ba ä÷áãì úBönä úðeëå§©¨©©¦§§¨§¨¦§¨¥
¯,zeevnd meiw ici lr¯ àéäL,dpeekd¯ ,óebì äîLðkly ¤¦¦§¨¨©

,devndì ïk íb ú÷ìçðúBâøãî ézL Bîk ,úBâøãî ézL ¤§¤¤©¥¦§¥©§¥§§¥©§¥
¯ .øaãîe éç :ïäL ,éøîçä óeba ïäL äîLpäa mb jkzpeek ©§¨¨¤¥©©¨§¦¤¥©§©¥

dpyie ,ig lra ly dnypk ,lynl ,`idy dpeek dpyi ,zeevnd

itke - lkyÎxa `edy xacn ly dnypk `idy ,xzei dpeilr dpeek

:oldl x`aziy

úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©
Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà¤§¦§¥¦§ª¨
Búðéaî ãéìBäìe ,Cøaúé¦§¨¥§¦¦¦¨
úáäàå Bçîa äàlò äàøé¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©
,BaìaL éðîéä ììça 'ä- ©£©©§¨¦¤§¦

ziwl`d ytpd okyn ea

,d"awdl dielbd dzad`e

,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©
íei÷ éãé ìò Ba ä÷áãì§¨§¨©§¥¦
ïäL ,úBönäå äøBzä- ©¨§©¦§¤¥

,zeevnde dxezdúëLîä©§¨©
ïéà øBà úøàäå-óBñ §¤¨©¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî

.øáãîå éç ïäù

çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë
äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
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a'ס xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ז קודש שבת יום

,102 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðôîå .èì ÷øô,104 'nr cr.äîöò äåöî àéä

ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)

äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî
íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë

íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç
:(ç"òá ù"îëå

,ìàøNé ìk áìa úBøzñnä,dxigae lky ly "xvez" opi` od mb - ©§ª¨§¥¨¦§¨¥
,l`xyin cg` lk ly eznypa irah ote`a zeniiw `l`äMøé ïä ék¦¥§ª¨
:ìéòì økæpk ,eðéúBLôða òáè Bîëe ,eðéúBáàî eðì,g"i wxta - ¨¥£¥§¤©§©§¥©¦§¨§¥

ly dnyp - ("mler cr") mdiclin cg` lkl eyixed zea`dy

dpyi dnyp dze`ae ,dyecw

zxzeqnd) dad`d

(d`xi mb dkeza zllekde

ef dad`y oeeikne .d"awdl

,zirah m` ik ,zilky dpi`

ay ,ixd .ig lra ly dnypl zlynp `id oklsebizy opyi ,zeevnd

zeleynd ,daygne xeaicay zeevne zeiyrn zeevn :zebixcn

dpeekd .xacne ig :mipipr ipy ok mb zeevnd zpeekae ;gnevle mnecl

`edy ,"xacn" ly eznyp enk `id zeppeazdde lkyd on d`ad

dpeekde ,dxigae lky lra

zxzeqnd dad`d on d`ad

- (d`xi mb dlelk dae)

enk ,lyn jxc lr ,`id

.ig lra ly eznyp

.èì ÷øtmincn ,l"f epinkg recn ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
z`úééùòz`e ,"seb"l devndúðååëxiaqd ok ."dnyp"l - devnd

ly zebixcn izy opyiy myk ,zeevnd zpeeka zebixcn izy opyiy

dpeekdyk .mc`ay dnypde ig lraay dnypd :miig minvra dnyp

weac zeidl ,devna oevxde

ziiyr ici lr d"awda

ici lr mc`a exvep ,devnd

,'d zelcba ezeppeazde elky

ieliba dad`d z` ea mxxera

mr cg`zdl oevxe ,eala

- zeevne dxez ici lr d"awd

,md ,df oevxe ef dpeek ixd

,mc` ly dnypk ,lynl

lky lra `edy ,"xacn"

xvw elky m` ,eli`e ;dxigae

"zeppeazd"d geka oi`e i`cn

oevxe efk dad` xxerl ,ely

:xnelk) ezpeeke epevxe - dfk

zeevnd meiway "dnyp"d

zexxerzdn mi`a ,(ely

dyexiay d"awdl zxzeqne zirah dad` dze` ,eay "zxzeqn dad`"d

,lynl ,md ,ef dpeeke df oevx ixd - l`xyin cg` lka zea`dn

a ly dnypklkyn "zeclep" opi` ,ez`xie ezad` ,eizecn lky ,ig lr

xiaqn ,cenll micner ep` eze` ,df wxta .zeirah - m` ik ,dpade

od mz`xie mzad`y - mik`ln mb ixd ,mrh eze` iptny ,owfd epax

.zendae zeig mya mi`xwp - lkydn zexvep `le zeirah

,úBîäáe úBiç íLa íéëàìnä íéàø÷ð ïk íb äæ éðtîe¦§¥¤©¥¦§¨¦©©§¨¦§¥©§¥
:áéúëãkaezky enk -1:øBL éðôe 'Bâå ïéîiä ìà äéøà éðôe" §¦§¦§¥©§¥¤©¨¦§§¥

,'Bâå "ìàîOäî"dakxn"ay "xey ipt"e "dix` ipt"a xaecnd - ¥©§Ÿ§
zeny md dl`e ."xey"e "dix`" mi`xwp mik`lndy ixd .dpeilrd

- ?dnl jk lke .zendae zeig lyíðéàL éôì- "ycewd zeig" - §¦¤¥¨
mpi` mik`lnd,äøéça éìòazniiwd ziytgd dxigad mdl oi` - ©£¥§¦¨

,rxa e` aeha xegal ,mc`aíúáäàå íúàøéå,d"awdl -àéä §¦§¨¨§©£¨¨¦
,íäì úéòáèmzpad ici lr ,oze` xxerl mikixv md oi`e - ¦§¦¨¤

,'d zelcba zilkydúLøt "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨§¥¨¨¨¨©
.ñçðétmd okl ,raha mda zereaw mzad`e mz`xiy oeeikne - ¦§¨

zeirahd odizecnl mileyn

.zendae zeig lyïëìå§¨¥
úìòî,zbixcne - ©£©

,íäî äìBãb íé÷écvä- ©©¦¦§¨¥¤
mik`lndn2,øBãî ék¦§

àeä íé÷écvä úBîLð¦§©©¦¦
øBãîe ,äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨§
.äøéöéä íìBòa íéëàìnä©©§¨¦§¨©§¦¨
`ed "d`ixad mler"e -

,"dxivid mler"n dlrnl

,oldl xaqeiy itk

ze`ad d`xide dad`dy

mler"l zekiiy ,lkyd on

mler `edy ,"d`ixad

eli`e :dpadde dbydd

zeirah d`xie dad`

"ddbd"a .zecnd mler `edy ,"dxivid mler"l zekiiy,d`ad

,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnly dny ,owfd epax xiaqn

mler"a mnewny mik`ln mb mpyi ,j` .mzq mik`lna xaecnd

mzpadn ze`ad d`xie dad`a `ed ,mzcear ote` ,oky ,"d`ixad

.'d zelcba dlecbd* ääâäeðéäå)md mik`lndy epcnly dn - §©§

:`ed xaecnd ,"dxivid mler"aíéëàìî Lé ìáà ,íéëàìî íúña¦§¨©§¨¦£¨¥©§¨¦

äàéøaä íìBòa íéðBéìòdl`n epiid -eîéçøe eìéçãa íúãBáòL ¤§¦§¨©§¦¨¤£¨¨¦§¦§¦

,íéiìëN,zeilky dad`e d`xi -,íL "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk ¦§¦¦§¤¨§©§¨§¥¨¨¨

íéiòáè :Lãwä úBiç éðéî éðL LiLd`xie dad` jezn `id mzceary - ¤¥§¥¦¥©©Ÿ¤¦§¦¦

,zeirah,íéiìëNå,zeilky d`xie dad` jezn `id mzceary -Bîëe §¦§¦¦§

:(íéiç õòa áeúkL,miwicvd zenyp ly onewny ,epcnl o`k cr - ¤¨§¥©¦

mewne ;"d`ixad mler"a `ed ,zeilky d`xie dad`a mzceary
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïä éë ìàøùé ìë áìá
:ì"æðë åðéúåùôðá

éðôîå èì ÷øôíùá íéëàìîä íéàø÷ð ë"â äæ
äéøà éðôå 'éúëãë úåîäáå úåéç
íðéàù éôì 'åâå ìàîùäî øåù éðôå 'åâå ïéîéä ìà

úéòáè àéä íúáäàå íúàøéå äøéçá éìòáíäì
íäî äìåãâ íé÷éãöä úìòî ïëìå ñçðô 'ô î"øá ù"îë
øåãîå äàéøáä íìåòá àåä íé÷éãöä úåîùð øåãî éë

*äøéöéä íìåòá 'éëàìîä
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù
åãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]
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י.1. א, ˘ËÈÏ"‡2.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎמעלת גודל להדגיש בכדי - סש"ב מענין

[שזה טבעיים בדו"ר העובדים במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר העובדים

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא [¯"Â„‰˘כמו בתוקף אינן גם‰„Â"¯שלהם [ובמילא שכליים

'a xc` e"k iyiy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Ba ä÷áãì ¯ BLôð ìò àeä-Ceøazevxl ezpeek :xnelk - ¨©©§§¨§¨
,jkn d`a ,zeevn meiwe dxez cenil ici lr ,d"awda waczdl

- dad`e d`xi ea dxvi ef zeppeazd .'d zelcba dligz opeazdy

`id 'da zewaczdl jxcdy oeeikne ;d"awda weac zeidl oe`nv

meiwe dxez cenil ici lr wx

dvex `ed okl - zeevn

zeevn miiwle dxez cenll

mr waczdl dpeek jezn

,d"awdàeä Bæ äðeëáe§©¨¨
ïëå ,úBönä íi÷îe ãîBì¥§©¥©¦§§¥
¯ Cøáîe ìltúî Bæ äðeëa§©¨¨¦§©¥§¨¥
Cøc ìò ,Bæ äðek éøä£¥©¨¨©¤¤
,øaãnä úîLð Bîk ,ìLî̈¨§¦§©©§©¥

àeäL,"xacn"d -ìòa ¤©©
úòãáe äøéçáe ìëN¥¤§¦¨§©©

.øaãé"dpeek"d mb jk - §©¥
- d"awda weac zeidl ,ely

,oky .ezxigae ezrcn d`a

eytpa xvi `ed elkya ixd

zeidl dweyzde oevxd z`

.d"awda weacBzòcL éîe¦¤©§
ïðBaúäìe òãéì äøö÷§¨¨¥©§¦§¥
-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa¦§ª©¥¨
äáäàä ãéìBäì ,àeä§¦¨©£¨
,Baì úelbúäa Búðéaî- ¦¦¨§¦§©¦

ciledl lbeqn epi`y in

d`vezk eala 'dl dad`

,jxazi ezlecba zeppeazdn

;jk myl dxvw ezrc oky

ïëåz` xevil leki `ed oi` -,Baìa 'ä ãçôe Bçîa äàøiä- §¥©¦§¨§Ÿ©©§¦
cgte dad` iybx ,ezeppeazd ici lr xxerl ickn xvw elky ,ik

ala,zeevne dxez miiwn dfk mc` ,`eti` ,cvik - (egena d`xie) e

,'d zad` ici lr `wec `id ,dyrÎzevn ly dneiw zenily ,ixd

ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln zexnyidd zenilye

dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy ,owfd epax xiaqn - ?'d z`xi

dad` .d"awdl l`xyin cg` lk alay zxzeqnd dad`dn

wxtae g"i wxta epcnly itk) d`xi mb daxwa zllek ,ef zxzeqn

ekeza xxern `edy ici lr ,zeevne dxez miiwn `ed :xnelk .(h"i

dad`d z` `iadl leki `ed oi`y zexnle .zxzeqnd dad`d z`

,egena dlbzn ,la` ,`id - eala dielb dad`l dktdle zxzeqnd

df xac .d"awda waczdl ielb oevx miiw egenay xacd yexite

,jk ici lr ,el didzy ick ,zeevn miiwle dxez cenll eze` `ian

elv` mi`a mpi` ef dpeeke df oevxy oeeikne .d"awda zewiac

zirahd dad`d zexxerzd ici lr m` ik ,ezeppeazde elkyn

,ig lra znypk ,lynl ,jk meyn ,df ixd - eznypay (zxzeqnd)

(elkyn "zeclep" `le) zeirah od ez`xie ezad`e ,lky lra epi`y

dxvw ezrcy iny - epcnl dzr dfy mixacd zernyn idef -

d`xi"e "eal zelbzda" dad` ,ezeppeazd ici lr ,ekeza ciledl

- "eala 'd cgte egenaúéòáhä äáäàä úà øøBòîe øëBfL ÷ø©¤¥§¥¤¨©£¨©¦§¦
éelbä ìà álä øzñäå íìòääî dàéöBîe ,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦¦¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦

,íéðt ìk ìò Bçîadielb dad` zybxdl `iadl egeka oi` m` - §Ÿ©¨¨¦
,ef dad` dlbn `ed egena ,mipt lk lr ,ixd ,eala d"awdläéäiL¤¦§¤

úBnìòúå BçîaL BðBöø§¤§Ÿ§©£ª
ävøúîe íékñî Baì¦©§¦¦§©¤
úîàa øeîb éevøa§¦¨¤¡¤
BLôð øñîì ,Bzîàì©£¦¦§Ÿ©§
,'ä ãeçé ìò Lnî ìòôa- §Ÿ©©¨©¦

ely dgpdd zpigan ,xnelk

ly dpigad on oke ,egena

dad`d ly ,eal zenelrz

oevx xvep ,alay zxzeqnd

lr eytp xeqnl izin`e ok

- z`fe .'d cegiéãk§¥
úéäìàä BLôð Ba ä÷áãì§¨§¨©§¨¡Ÿ¦

,äéLeáìexeaic ,daygn - §¤¨
,dyrneBãeçéa ïììëìe§¨§¨§¦

ïBöø àeäL ,Búeãçàå§©§¤¨
ãeîìúa Laìîä ïBéìòä̈¤§©§ª¨§©§
,úBöîä íei÷áe äøBz- ¨§¦©¦§

meiwe dxez cenil ici lr ik

ytpd micg`zn - zeevn

mr diyeale ziwl`d

,d"awd;ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
evxe zeidy`ed dnypd o

`le ,d"awda weac zeidl

ixd ,epnn cxtp zeidl

milbne mixxerny drya

,zeevnd meiwle dxezd cenill d`ian `id ,zxzeqnd dad`d z`

;d"awda weac zeidl ,epevx z` rval ickäàøiä íâåzyxcpd - §©©¦§¨
,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln xnyidl ick,da äìeìkdad`a - §¨¨

,ef zxzeqnìa÷ìler ,envr lr -ñç Ba ãøîì àlL Búeëìî §©¥©§¤Ÿ¦§Ÿ©
;íBìLå;dyrzÎ`lÎzevn ly dxiar ici lr -Bæ äðeëáed`ad - §¨§©¨¨

,icedi lk znypay zeirahd d`xide dad`dnòøî øeñ àeä- ¥¨
,dxiar xearln envr xney `ed,áBè äNBòå,dyr zevn meiwa - §¤

eìéçc àìa ,Bcáì úBlnä Leøôa Cøáîe ìltúîe ãîBìå§¥¦§©¥§¨¥§¥©¦§©§Ÿ§¦
eîéçøe,dad`e d`xi el didzy ila -Bçîe Baì úelbúäa- §¦§¦§©¦Ÿ

ezlitze ecenil f` eid ,egenae eala dad`e d`xi el eid m` ,oky

d`xie dad` ly zeigd ybxda mb m` ik ,zelnd yexita wx `l

-Bæ äðek éøäick ,zeevnd meiwe dxezd cenil zrya el yiy - £¥©¨¨
,d"awd mr waczdl,xen`k ,elv` mi`a mpi` ef dpeeke df oevxy

dad`d on m` ik ,zeppeazdde lkyd cvny d`xie dad` jezn

df ixd ,zxzeqndìòa BðéàL éçä úîLð Bîk ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦§©©©¤¥©©
,åéúBcî ìëå ,äøéçáe ìëN,ig lrad ly -íéøácî Búàøé ïäL ¥¤§¦¨§¨¦¨¤¥¦§¨¦§¨¦

ïä ,Bìöà íéáäàpä íéøácì Búáäàå BúBà íé÷éfnäzecnd - ©©¦¦§©£¨©§¨¦©¤¡¨¦¤§¥
,elldBìöà íéiòáè ÷ø,ig lra lv` -àìåze`a opi`e -Búðéaî ©¦§¦¦¤§§Ÿ¦¦¨

úBiòáhä äáäàäå äàøiä ìLî Cøc ìò ïä ïëå ;Bzòãå§©§§¥¥©¤¤¨¨©¦§¨§¨©£¨©¦§¦
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íéøîà éèå÷éì
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì
äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
åìéçã àìá åãáì úåìîä ùåøéôá êøáîå ììôúîå
åîë î"ãò åæ äðååë éøä åçåîå åáì úåìâúäá åîéçøå
åéúåãî ìëå äøéçáå ìëù ìòá åðéàù éçä úîùð
íéøáãì åúáäàå åúåà íé÷éæîä íéøáãî åúàøé ïäù
åúòãå åúðéáî àìå åìöà íééòáè ÷ø ïä åìöà íéáäàðä
úåøúåñîä úåéòáèä äáäàäå äàøéä î"ã ìò ïä êëå
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סי 'a xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ז קודש שבת יום

,102 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðôîå .èì ÷øô,104 'nr cr.äîöò äåöî àéä

ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)

äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî
íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë

íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç
:(ç"òá ù"îëå

,ìàøNé ìk áìa úBøzñnä,dxigae lky ly "xvez" opi` od mb - ©§ª¨§¥¨¦§¨¥
,l`xyin cg` lk ly eznypa irah ote`a zeniiw `l`äMøé ïä ék¦¥§ª¨
:ìéòì økæpk ,eðéúBLôða òáè Bîëe ,eðéúBáàî eðì,g"i wxta - ¨¥£¥§¤©§©§¥©¦§¨§¥

ly dnyp - ("mler cr") mdiclin cg` lkl eyixed zea`dy

dpyi dnyp dze`ae ,dyecw

zxzeqnd) dad`d

(d`xi mb dkeza zllekde

ef dad`y oeeikne .d"awdl

,zirah m` ik ,zilky dpi`

ay ,ixd .ig lra ly dnypl zlynp `id oklsebizy opyi ,zeevnd

zeleynd ,daygne xeaicay zeevne zeiyrn zeevn :zebixcn

dpeekd .xacne ig :mipipr ipy ok mb zeevnd zpeekae ;gnevle mnecl

`edy ,"xacn" ly eznyp enk `id zeppeazdde lkyd on d`ad

dpeekde ,dxigae lky lra

zxzeqnd dad`d on d`ad

- (d`xi mb dlelk dae)

enk ,lyn jxc lr ,`id

.ig lra ly eznyp

.èì ÷øtmincn ,l"f epinkg recn ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
z`úééùòz`e ,"seb"l devndúðååëxiaqd ok ."dnyp"l - devnd

ly zebixcn izy opyiy myk ,zeevnd zpeeka zebixcn izy opyiy

dpeekdyk .mc`ay dnypde ig lraay dnypd :miig minvra dnyp

weac zeidl ,devna oevxde

ziiyr ici lr d"awda

ici lr mc`a exvep ,devnd

,'d zelcba ezeppeazde elky

ieliba dad`d z` ea mxxera

mr cg`zdl oevxe ,eala

- zeevne dxez ici lr d"awd

,md ,df oevxe ef dpeek ixd

,mc` ly dnypk ,lynl

lky lra `edy ,"xacn"

xvw elky m` ,eli`e ;dxigae

"zeppeazd"d geka oi`e i`cn

oevxe efk dad` xxerl ,ely

:xnelk) ezpeeke epevxe - dfk

zeevnd meiway "dnyp"d

zexxerzdn mi`a ,(ely

dyexiay d"awdl zxzeqne zirah dad` dze` ,eay "zxzeqn dad`"d

,lynl ,md ,ef dpeeke df oevx ixd - l`xyin cg` lka zea`dn

a ly dnypklkyn "zeclep" opi` ,ez`xie ezad` ,eizecn lky ,ig lr

xiaqn ,cenll micner ep` eze` ,df wxta .zeirah - m` ik ,dpade

od mz`xie mzad`y - mik`ln mb ixd ,mrh eze` iptny ,owfd epax

.zendae zeig mya mi`xwp - lkydn zexvep `le zeirah

,úBîäáe úBiç íLa íéëàìnä íéàø÷ð ïk íb äæ éðtîe¦§¥¤©¥¦§¨¦©©§¨¦§¥©§¥
:áéúëãkaezky enk -1:øBL éðôe 'Bâå ïéîiä ìà äéøà éðôe" §¦§¦§¥©§¥¤©¨¦§§¥

,'Bâå "ìàîOäî"dakxn"ay "xey ipt"e "dix` ipt"a xaecnd - ¥©§Ÿ§
zeny md dl`e ."xey"e "dix`" mi`xwp mik`lndy ixd .dpeilrd

- ?dnl jk lke .zendae zeig lyíðéàL éôì- "ycewd zeig" - §¦¤¥¨
mpi` mik`lnd,äøéça éìòazniiwd ziytgd dxigad mdl oi` - ©£¥§¦¨

,rxa e` aeha xegal ,mc`aíúáäàå íúàøéå,d"awdl -àéä §¦§¨¨§©£¨¨¦
,íäì úéòáèmzpad ici lr ,oze` xxerl mikixv md oi`e - ¦§¦¨¤

,'d zelcba zilkydúLøt "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨§¥¨¨¨¨©
.ñçðétmd okl ,raha mda zereaw mzad`e mz`xiy oeeikne - ¦§¨

zeirahd odizecnl mileyn

.zendae zeig lyïëìå§¨¥
úìòî,zbixcne - ©£©

,íäî äìBãb íé÷écvä- ©©¦¦§¨¥¤
mik`lndn2,øBãî ék¦§

àeä íé÷écvä úBîLð¦§©©¦¦
øBãîe ,äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨§
.äøéöéä íìBòa íéëàìnä©©§¨¦§¨©§¦¨
`ed "d`ixad mler"e -

,"dxivid mler"n dlrnl

,oldl xaqeiy itk

ze`ad d`xide dad`dy

mler"l zekiiy ,lkyd on

mler `edy ,"d`ixad

eli`e :dpadde dbydd

zeirah d`xie dad`

"ddbd"a .zecnd mler `edy ,"dxivid mler"l zekiiy,d`ad

,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnly dny ,owfd epax xiaqn

mler"a mnewny mik`ln mb mpyi ,j` .mzq mik`lna xaecnd

mzpadn ze`ad d`xie dad`a `ed ,mzcear ote` ,oky ,"d`ixad

.'d zelcba dlecbd* ääâäeðéäå)md mik`lndy epcnly dn - §©§

:`ed xaecnd ,"dxivid mler"aíéëàìî Lé ìáà ,íéëàìî íúña¦§¨©§¨¦£¨¥©§¨¦

äàéøaä íìBòa íéðBéìòdl`n epiid -eîéçøe eìéçãa íúãBáòL ¤§¦§¨©§¦¨¤£¨¨¦§¦§¦

,íéiìëN,zeilky dad`e d`xi -,íL "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk ¦§¦¦§¤¨§©§¨§¥¨¨¨

íéiòáè :Lãwä úBiç éðéî éðL LiLd`xie dad` jezn `id mzceary - ¤¥§¥¦¥©©Ÿ¤¦§¦¦

,zeirah,íéiìëNå,zeilky d`xie dad` jezn `id mzceary -Bîëe §¦§¦¦§

:(íéiç õòa áeúkL,miwicvd zenyp ly onewny ,epcnl o`k cr - ¤¨§¥©¦

mewne ;"d`ixad mler"a `ed ,zeilky d`xie dad`a mzceary
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïä éë ìàøùé ìë áìá
:ì"æðë åðéúåùôðá

éðôîå èì ÷øôíùá íéëàìîä íéàø÷ð ë"â äæ
äéøà éðôå 'éúëãë úåîäáå úåéç
íðéàù éôì 'åâå ìàîùäî øåù éðôå 'åâå ïéîéä ìà

úéòáè àéä íúáäàå íúàøéå äøéçá éìòáíäì
íäî äìåãâ íé÷éãöä úìòî ïëìå ñçðô 'ô î"øá ù"îë
øåãîå äàéøáä íìåòá àåä íé÷éãöä úåîùð øåãî éë

*äøéöéä íìåòá 'éëàìîä
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù
åãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]
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י.1. א, ˘ËÈÏ"‡2.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎמעלת גודל להדגיש בכדי - סש"ב מענין

[שזה טבעיים בדו"ר העובדים במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר העובדים

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא [¯"Â„‰˘כמו בתוקף אינן גם‰„Â"¯שלהם [ובמילא שכליים



a'סב xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

okl ,seqÎoi` lyàeä,"d`ixad mler" -,íé÷écvä úBîLð øBãî§¦§©©¦¦
,eîéçøe eìéçãa 'ä éãáBò,dad`e d`xia -äðéaä ïî úBëLîpä §¥¦§¦§¦©¦§¨¦©¦¨

àúeòø" àø÷ð Bæ äáäàL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâc úòãå§©©¦§ª©¥¨¤©£¨¦§¨§¨
,"àaìcoevxd enk `lye ,lkyd ici lr xxerzpy ,ald ony oevx - §¦¨

,lkydn dlrnlyøkæpk©¦§¨
"àaìc àúeòø"îe ;ìéòì§¥¥§¨§¦¨
äîLpì Leáì äNòð©£¤§©§¨¨
ïâ àeäL ,äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨¤©
,ïn÷ìãk ,ïBéìòä ïãò- ¥¤¨¤§§¦§©¨

,oldl x`aziy itkBîëe§
øäæa áeúkLzyxt - ¤¨§Ÿ©

.ìä÷iåzenypdy ,ixd - ©©§¥
dad` jezn mzceary

lkyd on ze`ad d`xie

- 'd zelcba zeppeazdde

,"d`ixad mler"a onewn

,oky ,"oeilrd ocr ob" `edy

`ed "oezgzd ocr ob"

ocr ob"e ,"dxivid mler"a

,"d`ixad mler"a - "oeilrd

ob" ly epipr ,recid itke

oipdpe oiayei"y ,`ed "ocr

`a df beprz ."dpikyd eifn

rd xear xkyd edfe - 'd zelcb mzbyde mzpadndxeywd dcea

jkay ,owfd epax xiaqn ,oldl .'d zelcba zeppeazde dbyda

zbixcna ody zenyp oze`l mipeekznynn dnypmzbydy dl` -

mzbyd wx `le ;"zelcbc oigen" zpigak zx`ezn xzeia dlrpd

,mdizecn mb m` ik ,"d`ixad mler"l zekiiy mdl yi mlkye

odizecn mb ,ik ."d`ixad mler"l zekiiy odl yi ,mz`xie mzad`

y cr ,mdly lkyae oigena zellkplkzcear"k zx`ezn mzcear

zexnl ixd ,efk dlrp dppi` mzbydy zenyp ,eli`e ."oigen

lkydy wx df ixd ,lkye zeppeazd ici lr ze`a oz`xie ozad`y

ozcear xwir la` ,d`xide dad`d zecn z` xevile xxerl ynyn

,"dxivid mler"l ,el` zenyp zekiiy ,okle - "zecnd zcear" `id

jezn `id ozceary zenyp oze`y okyÎlkne .zecnd mler `edy

one lkyd on ze`a opi`y ,zeirahd zecnd - "zxzeqn dad`"

mipnfa wx ; "dxivid mler"a `ed onewny i`ceae i`cea ,oigend

."d`ixad mler"a ,"oeilrd ocr ob"a el` zenyp mb zeler miniieqn

Cà,"d`ixa"a `ed ,miwicvd zenyp "xecn"y ,epcnly dn -eðéä ©©§
,Lnî úBîLð à÷åcaezky enk ,lkyd oipr ixd `id "dnyp"e -3: ©§¨§¨©¨
,"mpiaz icy znype"-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçî úðéça ïäL¤¥§¦©Ÿ¦§©§¥¨

,àeäzewl` zepian ody ,"zelcbc oigen" ly ote`a `id ozbyd -

ozceare ,dxaqd ly milyn ilae dbyd iyeal ila ,`edy enk

,"d`ixad mler"l zekiiy dl yiy ,"oigend zcear" ,okl ,`id

."d`ixad mler"ay "oeilrd ocr ob"leìL çeøä úðéça ìáà£¨§¦©¨©¤
,íé÷écvä,oky .zecnd zcear ,"gex"d zcear `id mzceary - ©©¦¦

mdy dl` ly dbydd ote`l dribn dpi` ,'d zelcba mzbyd mb

jk ,"dnyp" ly dbxca

zcear lkyzx`ezn m

mb ,ik ,"zecnd zcear"k

mikiiy mdly oigend

ixxernk mynya ,zecnl

.zecndìk øàL ïëå§¥§¨¨
úà eãáòL ìàøNé úBîLð¦§¦§¨¥¤¨§¤

eîéçøe eìéçãa 'ä- ¦§¦§¦
,dad`e d`xiaúBøzñîä©§ª¨

ìàøNé úeììk áìa`le - §¥§¨¦§¨¥
ze`ad d`xie dad` jezn

- lkyd onúBìBò ïéà¥
ì,íL"oeilrd ocr ob"l - §¨

,"d`ixad mler"ay÷ø©
,ãáì Lãç-Làøå úaLa- §©¨§ŸŸ¤§©

onfd md yceg y`xe zay

,zenlerd lk ziilrl

:(diryi xtq seqa) aezkk

eycga yceg icn dide"

dl` mipnfa - "'ebe zeegzydl xya lk `eai ,ezaya zay icne

,"oeilrd ocr ob"l el` zenyp mb zelerïãò ïbnL ãenòä Cøc¤¤¨©¤¦©¥¤
ïBéìòä ïãò ïâì ïBzçzä4ïãò ïb àø÷pä äàéøaä íìBò àeäL , ©©§§©¥¤¨¤§¤¨©§¦¨©¦§¨©¥¤

,äðéëMä åéfî úBðäìå 'ä ìò âpòúäì ,ïBéìòäd`pdde beprzd - ¨¤§§¦§©¥©§¥¨¦¦©§¦¨
mler - "d`ixad mler"ay "oeilrd ocr ob"a xwira md zewl`n

dzpade dzbydn `a ,zewl`n dnypl yiy beprzd ,oky ,dbydd

; - biydl xyt`y dnk cr ,zewl`ìëNì âeðòúå äàðä ïéà ék¦¥£¨¨§©£§¥¤
,Búðéáe BìëNa âéOîe òãBéå ïéáîe ìékNnM äîa àlà àøáð¦§¨¤¨§©¤©§¦¥¦§¥©©¦§¦§¦¨
,zrcÎdpiaÎdnkg zegekl zepeekn - "rceie" ,"oian" ,"likyn" -

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî âéOäìe ïéáäì Bì øLôàM äîdne - ©¤¤§¨§¨¦§©¦¥¥¨
ob"a `ed jexa seq oi` xe` zebiyne lkya zepian el` zenypy

:`a ,"d`ixad mler"ay "oeilrd ocrBúðéáe Búîëç éãé ìò©§¥¨§¨¦¨
Cøaúé,"zeliv`d mler" ly "dpia"de "dnkg"d zexitq ici lr - ¦§¨¥

znkg ze`xwpdezpiaee,.äàéøaä íìBòa íL úBøéànä- ©§¦¨§¨©§¦¨
"dpia"e "dnkg" zexitq ,xen`k ,zexi`n "d`ixad mler"a

,"zeliv`"cxe` zebiyne zepian "oeilrd ocr ob"ay zenypd okle

yceg y`xe zayae .odly "beprz"d `a dfne ,`ed jexa seq oi`

odl didi od mby ick ,"oeilrd ocr ob"l zenypd x`y mb zeler

.dbydn `ad beprzdelà úBîLð úBëBfM äîez` ecary - ©¤§¨¥
,zeirah d`xie dad` zecn jezn z"iydäìòîì úBìòì©£§©§¨
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íéøîà éèå÷éì
ñ"à úìåãâã úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åîéçøå åìéçãá
àúåòøîå ì"ðë àáìã àúåòø àø÷ð åæ äáäàù ä"á
àåäù äàéøáä íìåòá äîùðì ùåáì äùòð àáìã
êà ìä÷éå øäæá ù"îëå ïî÷ìãë ïåéìòä ïãò ïâ
úåìãâã ïéçåî 'éçá ïäù ùîî úåîùð à÷ååã åðééä
ìë øàù ïëå íé÷éãöä ìù çåøä 'éçá ìáà ä"á ñ"à
úåøúåñîä åîéçøå åìéçãá 'ä úà åãáòù ìàøùé úåîùð
ãáì ç"øå úáùá ÷ø íùì úåìåò ïéà ìàøùé 'åììë áìá
íìåò àåäù ïåéìòä ò"âì ïåúçúä ò"âîù ãåîòä êøã
úåðäéìå 'ä ìò âðòúäì ïåéìòä ò"â àø÷ðä äàéøáä
àìà àøáð ìëùì âåðòúå äàðä ïéà éë äðéëùä åéæî
äî åúðéáå åìëùá âéùîå òãåéå ïéáîå ìéëùîù äîá
åúîëç é"ò ä"á ñ"à øåàî âéùäìå ïéáäì åì øùôàù
úåëåæù äîå äàéøáä íìåòá íù úåøéàîä 'úé åúðéáå
åãáòù óà íéëàìîäî äìòîì úåìòì åìà úåîùð
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ח.3. לב, ˘ËÈÏ"‡4.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ומזה) עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות אפשרית איך "דלכאורה :

להקשות שיש קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי' גם

ומכאן ה"עמוד"; ידי על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה,

לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הם כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם

'a xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)

äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî
íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë

íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç
:(ç"òá ù"îëå

."dxivid mler"a `ed ,"zeirah" mz`xie mzad`y ,mik`lnd

mler"l ,zeilky d`xie dad` ly zekiiyd xaqez - oldl

:"dxivid mler"l ,zeirah d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad

íäéðéaL ìcáääå,"dxivid mler"l "d`ixad mler" oia -,àeä §©¤§¥¤¥¥¤
äøéöéä íìBòa ék¦§¨©§¦¨
ìL åéúBcî íL úBøéàî§¦¨¦¨¤
,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§©¨
ÎdpiaÎdnkg zepiga `le -

,`ed jexa seq oi` ly zrc

ïäL:zecnd -Búáäà ¤¥©£¨
,'eë Búàøéå Bãçôe- ©£§¦§¨

zecn od ,d`xie cgt ,dad`

jk ."dxeab"e "cqg" ly

zecnd x`y mb my zexi`n

.d"a seqÎoi` lyBîëe§
íéðewúa] áeúkL- ¤¨§¦¦

,"xdef ipewiz"a[íéiç õòå§¥©¦
ðp÷î ïéøéôñ úéLcïé §¦§¦¦§©§¦

.äøéöéa,zexitqd yy - ¦¦¨
,zeppwn "ceqi" cr "cqg"n

,"dxivid mler"a ,zexi`n

ly mitevxtd drax` ,oky

zewlgzn ody itk zexitqd xyr ,xnelk ,"zeliv`d mler"

"oitp` xirf" (b) ,dpia (a) ,dnkg (`) - miillk miwlg drax`l

,"zeliv`" :zenlerd zrax`a mixi`n - zekln (c) ,(zecn=)

:mler lkay zewl`d mieedn mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa"

lehiad zilkz ,okle - "dnkg"d zxitq dxi`n "zeliv`d mler"a

jexa seq oi`y ybxen my ,oky ,"zeliv`d mler"a `id ,zewl`l

epcnly itk ,"dnkg"n d`a ef dybxd .ezlef oi`e ecal `ed ,`ed

dxi`n ,"`qkd mler" `xwpd ,"d`ixad mler"a ;d"l wxta ddbda

mik`lnde zenypdy ,dbydd mler `ed okle ,"dpia"d zxitq

ayeze`zexi`n ,"dxivid mler"a ;milecb dbyd ilra md mler

zcear okle ,"oitp` xirf" ,"zeliv`d mler" ly zexitqd yy

mler"a ;zecnd zcear `id - "dxivid mler" ly mi`xapd

zlaw jezn d`a my dcearde ,"zekln"d zxitq dxi`n ,"diyrd

ly zecnd zexi`n "dxivid mler"ay ,ixd - .miny zekln ler

.`ed jexa seq oi`,ïëìå§¨¥
úãBáò àéä úàæŸ¦£©

íéëàìnämnewny - ©©§¨¦
:"dxivid mler"a,ãéîz̈¦

,eè÷Lé àì äìéìå íîBé¨¨©§¨Ÿ¦§Ÿ
,'eëå ãçôå äàøéa ãîòì©£Ÿ§¦§¨¨©©§

,d"awd iptl -ìk eðéäå§©§¨
ìàéøáb äðçî©£¥©§¦¥

,ìàîOänLzpigany - ¤¥©§Ÿ
"l`ny" z`xwpd "dxeab"d

caer l`ixab dpgny -

;cgte d`xi jezn ezcear

àéä ìàëéî äðçî úãBáòå©£©©£¥¦¨¥¦
.'eë äáäàäzceare - ¨©£¨

cinz `id ,l`kin dpgn

,oky ,d"awdl dad` jezn

"dxivid mler"a ,xen`k

seqÎoi` ly eizecn zexi`n

mler" ly mik`lnde mi`xapd ly mzcear mb ,okle ,`ed jexa

.zecnd oipra cinz `id ,"dxividúBøéàî äàéøaä íìBòa ìáà£¨§¨©§¦¨§¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Bzòãå Búðéáe Búîëç íLzepiga - ¨¨§¨¦¨§©§¤¥¨

iv`d mler" ly zrcÎdpiaÎdnkg,"zelïäL,zrcÎdpiaÎdnkg - ¤¥
,ïäì LøLå íàå úBcnä øB÷î.'b wxta epcnly itk ,zecnl - §©¦§¥§Ÿ¤¨¤

íéðewza àúéàãëå:"xdef ipewiz"a aezky enke -äàlò àîéàc §¦§¦¨©¦¦§¦¨¦¨¨
,zeliv`c "dpia" zxitq -àðp÷îmler"a dxi`ne zppwn - §©§¨

`xwpd ,"d`ixad,`qkd mler ,"`iqxek",àiñøëa ïøéôñ úìúa¦§©§¦¨§ª§©¨
.äàéøaä íìBò àeäL."zeliv`"ay zrcÎdpiaÎdnkg od el`e - ¤¨©§¦¨

ïëìåzrcÎdpiaÎdnkg zepiga zexi`n "d`ixad mler"ay iptn - §¨¥
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íéøîà éèå÷éì
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù
åãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]

íéëàìîä úãåáò àéä úàæ ïëìå äøéöéá ïéðð÷î ïéøéôñ
'åëå ãçôå äàøéá ãåîòì åèå÷ùé àì äìéìå íîåé ãéîú
äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
úåøéàî äàéøáä íìåòá ìáà .'åë äáäàä àéä ìàëéî
øå÷î ïäù ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç íù
àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä
íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
'ä éãáåò íé÷éãöä úåîùð øåãî àåä ïëìå äàéøáä
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ארי' דפני דהמרכבה המלאכים מדרי' ה"ז טבעיים שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו"

שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר) בלבבך לכאו"א אליך דקרוב מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'.

בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע מובן: אינו לכאורה כלומר: כו"'. בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש

זה אין הרי המלאכים? הואÏÏÎעבודת ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין להסביר בינונים", של "ספר ה"תניא', ספר של ענינו

קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, הענין אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר

ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת אף למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד הזקן שרבנו לומר, אפשר - שליט"א הרבי ממשיך - דבר של היא‡Ï‰לאמיתו שעבודתם

ויראה אהבה שלÂÈÚ·Ë˙מתוך "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה דבר - המסותרת האהבה מתוך ,ÌÈ�Â�È·,"הן ומטרתו שנקודתו

שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים מישראל אחד לכל קרוב כיצד אליך", "קרוב כיצד להסביר

ש לחשוב יטעה Â˙‡¯ÈÂלא Â˙·‰‡,כלומר שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה אהבה -

זו שעבודה ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך", הבא ומצוות, תורה קיומו

של עבודה זוהי - אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות ויראה אהבה של

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, של ולא Ô�˘Èמדות

ב תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) בבני˙Û˜Âאהבה הטבעיות והיראה האהבה שכן, ,

מישראל אחד שכל בתוקף, להיות ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה דרך על הן ישראל

ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים
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ח.3. לב, ˘ËÈÏ"‡4.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ומזה) עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות אפשרית איך "דלכאורה :

להקשות שיש קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי' גם

ומכאן ה"עמוד"; ידי על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה,

לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הם כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם
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יז.5. ד, אבות
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;íéiòáè eîéçøedcearde dxezdyk ,zeirah dad`e d`xi - §¦¦§¦¦

zexitqd xyra f` zellkp od ,zeirah d`xie dad` jezn zeyrp

,"dxivid mler" lyúeìéöàc úBøéôñ 'é úBLaìî ïëBúáe§¨§ª¨§¦©£¦
,úéìëúa ïäa úBãçéîe,"zeliv`d mler" ly zexitqd xyr - §ª¨¨¤§©§¦

lre ,"d`ixad mler" zexitq xyra ,zilkza zecg`zne zeyalzn

,"dxivid mler" zexitq xyramb ociúBãçéî úeìéöàc úBøéôñ 'éå§§¦©£¦§ª¨
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa úéìëúaxyr z` dlibe liv`dy - §©§¦§©£¦¨¥¨

jk ,m`xeae mi`xap iabl mixne`y enk - "zeliv`d mler" zexitq

"zeliv`d mler" zexitq xyry - mliv`ne milv`p iabl mixne`

zenypd ly dcearde dxezdy ,ixd ,oliv`n mr zilkza zecge`n

mler" zexitq xyra zellkp ody ici lr ,dfd mlera ozeida

.`ed jexa seqÎoi`d mr zecg`zn od - "d`ixad mler" e` ,"dxivid

,úBîLpä ïk ïéàM äî,ozceare ozxez `le ,onvrlyk -ïðéà ©¤¥¥©§¨¥¨
ïéøBãîe úBìëéäa úBãîBò àlà ,úBøéôñ 'éc úeäìàa úBììëð¦§¨¤¡¨§§¦¤¨§§¥¨§¦

,äøéöé Bà äàéøác"mler" ly oipr md "mixecn"e "zelkid" - ¦§¦¨§¦¨
,zexitqd enk zecg`zde lehia zpigaa mpi`e ,"yi"eïéðäðå- §¤¡¦

,zenypd'éa ãçéîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà àeä ,äðéëMä åéfî¦¦©§¦¨¥¨©§ª¨§
,äøéöéc Bà äàéøác úBøéôñ`ed - "oipdp" od epnn "dpikyd eif" - §¦¦§¦¨¦¦¨

e` "d`ixad mler" zexitq xyra cge`nd `ed jexa seq oi` xe`

,"dxivid mler" zexitq xyraLnî ïúãBáòå ïúøBz åéæ àeäå- §¦¨¨©£¨¨©¨
zxez ly eifdozceareo,zenyp oze` ly,[éø óc ìä÷iå øäæ ïiò]©¥Ÿ©©©§¥©

:dîöò äåöî àéä ¯ äåöî øëN ékmc`y zeevnde dxezdny - ¦§©¦§¨¦¦§¨©§¨
dnypl ,"eif" dlbzne jynp ,`ed jexa seq oi` mr zecge`nye ,miiw

o`kn .zeevnde dxezd meiw ly xkyd `ed beprzde - ocr oba
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סה 'a xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dfd mlera miiwn icediy devn ly dzexwie dzelcb oiadl xyt`

ly cala dx`de eifn m` - d"awd z` ezceare dxez ecenil lye

beprzd zelcb !ocr oba dfk `ltp beprz dnypl yi ,dceare dxez

epeciy aheny ,"xg`"l rbepa mixne` l"f epinkgy dnn micnl ep`

- `ad mlerl ,"iz`c `nlr"l `eal lkeiy ick ,mepdiba eze`

xne` mdilr) mepdib ixeqi lk mi`ck :xnelk ."ocr ob" ly xkyl

llk jxr mdl oi` ,dpy miray jyna aei` ixeqi lky o"anxd

"daeyzd zxb`" onwlcke) zg` dry elit` mepdiba ytpd ixeqil

ob"ay `ltpd beprzl ribdl okn xg`l elkeiy calae ,((a"i wxt

"eif"n zipdp dnypdy ,jka df beprz `hazn ,xen`ke ."ocr

`l devnde dxezd mvr z` ,oky .dcearde dxezd ly "dx`d"e

ixnbl zlhazn dzid `id ,"ocr ob"a helwl dnypd geka did

,dfd mlera dniiw dnypdy zeevnde dxezd ly "mvr"d .oznerl

.cala dx`de eif ,xen`k ,xi`n "ocr ob"a .`eal cizrl wx dlbzi

l"f epinkg xn`n oaen jka5miyrne daeyza zg` dry dti" :

iig lkn dfd mlera miaeh,"ocr ob"a ,`ad mlera oky ,"`ad mlerd

,eli`e ,dzceare dzxez ly cala dx`de eifn dnypd zipdp

lry ,dcearde dxezd ly "mvr"d z` dl yi ,dfd mlera dzeida

wx z`hazn ocr obay dlrnd .envr d"awd mr zcg`zn `id eci

my dbiyn `id ,zizin` dbyda "eif"d z` zhlew `id myy jka

.`ltp beprz znxeb ,zewl` ly zednd zbyde - eifd ly ezedn z`

ly zg` dry dti" :l"f epinkg xn`n yexit edfgex zxewmlera

dcearde dxezdn gexd zxew ,llek - "dfd mler iig lkn `ad

,`wec "ocr ob"a miiw izin`d beprzde gexdzxew ,oky -dfd mlera

owfd epaxy ixg` .zednd zbyda zewl` dpiane dbiyn dnypd my

jezn `id ozceary zenypd mewn `ed "d`ixad mler"y ,xiaqd

ozceary zenypd mewn - "dxivid mler"e ,zeilky d`xie dad`

mler"y xiaqdl jiynn `ed - zeirah d`xie dad` jezn `id

`id mzceary milecb miwicv ly zenypd mewn `ed "zeliv`d

`id miwicv mze` ly mzcear .zeilky d`xie dad`n mb dlrnl

`le ,d"awdl lehiad zilkza eid mdipipr lky ,"dakxn" zpigaa

.cala oeilrd oevx `edy dn m` ik ,llk xg` oevx mda miiw did
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יז.5. ד, אבות

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

על בשורה הטובה מהטבת מצב בריאות  ות"ח  נתקבל מכתבו ממוצש"ק,  לאחרי הפסק הארוך 

זוגתו תחי', ויהי רצון שתהי' הטבה זו דרגא להלוך מהטבה להטבה עד לרפו"ש, ויאריכו ימיהם ושנותיהם 

בטוב ובנעימים.

עסק  בו  הספר  בבית  לכבודו  שעורכים  כותב  אודותו  המשתה  הצלחת  ג"כ  נכללת  שבזה  ומובן 

ב"פ ח"י שנה הצלחה ברוחניות והצלחה בגשמיות בהנוגע לאוסף כספים וברוחניות אשר הרעיון דהכרח 

חינוך הכשר, ולא עוד, אלא החינוך על טהרת הקדש לכל אחד ואחת מבני ישראל יחדיר לחוגים ההולכים 

ומתרחבים ומתפשטים עד שיכירו שזה בעיא חיונית, ולכן כל היגיעה והשתדלות בזה כדאיות הם, וכיון 

שזכה שההשגחה העליונה העמידתו בשטח עבודה זו, תזכהו גם כן לבשר טוב מההתקדמות בהאמור עדי 

יקוים היעוד שלא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ומלאה הארץ דעה 

את ה'.

בהוקרה ובברכה.



היום יום . . . סו

ה'תש"גכא אדר שנייום ראשון

חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: פרק לח. והנה . . . נ אברי הגוף.

נּו  ה ַרּבֵ ֵקן – הּוא ֹמׁשֶ נּו ַהּזָ ִני( : ְזֵקִני – ַרּבֵ ר ׁשֵ "ל )כ ַאּדָ ִסיּום ִסּפּור ַהּנַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ּבְ ַה"ּצֶ
ִמיד  ּה טּוב ַעִין. ֵאׁש ּתָ ַהג ּבָ ּנָ א ׁשֶ ָנה לֹו, ֶאּלָ ַהּתֹוָרה ִנּתְ ה ָאְמרּו ַרַז"ל ׁשֶ ֹמׁשֶ "ד. ּבְ תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ּדְ
ָנּה  ּתְ ּה טּוב ַעִין ַוּיִ יד ִלְזֵקִני, ּוְזֵקִני ָנַהג ּבָ ּגִ "ד – ָנַתן ָהַרב ַהּמַ ָהֱאֹלִקי ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ
ִמיד  ל ַהּלֹוֵמד ִעם ֲחֵברֹו ּוְמעֹוֵרר ּבֹו ֶאת ָהֵאׁש ּתָ ר ּכָ רּור ִלי, ֲאׁשֶ תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ּבָ ְלָכל ָהעֹוְסִקים ּבְ

ה ָלַעד. ְכּבֶ ר ְזכּותֹו ֶזה ֹלא ּתִ ָכרֹו ִאּתֹו ֲאׁשֶ ה ׂשְ ָהֱאֹלִקי, ִהּנֵ

ה'תש"גכב אדר שנייום שני

חומש: שמיני, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך אעפי"כ . . . נ כל חי.

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוְמָבְרִכים  ּדֹות,  ַהּמִ ַהֲעָלַאת  ַדִים הּוא  ַהּיָ ַהת  ַהְגּבָ ַהּמִֹחין,  ַכת  ַהְמׁשָ ּכֲֹהִנים הּוא  ת  ְרּכַ ּבִ
ר ְסִפירֹות. ל ֶעׂשֶ ֵלם ׁשֶ ְרצּוף ׁשָ ֵני ְמָלִכים – ַמְלכּות, ֲהֵרי ּפַ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ה'תש"גכג אדר שנייום שלישי

חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ואף שבשניהם . . . 100 והתפשטות.

אאמו"ר אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת ובכל 
רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל ווָאס צווישען מזכי הרבים און 
ח"ו מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און אלע ענינים 

בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.

ָצִריְך  ִלּמּודֹו: ַרב  ּבְ ּוַמְתִמיד  ַעל ֲעבֹוָדה  ּבַ ֶאָחד –  ְלַרב  ָאַמר  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
לֹום, ַמֲחִטיֵאי  ים, ְוַחס ְוׁשָ י ָהַרּבִ ין ְמַזּכֵ ּבֵ ף ׁשֶ ב הּוא ַעל ַהּסַ ִמיד ִנּצָ י ּתָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּכִ ִלְזּכֹר ּבְ
ֶפׁש  ת ַהּנֶ ְפִניִמּיּות ְנֻקּדַ ַחת – ְוָכל ָהִעְנָיִנים ְצִריִכים ָלַגַעת ּבִ ל ֹעֶמק רּום ְוֹעֶמק ּתַ ף ׁשֶ ים; ַעל ַהּסַ ָהַרּבִ

ַנְפׁשֹו הּוא. י ּבְ ׁש, ּכִ ַמּמָ

ה'תש"גכד אדר שנייום רביעי

חומש: שמיני, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי בגוף . . . 100 בו ית'.

בֹות, ֲאָבל ֹלא ְלָאְמָרם. י ּתֵ ֵהם ָהָראׁשֵ מֹות, ׁשֶ ָבה - ַהּשֵׁ ְחׁשָ ּמַ ר ּבַ ֹכַח" ָצִריְך ִלְראֹות - אֹו ְלַצּיֵ א ּבְ ֲאִמיַרת "ָאּנָ ּבַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סז היום יום . . . 

ה'תש"גכה אדר שנייום חמישי

חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: ולא שדבקות . . . נא חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו 
לליאזנא הי': ווָאס מען טָאר ניט טָאר מען ניט, און ווָאס מען מעג דארף מען ניט . - 
כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו ליחידות 

לשאול דרך בעבודה.

אנּו ְלִליָאְזָנא  ּבָ ׁשֶ ֵקן ּכְ נּו ַהּזָ ַמְענּו ֵמַרּבֵ ּשָׁ ם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְתּגָ ר: ּפִ ַכי ֵמהָארָאדָאק ִסּפֵ ֶהָחִסיד ר' ָמְרּדְ
ֵהֵבאנּו ֹאֶפן ֶזה  ֶזה, ַעד ׁשֶ ִנים ָעַבְדנּו ּבָ ע ׁשָ ֹלׁש ַאְרּבַ ׁשָ ר". ּכְ ר – ְמֻיּתָ ּתָ ָהָיה: "ָהָאסּור – ָאסּור, ְוַהּמֻ

ֲעבֹוָדה. ֶרְך ּבָ ֹאל ּדֶ ינּו, ְוַרק ָאז ִנְכַנְסנּו ִליִחידּות ִלׁשְ ִעְנְיֵני ַחּיֵ ּבְ

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

רּות  ַכׁשְ ִרים ְוִחּנּוָכם, ּבְ ַהֲעָמַדת ּדֹור ְיׁשָ ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ַעם ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ִויסֹוד ּבֵ דֹוׁש ּבְ ל ַהּקָ ּכָ
ְמָרם  ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ד ְוַהּנֹוָרא ַעל ְיֵדי ְנׁשֵ ְכּבָ ם ַהּנִ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשֵׁ ּבָ ת ַהּשַׁ ָהֹאֶכל, ַוֲאִצילּות ֹטַהר ְקֻדּשַׁ

ּוְלָעְבָדם.
י ַהּתֹוָרה,  ִית ּוְבִחּנּוְך ַעל ּפִ ַהְנָהַגת ַהּבַ ָחה, ּבְ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ַחּיֵ א חֹוָבָתּה ּוְתעּוָדָתּה ּבְ ַמּלֵ ר ּתְ ה ֲאׁשֶ ָהִאּשָׁ

ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אֹוֵמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ָעֶליָה ַהּכָ

ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' וימותו. רצוא בלי שוב. דער 
אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז זיך דערהערען 
אין מעשה בפועל, כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, ורצוא בלי שוב, היא 
מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר לאהרן, אותיות נראה, ובכחות 
הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש גם מבית לפרוכת שהוא לפני הצמצום, 
דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות נראה, השכלה, איז פאראן א כפורת, א כוונה 
פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז דער פני הכפורת, אשר על כן  ולא ימות, זָאל מען ניט 
בלייבען באם רצוא אליין, כי בענן אראה על הכפורת, דער צמצום הראשון איז כוונתו 
הגילוי, און דער מבוא צו דעם איז דער ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות הייסט, 

ניט דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז יבוא אל הקדש.

מּותּו". ָרצֹוא  ָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוּיָ ֵני ַאֲהֹרן ָהָיה "ּבְ "ּב[: ֵחְטא ּבְ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִבים  ְטָהרּו" – ָנִקי ָוָזְך. ַחּיָ ים "ּתִ ים "ִלְפֵני ה'" ָצִריְך ְלַהְקּדִ ׁשִ ר ִנּגָ ֲאׁשֶ ּכַ ִלי ׁשֹוב. ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א ב' אדר כ"א ראשון יום מצוה של השחתה

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰äéä íà BúBà ïéööB÷ ìáà£¨§¦¦¨¨

.äúçLä Cøã àlà äøBz äøñà àì ...íéøçà úBðìéà ÷éfî©¦¦¨£¥¦Ÿ¨§¨¨¤¨¤¤©§¨¨

סוכה? מקומו על לבנות כדי עץ לקצוץ מותר האם

השחתה בדרך רק הוא תשחית' 'בל איסור הרמב"ם לדעת

והרא"ש מותר. תיקון לצורך אך סט"ו)וקלקול, פ"ח מוסיף(ב"ק

מותר. למקומו צריך אלא הדבר בגוף אינו התיקון כאשר שגם

הט"ז פסק ס"ו)וכן קט"ז סי' לבנות(יו"ד כדי עצים לקצוץ שמותר

הבנין כאשר רק הוא שההיתר אומרים יש אך בנין. במקומם

העץ מן יותר שמירת(שאילתשווה הל' אדה"ז שו"ע וראה סע"ו. ח"א יעב"ץ

סט"ו) ונפש המיועדתגוף בסוכה חל ההיתר אין לכאורה זה ולפי

ימים. לשבוע

הראשונים כתבו אחר: מטעם להתיר יתכן הגבוריםאך (שלטי

פ"א) בטעםע"ז אך מצוה. לצורך הותר תשחית בל שאיסור

אומרים יש הדעות. חלוקות שם)ההיתר 'עשה(שלה"ג מדין שהוא

לקיים אפשר אי אם רק מותר הדבר זה ולפי תעשה', לא דוחה

אין אחרת, בסוכה לאכול יכול אם אך אחרת, בדרך המצוה את

חסידים' ב'ספר אך אילן. לקצוץ תתע"ט)להתיר שמותר(ס' נאמר

לצורך אפילו תשחית בל על devnלעבור xecidטעם זה ולפי ,

אלא איסור, דוחה הידור אין שהרי דחיה מדין אינו ההיתר

כשם לתועלת, הוא הקלקול כי קלקול, אינו מצוה שלצורך

קלקול אינו ממוני רווח לצורך ק"ב)שקלקול סי' ב' או"ח צבי .(הר

בגדים לשרוף רשב"י, בהילולת במירון, היה קדום ומנהג

לכבודו העליר)(קונטרסיקרים להגר"ש מלכים' על'כבוד שערערו והיו .

תשחית' 'בל משום סל"ט)כך דעת יוסף חמישאה יש(שו"מ אך ,

איסור בכך אין מצוה לצורך וכוונתם מאחר כי (ראהמיישבים

הנ"ל. מלכים ת')כבוד סי' לשמה .תורה

רוחנית. טובה לצורך נעשה הקלקול כאשר להתיר יש וכן

המשנה דברי את לבאר יש מ"ב)ובכך פ"א הבית(תמיד הר שאיש

משמרתו, על שנרדם שומר של בגדו את לשרוף רשאי היה

הזקן אדמו"ר ס"ד)כדברי ונפש גוף נזקי לאדם(הל' שאסור שאף

להציל לו היא טובה כי לתשובה, להתענות מותר עצמו, לצער

כיון השומר של בגדו את לאבד מותר כאן, ואף נפשו. את

שוב יירדם שלא לטובתו, נעשה 465)(לקוטישהדבר ע' י"ח .שיחות

ה'תשע"א ב' אדר כ"ב שני יום במלחמה בסכנה משגיחין אין

:Â"Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰éøL÷a ñðkiL øçàîe¥©©¤¦¨¥§¦§¥
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.ãçôé àìå àøéé àìå Btëa§©§Ÿ¦¨§Ÿ¦§©

החינוך בספר כתב זה תקכח)ומעין המצוה(מצוה "משרשי :

יירא ולא מבטחו יתברך לשם לשום מישראל אחד לכל שיש

ולעמו". הוא ברוך לשם כבוד לתת שיוכל במקום גופו על

יש במלחמה ממנו, וכתוצאה בה' הביטחון עם יחד כלומר,

לנצח. מנת על סיכון, למצבי להיכנס היתר

על "ועובר החינוך: כתב עממין שבעת הריגת במצוות והנה

מבלי להורגו ויכול עממין] [מז' מהם אחד לידו ובא – זה

אותם'], תחרים ['החרם זה עשה ביטל הרגו, ולא בדבר שיסתכן

נשמה". כל תחיה לא לאו על שעבר מלבד

חינוך רק(שם)והמנחת להורגו יכול היה שאם מכך מבין

אמנם ומקשה: כן. לעשות עליו היה לא עצמי, סיכון באמצעות

בהם"), שימות ולא בהם ("וחי הסכנה מפני נדחות המצוות כל

ולכלותם, עממין ז' עם להילחם זו מצוה של תכליתה הרי אבל

ברמב"ן כמבואר הנס על דיניה תסמוך לא דהתורה ו"ידוע

ב ה, אם(במדבר במלחמה, הצדדים משני נהרגים העולם ובדרך ,(

כן ואם סכנה, דהיא אף עמהם ללחום גזרה דהתורה חזינן כן,

רק חל שהציווי החינוך כתב ולמה הזה", במקום סכנה דחויה

בדבר"? שיסתכן "מבלי

הלוי הגרי"ז חרףוב'חידושי עם 'זבולון עה"פ בשלח, פרשת (עה"ת,

מיישב:נפשו')

מלחמה, בעיתות נפשות סכנת על משגיחין שאין נכון אמנם

הרשות, במלחמת גם שהרי המלחמה מדיני נובע הדבר אולם

כלל שבדרך אף סיכון למצבי להיכנס צריכים מצוה, שאינה

ז' הריגת של המצוה מצד אבל מצוות. דוחה נפש פיקוח

נפש. פיקוח מפני ונדחית המצוות ככל היא הרי עממין,

מבלי להורגו ויכול לידו אחד "בא החינוך: ספר כוונת וזוהי

לא לידו, עממין מז' אחד בא כאשר היינו בדבר", שיסתכן

מנוחה. ושל ובטח השקט של במצב אלא לחימה, של במצב

ז' הריגת של המצוה רק ומוטלת המלחמה דיני חלים לא ואז

חיים. לסכנת להיכנס אסור זו מצוה ולקיום עממין,

ה'תשע"א א' אדר כ"ג שלישי יום לגוי תורה לימוד

:Ë ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰áiç ¯ äøBza ÷ñòL í"ekò©¤¨©©¨©¨
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לגוי? תורה ללמד ליהודי מותר האם

שבע' 'באר בספר י"ד)כתב סי' חיים מים באר אמי( רב לדעת :

א) יג, לא(חגיגה זו הלכה אך לעכו"ם", תורה דברי מוסרין "אין

על הוא שהאיסור משמע הרמב"ם מדברי וגם בפוסקים, הובאה

ללמדו. היהודי על איסור אין אך ללמוד הגוי

א)ובגמרא לח, קמא רומי...(בבא מלכות שלחה "וכבר מסופר:

ושילשו". ושנו קראו תורתכם, למדונו ישראל, חכמי אצל

התוספות קראו)ואמנם תורה(ד"ה ללמד אסור שהרי הקשו

המלכות, אימת מפני רק זאת עשו שחכמים ותירצו לעכו"ם,

ומותר אמי כרב הלכה שאין לומר יש הרמב"ם לדעת אבל

תורה. ללמדם

ִלי ׁשֹוב ִהיא  יֹוֵתר, ְוָרצֹוא ּבְ ה ּבְ ה ַמּטָ יֹוֵתר יֹוֵרד ְלַמּטָ ֹבּהַ ּבְ ֹבּהַ ּגָ ל ַהּגָ ּכָ ֹפַעל, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ְלַהְפִנים ּבְ
ּיֹאַמר ְלַאֲהֹרן – אֹוִתּיֹות ִנְרֶאה – ּוְבֹכחֹות  ְקָרא טז ב(, ׁשֶ ה )ַוּיִ א ִצּוּוי ה' ֶאל ֹמׁשֶ ִמיָתה. ְוַעל ֶזה ּבָ
ְמצּום,  הּוא ִלְפֵני ַהּצִ ֹרֶכת, ׁשֶ ית ַלּפָ ם ִמּבֵ ִביל ָלבֹוא ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּגַ ׁשְ ָלה, ֵלאֹמר: ּבִ ּכָ ֶפׁש הּוא ַהׂשְ ַהּנֶ
ֵני  הּו "ּפְ ּזֶ ָרה, ׁשֶ ל ַהְסּתָ ָנה ׁשֶ ּוָ ּפֶֹרת", ּכַ ָנה "ּכַ ָלה, ֶיׁשְ ּכָ ַעל ָהָאֹרן – אֹוִתּיֹות "ִנְרֶאה", ַהׂשְ ֵיׁש ָלַדַעת ׁשֶ
ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל  י ּבֶ ְלַבד, "ּכִ ָרצֹוא ּבִ ֵאר ּבְ ּלֹא ְלִהּשָׁ ן ]ָהַאְזָהָרה[ "ְוֹלא ָימּות", ׁשֶ ר ַעל ּכֵ ּפֶֹרת", ֲאׁשֶ ַהּכַ
ַע ֶאת ַמה  ּטּול ַעְצִמי, ְלַבּצֵ בֹוא ְלָכְך הּוא ַה"ְוַאל", ּבִ ּלּוי, ְוַהּמָ ָוָנתֹו ַהּגִ ְמצּום ָהִראׁשֹון ּכַ ּפֶֹרת", ַהּצִ ַהּכַ

ֶכל אֹוֵמר. אֹו ָאז – "ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש".  ַהּשֵׂ ַהֲחִסידּות מֹוָרה, ֹלא ֶאת ַמה ּשֶׁ ּשֶׁ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

- בו כותב אשר בן הנהו להורים חרדים  מאשר הנני קבלת מכתבו - שנתארך קצת דרך הילוכו 

ויר"ש וקבל חנוך המתאים לזה, ומוסיף ראשי פרקים מאשר עבר עליו לאחרי זה, ומתאונן שאינו מרגיש 

חיות דקדושה וכו' ורעיונות סותרים חולפים במחשבתו כו'.

והנה בודאי ובפרט שנמצא מזמן בצבא, למותר לעורר על הסדר השורר ונראה בבריאה )למרות 

מה שלפעמים נראה לעיני בשר אחרת(, פרט לפנת הבריאה בה נמצאים בני ישראל, אשר בחירה חפשית 

ובחרת בחיים, אשר גם זהו  גו'  ניתנה להם, וכמה שכתוב ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב 

מחסד הבורא, שרצה שיראה האדם את טבעו מהותו אשר טוב הוא בעצם ובפנימיות, ואפילו אם פגעי 

עצמי  בכח  שיסירנו  בכדי  לאדם  הבא  חיצוני  דבר  זה אלא  אין  הפכית,  בשכבה  הפנימיות  הזמן מכסים 

וכלשון הידוע שאין  עוד שלא שתהי' במילואה,  ולא  וביגיעה שעי"ז נתרבה הברכה וההשפעה מלמעלה, 

הנאה שלימה מנהמא דכסופא משא"כ מזה שעמל עליו ויגע בו.

מהאמור לעיל מובן שאין לך חלק יפה בחיים מכאשר ההשגחה העליונה נותנת האפשרית לא רק 

לבחור בחיים בחלקו בעולמו הפרטי ובחייו הפרטים, אלא גם להשפיע על חוג מסוים ולהכריעם לטוב, שגם 

הם יבחרו בחיים האמיתי ובטוב האמיתי.

מזה מובן ג"כ אשר היצר הרע והלעו"ז נלחמים ומבלבלים יותר לזה המשפיע על אחרים בכיוון 

טוב יותר מאשר מבלבלים לאיש פרטי שרק בד' אמות שלו מדליק אור הנשמה שלו להאיר חלקו לבד. 

ועי"ז מובן ופשוט בהחלט, שאל יפול לב זה שמבלבלים אותו כנ"ל, כיון שזהו סימן שעליו לפעול יותר 

מסתם בן אדם שלכן היצר לוחם ומתגבר יותר וכמרז"ל הידוע, כל הגדול מחבירו )שבכלל זה גם גדולה 

בהשפעה( יצרו גדול ממנו.

ביחד עם זה הובטחנו, שלפום גמלא שיחנא, ולכאו"א ניתנו הכחות הדרושים לו למלאות תפקידו 

הוא, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו להוציא יכולתו והכחות שלו אל הפועל.

ונקודה מיוחדת וטובה ויפה נוסף על האמור שהשפעתו הוא בין אנשי הצבא כפי שכותב לי שהוא 

סמל דת בצבא, אשר אנשי הצבא נמצאים במסגרת מיוחדה עקורים מביתם וסביבתם הרגילה ומורגלים 

לקבלת עול רוב היום והלילה להקדמת נעשה לנשמע, שזה מכשיר אותם יותר להנהגת עם ישראל בקבלת 

תורתנו וקיום מצותי' שיסודם קבלת עול, נעשה ואח"כ נשמע, ואף שבכמה נקודות אדרבה שמירת התומ"צ 

שם קשה יותר, הנה כנ"ל קישוים אלו צריכים לעורר תוספת כח בכל אחד מנמצאים בצבא ותוספת כמה 

פעמים ככה בהעומדים על גביהם בהנוגע לעניני דת, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

תקותי שיש לו קביעות עתים בלימוד התורה גם לעצמו נוסף על לימוד עם מושפעיו, ובה גם לימוד 

בתורת החסידות, ובטח צעירי אנ"ש שבסביבתו יסייעו לו בזה ככל הדרוש, באם יבוא עמהם בקשר.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.
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ה'תשע"א ב' אדר כ"א ראשון יום מצוה של השחתה

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰äéä íà BúBà ïéööB÷ ìáà£¨§¦¦¨¨

.äúçLä Cøã àlà äøBz äøñà àì ...íéøçà úBðìéà ÷éfî©¦¦¨£¥¦Ÿ¨§¨¨¤¨¤¤©§¨¨

סוכה? מקומו על לבנות כדי עץ לקצוץ מותר האם

השחתה בדרך רק הוא תשחית' 'בל איסור הרמב"ם לדעת

והרא"ש מותר. תיקון לצורך אך סט"ו)וקלקול, פ"ח מוסיף(ב"ק

מותר. למקומו צריך אלא הדבר בגוף אינו התיקון כאשר שגם

הט"ז פסק ס"ו)וכן קט"ז סי' לבנות(יו"ד כדי עצים לקצוץ שמותר

הבנין כאשר רק הוא שההיתר אומרים יש אך בנין. במקומם

העץ מן יותר שמירת(שאילתשווה הל' אדה"ז שו"ע וראה סע"ו. ח"א יעב"ץ

סט"ו) ונפש המיועדתגוף בסוכה חל ההיתר אין לכאורה זה ולפי

ימים. לשבוע

הראשונים כתבו אחר: מטעם להתיר יתכן הגבוריםאך (שלטי

פ"א) בטעםע"ז אך מצוה. לצורך הותר תשחית בל שאיסור

אומרים יש הדעות. חלוקות שם)ההיתר 'עשה(שלה"ג מדין שהוא

לקיים אפשר אי אם רק מותר הדבר זה ולפי תעשה', לא דוחה

אין אחרת, בסוכה לאכול יכול אם אך אחרת, בדרך המצוה את

חסידים' ב'ספר אך אילן. לקצוץ תתע"ט)להתיר שמותר(ס' נאמר

לצורך אפילו תשחית בל על devnלעבור xecidטעם זה ולפי ,

אלא איסור, דוחה הידור אין שהרי דחיה מדין אינו ההיתר

כשם לתועלת, הוא הקלקול כי קלקול, אינו מצוה שלצורך

קלקול אינו ממוני רווח לצורך ק"ב)שקלקול סי' ב' או"ח צבי .(הר

בגדים לשרוף רשב"י, בהילולת במירון, היה קדום ומנהג

לכבודו העליר)(קונטרסיקרים להגר"ש מלכים' על'כבוד שערערו והיו .

תשחית' 'בל משום סל"ט)כך דעת יוסף חמישאה יש(שו"מ אך ,

איסור בכך אין מצוה לצורך וכוונתם מאחר כי (ראהמיישבים

הנ"ל. מלכים ת')כבוד סי' לשמה .תורה

רוחנית. טובה לצורך נעשה הקלקול כאשר להתיר יש וכן

המשנה דברי את לבאר יש מ"ב)ובכך פ"א הבית(תמיד הר שאיש

משמרתו, על שנרדם שומר של בגדו את לשרוף רשאי היה

הזקן אדמו"ר ס"ד)כדברי ונפש גוף נזקי לאדם(הל' שאסור שאף

להציל לו היא טובה כי לתשובה, להתענות מותר עצמו, לצער

כיון השומר של בגדו את לאבד מותר כאן, ואף נפשו. את

שוב יירדם שלא לטובתו, נעשה 465)(לקוטישהדבר ע' י"ח .שיחות

ה'תשע"א ב' אדר כ"ב שני יום במלחמה בסכנה משגיחין אין

:Â"Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰éøL÷a ñðkiL øçàîe¥©©¤¦¨¥§¦§¥

BLôð íéOéå ...äøö úòa BòéLBîe ìàøOé äå÷î ìò ïòMé ,äîçìnä©¦§¨¨¦¨¥©¦§¥¦§¨¥¦§¥¨¨§¨¦©§

.ãçôé àìå àøéé àìå Btëa§©§Ÿ¦¨§Ÿ¦§©

החינוך בספר כתב זה תקכח)ומעין המצוה(מצוה "משרשי :

יירא ולא מבטחו יתברך לשם לשום מישראל אחד לכל שיש

ולעמו". הוא ברוך לשם כבוד לתת שיוכל במקום גופו על

יש במלחמה ממנו, וכתוצאה בה' הביטחון עם יחד כלומר,

לנצח. מנת על סיכון, למצבי להיכנס היתר

על "ועובר החינוך: כתב עממין שבעת הריגת במצוות והנה

מבלי להורגו ויכול עממין] [מז' מהם אחד לידו ובא – זה

אותם'], תחרים ['החרם זה עשה ביטל הרגו, ולא בדבר שיסתכן

נשמה". כל תחיה לא לאו על שעבר מלבד

חינוך רק(שם)והמנחת להורגו יכול היה שאם מכך מבין

אמנם ומקשה: כן. לעשות עליו היה לא עצמי, סיכון באמצעות

בהם"), שימות ולא בהם ("וחי הסכנה מפני נדחות המצוות כל

ולכלותם, עממין ז' עם להילחם זו מצוה של תכליתה הרי אבל

ברמב"ן כמבואר הנס על דיניה תסמוך לא דהתורה ו"ידוע

ב ה, אם(במדבר במלחמה, הצדדים משני נהרגים העולם ובדרך ,(

כן ואם סכנה, דהיא אף עמהם ללחום גזרה דהתורה חזינן כן,

רק חל שהציווי החינוך כתב ולמה הזה", במקום סכנה דחויה

בדבר"? שיסתכן "מבלי

הלוי הגרי"ז חרףוב'חידושי עם 'זבולון עה"פ בשלח, פרשת (עה"ת,

מיישב:נפשו')

מלחמה, בעיתות נפשות סכנת על משגיחין שאין נכון אמנם

הרשות, במלחמת גם שהרי המלחמה מדיני נובע הדבר אולם

כלל שבדרך אף סיכון למצבי להיכנס צריכים מצוה, שאינה

ז' הריגת של המצוה מצד אבל מצוות. דוחה נפש פיקוח

נפש. פיקוח מפני ונדחית המצוות ככל היא הרי עממין,

מבלי להורגו ויכול לידו אחד "בא החינוך: ספר כוונת וזוהי

לא לידו, עממין מז' אחד בא כאשר היינו בדבר", שיסתכן

מנוחה. ושל ובטח השקט של במצב אלא לחימה, של במצב

ז' הריגת של המצוה רק ומוטלת המלחמה דיני חלים לא ואז

חיים. לסכנת להיכנס אסור זו מצוה ולקיום עממין,

ה'תשע"א א' אדר כ"ג שלישי יום לגוי תורה לימוד

:Ë ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰áiç ¯ äøBza ÷ñòL í"ekò©¤¨©©¨©¨

:øác ìL Bììk ...cáìa ïälL úBöî òáLa àlà ÷ñòé àì .äúéî¦¨Ÿ©£Ÿ¤¨§¤©¦§¤¨¤¦§¨§¨¤¨¨

.ïîöòì úBöî úBOòìå úc Lcçì ïúBà ïéçépî ïéà¥©¦¦¨§©¥¨§©£¦§§©§¨

לגוי? תורה ללמד ליהודי מותר האם

שבע' 'באר בספר י"ד)כתב סי' חיים מים באר אמי( רב לדעת :

א) יג, לא(חגיגה זו הלכה אך לעכו"ם", תורה דברי מוסרין "אין

על הוא שהאיסור משמע הרמב"ם מדברי וגם בפוסקים, הובאה

ללמדו. היהודי על איסור אין אך ללמוד הגוי

א)ובגמרא לח, קמא רומי...(בבא מלכות שלחה "וכבר מסופר:

ושילשו". ושנו קראו תורתכם, למדונו ישראל, חכמי אצל

התוספות קראו)ואמנם תורה(ד"ה ללמד אסור שהרי הקשו

המלכות, אימת מפני רק זאת עשו שחכמים ותירצו לעכו"ם,

ומותר אמי כרב הלכה שאין לומר יש הרמב"ם לדעת אבל

תורה. ללמדם
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חנוכה, נר מגילה, מדרבנן: מצות חמש כאן מונה הרמב"ם

ברכות ובהל' ועירובין ידים, נטילת באב, ה"ג)תשעה הוסיף(פי"א

שבת. נר גם

השל"ה שכתב וכמו דרבנן, מצות שבע שיש ידוע (פ'והנה

תו"א חלק כמניןבתחילתו)יתרו אותיות תר"ך יש הדברות בעשרת :

היתרות אותיות וז' מצות, תרי"ג כנגד אותיות, תרי"ג תורה. כתר

עמוקות' ב'מגלה וכתב דרבנן. מצות שבע הובאהם וכן עה. (אופן

בסופו) החינוך עירובין,בספר ידים, נטילת בשמח"ה: נ"ע שסימנם

הלל. חנוכה, מגילה, שבת, (נר) ברכות,

אלו אלא במנין כלולים שלא כתב השם' 'מצות ובספר

התורה. מן עיקר להם ושאין עליהם לברך חז"ל שתיקנו

הזקן לרבנו אור' פה)וב'תורה שם מי גו' ויאמר הן(סד"ה שכולן כתב

תשעה תענית את הזכיר כאן הרמב"ם אך דוקא. ועשה' ב'קום

ברכה. בה ואין ועשה' ב'קום שאינה באב

אלא דרבנן מצות שבע שיש סובר הרמב"ם שגם לומר ויש

עוד שיש משמע "כגון", כתב שהרי כולם, את למנות חש שלא

מצוות של מספרם את הרמב"ם ציין לא זאת ועם בהם. כיוצא

כמפורש קבוע, במספר לכתחילה ניתנו התורה מצוות כי דרבנן

א)בתורה יג, מצוות(דברים אבל ממנו". תגרע ולא עליו תוסף "לא

מהתורה כח להם יש שחכמים שנתחדשו", "מצות הן הרי דרבנן

העולם" ולתקן הדת לחזק "כדי מצוות הל'לחדש הרמב"ם (כלשון

ה"ב) פ"א כיממרים קבוע, מספר להם אין מהותן שמעצם נמצא ,

צריכה. שהשעה מה לפי להוסיף חכמים יכולים תמיד

(jli`e 104 'nr h"k zegiy ihewil)

ה'תשע"א ב' אדר כ"ז קודש שבת תפילין? בהנחת מקיימים מצוות כמה

:˙ÂÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ ˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈ�Óïélôz úBëìä(à ...úBéäì ¦§§¦¦¦§

Làøä ìò ïélôz(á .ãiä ìò ïøL÷ì...úéöéö úBëìä:äNò úåöî §¦¦©¨Ÿ§¨§¨©©¨¦§¦¦¦§©£¥

úéöéö úBNòì àéäå ,úçà. ©©§¦©£¦¦

המצוות י"א)בספר לגבי(שורש שיטתו את הרמב"ם מבאר

השונים המעשים כאשר מעשים: בכמה הכרוכות מצוות

אלא חלקם בעשיית חובתו ידי יוצא ואינו זה, את זה מעכבים

החלקים אין כאשר ואף אחת. מצוה כולם – יחד בכולם

נחשבים – זהה המעשים כל של תכליתם אך זה את זה מעכבים

אחת כמצוה והתכלת הלבן נמנים לכך ובהתאם אחת. כמצוה

אחד. שעניינם כיון זה, את זה מעכבים שאין אף

הרמב"ן שם)והקשה הרמב"ם(בהשגות מנה כן אם מדוע :

אחד? עניינם והרי מצוות, כשתי יד ושל ראש של תפילין

מתקיימת והלבן התכלת מצות שבציצית שתירצו, יש

אך אחת, כמצוה נחשבות ולכן הציצית) (לבישת אחת בפעולה

כשתי נחשבים ולכן מעשים, שני הם ראש ושל יד של תפילין

קל"ז)מצוות הריב"ש .(שו"ת

שחרית של שמע קריאת את הרי כך: על לשאול יש אך

מעשים שהם אף מצוות לשתי מונה הרמב"ם אין וערבית

נפרדים?

אחד חפץ מהווים והתכלת הלבן ציצית, במצוות לומר: ויש

שמע בקריאת וכן אחת, כמצוה נחשבים ולכן שלם בגד של

שצריך אלא שמע קריאת של הפרשיות הוא המצוה של ה'חפץ'

של תפילין אך אחת. כמצוה נחשבים ולכן פעמיים, לקרותם

מצוות כשתי וחשובים נפרדים חפצים שני הם יד ושל ראש

ח"א חיים א')(משמרת ציצית .עניני

הרוגצ'ובי הגאון של חידושו לפי מבאר תפיליןוהרבי (צפע"נ

ה"ד) ואילופ"ד ההנחה, במעשה היא המצוה יד של שבתפילין

שהתפילין בכך – בתוצאה מתקיימת המצוה ראש של בתפילין

" הכתוב כלשון הראש, על ידיך,mzxyweמונחים על eideלאות

הם חשובים בגדרם, וחלוקים ומאחר עיניך". בין לטוטפות

מצוות 25)כשתי ע' ל"ט .(לקו"ש
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תורה ללמד הוא האיסור אמי רב לדעת גם מזו: יתירה

אכן והמאירי איסור, אין פשט בדרך אבל וסודותיה, בטעמיה

לעכו"ם". תורה סתרי מוסרין "אין גורס

אש" ה"שרידי בעל צ)ומוסיף סי' :(ח"ב

מצוות ולעשות דת לחדש אותן מניחין "אין הרמב"ם מלשון

לשם תורה לומד אם רק הוא שהאיסור לדייק יש לעצמן"

דת לעצמו ולחדש מצוותיו שבע על להוסיף ומתכוין מצוה,

לגוי. מותר החכמות כשאר החכמה אהבת מתוך לימוד אבל

הרבי לדעת פ"ו)אך סי' יו"ד ומנהג הלכה פוסקי(שערי כתבו וכך ,

צח.זמנינו סי' ח"ג יצחק נה)(מנחת סי' חט"ז אליעזר תורהציץ ללמד אסור ,

התוספות כתבו שהרי אופן, בכל אין)לגוי ד"ה שם "עכו"ם(חגיגה

תתן לא עיור אלפני עובר והמלמדו מיתה, חייב בתורה העוסק

שכתב כפי תורה, ללמדו אסור הרמב"ם לשיטת וגם מכשול".

חמד' ד"הה'שדי הא', מערכת השדה, הביאולדעתי)(פאת לא שהרמב"ם

כאן זה מלכים)איסור בהלכות(בהל' שכתב מה על שסמך משום

הי"ח)עבדים תורה",(פ"ח עבדו את ללמד לאדם "אסור

לגוי. וקל-וחומר

‰Ú˘˙Â ÌÈ¯˘Ú ¯ÂÊÁÓ ÌÂÈÒ

ה'תשע"א ב' אדר כ"ד רביעי יום שמים? לשם לא ספר לחבר מותר

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰àì ,LBãwä eðaø ãòå eðaø äLî úBîéîe¦Ÿ¤©¥§©©¥©¨Ÿ

ìk õa÷ àeäå ät ìòaL äøBúa íéaøa BúBà ïéãnìnL øeaç eøaç¦§¦¤§©§¦¨©¦§¨¤§©¤§¦¥¨

ãçà øeaç øaç ...ïéèòîúî íéãéîìzäL äàøL éôì ...úBòeîMä©§§¦¤¨¨¤©©§¦¦¦§©£¦¦¥¦¤¨

.çëMé àìå äøäîa eäeãîìiL éãk ,ílk ãéa úBéäì¦§§©ª¨§¥¤¦§§¦§¥¨§Ÿ¦¨¥©

ב)הגמרא ס, הדברים(גיטין פי על "כי הפסוק מן לומדת

כז)האלה" לד, לכותבן".(שמות רשאי אתה אי פה שבעל "דברים -

אלא לכתוב ניתן לא שהתלמוד למד אתה "מכאן מוסיף: ורש"י

נשתכחה". שהתורה מפני

סופר' ה'חתם ר"ח)וחידש סי' א"ח תורה(שו"ת לכתוב שהאיסור ,

ומתערב ספר "המחבר ולכן בימינו, גם קיים פה שבעל

דברים לכתוב האיסור על עובר שמו" לגדל במחשבתו

איננו ואם לה', לעשות עת משום הוא ההיתר כי שבעל-פה,

עומד. במקומו איסורו הרי – לה' עושה

רב אדלר, נתן רבי על כתבומסופר שלא סופר', ה'חתם של ו

משום הוא פה שבעל דברים לכתוב ההיתר כל כי תורה חידושי

שכח שלא והיות תישכח, לא שהתורה כדי לה'", לעשות "עת

לכתבו צריך היה לא לימודו בהערה)את ד ד, המשולש .(חוט

שלמה' ב'אבן זה על מ"ב)והעיר סי' הראב"ן, :(על

על עובר בימינו גם שמים לשם שלא תורה דברי הכותב אם

למעשה, הנוגעת זו הלכה הרמב"ם הביא לא מדוע זה, איסור

הי"ד? בספר

ובמצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם חז"ל: אמרו מזו ויתירה

וכתבו לשמה", בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא אפילו

א)התוספות יז, אמרו(ברכות חברו את לקנטר מנת על בלומד שרק

שיכבדוהו מנת על הלומד אבל נברא..." שלא לו "נוח חז"ל

מותר. – שם לו ולקנות

שכוונת אף בו, ללומדים תועלת שיש חיבור לאסור אין ולכן,

תשתכח, לא שהתורה מסייע הוא בכך כי שמו, להגדיל מחברו

הותר. לה'" לעשות "עת ומשום

ה'תשע"א ב' אדר כ"ה חמישי יום חיובית'? 'מצוה נחשב מה

:‰˘Ú ˙ÂÂˆÓ Y ˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈ�Ó¯ å"î÷ äåöîìäiç äîäa èçL ¦§Ÿ§¥¨©¨

íøNa ìëàé Ck øçàå óBòå¯ è"î÷ äåöî ...äîäa éðîéña ÷cáì. ¨§©©¨¥¨¥§¨¨¦§Ÿ§¦¨¥§¥¨

בכלל סימנים ובדיקת שחיטה למנות אין הראב"ד לדעת

יוסף הבית ביאר טעמו ואת עשה, כאן)מצוות המצוות למנין (בהגהות

בשר לאכול ירצה לא שאם מחויבות, מצוות אלו שאין משום

ולבדוק. לשחוט מחויב אינו

ולכאורה, ציצית. מצות את הרמב"ם מונה י"ד במצוה אך

של בגד ללבוש שלא ירצה שאם מחויבת, אינה ציצית מצות גם

חולק הראב"ד אין ומדוע בציצית, מחויב אינו כנפות ארבע

כאן?

היא ואז הבגד לבישת לאחר חלה ציצית מצות לחלק: ויש

להטיל חייב כנפות ארבע של בגד הלובש כי חיובית מצוה

קודמת שחיטה מצות אבל הבשר,ציצית, אכילת שהיא לסיבתה

חיובית. אינה המצוה בשעת כן ואם

ואף ומעשרות, תרומות הרמב"ם מנה ו-קכ"ט קכ"ו ובמצוה

של לחידושו ראיה להביא יש ומכך הראב"ד. השיג לא שם

סקי"ז)הט"ז א' סי' מצוה(יו"ד היא ומעשרות תרומות שהפרשת

והגרעק"א להפריש. חייב לאכול רוצה שאינו מי ואף חיובית

אלאשם)(בהגהות הפרשה מצות אין פשוטו שלפי כך על העיר

על השיג שלא הראב"ד ומדברי הפירות. את לאכול כשרוצה

היא זו שמצוה הט"ז כדעת שדעתו נראה זו במצוה הרמב"ם

להימנות. היא ראויה ולכן ברצונו, תלויה ואינה חיובית

הרמב"ם על הראב"ד השיג לא מדוע לתמוה: יש ועדיין

אשה קידושי כשחיטה,רי"ג)(מצוהבמצות היא זו מצוה והרי ,

רוצה אינו אם אך תחילה, לקדשה מצווה אשה לישא שהרוצה

לקדש? מצווה אינו לישא

להתיר – שלילי אלא חיובי ענין אין בשחיטה לומר: ויש

נועדו לא קידושין אך נבלה, ליצור(רק)איסור אלא איסור להתיר

המצוות. במנין למנותן ראוי ולכן חדש דין

(e"n 'iq mixac xy` zgpn)

ה'תשע"א ב' אדר כ"ו שישי יום דרבנן מצות שבע

:ÂÙÂÒ· ˙ÂˆÓ‰ ÔÈ�ÓìLe úBàî LL ïä elàúBåöî äøNò L ¥¥¥¥§Ÿ¤§¥¦§

éðéña äLîì Bì eøîàpL...ïzî øçà eLcçúpL úBøçà úBåöî Léå ¤¤¤§§Ÿ¤§¦©§¥¦§£¥¤¦§©§©©©©

ïBâk ¯ ìàøNé ìëa eèLôe ,íéîëçå íéàéáð ïúBà eòá÷å ,äøBz¨§¨§¨§¦¦©£¨¦¨§§¨¦§¨¥§

ïéáeøòå ,íéãéå ,áàa äòLz úéðòúå ,äkðç øðå ,älâî àø÷î. ¦§¨§¦¨§¥£ª¨§©£¦¦§¨§¨§¨©¦§¥¦



עי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

חנוכה, נר מגילה, מדרבנן: מצות חמש כאן מונה הרמב"ם

ברכות ובהל' ועירובין ידים, נטילת באב, ה"ג)תשעה הוסיף(פי"א

שבת. נר גם

השל"ה שכתב וכמו דרבנן, מצות שבע שיש ידוע (פ'והנה

תו"א חלק כמניןבתחילתו)יתרו אותיות תר"ך יש הדברות בעשרת :

היתרות אותיות וז' מצות, תרי"ג כנגד אותיות, תרי"ג תורה. כתר

עמוקות' ב'מגלה וכתב דרבנן. מצות שבע הובאהם וכן עה. (אופן

בסופו) החינוך עירובין,בספר ידים, נטילת בשמח"ה: נ"ע שסימנם

הלל. חנוכה, מגילה, שבת, (נר) ברכות,

אלו אלא במנין כלולים שלא כתב השם' 'מצות ובספר

התורה. מן עיקר להם ושאין עליהם לברך חז"ל שתיקנו

הזקן לרבנו אור' פה)וב'תורה שם מי גו' ויאמר הן(סד"ה שכולן כתב

תשעה תענית את הזכיר כאן הרמב"ם אך דוקא. ועשה' ב'קום

ברכה. בה ואין ועשה' ב'קום שאינה באב

אלא דרבנן מצות שבע שיש סובר הרמב"ם שגם לומר ויש

עוד שיש משמע "כגון", כתב שהרי כולם, את למנות חש שלא

מצוות של מספרם את הרמב"ם ציין לא זאת ועם בהם. כיוצא

כמפורש קבוע, במספר לכתחילה ניתנו התורה מצוות כי דרבנן

א)בתורה יג, מצוות(דברים אבל ממנו". תגרע ולא עליו תוסף "לא

מהתורה כח להם יש שחכמים שנתחדשו", "מצות הן הרי דרבנן

העולם" ולתקן הדת לחזק "כדי מצוות הל'לחדש הרמב"ם (כלשון

ה"ב) פ"א כיממרים קבוע, מספר להם אין מהותן שמעצם נמצא ,

צריכה. שהשעה מה לפי להוסיף חכמים יכולים תמיד

(jli`e 104 'nr h"k zegiy ihewil)

ה'תשע"א ב' אדר כ"ז קודש שבת תפילין? בהנחת מקיימים מצוות כמה

:˙ÂÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ ˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈ�Óïélôz úBëìä(à ...úBéäì ¦§§¦¦¦§

Làøä ìò ïélôz(á .ãiä ìò ïøL÷ì...úéöéö úBëìä:äNò úåöî §¦¦©¨Ÿ§¨§¨©©¨¦§¦¦¦§©£¥

úéöéö úBNòì àéäå ,úçà. ©©§¦©£¦¦

המצוות י"א)בספר לגבי(שורש שיטתו את הרמב"ם מבאר

השונים המעשים כאשר מעשים: בכמה הכרוכות מצוות

אלא חלקם בעשיית חובתו ידי יוצא ואינו זה, את זה מעכבים

החלקים אין כאשר ואף אחת. מצוה כולם – יחד בכולם

נחשבים – זהה המעשים כל של תכליתם אך זה את זה מעכבים

אחת כמצוה והתכלת הלבן נמנים לכך ובהתאם אחת. כמצוה

אחד. שעניינם כיון זה, את זה מעכבים שאין אף

הרמב"ן שם)והקשה הרמב"ם(בהשגות מנה כן אם מדוע :

אחד? עניינם והרי מצוות, כשתי יד ושל ראש של תפילין

מתקיימת והלבן התכלת מצות שבציצית שתירצו, יש

אך אחת, כמצוה נחשבות ולכן הציצית) (לבישת אחת בפעולה

כשתי נחשבים ולכן מעשים, שני הם ראש ושל יד של תפילין

קל"ז)מצוות הריב"ש .(שו"ת

שחרית של שמע קריאת את הרי כך: על לשאול יש אך

מעשים שהם אף מצוות לשתי מונה הרמב"ם אין וערבית

נפרדים?

אחד חפץ מהווים והתכלת הלבן ציצית, במצוות לומר: ויש

שמע בקריאת וכן אחת, כמצוה נחשבים ולכן שלם בגד של

שצריך אלא שמע קריאת של הפרשיות הוא המצוה של ה'חפץ'

של תפילין אך אחת. כמצוה נחשבים ולכן פעמיים, לקרותם

מצוות כשתי וחשובים נפרדים חפצים שני הם יד ושל ראש

ח"א חיים א')(משמרת ציצית .עניני

הרוגצ'ובי הגאון של חידושו לפי מבאר תפיליןוהרבי (צפע"נ

ה"ד) ואילופ"ד ההנחה, במעשה היא המצוה יד של שבתפילין

שהתפילין בכך – בתוצאה מתקיימת המצוה ראש של בתפילין

" הכתוב כלשון הראש, על ידיך,mzxyweמונחים על eideלאות

הם חשובים בגדרם, וחלוקים ומאחר עיניך". בין לטוטפות

מצוות 25)כשתי ע' ל"ט .(לקו"ש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zegpn(iyiy meil)
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mdizenglneעב mikln zekld - 'a xc` `"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áיּׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל
עד ּולבניו לֹו חק זה ודבר מּׁשלׁשהֿעּׂשר; אחד ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹחלק

.35עֹולם ָ
.Ëהּמל הרּוגי לּמל36ּכל ממֹונן הּממלכֹות37- וכל . ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּבֹוזזין, הּבּזה ּוׁשאר ,לּמל הּמלכים אֹוצרֹות הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכֹובׁש,
ּבראׁש מחצה נֹוטל והּוא לפניו, ונֹותנין ּומחצית38ּבֹוזזין , ְְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹ

העם עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה, חֹולקין ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּבּזה
ׁשּנאמר: ּבׁשוה, חֹולקין לׁשמרן, ּבּמחנה הּכלים על ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹוׁשבין
יחּדו הּכלים על הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה הּירד ּכחלק ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ"ּכי

.39יחלקּו" ֲַֹ
.Èׁשּכֹובׁש הארץ ּולאנׁשי40ּכל לעבדיו ונֹותן ׁשּלֹו. היא הרי , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּׁשּירצה; מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה
לׁשם מעּׂשיו יהיּו ּובּכל ּדין. ּדינֹו - הּדברים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּובכל

מגּמתֹו ותהיה האמת41ׁשמים, ּדת להרים ּומחׁשבּתֹו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּולהּלחם הרׁשעים זרֹוע ולׁשּבר צדק העֹולם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּולמּלאת

ה' לעּׂשֹות42מלחמֹות אּלא ּתחּלה מל ממליכין ׁשאין . ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לפנינּו44ּומלחמֹות43מׁשּפט ויצא מלּכנּו "ּוׁשפטנּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מלחמתינּו". את ְְְֲִִֵֶַֹונלחם
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היא‡. זֹו ואי מצוה. מלחמת אּלא ּתחּלה נלחם הּמל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין
עמלק ּומלחמת עממים ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמלחמת
נלחם ואחרּֿכ עליהם; ׁשּבא צר מּיד יּׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועזרת
העּמים ׁשאר עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא הרׁשּות, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבמלחמת

וׁשמעֹו. ּבגדּלתֹו ּולהרּבֹות יּׂשראל ּגבּול להרחיב ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָֻּכדי
אּלא·. ּביתּֿדין, רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו מצוה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹמלחמת

מלחמת אבל לצאת. העם וכֹופה עת ּבכל מעצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹוצא
את מֹוציא אינֹו ׁשלהרׁשּות, ביתּֿדין עלּֿפי אּלא ּבּה העם ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ואחד. ְְִִֶָׁשבעים
.‚הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין דר לֹו לעּׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ

מעּקם אינֹו .צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

אּלא זה, ׁשל ּׂשדהּו מּפני אֹו זה ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים
מלחמּתֹו. ועֹוּׂשה ּבׁשוה ְְְְִֵֶֶַָהֹול

"החרם„. ׁשּנאמר: עממין, ׁשבעה להחרים עּׂשה ְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות
עֹובר - הרגֹו ולא מהן אחד לידֹו ׁשּבא וכל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּתחרימם".
אבד ּוכבר נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבלאֿתעּׂשה,

ְִָזכרם.
את‰. "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, זכר לאּבד עּׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

הרעים מעּׂשיו ּתמיד לזּכר עּׂשה ּומצות עמלק". ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹזכר
עּׂשה אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: איבתֹו, לעֹורר ּכדי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואריבתֹו
"לא ּבּפה, - "זכֹור" למדּו: הּׁשמּועה מּפי עמלק". ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹל

וּׂשנאתֹו. איבתֹו לׁשּכח ׁשאסּור ּבּלב, - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹתׁשּכח"
.Âהרי ביתּֿדין, עלּֿפי ּבּמל יּׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

לכל יהֹוׁשע ׁשּכבׁש ּכארץֿיּׂשראל היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻזה
האמּורה ארץֿיּׂשראל ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשּו והּוא, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדבר.

ַָּבּתֹורה.
.Êהּים מן מצרים. מארץ חּוץ העֹולם, ּבכל לׁשּכן ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻּומּתר

ארּבעֿמאֹות על ּפרסה ארּבעֿמאֹות הּמערב, ועד ְְְְֲֵֵַַַַַַַַַַָָָהּגדֹול
להתיּׁשב אסּור הּכל - הּמדּבר ּוכנגד ּכּוׁש ארץ ּכנגד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּפרסה,
למצרים. לׁשּוב ׁשּלא תֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֶָָָָָָֹּבּה.
עֹוד תסיף "לא עֹוד"; הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא ֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ואלּכסנּדרּיא עֹולם". עד עֹוד לראתם תספּו "לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֹֹלראתּה";

האּסּור. ְִִַָּבכלל
.Áולכּבׁש ולפרקמטיא לסחֹורה לארץֿמצרים לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר

לֹוקין ואין ׁשם. להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָארצֹות
ליׁשב יחׁשב ואם הּוא. מּתר הּכניסה ׁשּבעת זה, לאו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻעל
ּכבׁש ׁשאם לי, ויראה מעּׂשה. ּבֹו אין ׁשם, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּולהׁשּתּקע
מּתרת; ׁשהיא ביתּֿדין, עלּֿפי יּׂשראל מל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻארץֿמצרים
ּביד והיא ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא הזהירה ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹֹולא
הארצֹות, מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעּׂשיה מּפני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻעּכּו"ם,

מצרים". ארץ "ּכמעּׂשה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
.Ëאּלא לעֹולם, לארץ לחּוצה מארץֿיּׂשראל לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חלק35) נוטל שהיה למדנו, וגו', לנשיא" חלקים לעומת ומזה... מזה לנשיא "והנותר כא): מח, (יחזקאל הכתוב דברי לזה רמז
שבטים, עשר לשלושה שתתחלק ישראל ארץ עתידה אמרו: קכב, בתרא ובבבא (רדב"ז). המשיח מלך הוא והנשיא השבטים, כאחד
שעול (הנשיא העיר "והעובד יט): מח, (יחזקאל שנאמר רשב"ם), המשיח", ("למלך לנשיא הוא הי"ג שהחלק חסדא רב ואמר

ישראל". שבטי מכל יעבדוהו רשב"ם) - עליו מוטל מיתה.36)רבים ונתחייבו בו להרוגי37)שמרדו בניגוד ב) (מח, סנהדרין
נבות על כשהעידו טז) כא, (מלכיםֿא בכתוב מצינו וכן ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לעיל כמבואר ליורשיהם, שנכסיהם דין בית

שם). (גמרא לרישתו" היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב "ויקם מיד, ומלך, האלוקים את בברייתא.38)שברך ב כ, שם
מחצה. ונוטל ראשון בורר היפה חלק רש"י: ומפרש בראש, חלק נוטל הוא שנינו: שם זה?39)ובמשנה את דוד למד וממי

ענר איתי, אשר האנשים וחלק למלחמה), איתי שהלכו (=עבדי, הנערים אכלו אשר "רק כד) יד, (בראשית שאמר אבינו, מאברהם
ומעלה ההוא ""מהיום כה) שם, (שמואל הכתוב שאמר הוא חלקם", יקחו הם הכלים) על לשמור (=שנשארו וממרא אשכול
מ"ג פרשה בראשית רבה (מדרש אברהם בימי החוק ניתן שכבר לפי "והלאה", נאמר: ולא - לישראל" ולמשפט לחוק וישימה

ט). ח.40)אות הלכה לעיל מבואר דינו המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, (חבקוק41)מלך הכתוב כלשון שאיפתו,
קדימה". פניהם "מגמת ט) שם.42)א, ובביאורנו ד הלכה י"א, פרק לקמן אמר43)השווה וכן לרעהו, איש בין בישראל,

לרע". טוב בין להבין עמך, את לשפוט שומע לב לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא כלה44)שלמה במסכת וראה ישראל. באויבי
כיסא". יכון בצדקה כי יב): טז, (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים נתנה "שהמלכות ח פרק שתחילת1)רבתי

לחזור האיסור עמלק, זכר ולאבד עממים, שבעה להחרים המצוה רשות. מלחמת מהי מצוה. מלחמת אלא אינה המלך, מלחמת
ולהיקבר בה לחיות הזוכה ומעלת ישראל, לארץ ישראל חכמי חיבת לארץ. לחוץ ישראל מארץ הירידה איסור מצרים. בארץ לשכון

בתוכה.
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.‡לצר אֹו לצרכיו העם על מס לּתן לּמל יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרׁשּות
וקֹוצב מכס2הּמלחמֹות. להבריח3לֹו ואסּור הּמכס,4, מן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּמכס ׁשּיגנב מי ׁשּכל לגזר לֹו אֹו5ׁשּיׁש ממֹונֹו יּלקח - ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
לֹו ּתהיּו "ואּתם ׁשּנאמר: הּוא7לעבדים6יהרג, ּולהּלן ," ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
"ועבדּו למס ל "יהיּו מס8אֹומר: ׁשּנֹותן מּכאן, וקֹוצב9, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּדין10מכס - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל ודיניו ׁשּכל11, , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מל ּבפרׁשת בֹו12האמּור זֹוכה מל -13. ְֶֶֶֶֶַָָָָ

הּגּבֹורים·. העם מן ולֹוקח יּׂשראל ּגבּול ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוׁשֹולח
למרּכבּתֹו חיל מהן ועֹוּׂשה ּומעמיד15ּובפרׁשיו14ואנׁשיֿחיל, , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

לפניו עֹומדים לפניו16מהן לרּוץ אנׁשים מהן ּומעמיד ,17, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מרּכבּתֹו". לפני ורצּו ּובפרׁשיו ּבמרּכבּתֹו לֹו "וּׂשם ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
לפניו ועֹומדים ׁשּמׁשים להיֹות ׁשּבהם הּיפים מן ,18ולֹוקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

למלאכּתֹו". ועּׂשה יּקח, הּטֹובים... ּבחּוריכם "ואת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ועֹוּׂשין‚. צרי ּׁשהּוא מה ּכל האּמנּיֹות ּבעלי מן לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוכן

ּׂשכרן ונֹותן מלאכּתֹו, והעבדים19לֹו הּבהמֹות ּכל ולֹוקח . ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ

ּׂשכרן ונֹותן למלאכּתֹו, דמיהן20והּׁשפחֹות ׁשּנאמר:21אֹו , ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מלחמּתֹו ּכלי ולעּׂשֹות קצירֹו ולקצר חריׁשֹו ּוכלי22"ולחרׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַֹ

הּטֹובים ּבחּוריכם ואת ׁשפחֹותיכם ואת עבדיכם ואת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַרכּבֹו.
למלאכּתֹו". ועּׂשה יּקח, חמֹוריכם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָואת

נׁשים„. יּׂשראל ּגבּול מּכל לֹוקח -23וכן נׁשים ּופילגׁשים: ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ
קּדּוׁשין ּובלא כתּבה ּבלא - ּופילגׁשים וקּדּוׁשין, ,24ּבכתּבה ְְְְְְִִִִִִִַָָֹֹֻֻ

ּביחּוד ההדיֹוט25אּלא אבל לֹו. ּומּתרת אֹותּה קֹונה ּבלבד ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ּבפילגׁש העברּיה26אסּור ּבאמה אּלא יעּוד27, אחרי .28ּבלבד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

טּבחֹות לארמֹונֹו, ׁשּלֹוקח הּפילגׁשים לעּׂשֹות רׁשּות לֹו 29ויׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָ
ורּקחֹות לרּקחֹות30ואֹופֹות יּקח ּבנֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּולאפֹות". ְְַָֹּולטּבחֹות
ּׂשרי‰. אֹותם ּוממּנה ּׂשרים, להיֹות הראּויין את ּכֹופה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן

חמּׁשים וּׂשרי אלפים31אלפים ּׂשרי לֹו "ולּׂשּום ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
חמּׁשים". ְֲִִֵָוּׂשרי

.Âוהּזיתים הּׂשדֹות ּכׁשּילכּו32ולֹוקח לעבדיו והּכרמים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּיאכלּו מה להם אין אם אּלּו מקֹומֹות על ויפׁשטּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלּמלחמה,
ואת ּׂשדֹותיכם "ואת ׁשּנאמר: ּדמיהן, ונֹותן מּׁשם, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

לעבדיו" ונתן יּקח, הּטֹובים וזיתיכם .33ּכרמיכם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Êהאילנֹות ּומן הּזרעים מן מעּׂשר לֹו הּבהמה,34ויׁש ּומן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

יעּׂשר". צאנכם וגֹו'. יעּׂשר וכרמיכם "וזרעיכם ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להדיוט.1) פילגש איסור לפניו. לעמוד שמשים הטובים העם מבחורי שלוקח מלחמה. ולצרכי לצרכיו, מטיל שהמלך המיסים
ישראל. שכובשים בארצות המשיח מלך של חלקו והבהמות. מהתבואות מעשר לוקח שרים. להיות בעם המוכשרים את שכופה

האמת. דת להרים המלך מגמת בוזז. שהצבא בביזה המלך וקובע.2)מנת שונות,3)פוסק מסחורות מסויים, בשיעור מס
לערכן. ולהסתיר.4)בהתאם ממנו.5)להעלים המגיע המכס ישלם ולא וזכויותיו.6)שיבריח המלך במשפט מדבר והפסוק

וגו'.7) מרכבתו" לפני ורצו ייקח... בניכם "את יא) (פסוק לעיל נאמר שכבר והצבא, המלך בעבודת לפרשו אפשר הרי8)ואי
מס. בנתינת גם מתפרשת גולגולת.9)שהעבדות לערכם.10)מס בהתאם והרכוש "דינא11)מהסחורה א, קיג, קמא בבא

י"א. הלכה ה, פרק גזילה הלכות והשווה דינא", המלך.12)דמלכותא במשפט המדבר ח פרק בו13)בשמואלֿא ומותר
כן. לעשות מותר ואינו עליהם" לאיים אלא זו פרשה נאמרה "לא האומר: רב, לדברי בניגוד כשמואל. ב), כ, (סנהדרין

מרכבתו.14) סוסים.15)למוליכי כבוד.16)רוכבי משמר קדם.17)לשמרו, מלכי בחצרות ההם הימים כמנהג מרכבתו, לפני
מלאכתו.18) ולעשות שכרם.19)לשרתו, וזהו המלך מבית המתפרנסים לשמשיו מלאכתם.20)בניגוד משלם21)שכר

לעצמו. ומעכבם שם.22)תמורתם יונתן כתרגום האומנות, בעלי נשים23)אלו לו "ובורר ב, משנה ד, פרק סנהדרין תוספתא
וישראליות". לויות כהנות שירצה מקום כל24)מכל לעיני אביו פלגשי "אל שבא אבשלום, מעשה יובן, ובזה א, כא, סנהדרין

לתורה שרש"י לציין וראוי (רדב"ז). זו לעבירה מסכים העם היה לא אביו, לדוד מקודשות היו אילו כי כב), טז, (שמואלֿב ישראל"
שהגירסה שם, הרמב"ן העיר וכבר בקידושין, לו מקודשת שהיא מדבריו, נראה כתובה, בלא - פלגשים מפרש: ו) כה, (בראשית

סופרים. מדברי אלא אינה שהכתובה בקידושין, תלוי והעיקר קידושין. ובלא כתובה בלא היא: כא, לו25)בסנהדרין שמייחדה
ולאשה. לשפחה לו קידושין26)להיות בלא זנות לשם אשה הבועל "כל ד): הלכה א, פרק אישות (הלכות רבינו פסק שכבר

י"ז. הלכה ב, פרק נערה הלכות וראה התורה", מן קטנה.27)לוקה בהיותה אביה לו מלשון28)שמכרה לאשה, לו שמייחדה
כלום לה ליתן צריך ואינו לי... מקודשת את הרי שניים: בפני לה אומר ייעוד, "ומצוות יעדה". לא "אשר ח) כא, (שמות הכתוב
ז). הלכה ד, פרק עבדים (הלכות ניתנו" לקידושין ממנו) כשלקחה לאביה (שנתן הראשונות שמעות קידושין) (=כסף

נשים.30)מבשלות.29) ותמרוקי בשמים בשררה.31)מתקנות ולהתנהג הציבור עול במשא רוצים שאינם פי על אף
ויצהרך".32) ותירושך "דגנך יד) יא, (דברים ככתוב המחייה, עיקר שהם וכו' והזיתים ב33)השדות כ, (סנהדרין ובתוספות

שכוונת ותירצו, יט)? כא, (מלכיםֿא היזרעאלי נבות כרם מעשה על אחאב נענש למה כן אם שאלו, מותר) מלך המתחיל דיבור
מאבותיו, שירש אחוזה בשדה ולא מקנה, בשדה אלא מותר שאינו תירצו, עוד לעצמו. ולא לעבדיו, השדות לקיחת להתיר הכתוב
כל על שמלך במלך, אלא נאמרת המלך פרשת שאין תירצו ובעיקר לך. אבותי נחלת את מתיתי מה' לי חלילה ג) (שם ככתוב
פירות להיתר הכתוב שכוונת מתרץ, שם לשמואל וברד"ק ה', מאת לא וגם יהודה, על מלך לא ואחאב ה', ומאת ויהודה ישראל

השדה. לגוף ולא שם).34)בלבד (רד"ק כמשפט ללויים המעשר הבעלים שיפרישו אחרי לעצמו. והמעשר
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.Áיּׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות מּכל נֹוטל הּמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמל
עד ּולבניו לֹו חק זה ודבר מּׁשלׁשהֿעּׂשר; אחד ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹחלק

.35עֹולם ָ
.Ëהּמל הרּוגי לּמל36ּכל ממֹונן הּממלכֹות37- וכל . ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּבֹוזזין, הּבּזה ּוׁשאר ,לּמל הּמלכים אֹוצרֹות הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכֹובׁש,
ּבראׁש מחצה נֹוטל והּוא לפניו, ונֹותנין ּומחצית38ּבֹוזזין , ְְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹ

העם עם ּביחד הּצבא אנׁשי ּכל אֹותּה, חֹולקין ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּבּזה
ׁשּנאמר: ּבׁשוה, חֹולקין לׁשמרן, ּבּמחנה הּכלים על ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹוׁשבין
יחּדו הּכלים על הּיׁשב ּוכחלק ּבּמלחמה הּירד ּכחלק ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ"ּכי

.39יחלקּו" ֲַֹ
.Èׁשּכֹובׁש הארץ ּולאנׁשי40ּכל לעבדיו ונֹותן ׁשּלֹו. היא הרי , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּׁשּירצה; מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמלחמה
לׁשם מעּׂשיו יהיּו ּובּכל ּדין. ּדינֹו - הּדברים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּובכל

מגּמתֹו ותהיה האמת41ׁשמים, ּדת להרים ּומחׁשבּתֹו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּולהּלחם הרׁשעים זרֹוע ולׁשּבר צדק העֹולם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּולמּלאת

ה' לעּׂשֹות42מלחמֹות אּלא ּתחּלה מל ממליכין ׁשאין . ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לפנינּו44ּומלחמֹות43מׁשּפט ויצא מלּכנּו "ּוׁשפטנּו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מלחמתינּו". את ְְְֲִִֵֶַֹונלחם

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

היא‡. זֹו ואי מצוה. מלחמת אּלא ּתחּלה נלחם הּמל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין
עמלק ּומלחמת עממים ׁשבעה מלחמת זֹו מצוה? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמלחמת
נלחם ואחרּֿכ עליהם; ׁשּבא צר מּיד יּׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועזרת
העּמים ׁשאר עם ׁשּנלחם הּמלחמה והיא הרׁשּות, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבמלחמת

וׁשמעֹו. ּבגדּלתֹו ּולהרּבֹות יּׂשראל ּגבּול להרחיב ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָֻּכדי
אּלא·. ּביתּֿדין, רׁשּות ּבּה לּטל צרי אינֹו מצוה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹמלחמת

מלחמת אבל לצאת. העם וכֹופה עת ּבכל מעצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹוצא
את מֹוציא אינֹו ׁשלהרׁשּות, ביתּֿדין עלּֿפי אּלא ּבּה העם ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ואחד. ְְִִֶָׁשבעים
.‚הּמל ודר ּבידֹו. ממחין ואין דר לֹו לעּׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּופֹורץ

מעּקם אינֹו .צרי ּׁשהּוא מה ּכפי אּלא ׁשעּור, לּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

אּלא זה, ׁשל ּׂשדהּו מּפני אֹו זה ׁשל ּכרמֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדרכים
מלחמּתֹו. ועֹוּׂשה ּבׁשוה ְְְְִֵֶֶַָהֹול

"החרם„. ׁשּנאמר: עממין, ׁשבעה להחרים עּׂשה ְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמצות
עֹובר - הרגֹו ולא מהן אחד לידֹו ׁשּבא וכל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּתחרימם".
אבד ּוכבר נׁשמה". ּכל תחּיה "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבלאֿתעּׂשה,

ְִָזכרם.
את‰. "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, זכר לאּבד עּׂשה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

הרעים מעּׂשיו ּתמיד לזּכר עּׂשה ּומצות עמלק". ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹזכר
עּׂשה אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: איבתֹו, לעֹורר ּכדי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואריבתֹו
"לא ּבּפה, - "זכֹור" למדּו: הּׁשמּועה מּפי עמלק". ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹל

וּׂשנאתֹו. איבתֹו לׁשּכח ׁשאסּור ּבּלב, - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹתׁשּכח"
.Âהרי ביתּֿדין, עלּֿפי ּבּמל יּׂשראל ׁשּכֹובׁשין הארצֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

לכל יהֹוׁשע ׁשּכבׁש ּכארץֿיּׂשראל היא והרי רּבים, ּכּבּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻזה
האמּורה ארץֿיּׂשראל ּכל ּכּבּוׁש אחר ׁשּכבׁשּו והּוא, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדבר.

ַָּבּתֹורה.
.Êהּים מן מצרים. מארץ חּוץ העֹולם, ּבכל לׁשּכן ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻּומּתר

ארּבעֿמאֹות על ּפרסה ארּבעֿמאֹות הּמערב, ועד ְְְְֲֵֵַַַַַַַַַַָָָהּגדֹול
להתיּׁשב אסּור הּכל - הּמדּבר ּוכנגד ּכּוׁש ארץ ּכנגד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּפרסה,
למצרים. לׁשּוב ׁשּלא תֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֶָָָָָָֹּבּה.
עֹוד תסיף "לא עֹוד"; הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא ֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
ואלּכסנּדרּיא עֹולם". עד עֹוד לראתם תספּו "לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֹֹלראתּה";

האּסּור. ְִִַָּבכלל
.Áולכּבׁש ולפרקמטיא לסחֹורה לארץֿמצרים לחזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר

לֹוקין ואין ׁשם. להׁשּתּקע אּלא אסּור ואין אחרֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָארצֹות
ליׁשב יחׁשב ואם הּוא. מּתר הּכניסה ׁשּבעת זה, לאו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻעל
ּכבׁש ׁשאם לי, ויראה מעּׂשה. ּבֹו אין ׁשם, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּולהׁשּתּקע
מּתרת; ׁשהיא ביתּֿדין, עלּֿפי יּׂשראל מל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻארץֿמצרים
ּביד והיא ּבּה לׁשּכן אֹו יחידים, לּה לׁשּוב אּלא הזהירה ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹֹולא
הארצֹות, מּכל יֹותר מקלקלין ׁשּמעּׂשיה מּפני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻעּכּו"ם,

מצרים". ארץ "ּכמעּׂשה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
.Ëאּלא לעֹולם, לארץ לחּוצה מארץֿיּׂשראל לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאסּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חלק35) נוטל שהיה למדנו, וגו', לנשיא" חלקים לעומת ומזה... מזה לנשיא "והנותר כא): מח, (יחזקאל הכתוב דברי לזה רמז
שבטים, עשר לשלושה שתתחלק ישראל ארץ עתידה אמרו: קכב, בתרא ובבבא (רדב"ז). המשיח מלך הוא והנשיא השבטים, כאחד
שעול (הנשיא העיר "והעובד יט): מח, (יחזקאל שנאמר רשב"ם), המשיח", ("למלך לנשיא הוא הי"ג שהחלק חסדא רב ואמר

ישראל". שבטי מכל יעבדוהו רשב"ם) - עליו מוטל מיתה.36)רבים ונתחייבו בו להרוגי37)שמרדו בניגוד ב) (מח, סנהדרין
נבות על כשהעידו טז) כא, (מלכיםֿא בכתוב מצינו וכן ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לעיל כמבואר ליורשיהם, שנכסיהם דין בית

שם). (גמרא לרישתו" היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב "ויקם מיד, ומלך, האלוקים את בברייתא.38)שברך ב כ, שם
מחצה. ונוטל ראשון בורר היפה חלק רש"י: ומפרש בראש, חלק נוטל הוא שנינו: שם זה?39)ובמשנה את דוד למד וממי

ענר איתי, אשר האנשים וחלק למלחמה), איתי שהלכו (=עבדי, הנערים אכלו אשר "רק כד) יד, (בראשית שאמר אבינו, מאברהם
ומעלה ההוא ""מהיום כה) שם, (שמואל הכתוב שאמר הוא חלקם", יקחו הם הכלים) על לשמור (=שנשארו וממרא אשכול
מ"ג פרשה בראשית רבה (מדרש אברהם בימי החוק ניתן שכבר לפי "והלאה", נאמר: ולא - לישראל" ולמשפט לחוק וישימה

ט). ח.40)אות הלכה לעיל מבואר דינו המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, (חבקוק41)מלך הכתוב כלשון שאיפתו,
קדימה". פניהם "מגמת ט) שם.42)א, ובביאורנו ד הלכה י"א, פרק לקמן אמר43)השווה וכן לרעהו, איש בין בישראל,

לרע". טוב בין להבין עמך, את לשפוט שומע לב לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא כלה44)שלמה במסכת וראה ישראל. באויבי
כיסא". יכון בצדקה כי יב): טז, (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים נתנה "שהמלכות ח פרק שתחילת1)רבתי

לחזור האיסור עמלק, זכר ולאבד עממים, שבעה להחרים המצוה רשות. מלחמת מהי מצוה. מלחמת אלא אינה המלך, מלחמת
ולהיקבר בה לחיות הזוכה ומעלת ישראל, לארץ ישראל חכמי חיבת לארץ. לחוץ ישראל מארץ הירידה איסור מצרים. בארץ לשכון

בתוכה.
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לּבֹורח מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה; מּׁשלׁש אּלא ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָרּוחֹותיה,
על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: נפׁשֹו, על להּמלט ׁשּירצה מי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּולכל
ׁשּבכ למדּו הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' צּוה ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמדין

ִָצּוהּו.
.Áמֹונעין ואין לּמדינה ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאין

את תׁשחית "לא ׁשּנאמר: ׁשּיבׁשּו, ּכדי הּמים אּמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹמהם
ּ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
אּלא ּתֹורה אסרה לא יקרים. ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּבּׂשדה

הׁשחתה. ְֶֶַָָדר
.Ë.לֹו צרי אינֹו ואפּלּו אֹותֹו, לקץ מּתר סרק, אילן ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻּכל

ׁשאינֹו מּועט דבר אּלא עֹוּׂשה ואינֹו ׁשהזקין מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
עֹוּׂשה הּזית יהא וכּמה אֹותֹו. לקץ מּתר - ּבֹו לטרח ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻראּוי
קב עֹוּׂשה ׁשהּוא ודקל זיתים. הּקב רבע - יקּצּנּו? ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻולא

יקּצּנּו. לא ְְִֶָֹֻּתמרים,
.Èוקֹורע ּכלים המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ּדר מאכלֹות ּומאּבד מעין וסֹותם ּבנין והֹורס ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבגדים
מּכתֿ אּלא לֹוקה ואינֹו תׁשחית", ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם. ְְִִֵֶַמרדּות
.‡È,הּׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה עּכּו"ם ׁשל עירֹות על ְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹצרין

ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָועֹוּׂשין
ּבין מצוה, מלחמת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו רדּתּה" "עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

רׁשּות. ְְִֶֶמלחמת
.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,

ּכמתֿמצוה. מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבּמקֹום
.‚Èּופטּורים הּדמאי, אֹוכלים ּבמחנה: ּפטרּו דברים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָארּבעה

ואפּלּו מקֹום. מּכל עצים ּומביאין ּבּתחּלה, ידים ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָמרחיצת
וכן ּבּמחנה. ּכ על מקּפידין אין - ויבׁשים ּתלּוׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצאן
מאהל מטלטלין אּלא ּבּמחנה, חצרֹות ערּובי מּלערב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפטּורין
מחיּצה הּמחנה ּכל ׁשּיּקיפּו והּוא, לסּכה. ּומּסּכה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻלאהל

ּכמֹו רׁשּותֿהּיחיד, ׁשּתהיה ּכדי טפחים עּׂשרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָגבֹוהה
מעּׂשרה. ּפחּותה מחיּצה ואין ׁשּבת, ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּנתּבאר
ּבחזרתן. ּפטּורין ּכ ּבהליכתן, אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּוכׁשם

.„Èּבכל הּׂשדה ּפני על אֹו הּמחנה ּבתֹו להּפנֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָואסּור
ּבּה, להּפנֹות מיחדת ּדר ׁשם לתּקן עּׂשה מצות אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמקֹום,

לּמחנה". מחּוץ ל ּתהיה "ויד ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
.ÂËעם ּתלּויה ואחד אחד לכל יתד להיֹות עּׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן

ויכּסה, ויפּנה ּבּה, ויחּפר הּדר ּבאֹותּה ויצא מלחמּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכלי
עּמהן ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּתמיד, עֹוּׂשים הם ּכ ארֹון, עּמהם ׁשאין ּובין ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָארֹון

קדֹוׁש". מחנ ְֲֶַָָָ"והיה

ה'תשע"א ב' אדר כ"ב שני יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הרׁשּות‡. מלחמת ואחד מצוה מלחמת ּכהן2אחד ממּנין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
הּמלחמה ּבׁשעת העם אל ּבׁשמן3לדּבר אֹותֹו ּומֹוׁשחין . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

"מׁשּוחֿמלחמה"4הּמׁשחה הּנקרא וזהּו ,5. ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
אחת·. העם: אל מׁשּוחֿמלחמה מדּבר פעמים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּתי

לעם:6ּבּספר אֹומר הּמלחמה, ׁשּיערכּו קדם ׁשּיֹוצאין, ּבעת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשּיׁשמע - וגֹו'" חּללֹו ולא ּכרם נטע אׁשר האיׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹ"מי

הּמלחמה7ּדבריו מעֹורכי יחזר הּמלחמה8, ּבעֹורכי ואחת ; ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ּתחּפזּו" ואל ּתיראּו "אל .9אֹומר: ְְְְִֵַַַ

הּמערכֹות‚. ׁשעֹורכין מׁשּוח10ֿעת להּלחם, קרבים והם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ואֹומר לפניו, הּמערכֹות וכל ּגבּה ּבמקֹום עֹומד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָֹמלחמה

ּבלׁשֹוןֿהּקדׁש הּיֹום11להם קרבים אּתם יּׂשראל "ׁשמע : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּתחּפזּו ואל ּתיראּו אל לבבכם יר אל איביכם, על ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹלּמלחמה
להּלחם עּמכם, ההל אלהיכם ה' ּכי מּפניהם. ּתערצּו ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹואל
מׁשּוחֿ אֹומר ּכאן עד אתכם". להֹוׁשיע איביכם עם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלכם
ּבקֹול העם לכל אֹותֹו מׁשמיע ּתחּתיו אחר וכהן ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה,
ּבנה אׁשר האיׁש "מי מׁשּוחֿמלחמה: מדּבר ואחרּֿכ ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָרם.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ובהלה1) פחד הרהורי ולהרהר לחשוב שאסור עיקר, כל המלחמה לעורכי יוצאים שאינם הם, מי העם. על מלחמה משוח קריאת
רעה. תגיעהו שלא לו מובטח פחד... בלא הנלחם כל ואיזוהי2)במלחמה. מצוה מלחמת איזוהי א הלכה ה, פרק לעיל ראה

ב.3)רשות. הלכה בסמוך המפורשים פרק4)הדברים המקדש כלי הלכות וראה כה, ל, שמות בתורה כמפורש משה, שעשה
ז. הלכה אלא5)א, כשרות שאינן המקדש, עבודות לעבוד שנמשח גדול לכוהן בניגוד מלחמה, בעת המיוחד לתפקידו שנמשח

ודיבר הכהן וניגש דרשו: א מב, ובסוטה גדול. כהן למעלת מלחמה משוח בהם שהושווה דברים, חמישה ב יב, בהוריות וראה בו.
שם. שהוכיחו כמו שירצה, כהן כל ולא מלחמה, משוח זה - העם למלחמה.6)אל יצאו שממנה ארצם, שנית,7)בגבול פעם

שהמערכות בעת שישמיע דבריו, שנית, להקשיב מזמינם אלא אינו הראשונה שבפעם ג. חלק בסמוך וכמבואר המערכות, כשעורכים
שילך משמעו, כהן" דברי וישמע ילך אומר: מהו "בספר י משנה ז, פרק סוטה בתוספתא שנינו וכן משנה). (כסף למלחמה יקרבו
מערכי כהן דברי וישמע "ילך קצד) אות (שופטים ובספרי ויחזור. המשוח הכהן דברי ישמע ושם המלחמה, מערכות למקום

שמח). (אור וחוזר" לח:8)המלחמה יב, הימיםֿא ובדברי ההתקפה, לקראת מסויים, בסדר הצבא מחנה ערוך ששם מהחזית,
מערכה". עודרי מלחמה יותר9)"אנשי נוסח ישנים בספרים מצא והוא שלפנינו, בנוסח טעות יש הרדב"ז ולדעת א. מב, סוטה

הדבר כשישמע וכו', הלבב ורך הירא האיש מי להם: אומר מלחמה, שיערכו קודם מלחמה... משוח מדבר פעמים "שתי נכון:
הלכה נמצאת וכו'", המערכות שעורכים בעת תחפזו. ואל תיראו אל אומר: המלחמה בעורכי ואחת המלחמה, מעורכי מיד חוזר
היו ולא ד), הלכה לקמן (ראה להילחם יצאו שכולם כרם, ונוטע בית בונה על מכריזים היו לא שבה מצוה, במלחמת עוסקת זו
ונוטע בית בונה על הכהן הכרזת רבינו מזכיר ובה רשות, במלחמת עוסקת הבאה והלכה כנ"ל, הלבב ורך הירא על אלא מכריזים

ד. הלכה סוף לקמן בביאורנו וראה מערכה".10)כרם. לקראת "מערכה כא) יז, (שמואלֿא ככתוב למלחמה, ערוכות צבא מחנות
א.11) מב, סוטה

mdizenglne mikln zekld - 'a xc` `"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ויחזר העּכּו"ם; מן להּציל אֹו אּׁשה, לּׂשא אֹו ּתֹורה, ְְְֲִִִִִַַַָָָָֹֹללמד
- לארץ ּבחּוצה לׁשּכן אבל לסחֹורה; הּוא יֹוצא וכן ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹלארץ.
דינר ׁשוה ׁשּנעּׂשה עד הרעב ׁשם חזק אּלאֿאםּֿכן ֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאסּור,
הּמעֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה דינרין. ּבׁשני ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָחּטין
ימצא ולא ּבזֹול, הּפרֹות אם אבל ּביקר, והּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹמצּויֹות
לכל יצא - הּכיס מן פרּוטה ואבדה יּׂשּתּכר, בּמה ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמעֹות
אינּה - לצאת ׁשּמּתר ואףֿעלּֿפי רוח. ּבֹו ׁשּימצא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום
היּו, הּדֹור גדֹולי ׁשני וכליֹון, מחלֹון ׁשהרי חסידּות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָמּדת

לּמקֹום. כליה ונתחּיבּו יצאּו, גדֹולה צרה ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָּומּפני
.È,ארץֿיּׂשראל ּתחּומי על מנּׁשקין היּו החכמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגדֹולי

"ּכי אֹומר: הּוא וכן עפרּה. על ּומתּגלּגלין אבניה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּומנּׁשקין
יחננּו". עפרּה ואת אבניה, את עבדי ְְֲֲֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹרצּו

.‡Èעֹונֹותיו - ּבארץֿיּׂשראל הּׁשֹוכן ּכל חכמים: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמרּו
ּבּה הּיׁשב העם חליתי, ׁשכן יאמר "ּובל ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמחּולין,
העֹולם לחּיי זֹוכה אּמֹות, ארּבע ּבּה הל אפּלּו עֹון". ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֻנּׂשא
ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום ּוכאּלּו לֹו, נתּכּפר - ּבּה הּקבּור וכן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּבא.
הּוא ּובפרענּות עּמֹו". אדמתֹו "וכּפר ׁשּנאמר: ּכּפרה, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֻמזּבח
קֹולטּתֹו דֹומה ואינֹו ּתמּות". טמאה אדמה "על ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:
החכמים ּגדֹולי ואףֿעלּֿפיֿכן מֹותֹו; אחר לקֹולטּתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָמחּיים
ויֹוסף אבינּו מּיעקב ּולמד צא לׁשם. מתיהם מֹוליכים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהיּו

ִַַהּצּדיק.
.·Èׁשרּבּה ּבעיר אפּלּו ּבארץֿיּׂשראל אדם ידּור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻלעֹולם

יּׂשראל; ׁשרּבּה ּבעיר ואפּלּו לארץ ּבחּוצה ידּור ואל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעּכּו"ם,
ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה עֹובד ּכאּלּו לארץ, לחּוצה הּיֹוצא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכל
אלהים עבד ל לאמר ה' ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹֹֹ"ּכי
לא יּׂשראל אדמת "ואל אֹומר: הּוא ּובפרענּיֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻֻאחרים".
אסּור ּכ לארץ, לחּוצה מהארץ לצאת ׁשאסּור ּכׁשם ְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹיבאּו".
וׁשּמה יּובאּו "ּבבלה ׁשּנאמר: הארצֹות, לׁשאר מּבבל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָלצאת

ְִיהיּו".
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לֹו‡. ׁשּקֹוראין עד ּבעֹולם אדם עם מלחמה עֹוּׂשין ְְִִִִֵֶַָָָָָָאין
ׁשּנאמר: מצוה, מלחמת ואחד הרׁשּות, מלחמת אחד ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשלֹום,
לׁשלֹום". אליה וקראת עליה, להּלחם עיר אל תקרב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ"ּכי
אין - עליהן נח בני ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשבע וקּבלּו הׁשלימּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאם
למס ל "יהיּו ׁשּנאמר: למס, הן והרי נׁשמה, מהן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהֹורגין
ׁשּקּבלּו אֹו העבדּות, קּבלּו ולא הּמס עליהם קּבלּו ."ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹועבדּו
ׁשּיקּבלּו עד להם, ׁשֹומעין אין - הּמס קּבלּו ולא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהעבדּות
ּוׁשפלים נבזים ׁשּיהיּו הּוא, ׁשּיקּבלּו והעבדּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשניהם.
ּתחת כבּוׁשים יהיּו אּלא ּביּׂשראל, ראׁש ירימּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלמּטה,
והּמס ׁשּבעֹולם. ּדבר לׁשּום יּׂשראל על יתמּנּו ולא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹידם.
ּוממֹונם, ּבגּופם הּמל לעבֹודת מּוכנים ׁשּיהיּו - ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיקּבלּו
הּמל ארמֹון ּובנין הּמצּודֹות וחזק החֹומֹות ּבנין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַֹּכגֹון

הּמל העלה אׁשר הּמס דבר "וזה ׁשּנאמר: בֹו, ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוכּיֹוצא
חֹומת ואת הּמּלֹוא ואת ּביתֹו ואת ה' ּבית את לבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹׁשלמה
ּכל לׁשלמה... היּו אׁשר הּמסּכנֹות ערי ּכל ואת ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹירּוׁשלים...
הּיֹום עד עבד למס ׁשלמה וּיעלם האמרי... מן הּנֹותר ְְֱֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹֹהעם
אנׁשי הם ּכי עבד, ׁשלמה נתן לא יּׂשראל ּומּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּזה.
ּופרׁשיו". רכּבֹו וּׂשרי וׁשליׁשיו וּׂשריו ועבדיו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָָהּמלחמה

אֹו·. ממֹונם חצי ׁשּיּקח עּמהם להתנֹות לּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש
ויּניח המּטלטלין אֹו המּטלטלין, ּכל ויּניח ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַָָהּקרקעֹות

ּׁשּיתנה. מה ּכפי ְְְִֶֶַַַַָהּקרקעֹות,
וקּבלּו‚. ׁשהׁשלימּו אחר להם ּולכּזב ּבבריתם לׁשּקר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואסּור

מצֹות. ְִֶַׁשבע
מצֹות„. ׁשבע קּבלּו ולא ׁשהׁשלימּו אֹו הׁשלימּו, לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַֹֹואם

הּגדֹולים, הּזכרים ּכל והֹורגין מלחמה עּמהם עֹוּׂשין -ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ
קטן, ולא אּׁשה הֹורגין ואין וטּפם. ממֹונם ּכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹּובֹוזזין
ּדברים ּבּמה זכרים. ׁשל טף זה - והּטף" "הּנׁשים ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
אבל האּמֹות, ׁשאר עם ׁשהּוא הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָֻאמּורים?
מהם מּניחין אין - הׁשלימּו ׁשּלא ועמלק עממין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשבעה
העּמים... מערי רק וגֹו'. לכל ּתעּׂשה "ּכן ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה,

ּבע אֹומר הּוא וכן נׁשמה", ּכל תחּיה אתלא "ּתמחה מלק: ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הׁשלימּו? ׁשּלא ּבאּלּו אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין עמלק". ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹזכר
יּׂשראל ּבני אל הׁשלימה אׁשר עיר היתה "לא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:
מאת ּכי בּמלחמה. לקחּו הּכל את גבעֹון, יׁשבי החּוי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבלּתי
למען יּׂשראל את הּמלחמה לקראת לּבם את לחּזק היתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה'

קּבלּו. ולא לׁשלֹום להם ׁשּׁשלחּו מּכלל, ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹהחרימם";
לארץ:‰. נכנס ׁשּלא עד יהֹוׁשע ׁשלח כתבים ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשלׁשה

וׁשלח: וחזר יברח. לברח, ׁשרֹוצה מי - להם ׁשלח ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהראׁשֹון
ׁשרֹוצה מי וׁשלח: וחזר יׁשלים. להׁשלים, ׁשרֹוצה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָמי
יֹוׁשבי הערימּו מה מּפני ּכן, אםֿ יעּׂשה. מלחמה, ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלעּׂשֹות
מׁשּפט ידעּו ולא קּבלּו, ולא ּבכלל להם ׁשּׁשלח לפי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹֹגבעֹון?
קׁשה ולּמה לׁשלֹום. להם ּפֹותחין אין ׁשּׁשּוב ודּמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָיּׂשראל,
לּולי חרב לפי להּכֹותם ׁשראּוי וראּו לּנּׂשיאים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדבר
"לא אֹומר: הּוא והרי ּברית. להם ׁשּכרתּו מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשבּועה?
עבדים, למס ׁשּיהיּו דינם היה אּלא ּברית"? להם ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹתכרת
על ׁשּיהרגּו היה ּבדין להם, נׁשּבעּו ּובטעּות ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָוהֹואיל

הּׁשם. חּלּול לּולי ְִִֵֵֶַׁשהטעּום,
.Âלא" ׁשּנאמר: לׁשלֹום, להם ׁשֹולחים אין ּומֹואב, ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹון

לפי חכמים: אמרּו ."ימי ּכל וטֹובתם, ׁשלֹומם ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָתדרׁש
ּכן? ּומֹואב עּמֹון יכֹול לׁשלֹום", אליה "וקראת ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר,
ׁשּנאמר: לפי וטֹובתם". ׁשלֹומם תדרׁש "לא לֹומר: ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹּתלמּוד
ּומֹואב עּמֹון יכֹול ּתֹונּנּו", לא לֹו, ּבּטֹוב ...ּבקרּב יׁשב עּמ"ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
ׁשֹואלים ׁשאין ואףֿעלּֿפי "וטֹובתם". לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּכן?
אֹותן. מקּבלין ּתחּלה, מעצמם הׁשלימּו אם - ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבׁשלֹומם

.Êמארּבע אֹותּה מּקיפין אין לתפּׂשּה, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּצרין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נכנס1) שלא עד העמים לשבעת יהושע ששלח כתבים שלושה תחילה. לשלום שיקראו עד בעולם, מלחמה שום עושים שאין
במחנה חכמים שפטרום דברים שהוא. ערך דבר כל והשחתת מאכל, אילן קציצת איסור שלום. בקריאת ומואב עמון דין לארץ.

כמח לצבא, מיוחדות ומצוות קדוש.צבא, נה
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לּבֹורח מקֹום ּומּניחין רּוחֹותיה; מּׁשלׁש אּלא ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָרּוחֹותיה,
על "וּיצּבאּו ׁשּנאמר: נפׁשֹו, על להּמלט ׁשּירצה מי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּולכל
ׁשּבכ למדּו הּׁשמּועה מּפי - מׁשה" את ה' צּוה ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמדין

ִָצּוהּו.
.Áמֹונעין ואין לּמדינה ׁשחּוץ מאכל אילני קֹוצצין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאין

את תׁשחית "לא ׁשּנאמר: ׁשּיבׁשּו, ּכדי הּמים אּמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹמהם
ּ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
אּלא ּתֹורה אסרה לא יקרים. ׁשּדמיו מּפני אֹו אחרים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּבּׂשדה

הׁשחתה. ְֶֶַָָדר
.Ë.לֹו צרי אינֹו ואפּלּו אֹותֹו, לקץ מּתר סרק, אילן ְֲִִִֵַַָָָָָֹֻּכל

ׁשאינֹו מּועט דבר אּלא עֹוּׂשה ואינֹו ׁשהזקין מאכל אילן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
עֹוּׂשה הּזית יהא וכּמה אֹותֹו. לקץ מּתר - ּבֹו לטרח ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻראּוי
קב עֹוּׂשה ׁשהּוא ודקל זיתים. הּקב רבע - יקּצּנּו? ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻולא

יקּצּנּו. לא ְְִֶָֹֻּתמרים,
.Èוקֹורע ּכלים המׁשּבר ּכל אּלא ּבלבד, האילנֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ּדר מאכלֹות ּומאּבד מעין וסֹותם ּבנין והֹורס ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבגדים
מּכתֿ אּלא לֹוקה ואינֹו תׁשחית", ּב"לא עֹובר - ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהׁשחתה

מּדבריהם. ְְִִֵֶַמרדּות
.‡È,הּׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה עּכּו"ם ׁשל עירֹות על ְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹצרין

ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָועֹוּׂשין
ּבין מצוה, מלחמת ּבין ּבׁשּבת; ואפּלּו רדּתּה" "עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

רׁשּות. ְְִֶֶמלחמת
.·È- ּבּמלחמה ׁשּנהרג ּומי מקֹום. ּבכל חֹונין ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשחֹונין,

ּכמתֿמצוה. מקֹומֹו קֹונה יּקבר; ׁשם ׁשּיּפל, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבּמקֹום
.‚Èּופטּורים הּדמאי, אֹוכלים ּבמחנה: ּפטרּו דברים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָארּבעה

ואפּלּו מקֹום. מּכל עצים ּומביאין ּבּתחּלה, ידים ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָמרחיצת
וכן ּבּמחנה. ּכ על מקּפידין אין - ויבׁשים ּתלּוׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצאן
מאהל מטלטלין אּלא ּבּמחנה, חצרֹות ערּובי מּלערב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּפטּורין
מחיּצה הּמחנה ּכל ׁשּיּקיפּו והּוא, לסּכה. ּומּסּכה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻלאהל

ּכמֹו רׁשּותֿהּיחיד, ׁשּתהיה ּכדי טפחים עּׂשרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָגבֹוהה
מעּׂשרה. ּפחּותה מחיּצה ואין ׁשּבת, ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּנתּבאר
ּבחזרתן. ּפטּורין ּכ ּבהליכתן, אּלּו מּכל ׁשּפטּורין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּוכׁשם

.„Èּבכל הּׂשדה ּפני על אֹו הּמחנה ּבתֹו להּפנֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָואסּור
ּבּה, להּפנֹות מיחדת ּדר ׁשם לתּקן עּׂשה מצות אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמקֹום,

לּמחנה". מחּוץ ל ּתהיה "ויד ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
.ÂËעם ּתלּויה ואחד אחד לכל יתד להיֹות עּׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכן

ויכּסה, ויפּנה ּבּה, ויחּפר הּדר ּבאֹותּה ויצא מלחמּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכלי
עּמהן ׁשּיׁש ּובין וגֹו'". אזנ על ל ּתהיה "ויתד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּתמיד, עֹוּׂשים הם ּכ ארֹון, עּמהם ׁשאין ּובין ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָארֹון

קדֹוׁש". מחנ ְֲֶַָָָ"והיה

ה'תשע"א ב' אדר כ"ב שני יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הרׁשּות‡. מלחמת ואחד מצוה מלחמת ּכהן2אחד ממּנין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
הּמלחמה ּבׁשעת העם אל ּבׁשמן3לדּבר אֹותֹו ּומֹוׁשחין . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

"מׁשּוחֿמלחמה"4הּמׁשחה הּנקרא וזהּו ,5. ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
אחת·. העם: אל מׁשּוחֿמלחמה מדּבר פעמים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּתי

לעם:6ּבּספר אֹומר הּמלחמה, ׁשּיערכּו קדם ׁשּיֹוצאין, ּבעת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשּיׁשמע - וגֹו'" חּללֹו ולא ּכרם נטע אׁשר האיׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹ"מי

הּמלחמה7ּדבריו מעֹורכי יחזר הּמלחמה8, ּבעֹורכי ואחת ; ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ּתחּפזּו" ואל ּתיראּו "אל .9אֹומר: ְְְְִֵַַַ

הּמערכֹות‚. ׁשעֹורכין מׁשּוח10ֿעת להּלחם, קרבים והם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ואֹומר לפניו, הּמערכֹות וכל ּגבּה ּבמקֹום עֹומד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָֹמלחמה

ּבלׁשֹוןֿהּקדׁש הּיֹום11להם קרבים אּתם יּׂשראל "ׁשמע : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּתחּפזּו ואל ּתיראּו אל לבבכם יר אל איביכם, על ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹלּמלחמה
להּלחם עּמכם, ההל אלהיכם ה' ּכי מּפניהם. ּתערצּו ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹואל
מׁשּוחֿ אֹומר ּכאן עד אתכם". להֹוׁשיע איביכם עם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלכם
ּבקֹול העם לכל אֹותֹו מׁשמיע ּתחּתיו אחר וכהן ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה,
ּבנה אׁשר האיׁש "מי מׁשּוחֿמלחמה: מדּבר ואחרּֿכ ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָרם.
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ובהלה1) פחד הרהורי ולהרהר לחשוב שאסור עיקר, כל המלחמה לעורכי יוצאים שאינם הם, מי העם. על מלחמה משוח קריאת
רעה. תגיעהו שלא לו מובטח פחד... בלא הנלחם כל ואיזוהי2)במלחמה. מצוה מלחמת איזוהי א הלכה ה, פרק לעיל ראה

ב.3)רשות. הלכה בסמוך המפורשים פרק4)הדברים המקדש כלי הלכות וראה כה, ל, שמות בתורה כמפורש משה, שעשה
ז. הלכה אלא5)א, כשרות שאינן המקדש, עבודות לעבוד שנמשח גדול לכוהן בניגוד מלחמה, בעת המיוחד לתפקידו שנמשח

ודיבר הכהן וניגש דרשו: א מב, ובסוטה גדול. כהן למעלת מלחמה משוח בהם שהושווה דברים, חמישה ב יב, בהוריות וראה בו.
שם. שהוכיחו כמו שירצה, כהן כל ולא מלחמה, משוח זה - העם למלחמה.6)אל יצאו שממנה ארצם, שנית,7)בגבול פעם

שהמערכות בעת שישמיע דבריו, שנית, להקשיב מזמינם אלא אינו הראשונה שבפעם ג. חלק בסמוך וכמבואר המערכות, כשעורכים
שילך משמעו, כהן" דברי וישמע ילך אומר: מהו "בספר י משנה ז, פרק סוטה בתוספתא שנינו וכן משנה). (כסף למלחמה יקרבו
מערכי כהן דברי וישמע "ילך קצד) אות (שופטים ובספרי ויחזור. המשוח הכהן דברי ישמע ושם המלחמה, מערכות למקום

שמח). (אור וחוזר" לח:8)המלחמה יב, הימיםֿא ובדברי ההתקפה, לקראת מסויים, בסדר הצבא מחנה ערוך ששם מהחזית,
מערכה". עודרי מלחמה יותר9)"אנשי נוסח ישנים בספרים מצא והוא שלפנינו, בנוסח טעות יש הרדב"ז ולדעת א. מב, סוטה

הדבר כשישמע וכו', הלבב ורך הירא האיש מי להם: אומר מלחמה, שיערכו קודם מלחמה... משוח מדבר פעמים "שתי נכון:
הלכה נמצאת וכו'", המערכות שעורכים בעת תחפזו. ואל תיראו אל אומר: המלחמה בעורכי ואחת המלחמה, מעורכי מיד חוזר
היו ולא ד), הלכה לקמן (ראה להילחם יצאו שכולם כרם, ונוטע בית בונה על מכריזים היו לא שבה מצוה, במלחמת עוסקת זו
ונוטע בית בונה על הכהן הכרזת רבינו מזכיר ובה רשות, במלחמת עוסקת הבאה והלכה כנ"ל, הלבב ורך הירא על אלא מכריזים

ד. הלכה סוף לקמן בביאורנו וראה מערכה".10)כרם. לקראת "מערכה כא) יז, (שמואלֿא ככתוב למלחמה, ערוכות צבא מחנות
א.11) מב, סוטה



mdizenglneעו mikln zekld - 'a xc` a"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áּגרּוׁשתֹו את ּכגֹון37הּמחזיר עליו, האסּורה אּׁשה והמארס , ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ממזרת38אלמנה הדיֹוט, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

חֹוזרליּׂש39ּונתינה אינֹו - ּולנתין לממזר יּׂשראל ּבת .40ראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
.Ëּדברי את ּכׁשּׁשֹומעין הּמלחמה מעֹורכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

ׁשּבּצבא, לאחיהם ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן,
הּדרכים את .41ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ

.Èואין עּקר, ּכל הּמלחמה לעֹורכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָואּלּו
וחנכֹו ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ,42מטריחין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ

ּכרמֹו ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו יֹוצאין43והּנֹוּׂשא אין - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
וּׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

הּקּבלה מּפי לקח". אׁשר אׁשּתֹו נקי44את ׁשּיהיה למדּו, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
לכרם ּבין ׁשּנּׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשנה,

ּפריֹו לאכל .45ׁשהתחיל ְְֱִִִֶֶֹ
.‡Èולא ,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין הּׁשנה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

העיר לפּסי נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשּום46ׁשֹומר עליו יעבר ולא , ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹ
ּבעֹולם לכל47ּדבר עליו יעבר ולא ּבּצבא יצא "לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לצרכי48ּדבר" ולא העיר לצרכי לא לאוין, ּבׁשני לעבר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹֹֹ
ְַהּגדּוד.

.·Èּׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים והּׂשּכירֹו ּבית הרי49ּבנה - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ
ׁשחנכֹו ּכמי -50זה חדׁש ׁשניםֿעּׂשר לאחר ּׂשכרֹו לֹו נתן . ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עּתה עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא .51הרי ְֲֲִֵֶַָָָֹ

.‚Èצרי היה אם עליהם: ונעל חפציו ּבֹו ונתן ּבית ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה
ׁשמירתן52לבּטל ליׁשב53על והתחיל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּולׁשֹומרן54ּבֹו ליׁשב צריכין אינן ואם ׁשּלא55; ּכמי זה הרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
.56חנכֹו ֲָ

.„Èאינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נֹוטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכל
עליהן .57חֹוזר ֲֵֵֶ

.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי
הּמלחמה ּבקׁשרי לעמד ּבקׁשרי58ּכח ׁשּיּכנס ּומאחר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

צרה ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יּׂשראל מקוה על יּׁשען ,59הּמלחמה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
מלחמה עֹוּׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ׁשעל נפׁשֹו60וידע ויּׂשים , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ולא61ּבכּפֹו באׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ולא ְְְְְְְְְִִִַַַָֹֹֹֹֹֹ
לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו זכרֹונם ימחה אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָּבבניו,
- עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה ּולהרהר לחׁשב הּמתחיל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹוכל

ואלע ּתיראּו אל לבבכם יר "אל ׁשּנאמר: ּבלאֿתעּׂשה, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹובר
מּפניהם" ּתערצּו ואל ּדמי62ּתחּפזּו ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא . ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

מלחמה63יּׂשראל עּׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו. ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
הּכל ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי נפׁשֹו, ּובכל לּבֹו ,64ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו65ּבּקּבלה מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עשה "ארּור : ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לקּדׁש כּונתֹו ותהיה פחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמּדם".
ּבלבד הּׁשם תּגיעהּו66את ולא נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
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לו.37) חדשה ז).38)שאינה הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי (הלכות כגרושה שהיא סופרים, מדברי לכוהן מן39)אסורה
לעולם בקהל יבואו שלא עליהם, גזר ודוד כז), ט, (יהושע ולמזבח לעדה מים ושואבי עצים חוטבי להיות נתנם ויהושע הגבעונים,

כ"בֿכ"ג). הלכה י"ב, פרק פרט40)(שם אחרת, ולא לזו משמע - לקחה לקחה" ולא אשה ארש "אשר שנאמר: א, מד, סוטה
י"ד. הלכה בסוף בביאורנו לקמן וראה איסור. לקיחת שהם עבירה, א.41)לנישואי מג, וכל42)שם לבו כי בו. לגור שנכנס

ה). כ, לדברים עזרא בן אברהם (רבי אחרים ויניס ינוס כן על למלחמה, ולא ביתו לחינוך לנטיעתו,43)תאוותו הרביעית בשנה
ירושלימה. דמיהם את ולהעלות בדמים, (=לפדותם) לחללם או בירושלים, לאכלם צריכים - החכמים44)שהפירות שקיבלו

מסיני. למשה עד איש מפי א).45)איש מג, (סוטה הרביעית שנתו עברה לא (הערוך,46)ועדיין העיר שערי לחזק עץ קרשי
ט"ו). הלכה ז, פרק (תוספתא א ח, בתרא בבא וראה א), פס א.47)ערך מד, לתורה48)סוטה והרמב"ן ציבורי. צורך שהוא

...או הצבא אנשי על פקיד להיות לא הצבא: על הזה האיש יעבור שלא יאמר, הנזכר, הצבא על - עליו יעבור לא מפרש: שם,
בשמחתו. אלא עליהם, ישגיח לא מים, סיפוק כגון להם, הצריך מראש.49)לכל השכירות דמי השוכר קבלת50)שנתן משעת

-51)השכירות. בנה אשר אמרו: ושם ד). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי השכר קבלת מעת אלא החינוך" "ימי מחשבים ואין
חוזר שאינו ח, הלכה לעיל המבואר גרושתו מחזיר מדין נלמד כי זה, להזכיר חשש לא ורבינו חוזר, שאינו ובנאו, ביתו לנפל פרט

הבית.53)מזמנו.52)(רדב"ז). בתוך נתנם לא ישיבתו.54)אילו זוהי בבית וכבדים,55)נתינתם גדולים חפצים שהם
בחוץ. ומתקלקלים נגנבים שם).56)שאינם (ירושלמי כלום להם הועיל לא לחנכו,57)שביתו שמצווה את - חנכו "ולא שם,

אינן חדש, בית לחנוכת לארץ בחוץ שעושים שהמסיבות ומכאן, מצוה. אינה לארץ בחוץ שהדירה לחנכו", מצווה שאינו זה יצא
לא שאם המהרש"ל, בשם הביא ה קטן סעיף תקסח, חיים לאורח אברהם ובמגן שבע). בבאר וכן שם קרבן (שיירי מצוה סעודות
מצוה. סעודת זו הרי המאורע, מעין ולדרוש תורה, דברי בה לומר תחילה לחנכו סעודה עשה אלא בבית, ראש קלות לנהוג נתן
חוזר. אינו עימה, לישב מצוה ואין הואיל ללדת) ראויה שאינה (אשה האיילונית את הנושא הוסיפו: ו הלכה שם ובירושלמי

הגלילי58) יוסי לרבי בניגוד שם, עקיבא רבי וכדעת וברש"י), א מד, (סוטה אויבים יפרידום שלא צפופים, לעמוד כשמתקשרים
בן זה - הלבב ורך הירא אומר: הגלילי יוסי רבי קצז אות שופטים ובספרי שבידו. העבירות מן המתיירא זה - הירא האומר: שם,

הירא, אומר, עקיבא רבי י"ד: משנה ז, פרק סוטה ובתוספתא מיימוניות). (הגהות כוחו שתש שנה, עודארבעים לומר תלמוד מה
כלבבו. אחיו לבב את ימס ולא שנאמר: חוזר, רחמן והיה שבחזקים, וחזק שבגיבורים גיבור שאפילו לך, לומר הלבב" "ורך

ח.59) יד, ירמיה הכתוב בנצחונו60)כלשון באים הם = לכם" להילחם עימכם ההולך אלוקיכם ה' "כי ד) כ, (דברים ככתוב
א). מב, (סוטה מקום של בנצחונו באים ואתם ודם, בשר ג).61)של יב, (שופטים הכתוב כלשון עצמו, חכמינו62)יסכן פירשו

המגינים (=צלצול תריסים הגפת מפני - תיראו אל חרבות; וציחצוח סוסים צהלת מפני - לבבכם ירך "אל שם): בסוטה (משנה
צווחות. קול מפני - תערצו אל קרנות; מקול - תחפזו אל הקלגסים; ושפעת ולאיים) קול להשמיע בזה, בקרב,63)זה הנשפכים

ועריקתו. פחדנותו לבו64)בגלל מכוון ואינו לדרך, שיוצא מי "כל ב אות כ"ה, פרשה רבה ויקרא ובמדרש לכך. גרם שהוא
במלחמה". נופל שהוא סוף ו.65)למלחמה, הלכה ב, פרק לעיל בביאורנו וכמבואר הנביאים, עם66)בדברי הנלחם שהוא

mdizenglne mikln zekld - 'a xc` a"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האיׁש ּומי וגֹו'. ּכרם נטע אׁשר האיׁש ּומי וגֹו'. חדׁש ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָבית
וגֹו'" ארּׂש והּׁשֹוטר12אׁשר מדּבר, מׁשּוחֿמלחמה ּכאן עד . ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

וא רם. ּבקֹול העם לכל מעצמֹומׁשמיע הּׁשֹוטר מדּבר חרּֿכ ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
מׁשמיע אחר וׁשֹוטר הּלבב", ור הּירא האיׁש "מי ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָואֹומר:

העם .13לכל ְָָָ
מתּקנין„. הּמלחמה, מעֹורכי החֹוזרין ּכל ׁשחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָואחר

ּומעמידין העם, ּבראׁש צבאֹות ּׂשרי ּופֹוקדים הּמערכֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹאת
ועּזים, חזקים ׁשֹוטרים ּומערכה מערכה ּכל ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָמאחֹור

הּמלחמה,14וכּׁשילין מן לחזר הרֹוצה - ּבידיהם ּברזל ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ניסה - נפילה ׁשּתחּלת ׁשֹוקֹו, את לחּת ּבידן .15הרׁשּות ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

אּלּו אנׁשים ׁשּמחזירין אמּורים ּדברים מעֹורכי16ּבּמה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
הּכל מצוה, ּבמלחמת אבל הרׁשּות, ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמלחמה?

מחּפתּה וכּלה מחדרֹו חתן ואפּלּו .17יֹוצאין, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּביתֿהּבקר,‰. הּבֹונה ואחד ליׁשיבתֹו, ּבית הּבֹונה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

ּביתֿהאֹוצרֹות לדירה18ּביתֿהעצים, וראּוי הֹואיל ואחד19, ; ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

- הּיֹורׁש אֹו במּתנה לֹו ׁשּנּתן ואחד הּלֹוקח, ואחד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבֹונה,
חֹוזר זה ּביתֿהּתבן20הרי הּבֹונה אבל ׁשער21. 22ּובית ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

על24ּומרּפסת23אכסדרה אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין בית אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
אּמֹות ּבית25ארּבע הּגֹוזל אֹו חֹוזר.26, אינֹו זה הרי - ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַ

.Â,מאכל אילני חמּׁשה הּנֹוטע ואחד ּכרם, הּנֹוטע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
מאכל מיני מחמׁשת הּמברי27ואפּלּו ואחד הּנֹוטע, אחד .28 ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמרּכיב ּבערלה29ואחד חּיבת ׁשהיא והרּכבה .30הברכה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אבל במּתנה. לֹו ׁשּנּתן ואחד הּיֹורׁש, ואחד הּלֹוקח, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד
ׁשּגזל אֹו סרק, אילני חמּׁשה אֹו מאכל, אילני ארּבעה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּנֹוטע
חֹוזרין אין ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכרם וכן עליו. חֹוזר אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻּכרם

.31עליו ָָ
.Êהאלמנה את המארס ואחד הּבתּולה, את המארס ;32אחד ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

יבמה לֹו נפלה אם אחד33וכן ּומת אחים חמּׁשה אפּלּו , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
חֹוזרין ּכּלן - ׁשניםֿעּׂשר34מהם ּולאחר מעכׁשו אּׁשה קּדׁש . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

לֹו35חדׁש ּובא חֹוזר - ּבּמלחמה הּזמן וׁשלם ,36. ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
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ד.12) הלכה להלן כמבואר בה, משתתפים כולם מצוה במלחמת כי רשות. במלחמת זה א.13)וכל מג, קרדומות,14)שם
יהלומון". וכילפות "בכשיל ו) עד, (תהילים ויפלו15)ככתוב ישראל... אנשי "וינוסו א) לא, (שמואלֿא שנאמר ב, מד, סוטה

וכו'.16)חללים". כרם ונוטעי בית -17)בוני מחופתה מפרש: שם, והרד"ק טז). ב, (יואל הכתוב מלשון והוא שם. סוטה
ומזון מים מספקות היו הנשים מצוה במלחמת הרדב"ז, ולדעת חתונתה. בימי עליה שחופפים (=קישוטים) והעדיים מהחליים
המצוות שבספר להעיר, וראוי מלחמה. לעשות נשים של דרכן שאין בקרב, השתתפו לא אבל כיום, הערביות כמנהג לבעליהן,
מצוה, מלחמת אבל הרשות... במלחמת אלא חובה אינה המלחמה, בעורכי וההכרזה מלחמה משיח "נאום רבינו: כותב קצא עשה
הלכה ראש לעיל שכתוב שמה ח) אות (שם הליר חיים רבי החליט כן על ואשר הכרזה", ולא נאום לא זה מכל דבר שום בה אין
שם: להיות צריך וכך הקודם, ו פרק לסוף שייך והוא זה, לפרק כלל שייך אינו רשות" מלחמת ואחד מצוה מלחמת "אחד א:

סוף שם רבינו דברי כסיום רשות. מלחמת ואחד מצוה מלחמת אחד קדוש, מחניך ארון... עימהם שאין ובאור...ובין י"א. הלכה
משה... אותם "וישלח ו) לא, (במדבר אומר הכתוב מדין במלחמת שכן, מלחמה, משוח ממנים מצוה במלחמת שגם הוכיח, שמח
פי על מצוה מלחמת שהייתה מדין, במלחמת שגם הרי מלחמה" משוח זה - "פינחס א) מג, (סוטה חכמינו דרשו - פינחס" ואת

מלחמה. משוח מינו ה', בו.18)צו דר אדם ואין ותבואה, ושמן יין בו א.19)שאוצרים מג, מי20)סוטה שנאמר: שם,
אלו. כל לרבות בא זה הרי "האיש", וגו', בנה אשר ויפה21)האיש עליו, שחוזרים הבקר לבית תבן" "בית מדמים שם בגמרא

ר"מ. רומי בדפוס וכן וכו'. שער" בית הבונה ...אבל התבן "בית להיות: שצריך הרש"ש שער22)הגיה לפני שעושים קטן בית
שם. מסתופף הפתח ושומר מקורה.23)החצר ואינו הבית שלפני לדירה24)פרוזדור ראויים אינם אלה וכל הבית, שלפני יציע

וברש"י). א).25)(שם ג, (עירובין לדירה ראוי זה26)שאינו הרי חנך", "ולא נאמר: ולא חנכו" "ולא שנאמר: א, מג, סוטה
לגזול. פרט אחר, ולא - זה המינים27)מיעוט, "מחמשת י"א) משנה ז, פרק (סוטה התוספתא כלשון מזה, זה מרוחקים אפילו

זנב. יוצא ואחד שניים כנגד אילנות שני שיהיו א), מג, (שם הסובר כרש"י ולא עיירות. בחמש אילן28)אפילו של ענף שכופף
חדשים. ענפים ויצמיח שורשים שיכה כדי בעפר, ותוחב29)ומכסהו האילן שבענפי הרך מן ונוטל האילן, שנוקב בחבירו, אילן

ב). עמוד שם (רש"י ממנו שנוטל אילן אותו ממין ונושא הנקב, בתוך ענף ועושה שחוזרים30)לתוכו, גמורה כנטיעה דינה שאז
ונתחללה), שנים ארבע עליה עברו (=שכבר בזקנה ילדה נטיעה המרכיב כגון בערלה, חייבת אינה אם אבל מהמלחמה, עליה
חייבת נטיעה איזו נתבאר י פרק שני מעשר ובהלכות ב). עמוד (שם עליה חוזרים ואין נטיעה, נחשבת אינה בזקנה, ילדה שבטלה

בערלה". חייבת שהיא (=בזקנה) בחברתה זקנה המרכיב "ואחד הנוסח: וינציאה ובדפוס המיוחד31)בערלה. כרמו זה שאין שם.
מהם אחד לכל יש שבוודאי עליו, חוזרים שותפים של בית משנה, הכסף ולדעת (רש"י). בה חלק לשניהם שאין גפן, בו שאין לו,
אין שותפים של בית שגם מבואר, ו הלכה ח, פרק שם שבירושלמי משנה, בלחם וראה ביתו. ונקרא בו, להשתמש מיוחד מקום

עליו. לרבות32)חוזרים מניין בתולה, אלא לי אין - חדשה אשה איש יקח כי שנינו: רעא אות תצא פרשת ובספרי א. מג, סוטה
גרושתו. למחזיר פרט לו, שחדשה מי חדשה? נאמר למה כן, אם מקום, מכל - אשתו את ושימח לומר: תלמוד וגרושה? אלמנה

וברש"י).33) א מד, (סוטה לו באה המת אחיו מכוח אלא הוא, קידשה שלא פי על אחד34)אף לכל ראוייה היא שהרי שם,
א). מג, (שם לו ובא חוזר במלחמה אחיו שמת שמע ואפילו ב. מג, שם כמבואר לו, תתייבם ושמא בו35)מהם, יחזור לא אם

למפרע. לו מקודשת תהיה הזמן מעכשיו,36)במשך לה: אמר לא אם אבל המלחמה, התחלת לפני לו שנתקדשה נתברר שהרי
אדם ואין קידושיו, לתחולת המלחמה קדמה שהרי חוזר, אינו המלחמה בתוך והוא הזמן והגיע חודש, י"ב לאחר קידשה אלא
אחיו למת דומה זה ואין ו). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי לחימתו מחובת עצמו ולהפקיע המלחמה בתוך אשה לארס יכול

ו משנה). (כסף לו הקנוה השמים מן אלא עצמו, לפטור מעשה שום עשה שלא הלכהבמלחמה, ו, פרק אישות בהלכות נתבאר כבר
(רדב"ז). התנאי שיתקיים מנת על המעשה יחול מעכשיו שכוונתו מעכשיו, כאומר מנת" "על האומר: שכל י"ז,
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.Áּגרּוׁשתֹו את ּכגֹון37הּמחזיר עליו, האסּורה אּׁשה והמארס , ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ
וחלּוצה ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן ממזרת38אלמנה הדיֹוט, לכהן ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

חֹוזרליּׂש39ּונתינה אינֹו - ּולנתין לממזר יּׂשראל ּבת .40ראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
.Ëּדברי את ּכׁשּׁשֹומעין הּמלחמה מעֹורכי ׁשחֹוזרין אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

ׁשּבּצבא, לאחיהם ּומזֹון מים ּומסּפקין חֹוזרין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן,
הּדרכים את .41ּומתּקנין ְְְִִֶַַָ

.Èואין עּקר, ּכל הּמלחמה לעֹורכי יֹוצאין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָואּלּו
וחנכֹו ּבית הּבֹונה ּבעֹולם: ּדבר לׁשּום אֹותם ,42מטריחין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ

ּכרמֹו ׁשחּלל ּומי ׁשּיּבם, אֹו ארּוסתֹו יֹוצאין43והּנֹוּׂשא אין - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
וּׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: ׁשנה, ּתם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

הּקּבלה מּפי לקח". אׁשר אׁשּתֹו נקי44את ׁשּיהיה למדּו, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
לכרם ּבין ׁשּנּׂשא, לאּׁשה ּבין ׁשּקנה, לבית ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשנה,

ּפריֹו לאכל .45ׁשהתחיל ְְֱִִִֶֶֹ
.‡Èולא ,ּדר מתּקן ולא ּומזֹון, מים מסּפק אין הּׁשנה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

העיר לפּסי נֹותן ולא ּבחֹומה, ׁשּום46ׁשֹומר עליו יעבר ולא , ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹ
ּבעֹולם לכל47ּדבר עליו יעבר ולא ּבּצבא יצא "לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לצרכי48ּדבר" ולא העיר לצרכי לא לאוין, ּבׁשני לעבר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹֹֹ
ְַהּגדּוד.

.·Èּׂשכרֹו לֹו והקּדים לאחרים והּׂשּכירֹו ּבית הרי49ּבנה - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ
ׁשחנכֹו ּכמי -50זה חדׁש ׁשניםֿעּׂשר לאחר ּׂשכרֹו לֹו נתן . ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עּתה עד חנכֹו ׁשּלא ּכמי הּוא .51הרי ְֲֲִֵֶַָָָֹ

.‚Èצרי היה אם עליהם: ונעל חפציו ּבֹו ונתן ּבית ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבנה
ׁשמירתן52לבּטל ליׁשב53על והתחיל ׁשחנכֹו ּכמי זה הרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּולׁשֹומרן54ּבֹו ליׁשב צריכין אינן ואם ׁשּלא55; ּכמי זה הרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
.56חנכֹו ֲָ

.„Èאינֹו - לארץ ּבחּוצה ּכרם נֹוטע אֹו ּבית הּבֹונה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכל
עליהן .57חֹוזר ֲֵֵֶ

.ÂËּבלּבֹו ׁשאין ּכמׁשמעֹו, - הּלבב" ור הּירא האיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי
הּמלחמה ּבקׁשרי לעמד ּבקׁשרי58ּכח ׁשּיּכנס ּומאחר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

צרה ּבעת ּומֹוׁשיעֹו יּׂשראל מקוה על יּׁשען ,59הּמלחמה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
מלחמה עֹוּׂשה הּוא הּׁשם יחּוד ׁשעל נפׁשֹו60וידע ויּׂשים , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ולא61ּבכּפֹו באׁשּתֹו לא יחׁשב ולא יפחד, ולא יירא ולא ְְְְְְְְְִִִַַַָֹֹֹֹֹֹ
לּמלחמה. ּדבר מּכל ויפנה מּלּבֹו זכרֹונם ימחה אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָּבבניו,
- עצמֹו ּומבהיל ּבּמלחמה ּולהרהר לחׁשב הּמתחיל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹוכל

ואלע ּתיראּו אל לבבכם יר "אל ׁשּנאמר: ּבלאֿתעּׂשה, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹובר
מּפניהם" ּתערצּו ואל ּדמי62ּתחּפזּו ׁשּכל אּלא עֹוד, ולא . ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

מלחמה63יּׂשראל עּׂשה ולא נּצח לא ואם ּבצּוארֹו. ּתלּויין ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
הּכל ּדמי ׁשּׁשפ ּכמי זה הרי נפׁשֹו, ּובכל לּבֹו ,64ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מפרׁש והרי ּכלבבֹו". אחיו לבב את יּמס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
חרּבֹו65ּבּקּבלה מנע וארּור רמּיה, ה' מלאכת עשה "ארּור : ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לקּדׁש כּונתֹו ותהיה פחד, ּבלא לּבֹו ּבכל הּנלחם וכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמּדם".
ּבלבד הּׁשם תּגיעהּו66את ולא נזק ימצא ׁשּלא לֹו מבטח - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
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לו.37) חדשה ז).38)שאינה הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי (הלכות כגרושה שהיא סופרים, מדברי לכוהן מן39)אסורה
לעולם בקהל יבואו שלא עליהם, גזר ודוד כז), ט, (יהושע ולמזבח לעדה מים ושואבי עצים חוטבי להיות נתנם ויהושע הגבעונים,

כ"בֿכ"ג). הלכה י"ב, פרק פרט40)(שם אחרת, ולא לזו משמע - לקחה לקחה" ולא אשה ארש "אשר שנאמר: א, מד, סוטה
י"ד. הלכה בסוף בביאורנו לקמן וראה איסור. לקיחת שהם עבירה, א.41)לנישואי מג, וכל42)שם לבו כי בו. לגור שנכנס

ה). כ, לדברים עזרא בן אברהם (רבי אחרים ויניס ינוס כן על למלחמה, ולא ביתו לחינוך לנטיעתו,43)תאוותו הרביעית בשנה
ירושלימה. דמיהם את ולהעלות בדמים, (=לפדותם) לחללם או בירושלים, לאכלם צריכים - החכמים44)שהפירות שקיבלו

מסיני. למשה עד איש מפי א).45)איש מג, (סוטה הרביעית שנתו עברה לא (הערוך,46)ועדיין העיר שערי לחזק עץ קרשי
ט"ו). הלכה ז, פרק (תוספתא א ח, בתרא בבא וראה א), פס א.47)ערך מד, לתורה48)סוטה והרמב"ן ציבורי. צורך שהוא

...או הצבא אנשי על פקיד להיות לא הצבא: על הזה האיש יעבור שלא יאמר, הנזכר, הצבא על - עליו יעבור לא מפרש: שם,
בשמחתו. אלא עליהם, ישגיח לא מים, סיפוק כגון להם, הצריך מראש.49)לכל השכירות דמי השוכר קבלת50)שנתן משעת

-51)השכירות. בנה אשר אמרו: ושם ד). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי השכר קבלת מעת אלא החינוך" "ימי מחשבים ואין
חוזר שאינו ח, הלכה לעיל המבואר גרושתו מחזיר מדין נלמד כי זה, להזכיר חשש לא ורבינו חוזר, שאינו ובנאו, ביתו לנפל פרט

הבית.53)מזמנו.52)(רדב"ז). בתוך נתנם לא ישיבתו.54)אילו זוהי בבית וכבדים,55)נתינתם גדולים חפצים שהם
בחוץ. ומתקלקלים נגנבים שם).56)שאינם (ירושלמי כלום להם הועיל לא לחנכו,57)שביתו שמצווה את - חנכו "ולא שם,

אינן חדש, בית לחנוכת לארץ בחוץ שעושים שהמסיבות ומכאן, מצוה. אינה לארץ בחוץ שהדירה לחנכו", מצווה שאינו זה יצא
לא שאם המהרש"ל, בשם הביא ה קטן סעיף תקסח, חיים לאורח אברהם ובמגן שבע). בבאר וכן שם קרבן (שיירי מצוה סעודות
מצוה. סעודת זו הרי המאורע, מעין ולדרוש תורה, דברי בה לומר תחילה לחנכו סעודה עשה אלא בבית, ראש קלות לנהוג נתן
חוזר. אינו עימה, לישב מצוה ואין הואיל ללדת) ראויה שאינה (אשה האיילונית את הנושא הוסיפו: ו הלכה שם ובירושלמי

הגלילי58) יוסי לרבי בניגוד שם, עקיבא רבי וכדעת וברש"י), א מד, (סוטה אויבים יפרידום שלא צפופים, לעמוד כשמתקשרים
בן זה - הלבב ורך הירא אומר: הגלילי יוסי רבי קצז אות שופטים ובספרי שבידו. העבירות מן המתיירא זה - הירא האומר: שם,

הירא, אומר, עקיבא רבי י"ד: משנה ז, פרק סוטה ובתוספתא מיימוניות). (הגהות כוחו שתש שנה, עודארבעים לומר תלמוד מה
כלבבו. אחיו לבב את ימס ולא שנאמר: חוזר, רחמן והיה שבחזקים, וחזק שבגיבורים גיבור שאפילו לך, לומר הלבב" "ורך

ח.59) יד, ירמיה הכתוב בנצחונו60)כלשון באים הם = לכם" להילחם עימכם ההולך אלוקיכם ה' "כי ד) כ, (דברים ככתוב
א). מב, (סוטה מקום של בנצחונו באים ואתם ודם, בשר ג).61)של יב, (שופטים הכתוב כלשון עצמו, חכמינו62)יסכן פירשו

המגינים (=צלצול תריסים הגפת מפני - תיראו אל חרבות; וציחצוח סוסים צהלת מפני - לבבכם ירך "אל שם): בסוטה (משנה
צווחות. קול מפני - תערצו אל קרנות; מקול - תחפזו אל הקלגסים; ושפעת ולאיים) קול להשמיע בזה, בקרב,63)זה הנשפכים

ועריקתו. פחדנותו לבו64)בגלל מכוון ואינו לדרך, שיוצא מי "כל ב אות כ"ה, פרשה רבה ויקרא ובמדרש לכך. גרם שהוא
במלחמה". נופל שהוא סוף ו.65)למלחמה, הלכה ב, פרק לעיל בביאורנו וכמבואר הנביאים, עם66)בדברי הנלחם שהוא
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עד יתרֹות, ּבמצֹות עמרם נצטּוה ּובמצרים ערבית. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָוהתּפּלל
ידֹו. עלֿ תֹורה ונׁשלמה רּבנּו, מׁשה ְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּבא

ׁשּיעבד·. והּוא, חּיב. זה הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבןֿנח
ממיתין יּׂשראל ׁשל ׁשּביתּֿדין זרה עבֹודה וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכדרּכּה.
יּׂשראל ׁשל ּביתּֿדין ׁשאין וכל עליה; נהרג ּבןֿנח - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹעליה
ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי עליה. נהרג ּבןֿנח אין - עליה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹממיתין
ולא מּצבה, להקים אֹותֹו מּניחין ואין ּבּכל. אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹנהרג

לנֹוי. בהן וכּיֹוצא צּורֹות לעּׂשֹות ולא אׁשרה, ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹלּטע
ּבין‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻּבןֿנח

ּביּׂשראל. ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבר
עליו.„. נהרג - עּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבןֿנח

ׁשהּניחֹו אֹו ארי, לפי ּונתנֹו ׁשּכפתֹו אֹו טרפה, הרג אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוכן
אם וכן נהרג. מקֹום, מּכל והמית הֹואיל - ׁשּמת עד ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּברעב
מה עליו; נהרג - מאיבריו ּבאחד להּצילֹו ׁשּיכֹול רֹודף ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרג

ּביּׂשראל. ּכן ְְִֵֵֵֶָּׁשאין
האב,‰. ואׁשת האם, נח: ּבני על אסּורֹות עריֹות ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשׁש

"עלּֿכן ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואׁשתֿאיׁש,
- אּמֹו" "ואת אביו, אׁשת זֹו - אביו" את איׁש ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָיעזב
"ּבאׁשּתֹו" חברֹו, באׁשת ולא - ּבאׁשּתֹו" "ודבק ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּכמׁשמעּה,
חּיה בהמה, להֹוציא - אחד" לבּׂשר "והיּו בזכּור, ולא -ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
אבי בת "אחֹותי ונאמר: אחד; ּבּׂשר והם הּוא ׁשאין ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָועֹוף,

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת לא א ְְִִִִִִַַַָֹהיא
.Âאּמֹו היא הרי - אביו ואנּוסת אביו מפּתת על חּיב ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻּבןֿנח

אביו. מיתת לאחר אפּלּו אביו, אׁשת על וחּיב מקֹום. ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּכל
קטּנה, ּבין הּבהמה, ועל ּגדֹול, ּבין קטן, ּבין הּזכּור, על ְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָוחּיב
הּבהמה; את הֹורגין ואין לבּדֹו, נהרג והּוא ּגדֹולה; ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָּבין

יּׂשראל. אּלא ּבהמה ּבהריגת נצטּוּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב ּבןֿנח ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין

לחּפה ׁשּנכנסה אֹו מארסה, אבל לבעלּה; ׁשּנבעלה ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
ּבעל". ּבעּלת "והיא ׁשּנאמר: עליה, חּיבין אין - נבעלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻולא
עּכּו"ם אבל ּבתֿנח, על ׁשּבא ּבבןֿנח אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּמה
חּיב. - כדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה, ּבין הּיּׂשראלית, על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּבא
ּבא יּׂשראל. ּכדיני עליה נסקל - מארסה נערה היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹואם
ּכדיני ּבחנק זה הרי - נבעלה ולא לחּפה ׁשּנכנסה אחר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעליה
הרי - ׁשּנבעלה אחר יּׂשראל אׁשת על ּבא אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל.

ּבסיף. ויהרג חברֹו, עּכּו"ם אׁשת על ׁשּבא ּכמי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָזה
.Áנהרג זה הרי - עליה ּובא לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבןֿנח

ׁשּיּפׁשט עד עליה חּיב ואינֹו חברֹו. אׁשת מּׁשּום ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליה
ּומאימתי ּפלֹוני!" עבד ּדבית "זֹו העם: לּה ויאמרּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּדבר,
ּבּׁשּוק. ראׁשּה ויפרע מעבּדֹו מּׁשּיפריׁשּנה להּתרה? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתחזר

מּׁשּיֹוציאּנה ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּומאימתי
רׁשּותֹו מּתחת היא מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּביתֹו
ּבֹו ּתלּוי הּדבר ואין ּבכתב. ּגרּוׁשין להן ׁשאין לּה, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָותל

ׁשּיר זמן ּכל אּלא -לבד, מּזה זה לפרׁש היא אֹו הּוא צה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָ
ְִּפֹורׁשין.

.Ëׁשּגזל ּבין עּכּו"ם, ׁשּגזל ּבין - הּגזל על חּיב ֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבןֿנח
אֹו נפׁש, גֹונב אֹו ממֹון הּגֹונב אֹו הּגֹוזל ואחד ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיּׂשראל,
ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו בֹו, וכּיֹוצא ּׂשכרּֿׂשכיר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכֹובׁש
ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא הּכל על - מלאכה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹבׁשעת
פרּוטה. מּׁשוהֿ ּפחֹות על חּיב וכן ּביּׂשראל. ּכן ּׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמה
- מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא מּׁשוהֿפרּוטה, ּפחֹות ׁשּגזל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּובןֿנח

עליה. נהרגין ְֱִֵֶֶֶָָָׁשניהן
.È.ׁשהּוא ּבכל החי, מן ּבּׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

ּבדם הּוא ּומּתר ּבלבד. ליּׂשראל אּלא הּׁשעּורין נּתנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא
החי. ִֶָמן

.‡È;החּיה מן אֹו הּבהמה מן הּפֹורׁש הּבּׂשר אֹו האבר ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחד
החי מן אבר על נהרג ּבןֿנח ׁשאין לי יראה - העֹוף ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבל

ִֶמּמּנּו.
.·È- הּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו הּבהמה, את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

אסּורין מּמּנה, הּפֹורׁשין ּובּׂשר אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל
החי. מן אבר מּׁשּום נח ְִִִֵֵֶֶַָֹלבני

.‚Èעל אסּור - החי מן אבר מּׁשּום יּׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
אחד - נח ׁשּבני יּׂשראל; ולא חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבני
מּׁשּום עליה חּיבין - טהֹורה ּבין טמאה, ּבין וחּיה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהמה
הּפֹורׁשין ּובּׂשר ואבר החי. מן ּבּׂשר ּומּׁשּום החי מן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבר
- סימנין ׁשני יּׂשראל ּבּה ׁשּׁשחט אףֿעלּֿפי המפרּכסת, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמן

החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהרי
.„Èּדּינין להֹוׁשיב חּיבין הּדינין? על הן מצּוין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוכיצד

ּולהזהיר אּלּו מצֹות ּבׁשׁש לדּון ּופל ּפל ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָוׁשֹופטים
יהרג - אּלּו מצֹות מּׁשבע אחת על ׁשעבר ּובןֿנח העם. ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאת
ׁשכם ׁשהרי הריגה, ׁשכם ּבעלי ּכל נתחּיבּו זה ּומּפני ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבסיף.
אחד ּבעד נהרג ּובןֿנח דנּוהּו. ולא וידעּו ראּו והם ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּגזל,
ּבעדּות לא אבל קרֹובין, ּפי ועלֿ התראה, ּבלא אחד, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּובדּין

להם. אּׁשה תדּון ולא ְִִֶָָָָֹאּׁשה,

ה'תשע"א ב' אדר כ"ג שלישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
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מּמצֹותיו‡. ּבאחת ׁשּׁשגג מּכלּום2ּבןֿנח ּפטּור חּוץ3- , ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
הּדם ּגֹואל הרגֹו ׁשאם ּבׁשגגה, עליו4מרֹוצח נהרג אינֹו -5, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מצווים כיצד נח. בבני אשתֿאיש איסור נפקע במה נח. בני על האסורות העריות נח. על הקדושֿברוךֿהוא הוסיף ומה הראשון,
להיהרג. שכם בני נתחייבו למה הדינים. על נח שאסור1)בני ידע שלא או בשגגה, שרצח נח בן ממצוותיו. באחת ששגג נח בן

ישמעאל שבני הקבלה. מפי נצטוו נח שבני המצוות תושב. כגר להיות לחזור ורוצה שנתגייר נח בן ממצוותיו. אחת על לעבור לו
שבאו וגוי ישראל תינתן. ולמי גוי, מידי צדקה קבלת ממלאכתו. ששבת או בתורה שעוסק גוי דיני מילה. במצוות היום חייבים

אותם. דנים איך לפנינו בסמוך.2)לדון וכמבואר כוונה, בלא עליהן וכן3)שעבר שהוא. אחר מעונש וגם סייף ממיתת גם
מספיקה שוגג שטענת הרי - זאת" עשיתי כפי ובנקיון לבבי "בתום ה): כ, (בראשית ואמר שהתנצל גרר, מלך באבימלך מצינו

נח. בבן הנרצח.4)לפטור של גואל5)קרובו הרגו שאם חייו, את ומציל מקלט, לעיר שגולה בשגגה, שהרג לישראל בניגוד

mdizenglne mikln zekld - 'a xc` a"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עד ּולבניו לֹו ויזּכה ּביּׂשראל, נכֹון ּבּית לֹו ויבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרעה,
יעּׂשה עּׂשה "ּכי ׁשּנאמר: הּבא, העֹולם לחּיי ויזּכה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעֹולם,

ה' מלחמֹות ּכי נאמן, ּבית לאדני לא67ה' ורעה נלחם אדני ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֹ
החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש והיתה וגֹו'. ב את68תּמצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

."אלהי ֱֶֹה'
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ויׁשּבּו‡. ויכּבׁשּום העּכּו"ם ּבגבּול ּכׁשּיּכנסּו צבא, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָחלּוצי
וכּיֹוצא ּובּׂשרֿחזיר ּוטרפֹות נבלֹות לאכל להן מּתר - ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻמהן
אּלּו מאכלֹות אּלא ּיאכל מה מצא ולא ירעב אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹבֹו,
"ּובּתים למדּו: הּׁשמּועה מּפי .ייןֿנס ׁשֹותה וכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהאסּורים.

בהן. וכּיֹוצא חזירים ערפי - טּוב" ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמלאים
לא·. אבל יצרֹו; ּתקפֹו אם ּבגֹויּותּה אּׁשה ּבֹועל ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹוכן

"וראית ׁשּנאמר: ּביתֹו, לתֹו מכניסּה אּלא לֹו, ויל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיבעלּנה
ׁשנּיה ּביאה אֹותּה לבעל ואסּור יפתּֿתאר". אׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבּׁשביה

ׁשּיּׂשאּנה. ִֶֶַָָעד
ׁשּנאמר:‚. הּׁשבּיה, ּבׁשעת אּלא מּתרת יפתּֿתאר אׁשת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻאין

אׁשתֿאיׁש; ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה, ּבין ּבּׁשביה". ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ"וראית
יפה. ׁשאינּה אףֿעלּֿפי - "וחׁשקּת" לעּכּו"ם. איׁשּות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ל "ולקחּת ׁשּתים. יבעל ׁשּלא בחברּתּה, ולא - ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹֹ"ּבּה"
לאביו אחת ויּניח אחת, ויבעל ׁשּתים יּקח ׁשּלא - ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹֹלאּׁשה"
ׁשּנאמר: ּבּמלחמה? ילחצּנה ׁשּלא ּומּנין לאחיו. ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
יבעֹול. ואחרּֿכ למקֹום יכניסּה - "ּבית ּתֹו אל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"והבאתּה

דּברה„. ׁשּלא ראׁשֹונה, ּבביאה ּביפתּֿתאר מּתר ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻהּכהן
,אחרּֿכ לּׂשאּנה יכֹול אינֹו אבל הּיצר; ּכנגד אּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתֹורה

גּירת. ׁשהיא ְִִִֵֶֶֹמּפני
ּביאה‰. ׁשּיבעלּנה אחרי ּביפתּֿתאר? יּׂשראל ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכיצד

ּכנפי ּתחת להּכנס עליה קּבלה אם בגֹויּותּה: והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָראׁשֹונה
ּתׁשב - קּבלה לא ואם מּיד; ּגרּות לׁשם מטּבילּה - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּׁשכינה
אּמּה ואת אביה את "ּובכתה ׁשּנאמר: יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבביתֹו
את ּומגּדלת מֹונעּה, ואינֹו ּדתּה על ּבֹוכה וכן ימים", ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָירח
ותהיה ּבעיניו. ׁשּתתּגּנה ּכדי ראׁשּה את ּומגּלחת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹצּפרניה
ּכדי אֹותּה, ורֹואה יֹוצא אֹותּה, ורֹואה נכנס ּבּבּית. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעּמֹו
ורצה קּבלה אם - ׁשּתקּבל ּכדי עּמּה ּומגלּגל ּבּה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיקּוץ

הּגרים. ּככל וטֹובלת מתּגּירת זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָבּה,
.Âּוׁשני ּבכּיה, ׁשל חדׁש חדׁשים: ׁשלׁשה להמּתין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹּוצריכה

ּבּה חפץ לא ואם וקּדּוׁשין. ּבכתּבה ונֹוּׂשאּה אחריו. ְְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָֹֻחדׁשים
ׁשּנאמר: ּבלאֿתעּׂשה, עֹובר - מכרּה ואם לנפׁשּה. מׁשּלחּה -ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מכּורה, אינּה - מכרּה ואם ּבּכסף". תמּכרּנה לא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ"ּומכר
ׁשפחה לׁשם ׁשּנבעלה, אחר ּכבׁשּה אם וכן הּדמים. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּומחזיר
תתעּמר "לא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעּׂשה, עֹובר ּבּה, מּׁשּיׁשּתּמׁש -ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבּה. יׁשּתּמׁש ׁשּלא ְִֵֶַָָֹּבּה",

.Êלא חדׁש. ׁשניםֿעּׂשר עּמּה מגלּגלין - להתּגּיר רצתה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹלא
ּומׁשּלחּה נח, בני ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשבע מקּבלת - ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹרצתה
נֹוּׂשאּה, ואינֹו הּתֹוׁשבים; הּגרים ּככל היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָלנפׁשּה,

נתּגּירה. ׁשּלא אּׁשה לּׂשא ְְִִִֶֶַָָָָֹׁשאסּור
.Áבנֹו ואינֹו ּגר, הּולד הרי - ראׁשֹונה מּביאה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָנתעּברה

ביתּֿדין אּלא העּכּו"ם; מן ׁשהּוא מּפני הּדברים, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלדבר
ׁשל ראׁשֹונה מּביאה ותמר ּדעּתם. על אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַַָָָָָמטּבילין
הּנּׂשּואין. מאחר נֹולד אבׁשלֹום אבל היתה; ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹיפתּֿתאר
לאמנֹון. להּנּׂשא ּומּתרת מאּמֹו, אבׁשלֹום אחֹות ּתמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻנמצאת
מּמּך". ימנעני לא ּכי הּמל אל "ּדּברֿנא אֹומר: הּוא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוכן

.Ëֿהּׁשנים אחר זרה עבֹודה להּניח רצתה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹיפתּֿתאר
ּכֹורתין אין ׁשהׁשלימה, עיר וכן אֹותּה. הֹורגין - חדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹעּׂשר
ּכל את ויאּבדּו זרה ּבעבֹודה ׁשּיכּפרּו עד ּברית ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָלהן
ׁשּכל נח, בני ׁשּנצטּוּו הּמצֹות ׁשאר ויקּבלּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹומֹותיה
אם אֹותֹו הֹורגין נח, בני ׁשּנצטּוּו מצֹות קּבל ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹעּכּו"ם

ידנּו. ּתחת ְֵֶַַָיׁשנֹו
.È,ליּׂשראל אּלא והּמצֹות הּתֹורה הנחיל לא רּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

להתּגּיר הרֹוצה ּולכל יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
- רצה ׁשּלא מי אבל ּכּגר". "ּככם ׁשּנאמר: האּמֹות, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּׁשאר
מּפי רּבנּו מׁשה צּוה וכן ּומצֹות. ּתֹורה לקּבל אֹותֹו ּכֹופין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאין
בני ׁשּנצטּוּו מצֹות לקּבל העֹולם ּבאי ּכל את לכף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּגבּורה
הּנקרא הּוא אֹותם, והמקּבל יהרג. - יקּבל ׁשּלא מי וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹנח,
ׁשלׁשה ּבפני עליו לקּבל וצרי מקֹום; ּבכל ּתֹוׁשב" ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ"גר
ׁשניםֿעּׂשר עליו ועברּו למּול, עליו המקּבל וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָחברים.

האּמֹות. ּכמן זה הרי - מל ולא ְְֲִֵֶֶָָֹֹֻחדׁש
.‡Èמחסידי זה הרי לעּׂשֹותן, ונזהר מצֹות ׁשבע המקּבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכל

אֹותן ׁשּיקּבל והּוא, הּבא. לעֹולם חלק לֹו ויׁש העֹולם, ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאּמֹות
ּבּתֹורה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא בהן ׁשּצּוה מּפני אֹותן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָויעּׂשה
בהן. נצטּוּו מּקדם נח ׁשּבני רּבנּו, מׁשה עלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוהֹודיענּו
ואינֹו ּתֹוׁשב, גר זה אין - הּדעת הכרע מּפני עּׂשאן אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאבל

מחכמיהם. ולא העֹולם אּמֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַָָֹֻמחסידי
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זרה,‡. עבֹודה על הראׁשֹון: אדם נצטּוה דברים ׁשּׁשה ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָעל
ועל ּגּלּויֿעריֹות, ועל ׁשפיכּותּֿדמים, ועל הּׁשם, ּברּכת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָועל
בידינּו קּבלה הן ׁשּכּלן אףֿעלּֿפי הּדינים; ועל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהּגזל,
יראה, תֹורה ּדברי מּכלל - להן נֹוטה והּדעת רּבנּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּמׁשה
א" ׁשּנאמר: החי, מן איבר לנח הֹוסיף נצטּוה. אּלּו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעל
היה וכן מצֹות, ׁשבע נמצאּו - תאכלּו" לא דמֹו ּבנפׁשֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבּׂשר
על יתר ונצטּוה אברהם ּבא אברהם. עד העֹולם ּבכל ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּדבר

ה ויצחק ׁשחרית. התּפּלל והּוא ּבּמילה. מעּׂשראּלּו פריׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָ
הּנׁשה ּגיד הֹוסיף ויעקב הּיֹום. לפנֹות אחרת ּתפּלה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹוהֹוסיף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להושיענו. ה'.67)אויבינו עם מלחמות שם: תרגם ויונתן שמו. וקידוש ה' לייחוד עימהם68)המכוונת שאין לפי - אלו "חיים ַ
ולא לעד צרורים הנצחיים החיים שם: ובביאורנו ג), הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו (לשון החיים" צרור ...נקראו: מוות

רצתה1)יפרדו. שלא תואר יפת בה. הכהן ודיני במלחמה, תואר ביפת ישראל דיני במלחמה. צבא לחלוצי אסורות מאכלות היתר
הראו ומיהו תושב: גר דיני בה. ייעשה מה - זרה עבודה העולם.לעזוב אומות מחסידי חסיד להיקרא אדם1)י שנצטווה המצוות



עט mdizenglne mikln zekld - 'a xc` b"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עד יתרֹות, ּבמצֹות עמרם נצטּוה ּובמצרים ערבית. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָוהתּפּלל
ידֹו. עלֿ תֹורה ונׁשלמה רּבנּו, מׁשה ְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּבא

ׁשּיעבד·. והּוא, חּיב. זה הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבןֿנח
ממיתין יּׂשראל ׁשל ׁשּביתּֿדין זרה עבֹודה וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכדרּכּה.
יּׂשראל ׁשל ּביתּֿדין ׁשאין וכל עליה; נהרג ּבןֿנח - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹעליה
ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי עליה. נהרג ּבןֿנח אין - עליה ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹממיתין
ולא מּצבה, להקים אֹותֹו מּניחין ואין ּבּכל. אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹנהרג

לנֹוי. בהן וכּיֹוצא צּורֹות לעּׂשֹות ולא אׁשרה, ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹלּטע
ּבין‚. המיחד, ּבּׁשם ׁשּבר ּבין - הּׁשם את ׁשּבר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻּבןֿנח

ּביּׂשראל. ּכן ּׁשאין מה חּיב; - לׁשֹון ּבכל ּבכּנּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבר
עליו.„. נהרג - עּמֹו ּבמעי עּבר אפּלּו נפׁש, ׁשהרג ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבןֿנח

ׁשהּניחֹו אֹו ארי, לפי ּונתנֹו ׁשּכפתֹו אֹו טרפה, הרג אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוכן
אם וכן נהרג. מקֹום, מּכל והמית הֹואיל - ׁשּמת עד ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּברעב
מה עליו; נהרג - מאיבריו ּבאחד להּצילֹו ׁשּיכֹול רֹודף ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרג

ּביּׂשראל. ּכן ְְִֵֵֵֶָּׁשאין
האב,‰. ואׁשת האם, נח: ּבני על אסּורֹות עריֹות ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשׁש

"עלּֿכן ׁשּנאמר: ּובהמה, ּוזכּור, מאּמֹו, ואחֹותֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואׁשתֿאיׁש,
- אּמֹו" "ואת אביו, אׁשת זֹו - אביו" את איׁש ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָיעזב
"ּבאׁשּתֹו" חברֹו, באׁשת ולא - ּבאׁשּתֹו" "ודבק ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּכמׁשמעּה,
חּיה בהמה, להֹוציא - אחד" לבּׂשר "והיּו בזכּור, ולא -ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
אבי בת "אחֹותי ונאמר: אחד; ּבּׂשר והם הּוא ׁשאין ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָועֹוף,

לאּׁשה". לי וּתהי אּמי, בת לא א ְְִִִִִִַַַָֹהיא
.Âאּמֹו היא הרי - אביו ואנּוסת אביו מפּתת על חּיב ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻּבןֿנח

אביו. מיתת לאחר אפּלּו אביו, אׁשת על וחּיב מקֹום. ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּכל
קטּנה, ּבין הּבהמה, ועל ּגדֹול, ּבין קטן, ּבין הּזכּור, על ְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָוחּיב
הּבהמה; את הֹורגין ואין לבּדֹו, נהרג והּוא ּגדֹולה; ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָּבין

יּׂשראל. אּלא ּבהמה ּבהריגת נצטּוּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא
.Êּכדרּכּה עליה ׁשּיבֹוא עד חברֹו, אׁשת על חּיב ּבןֿנח ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאין

לחּפה ׁשּנכנסה אֹו מארסה, אבל לבעלּה; ׁשּנבעלה ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחר
ּבעל". ּבעּלת "והיא ׁשּנאמר: עליה, חּיבין אין - נבעלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻולא
עּכּו"ם אבל ּבתֿנח, על ׁשּבא ּבבןֿנח אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּמה
חּיב. - כדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה, ּבין הּיּׂשראלית, על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּבא
ּבא יּׂשראל. ּכדיני עליה נסקל - מארסה נערה היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹואם
ּכדיני ּבחנק זה הרי - נבעלה ולא לחּפה ׁשּנכנסה אחר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעליה
הרי - ׁשּנבעלה אחר יּׂשראל אׁשת על ּבא אם אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל.

ּבסיף. ויהרג חברֹו, עּכּו"ם אׁשת על ׁשּבא ּכמי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָזה
.Áנהרג זה הרי - עליה ּובא לעבּדֹו ׁשפחה ׁשּיחד ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבןֿנח

ׁשּיּפׁשט עד עליה חּיב ואינֹו חברֹו. אׁשת מּׁשּום ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליה
ּומאימתי ּפלֹוני!" עבד ּדבית "זֹו העם: לּה ויאמרּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּדבר,
ּבּׁשּוק. ראׁשּה ויפרע מעבּדֹו מּׁשּיפריׁשּנה להּתרה? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתחזר

מּׁשּיֹוציאּנה ׁשּלנּו? ּכגרּוׁשה חברֹו אׁשת ּתהיה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּומאימתי
רׁשּותֹו מּתחת היא מּׁשּתצא אֹו לעצמּה, ויׁשּלחּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמּביתֹו
ּבֹו ּתלּוי הּדבר ואין ּבכתב. ּגרּוׁשין להן ׁשאין לּה, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָותל

ׁשּיר זמן ּכל אּלא -לבד, מּזה זה לפרׁש היא אֹו הּוא צה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָ
ְִּפֹורׁשין.

.Ëׁשּגזל ּבין עּכּו"ם, ׁשּגזל ּבין - הּגזל על חּיב ֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבןֿנח
אֹו נפׁש, גֹונב אֹו ממֹון הּגֹונב אֹו הּגֹוזל ואחד ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיּׂשראל,
ׁשּלא ׁשאכל ּפֹועל אפּלּו בֹו, וכּיֹוצא ּׂשכרּֿׂשכיר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכֹובׁש
ּגזלן; ּבכלל הּוא והרי חּיב, הּוא הּכל על - מלאכה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹבׁשעת
פרּוטה. מּׁשוהֿ ּפחֹות על חּיב וכן ּביּׂשראל. ּכן ּׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמה
- מּמּנּו ּוגזלּה אחר ּובא מּׁשוהֿפרּוטה, ּפחֹות ׁשּגזל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּובןֿנח

עליה. נהרגין ְֱִֵֶֶֶָָָׁשניהן
.È.ׁשהּוא ּבכל החי, מן ּבּׂשר ועל החי, מן אבר על חּיב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

ּבדם הּוא ּומּתר ּבלבד. ליּׂשראל אּלא הּׁשעּורין נּתנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא
החי. ִֶָמן

.‡È;החּיה מן אֹו הּבהמה מן הּפֹורׁש הּבּׂשר אֹו האבר ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחד
החי מן אבר על נהרג ּבןֿנח ׁשאין לי יראה - העֹוף ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבל

ִֶמּמּנּו.
.·È- הּסימנין ׁשני ּבּה ׁשחט אפּלּו הּבהמה, את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹוחט

אסּורין מּמּנה, הּפֹורׁשין ּובּׂשר אבר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל
החי. מן אבר מּׁשּום נח ְִִִֵֵֶֶַָֹלבני

.‚Èעל אסּור - החי מן אבר מּׁשּום יּׂשראל על ׁשאסּור ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
אחד - נח ׁשּבני יּׂשראל; ולא חּיבין נח ׁשּבני ויׁש נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבני
מּׁשּום עליה חּיבין - טהֹורה ּבין טמאה, ּבין וחּיה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהמה
הּפֹורׁשין ּובּׂשר ואבר החי. מן ּבּׂשר ּומּׁשּום החי מן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבר
- סימנין ׁשני יּׂשראל ּבּה ׁשּׁשחט אףֿעלּֿפי המפרּכסת, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמן

החי. מן אבר מּׁשּום נח לבני אסּור זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהרי
.„Èּדּינין להֹוׁשיב חּיבין הּדינין? על הן מצּוין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוכיצד

ּולהזהיר אּלּו מצֹות ּבׁשׁש לדּון ּופל ּפל ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָוׁשֹופטים
יהרג - אּלּו מצֹות מּׁשבע אחת על ׁשעבר ּובןֿנח העם. ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאת
ׁשכם ׁשהרי הריגה, ׁשכם ּבעלי ּכל נתחּיבּו זה ּומּפני ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבסיף.
אחד ּבעד נהרג ּובןֿנח דנּוהּו. ולא וידעּו ראּו והם ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּגזל,
ּבעדּות לא אבל קרֹובין, ּפי ועלֿ התראה, ּבלא אחד, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּובדּין

להם. אּׁשה תדּון ולא ְִִֶָָָָֹאּׁשה,

ה'תשע"א ב' אדר כ"ג שלישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

מּמצֹותיו‡. ּבאחת ׁשּׁשגג מּכלּום2ּבןֿנח ּפטּור חּוץ3- , ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
הּדם ּגֹואל הרגֹו ׁשאם ּבׁשגגה, עליו4מרֹוצח נהרג אינֹו -5, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מצווים כיצד נח. בבני אשתֿאיש איסור נפקע במה נח. בני על האסורות העריות נח. על הקדושֿברוךֿהוא הוסיף ומה הראשון,
להיהרג. שכם בני נתחייבו למה הדינים. על נח שאסור1)בני ידע שלא או בשגגה, שרצח נח בן ממצוותיו. באחת ששגג נח בן

ישמעאל שבני הקבלה. מפי נצטוו נח שבני המצוות תושב. כגר להיות לחזור ורוצה שנתגייר נח בן ממצוותיו. אחת על לעבור לו
שבאו וגוי ישראל תינתן. ולמי גוי, מידי צדקה קבלת ממלאכתו. ששבת או בתורה שעוסק גוי דיני מילה. במצוות היום חייבים

אותם. דנים איך לפנינו בסמוך.2)לדון וכמבואר כוונה, בלא עליהן וכן3)שעבר שהוא. אחר מעונש וגם סייף ממיתת גם
מספיקה שוגג שטענת הרי - זאת" עשיתי כפי ובנקיון לבבי "בתום ה): כ, (בראשית ואמר שהתנצל גרר, מלך באבימלך מצינו

נח. בבן הנרצח.4)לפטור של גואל5)קרובו הרגו שאם חייו, את ומציל מקלט, לעיר שגולה בשגגה, שהרג לישראל בניגוד



mdizenglneפ mikln zekld - 'a xc` b"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âהּקּבלה ּבהמה34מּפי ּבהרּבעת אסּורין נח ׁשּבני ,35 ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אילן עליהן37ּבלבד36ּובהרּכבת נהרגין ואין ועּכּו"ם38, . ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכלֿׁשהּוא ּבֹו חבל אפּלּו - יּׂשראל אףֿעלּֿפי39ׁשהּכה , ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מיתה חּיב נהרג40ׁשהּוא אינֹו -41. ֱִֵֶֶַָָָ

.Êּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה ׁשּנאמר:42הּמילה, , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ׁשל זרעֹו יצא - "אחרי וזרע ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ"אּתה

זרע" ל יּקרא ביצחק עּׂשו43"ּכי ויצא אמר44, יצחק ׁשהרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
מּכלל, ,"ּולזרע ל אברהם ּברּכת את ל "ויּתן ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹליעקב:
ּובדרּכֹו ּבדתֹו הּמחזיק אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ּבמילה45היׁשרה המחּיבין והם ,46. ְְְְִִֵַַָָָָֻ
.Áחכמים אברהם47אמרּו ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ויצחק יׁשמעאל אחר ּבמילה48ׁשּבא חּיבין והֹואיל49- . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
הּכל יתחּיבּו - קטּורה ּבבני יׁשמעאל ּבני הּיֹום ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹונתערבּו

ּבּׁשמיני עליה50ּבמילה נהרגין ואין ;51. ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ
.Ëמיתה חּיב - ּבּתֹורה ׁשעסק אּלא52עּכּו"ם יעסק לא . ֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

מצֹות ׁשּׁשבת53ּבׁשבע עּכּו"ם וכן ּבלבד. ּביֹום54ׁשּלהן אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּבת ּכמֹו לעצמֹו עּׂשאהּו אם החל, מיתה55מימֹות חּיב -56; ְְְֲִִִַַַַָָָָָֹ

לעצמֹו מֹועד עּׂשה אם לֹומר צרי ּדבר:57ואין ׁשל ּכללֹו . ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּדת לחּדׁש אֹותן מּניחין לעצמן58אין מצֹות ולעּׂשֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

יעמד אֹו הּמצֹות, ּכל ויקּבל גרֿצדק יהיה אֹו אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּדעּתן;
אֹו ׁשבת אֹו ּבּתֹורה עסק ואם יגרע. ולא יֹוסיף ולא ְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹּבתֹורתֹו
ׁשהּוא אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו ועֹונׁשין אֹותֹו מּכין - ּדבר ְְִִִִִֵֶַָָחּדׁש

נהרג אינֹו אבל זה, על מיתה .59חּיב ֱֲִֵֶֶַַָָָָ
.Èהּתֹורה מצֹות מּׁשאר מצוה לעּׂשֹות ׁשרצה ּכדי60ּבןֿנח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּׂשכר ואם61לקּבל ּכהלכתּה. לעּׂשֹותּה אֹותֹו מֹונעין אין - ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
מּמּנּו מקּבלין - עֹולה מּמּנּו62הביא מקּבלין - צדקה נתן .63; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

והּוא הֹואיל יּׂשראל, לענּיי אֹותּה ׁשּנֹותנין לי, נּזֹון64ויראה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
להחיֹותֹו עליהם ּומצוה העּכּו"ם65מּיּׂשראל, אבל ׁשּנתן66; ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּמּנּו מקּבלין - עּכּו"ם67צדקה לענּיי אֹותּה .68ונֹותנין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
.‡Èלאּלּו ׁשֹופטים לעּׂשֹות יּׂשראל ׁשל ּביתּֿדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָחּיבין

האּלּו הּמׁשּפטים עלּֿפי להן לדּון הּתֹוׁשבים, ּכדי69הּגרים , ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשֹופטיהם ׁשּיעמידּו ביתּֿדין ראּו אם העֹולם. יּׁשחת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

מעמ70מהן מּיּׂשראל- להם ׁשּיעמידּו ראּו ואם -71ידין, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
.72מעמידין ֲִִַ
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מסיני.34) למשה עד רבו מפי אישֿאיש חכמינו מינו.35)שקיבלו שאינו על מינו.36)מין בשאינו מותרים37)מין אבל
תשמורו חוקותי "את דרשו: א ס, ושם ב). נו, (סנהדרין בכרם כלאיים או בשדה כלאיים לזרוע וכן כלאיים, בגדי בלבישת הם
לא בהמתך הם: ואלו תשמורו, נח) (=לבני כבר לך שחקקתי חוקים חוקותי: את - יט) יט, (ויקרא כלאיים" תרביע לא בהמתך

מינו. שאינו על אילן להרכיב שלא בהרכבה, שדך אף בהרבעה, בהמה מה - כלאיים תזרע לא ושדך כלאיים, שלא38)תרביע
(כסף בלבד איסור לעניין אלא הנ"ל הדרש נתקבל לא כורחך ועל א), נז, (שם בלבד מצוות שבע על אלא נהרג נח בן מצינו

הרגו.39)משנה). בחול".40)ולא ויטמנהו המצרי את עברי...ויך איש מכה מצרי איש "וירא יא) ב, (שמות שנאמר ב, נח, שם
סוף41) לקמן והשווה משנה). (כסף שמים בידי למיתה הכוונה מיתה" "חייב שם: שאמרו מה כורחך ועל לעיל, האמור מטעם

ט. נח.42)הלכה בני שאר ב.43)ולא נט, יצחק.44)סנהדרין של בנו שהוא פי על הקדושֿברוךֿהוא45)אף התכוון ועליו
ובמדרש זרעו. כל ולא מזרעו, במקצת יצחק", כל ולא - "ביצחק דרשו: שם ובסנהדרין זרע. לך ייקרא ביצחק כי לאברהם: באמרו
עולמות בשני מודה שהוא מי "כל עולמות. בשני מודה שהוא במי שניים, - ב' ביצחק, אמרו: יב אות נ"ג פרשה רבה בראשית

זרע". לך ייקרא לא שם), רש"י המתים, בתחיית שכפר עשיו (=כגון עולמות בשני מודה שאינו מי וכל זרע, לך השווה46)ייקרא
כ"א. הלכה ט, פרק נדרים ב.47)הלכות נט, ב.48)סנהדרין כה, בראשית אשר49)ראה זכר "וערל יד) יז, (שם שנאמר

במילה, נתחייבו לא שם, בסנהדרין רש"י ולדעת במילה. שחייבים קטורה, בני לרבות - הפר" בריתי את ערלתו... בשר את ימול לא
אחריהם. זרעם ולא עצמם, בנים שישה אותם למלך).51)מספק.50)אלא (משנה הספק על הורגים שמיםביד52)שאין י

שאנשים מפני שם: המאירי וכתב להם". ולא מורשה לנו - מורשה משה לנו ציוה "תורה ד) לג, (דברים שנאמר א), נט, (סנהדרין
אחריו. לטעות ויבואו יודע, אותו שרואים מתוך משלנו, שהוא עליו, שם:53)סבורים נאמר ועליהן ובפרטיהן, בהלכותיהן

גדול". ככהן הוא הרי בתורה ועוסק גוי שלם.54)"שאפילו יום שלם.55)ממלאכתו, יום ממלאכה בו שם56)ששובתים
כאילו נראה, שזה ממלאכתם. ישבתו שלא נח, בני על גם מוסב וזה - ישבותו" לא ולילה "יום כב) ח, (בראשית שנאמר ב, נח,

שם). (מאירי אחריו לטעות ממנו אחרים וילמדו עמנו, מבני ובמשתה,57)הוא במאכל בו ולשמוח חג, בתורת בו לשבות חג,
להתעסק. ובמה לעשות מה לו שאין מפני ולא שבתון", "יום בתורת החיובית שביתתו את מבליט הוא יד58)שבזה בכתב

דבר. לחדש אלא59)התימנים: מיתה" "חייב שם אמרו לא כורחך ועל בלבד, מצוות שבע על אלא נהרג נח בן מצינו שלא
בלבד. שמים בידי ותלמודֿתורה.60)מיתה לשבת לקבל61)פרט כדי ועושה, מצּווה שאינו כאדם אלא מצּווה, בתורת ְְֶֶלא

יקריבו62)שכר. אשר הגר... ומן ישראל מבית איש "איש יח) כב, (ויקרא שנאמר ב), עג, (מנחות המזבח על אותה ומקריבים
נסכים, עימה מביאים שאין ה הלכה ג, פרק קרבנות מעשה בהלכות וראה עולה". שמקריבים הגויים, לרבות איש איש - לעולה לה'

ציבור. משל קרבים נסכיה על63)אבל מכפרת שהחטאת "כשם ב) (י, שם שאמרו כמו עליו, מכפרת והצדקה א, ח, בתרא בבא
העולם". אומות על מכפרת צדקה כך נח.64)ישראל, בני מצוות שבע שמקיים זה, תושב (ויקרא65)גר ככתוב ולפרנסו, לזונו

לנכרי, ממכירתה לגר, נבילה נתינת להקדים שמצוה ב כא, בפסחים אמרו וכן א). סה, זרה (עבודה עמך" וחי ותושב "גר לה) כה,
שם. רש"י כפירוש נבילות, ואוכל זרה עבודה עובד שאינו שם, ידובר תושב ובגר להחיותו. מצּווה אתה קיבל66)שגר שלא ְֶ

מצוות. שבע לקיים הלכה67)עליו ח, פרק עניים מתנות הלכות והשווה איבה. לנו ייטור לקבלה נסרב שאם שלום, דרכי משום
ב). י, בתרא בבא פי (על מלכות" שלום משום לו, אותו מחזירים אין לצדקה, לישראל ממון ששלח הגויים מן שר או "מלך ט

לעיל68) והשווה שם. וברש"י ב כו, בסנהדרין כמבואר שמים, שם ומחלל עצמו שמבזה הגוי, מן צדקה ליטול לישראל שאסור
שם. ובביאורנו ה הלכה י"א, פרק עדות שלפנינו.69)הלכות טֿי בפרקים לשפוט.70)המבוארים הראויים אנשים ביניהם שיש

לכך.71) שראוי מי בהם ה'72)שאין לפני שעמד אבינו, באברהם מצינו וכן וישובו. העולם תיקון משום והכל ישראל, משל
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מקלט עיר לֹו אֹותֹו.6ואין ממיתין אין ּבּתיֿדיניהן אבל ; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ
אמּורים ּדברים ּבלא7ּבּמה ועבר מּמצֹות ּבאחת ּבׁשגג ? ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹ

פנּויה; אֹו אׁשּתֹו ׁשהיא ודּמה חברֹו אׁשת ׁשּבעל ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָכּונה,
אסּורה ׁשהיא ידע ולא חברֹו, אׁשת ׁשהיא ידע אם ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאבל
הרג, אם וכן לֹו; מּתר זה ׁשּדבר לּבֹו על עלה אּלא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻעליו,
ונהרג למזיד קרֹוב זה הרי - להרג ׁשאסּור ידע לא ;8והּוא ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

למד. ולא ללמד לֹו ׁשהיה מּפני ׁשגגה, להם זֹו תחׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹולא
אּנס·. ׁשאנסֹו לֹו9ּבןֿנח מּתר - מּמצֹותיו אחת על לעבר ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

זרה עבֹודה לעבֹוד נאנס אפּלּו ׁשאינם10לעבר. לפי עֹובד, - ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
קּדּוׁשֿהּׁשם על קטן11מצּוין לא מהן, עֹונׁשין אין ּולעֹולם . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

חרׁש מצֹות12ולא ּבני ׁשאינם לפי ׁשֹוטה, .13ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ
וטבל‚. ּומל ׁשּנתּגּיר מאחרי14ּבןֿנח לחזר רצה ואחרּֿכ , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּבלבד ּתֹוׁשב ּגר ולהיֹות ׁשֹומעין15ה' אין - מּקדם ּכׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
יהרג אֹו ּדבר, לכל כיּׂשראל יהיה אּלא קטן16לֹו, היה ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ביתּֿדין למחֹות17ּכׁשהטּבילּוהּו יכֹול ׁשּיגּדיל,18- ּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבלבד ּתֹוׁשב גר ּבׁשעתֹו19ויהיה מחה ׁשּלא וכיון ׁשּוב20. - ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
מֹוחה יּׂשראל21אינֹו ּבא אם לפיכ גרֿצדק. הּוא הרי אּלא , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּכתּבתּה ּכסף - ביתּֿדין ׁשהטּבילּוה קטּנה אֹונס22על קנס אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מפּתה ולא23אֹו ׁשּתגּדיל עד ּביתּֿדין, יד ּתחת הּכל יהיה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ

ּבּגרּות זֹו24תמחה ונמצאת ּותמחה, ותגּדיל תּטל ׁשּמא ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבגֹויּותּה לּה25אֹוכלת ׁשאין ּבדינימעֹות אּלא ּבהן זכּות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

.26יּׂשראל ְִֵָ
.„ׁשּבר אֹו27ּבןֿנח זרה, עבֹודה ׁשעבד אֹו הּׁשם, את ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּפטּור - ונתּגּיר חברֹו ׁשהרג אֹו חברֹו, אׁשת על הרג28ׁשּבא . ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
חּיב - ונתּגּיר יּׂשראל אׁשת על ׁשּבא אֹו .29ּבןֿיּׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

יּׂשראל אׁשת על אֹותֹו וחֹונקין ּבןֿיּׂשראל, על אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהֹורגין
דינֹו נׁשּתּנה ׁשהרי .30ׁשּבעל, ְֲִִֵֶֶַַָָ

ּבארנּו‰. ּבעל31ּכבר אם אּלא ּבסיף; נח ּבני מיתת ׁשּכל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אֹו יּׂשראל אחר32אׁשת ּבעלּה ואם יּסקל. - מארסה נערה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

יחנק - ׁשּתּבעל קדם לחּפה .33ׁשּנכנסה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

י"א. הלכה ה, פרק רוצח בהלכות כמבואר עליו, נהרג הוא הרי מקלטו, עיר בתחום מכלום,6)הדם פטור שהשוגג נתבאר, שכבר
את כשהרג זה וכל קפ), אות שם (ספרי לאחרים" ולא - לך "תבדיל ב) יט, (דברים ככתוב נח, בן לגבי מקלט ערי דין שאין אלא,
ט, מכות וראה ד, הלכה שם רבינו כלשון לעולם", מועד "אדם נהרג, זה הרי בשגגה ישראל את שהרג נח בן אבל חבירו, נח בן

פטור.7)א. ששגג נח רוצח8)שבן הלכות והשווה הוא". למזיד קרוב - מותר אומר אומר, "שאני ב ז, שם וכן שם. מכות
ו למזיד קרוב זה הרי להרוג, שמותר דעתו, על שעלה ישראל, שאפילו י הלכה ו, הדםפרק גואל מצאו אם ולפיכך נקלט, אינו

ה. הלכה שם כמבואר הדם, מגואל עצמו וישמור ישב זה? יעשה ומה דין, בית ידי על נהרג אינו וגם פטור, והרגו מקום בכל
ותקיף.9) אלים אֿב.10)אדם הלכה ה, פרק התורה יסודי הלכות ראה לעבוד, ולא להיהרג עליה מצווה סנהדרין11)שישראל

לעבדיך ה' יסלח הזה "לדבר יח): ה, (מלכיםֿב הנביא לאלישע אמר זרה, עבודה לעבוד שלא עליו שקיבל אחר נעמן, שהרי א, עה,
איסור שאין לו, שהודה הרי לשלום", "לך לו: ענה ואלישע רמון", בית והשתחוויתי ידי על נשען והוא להשתחוות... אדוני... בבוא
על מצווים ישראל אבל השם. קידוש על מצווה אינו בפרהסייא שאפילו איתא, ואם המתחיל: דיבור שם התוספות וכגירסת בדבר.
המצוות מכל אחת על אפילו יעבור ואל ייהרג השמד, ובשעת ישראל", בני בתוך "ונקדשתי לב) כב, (ויקרא ככתוב השם, קידוש
מצווים ישראל - ישראל בני בתוך "ונקדשתי אמרו: ג הלכה ד פרק שביעית ובירושלמי ג). הלכה ה, פרק התורה יסודי (הלכות

השם". קידוש על מצווים הגויים ואין השם, קידוש מדבר.12)על ואינו שומע ט,13)שאינו פרק עדות הלכות לעיל השווה
ב. הלכה ד, פרק תרומות הלכות וראה הם". דעת בני לאו "והלא בפשיטות: פסקו ב כב, ובגיטין יא. ט, בהתאם14)הלכה

ב). מו, (יבמות ויטבול שיימול עד גר שאינו ביאה15)להלכה, איסורי הלכות ראה ישראל, בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר
י. הלכה ח, פרק ולעיל ז הלכה י"ד, יהיה16)פרק או ידינו, תחת ישנו אם וודאי וזה ב). מז, (יבמות מומר כישראל הוא שהרי

הוא הרי זרה עבודה ועבד חזר "אפילו י"ז: הלכה י"ג, פרק ביאה איסורי הלכות והשווה משנה). (כסף ייהרג או גמור, ישראל
קידושין". שקידושיו משומד, משנה).17)כישראל (כסף עמהם והוא נתגיירו, אמו או שאביו להיות18)כגון אפשי אי לומר,

לסורו. וחוזר מקודשת,19)גר אינה - ישראלית אשה יקדש שאם ומובן, בלבד. נח בני מצוות שבע אלא עליו מקבל שאינו
וברש"י). א יא, (כתובות גמור גוי הוא כשהגדיל.20)שהרי (שם).21)מיד ייהרג או גמור, כישראל לתת22)ויהיה שחייב

וגירשה. קידשה אם ראה23)לה בתולה, הייתה והיא קידושין לשם שלא עליה בא אם לה לתת שחייב שקלים חמישים הם
י. הלכה א, פרק בתולה נערה הכסף.24)הלכות את לה ימסור הדין בית גוייה.25)ואז אין26)כשהיא נח בני בדיני כי

א). יא, (כתובות מפותה או לאנוסה קנס בעד28)קילל.27)תשלומי נידון (=שמתחילה דינו ונשתנה "הואיל ב, עא, סנהדרין
שכל מיתתו" ונשתנית ושלושה), עשרים של דין ובית ועדים התראה, צריך הוא עכשיו ואילו התראה, ובלא אחד ובדיין אחד,
נתחייב לא והוא זרה, ועבודה השם ברכת על סקילה חייב היה בגירותו עכשיו עובר היה ואילו סייף, אלא אינה נח בני מיתת
בא אילו שהרי פטור, שהוא וודאי הורגו, או חבירו אשת על לבא ובנוגע שם). (רש"י פטור ולפיכך כזו, חמורה במיתה מתחילה
שנתגייר "גוי הכלל: פי על פטור, שנתגייר נח בן הרדב"ז ולדעת וברש"י). (שם הרגו אם וכן ממיתה, פטור הוא גוי אשת על עכשיו

ו י"א) הלכה י"ד, פרק ביאה איסורי (הלכות שנולד" כקטן הוא ב.הרי הלכה י"ג, פרק עדות הלכות לעיל על29)השווה שאף
- חנק שמיתתו ישראל אשת על יבוא ואם סייף, מיתתו ישראל יהרוג אם עכשיו גם שהרי מיתתו, נשתנית לא דינו שנשתנה פי

וברש"י). (שם קלה מיתה חמורה מיתה בכלל ויש מסייף, קלה חנק אילו30)הרי שהרי נח, בן כדין בסייף, להרגו אפשר ואי
ד, הלכה י"ד, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מסייף, קלה שהיא חנק, אלא דינו אין בגירותו, עכשיו ישראל אשת על בא היה

קלה. מיתה חמורה מיתה בכלל שיש אמרנו י"ד.31)וכבר הלכה ט, פרק הדפוסים32)לעיל ובכל דפוס, שגיאת כאן יש
איננה. "או" ותיבת ייסקל", מאורסה נערה ישראל אשת בעל אם "אלא התימנים: יד בכתב וכן לעיל33)הקדומים שנתבאר כפי

אלא עוסק אינו ואילך מכאן נח, שבבני דין בית מיתת בחייבי בזה לחתום אלא כאן, לשנותו רבינו חזר ולא ז. הלכה ט, פרק
משנה). כסף פי (על בלבד שמים בידי מיתה במחוייבי
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.Âהּקּבלה ּבהמה34מּפי ּבהרּבעת אסּורין נח ׁשּבני ,35 ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אילן עליהן37ּבלבד36ּובהרּכבת נהרגין ואין ועּכּו"ם38, . ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכלֿׁשהּוא ּבֹו חבל אפּלּו - יּׂשראל אףֿעלּֿפי39ׁשהּכה , ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מיתה חּיב נהרג40ׁשהּוא אינֹו -41. ֱִֵֶֶַָָָ

.Êּבלבד וזרעֹו אברהם ּבּה נצטּוה ׁשּנאמר:42הּמילה, , ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ׁשל זרעֹו יצא - "אחרי וזרע ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ"אּתה

זרע" ל יּקרא ביצחק עּׂשו43"ּכי ויצא אמר44, יצחק ׁשהרי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
מּכלל, ,"ּולזרע ל אברהם ּברּכת את ל "ויּתן ְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹליעקב:
ּובדרּכֹו ּבדתֹו הּמחזיק אברהם ׁשל זרעֹו לבּדֹו ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא

ּבמילה45היׁשרה המחּיבין והם ,46. ְְְְִִֵַַָָָָֻ
.Áחכמים אברהם47אמרּו ׁשל זרעֹו ׁשהם קטּורה, ׁשּבני , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ויצחק יׁשמעאל אחר ּבמילה48ׁשּבא חּיבין והֹואיל49- . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
הּכל יתחּיבּו - קטּורה ּבבני יׁשמעאל ּבני הּיֹום ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹונתערבּו

ּבּׁשמיני עליה50ּבמילה נהרגין ואין ;51. ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ
.Ëמיתה חּיב - ּבּתֹורה ׁשעסק אּלא52עּכּו"ם יעסק לא . ֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

מצֹות ׁשּׁשבת53ּבׁשבע עּכּו"ם וכן ּבלבד. ּביֹום54ׁשּלהן אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּבת ּכמֹו לעצמֹו עּׂשאהּו אם החל, מיתה55מימֹות חּיב -56; ְְְֲִִִַַַַָָָָָֹ

לעצמֹו מֹועד עּׂשה אם לֹומר צרי ּדבר:57ואין ׁשל ּכללֹו . ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּדת לחּדׁש אֹותן מּניחין לעצמן58אין מצֹות ולעּׂשֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

יעמד אֹו הּמצֹות, ּכל ויקּבל גרֿצדק יהיה אֹו אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּדעּתן;
אֹו ׁשבת אֹו ּבּתֹורה עסק ואם יגרע. ולא יֹוסיף ולא ְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹּבתֹורתֹו
ׁשהּוא אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו ועֹונׁשין אֹותֹו מּכין - ּדבר ְְִִִִִֵֶַָָחּדׁש

נהרג אינֹו אבל זה, על מיתה .59חּיב ֱֲִֵֶֶַַָָָָ
.Èהּתֹורה מצֹות מּׁשאר מצוה לעּׂשֹות ׁשרצה ּכדי60ּבןֿנח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּׂשכר ואם61לקּבל ּכהלכתּה. לעּׂשֹותּה אֹותֹו מֹונעין אין - ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
מּמּנּו מקּבלין - עֹולה מּמּנּו62הביא מקּבלין - צדקה נתן .63; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

והּוא הֹואיל יּׂשראל, לענּיי אֹותּה ׁשּנֹותנין לי, נּזֹון64ויראה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
להחיֹותֹו עליהם ּומצוה העּכּו"ם65מּיּׂשראל, אבל ׁשּנתן66; ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּמּנּו מקּבלין - עּכּו"ם67צדקה לענּיי אֹותּה .68ונֹותנין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
.‡Èלאּלּו ׁשֹופטים לעּׂשֹות יּׂשראל ׁשל ּביתּֿדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָחּיבין

האּלּו הּמׁשּפטים עלּֿפי להן לדּון הּתֹוׁשבים, ּכדי69הּגרים , ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשֹופטיהם ׁשּיעמידּו ביתּֿדין ראּו אם העֹולם. יּׁשחת ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

מעמ70מהן מּיּׂשראל- להם ׁשּיעמידּו ראּו ואם -71ידין, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
.72מעמידין ֲִִַ
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מסיני.34) למשה עד רבו מפי אישֿאיש חכמינו מינו.35)שקיבלו שאינו על מינו.36)מין בשאינו מותרים37)מין אבל
תשמורו חוקותי "את דרשו: א ס, ושם ב). נו, (סנהדרין בכרם כלאיים או בשדה כלאיים לזרוע וכן כלאיים, בגדי בלבישת הם
לא בהמתך הם: ואלו תשמורו, נח) (=לבני כבר לך שחקקתי חוקים חוקותי: את - יט) יט, (ויקרא כלאיים" תרביע לא בהמתך

מינו. שאינו על אילן להרכיב שלא בהרכבה, שדך אף בהרבעה, בהמה מה - כלאיים תזרע לא ושדך כלאיים, שלא38)תרביע
(כסף בלבד איסור לעניין אלא הנ"ל הדרש נתקבל לא כורחך ועל א), נז, (שם בלבד מצוות שבע על אלא נהרג נח בן מצינו

הרגו.39)משנה). בחול".40)ולא ויטמנהו המצרי את עברי...ויך איש מכה מצרי איש "וירא יא) ב, (שמות שנאמר ב, נח, שם
סוף41) לקמן והשווה משנה). (כסף שמים בידי למיתה הכוונה מיתה" "חייב שם: שאמרו מה כורחך ועל לעיל, האמור מטעם

ט. נח.42)הלכה בני שאר ב.43)ולא נט, יצחק.44)סנהדרין של בנו שהוא פי על הקדושֿברוךֿהוא45)אף התכוון ועליו
ובמדרש זרעו. כל ולא מזרעו, במקצת יצחק", כל ולא - "ביצחק דרשו: שם ובסנהדרין זרע. לך ייקרא ביצחק כי לאברהם: באמרו
עולמות בשני מודה שהוא מי "כל עולמות. בשני מודה שהוא במי שניים, - ב' ביצחק, אמרו: יב אות נ"ג פרשה רבה בראשית

זרע". לך ייקרא לא שם), רש"י המתים, בתחיית שכפר עשיו (=כגון עולמות בשני מודה שאינו מי וכל זרע, לך השווה46)ייקרא
כ"א. הלכה ט, פרק נדרים ב.47)הלכות נט, ב.48)סנהדרין כה, בראשית אשר49)ראה זכר "וערל יד) יז, (שם שנאמר

במילה, נתחייבו לא שם, בסנהדרין רש"י ולדעת במילה. שחייבים קטורה, בני לרבות - הפר" בריתי את ערלתו... בשר את ימול לא
אחריהם. זרעם ולא עצמם, בנים שישה אותם למלך).51)מספק.50)אלא (משנה הספק על הורגים שמיםביד52)שאין י

שאנשים מפני שם: המאירי וכתב להם". ולא מורשה לנו - מורשה משה לנו ציוה "תורה ד) לג, (דברים שנאמר א), נט, (סנהדרין
אחריו. לטעות ויבואו יודע, אותו שרואים מתוך משלנו, שהוא עליו, שם:53)סבורים נאמר ועליהן ובפרטיהן, בהלכותיהן

גדול". ככהן הוא הרי בתורה ועוסק גוי שלם.54)"שאפילו יום שלם.55)ממלאכתו, יום ממלאכה בו שם56)ששובתים
כאילו נראה, שזה ממלאכתם. ישבתו שלא נח, בני על גם מוסב וזה - ישבותו" לא ולילה "יום כב) ח, (בראשית שנאמר ב, נח,

שם). (מאירי אחריו לטעות ממנו אחרים וילמדו עמנו, מבני ובמשתה,57)הוא במאכל בו ולשמוח חג, בתורת בו לשבות חג,
להתעסק. ובמה לעשות מה לו שאין מפני ולא שבתון", "יום בתורת החיובית שביתתו את מבליט הוא יד58)שבזה בכתב

דבר. לחדש אלא59)התימנים: מיתה" "חייב שם אמרו לא כורחך ועל בלבד, מצוות שבע על אלא נהרג נח בן מצינו שלא
בלבד. שמים בידי ותלמודֿתורה.60)מיתה לשבת לקבל61)פרט כדי ועושה, מצּווה שאינו כאדם אלא מצּווה, בתורת ְְֶֶלא

יקריבו62)שכר. אשר הגר... ומן ישראל מבית איש "איש יח) כב, (ויקרא שנאמר ב), עג, (מנחות המזבח על אותה ומקריבים
נסכים, עימה מביאים שאין ה הלכה ג, פרק קרבנות מעשה בהלכות וראה עולה". שמקריבים הגויים, לרבות איש איש - לעולה לה'

ציבור. משל קרבים נסכיה על63)אבל מכפרת שהחטאת "כשם ב) (י, שם שאמרו כמו עליו, מכפרת והצדקה א, ח, בתרא בבא
העולם". אומות על מכפרת צדקה כך נח.64)ישראל, בני מצוות שבע שמקיים זה, תושב (ויקרא65)גר ככתוב ולפרנסו, לזונו

לנכרי, ממכירתה לגר, נבילה נתינת להקדים שמצוה ב כא, בפסחים אמרו וכן א). סה, זרה (עבודה עמך" וחי ותושב "גר לה) כה,
שם. רש"י כפירוש נבילות, ואוכל זרה עבודה עובד שאינו שם, ידובר תושב ובגר להחיותו. מצּווה אתה קיבל66)שגר שלא ְֶ

מצוות. שבע לקיים הלכה67)עליו ח, פרק עניים מתנות הלכות והשווה איבה. לנו ייטור לקבלה נסרב שאם שלום, דרכי משום
ב). י, בתרא בבא פי (על מלכות" שלום משום לו, אותו מחזירים אין לצדקה, לישראל ממון ששלח הגויים מן שר או "מלך ט

לעיל68) והשווה שם. וברש"י ב כו, בסנהדרין כמבואר שמים, שם ומחלל עצמו שמבזה הגוי, מן צדקה ליטול לישראל שאסור
שם. ובביאורנו ה הלכה י"א, פרק עדות שלפנינו.69)הלכות טֿי בפרקים לשפוט.70)המבוארים הראויים אנשים ביניהם שיש

לכך.71) שראוי מי בהם ה'72)שאין לפני שעמד אבינו, באברהם מצינו וכן וישובו. העולם תיקון משום והכל ישראל, משל
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ּבדבר מלאים הּספרים ׁשּכל ראיה, צרי הּדבר אין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּנביאים
.17זה ֶ

לעּׂשֹות‚. צרי הּמׁשיח ׁשהּמל ּדעּת על יעלה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָואל
ּומֹופתים מתים18אֹותֹות מחּיה אֹו ּבעֹולם ּדברים ּומחּדׁש ,19 ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

אּלּו בדברים עקיבא20וכּיֹוצא רּבי ׁשהרי ,ּכ הּדבר אין - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
כליו נֹוּׂשא היה והּוא היה, הּמׁשנה מחכמי ּגדֹול ׁשל21חכם ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

הּמל הּמל22ּבןּֿכֹוזיבא ׁשהּוא עליו אֹומר היה והּוא , ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמׁשיח,23הּמׁשיח הּמל ׁשהּוא דֹורֹו חכמי וכל הּוא ודּמּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבעֹונֹות ׁשּנהרג ולא24עד ׁשאינֹו, להם נֹודע ׁשּנהרג, ּכיון . ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מֹופת ולא אֹות לא חכמים מּמּנּו הּדברים25ׁשאלּו ועּקר . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹ

ּולעֹולמי לעֹולם ּומׁשּפטיה חּקיה הּזאת, ׁשהּתֹורה הן: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּככה
מהן26עֹולמים גֹורעין ולא עליהן מֹוסיפין ואין ,27. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָֹ

הֹוגה„. מּביתּֿדוד, מל יעמד ּבמצֹות28ואם ועֹוסק ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
יּׂשראל ּכל ויכף וׁשּבעלּֿפה, ׁשּבכתב תֹורה ּכפי אביו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכדוד

ּבדקּה ּולחּזק ּבּה ה'29ליל מלחמֹות ויּלחם זה30, הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
מׁשיח ׁשהּוא והצליח31ּבחזקת עּׂשה אם מקּדׁש32. ּובנה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ

ּבוּדאי מׁשיח זה הרי - נדחיֿיּׂשראל וקּבץ .33ּבמקֹומֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשּנאמר:34ויתּקן ּביחד, הּׁשם את לעבד ּכּלֹו העֹולם את ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

ה' ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה, ּׂשפה עּמים אל אהּפ ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻ"ּכיֿאז
אחד" ׁשכם ואם35לעבדֹו .36- נהרג אֹו ּכה, עד הצליח לא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

ּככל הּוא והרי ּתֹורה, עליו ׁשהבטיחה זה ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידּוע
העמידֹו ולא ׁשּמתּו. והּכׁשרים הּׁשלמים ּביתּֿדוד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹמלכי
"ּומן ׁשּנאמר: רּבים, ּבֹו לנּסֹות אּלא ְֱִִֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּולבר ּבהם לצרֹוף יּכׁשלּו ּכיהּמּׂשּכילים קץ, עת עד וללּבן ר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּנֹוצרי יׁשּוע אף לּמֹועד". ונהרג37עֹוד מׁשיח ׁשּיהיה ׁשּדּמה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּפריצי38ּבביתּֿדין "ּובני ׁשּנאמר: דנּיאל, בֹו נתנּבא ּכבר , ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
חזֹון להעמיד יּנּׂשאּו ּגדֹול39עּמ מכׁשֹול יׁש וכי ונכׁשלּו". ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

ּומֹוׁשיעם, יּׂשראל ּגֹואל ׁשּמׁשיח ּדּברּו הּנביאים ׁשּכל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּזה,
נדחיהם יּׂשראל40ּומקּבץ לאּבד ּגרם וזה מצֹותן, ּומחּזק ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּתֹורה ּולהחליף ּולהׁשּפילם, ׁשאריתם ּולפּזר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבחרב,
אבל ה'. מּבלעדי אלֹוּה לעבד העֹולם רב ְְְֱֲֲֲִֵַַַַָָָֹֹּולהטעֹות
לא ּכי להּׂשיגם, ּבאדם ּכח אין העֹולם ּבֹורא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹמחׁשבֹות
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ירחיב שאז שלוש", עוד מפרישים לבוא "ולעתיד ו: הלכה ב, פרק מכות בירושלמי שאמרו כמו לבוא, לעתיד נאמר זה פסוק כורחך
ח, פרק רוצח הלכות והשווה ח. הלכה א, פרק קידושין בירושלמי כמבואר וקדמוני, וקניזי קיני ארץ לנו ויתן הארץ, את לנו ה'

ד. ועוד.17)הלכה יב ובדניאל עב, תהילים ג, מלאכי ד, במיכה וכן יא, בישעיה כמפורש לעתיד, וייעודו המשיח אות18)בדבר
ב). יג, לדברים (רש"י בארץ - ומופת בשמים; רבינו19)- (לשון עולם" של מנהגו שינוי בהם שיש ואלישע, אליהו "כאותות

א). הלכה י, פרק התורה יסודי אומרים".20)בהלכות "שהטפשים אלו, בדברים תימן: יד בכתב וכן קדומים נמשך21)בדפוסים
כא). טז, (שמואלֿא, הכתוב מלשון בו, ותומך לאחר22)אחריו הנ"ב בשנת רב הרג בהם והרג ברומיים שמרד כוכבא בר הוא

בבבא וראה הדורות). (סדר וכזב שקר מלשון כוזיבא קראוהו אדריאנוס בקיסר שמרד ולפי ביתר, בעיר והתבצר שני, בית חורבן
כוזיבא. בן של מטבע רש"י: ומפרש כוזביות" "מעות ב צז, "דרך23)קמא עליו: דורש והיה ה. הלכה ד, פרק תענית ירושלמי

מיעקב". כוזיבא דרך - מיעקב המודעי,24)כוכב אלעזר רבי את "הרגת ואמרה: קול בת יצאה המודעי, אלעזר רבי את שהרג
ה, פרק תעניות הלכות והשווה שם), (ירושלמי ביתר" נלכדה מיד תיבש... ייבש איש אותו של זרועו לפיכך ישראל, של זרועם
ב. פסוק ב, פרשה איכה רבה במדרש וראה המקדש", חורבן כמו גדולה צרה והייתה כולם, ונהרגו גויים ביד "ונפל ג הלכה

הוא25) אם לבדקו אחריו חכמים שלחו משיח, שהוא עצמו על כוזיבא בר כשהכריז ב): צג, (סנהדרין אמרו והלא משיג: והראב"ד
אוזניו למשמע ולא ה'... ביראת והריחו גֿד), יא, (ישעיה במשיח ככתוב החייב, מי ויודע ושופטו, באדם (=שמריח ודאין" "מריח
כירושלמי סובר רבינו אולם אות, ממנו שאלו שהחכמים הרי הרגוהו. ודאין" "מריח שאינו שראו כיוון דלים"), בצדק ושפט יוכיח
בלבד" מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין "אין ב) לד, (ברכות האומר וכשמואל בעוונותיו, הרגוהו שהגויים הנ"ל
(כסף הנ"ל בסנהדרין התלמוד סוגיית על וחולק ומופתים, אותות מהמשיח לדרוש אין ולדבריו ב), הלכה י"ב, פרק לקמן (ראה

דברי26)משנה). שכל למדת, הא - הזאת התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלות כח) כט, (דברים שנאמר
א). הלכה ט, פרק התורה יסודי בהלכות רבינו (לשון עולם עד לעשותם אנו מצּווים ואמשטרדם27)תורה רומי ובדפוס כאן, חסר ְִ

רשע בוודאי, זה הרי מפשוטן, מצוות של הדברים והוציא בתורה פנים שגילה או גורע, או המוסיף "וכל תימן: יד בכתב וכן
ואפיקורוס. ורשע בדאי וודאי זה הרי הנ"ל: ובדפוסים ומתעמק.28)ואפיקורות". הכתוב29)לומד כלשון וסדקיה, פרצותיה

בדק". שם יימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב, השונ30)(מלכיםֿב, שכל ישראל, עם שונאבשונאי ישראל את א
בכם "הנוגע יב) ב, (זכריה אומר שהכתוב הוא סוד", יערימו עמך על - ראש נשאו "ומשנאיך גֿד) פג, (תהילים שנאמר ה', את

נלחם. הוא - ה' מלחמת בהם, הלוחם נמצא פד), אות בהעלותך פרשת (ספרי מעלה כלפי כביכול, עינו", בבבת בחזקת31)נוגע
וודאי. משיח לא אבל וכו'.32)- מקדש ובנה שסביביו" האומות כל "ונצח תימן: יד בכתב וכן הנ"ל ובדפוס כאן, שכן33)חסר

חוטר "ויצא א: יא, ושם הגויים", כל אליו ונהרו ה'... בית הר יהיה נכון הימים באחרית "והיה ב) ב, (ישעיה הנביאים הבטיחו
שיעמוד המלך "שאותו רבינו: מוסיף ב הלכה ט, פרק תשובה ובהלכות הארץ". כנפות ...מארבע ישראל נדחי ואסף ישי... מגזע

שם. בביאורנו וראה רבינו". למשה קרוב הוא גדול ונביא משלמה, יתר יהיה חכמה בעל דוד, בסמוך34)מזרע וראה כאן, חסר
תימן. יד שבכתב מצונזר בלתי מלא נוסח לפי החסר, כל את השלמנו הפרק, גרים35)בסוף "כולם א) כד, זרה (עבודה אמרו וכן

תהא והאומות ישראל בעובדים, חילוק "אין רש"י: ומפרש אחד", שכם ולעבדו אהפך... אז כי שנאמר: לבוא, לעתיד הם גרורים
מצוותיו". בכל שווה ונמצא36)עבודתם צנזורה, מטעמי ואילך, של"דֿל"ו ונציאה מדפוס חסר הפרק סוף עד הזה הקטע כל

התימני החכם בידי הנמצא תימן, יד כתב לפי במלואו מודפס הוא וכאן תס"ב, ואמשטרדם שונצינו, רומי, כגון קדומים בדפוסים
בירושלים. שליט"א קפאח יוסף נולד.37)הרב בה נצרת, במלכות38)מעיר כמורד אותו שפטו והם רומי, לשלטונות שמסרוהו

קיט. עמוד קוק הרב מוסד הוצאת תימן. איגרת השווה ישראל, מלך כמשיח עצמו שהכריז כנביא,39)על העם לפני להופיע
קיח). עמוד (שם ה' לתורת הנוגדת דת קכ.40)ולחדש עמוד שם תימן, איגרת והשווה ד, סעיף סוף לעיל בביאורנו ראה

mdizenglne mikln zekld - 'a xc` b"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èורצּו יּׂשראל ּבדיני לדּון לפני ׁשּבאּו עּכּו"ם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשני
ּדנין - ּדיןּֿתֹורה לדּון אינּנּו73ׁשניהם והאחד רֹוצה האחד . ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

ּבדיניהן אּלא לדּון אֹותֹו ּכֹופין אין - יּׂשראל74רֹוצה היה . ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ּבדיניהם לֹו ּדנין - ּבדיניהם לּיּׂשראל זכּות יׁש אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָועּכּו"ם,
- ּבדינינּו לּיּׂשראל זכּות יׁש ואם ּדיניכם! ּכ לֹו: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָואֹומרים

ּדינינּו ּכ לֹו: ואֹומרים דיןּֿתֹורה לֹו לי,75ּדנין ויראה ! ְְְִִִִִֵֵֶָָָָ
ּתֹוׁשב לגר ּכן עֹוּׂשין ּבדיניהם.76ׁשאין לֹו ּדנין לעֹולם אּלא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּבדרֿארץ תֹוׁשב ּגרי עם ׁשּנֹוהגין לי, יראה ּוגמילּות77ֿוכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
להחיֹותן מצּוין אנּו ׁשהרי ּכיּׂשראל, ׁשּנאמר:78חסדים , ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ואכלּה" ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ׁשאמרּו79"לּגר וזה . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשלֹום80חכמים להם ּכֹופלין אין ּבעּכּו"ם81: בגר82- לא , ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

חכמים צּוּו העּכּו"ם, אפּלּו ולקּבר83ּתֹוׁשב. חֹוליהם לבּקר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
יּׂשראל מתי עם ענּיי84מתיהם ּבכלל ענּייהם ּולפרנס , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשלֹום דרכי מּפני לּכל,85יּׂשראל, ה' "טֹוב נאמר: הרי . ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

וכל נעם, ּדרכי "ּדרכיה ונאמר: מעּׂשיו", ּכל על ְְְְְֱֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹורחמיו
ׁשלֹום" .86נתיבתיה ְִֶָָֹ

אחד־עּׂשר 1ּפרק
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ּדוד‡. מלכּות ּולהחזיר לעמד עתיד הּמׁשיח 2הּמל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ
הּמקּדׁש3ליׁשנּה ּובֹונה הראׁשֹונה, לּממׁשלה נדחי4, ּומקּבץ , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מּקדם ּכׁשהיּו ּבימיו הּמׁשּפטים ּכל וחֹוזרין .5יּׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ויֹובלֹות ׁשמּטין ועֹוּׂשין קרּבנֹות, מצותּה6מקריבין ּככל , ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָ

ׁשאינֹו מי אֹו ּבֹו מאמין ׁשאינֹו מי וכל ּבּתֹורה. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהאמּורה
אּלא כֹופר, הּוא ּבלבד נביאים בׁשאר לא - לביאתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמחּכה

העידה הּתֹורה ׁשהרי רּבנּו. ּובמׁשה ׁשּנאמר:7ּבּתֹורה עליו, ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אם וגֹו'. וקּבצ וׁשב ,ורחמ ׁשבּות את אלהי ה' ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָֹ"וׁשב

ה'" והביא וגֹו'. הּׁשמים ּבקצה נּדח הּדברים8יהיה ואּלּו . ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עלֿידי ׁשּנאמרּו הּדברים ּכל ּכֹוללים הם ּבּתֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמפרׁשים
ּבׁשני נּבא וׁשם נאמר, ּבלעם ּבפרׁשת אף הּנביאים. ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל
את ׁשהֹוׁשיע דוד, ׁשהּוא הראׁשֹון ּבּמׁשיח ְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמׁשיחים:
מּבניו, ׁשעֹומד האחרֹון ּובּמׁשיח צריהם, מּיד ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיּׂשראל
"אראּנּו אֹומר: הּוא וׁשם ּבאחרֹונה. יּׂשראל את ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמֹוׁשיע

דוד זה - עּתה" מל9ולא זה - קרֹוב" ולא "אׁשּורּנּו , ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשבט "וקם דוד, זה - מּיעקב" ּכֹוכב ּדר" ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשיח;

ּפ "ּומחץ הּמׁשיח; מל זה - זהמּיּׂשראל" - מֹואב" אתי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחבל",10דוד וימּדדם מֹואב את וּי" אֹומר: הּוא וכן , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו:11"וקרקר ׁשּנאמר הּמׁשיח, הּמל זה - ׁשת" ּבני ּכל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ים" עד מּים דוד,12"ּומׁשלֹו זה - ירׁשה" אדֹום "והיה ; ְְְֱִִֵֶַָָָָָָָ
אדֹום "וּתהי ירׁשה"13ׁשּנאמר: "והיה וגֹו'", לעבדים לדוד ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ׁשּנאמר: הּמׁשיח, הּמל זה -ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
.14וגֹו'" ְ

את·. אלהי ה' ירחיב "ואם אֹומר: הּוא ּבעריֿמקלט ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאף
היה לא ּומעֹולם וגֹו', ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ...ְְְְְְִֵַָָָָָָָֹֻּגבל

זה לּתהּו15דבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוה ולא ּבדברי16, אבל ; ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
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כג. יח, בראשית בתורה וכמסופר סדום, את להשחית לא להם73)להתפלל, דנים שניהם, ורצו תימן: יד בכתב וכן רומי בדפוס
איננה. "דנין" ותיבת תורה, וכמשפטיהם.74)דין דיניהם בתי א.75)כנימוסי קיג, קמא שבע76)בבא לקיים עליו שקיבל

נח. בני ובכבוד.77)מצוות ולתמכם.78)בנימוס לעיל.79)לפרנסם וכמבואר ב כא, א.80)פסחים סב, לומר81)גיטין
פעמים. שתי שלום, שלום נח.82)להם; בני מצוות שבע עליו קיבל א.83)שלא סא, ישראל,84)שם אצל אותם שיקברו לא

פרק אבל הלכות לעיל רבינו ולשון לקברם. בהם שמתעסקים לומר אלא א, מז, סנהדרין ראה צדיק, אצל רשע לקבור אסור שהרי
אבליהם". ומנחמים גויים, מתי "קוברים י"ב הלכה "מפרנסים85)י"ד, ז הלכה ז, פרק עניים מתנות הלכות והשווה שם, גיטין

ישראל". עניי עם גויים עניי אמורים,86)ומכסים האלו הדברים כל ש"אין ו הלכה י, פרק זרה עבודה בהלכות נתבאר וכבר
אסור העולם אומות על תקיפה ישראל שיד בזמן אבל ישראל, על תקיפה הגויים שיד או האומות, לבין ישראל שגלו בזמן אלא
לפי אפילו בארצך, ישבו לא שנאמר: נח, בני שנצטוו מצוות שבע עליו שיקבל עד בארצנו... זרה עבודה עובד גוי להניח לנו

בתורה1)שעה". כופר בו, הכופר וכל בתורה מפורשת במשיח שהאמונה כקדם. התורה משפטי כל בימיו יחזיר המשיח שהמלך
האמיתי. המשיח שזהו לוודא, אפשר במה רבינו. דוד.2)ובמשה בית מלכות התימנים: יד בכתב וכן רומי כמו3)ובדפוס

א. סו, בקידושין וכן ליושנה", העטרה "שהחזירו ב) סט, (יומא התלמוד מליצת פי על לפנים. "הילכתא4)שהייתה א: מה, זבחים
המקדש". בית כשיבנה המשיח, לימות לנו הצריכה "הלכה רש"י: ומפרש למשיחא"!5)למשיחא", "הלכתא ב נא, סנהדרין

למקומן. דין בית מיתות ארבע שישובו לנו, תצטרך המשיח ימי כשיבואו זו, הלכה רש"י: כל6)ומפרש בישיבת תלויים שהם
ח. הלכה י, פרק ויובל שמיטה בהלכות וכמבואר יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם י) כה, (ויקרא ככתוב אדמתם, על ישראל

ולחזור". לפסוק היובל עתיד - ד) לו, (במדבר היובל יהיה "ואם יג: פרשתא ויקרא פרשת כהנים ואלה8)הבטיחה.7)ובתורת
היו לא בבל ובגלות וגו', הפיצך" אשר העמים מכל וקיבצך "ושב אמר: שהרי ובגאולתה, הארוכה בגלותנו מדברים הכתובים
וראה ספר). (קרית שנית גלו שהרי מאבותיך", והרבך והטיבך וירישתה ה'... "והביאך בה: נתקיים לא וכן העמים, כל בין מפוזרים
לא האחרונה בגאולה שישובו ישראל, שבטי לכל הבטחה היא מאבותיך) והרבך (=והטיבך זו שהבטחה טז, כו, ויקרא ברמב"ן
- מאבותיך והרבך והטיבך אמרו: ח הלכה א פרק קידושין ובירושלמי בבל. עליית בימי ששבו ובנימין, יהודה העם, לשישית

משתעבדים. אינכם שוב נגאלים, משאתם אתם אבל ונשתעבדו, חזרו שנגאלו פי על אף ד,9)אבותיך פרק תענית בירושלמי
יז. אות א, פרשה דברים רבה במדרש וכן מישראל" משיחא "ויתרבא תרגם: ואונקלוס המשיח. על זה פסוק דרשו ה הלכה

שם.10) לתורה ברש"י שם).11)וכן עזרא (אבן קיר" "מקרקר ה) כב, (ישעיה הכתוב מלשון מן12)הורס, יצאו האומות וכל
שם). (רש"י הראשון אדם של בנו יד.13)שת שם ראה אולם ארם, לפני14)בפסוק: ישראל "אמרו אמרו: שם רבה ובמדרש

וקם מיעקב כוכב דרך בו: שכתוב יום, אותו שיבוא עד להם: אמר עשיו)? (ביד בידו אנו משועבדים מתי עד הקדושֿברוךֿהוא,
ציון". בהר מושיעים ועלו שנאמר: עליכם ואמלוך מלכותי מופיע אני שעה אותה מישראל... מקלט,15)שבט ערי תשע שיהיו

ב. ט, ובמכות יד, לה, במדבר ראה כנען. ארץ בכל ושלוש המזרחי, הירדן בעבר שלוש אלא היו ועל16)שלא ולבטלה, לחינם
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ּבדבר מלאים הּספרים ׁשּכל ראיה, צרי הּדבר אין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּנביאים
.17זה ֶ

לעּׂשֹות‚. צרי הּמׁשיח ׁשהּמל ּדעּת על יעלה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָואל
ּומֹופתים מתים18אֹותֹות מחּיה אֹו ּבעֹולם ּדברים ּומחּדׁש ,19 ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

אּלּו בדברים עקיבא20וכּיֹוצא רּבי ׁשהרי ,ּכ הּדבר אין - ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
כליו נֹוּׂשא היה והּוא היה, הּמׁשנה מחכמי ּגדֹול ׁשל21חכם ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

הּמל הּמל22ּבןּֿכֹוזיבא ׁשהּוא עליו אֹומר היה והּוא , ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמׁשיח,23הּמׁשיח הּמל ׁשהּוא דֹורֹו חכמי וכל הּוא ודּמּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבעֹונֹות ׁשּנהרג ולא24עד ׁשאינֹו, להם נֹודע ׁשּנהרג, ּכיון . ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מֹופת ולא אֹות לא חכמים מּמּנּו הּדברים25ׁשאלּו ועּקר . ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹ

ּולעֹולמי לעֹולם ּומׁשּפטיה חּקיה הּזאת, ׁשהּתֹורה הן: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּככה
מהן26עֹולמים גֹורעין ולא עליהן מֹוסיפין ואין ,27. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָֹ

הֹוגה„. מּביתּֿדוד, מל יעמד ּבמצֹות28ואם ועֹוסק ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
יּׂשראל ּכל ויכף וׁשּבעלּֿפה, ׁשּבכתב תֹורה ּכפי אביו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכדוד

ּבדקּה ּולחּזק ּבּה ה'29ליל מלחמֹות ויּלחם זה30, הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
מׁשיח ׁשהּוא והצליח31ּבחזקת עּׂשה אם מקּדׁש32. ּובנה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ

ּבוּדאי מׁשיח זה הרי - נדחיֿיּׂשראל וקּבץ .33ּבמקֹומֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשּנאמר:34ויתּקן ּביחד, הּׁשם את לעבד ּכּלֹו העֹולם את ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

ה' ּבׁשם כּלם לקרא ברּורה, ּׂשפה עּמים אל אהּפ ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻ"ּכיֿאז
אחד" ׁשכם ואם35לעבדֹו .36- נהרג אֹו ּכה, עד הצליח לא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

ּככל הּוא והרי ּתֹורה, עליו ׁשהבטיחה זה ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידּוע
העמידֹו ולא ׁשּמתּו. והּכׁשרים הּׁשלמים ּביתּֿדוד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹמלכי
"ּומן ׁשּנאמר: רּבים, ּבֹו לנּסֹות אּלא ְֱִִֶֶֶַַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּולבר ּבהם לצרֹוף יּכׁשלּו ּכיהּמּׂשּכילים קץ, עת עד וללּבן ר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּנֹוצרי יׁשּוע אף לּמֹועד". ונהרג37עֹוד מׁשיח ׁשּיהיה ׁשּדּמה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּפריצי38ּבביתּֿדין "ּובני ׁשּנאמר: דנּיאל, בֹו נתנּבא ּכבר , ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
חזֹון להעמיד יּנּׂשאּו ּגדֹול39עּמ מכׁשֹול יׁש וכי ונכׁשלּו". ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

ּומֹוׁשיעם, יּׂשראל ּגֹואל ׁשּמׁשיח ּדּברּו הּנביאים ׁשּכל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּזה,
נדחיהם יּׂשראל40ּומקּבץ לאּבד ּגרם וזה מצֹותן, ּומחּזק ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּתֹורה ּולהחליף ּולהׁשּפילם, ׁשאריתם ּולפּזר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבחרב,
אבל ה'. מּבלעדי אלֹוּה לעבד העֹולם רב ְְְֱֲֲֲִֵַַַַָָָֹֹּולהטעֹות
לא ּכי להּׂשיגם, ּבאדם ּכח אין העֹולם ּבֹורא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹמחׁשבֹות
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ירחיב שאז שלוש", עוד מפרישים לבוא "ולעתיד ו: הלכה ב, פרק מכות בירושלמי שאמרו כמו לבוא, לעתיד נאמר זה פסוק כורחך
ח, פרק רוצח הלכות והשווה ח. הלכה א, פרק קידושין בירושלמי כמבואר וקדמוני, וקניזי קיני ארץ לנו ויתן הארץ, את לנו ה'

ד. ועוד.17)הלכה יב ובדניאל עב, תהילים ג, מלאכי ד, במיכה וכן יא, בישעיה כמפורש לעתיד, וייעודו המשיח אות18)בדבר
ב). יג, לדברים (רש"י בארץ - ומופת בשמים; רבינו19)- (לשון עולם" של מנהגו שינוי בהם שיש ואלישע, אליהו "כאותות

א). הלכה י, פרק התורה יסודי אומרים".20)בהלכות "שהטפשים אלו, בדברים תימן: יד בכתב וכן קדומים נמשך21)בדפוסים
כא). טז, (שמואלֿא, הכתוב מלשון בו, ותומך לאחר22)אחריו הנ"ב בשנת רב הרג בהם והרג ברומיים שמרד כוכבא בר הוא

בבבא וראה הדורות). (סדר וכזב שקר מלשון כוזיבא קראוהו אדריאנוס בקיסר שמרד ולפי ביתר, בעיר והתבצר שני, בית חורבן
כוזיבא. בן של מטבע רש"י: ומפרש כוזביות" "מעות ב צז, "דרך23)קמא עליו: דורש והיה ה. הלכה ד, פרק תענית ירושלמי

מיעקב". כוזיבא דרך - מיעקב המודעי,24)כוכב אלעזר רבי את "הרגת ואמרה: קול בת יצאה המודעי, אלעזר רבי את שהרג
ה, פרק תעניות הלכות והשווה שם), (ירושלמי ביתר" נלכדה מיד תיבש... ייבש איש אותו של זרועו לפיכך ישראל, של זרועם
ב. פסוק ב, פרשה איכה רבה במדרש וראה המקדש", חורבן כמו גדולה צרה והייתה כולם, ונהרגו גויים ביד "ונפל ג הלכה

הוא25) אם לבדקו אחריו חכמים שלחו משיח, שהוא עצמו על כוזיבא בר כשהכריז ב): צג, (סנהדרין אמרו והלא משיג: והראב"ד
אוזניו למשמע ולא ה'... ביראת והריחו גֿד), יא, (ישעיה במשיח ככתוב החייב, מי ויודע ושופטו, באדם (=שמריח ודאין" "מריח
כירושלמי סובר רבינו אולם אות, ממנו שאלו שהחכמים הרי הרגוהו. ודאין" "מריח שאינו שראו כיוון דלים"), בצדק ושפט יוכיח
בלבד" מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין "אין ב) לד, (ברכות האומר וכשמואל בעוונותיו, הרגוהו שהגויים הנ"ל
(כסף הנ"ל בסנהדרין התלמוד סוגיית על וחולק ומופתים, אותות מהמשיח לדרוש אין ולדבריו ב), הלכה י"ב, פרק לקמן (ראה

דברי26)משנה). שכל למדת, הא - הזאת התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלות כח) כט, (דברים שנאמר
א). הלכה ט, פרק התורה יסודי בהלכות רבינו (לשון עולם עד לעשותם אנו מצּווים ואמשטרדם27)תורה רומי ובדפוס כאן, חסר ְִ

רשע בוודאי, זה הרי מפשוטן, מצוות של הדברים והוציא בתורה פנים שגילה או גורע, או המוסיף "וכל תימן: יד בכתב וכן
ואפיקורוס. ורשע בדאי וודאי זה הרי הנ"ל: ובדפוסים ומתעמק.28)ואפיקורות". הכתוב29)לומד כלשון וסדקיה, פרצותיה

בדק". שם יימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב, השונ30)(מלכיםֿב, שכל ישראל, עם שונאבשונאי ישראל את א
בכם "הנוגע יב) ב, (זכריה אומר שהכתוב הוא סוד", יערימו עמך על - ראש נשאו "ומשנאיך גֿד) פג, (תהילים שנאמר ה', את

נלחם. הוא - ה' מלחמת בהם, הלוחם נמצא פד), אות בהעלותך פרשת (ספרי מעלה כלפי כביכול, עינו", בבבת בחזקת31)נוגע
וודאי. משיח לא אבל וכו'.32)- מקדש ובנה שסביביו" האומות כל "ונצח תימן: יד בכתב וכן הנ"ל ובדפוס כאן, שכן33)חסר

חוטר "ויצא א: יא, ושם הגויים", כל אליו ונהרו ה'... בית הר יהיה נכון הימים באחרית "והיה ב) ב, (ישעיה הנביאים הבטיחו
שיעמוד המלך "שאותו רבינו: מוסיף ב הלכה ט, פרק תשובה ובהלכות הארץ". כנפות ...מארבע ישראל נדחי ואסף ישי... מגזע

שם. בביאורנו וראה רבינו". למשה קרוב הוא גדול ונביא משלמה, יתר יהיה חכמה בעל דוד, בסמוך34)מזרע וראה כאן, חסר
תימן. יד שבכתב מצונזר בלתי מלא נוסח לפי החסר, כל את השלמנו הפרק, גרים35)בסוף "כולם א) כד, זרה (עבודה אמרו וכן

תהא והאומות ישראל בעובדים, חילוק "אין רש"י: ומפרש אחד", שכם ולעבדו אהפך... אז כי שנאמר: לבוא, לעתיד הם גרורים
מצוותיו". בכל שווה ונמצא36)עבודתם צנזורה, מטעמי ואילך, של"דֿל"ו ונציאה מדפוס חסר הפרק סוף עד הזה הקטע כל

התימני החכם בידי הנמצא תימן, יד כתב לפי במלואו מודפס הוא וכאן תס"ב, ואמשטרדם שונצינו, רומי, כגון קדומים בדפוסים
בירושלים. שליט"א קפאח יוסף נולד.37)הרב בה נצרת, במלכות38)מעיר כמורד אותו שפטו והם רומי, לשלטונות שמסרוהו

קיט. עמוד קוק הרב מוסד הוצאת תימן. איגרת השווה ישראל, מלך כמשיח עצמו שהכריז כנביא,39)על העם לפני להופיע
קיח). עמוד (שם ה' לתורת הנוגדת דת קכ.40)ולחדש עמוד שם תימן, איגרת והשווה ד, סעיף סוף לעיל בביאורנו ראה



dncwdפד - 'a xc` c"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּמדרׁשֹות יארי ולא ההּגדֹות, ּבדברי אדם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹיתעּסק
ׁשאין עּקר; יּׂשימם ולא בהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהאמּורים

יראה לידי לא אהבה25מביאין לידי יחּׁשב26ולא לא וכן ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹֹ
חכמים27הּקּצין אמרּו רּוחם28. ּתּפח מחּׁשבי29: ׁשל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ויאמין30הּקּצים יחּכה אּלא הּדבר31. ּכמֹו32ּבכלל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

.33ׁשּבארנּו ְֵֶַ
אליו‚. ויתקּבצּו ממלכּתֹו ּכׁשּתתיּׁשב הּמׁשיח, הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבימי

יתיחסּו - יּׂשראל ׁשּתנּוח34ּכל ּברּוחֿהּקדׁש ּפיו על ּכּלם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מטהר לוי ּובני וגֹו'". ּומטהר מצרף "ויׁשב ׁשּנאמר: 35עליו, ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

מיחס וזה ּכהן מיחס זה ואֹומר: את36ּתחּלה ודֹוחה לוי! ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻֻ
ליּׂשראל מיחסין "וּיאמר37ׁשאינן אֹומר: הּוא הרי . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

ותּמים" לארים הּכהן עמד עד וגֹו', להם הּנה38הּתרׁשתא . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻ
המיחס. ּומֹודיעין הּמחזקין מיחסין ׁשּברּוחֿהּקדׁש ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻלמדּת,
מּׁשבט ׁשּזה ׁשּמֹודיע לׁשבטיהם, אּלא יּׂשראל מיחס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָואינֹו
ּבחזקת ׁשהן על אֹומר אינֹו אבל ּפלֹוני; מּׁשבט וזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּפלֹוני

עבד וזה ממזר זה ׁשּמׁשּפחה39ּכׁשרּות: הּוא, ׁשהּדין ,! ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נטמעה40ׁשּנטמעה -41. ְְְִִֶָָָ

כדי42לא„. לא הּמׁשיח, ימֹות והּנביאים החכמים נתאּוּו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ׁשּירדּו כדי ולא העֹולם, ּכל על כדי43ׁשּיׁשלטּו ולא ּבעּכּו"ם, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ולּׂשמח; ולׁשּתֹות לאכל כדי ולא העּמים, אֹותם ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּינּׂשאּו
להם יהיה ולא וחכמתּה, ּבּתֹורה פנּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאּלא

ּומבּטל הּבא44נֹוגּׂש העֹולם לחּיי ׁשּיזכּו ּכדי ּכמֹו45, , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּתׁשּובה ּבהלכֹות .46ׁשּבארנּו ְְְְִֵֶַָ

מלחמה‰. ולא רעב לא ׁשם יהיה לא הּזמן ולא47ּובאֹותֹו , ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹֹ
תחרּות ולא וכל48קנאה הרּבה, מׁשּפעת ּתהיה ׁשהּטֹובה , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּכעפר מצּויין אּלא49הּמעדּנים העֹולם ּכל עסק יהיה ולא , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבלבד ה' את ּגדֹולים50לדעת חכמים יּׂשראל יהיּו ּולפיכ . ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ

כח ּכפי ּבֹוראם ּדעת ויּׂשיגּו הּסתּומים, ּדברים ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָֹויֹודעים
לּים51האדם ּכּמים ה', את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

.52מכּסים" ְִַ
והיה ׁשאמר ּברּו ּכּלֹו. והחּבּור מלכים הלכֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻנׁשלמּו
עֹולם. ּבֹורא לאל ׁשבח ונׁשלם, ּתם ּובכללֹו: ּבפרטֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ּומנין ׁשֹופטים. ספר והּוא עּׂשר ארּבעה ספר ּפרקיונגמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּפרקים. ועּׂשרים ׁשּׁשה - סנהדרין הלכֹות ּוׁשמֹונים. ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָאחד
- ממרים הלכֹות ּפרקים. ועּׂשרים ׁשנים - עדּות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָהלכֹות
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - אבל הלכֹות ּפרקים. ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשבעה

ּפרקים. עּׂשר ׁשנים - ּומלחמֹותיהם ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָמלכים

הכ"ט מחזור סיום

ליום פרקים ג' במסלול

ה'תשע"א ב' אדר כ"ד רביעי יום

הל' מחזור התחלת

ליום פרקים ג' במסלול

עֹולם אל ה' ְֵֵָּבׁשם
מצֹותי ּכל אל ּבהּביטי אבֹוׁש, לא ְְִִִֵֶֶַָָֹאז

¨¨§©הקּדמה

נּתנּו,ּכל ּבפרּוׁשן - ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנּתנּו הּמצוֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
והּמצוה". והּתֹורה האבן, לחת את ל "ואּתנה ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
וצּונּו ּפרּוׁשּה. זֹו ּו"מצוה", ׁשּבכתב; ּתֹורה זֹו ְְְִִִֵֶָָָָָָ"ּתֹורה",
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חטא.25) שמים.26)יראת משיח.27)אהבת יבוא ומתי הגלות, ב.28)קץ צז, תימן:29)סנהדרין יד ובכתב נשמתם, תצא
דעתן". הגאולה30)"תפוח מן ומתייאשים מתאכזבים שהם נמצא בא", אינו שוב בא ולא הקץ שהגיע כיוון אומרים "שהיו

לו".31)(שם). חכה יתמהמה אם יכזב, ולא לקץ "ויפח ג) ב, (חבקוק בדקדוקיו.32)ככתוב ולא הקודם33)בעיקרו, בפרק
ד. משפחתם.34)הלכה ייחוס המקדש36)מייחס.35)יבררו לעבודת כהנים ולא לדוכן, עולים לויים שאין א, עא, קידושין

והלויים. הכהנים כולל; לוי ושבט מיוחסים, ישראל.37)אלא ככל כשר, ישראל נשאר הלוי מזרע שאינו מי דרשו38)שכל
שני במקדש היו לא ותומים אורים שהרי דוד", בן משיח ויבוא מתים, שיחיו עד לחבירו שאומר "כאדם ב) מח, (סוטה חכמינו
(=הוא נחמיה להם ויאמר נמצאו", ולא המתייחשים "כתבם שבקשו כהנים בבני מדבר זה ופסוק וברש"י). ב כד, (כתובות

המשיח. ביאת עד הכהונה מן מרוחקים שהם בישראל.39)התרשתא), לבוא שפסול כנעני פסול40)עבד בה נתערב נתערבה,
מיהו. ידוע ולא ז:41)משפחה משנה ח, פרק בעדויות אמרו וכן א), עא, (קידושין בכשרות והוחזקה הואיל בכשרותה, נשארה

מן ליה וחפסין מתורגם: כא) ג, (איוב ממטמונים" "ויחפרוהו ותערובת, דמע לשון - טמע לקרב". ולא לרחק "לא בא אליהו אין
(הערוך). איננה.42)טומעיא "לא" ותיבת וכו' חכמים" "נתאוו התימנים: יד וילחצו.43)ובכתב מלימוד44)ישתעבדו

א). הלכה ט, פרק תשובה (הלכות במצוות" ולא בחכמה לא מתעסק אינו ורעבון, ובמלחמה בחולי טרוד שאדם "שבזמן התורה.
(שם).45) יזכה"? במה לו, אין טובים ומעשים חכמה, פה יקנה לא ב.46)"שאם הלכה ט, ד47)פרק ב, בישעיה ככתוב

מלחמה". עוד ילמדו (ברכות48)"ולא אמרו וכן הסוסים". את תתחרה "ואיך ה) יב, (ירמיה הכתוב מלשון והתחרות, התנצחות
תחרות". ולא שנאה ולא קנאה לא בו... אין הבא "העולם א) פירות49)יז, שמוציאים אילנות "עתידים ב ל, שבת ראה לרוב,

יום". פרק50)בכל התורה יסודי בהלכות וכמבואר כבודך". את נא "הראני באמרו: רבינו משה שביקש כמו מציאותו, אמיתות
י. הלכה דבר51)א, אמיתת להשיג ונפש, מגוף מחובר שהוא החי, האדם בדעת כח "שאין ולהשיג, להבין באדם שיש כוח כפי

ו. הלכה י, פרק תשובה הלכות והשווה (שם), בוריו" על מבשרכם...52)זה האבן לב את "והסירותי כו) לו, (יחזקאל נאמר וכן
הרקיע, כזוהר יזהירו "והמשכילים אמרו: ב קיג, וירא וב"זוהר" ב. הלכה ט, פרק תשובה הלכות השווה בקרבכם". אתן רוחי ואת
פרק ל"חלק" בהקדמתו לרבינו המשנה פירוש והשווה ה'". את דעה הארץ מלאה כי שנאמר שלימה, דעה אדם בני יוישיגו

קכז. עמוד קוק הרב מוסד הוצאת מסנהדרין,
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מחׁשבֹותיו מחׁשבֹותינּו ולא דרכיו הּדברים41דרכינּו וכל ; ְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹ
זה וׁשל הּנֹוצרי יׁשּוע ׁשל אחריו,42האּלּו ׁשעמד הּיׁשמעאלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּדר ליּׁשר אּלא ּכּלֹו43אינן העֹולם ּולתּקן הּמׁשיח, לּמל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אז "ּכי ׁשּנאמר: ּביחד, ה' את ּׂשפה44לעבד עּמים אל אהּפ ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּכבר ּכיצד? אחד". ׁשכם לעבדֹו ה' ּבׁשם כּלם לקרא ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֻברּורה
הּמׁשיח מּדברי ּכּלֹו העֹולם הּתֹורה45נתמּלא ּומּדברי ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

ּובעּמים רחֹוקים ּבאּיים אּלּו ּדברים ּופׁשטּו הּמצֹות, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָּומּדברי
ּובמצוֹות אּלּו ּבדברים ונֹותנים נֹוּׂשאים והם ערליֿלב, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָרּבים
ּבּזמן ּבטלּו ּוכבר היּו אמת אּלּו מצֹות אֹומרים: אּלּו ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה,

ּדברים46הּזה אֹומרים: ואּלּו לדֹורֹות; נֹוהגֹות היּו ולא , ְְְְְֲִִֵֶַָָֹ
ּכפׁשּוטן ואינן ּבהן יׁש מׁשיח47נסּתרים ּבא ּוכבר וגּלה48, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

וירֹום ויצליח ּבאמת הּמׁשיח הּמל ּוכׁשּיעמד ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹנסּתריהם.
נחלּו49ויּנּׂשא ׁשּׁשקר ויֹודעים חֹוזרים ּכּלם הם מּיד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻ

הטעּום ואבֹותיהם וׁשּנביאיהם .50אבֹותיהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַ

ׁשנים־עּׂשר 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

הּלב‡. על יעלה מּמנהגֹו2אל ּדבר יּבטל הּמׁשיח 3ׁשּבימֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
בראׁשית ּבמעּׂשה חּדּוׁש ׁשם יהיה אֹו עֹולם, אּלא4ׁשל , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

עם זאב "וגר ּביׁשעיה: ׁשּנאמר וזה נֹוהג. ּכמנהגֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעֹולם
ירּבץ" ּגדי עם ונמר הּדבר,5ּכבּׂש ענין - וחידה מׁשל - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

עּכּו"ם רׁשעי עם לבטח יֹוׁשבין יּׂשראל הּמׁשּולים6ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

על ׁשקד נמר יׁשדדם, ערבֹות "זאב ׁשּנאמר: ונמר, ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכזאב
יׁשחיתּו, ולא יגזלּו ולא האמת, לדת כּלם ויחזרּו ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻעריהם",

ּבנחת הּמּתר דבר יאכלּו "ואריה7אּלא ׁשּנאמר: יּׂשראל, עם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבענין הּדברים באּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתבן". יאכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכּבקר

מׁשלים הם לאי8הּמׁשיח לּכל, יּודע הּמׁשיח הּמל ּובימֹות ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
בהן. רמזּו ענין ּומה מׁשל, היה דבר ְְִֶֶָָָָָָָָָָזה

הּמׁשיח10חכמים9אמרּו·. לימֹות הּזה העֹולם ּבין אין : ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבלבד מלכּיֹות ׁשעּבּוד ּדברי11אּלא ׁשל מּפׁשּוטן יראה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ּגֹוג מלחמת ּתהיה הּמׁשיח ימֹות ׁשּבתחּלת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָהּנביאים,
יּׂשראל12ּומגֹוג ליּׁשר נביא יעמד ּומגֹוג ּגֹוג מלחמת וׁשּקדם , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אלּיה13ּולהכין את לכם ׁשלח אנכי "הּנה ׁשּנאמר: לּבם, ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּטהֹור14הּנביא לטּמא לא בא, ואינֹו לטהר15וגֹו'", ולא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹ
אנׁשים16הּטמא לפסל ולא ולא17, ּכׁשרּות ּבחזקת ׁשהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבעֹולם ׁשלֹום לּׂשּום אּלא פסּולין, ׁשהחזקּו מי ,18להכׁשיר ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֻ
ּבנים" על אבֹות לב "והׁשיב החכמים19ׁשּנאמר: מן ויׁש . ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אלּיהּו יבֹוא הּמׁשיח ּביאת ׁשּקדם אּלּו20ׁשאֹומרים, וכל . ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּיהיּו, עד יהיּו אי אדם ידע לא - בהן וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּדברים
להם אין החכמים ּגם הּנביאים, אצל הן סתּומים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּדברים

הכרע21קּבלה לפי אּלא אּלּו, ּולפיכ22ּבדברים הּפסּוקים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
אּלּו ּבדברים מחלקת להם סּדּור23יׁש אין ּכלּֿפנים ועלֿ ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבּדת עּקר דקּדּוקיהן ולא אּלּו ּדברים לא24הוית ּולעֹולם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ח.41) נו, בישעיה הכתוב פי אמר42)על ועליו משוגע. רבינו: מכנהו קכא עמוד שם תימן ובאיגרת האיסלם, דת למייסד הכוונה
ז, (שם ככתוב לשנותה, ויתכוון שבידינו, התורה להפר תהיה וכוונתו רברבן", ממלל ופום בקרניא... הוית "משתכל ח) (ז, דניאל

קכהֿכו). (שם ודת" זמנין להשניה "ויסבר ולהכשיר.43)כה) המדומים44)לסלול המשיחים מרשעת שיתאכזבו אחרי
ובאמיתתו. ה' משיח בצדקת ולהכיר להבחין ידעו והמדומה.45)ומשקריהם באיגרת46)הבדאי רבינו הזכירה הנוצרי, כדעת

קיח. עמוד משל.47)הנ"ל דברי לישמעאלי.48)אלא והכוונה השקר. ישכיל49)משיח "הנה יג) נב, (ישעיה הכתוב כלשון
דוד. בן משיח על יד) אות תולדות (תנחומא, חכמינו ודרשוהו ונישא" ירום גויים50)עבדי "אליך יט* טז, (ירמיה הכתוב כלשון

אבותינו". נחלו שקר אך ויאמרו ארץ, מאפסי האגדות1)יבואו בדברי אדם יתעסק שלא המשיח. בימי אף יתנהג כמנהגו שהעולם
עליו. שתנוח הקודש רוח פי על לשבטיהם, ישראל את ייחס שהמשיח הקץ. זמן יחשוב לא וכן בהן, יאריך ולא המשיח, ביאת על

הבא. העולם לחיי בהם לזכות אלא אינה, המשיח, לימי החכמים דעתך.2)שתאוות על יעלה אל תימן: יד מטבעו.3)ובכתב
סנהדרין).4) ממסכת העשירי הפרק הוא "חלק", פרק להקדמת בפירושו רבינו (מלשון עתה שהיא ממה המציאות שתשתנה
בראשית.5) במעשה שינוי אז שיהיה לכאורה העולם.6)שנראה רשעי רומי: ל,7)ובדפוס (ישעיה ככתוב ובמתינות, במנוחה

כישראל. בנחת רומי: ובדפוס ּתוׁשעון". ונחת "בשובה חיה8)טו) "והשבתי ו) כו, (ויקרא בתורה נאמר והלא שואל: והראב"ד ִֵָ
מידי יוצא שבתורה מקרא אין כי משל, דרך התורה דברי את לפרש אין נביאים, לדברי שבניגוד להשיג, כוונתו הארץ"? מן רעה
על מהישוב, החיות יברחו וממילא אנשים, מיושבת ותהא בארץ, ישרור שהשלום לומר: הפסוק שכוונת השגה, זו אין אולם פשוטו,

המשנה). (מרכבת הטבע דרך והלכה9)פי מקומה, שם כי הקודמת, להלכה קשורה זו פיסקא תימן: יד בכתב וכן רומי בדפוס
וכו'. מפשוטן יראה מתחילה: ב.10)הבאה לד, למלכויות11)ברכות עוד משועבדים יהיו ולא ליושנה, ישראל מלכות שתחזור

יעלה12)זרות. והוא וברש"י), ב לח, (יחזקאל ומגוג" גומר יפת "בני ב) י, (בראשית ככתוב האומה, שם - מגוג המלך, שם - גוג
ד). לט, ופרק טז, (שם ישראל הרי על שם וייפול בהם, להילחם הימים" "באחרית ישראל שבשמים.13)על והכתוב14)לאביהם

מן אלגביש באבני אותו וישפוט ישראל הרי על יביאנו שה' ומגוג, גוג מלחמת יום וזהו והנורא", הגדול ה' יום בוא "לפני מסיים:
ה'". "יום וזהו ז) לט, (שם בישראל" קדוש "ה' כי ידעו ואז כב), לח, (שם בטעות.15)השמים בטעות,16)שטיהרוהו שטימאוהו

בשמים "לא ב) נט, מציעא (בבא אמרו וכן ז). משנה ח, פרק עדיות לרבינו המשנה (פירוש בתורה יגרע ולא יוסיף לא שאליהו לפי
נביא שאין - המצוות "אלה ב) ב, (מגילה אמרו וכן להטות", רבים אחרי בתורה כתבת וכבר סיני... בהר תורה ניתנה כבר - היא

מעתה". דבר לחדש ג.17)רשאי הלכה בסוף בסמוך כמבואר עבד, וזה ממזר זה עליהם, יאמר לא לישראל18)ליוחסין, שלום
הראב"ד). ובפירוש שם (עדיות האומות מפני19)מן פה, ואלה פה, אלה וברחו ופחד, מורך בהם נפל אשר והבנים האבות לב

שם). (ראב"ד בזה זה ויתנחמו היום אותו ישובו למנות20)הצרות, אליהו יבוא הרדב"ז, ולדעת ב). מג, (עירובין ביאתו על לבשר
ובביאורנו. י"א הלכה ד, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה בישראל. רבו.21)סמוכים מפי השווה22)איש הפסוקים. סדר הצעת

שם. ובביאורנו א הלכה ט, פרק תשובה משיח,23)הלכות שיבוא קודם ימים שלושה שנינו: לה רבתא ובפסיקתא צזֿצח. סנהדרין
וקולו ושממה? צייה בחרב עומדים אתם מתי עד ישראל, ארץ הרי ואומר: עליהם ומספיד ובוכה ישראל הרי על ועומד אליהו בא

לעולם. שלום בא להם: אומר כן ואחרי סופו ועד העולם מסוף איננה.24)נשמע זו תיבה תימן, יד בכתב
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ּבּמדרׁשֹות יארי ולא ההּגדֹות, ּבדברי אדם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹיתעּסק
ׁשאין עּקר; יּׂשימם ולא בהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהאמּורים

יראה לידי לא אהבה25מביאין לידי יחּׁשב26ולא לא וכן ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹֹ
חכמים27הּקּצין אמרּו רּוחם28. ּתּפח מחּׁשבי29: ׁשל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ויאמין30הּקּצים יחּכה אּלא הּדבר31. ּכמֹו32ּבכלל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

.33ׁשּבארנּו ְֵֶַ
אליו‚. ויתקּבצּו ממלכּתֹו ּכׁשּתתיּׁשב הּמׁשיח, הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבימי

יתיחסּו - יּׂשראל ׁשּתנּוח34ּכל ּברּוחֿהּקדׁש ּפיו על ּכּלם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מטהר לוי ּובני וגֹו'". ּומטהר מצרף "ויׁשב ׁשּנאמר: 35עליו, ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

מיחס וזה ּכהן מיחס זה ואֹומר: את36ּתחּלה ודֹוחה לוי! ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻֻ
ליּׂשראל מיחסין "וּיאמר37ׁשאינן אֹומר: הּוא הרי . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

ותּמים" לארים הּכהן עמד עד וגֹו', להם הּנה38הּתרׁשתא . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻ
המיחס. ּומֹודיעין הּמחזקין מיחסין ׁשּברּוחֿהּקדׁש ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻלמדּת,
מּׁשבט ׁשּזה ׁשּמֹודיע לׁשבטיהם, אּלא יּׂשראל מיחס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָואינֹו
ּבחזקת ׁשהן על אֹומר אינֹו אבל ּפלֹוני; מּׁשבט וזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּפלֹוני

עבד וזה ממזר זה ׁשּמׁשּפחה39ּכׁשרּות: הּוא, ׁשהּדין ,! ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נטמעה40ׁשּנטמעה -41. ְְְִִֶָָָ

כדי42לא„. לא הּמׁשיח, ימֹות והּנביאים החכמים נתאּוּו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ׁשּירדּו כדי ולא העֹולם, ּכל על כדי43ׁשּיׁשלטּו ולא ּבעּכּו"ם, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ולּׂשמח; ולׁשּתֹות לאכל כדי ולא העּמים, אֹותם ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּינּׂשאּו
להם יהיה ולא וחכמתּה, ּבּתֹורה פנּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאּלא

ּומבּטל הּבא44נֹוגּׂש העֹולם לחּיי ׁשּיזכּו ּכדי ּכמֹו45, , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּתׁשּובה ּבהלכֹות .46ׁשּבארנּו ְְְְִֵֶַָ

מלחמה‰. ולא רעב לא ׁשם יהיה לא הּזמן ולא47ּובאֹותֹו , ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹֹ
תחרּות ולא וכל48קנאה הרּבה, מׁשּפעת ּתהיה ׁשהּטֹובה , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּכעפר מצּויין אּלא49הּמעדּנים העֹולם ּכל עסק יהיה ולא , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבלבד ה' את ּגדֹולים50לדעת חכמים יּׂשראל יהיּו ּולפיכ . ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ

כח ּכפי ּבֹוראם ּדעת ויּׂשיגּו הּסתּומים, ּדברים ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָֹויֹודעים
לּים51האדם ּכּמים ה', את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

.52מכּסים" ְִַ
והיה ׁשאמר ּברּו ּכּלֹו. והחּבּור מלכים הלכֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻנׁשלמּו
עֹולם. ּבֹורא לאל ׁשבח ונׁשלם, ּתם ּובכללֹו: ּבפרטֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ּומנין ׁשֹופטים. ספר והּוא עּׂשר ארּבעה ספר ּפרקיונגמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּפרקים. ועּׂשרים ׁשּׁשה - סנהדרין הלכֹות ּוׁשמֹונים. ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָאחד
- ממרים הלכֹות ּפרקים. ועּׂשרים ׁשנים - עדּות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָהלכֹות
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה - אבל הלכֹות ּפרקים. ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשבעה

ּפרקים. עּׂשר ׁשנים - ּומלחמֹותיהם ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָמלכים

הכ"ט מחזור סיום

ליום פרקים ג' במסלול

ה'תשע"א ב' אדר כ"ד רביעי יום

הל' מחזור התחלת

ליום פרקים ג' במסלול

עֹולם אל ה' ְֵֵָּבׁשם
מצֹותי ּכל אל ּבהּביטי אבֹוׁש, לא ְְִִִֵֶֶַָָֹאז

¨¨§©הקּדמה

נּתנּו,ּכל ּבפרּוׁשן - ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנּתנּו הּמצוֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
והּמצוה". והּתֹורה האבן, לחת את ל "ואּתנה ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
וצּונּו ּפרּוׁשּה. זֹו ּו"מצוה", ׁשּבכתב; ּתֹורה זֹו ְְְִִִֵֶָָָָָָ"ּתֹורה",
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חטא.25) שמים.26)יראת משיח.27)אהבת יבוא ומתי הגלות, ב.28)קץ צז, תימן:29)סנהדרין יד ובכתב נשמתם, תצא
דעתן". הגאולה30)"תפוח מן ומתייאשים מתאכזבים שהם נמצא בא", אינו שוב בא ולא הקץ שהגיע כיוון אומרים "שהיו

לו".31)(שם). חכה יתמהמה אם יכזב, ולא לקץ "ויפח ג) ב, (חבקוק בדקדוקיו.32)ככתוב ולא הקודם33)בעיקרו, בפרק
ד. משפחתם.34)הלכה ייחוס המקדש36)מייחס.35)יבררו לעבודת כהנים ולא לדוכן, עולים לויים שאין א, עא, קידושין

והלויים. הכהנים כולל; לוי ושבט מיוחסים, ישראל.37)אלא ככל כשר, ישראל נשאר הלוי מזרע שאינו מי דרשו38)שכל
שני במקדש היו לא ותומים אורים שהרי דוד", בן משיח ויבוא מתים, שיחיו עד לחבירו שאומר "כאדם ב) מח, (סוטה חכמינו
(=הוא נחמיה להם ויאמר נמצאו", ולא המתייחשים "כתבם שבקשו כהנים בבני מדבר זה ופסוק וברש"י). ב כד, (כתובות

המשיח. ביאת עד הכהונה מן מרוחקים שהם בישראל.39)התרשתא), לבוא שפסול כנעני פסול40)עבד בה נתערב נתערבה,
מיהו. ידוע ולא ז:41)משפחה משנה ח, פרק בעדויות אמרו וכן א), עא, (קידושין בכשרות והוחזקה הואיל בכשרותה, נשארה

מן ליה וחפסין מתורגם: כא) ג, (איוב ממטמונים" "ויחפרוהו ותערובת, דמע לשון - טמע לקרב". ולא לרחק "לא בא אליהו אין
(הערוך). איננה.42)טומעיא "לא" ותיבת וכו' חכמים" "נתאוו התימנים: יד וילחצו.43)ובכתב מלימוד44)ישתעבדו

א). הלכה ט, פרק תשובה (הלכות במצוות" ולא בחכמה לא מתעסק אינו ורעבון, ובמלחמה בחולי טרוד שאדם "שבזמן התורה.
(שם).45) יזכה"? במה לו, אין טובים ומעשים חכמה, פה יקנה לא ב.46)"שאם הלכה ט, ד47)פרק ב, בישעיה ככתוב

מלחמה". עוד ילמדו (ברכות48)"ולא אמרו וכן הסוסים". את תתחרה "ואיך ה) יב, (ירמיה הכתוב מלשון והתחרות, התנצחות
תחרות". ולא שנאה ולא קנאה לא בו... אין הבא "העולם א) פירות49)יז, שמוציאים אילנות "עתידים ב ל, שבת ראה לרוב,

יום". פרק50)בכל התורה יסודי בהלכות וכמבואר כבודך". את נא "הראני באמרו: רבינו משה שביקש כמו מציאותו, אמיתות
י. הלכה דבר51)א, אמיתת להשיג ונפש, מגוף מחובר שהוא החי, האדם בדעת כח "שאין ולהשיג, להבין באדם שיש כוח כפי

ו. הלכה י, פרק תשובה הלכות והשווה (שם), בוריו" על מבשרכם...52)זה האבן לב את "והסירותי כו) לו, (יחזקאל נאמר וכן
הרקיע, כזוהר יזהירו "והמשכילים אמרו: ב קיג, וירא וב"זוהר" ב. הלכה ט, פרק תשובה הלכות השווה בקרבכם". אתן רוחי ואת
פרק ל"חלק" בהקדמתו לרבינו המשנה פירוש והשווה ה'". את דעה הארץ מלאה כי שנאמר שלימה, דעה אדם בני יוישיגו

קכז. עמוד קוק הרב מוסד הוצאת מסנהדרין,



dncwdפו - 'a xc` c"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מרב ּגם קּבלּו ּוׁשניהם ורבא; אּביי יֹוסף, ורב מרּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּקּבלּו
ּומר ורבינא; אׁשי רב מרבא, ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנחמן.

ּומרבינא. אׁשי, רב מאביו קּבל אׁשי רב ִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבר
ארּבעים - הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה עד אׁשי מרב ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנמצא
(ג) מרּבה, ורבא (ב) מרבא, אׁשי רב (א) הן: ואּלּו ְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָּדֹורֹות,
ּוׁשמּואל, ורב יֹוחנן מרּבי הּונא ורב (ד) הּונא, מרב ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָורּבה
ורּבנּו (ו) הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּוׁשמּואל ורב יֹוחנן ורּבי ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָ(ה)
ּגמליאל מרּבן ׁשמעֹון ורּבן (ז) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש
ורּבן (ט) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ּגמליאל ורּבן (ח) ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאביו,
הּזקן ּגמליאל ורּבן (י) אביו, הּזקן ּגמליאל מרּבן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָׁשמעֹון
אביו מהּלל ׁשמעֹון ורּבן (יא) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאביו
ּוׁשמעיה (יג) ואבטליֹון, מּׁשמעיה וׁשּמאי והּלל (יב) ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָוׁשּמאי,
מיהֹוׁשע וׁשמעֹון ויהּודה (יד) וׁשמעֹון, מיהּודה ְְְְְְְִִִִִַַַָָֻואבטליֹון
ּבן מּיֹוסף ונּתאי ויהֹוׁשע (טו) הארּבלי, ונּתאי ּפרחיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבן
יֹוחנן ּבן ויֹוסף יֹועזר ּבן ויֹוסף (טז) יֹוחנן, ּבן ויֹוסף ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָיֹועזר
וׁשמעֹון (יח) הּצּדיק, מּׁשמעֹון ואנטיגנֹוס (יז) ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַמאנטיגנֹוס,
(כא) מּירמיה, ּוברּו (כ) ,מּברּו ועזרא (יט) מעזרא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּצּדיק
וחבּקּוק (כג) מחבּקּוק, ּוצפניה (כב) מּצפניה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָוירמיה
ּומיכה (כו) מּמיכה, ויֹואל (כה) מּיֹואל, ונחּום (כד) ְְִִִִִֵֵַַָָמּנחּום,
(כט) מהֹוׁשע, ועמֹוס (כח) מעמֹוס, ויׁשעיה (כז) ְְְִִֵֵֵַַַָָָָמיׁשעיה,
ויהֹוידע (לא) מיהֹוידע, ּוזכריה (ל) מּזכריה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָוהֹוׁשע

מ ואליׁשע (לב) (לד)מאליׁשע, מאחּיה, ואלּיהּו (לג) אלּיהּו, ְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
(לז) מעלי, ּוׁשמּואל (לו) מּׁשמּואל, ודוד (לה) מּדוד, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָואחּיה
מּמׁשה ויהֹוׁשע (לט) מיהֹוׁשע, ּופינחס (לח) מּפינחס, ְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹֻֻועלי
ה' מעם ׁשּכּלם נמצא - הּגבּורה מּפי רּבנּו ּומׁשה (מ) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻרּבנּו,

יׂשראל. ְֱִֵֵָֹאלהי
ראׁשי מהם - הּדֹורֹות ּגדֹולי הם הּנזּכרים, החכמים אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
ועּמהם ּגדֹולה. מּסנהדרי ּומהם ּגלּיֹות, ראׁשי ּומהם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻיׁשיבֹות,
רבינא ועּמהם. מהם ׁשּׁשמעּו ּורבבֹות אלפים ודֹור, ּדֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבכל
ׁשחּבר הּוא אׁשי ורב הּתלמּוד; חכמי סֹוף הם אׁשי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָורב
יֹוחנן רּבי ׁשחּבר אחר ׁשנער, ּבארץ הּבבלי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּתלמּוד
הּתלמּודין ׁשני וענין ׁשנה. מאה ּבכמֹו הירּוׁשלמי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּתלמּוד
ּודברים עמּקֹותיה, ּובאּור הּמׁשנה ּדברי ּפרּוׁש הּוא -ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
ועד הּקדֹוׁש רּבנּו מימֹות ּדין ּובית ּדין ּבית ּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנתחּדׁשּו
ּומּספרא הּתֹוספּתא, ּומן הּתלמּודים, ּומּׁשני הּתלמּוד. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָחּבּור
והּמּתר, האסּור יתּבאר מּכּלם - הּתֹוספּתֹות ּומן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻוספרי,
ּכמֹו והּפסּול, הּכׁשר והּפטּור, החּיב והּטהֹור, ְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָהּטמא

מּסיני. מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ְִִִִִִִִִֶֶֶַֹׁשהעּתיקּו
ּדֹור ׁשּבכל ּונביאים חכמים ׁשּגזרּו ּדברים מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּגם
ּבפרּוׁש, מּמׁשה ׁשּׁשמעּו ּכמֹו לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹודֹור,
למׁשמרּתי. מׁשמרת עׂשּו מׁשמרּתי", את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר
ׁשּנהגּו אֹו ׁשהתקינּו והּתּקנֹות הּמנהגֹות מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
לפי הּדֹור, אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ׁשראּו ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ְְְִִֵֶֶַָָָּבכל
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא ׁשּנאמר: מהם, לסּור ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאסּור
ׁשּלא מפלאים ודינין מׁשּפטים וכן ּוׂשמאל". ימין - ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻל
ּבּמּדֹות הּדֹור אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ּבהם ודנּו מּמׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹקּבלּום
ׁשהּדין וגמרּו הּזקנים, אֹותן ּופסקּו ּבהן, נדרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה
ימיו. ועד מׁשה מימֹות ּבּתלמּוד, אׁשי רב חּבר הּכל הּוא. ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ

הּתֹורה: ּדברי לפרׁש אחרים, חּבּורים מׁשנה חכמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָוחּברּו
ספר ּבאּור חּבר הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו הֹוׁשעיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבי
סֹוף עד ׁשמֹות" מ"אּלה ּפרׁש יׁשמעאל ורּבי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּבראׁשית.
חּבר עקיבה רּבי וכן 'מכילּתא'; הּנקרא והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה,
והּכל מדרׁשֹות. חּברּו אחריהם אחרים וחכמים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמכילּתא.

הּבבלי. הּתלמּוד קדם ְְִֶַַַַַֹֻחּבר
יׂשראל חכמי ּגדֹולי סֹוף וחבריהם, אׁשי ורב רבינא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָנמצא
ּתּקנֹות והתקינּו ּגזרֹות וׁשּגזרּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמעּתיקים
ּבכל ּומנהגֹותם ותּקנתם ּגזרתם ּופׁשטה מנהגֹות ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָָוהנהיגּו
רב ׁשל ּדינֹו ּבית ואחר מֹוׁשבֹותיהם. מקֹומֹות ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראל,
ּבכל יׂשראל נתּפּזרּו ּוגמרֹו, ּבנֹו ּבימי הּתלמּוד ׁשחּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאׁשי,
הרחֹוקים; ולאּיים לּקצוֹות והּגיעּו יתר, ּפּזּור ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָהארצֹות
ונתמעט ּבגיסֹות, הּדרכים ונׁשּתּבׁשּו ּבעֹולם, קטטה ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָורבתה
ּביׁשיבֹותיהם ללמד יׂשראל נתּכּנסּו ולא ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתלמּוד
יחידים מתקּבצים אּלא מּקדם. ׁשהיּו ּכמֹו ּורבבֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹאלפים
ּומדינה, מדינה ּובכל ועיר עיר ּבכל קֹורא ה' אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהּׂשרידים
ויֹודעים ּכּלם, החכמים ּבחּבּורי ּומבינים ּבּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻועֹוסקים
אחר ׁשעמד ּדין ּבית וכל הּוא. היא הּמׁשּפט ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהם
לבני הנהיג אֹו התקין אֹו וגזר ּומדינה מדינה ּבכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָהּתלמּוד
ּבכל מעׂשיו ּפׁשטּו לא - רּבֹות מדינֹות לבני אֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹמדינתֹו
ּבית והיֹות הּדרכים, וׁשּבּוׁש מֹוׁשבֹותיהם רחק מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל,
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּובית יחידים, הּמדינה אֹותּה ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדין
אין ,לפיכ הּתלמּוד. חּבּור קדם ׁשנים מּכּמה ּבטל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד
ואין אחרת, מדינה ּבמנהג לנהג זֹו מדינה אנׁשי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכֹופין
אחר ּדין ּבית ׁשּגזרּה ּגזרה לגזר זה ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומרין
ּכ הּמׁשּפט ׁשּדר מהּגאֹונים אחד לּמד אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמדינתֹו.

ּדרה זה ׁשאין אחריו ׁשעמד אחר ּדין לבית ונתּבאר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּוא,
למי אּלא לראׁשֹון, ׁשֹומעין אין - ּבּתלמּוד הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּפט

אחרֹון. ּבין ראׁשֹון, ּבין לדבריו, נֹוטה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּדעת
ׁשּנתחּדׁשּו ּומנהגֹות ותּקנֹות ּוגזרֹות ּבדינים הּללּו, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּודברים
הּבבלי, ׁשּבּתלמּוד הּדברים ּכל אבל הּתלמּוד. חּבּור ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָאחר
וכל ועיר עיר ּכל וכֹופין ּבהן; ללכת יׂשראל ּכל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָחּיבים
חכמים ׁשּנהגּו הּמנהגֹות ּבכל לנהג ּומדינה ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹמדינה
וכל הֹואיל ּבתּקנֹותם, וללכת ּגזרֹותם ולגזר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתלמּוד,
יׂשראל, ּכל עליהם הסּכימּו ׁשּבּתלמּוד הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשּדנּו אֹו ׁשהנהיגּו אֹו ׁשּגזרּו אֹו ׁשהתקינּו החכמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָואֹותם
רּבן, אֹו יׂשראל חכמי ּכל הם הּוא, ּכ ׁשהּמׁשּפט ולמדּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּדין
עד ּדֹור, אחר ּדֹור ּכּלּה הּתֹורה ּבעּקרי הּקּבלה ׁשּׁשמעּו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהן
חּבּור אחר ׁשעמדּו החכמים ּכל הּׁשלֹום. עליו רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשה
הּנקראים הם - ּבחכמתם ׁשם להם ויצא ּבֹו, ּובנּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּתלמּוד
ּובארץ יׂשראל ּבארץ ׁשעמדּו הּגאֹונים אּלּו וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּגאֹונים'.
לאֹור והֹוציאּו הּתלמּוד ּדר למדּו - ּובצרפת ּובספרד ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשנער
למאד; עד ּדרּכֹו עמּקה ׁשּדר לפי עניניו, ּובארּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּתעלּומֹותיו
לפי אחרֹות, לׁשֹונֹות עם מערב ארּמי ּבלׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָֹועֹוד,
ׁשחּבר ּבעת ּבׁשנער לּכל ּברּורה היתה הּלׁשֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשאֹותּה
הּגאֹונים, ּבימי ּבׁשנער וכן הּמקֹומֹות ּבׁשאר אבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּתלמּוד;
ּוׁשאלֹות אֹותֹו. ׁשּמלּמדים עד הּלׁשֹון אֹותּה מּכיר אדם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאין
היה אׁשר ּגאֹון לכל ועיר עיר ּכל אנׁשי ׁשֹואלין ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָרּבֹות
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הּנקראת היא זֹו, ּומצוה הּמצוה. ּפי על הּתֹורה, ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָלעׂשֹות
קדם רּבנּו מׁשה ּכתבּה - הּתֹורה ּכל ּפה'. ׁשּבעל ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ'ּתֹורה
וספר וׁשבט; ׁשבט לכל ּתֹורה ספר ונתן ידֹו. ּבכתב ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּימּות,
הּתֹורה ספר את "לקח ׁשּנאמר: לעד, ּבארֹון נתנהּו - ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד
ׁשם והיה אלהיכם; ה' ּברית ארֹון מּצד אתֹו וׂשמּתם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּזה,
אּלא ּכתבּה; לא - הּתֹורה ּפרּוׁש הּוא והּמצוה, לעד". ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹּב
"את ׁשּנאמר: יׂשראל, ּכל ולׁשאר וליהֹוׁשע לּזקנים ּבּה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻצּוה
לעׂשֹות". תׁשמרּו אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
נכּתבה ׁשּלא ּפי על אף ּפה'. ׁשּבעל 'ּתֹורה נקראת זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּומּפני
לׁשבעים ּדינֹו ּבבית ּכּלּה רּבנּו מׁשה לּמדּה ּפה, ׁשּבעל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּתֹורה
מּמׁשה. קּבלּו ׁשלׁשּתן ויהֹוׁשע, ּופינחס ואלעזר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻזקנים;

ּתֹור מסר רּבנּו, מׁשה ׁשל ּתלמידֹו ׁשהּוא ׁשּבעלוליהֹוׁשע ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ּפה. על לּמד חּייו ימי ּכל יהֹוׁשע, וכן עליה; וצּוהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפה
הּזקנים מן עלי וקּבל מיהֹוׁשע, קּבלּו רּבים ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַֻּוזקנים
קּבל ודוד ּדינֹו, ּובית מעלי קּבל ּוׁשמּואל ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָּומּפינחס;
היה, מצרים מּיֹוצאי הּׁשילני, ואחּיה ּדינֹו. ּובית ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמּׁשמּואל
קּבל והּוא מׁשה; ּבימי קטן והיה מּמׁשה, וׁשמע היה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹולוי
ּדינֹו, ּובית הּׁשילני מאחּיה קּבל אלּיהּו ּדינֹו. ּובית ֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹמּדוד
קּבל הּכהן ויהֹוידע ּדינֹו, ּובית מאלּיהּו קּבל ֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹואליׁשע
והֹוׁשע ּדינֹו, ּובית מיהֹוידע קּבל ּוזכריה ּדינֹו, ּובית ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמאליׁשע
ּדינֹו, ּובית מהֹוׁשע קּבל ועמֹוס ּדינֹו, ּובית מּזכריה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָקּבל
ּובית מיׁשעיה קּבל ּומיכה ּדינֹו, ּובית מעמֹוס קּבל ְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָויׁשעיה
ּובית מּיֹואל קּבל ונחּום ּדינֹו, ּובית מּמיכה קּבל ויֹואל ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָּדינֹו,
מחבּקּוק קּבל ּוצפניה ּדינֹו, ּובית מּנחּום קּבל וחבּקּוק ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָּדינֹו,
נרּיה ּבן ּוברּו ּדינֹו, ּובית מּצפניה קּבל וירמיה ּדינֹו, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּובית
ּבן מּברּו קּבלּו ּדינֹו ּובית ועזרא ּדינֹו, ּובית מּירמיה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָקּבל
'אנׁשי הּנקראין הן עזרא, ׁשל ּדינֹו ּבית ּדינֹו. ּובית ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנרּיה
חנניה ודנּיאל ּומלאכי, זכריה חּגי - והם הּגדֹולה'. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכנסת
ּוזרּבבל; ּבלׁשן ּומרּדכי חכליה, ּבן ּונחמיה ועזריה, ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמיׁשאל
האחרֹון זקנים. ועׂשרים מאה ּתׁשלּום עּמהן, חכמים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהרּבה
ועׂשרים, הּמאה מּכלל היה והּוא הּצּדיק, ׁשמעֹון הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהם
אחר ּגדֹול ּכהן היה והּוא מּכּלם; ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻוקּבל
הּצּדיק מּׁשמעֹון קּבלּו ּדינֹו ּובית ׂשֹוכֹו איׁש אנטיגנֹוס ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָעזרא.
איׁש יֹוחנן ּבן ויֹוסף צרדה איׁש יֹועזר ּבן ויֹוסף ּדינֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּובית
ּבן ויהֹוׁשע ּדינֹו, ּובית מאנטיגנֹוס קּבלּו ּדינם ּובית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻירּוׁשלים
יֹועזר ּבן מּיֹוסף קּבלּו ּדינם ּובית הארּבלי ונּתאי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפרחיה
ּבן וׁשמעֹון טּבאי ּבן ויהּודה ּדינם, ּובית יֹוחנן ּבן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָויֹוסף
הארּבלי ונּתאי ּפרחיה ּבן מיהֹוׁשע קּבלּו ּדינם ּובית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשטח
קּבלּו ּדינם ּובית הּצדק ּגרי ואבטליֹון ׁשמעיה ּדינם. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּובית
קּבלּו ּדינם ּובית וׁשּמאי הּלל ּדינם. ּובית וׁשמעֹון ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָמיהּודה
ורּבן זּכאי ּבן יֹוחנן ורּבן ּדינם. ּובית ואבטליֹון ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמּׁשמעיה
חמּׁשה ּדינֹו. ּובית הּזקן מהּלל קּבלּו הּלל ׁשל ּבנֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָׁשמעֹון
החכמים ּגדֹולי והם זּכאי, ּבן יֹוחנן לרּבן לֹו היּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתלמידים
יהֹוׁשע, ורּבי הּגדֹול, אליעזר רּבי - הם ואּלּו מּמּנּו; ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשּקּבלּו
ּבן אלעזר ורּבי נתנאל, ּבן ׁשמעֹון ורּבי הּכהן, יֹוסי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹורּבי
ויֹוסף הּגדֹול, אליעזר מרּבי קּבל יֹוסף ּבן עקיבה ורּבי .ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָער
הּצדק ּגר ּבן מאיר ורּבי יׁשמעאל ורּבי היה. צדק ּגר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאביו
מרּבי וחבריו מאיר רּבי קּבל וגם עקיבה, מרּבי ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָקּבלּו

יֹוסי, ורּבי יהּודה, רּבי הם - מאיר רּבי ׁשל חבריו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָיׁשמעאל.
יֹוחנן ורּבי ׁשּמּוע, ּבן אלעזר ורּבי נחמיה, ורּבי ׁשמעֹון, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָורּבי
קּבלּו וכן ּתרדיֹון. ּבן חנניה ורּבי עּזאי, ּבן וׁשמעֹון ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּסנּדלר,
ׁשל וחבריו הּגדֹול; אליעזר מרּבי עקיבה רּבי ׁשל ֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחבריו
ורּבי הּגלילי, יֹוסי רּבי ׁשל רּבֹו טרפֹון רּבי הם - עקיבה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָרּבי
הּזקן ּגמליאל רּבן נּורי. ּבן יֹוחנן ורּבי אלעזר, ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמעֹון
ׁשמעֹון ורּבן הּזקן, הּלל ׁשל ּבנֹו אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָקּבל
ׁשמעֹון ורּבן מּמּנּו, קּבל ּבנֹו ּגמליאל ורּבן מּמּנּו, קּבל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבנֹו
הּוא זה ׁשמעֹון, רּבן ׁשל ּבנֹו יהּודה ורּבי מּמּנּו. קּבל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבנֹו
ּבן אלעזר ּומרּבי מאביו, קּבל והּוא הּקדֹוׁש', 'רּבנּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
הּמׁשנה. חּבר הּקדֹוׁש רּבנּו חברֹו. ׁשמעֹון ּומרּבי ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשּמּוע
חּבּור חּברּו לא הּקדֹוׁש, רּבנּו ועד רּבנּו מׁשה ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹּומימֹות
ּדֹור ּבכל אּלא ּפה; ׁשּבעל ּבתֹורה ּברּבים אֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמלּמדין
ּכֹותב הּדֹור, ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא אֹו ּדין ּבית ראׁש ְְִִִֵֵֶֶַָָֹודֹור,
על מלּמד והּוא מרּבֹותיו, ׁשּׁשמע הּׁשמּועֹות זכרֹון ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָלעצמֹו
ּכחֹו, ּכפי לעצמֹו ּכֹותב ואחד אחד ּכל וכן ּברּבים. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפה
ּומּדברים ׁשּׁשמע, ּכמֹו ּומהלכֹותיה הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבאּור
מּפי למדּום ׁשּלא ּבּדינים ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹׁשּנתחּדׁשּו
עליהן והסּכימּו מּדֹות, עׂשרה מּׁשלׁש ּבמּדה אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּׁשמּועה
הּקדֹוׁש. רּבנּו עד ּתמיד, הּדבר היה וכ הּגדֹול. ּדין ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבית
והּפרּוׁשין הּבאּורין וכל הּדינין וכל הּׁשמּועֹות ּכל קּבץ ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָוהּוא
ודֹור, ּדֹור ּכל ׁשל ּדין ּבית וׁשּלמדּו רּבנּו, מּמׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּׁשמעּו
לחכמים וׁשּננֹו הּמׁשנה. ספר מהּכל וחּבר ּכּלּה; הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּבכל
ּבכל ורּבצּו ּכּלם, ּוכתבּוהּו יׂשראל; לכל ונגלה ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֻּברּבים,
ולּמה מּיׂשראל. ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקֹום,
לפי ׁשהיה? ּכמֹות הּדבר הּניח ולא ,ּכ הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹעׂשה
מתחּדׁשֹות והּצרֹות והֹולכין, מתמעטין ׁשהּתלמידים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשראה
ויׂשראל ּומתּגּברת, ּבעֹולם ּפֹוׁשטת הרׁשעה ּומלכּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּובאֹות,
ּביד להיֹות אחד חּבּור חּבר - לקצוֹות והֹולכין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָמתּגלּגלין
הּוא ימיו ּכל ויׁשב יּׁשכח; ולא ּבמהרה ׁשּילמדּוהּו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּכּלם,
החכמים ּגדֹולי הם ואּלּו ּברּבים. הּמׁשנה ולּמד ּדינֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית
ׁשמעֹון מּמּנּו: וקּבלּו הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהיּו
חּיא, ורּבי חמא, ּבר חנינה ורּבי אפס, ורּבי ּבניו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָוגמליאל
ורּבי יֹוחנן, ורּבי ּוׁשמּואל, קּפרא, ּובר יּנאי, ורּבי ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָורב,
ועּמהן מּמּנּו, ׁשּקּבלּו החכמים ּגדֹולי הם אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהֹוׁשעיה.
האחד ׁשאּלּו ּפי על אף החכמים. מּׁשאר ּורבבֹות ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָאלפים
קטן יֹוחנן רּבי ּבמדרׁשֹו, ועמדּו הּקדֹוׁש מרּבנּו קּבלּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָעׂשר
וכן ּתֹורה. מּמּנּו וקּבל יּנאי לרּבי היה ּתלמיד ּכן ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה,
רב חמא. ּבר חנינה מרּבי קּבל ּוׁשמּואל יּנאי, מרּבי קּבל ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָרב
חּיא ורּבי הּמׁשנה, עּקרי ּולהֹודיע לבאר וספרי ספרא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָחּבר
ּובר הֹוׁשעיה רּבי וכן הּמׁשנה. עניני לבאר הּתֹוספּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָחּבר
חּבר יֹוחנן ורּבי הּמׁשנה, ּדברי לבאר הּבריתֹות חּברּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָקּפרא
ּבקרּוב הּבית חרּבן אחר יׂשראל ּבארץ הירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻהּתלמּוד
ּוׁשמּואל מרב ׁשּקּבלּו החכמים ּומּגדֹולי ׁשנה. מאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁש
ּומּגדֹולי ּכהנא; ורב נחמן, ורב יהּודה, ורב הּונא, רב -ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
אּמי, ורּבי חנא, ּבר ּבר רּבה - יֹוחנן מרּבי ׁשּקּבלּו ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהחכמים
ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל אבּון. ורּבי ּדימי, ורב אּסי, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָורּבי
החכמים ּומּכלל יֹוסף. ורב רּבה יהּודה, ּומרב הּונא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָמרב
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מרב ּגם קּבלּו ּוׁשניהם ורבא; אּביי יֹוסף, ורב מרּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּקּבלּו
ּומר ורבינא; אׁשי רב מרבא, ׁשּקּבלּו החכמים ּומּכלל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנחמן.

ּומרבינא. אׁשי, רב מאביו קּבל אׁשי רב ִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבר
ארּבעים - הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה עד אׁשי מרב ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנמצא
(ג) מרּבה, ורבא (ב) מרבא, אׁשי רב (א) הן: ואּלּו ְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָּדֹורֹות,
ּוׁשמּואל, ורב יֹוחנן מרּבי הּונא ורב (ד) הּונא, מרב ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָורּבה
ורּבנּו (ו) הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּוׁשמּואל ורב יֹוחנן ורּבי ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָ(ה)
ּגמליאל מרּבן ׁשמעֹון ורּבן (ז) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש
ורּבן (ט) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ּגמליאל ורּבן (ח) ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאביו,
הּזקן ּגמליאל ורּבן (י) אביו, הּזקן ּגמליאל מרּבן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָׁשמעֹון
אביו מהּלל ׁשמעֹון ורּבן (יא) אביו, ׁשמעֹון מרּבן ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאביו
ּוׁשמעיה (יג) ואבטליֹון, מּׁשמעיה וׁשּמאי והּלל (יב) ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָוׁשּמאי,
מיהֹוׁשע וׁשמעֹון ויהּודה (יד) וׁשמעֹון, מיהּודה ְְְְְְְִִִִִַַַָָֻואבטליֹון
ּבן מּיֹוסף ונּתאי ויהֹוׁשע (טו) הארּבלי, ונּתאי ּפרחיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבן
יֹוחנן ּבן ויֹוסף יֹועזר ּבן ויֹוסף (טז) יֹוחנן, ּבן ויֹוסף ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָיֹועזר
וׁשמעֹון (יח) הּצּדיק, מּׁשמעֹון ואנטיגנֹוס (יז) ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַמאנטיגנֹוס,
(כא) מּירמיה, ּוברּו (כ) ,מּברּו ועזרא (יט) מעזרא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּצּדיק
וחבּקּוק (כג) מחבּקּוק, ּוצפניה (כב) מּצפניה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָוירמיה
ּומיכה (כו) מּמיכה, ויֹואל (כה) מּיֹואל, ונחּום (כד) ְְִִִִִֵֵַַָָמּנחּום,
(כט) מהֹוׁשע, ועמֹוס (כח) מעמֹוס, ויׁשעיה (כז) ְְְִִֵֵֵַַַָָָָמיׁשעיה,
ויהֹוידע (לא) מיהֹוידע, ּוזכריה (ל) מּזכריה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָוהֹוׁשע

מ ואליׁשע (לב) (לד)מאליׁשע, מאחּיה, ואלּיהּו (לג) אלּיהּו, ְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
(לז) מעלי, ּוׁשמּואל (לו) מּׁשמּואל, ודוד (לה) מּדוד, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָואחּיה
מּמׁשה ויהֹוׁשע (לט) מיהֹוׁשע, ּופינחס (לח) מּפינחס, ְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹֻֻועלי
ה' מעם ׁשּכּלם נמצא - הּגבּורה מּפי רּבנּו ּומׁשה (מ) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻרּבנּו,

יׂשראל. ְֱִֵֵָֹאלהי
ראׁשי מהם - הּדֹורֹות ּגדֹולי הם הּנזּכרים, החכמים אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
ועּמהם ּגדֹולה. מּסנהדרי ּומהם ּגלּיֹות, ראׁשי ּומהם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻיׁשיבֹות,
רבינא ועּמהם. מהם ׁשּׁשמעּו ּורבבֹות אלפים ודֹור, ּדֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבכל
ׁשחּבר הּוא אׁשי ורב הּתלמּוד; חכמי סֹוף הם אׁשי, ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָורב
יֹוחנן רּבי ׁשחּבר אחר ׁשנער, ּבארץ הּבבלי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּתלמּוד
הּתלמּודין ׁשני וענין ׁשנה. מאה ּבכמֹו הירּוׁשלמי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּתלמּוד
ּודברים עמּקֹותיה, ּובאּור הּמׁשנה ּדברי ּפרּוׁש הּוא -ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
ועד הּקדֹוׁש רּבנּו מימֹות ּדין ּובית ּדין ּבית ּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנתחּדׁשּו
ּומּספרא הּתֹוספּתא, ּומן הּתלמּודים, ּומּׁשני הּתלמּוד. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָחּבּור
והּמּתר, האסּור יתּבאר מּכּלם - הּתֹוספּתֹות ּומן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻוספרי,
ּכמֹו והּפסּול, הּכׁשר והּפטּור, החּיב והּטהֹור, ְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָהּטמא

מּסיני. מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ְִִִִִִִִִֶֶֶַֹׁשהעּתיקּו
ּדֹור ׁשּבכל ּונביאים חכמים ׁשּגזרּו ּדברים מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּגם
ּבפרּוׁש, מּמׁשה ׁשּׁשמעּו ּכמֹו לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹודֹור,
למׁשמרּתי. מׁשמרת עׂשּו מׁשמרּתי", את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר
ׁשּנהגּו אֹו ׁשהתקינּו והּתּקנֹות הּמנהגֹות מהם יתּבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
לפי הּדֹור, אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ׁשראּו ּכמֹו ודֹור, ּדֹור ְְְִִֵֶֶַָָָּבכל
יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא ׁשּנאמר: מהם, לסּור ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאסּור
ׁשּלא מפלאים ודינין מׁשּפטים וכן ּוׂשמאל". ימין - ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻל
ּבּמּדֹות הּדֹור אֹותֹו ׁשל ּדין ּבית ּבהם ודנּו מּמׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹקּבלּום
ׁשהּדין וגמרּו הּזקנים, אֹותן ּופסקּו ּבהן, נדרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּתֹורה
ימיו. ועד מׁשה מימֹות ּבּתלמּוד, אׁשי רב חּבר הּכל הּוא. ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּכ

הּתֹורה: ּדברי לפרׁש אחרים, חּבּורים מׁשנה חכמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָוחּברּו
ספר ּבאּור חּבר הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו הֹוׁשעיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָרּבי
סֹוף עד ׁשמֹות" מ"אּלה ּפרׁש יׁשמעאל ורּבי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָּבראׁשית.
חּבר עקיבה רּבי וכן 'מכילּתא'; הּנקרא והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה,
והּכל מדרׁשֹות. חּברּו אחריהם אחרים וחכמים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמכילּתא.

הּבבלי. הּתלמּוד קדם ְְִֶַַַַַֹֻחּבר
יׂשראל חכמי ּגדֹולי סֹוף וחבריהם, אׁשי ורב רבינא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָנמצא
ּתּקנֹות והתקינּו ּגזרֹות וׁשּגזרּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמעּתיקים
ּבכל ּומנהגֹותם ותּקנתם ּגזרתם ּופׁשטה מנהגֹות ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָָוהנהיגּו
רב ׁשל ּדינֹו ּבית ואחר מֹוׁשבֹותיהם. מקֹומֹות ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראל,
ּבכל יׂשראל נתּפּזרּו ּוגמרֹו, ּבנֹו ּבימי הּתלמּוד ׁשחּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאׁשי,
הרחֹוקים; ולאּיים לּקצוֹות והּגיעּו יתר, ּפּזּור ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָהארצֹות
ונתמעט ּבגיסֹות, הּדרכים ונׁשּתּבׁשּו ּבעֹולם, קטטה ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָורבתה
ּביׁשיבֹותיהם ללמד יׂשראל נתּכּנסּו ולא ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתלמּוד
יחידים מתקּבצים אּלא מּקדם. ׁשהיּו ּכמֹו ּורבבֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹאלפים
ּומדינה, מדינה ּובכל ועיר עיר ּבכל קֹורא ה' אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהּׂשרידים
ויֹודעים ּכּלם, החכמים ּבחּבּורי ּומבינים ּבּתֹורה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻועֹוסקים
אחר ׁשעמד ּדין ּבית וכל הּוא. היא הּמׁשּפט ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהם
לבני הנהיג אֹו התקין אֹו וגזר ּומדינה מדינה ּבכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָהּתלמּוד
ּבכל מעׂשיו ּפׁשטּו לא - רּבֹות מדינֹות לבני אֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹמדינתֹו
ּבית והיֹות הּדרכים, וׁשּבּוׁש מֹוׁשבֹותיהם רחק מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל,
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּובית יחידים, הּמדינה אֹותּה ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדין
אין ,לפיכ הּתלמּוד. חּבּור קדם ׁשנים מּכּמה ּבטל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד
ואין אחרת, מדינה ּבמנהג לנהג זֹו מדינה אנׁשי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכֹופין
אחר ּדין ּבית ׁשּגזרּה ּגזרה לגזר זה ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומרין
ּכ הּמׁשּפט ׁשּדר מהּגאֹונים אחד לּמד אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמדינתֹו.

ּדרה זה ׁשאין אחריו ׁשעמד אחר ּדין לבית ונתּבאר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּוא,
למי אּלא לראׁשֹון, ׁשֹומעין אין - ּבּתלמּוד הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּפט

אחרֹון. ּבין ראׁשֹון, ּבין לדבריו, נֹוטה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּדעת
ׁשּנתחּדׁשּו ּומנהגֹות ותּקנֹות ּוגזרֹות ּבדינים הּללּו, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּודברים
הּבבלי, ׁשּבּתלמּוד הּדברים ּכל אבל הּתלמּוד. חּבּור ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָאחר
וכל ועיר עיר ּכל וכֹופין ּבהן; ללכת יׂשראל ּכל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָחּיבים
חכמים ׁשּנהגּו הּמנהגֹות ּבכל לנהג ּומדינה ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹמדינה
וכל הֹואיל ּבתּקנֹותם, וללכת ּגזרֹותם ולגזר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתלמּוד,
יׂשראל, ּכל עליהם הסּכימּו ׁשּבּתלמּוד הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשּדנּו אֹו ׁשהנהיגּו אֹו ׁשּגזרּו אֹו ׁשהתקינּו החכמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָואֹותם
רּבן, אֹו יׂשראל חכמי ּכל הם הּוא, ּכ ׁשהּמׁשּפט ולמדּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּדין
עד ּדֹור, אחר ּדֹור ּכּלּה הּתֹורה ּבעּקרי הּקּבלה ׁשּׁשמעּו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהן
חּבּור אחר ׁשעמדּו החכמים ּכל הּׁשלֹום. עליו רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשה
הּנקראים הם - ּבחכמתם ׁשם להם ויצא ּבֹו, ּובנּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּתלמּוד
ּובארץ יׂשראל ּבארץ ׁשעמדּו הּגאֹונים אּלּו וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּגאֹונים'.
לאֹור והֹוציאּו הּתלמּוד ּדר למדּו - ּובצרפת ּובספרד ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשנער
למאד; עד ּדרּכֹו עמּקה ׁשּדר לפי עניניו, ּובארּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּתעלּומֹותיו
לפי אחרֹות, לׁשֹונֹות עם מערב ארּמי ּבלׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָֹועֹוד,
ׁשחּבר ּבעת ּבׁשנער לּכל ּברּורה היתה הּלׁשֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשאֹותּה
הּגאֹונים, ּבימי ּבׁשנער וכן הּמקֹומֹות ּבׁשאר אבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּתלמּוד;
ּוׁשאלֹות אֹותֹו. ׁשּמלּמדים עד הּלׁשֹון אֹותּה מּכיר אדם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאין
היה אׁשר ּגאֹון לכל ועיר עיר ּכל אנׁשי ׁשֹואלין ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָרּבֹות
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"ּבּכתף ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּכׁשּנֹוׂשאים הּכתף על הארֹון ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלׂשאת
הּמׁשחה, ּבׁשמן ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים למׁשח (לה) ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹיּׂשאּו".

(לו) קדׁש". מׁשחת "ׁשמן עֹובדיםׁשּנאמר: הּכהנים להיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ּכאחד, עֹובדים ּובּמֹועדים מׁשמרֹות, מׁשמרֹות ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּבּמקּדׁש
(לז) האבֹות". על ממּכריו, לבד הּלוי... יבא "וכי ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּכׁשאר עליהן ּומתאּבלין לקרֹוביהן מּטּמאים הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלהיֹות
(לח) יּטּמא". "לּה ׁשּנאמר: להתאּבל, מצּוין ׁשהן ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיׂשראל
אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: ּבתּולה, נֹוׂשא ּגדֹול ּכהן ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלהיֹות
ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּתמידין להקריב (לט) יּקח". ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָבבתּוליה
ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן להקריב (מ) תמיד". עלה לּיֹום, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹ"ׁשנים
קרּבן להֹוסיף (מא) ּובניו". אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹיֹום,
כבׂשים". ׁשני - הּׁשּבת "ּוביֹום ׁשּנאמר: ׁשּבת, ּבכל ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ׁשּנאמר: וחדׁש, חדׁש ראׁש ּבכל קרּבן להֹוסיף ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ(מב)
הּפסח, ּבחג קרּבן להֹוסיף (מג) חדׁשיכם". ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ"ּובראׁשי
להקריב (מד) לה'". אּׁשה ּתקריבּו ימים "ׁשבעת ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
אחד, ּכבׂש עם ּפסח ׁשל ראׁשֹון מּמחרת העמר ְֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמנחת
ּביֹום קרּבן להֹוסיף (מה) עמר". את "והבאתם ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
הּלחם ׁשּתי להביא (מו) הּבּכּורים". "ּוביֹום ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָעצרת,
ׁשּנאמר: עצרת, ּביֹום הּלחם ּבגלל הּקרבים הּקרּבנֹות ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעם
הּלחם". על והקרבּתם ּתנּופה לחם ּתביאּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ"מּמֹוׁשבתיכם
הּׁשביעי "ּובחדׁש ׁשּנאמר: הּׁשנה, ּבראׁש קרּבן להֹוסיף ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(מז)
ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום קרּבן להֹוסיף (מח) לחדׁש". ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּבאחד
ּביֹום הּיֹום עבֹודת לעׂשֹות (מט) הּׁשביעי". לחדׁש ְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ"ּובעׂשֹור
ּבקר", ּבן ּבפר הּקדׁש, אל אהרן יבא "ּבזאת ׁשּנאמר: ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהּצֹום,
קרּבן להֹוסיף (נ) מֹות. אחרי ּבפרׁשת הּכתּובה העבֹודה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָוכל
ריח אּׁשה עלה "והקרבּתם ׁשּנאמר: הּסּכֹות, חג ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻּביֹום
ּבפני רגל ּכי עצרת, ׁשמיני ּביֹום קרּבן להֹוסיף (נא) ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹניחח".
ּברגלים, לחג (נב) הּׁשמיני". "ּבּיֹום ׁשּנאמר: הּוא, ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
ּברגלים, להראֹות (נג) לי". ּתחג רגלים "ׁשלׁש ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
(נד) ."זכּור כל יראה - ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
לׁשחט (נה) ."ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּברגלים, ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלׂשמח
לאכל (נו) קהל". ּכל אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: הּפסח, ְְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּכבׂש
"ואכלּו ׁשּנאמר: ּבניסן, עׂשר חמּׁשה ּבלילי צלי ּפסח ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׂשר

הּבׂשר". הּׁשניאת "ּבחדׁש ׁשּנאמר: ׁשני, ּפסח לעׂשֹות (נז) ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מּצה על ׁשני ּפסח ּבׁשר את לאכל (נח) עׂשר". ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
לתקע (נט) יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶַַַַָֹֹֹֻּומרֹור,
"ּותקעּתם ׁשּנאמר: הּצרֹות, ּובׁשעת הּקרּבנֹות על ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַָָָּבחצֹוצרֹות
ׁשמיני מּיֹום ּבהמה קרּבנֹות ּכל להיֹות (ס) ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹּבחצצרת".
ּכל להיֹות (סא) והלאה". הּׁשמיני "מּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָוהלאה,
(סב) לרצֹון". יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: ּתמים, ּבהמה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן
מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ׁשּנאמר: קרּבן, ּכל ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלמלח
(סד) קרּבנֹו". עלה "אם ׁשּנאמר: העֹולה, מעׂשה ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ(סג)
(סה) החּטאת". ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: החּטאת, ֱֲֵֶֶַַַַַַַָָֹמעׂשה
מעׂשה (סו) האׁשם". ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: האׁשם, ֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעׂשה
(סז) הּׁשלמים". זבח ּתֹורת "וזאת ׁשּנאמר: הּׁשלמים, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹזבח
מנחה". קרּבן תקריב ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: הּמנחה, ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשה
ׁשּנאמר: ּבהֹוראה, טעּו אם קרּבן ּדין ּבית להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָ(סח)
קרּבן הּיחיד להקריב (סט) יׁשּגּו". יׂשראל עדת ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ"ואם

ּכרת, עליה ׁשחּיבים תעׂשה לא ּבמצות ׁשגג אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחּטאת
אם קרּבן הּיחיד להקריב (ע) תחטא". ּכי "ונפׁש ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
חטא, לא אֹו חּטאת עליו ׁשחּיבים חטא חטא אם לֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנסּתּפק
הּוא וזה אׁשמֹו"; את והביא ואׁשם... ידע "ולא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹו ּבמעילה, הּׁשֹוגג להקריב (עא) ּתלּוי'. 'אׁשם ְְְְִִִִֵַַָָָָָּנקרא
ּבפּקדֹון ׁשּכפר אֹו חרּופה, ּבׁשפחה אֹו ּבגזלה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהחֹוטא
וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה אׁשם; קרּבן מביא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָונׁשּבע
תּגיע לא "אם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ(עב)
חטא מּכל ה' לפני להתוּדֹות (עג) תּׂשיג". לא "ואם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹידֹו",
הּקרּבן, ּבׁשעת וׁשּלא הּקרּבן ּבׁשעת האדם, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיעׂשה
להקריב (עד) עׂשּו". אׁשר חּטאתם את "והתוּדּו ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
(עה) הּזב". יטהר "וכי ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר קרּבן ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּזב
טהרה "ואם ׁשּנאמר: ׁשּתטהר, אחר קרּבן הּזבה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהקריב
ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר קרּבן הּמצרע להקריב (עו) ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמּזֹובּה".
אחר קרּבן הּיֹולדת להקריב (עז) הּׁשמיני...". ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ"ּובּיֹום

י "ּובמלאת ׁשּנאמר: לעּׂשרׁשּתטהר, (עח) טהרּה". מי ְְְְֱֳִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
לקּדׁש (עט) וצאן". ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּבהמה,
הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּולהקריבֹו, הּטהֹורה הּבהמה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָּבכֹור
ּפדה א" ׁשּנאמר: אדם, ּבכֹור לפּדֹות (פ) יּולד...". ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר
ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לפּדֹות (פא) האדם". ּבכֹור את ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָתפּדה
ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לערף (פב) בׂשה". ּתפּדה חמֹור ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹ"ּופטר
ׁשּיׁש הּקרּבנֹות ּכל להביא (פג) וערפּתֹו". תפּדה לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ואם
ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל ּבנדבה אֹו ּבחֹובה האדם ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָעל
ּכל להקריב (פד) ׁשּמה". והבאתם ּׁשּמה, "ּובאת ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבבית ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות
לארץ מחּוצה הּקרּבנֹות ּבהבאת להּטּפל (פה) מצּוּך". ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאנכי
,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר קדׁשי "רק ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלבית
אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּובאת"; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתּׂשא
ויהיּו מּומים ּבעלי קדׁשים לפּדֹות (פו) לארץ. חּוצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבקדׁשי
מּפי ּתזּבח"; נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֻמּתרים,
הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשמּועה
הּוא "והיה ׁשּנאמר: קדׁש, הּתמּורה להיֹות (פז) ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּפדּו.
ׁשּנאמר: מנחֹות, ׁשירי לאכל (פח) ּקדׁש". יהיה ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּותמּורתֹו
ּבׂשר לאכל (פט) ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"והּנֹותרת
(צ) ּבהם". ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו ׁשּנאמר: ואׁשם, ְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻחּטאת
ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ׁשּנטמא, קדׁש ּבׂשר ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלׂשרף
- הּזבח מּבׂשר "והּנֹותר ׁשּנאמר: נֹותר, לׂשרף (צא) ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹטמא".
ׂשערֹו, הּנזיר לגּדל (צב) יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּיֹום
ׂשערֹו הּנזיר לגּלח (צג) ראׁשֹו". ׂשער ּפרע "ּגּדל ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
נטמא, אם נזרֹו ימי ּבתֹו אֹו נזרֹו, ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹעל
מה ּכל אדם לקּים (צד) עליו". מת ימּות "וכי ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּבהם, וכּיֹוצא צדקה אֹו מּקרּבן ּבׂשפתיו, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּׁשּיֹוציא
נדרים ּבהפרת לדּון (צה) ועׂשית". ּתׁשמר ,ׂשפתי ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ"מֹוצא
ּבנבלה הּנֹוגע ּכל להיֹות (צו) ּבּתֹורה. האמּורין הּדינים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָּבכל
ׁשמנה להיֹות (צז) הּבהמה". מן ימּות "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטמא,

הּטמא". לכם "וזה ׁשּנאמר: מטּמאין, להיֹותׁשרצים (צח) ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
(צט) יאכל". אׁשר האכל "מּכל ׁשּנאמר: מתטּמאין, ְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהאכלין
הּיֹולדת להיֹות (ק) לאחרים. ּומטּמאה טמאה הּנּדה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהיֹות
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מׁשיבים והם ׁשּבּתלמּוד, קׁשים ּדברים להם לפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבימיהם,
הּתׁשּובֹות, מקּבצים הּׁשֹואלים ואֹותם חכמתם, ּכפי ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָלהם
ׁשּבכל הּגאֹונים חּברּו ּגם מהם. להבין ספרים מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָועֹוׂשין
הלכֹות ׁשּפרׁש מי מהם הּתלמּוד: לבאר חּבּורים ודֹור, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדֹור
ּבימיו, ׁשּנתקּׁשּו יחידים ּפרקים ׁשּפרׁש מי ּומהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיחידֹות,
הלכֹות חּברּו ועֹוד ּוסדרים. מּסכּתֹות ׁשּפרׁש מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומהם
ּבדברים והּפטּור, והחּיב והּמּתר האסּור ּבענין ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֻּפסּוקֹות,
ׁשאינֹו מי למּדע קרֹובים ׁשּיהיּו ּכדי להם, צריכה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּׁשעה
ׁשעׂשּו ה' מלאכת היא וזֹו ּתלמּוד. ׁשל לעמקֹו לירד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָיכֹול
זה, זמן ועד הּתלמּוד ׁשחּבר מּיֹום יׂשראל, ּגאֹוני ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּה
והיא הּבית, לחרּבן ואלף מאה אחר ׁשמינית ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהיא
לבריאת וׁשבע ּוׁשלׁשים מאֹות ּותׁשע אלפים ארּבעת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹׁשנת

ָעֹולם.
הּכל, את ׁשעה ודחקה יתרֹות, צרֹות ּתכפּו הּזה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובּזמן
אֹותן ,לפיכ נסּתּתרה; נבֹונינּו ּובינת חכמינּו, חכמת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָואבדה
ׁשהם וראּו הּגאֹונים, ׁשחּברּו והּתׁשּובֹות וההלכֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּפרּוׁשין
ּכראּוי עניניהם מבין ואין ּבימינּו, נתקּׁשּו מבארים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדברים
עצמֹו: הּתלמּוד לֹומר, צרי ואין ּבמסּפר. מעט ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאּלא
ׁשהם - והּתֹוספּתֹות וספרי, וספרא, והּירּוׁשלמי, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּבבלי,
יּודע ּכ ואחר ,אר ּוזמן חכמה ונפׁש רחבה ּדעת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹצריכין
ּדיני ּוׁשאר והּמּתרים האסּורים ּבּדברים הּנכֹוחה הּדר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמהם
מיימֹון ּבן מׁשה אני חצני, נערּתי זה ּומּפני הּוא. היא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּתֹורה
ּבאּלּו ּובינֹותי הּוא, ּברּו הּצּור על ונׁשענּתי ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהּספרּדי,
אּלּו מּכל הּמתּבררים ּדברים לחּבר וראיתי ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָהּספרים,
ׁשאר עם והּטהֹור הּטמא והּמּתר האסּור ּבענין ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻהחּבּורים,
ׁשּתהא עד קצרה, ודר ּברּורה ּבלׁשֹון ּכּלם הּתֹורה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּדיני
ולא קׁשיא ּבלא - הּכל ּבפי סדּורה ּכּלּה ּפה ׁשּבעל ְְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹֹֻֻּתֹורה
ּדברים אּלא ּבכה, אֹומר וזה ּבכה אֹומר זה לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹּפרּוק,
מּכל יתּבאר אׁשר הּמׁשּפט ּפי על נכֹונים, קרֹובים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָּברּורים
ועד הּקדֹוׁש רּבנּו מימֹות הּנמצאים והּפרּוׁשים החּבּורים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָאּלּו
ּכל ּבדין ולּגדֹול לּקטן ּגלּויין הּדינין ּכל ׁשּיהיּו עד ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹעכׁשו,

ׁש הּדברים ּכל ּובדין ׁשלמצוה, ּכללֹו ּונביאים. חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָ
ּבדין ּבעֹולם אחר לחּבּור צרי אדם יהא ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּדבר
ּפה ׁשּבעל לּתֹורה מקּבץ זה חּבּור יהיה אּלא יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּדיני
מׁשה מימֹות ׁשּנעׂשּו והּגזרֹות והּמנהגֹות הּתּקנֹות עם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכּלּה,
ּבכל הּגאֹונים לנּו ׁשּפרׁשּו ּוכמֹו הּתלמּוד, חּבּור ועד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָרּבנּו
חּבּור ׁשם קראתי לפיכ הּתלמּוד. אחר ׁשחּברּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּבּוריהם
ּתחּלה, ׁשּבכתב ּתֹורה קֹורא ׁשאדם לפי - ּתֹורה' 'מׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָזה
ּכּלּה, ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מּמּנּו ויֹודע ּבזה, קֹורא ּכ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻואחר
חּבּור לחּלק וראיתי ּביניהם. אחר ספר לקרֹות צרי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָואינֹו
לפרקים ההלכֹות ואחּלק וענין, ענין ּבכל הלכֹות הלכֹות ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָזה
קטּנֹות, להלכֹות אֹותֹו אחּלק ּופרק ּפרק וכל ענין; ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבאֹותֹו
וענין ענין ׁשּבכל ההלכֹות אּלּו ּפה. על סדּורים ׁשּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכדי
והיא ּבלבד, אחת מצוה מׁשּפטי ׁשהן הלכֹות מהן יׁש -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
עצמֹו, ּבפני ענין והּוא הרּבה קּבלה ּדברי ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמצוה
אם הרּבה, מצוֹות מׁשּפטי ּכֹוללים ׁשהם הלכֹות מהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָויׁש
זה חּבּור ׁשחּלּוק מּפני אחד; ּבענין ּכּלן הּמצוֹות אֹותן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻיהיּו
לּקֹורא ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמצוֹות, מנין לפי לא הענינים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלפי

ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש לדֹורֹות, הּנֹוהגֹות הּתֹורה מצוֹות ּומנין ְְְְֲִִֵֵַַַָֹּבֹו.
וארּבעים, ׁשמֹונה מאתים עׂשה מצוֹות מהם מצוֹות: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעׂשרה
תעׂשה לא מצוֹות ּומהם אדם; ׁשל אבריו מנין להם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹסימן
החּמה. ׁשנת ימי מנין להן סימן וחמׁש, וׁשּׁשים מאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשלׁש

ה'תשע"א ב' אדר כ"ה חמישי יום

dUr zFevn¦§£¥
אלֹוּה, ׁשם ׁשּיׁש לידע עׂשה, מּמצוֹות ראׁשֹונה מצוה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ(א)
"ה' ׁשּנאמר: ליחדֹו, (ב) ."אלהי ה' "אנכי ְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: לאהבֹו, (ג) אחד". ה' ְְְֱֱֳֵֵֶֶֶַַָָָָֹאלהינּו,
ּתירא". אלהי ה' "את ׁשּנאמר: מּמּנּו, ליראה (ד) ."ְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאלהי
עבֹודה אלהיכם"; ה' את "ועבדּתם ׁשּנאמר: להתּפּלל, ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ(ה)
להּׁשבע (ז) תדּבק". "ּובֹו ׁשּנאמר: ּבֹו, לדבקה (ו) ּתפּלה. ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָזֹו
ּבדרכיו להּדמֹות (ח) ּתּׁשבע". "ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשמֹו,
לקּדׁש (ט) ּבדרכיו". "והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּטֹובים
לקרֹות (י) יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ׁשּנאמר: ׁשמֹו, ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָאת
בׁשכּב ּבם... "ודּברּת ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּפעמים ׁשמע ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָקרּית
"וׁשּננּתם ׁשּנאמר: ּוללּמדּה, ּתֹורה ללמד (יא) ."ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹּובקּומ
לטטפת "והיּו ׁשּנאמר: ּבראׁש, ּתפּלין לקׁשר (יב) ."ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלבני
"ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: ּבּיד, ּתפּלין לקׁשר (יג) ."עיני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבין
להם "ועׂשּו ׁשּנאמר: ציצית, לעׂשֹות (יד) ."יד על ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָלאֹות

מזּוזֹותציצת". על "ּוכתבּתם ׁשּנאמר: מזּוזה, לקּבע (טו) ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹ
ּבמֹוצאי ּתֹורה לׁשמע העם את להקהיל (טז) ."ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבית
איׁש ּכל לכּתב (יז) העם". את "הקהל ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשביעית,
הּזאת". הּׁשירה את לכם "ּכתבּו ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּתֹורה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹספר
ּכל ׁשל האחד על יתר לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל לכּתב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ(יח)
את לֹו "וכתב ׁשּנאמר: ּתֹורֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאדם,
ׁשּנאמר: הּמזֹון, אחר לבר (יט) הּזאת". הּתֹורה ְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמׁשנה
ּבית לבנֹות (כ) ."אלהי ה' את ּוברכּת - וׂשבעּת ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"ואכלּת,
מּבית ליראה (כא) מקּדׁש". לי "ועׂשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָהּבחירה,
ּתמיד, זה ּבית לׁשמר (כב) ּתיראּו". "ּומקּדׁשי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹזה,
להיֹות (כג) העדת". אהל לפני ,אּת ּובני "ואּתה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
(כד) הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, עֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּלוי
"ורחצּו ׁשּנאמר: העבֹודה, ּבׁשעת ורגליו ידיו הּכהן ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלקּדׁש
אתֹו יער" ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, נרֹות לער (כה) ּובניו". ְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹאהרן
"ּכה ׁשּנאמר: יׂשראל, את הּכהנים לבר (כו) ּובניו". ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאהרן
ה' לפני ּולבֹונה לחם להסּדיר (כז) יׂשראל". ּבני את ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָתברכּו
(כח) ּפנים". לחם הּׁשלחן על "ונתּת ׁשּנאמר: ׁשּבת, ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבכל
אהרן עליו "והקטיר ׁשּנאמר: ּבּיֹום, ּפעמים קטרת ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹלהקטיר
ּתמיד, העֹולה ּבמזּבח אׁש להבעיר (כט) סּמים". ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹקטרת
את להרים (ל) הּמזּבח". על ּתּוקד ּתמיד "אׁש, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
(לא) הּדׁשן". את "והרים ׁשּנאמר: הּמזּבח, מעל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַהּדׁשן
ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, ׁשהּוא ׁשכינה מּמחנה טמאים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשלח
לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה, מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו
ּדבר לכל ּולהקּדימֹו אהרן ׁשל לזרעֹו ּכבֹוד לחלק ְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹֹ(לב)
הּכהנים להלּביׁש (לג) "וקּדׁשּתֹו". ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּבּקדּׁשה,
(לד) קדׁש". בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: ּכהּנה, ּבגדי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלעבֹודה
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"ּבּכתף ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּכׁשּנֹוׂשאים הּכתף על הארֹון ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלׂשאת
הּמׁשחה, ּבׁשמן ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים למׁשח (לה) ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹיּׂשאּו".

(לו) קדׁש". מׁשחת "ׁשמן עֹובדיםׁשּנאמר: הּכהנים להיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ּכאחד, עֹובדים ּובּמֹועדים מׁשמרֹות, מׁשמרֹות ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּבּמקּדׁש
(לז) האבֹות". על ממּכריו, לבד הּלוי... יבא "וכי ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּכׁשאר עליהן ּומתאּבלין לקרֹוביהן מּטּמאים הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלהיֹות
(לח) יּטּמא". "לּה ׁשּנאמר: להתאּבל, מצּוין ׁשהן ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיׂשראל
אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: ּבתּולה, נֹוׂשא ּגדֹול ּכהן ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלהיֹות
ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּתמידין להקריב (לט) יּקח". ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָבבתּוליה
ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן להקריב (מ) תמיד". עלה לּיֹום, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹ"ׁשנים
קרּבן להֹוסיף (מא) ּובניו". אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹיֹום,
כבׂשים". ׁשני - הּׁשּבת "ּוביֹום ׁשּנאמר: ׁשּבת, ּבכל ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ׁשּנאמר: וחדׁש, חדׁש ראׁש ּבכל קרּבן להֹוסיף ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ(מב)
הּפסח, ּבחג קרּבן להֹוסיף (מג) חדׁשיכם". ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ"ּובראׁשי
להקריב (מד) לה'". אּׁשה ּתקריבּו ימים "ׁשבעת ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
אחד, ּכבׂש עם ּפסח ׁשל ראׁשֹון מּמחרת העמר ְֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמנחת
ּביֹום קרּבן להֹוסיף (מה) עמר". את "והבאתם ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
הּלחם ׁשּתי להביא (מו) הּבּכּורים". "ּוביֹום ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָעצרת,
ׁשּנאמר: עצרת, ּביֹום הּלחם ּבגלל הּקרבים הּקרּבנֹות ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעם
הּלחם". על והקרבּתם ּתנּופה לחם ּתביאּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ"מּמֹוׁשבתיכם
הּׁשביעי "ּובחדׁש ׁשּנאמר: הּׁשנה, ּבראׁש קרּבן להֹוסיף ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(מז)
ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום קרּבן להֹוסיף (מח) לחדׁש". ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּבאחד
ּביֹום הּיֹום עבֹודת לעׂשֹות (מט) הּׁשביעי". לחדׁש ְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ"ּובעׂשֹור
ּבקר", ּבן ּבפר הּקדׁש, אל אהרן יבא "ּבזאת ׁשּנאמר: ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהּצֹום,
קרּבן להֹוסיף (נ) מֹות. אחרי ּבפרׁשת הּכתּובה העבֹודה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָוכל
ריח אּׁשה עלה "והקרבּתם ׁשּנאמר: הּסּכֹות, חג ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻּביֹום
ּבפני רגל ּכי עצרת, ׁשמיני ּביֹום קרּבן להֹוסיף (נא) ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹניחח".
ּברגלים, לחג (נב) הּׁשמיני". "ּבּיֹום ׁשּנאמר: הּוא, ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
ּברגלים, להראֹות (נג) לי". ּתחג רגלים "ׁשלׁש ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
(נד) ."זכּור כל יראה - ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
לׁשחט (נה) ."ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּברגלים, ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלׂשמח
לאכל (נו) קהל". ּכל אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: הּפסח, ְְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּכבׂש
"ואכלּו ׁשּנאמר: ּבניסן, עׂשר חמּׁשה ּבלילי צלי ּפסח ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבׂשר

הּבׂשר". הּׁשניאת "ּבחדׁש ׁשּנאמר: ׁשני, ּפסח לעׂשֹות (נז) ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מּצה על ׁשני ּפסח ּבׁשר את לאכל (נח) עׂשר". ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
לתקע (נט) יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶַַַַָֹֹֹֻּומרֹור,
"ּותקעּתם ׁשּנאמר: הּצרֹות, ּובׁשעת הּקרּבנֹות על ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַָָָּבחצֹוצרֹות
ׁשמיני מּיֹום ּבהמה קרּבנֹות ּכל להיֹות (ס) ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹֹּבחצצרת".
ּכל להיֹות (סא) והלאה". הּׁשמיני "מּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָוהלאה,
(סב) לרצֹון". יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: ּתמים, ּבהמה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן
מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ׁשּנאמר: קרּבן, ּכל ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלמלח
(סד) קרּבנֹו". עלה "אם ׁשּנאמר: העֹולה, מעׂשה ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹ(סג)
(סה) החּטאת". ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: החּטאת, ֱֲֵֶֶַַַַַַַָָֹמעׂשה
מעׂשה (סו) האׁשם". ּתֹורת "זאת ׁשּנאמר: האׁשם, ֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעׂשה
(סז) הּׁשלמים". זבח ּתֹורת "וזאת ׁשּנאמר: הּׁשלמים, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹזבח
מנחה". קרּבן תקריב ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: הּמנחה, ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשה
ׁשּנאמר: ּבהֹוראה, טעּו אם קרּבן ּדין ּבית להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָ(סח)
קרּבן הּיחיד להקריב (סט) יׁשּגּו". יׂשראל עדת ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ"ואם

ּכרת, עליה ׁשחּיבים תעׂשה לא ּבמצות ׁשגג אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחּטאת
אם קרּבן הּיחיד להקריב (ע) תחטא". ּכי "ונפׁש ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
חטא, לא אֹו חּטאת עליו ׁשחּיבים חטא חטא אם לֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנסּתּפק
הּוא וזה אׁשמֹו"; את והביא ואׁשם... ידע "ולא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹו ּבמעילה, הּׁשֹוגג להקריב (עא) ּתלּוי'. 'אׁשם ְְְְִִִִֵַַָָָָָּנקרא
ּבפּקדֹון ׁשּכפר אֹו חרּופה, ּבׁשפחה אֹו ּבגזלה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהחֹוטא
וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה אׁשם; קרּבן מביא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָונׁשּבע
תּגיע לא "אם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן להקריב ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ(עב)
חטא מּכל ה' לפני להתוּדֹות (עג) תּׂשיג". לא "ואם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹידֹו",
הּקרּבן, ּבׁשעת וׁשּלא הּקרּבן ּבׁשעת האדם, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּיעׂשה
להקריב (עד) עׂשּו". אׁשר חּטאתם את "והתוּדּו ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
(עה) הּזב". יטהר "וכי ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר קרּבן ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּזב
טהרה "ואם ׁשּנאמר: ׁשּתטהר, אחר קרּבן הּזבה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהקריב
ׁשּנאמר: ׁשּיטהר, אחר קרּבן הּמצרע להקריב (עו) ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמּזֹובּה".
אחר קרּבן הּיֹולדת להקריב (עז) הּׁשמיני...". ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ"ּובּיֹום

י "ּובמלאת ׁשּנאמר: לעּׂשרׁשּתטהר, (עח) טהרּה". מי ְְְְֱֳִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
לקּדׁש (עט) וצאן". ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּבהמה,
הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּולהקריבֹו, הּטהֹורה הּבהמה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָּבכֹור
ּפדה א" ׁשּנאמר: אדם, ּבכֹור לפּדֹות (פ) יּולד...". ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר
ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לפּדֹות (פא) האדם". ּבכֹור את ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָתפּדה
ׁשּנאמר: חמֹור, ּפטר לערף (פב) בׂשה". ּתפּדה חמֹור ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹ"ּופטר
ׁשּיׁש הּקרּבנֹות ּכל להביא (פג) וערפּתֹו". תפּדה לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ואם
ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל ּבנדבה אֹו ּבחֹובה האדם ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָעל
ּכל להקריב (פד) ׁשּמה". והבאתם ּׁשּמה, "ּובאת ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה, ּבבית ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות
לארץ מחּוצה הּקרּבנֹות ּבהבאת להּטּפל (פה) מצּוּך". ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאנכי
,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר קדׁשי "רק ׁשּנאמר: הּבחירה, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלבית
אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּובאת"; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתּׂשא
ויהיּו מּומים ּבעלי קדׁשים לפּדֹות (פו) לארץ. חּוצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבקדׁשי
מּפי ּתזּבח"; נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֻמּתרים,
הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשמּועה
הּוא "והיה ׁשּנאמר: קדׁש, הּתמּורה להיֹות (פז) ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּפדּו.
ׁשּנאמר: מנחֹות, ׁשירי לאכל (פח) ּקדׁש". יהיה ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּותמּורתֹו
ּבׂשר לאכל (פט) ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"והּנֹותרת
(צ) ּבהם". ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו ׁשּנאמר: ואׁשם, ְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻחּטאת
ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ׁשּנטמא, קדׁש ּבׂשר ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלׂשרף
- הּזבח מּבׂשר "והּנֹותר ׁשּנאמר: נֹותר, לׂשרף (צא) ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹטמא".
ׂשערֹו, הּנזיר לגּדל (צב) יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּיֹום
ׂשערֹו הּנזיר לגּלח (צג) ראׁשֹו". ׂשער ּפרע "ּגּדל ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
נטמא, אם נזרֹו ימי ּבתֹו אֹו נזרֹו, ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹעל
מה ּכל אדם לקּים (צד) עליו". מת ימּות "וכי ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּבהם, וכּיֹוצא צדקה אֹו מּקרּבן ּבׂשפתיו, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּׁשּיֹוציא
נדרים ּבהפרת לדּון (צה) ועׂשית". ּתׁשמר ,ׂשפתי ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ"מֹוצא
ּבנבלה הּנֹוגע ּכל להיֹות (צו) ּבּתֹורה. האמּורין הּדינים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָּבכל
ׁשמנה להיֹות (צז) הּבהמה". מן ימּות "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטמא,

הּטמא". לכם "וזה ׁשּנאמר: מטּמאין, להיֹותׁשרצים (צח) ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
(צט) יאכל". אׁשר האכל "מּכל ׁשּנאמר: מתטּמאין, ְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהאכלין
הּיֹולדת להיֹות (ק) לאחרים. ּומטּמאה טמאה הּנּדה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהיֹות
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יֹוסיף לא אם ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשּיהא נביא מּכל לׁשמע ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹ(קעב)
,מל למּנֹות (קעג) ּתׁשמעּון". "אליו ׁשּנאמר: יגרע, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹולא
ּבית מּכל לׁשמע (קעד) ."מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הּמׁשּפט "ועל ׁשּנאמר: ליׂשראל, להם ׁשּיעמדּו הּגדֹול ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּדין
אם רּבים, אחרי לנטֹות (קעה) ּתעׂשה". - ל יאמרּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹאׁשר
רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ּבּדינין, הּסנהדרין ּבין מחלקת ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹּתהיה
וקהל קהל ּבכל וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות (קעו) להּטֹות". -ְְְְְְְִִַַָָָָָ
(קעז) ."ל ּתּתן וׁשטרים "ׁשפטים ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹֹמּיׂשראל,
ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשעֹומדין ּבׁשעה ּדינין ּבעלי ּבין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהׁשוֹות
ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד (קעח) ."עמית ּתׁשּפט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹ"ּבצדק
(קעט) ידע". אֹו ראה אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: עדּות, ְֱֵֵֶֶַַָָָלֹו
וׁשאלּת, וחקרּת "ודרׁשּת ׁשּנאמר: הרּבה, העדים ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחקר
לעׂשֹות, ׁשּזממּו ּכמֹו זֹוממין לעדים לעׂשֹות (קפ) ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָהיטב".
את לערף (קפא) זמם". ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
ּבּנחל". העגלה את ׁשם "וערפּו ׁשּנאמר: ּכמצותּה, ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעגלה
,הּדר ל "ּתכין ׁשּנאמר: מקלט, ערי ׁשׁש להכין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ(קפב)
קֹולטֹות, הן וגם לׁשבת, ערים ללוּים לתת (קפג) ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוׁשּלׁשּת".

(קפד) ערים". ללוּים "ונתנּו מעקה,ׁשּנאמר: לעׂשֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ
זרה עבֹודה לאּבד (קפה) ."לגּג מעקה "ועׂשית ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
להרג (קפו) וגֹו'". ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: מׁשּמׁשיה, ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹוכל
ּבאׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: העיר, את ולׂשרף הּנּדחת עיר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאנׁשי
עממים ׁשבעה לאּבד (קפז) ׁשללּה". ּכל ואת העיר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָאת
להכרית (קפח) ּתחרימם". "החרם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמארץ
(קפט) עמלק". זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזרעֹו
אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: ּתדיר, עמלק לנּו ּׁשעׂשה מה ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלזּכר
ּכּמׁשּפט הרׁשּות ּבמלחמת לעׂשֹות (קצ) עמלק". ל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָעׂשה
למׁשח (קצא) עיר". אל תקרב "ּכי ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּכתּוב
ונּגׁש הּמלחמה, אל ּכקרבכם "והיה ׁשּנאמר: לּמלחמה, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכהן
ׁשּנאמר: ּבּמחנה, יד להתקין (קצב) העם". אל ודּבר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכהן
ׁשּנאמר: יתד, להתקין (קצג) לּמחנה". מחּוץ ל ּתהיה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ"ויד
הּגזל, את להׁשיב (קצד) ."אזנ על ל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"ויתד
צדקה, לּתן (קצה) ּגזל". אׁשר הּגזלה את "והׁשיב ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
עברי, לעבד להעניק (קצו) ."יד את ּתפּתח "ּפתח ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
(קצז) עברּיה. אמה וכן לֹו"; ּתעניק "העניק ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
"אם" עּמי"; את ּתלוה ּכסף "אם ׁשּנאמר: לעני, ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָלהלוֹות
ּתעביטּנּו". "והעבט ׁשּנאמר: מצוה, אּלא רׁשּות אינֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
מּפי ;"תּׁשי "לּנכרי ׁשּנאמר: ּברּבית, לנכרי להלוֹות ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָ(קצח)
הּמׁשּכֹון להׁשיב (קצט) עׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּׁשמּועה
לּתן (ר) העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב "הׁשב ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלבעליו,
להיֹות (רא) ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ׁשּנאמר: ּבזמּנֹו, ׂשכיר ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָׂשכר
ּבכרם תבא "ּכי ׁשּנאמר: ׂשכירּותֹו, ּבזמן אֹוכל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּׂשכיר
מעל אֹו חברֹו מעל לעזב (רב) ."רע ּבקמת תבא "ּכי ,"ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹרע
על הּמּׂשא להקים (רג) עּמֹו". ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבהמּתֹו,
האבדה, להׁשיב (רד) עּמֹו". ּתקים "הקם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּבהמה,
החֹוטא, להֹוכיח (רה) ."לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנאמר:
אדם ּכל לאהב (רו) ."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
את לאהב (רז) ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ּברית, ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמּבני

הּמאזנים לצּדק (רח) הּגר". את "ואהבּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּגר,
(רט) צדק". אבני צדק "מאזני ׁשּנאמר: הּמׁשקלֹות, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹעם
לכּבד (רי) ּתקּום". ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: החכמים, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלכּבד
ליראה (ריא) ."אּמ ואת אבי את "ּכּבד ׁשּנאמר: ואם, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאב
לפרֹות (ריב) ּתיראּו". ואביו אּמֹו "איׁש, ׁשּנאמר: ואם, ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָמאב
ּבקּדּוׁשין, לבעל (ריג) ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַֹולרּבֹות,
חתן לׂשּמח (ריד) אליה". ּובא אּׁשה, איׁש יּקח "ּכי ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: אחת, ׁשנה אׁשּתֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
יּמֹול הּׁשמיני "ּובּיֹום ׁשּנאמר: הּבן, את למּול (רטו) ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָוגֹו'".
יבא "יבמּה ׁשּנאמר: אח, אׁשת ליּבם (רטז) ערלתֹו". ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׂשר

"וח ׁשּנאמר: ליבם, לחלץ (ריז) מעלעליה". נעלֹו לצה ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: אנּוסתֹו, את אֹונס לּׂשא (ריח) ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָרגלֹו".
ימיו, ּכל אׁשּתֹו עם רע ׁשם מֹוציא ליׁשב (ריט) ְְִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה".
ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל לא לאּׁשה, תהיה "ולֹו ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּדינין, ׁשאר עם ׁשקל ּבחמּׁשים ּבמפּתה לדּון ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ(רכ)
ׁשּנאמר: ּכּכתּוב, ּתאר ליפת לעׂשֹות (רכא) יפּתה". ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָֹ"וכי
ּבׁשטר, לגרׁש (רכב) ּתאר". יפת אׁשת ּבּׁשביה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ"וראית
לעׂשֹות (רכג) ּבידּה". ונתן ּכריתּות ספר לּה "וכתב ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
הּתֹורה ּכל את הּכהן, לּה "ועׂשה ׁשּנאמר: ּכתֹורּה, ְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלּׂשֹוטה
הּׁשֹופט "והּפילֹו ׁשּנאמר: הרׁשעים, להלקֹות (רכד) ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹהּזאת".
ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח להגלֹות (רכה) ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּכהּו".
ּבסיף, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות (רכו) הּכהן". מֹות ְְְִִִִֵֵַַַֹעד
ּבחנק, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות (רכז) יּנקם". "נקם ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
(רכח) והּנאפת". הּנאף [יּומת] (ימּות) "מֹות ְֱֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אתֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּבאׁש, ׂשֹורפין ּדין ּבית ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָֹלהיֹות

(רכט) ׁשּנאמר:ואתהן". ּבאבנים, סֹוקלין ּדין ּבית להיֹות ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ׁשּנאמר: ּתלּיה, ׁשּנתחּיב מי לתלֹות (רל) אתם". ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ"ּוסקלּתם
ׁשּנאמר: ּביֹומֹו, הּנהרג לקּבר (רלא) עץ". על אתֹו ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ותלית
עברי ּבעבד לדּון (רלב) ההּוא". ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ"ּכי
ליעד (רלג) עברי". עבד תקנה "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּכהלכֹותיו,
לבנֹו "ואם יעדּה...", לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: עברּיה, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָָאמה
"והפּדּה". ׁשּנאמר: עברּיה, אמה לפּדֹות (רלד) ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָָייעדּנה".
ּבהם "לעֹולם, ׁשּנאמר: לעֹולם, ּכנעני ּבעבד לעבד ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ(רלה)
"וכי ׁשּנאמר: ממֹון, מׁשּלם החֹובל להיֹות (רלו) ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֹּתעבדּו".
ּבהמה, ּבנזקי לדּון (רלז) איׁש". והּכה אנׁשים, ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֻיריבן
לדּון (רלח) רעהּו". ׁשֹור את איׁש ׁשֹור יּגף "וכי ְֱִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
לדּון (רלט) ּבֹור". איׁש יפּתח "ּכי ׁשּנאמר: הּבֹור, ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָּבנזקי
"אם יגנב", "וּכי ׁשּנאמר: ּבמיתה, אֹו ּבתׁשלּומין ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹּבגּנב
הבער, ּבנזקי לדּון (רמ) ּומכרֹו". איׁש "וגֹונב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּמחּתרת",
ּבנזקי לדּון (רמא) כרם". אֹו ׂשדה איׁש יבער "ּכי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
לדּון (רמב) קֹוצים". ּומצאה אׁש, תצא "ּכי ׁשּנאמר: ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהאׁש,
אֹו ּכסף רעהּו אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: חּנם, ׁשֹומר ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבדין
"ּכי ׁשּנאמר: וׂשֹוכר, ׂשכר נֹוׂשא ּבדין לדּון (רמג) ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָכלים".
ּבדין לדּון (רמד) ׁשֹור". אֹו חמֹור רעהּו אל איׁש ְֲִִִֵֵֵֶָיּתן
לדּון (רמה) רעהּו". מעם איׁש יׁשאל "וכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּׁשֹואל,
."לעמית ממּכר תמּכרּו "וכי ׁשּנאמר: ּוממּכר, מּקח ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָּבדין
ּפׁשע". ּדבר ּכל "על ׁשּנאמר: ונטען, טֹוען ּבדין לדּון ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ(רמו)
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(קב) ּומטּמא. טמא הּמצרע להיֹות (קא) ּכנּדה. ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹטמאה
מנּגע ּבית להיֹות (קג) ּומטּמא. טמא מנּגע ּבגד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻלהיֹות
זרע ׁשכבת להיֹות (קה) מטּמא. הּזב להיֹות (קד) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָמטּמא.
הּמת להיֹות (קז) מטּמאה. הּזבה להיֹות (קו) ְְְְְְִִֵַַַַָָָָמטּמאה.
ּומטהרין טהֹור, לאדם מטּמאין נּדה מי להיֹות (קח) ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמטּמא.
טמאין ׁשל הּדינין אּלּו וכל ּבלבד. מת מּטמאת טמא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻלאדם
ּבּתֹורה מבאר מהן וטמאה טמאה ּכל מׁשּפטי רב ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻאּלּו,
ּבמי ּבטבילה הּטמאֹות מּכל הּטהרה להיֹות (קט) ְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּבכתב.
מּפי למדּו ּבׂשרֹו"; ּכל את ּבּמים "ורחץ ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקוה,
ּבבת ּבהן עֹולה ּגּופֹו ׁשּכל ּבמים זֹו ׁשרחיצה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשמּועה,
ּבין אדם צרעת ּבין הּצרעת, מן הּטהרה להיֹות (קי) ְֳִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָאחת.
ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ּבעץ ּבית, ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָצרעת
להיֹות (קיא) הּמצרע". ּתֹורת ּתהיה "זאת ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹחּיים,
הּׁשביעי, בּיֹום "והיה ׁשּנאמר: ׂשערֹו, ּכל את מגּלח ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמצרע
לּכל ידּוע הּמצרע להיֹות (קיב) ׂשערֹו". ּכל את ְְְְִֶַַַַַָָָָֹֹיגּלח
יהיה וראׁשֹו פרמים, יהיּו "ּבגדיו ּבֹו: האמּורים ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֻּבּדברים
ׁשאר ּכל וכן יקרא". טמא, וטמא יעטה; ׂשפם ועל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָפרּוע,
ּפרה לעׂשֹות (קיג) עצמן. את להֹודיע צריכין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהּטמאים
ּבני לעדת "והיתה ׁשּנאמר: מּוכן, אפרּה להיֹות ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאדּמה
הּקצּובין ּדמים נֹותן אדם מערי להיֹות (קיד) ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָיׂשראל".
מערי להיֹות (קטו) נדר". יפלא ּכי "איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּפרׁשה,
הּבהמה". את "והעמיד ׁשּנאמר: ּדמיה, נֹותן טמאה ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהמה
ׁשּנאמר: הּכהן, ּכער נֹותן ּביתֹו מערי להיֹות ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ(קטז)
ּכער נֹותן ׂשדהּו מקּדיׁש להיֹות (קיז) הּכהן". ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ"והעריכֹו
(קיח) זרעֹו". ּכפי ערּכ "והיה ׁשּנאמר: ּבּפרׁשה, ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָהּקצּוב
חמׁש, ּולהֹוסיף לה' ּׁשּמעל מה ּבמעילה הּׁשֹוגג ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלׁשּלם

(קיט) יׁשּלם". הּקדׁש מן חטא אׁשר "ואת להיֹותׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
הּלּולים". קדׁש ּפריֹו ּכל "יהיה ׁשּנאמר: קדׁש, רבעי ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹנטע
עמר להּניח (קכב) לקט. להּניח (קכא) ּפאה. להּניח ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ(קכ)
ּפרט להּניח (קכד) ּבּכרם. עֹוללֹות להּניח (קכג) ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּׁשכחה.
אתם"; ּתעזב ולּגר "לעני נאמר: אּלּו ׁשּבכל לפי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּכרם.
לבית ּבּכּורים להביא (קכה) ׁשּלהם. עׂשה מצות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָוזהּו
להפריׁש (קכו) ."אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבחירה,
לֹו". ּתּתן ּדגנ "ראׁשית ׁשּנאמר: לּכהן, ּגדֹולה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתרּומה
מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ללוּים, ּדגן מעׂשר להפריׁש ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ(קכז)
לבעליו להאכל ׁשני מעׂשר להפריׁש (קכח) וגֹו'". ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהארץ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּתעּׂשר"; "עּׂשר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבירּוׁשלים,
מן מעׂשר מפריׁשין הלוּים להיֹות (קכט) ׁשני. מעׂשר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַׁשהּוא
ׁשּנאמר: לּכהנים, אֹותֹו ונֹותנין מּיׂשראל ׁשּלקחּו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּמעׂשר
מעׂשר ּתחת עני מעׂשר להפריׁש (קל) ּתדּבר". הלוּים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ"ואל
ׁשלׁש "מקצה ׁשּנאמר: ּבּׁשבּוע, ּובּׁשּׁשית ּבּׁשליׁשית ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשני
וּדּוי להתוּדֹות (קלא) ."ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשנים,
הּקדׁש". ּבערּתי ,אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמעׂשר,
לפני ואמרּת "וענית ׁשּנאמר: הּבּכּורים, על לקרֹות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ(קלב)
"ראׁשית ׁשּנאמר: לּכהן, חּלה להפריׁש (קלג) ."אלהי ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹה'
קרקע, להׁשמיט (קלד) ּתרּומה". ּתרימּו חּלה, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹערסתכם
לׁשּבֹות (קלה) ּונטׁשּתּה". ּתׁשמטּנה "והּׁשביעת ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
(קלו) ּתׁשּבת". ּובּקציר "ּבחריׁש ׁשּנאמר: הארץ, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמעבֹודת

את "וקּדׁשּתם ׁשּנאמר: ּכׁשמּטה, ּבׁשביתה יֹובל ׁשנת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלקּדׁש
הּיֹובל, ּבׁשנת ּבּׁשֹופר לתקע (קלז) ׁשנה". החמּׁשים ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹׁשנת
לארץ ּגאּלה לּתן (קלח) ּתרּועה". ׁשֹופר "והעברּת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנאמר:
ּתּתנּו ּגאּלה אחּזתכם, ארץ "ּובכל ׁשּנאמר: הּיֹובל, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבׁשנת
ׁשנה, עד חֹומה ערי ּבּתי ּגאּלת להיֹות (קלט) ְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻלארץ".
(קמ) חֹומה". עיר מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי "ואיׁש, ְְֱִִִִֵֶֶַָָֹׁשּנאמר:
ׁשבע ל "וספרּת ׁשּנאמר: ּוׁשמּטים, ׁשנים יֹובל ׁשני ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמנֹות

(קמא) "ׁשמֹוטוגֹו'". ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, ּכספים להׁשמיט ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָ
"את ׁשּנאמר: לנכרי, לנּגׂש (קמב) ידֹו". מּׁשה ּבעל ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּכל
(קמג) ."יד ּתׁשמט אחי את ל יהיה ואׁשר ּתגׂש, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּנכרי
ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן הּבהמה מן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלּתן
ׁשּנאמר: לּכהן, הּגז ראׁשית לּתן (קמד) הּזרֹוע". לּכהן ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ"ונתן
חרמים, ּבדיני לדּון (קמה) לֹו". ּתּתן - צאנ ּגז ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָֹ"וראׁשית
אׁשר חרם (ה) ּכל א" ׁשּנאמר: לּכהן, ּומהם לה' ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמהם
יאכל ּכ ואחר ועֹוף חּיה ּבהמה לׁשחט (קמו) ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹיחרם".
לכּסֹות (קמז) ."ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹּבׂשרם,
ּבעפר". וכּסהּו ּדמֹו, את וׁשפ" ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדם
את ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּנאמר: הּקן, מן צּפֹור אם לׁשלח ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹ(קמח)
החּיה "זאת ׁשּנאמר: ּבהמה, ּבסימני לבּדק (קמט) ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהאם".
ּבין ׁשּיבּדיל עד העֹוף ּבסימני לבּדק (קנ) ּתאכלּו". ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאׁשר
ּבסימני לבּדק (קנא) צּפֹור". "ּכל ׁשּנאמר: לטהֹור, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹטמא
ּכרעים". לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: הּטמא, מן טהֹור לידע ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחגבים
מּכל ּתאכלּו זה "את ׁשּנאמר: ּדגים, ּבסימני לבּדק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ(קנב)
וחדׁשים ׁשנים ּולחּׁשב חדׁשים לקּדׁש (קנג) ּבּמים". ְְֲֳֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָאׁשר
חדׁשים". ראׁש לכם הּזה "החדׁש ׁשּנאמר: ּבלבד, ּדין ְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבבית
ּתׁשּבת". הּׁשביעי "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, לׁשּבֹות ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָֹ(קנד)
לקּדׁשֹו". הּׁשּבת יֹום את "זכֹור ׁשּנאמר: ׁשּבת, לקּדׁש ְְְֱֵֶֶֶַַַַַַָָָ(קנה)
ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: חמץ, לבער ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָ(קנו)
ׁשל הראׁשֹון ּבּלילה מצרים ּביציאת לסּפר (קנז) ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּבּתיכם".
(קנח) ההּוא". ּבּיֹום לבנ "והּגדּת ׁשּנאמר: הּמּצֹות, ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָחג
(קנט) מּצֹות". ּתאכלּו "ּבערב ׁשּנאמר: זה, ּבליל מּצה ְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלאכל
מקרא הראׁשֹון, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּפסח, ׁשל ּבראׁשֹון ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָלׁשּבֹות
הּׁשביעי, "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ּבֹו, ּבּׁשביעי לׁשּבֹות (קס) ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַֹקדׁש".
יֹום, מ"ט העמר מּקצירת לסּפר (קסא) קדׁש". ְְְִִִִֶֶַָָֹֹֹמקרא
לׁשּבֹות (קסב) הּׁשּבת". מּמחרת לכם "ּוספרּתם ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
מקרא הּזה, הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם ׁשּנאמר: החמּׁשים, ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָּביֹום

ׁשּנאמר:קדׁש". הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבֹות (קסג) ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ
להתעּנֹות (קסד) ׁשּבתֹון". לכם יהיה לחדׁש, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּבאחד
נפׁשתיכם". את ּתעּנּו לחדׁש "ּוּבעׂשֹור ׁשּנאמר: ּבֹו, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבעׂשירי
(קסו) ׁשּבתֹון". "ׁשּבת ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום לׁשּבֹות ְְֱִֶֶַַַַַָ(קסה)
הראׁשֹון, "ּבּיֹום ׁשּנאמר: הּסּכֹות, חג ׁשל ּבראׁשֹון ְֱִִִֶֶֶַַַַָָֻלׁשּבֹות
ׁשּנאמר: חג, ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבֹות (קסז) קדׁש". ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָֹמקרא
ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב (קסח) קדׁש". מקרא הּׁשמיני ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ"ּוּבּיֹום
לּטל (קסט) ימים". ׁשבעת ּתׁשבּו "ּבּסּכֹות ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹֻימים,
הדר עץ ּפרי הראׁשֹון, ּבּיֹום לכם "ּולקחּתם ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלּולב,
הּׁשנה, ּבראׁש ׁשֹופר קֹול לׁשמע (קע) ּתמרים". ְְְִִַַַָָָָֹֹֹּכּפת
הּׁשקל מחצית לּתן (קעא) לכם". יהיה ּתרּועה "יֹום ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּפקדים". על העבר ּכל יּתנּו "זה ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבכל
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יֹוסיף לא אם ודֹור, ּדֹור ּבכל ׁשּיהא נביא מּכל לׁשמע ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹ(קעב)
,מל למּנֹות (קעג) ּתׁשמעּון". "אליו ׁשּנאמר: יגרע, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹולא
ּבית מּכל לׁשמע (קעד) ."מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הּמׁשּפט "ועל ׁשּנאמר: ליׂשראל, להם ׁשּיעמדּו הּגדֹול ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּדין
אם רּבים, אחרי לנטֹות (קעה) ּתעׂשה". - ל יאמרּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹאׁשר
רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ּבּדינין, הּסנהדרין ּבין מחלקת ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹּתהיה
וקהל קהל ּבכל וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות (קעו) להּטֹות". -ְְְְְְְִִַַָָָָָ
(קעז) ."ל ּתּתן וׁשטרים "ׁשפטים ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹֹמּיׂשראל,
ׁשּנאמר: ּבּדין, ׁשעֹומדין ּבׁשעה ּדינין ּבעלי ּבין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהׁשוֹות
ׁשּיׁש למי ּדין ּבבית להעיד (קעח) ."עמית ּתׁשּפט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹ"ּבצדק
(קעט) ידע". אֹו ראה אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: עדּות, ְֱֵֵֶֶַַָָָלֹו
וׁשאלּת, וחקרּת "ודרׁשּת ׁשּנאמר: הרּבה, העדים ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחקר
לעׂשֹות, ׁשּזממּו ּכמֹו זֹוממין לעדים לעׂשֹות (קפ) ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָהיטב".
את לערף (קפא) זמם". ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
ּבּנחל". העגלה את ׁשם "וערפּו ׁשּנאמר: ּכמצותּה, ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעגלה
,הּדר ל "ּתכין ׁשּנאמר: מקלט, ערי ׁשׁש להכין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ(קפב)
קֹולטֹות, הן וגם לׁשבת, ערים ללוּים לתת (קפג) ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוׁשּלׁשּת".

(קפד) ערים". ללוּים "ונתנּו מעקה,ׁשּנאמר: לעׂשֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ
זרה עבֹודה לאּבד (קפה) ."לגּג מעקה "ועׂשית ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
להרג (קפו) וגֹו'". ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: מׁשּמׁשיה, ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹוכל
ּבאׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: העיר, את ולׂשרף הּנּדחת עיר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאנׁשי
עממים ׁשבעה לאּבד (קפז) ׁשללּה". ּכל ואת העיר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָאת
להכרית (קפח) ּתחרימם". "החרם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמארץ
(קפט) עמלק". זכר את "ּתמחה ׁשּנאמר: עמלק, ׁשל ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזרעֹו
אׁשר את "זכֹור ׁשּנאמר: ּתדיר, עמלק לנּו ּׁשעׂשה מה ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלזּכר
ּכּמׁשּפט הרׁשּות ּבמלחמת לעׂשֹות (קצ) עמלק". ל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָעׂשה
למׁשח (קצא) עיר". אל תקרב "ּכי ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּכתּוב
ונּגׁש הּמלחמה, אל ּכקרבכם "והיה ׁשּנאמר: לּמלחמה, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכהן
ׁשּנאמר: ּבּמחנה, יד להתקין (קצב) העם". אל ודּבר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכהן
ׁשּנאמר: יתד, להתקין (קצג) לּמחנה". מחּוץ ל ּתהיה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ"ויד
הּגזל, את להׁשיב (קצד) ."אזנ על ל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"ויתד
צדקה, לּתן (קצה) ּגזל". אׁשר הּגזלה את "והׁשיב ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
עברי, לעבד להעניק (קצו) ."יד את ּתפּתח "ּפתח ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
(קצז) עברּיה. אמה וכן לֹו"; ּתעניק "העניק ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
"אם" עּמי"; את ּתלוה ּכסף "אם ׁשּנאמר: לעני, ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָלהלוֹות
ּתעביטּנּו". "והעבט ׁשּנאמר: מצוה, אּלא רׁשּות אינֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
מּפי ;"תּׁשי "לּנכרי ׁשּנאמר: ּברּבית, לנכרי להלוֹות ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָ(קצח)
הּמׁשּכֹון להׁשיב (קצט) עׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּׁשמּועה
לּתן (ר) העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב "הׁשב ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלבעליו,
להיֹות (רא) ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ׁשּנאמר: ּבזמּנֹו, ׂשכיר ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָׂשכר
ּבכרם תבא "ּכי ׁשּנאמר: ׂשכירּותֹו, ּבזמן אֹוכל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּׂשכיר
מעל אֹו חברֹו מעל לעזב (רב) ."רע ּבקמת תבא "ּכי ,"ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹרע
על הּמּׂשא להקים (רג) עּמֹו". ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבהמּתֹו,
האבדה, להׁשיב (רד) עּמֹו". ּתקים "הקם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּבהמה,
החֹוטא, להֹוכיח (רה) ."לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנאמר:
אדם ּכל לאהב (רו) ."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
את לאהב (רז) ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ּברית, ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמּבני

הּמאזנים לצּדק (רח) הּגר". את "ואהבּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּגר,
(רט) צדק". אבני צדק "מאזני ׁשּנאמר: הּמׁשקלֹות, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹעם
לכּבד (רי) ּתקּום". ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: החכמים, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלכּבד
ליראה (ריא) ."אּמ ואת אבי את "ּכּבד ׁשּנאמר: ואם, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאב
לפרֹות (ריב) ּתיראּו". ואביו אּמֹו "איׁש, ׁשּנאמר: ואם, ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָמאב
ּבקּדּוׁשין, לבעל (ריג) ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַֹולרּבֹות,
חתן לׂשּמח (ריד) אליה". ּובא אּׁשה, איׁש יּקח "ּכי ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי ׁשּנאמר: אחת, ׁשנה אׁשּתֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
יּמֹול הּׁשמיני "ּובּיֹום ׁשּנאמר: הּבן, את למּול (רטו) ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָוגֹו'".
יבא "יבמּה ׁשּנאמר: אח, אׁשת ליּבם (רטז) ערלתֹו". ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׂשר

"וח ׁשּנאמר: ליבם, לחלץ (ריז) מעלעליה". נעלֹו לצה ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: אנּוסתֹו, את אֹונס לּׂשא (ריח) ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָרגלֹו".
ימיו, ּכל אׁשּתֹו עם רע ׁשם מֹוציא ליׁשב (ריט) ְְִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה".
ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל לא לאּׁשה, תהיה "ולֹו ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּדינין, ׁשאר עם ׁשקל ּבחמּׁשים ּבמפּתה לדּון ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ(רכ)
ׁשּנאמר: ּכּכתּוב, ּתאר ליפת לעׂשֹות (רכא) יפּתה". ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָֹ"וכי
ּבׁשטר, לגרׁש (רכב) ּתאר". יפת אׁשת ּבּׁשביה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ"וראית
לעׂשֹות (רכג) ּבידּה". ונתן ּכריתּות ספר לּה "וכתב ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
הּתֹורה ּכל את הּכהן, לּה "ועׂשה ׁשּנאמר: ּכתֹורּה, ְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלּׂשֹוטה
הּׁשֹופט "והּפילֹו ׁשּנאמר: הרׁשעים, להלקֹות (רכד) ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹהּזאת".
ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח להגלֹות (רכה) ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּכהּו".
ּבסיף, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות (רכו) הּכהן". מֹות ְְְִִִִֵֵַַַֹעד
ּבחנק, הֹורגין ּדין ּבית להיֹות (רכז) יּנקם". "נקם ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:
(רכח) והּנאפת". הּנאף [יּומת] (ימּות) "מֹות ְֱֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אתֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּבאׁש, ׂשֹורפין ּדין ּבית ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָֹלהיֹות

(רכט) ׁשּנאמר:ואתהן". ּבאבנים, סֹוקלין ּדין ּבית להיֹות ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ׁשּנאמר: ּתלּיה, ׁשּנתחּיב מי לתלֹות (רל) אתם". ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ"ּוסקלּתם
ׁשּנאמר: ּביֹומֹו, הּנהרג לקּבר (רלא) עץ". על אתֹו ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ותלית
עברי ּבעבד לדּון (רלב) ההּוא". ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ"ּכי
ליעד (רלג) עברי". עבד תקנה "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּכהלכֹותיו,
לבנֹו "ואם יעדּה...", לֹו "אׁשר ׁשּנאמר: עברּיה, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָָאמה
"והפּדּה". ׁשּנאמר: עברּיה, אמה לפּדֹות (רלד) ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָָייעדּנה".
ּבהם "לעֹולם, ׁשּנאמר: לעֹולם, ּכנעני ּבעבד לעבד ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ(רלה)
"וכי ׁשּנאמר: ממֹון, מׁשּלם החֹובל להיֹות (רלו) ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֹּתעבדּו".
ּבהמה, ּבנזקי לדּון (רלז) איׁש". והּכה אנׁשים, ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֻיריבן
לדּון (רלח) רעהּו". ׁשֹור את איׁש ׁשֹור יּגף "וכי ְֱִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
לדּון (רלט) ּבֹור". איׁש יפּתח "ּכי ׁשּנאמר: הּבֹור, ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָּבנזקי
"אם יגנב", "וּכי ׁשּנאמר: ּבמיתה, אֹו ּבתׁשלּומין ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָֹּבגּנב
הבער, ּבנזקי לדּון (רמ) ּומכרֹו". איׁש "וגֹונב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּמחּתרת",
ּבנזקי לדּון (רמא) כרם". אֹו ׂשדה איׁש יבער "ּכי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
לדּון (רמב) קֹוצים". ּומצאה אׁש, תצא "ּכי ׁשּנאמר: ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהאׁש,
אֹו ּכסף רעהּו אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: חּנם, ׁשֹומר ְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבדין
"ּכי ׁשּנאמר: וׂשֹוכר, ׂשכר נֹוׂשא ּבדין לדּון (רמג) ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָכלים".
ּבדין לדּון (רמד) ׁשֹור". אֹו חמֹור רעהּו אל איׁש ְֲִִִֵֵֵֶָיּתן
לדּון (רמה) רעהּו". מעם איׁש יׁשאל "וכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּׁשֹואל,
."לעמית ממּכר תמּכרּו "וכי ׁשּנאמר: ּוממּכר, מּקח ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָּבדין
ּפׁשע". ּדבר ּכל "על ׁשּנאמר: ונטען, טֹוען ּבדין לדּון ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ(רמו)
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את לחּלל ׁשּלא (סג) לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את תּׂשא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ"לא
ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשם
תנּסּו "לא ׁשּנאמר: ה', ּדבר את לנּסֹות ׁשּלא (סד) ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָֹֹקדׁשי".

אלהיכם". ה' ּבּתיאת אֹו הּמקּדׁש, ּבית לאּבד ׁשּלא (סה) ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּׁשמֹות את מֹוחקין אין וכן מדרׁשֹות; ּבּתי אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָּכנסּיֹות,
"אּבד ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּכתבי מאּבדים ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻהמקּדׁשין,
הּצלּוב ילין ׁשּלא (סו) אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּתאּבדּון
ׁשּלא (סז) העץ". על נבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: העץ, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, סביב ׁשמירה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלהׁשּבית
ׁשּנאמר: עת, ּבכל להיכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (סח) ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשמרּתי".
ּבעל ּכהן יּכנס ׁשּלא (סט) הּקדׁש". אל עת ּבכל יבא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ"ואל
יבא". לא הּפרכת אל א" ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמּום
מּום". ּבֹו יהיה "אׁשר ׁשּנאמר: מּום, ּבעל יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַֹֹ(ע)
אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: עֹובר, מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ(עא)
ּבעבֹודת הלוּים יתעּסקּו ׁשּלא (עב) יקרב". לא מּום, ְְְְֲִִִִֶַַַַַֹֹּבֹו
"אל ּבלוּים: ׁשּנאמר הלוּים, ּבעבֹודת הּכהנים ולא ְְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹהּכהנים
(עג) אּתם". ּגם הם ּגם יקרבּו לא הּמזּבח ואל הּקדׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּכלי
"יין ׁשּנאמר: יין, ׁשתּוי ּבּתֹורה יֹורה ולא לּמקּדׁש יּכנס ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
"ּולהֹורֹות ונאמר: מֹועד", אהל אל ּבבאכם ּתׁשּת אל ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹוׁשכר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, הּזר יעבד ׁשּלא (עד) יׂשראל". ּבני ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאת
טמא, ּכהן יעבד ׁשּלא (עה) אליכם". יקרב לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹ"וזר
ּכהן יעבד ׁשּלא (עו) יׂשראל". בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
(עז) יחּללּו". "ולא ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד יֹום ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַֹטבּול
את יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: לעזרה, טמא ּכהן יּכנס ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
למחנה טמא יּכנס ׁשּלא (עח) ׁשכינה. מחנה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחניהם";
ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשּנאמר: הּבית, הר לדֹורֹות ׁשּכנגּדֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹלוּיה,
מזּבח אבני לבנֹות ׁשּלא (עט) לוּיה. מחנה זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמחנה";
על לפסע ׁשּלא (פ) ּגזית". אתהן תבנה "לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּגזית,
(פא) מזּבחי". על ּבמעלֹות תעלה "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹהּמזּבח,
תעלּו "לא ׁשּנאמר: הּזהב, ּבמזּבח ּולהקריב להקטיר ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר: הּמזּבח, אׁש לכּבֹות ׁשּלא (פב) זרה". קטרת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעליו
ׁשּלא (פג) תכּבה". לא - הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ"אׁש,
לא "ּובמתּכנּתֹו ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ׁשמן ּבמתּכנת ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻלעׂשֹות
"על ׁשּנאמר: זר, הּמׁשחה ּבׁשמן לסּו ׁשּלא (פד) ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשּו".

הּקטרת,ּב ּבמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (פה) ."ייס לא אדם ׂשר ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ
ּבּדי להֹוציא ׁשּלא (פו) תעׂשּו". לא "וּבמתּכנּתּה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשּנאמר:
החׁשן יּזח ׁשּלא (פז) מּמּנּו". יסּורּו "לא ׁשּנאמר: ֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהארֹון,
(פח) האפֹוד". מעל החׁשן יּזח "ולא ׁשּנאמר: האפֹוד, ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמעל
לא - ּלֹו יהיה תחרא "ּכפי ׁשּנאמר: הּמעיל, יּקרע ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
"הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבחּוץ, קדׁשים להעלֹות ׁשּלא (פט) ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיּקרע".
ּבחּוץ, קדׁשים לׁשחט ׁשּלא (צ) ."...עלתי ּתעלה ּפן ,ְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹל
אהל ּפתח ואל ּכׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר "איׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
מּומין ּבעלי להקּדיׁש ׁשּלא (צא) ונכרת". הביאֹו לא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַֹֹמֹועד
אּסּור זהּו תקריבּו"; לא מּום, ּבֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹלּמזּבח,
ׁשּנאמר: קרּבן, לׁשם מּומין ּבעלי לׁשחט ׁשּלא (צב) ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהקּדׁשֹו.
מּומין ּבעלי ּדם לזרק ׁשּלא (צג) לה'". אּלה תקריבּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹ"לא
לה'"; תקריבּו "לא מּומין: ּבבעלי ׁשּנאמר הּמזּבח, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹלגּבי
ּבעלי אמּורי להקטיר ׁשּלא (צד) ּדמם. זריקת אּסּור ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוזהּו

ׁשּלא (צה) מהם". תּתנּו לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹמּומין,
אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: עֹובר, מּום ּבעל ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹלהקריב
ׁשּלא (צו) עֹובר. מּום זהּו מּום"; ּבֹו יהיה אׁשר וׂשה, ְֲִֵֶֶֶֶֶָֹׁשֹור
לא נכר, ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: הּגֹוים, מּיד מּום ּבעל ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹלהקריב
לא "מּום ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, מּום יּתן ׁשּלא (צז) ְֱֳִִִֵֶֶֶַַַָֹֹתקריבּו".
להקריב ׁשּלא (צח) מּום. ּבֹו ּתּתן לא ּכלֹומר, ּבֹו"; ְְְְִִִֵֶֶַַֹֹיהיה
לא ּדבׁש, וכל ׂשאֹור כל "ּכי ׁשּנאמר: ּדבׁש, אֹו ְְְְְֱִֶֶַַַָָֹׂשאֹור
תׁשּבית "ולא ׁשּנאמר: ּתפל, להקריב ׁשּלא (צט) ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹתקטירּו".
ּומחיר, אתנן להקריב ׁשּלא (ק) ."אלהי ּברית ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹמלח
ׁשּלא (קא) ּכלב". ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
תׁשחטּו לא ּבנֹו, ואת "אתֹו ׁשּנאמר: ּבנֹו, ואת אֹותֹו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַֹֹֹלׁשחט
חֹוטא, ּבמנחת זית ׁשמן לּתן ׁשּלא (קב) אחד". ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּביֹום
עליה לּתן ׁשּלא (קג) ׁשמן". עליה יׂשים "לא ֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשמן יּתן ׁשּלא (קד) לבנה". עליה יּתן "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלבֹונה,
ׁשּלא (קה) ׁשמן". עליו יּצק "לא ׁשּנאמר: ׂשֹוטה, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבמנחת

לבנ עליו יּתן "ולא ׁשּנאמר: לבֹונה, עליו ׁשּלאיּתן (קו) ה". ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
ימיר ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשים, את ְְְֱֳִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלהמיר
ׁשּנאמר לקרּבן, מּקרּבן הּקדׁשים לׁשּנֹות ׁשּלא (קז) ְְְְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאתֹו".
לקרּבן יקדיׁשּנּו לא ּכלֹומר, אתֹו"; איׁש יקּדיׁש "לא ְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹּבּבכֹור:
א" ׁשּנאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור לפּדֹות ׁשּלא (קח) ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר.
ּבהמה, מעׂשר למּכר ׁשּלא (קט) תפּדה". לא וגֹו' ׁשֹור ְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹּבכֹור
ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה למּכר ׁשּלא (קי) יּגאל". "לא ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה לפּדֹות ׁשּלא (קיא) יּמכר". ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ"לא
ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת ראׁש יבּדיל ׁשּלא (קיב) ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹיּגאל".
ּבּקדׁשים, לעבד ׁשּלא (קיג) ערּפֹו". מּמּול ראׁשֹו את ְֲֳִִֶֶַַַָָָֹֹֹ"ּומלק
את לגזז ׁשּלא (קיד) ."ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (קטו) ."צאנ ּבכֹור תגז "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֳִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהּקדׁשים,
חמץ על תׁשחט "לא ׁשּנאמר: קּים, והחמץ הּפסח ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹיׁשחט
ׁשּיּפסלּו עד הּפסח אמּורי להּניח ׁשּלא (קטז) זבחי". ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּדם
ׁשּלא (קיז) ּבקר". עד חּגי חלב ילין "ולא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבלינה,
ּבקר". עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ׁשּנאמר: הּפסח, מּבׂשר ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלהֹותיר
הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה מחגיגת להֹותיר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ(קיח)
למדּו, הּׁשמּועה מּפי הּבׂשר"; מן ילין "ולא ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר וזה מדּבר, הּכתּוב עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבבׂשר
ׁשליׁשי ׁשהּוא הּפסח, ׁשל ׁשני יֹום ׁשל לבקרֹו - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ"לּבקר"
ּבקר, עד ׁשני ּפסח מּבׂשר להֹותיר ׁשּלא (קיט) ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלּׁשחיטה.
להֹותיר ׁשּלא (קכ) ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּנאמר:
עד מּמּנּו תֹותירּו "ולא ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּתֹודה ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּבׂשר
לאחר אֹותן מּניחין ׁשאין קדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבקר";
ׁשּנאמר: ּבּפסח, עצם לׁשּבר ׁשּלא (קכא) אכילתן. ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹזמן
ּבפסח עצם לׁשּבר ׁשּלא (קכב) ּבֹו". תׁשּברּו לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ"ועצם,
להֹוציא ׁשּלא (קכג) ּבֹו". תׁשּברּו לא "ועצם, ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹׁשני,
הּבית". מן תֹוציא "לא ׁשּנאמר: החבּורה, מן הּפסח ְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹמּבׂשר
תאפה "לא ׁשּנאמר: חמץ, מנחֹות ׁשירי לעׂשֹות ׁשּלא ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ(קכד)
ּומבּׁשל, נא הּפסח ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קכה) חלקם". ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻחמץ,

(קכו) מבּׁשל". ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו "אל ׁשּלאׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
לא וׂשכיר, "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב, לגר ּפסח ּבׂשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלהאכיל
ׁשּנאמר: ּפסח, ּבׂשר הערל יאכל ׁשּלא (קכז) ּבֹו". ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹיאכל

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

dncwd - 'a xc` e"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

"וקּצתה ׁשּנאמר: הרֹודף, ּבנפׁש ואפּלּו הּנרּדף להּציל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ(רמז)
ּכי "איׁש ׁשּנאמר: נחלֹות, ּבדיני לדּון (רמח) ּכּפּה". ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָאת

יׂשראל". לבני והיתה לֹו אין ּובן ְְְְִִֵֵֵֵָָָָימּות,

ה'תשע"א ב' אדר כ"ו שישי יום

dUrz `l zFevn¦§Ÿ©£¤
לעלֹות ׁשּלא תעׂשה, לא מּמצוֹות ראׁשֹונה מצוה ְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹֹ(א)
ל יהיה "לא ׁשּנאמר: ה', זּולתי אלֹוּה ׁשּיׁש ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבמחׁשבה

ל ּפסל, לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּפני". על אחרים יעׂשהאלהים א ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
פסל". ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: אחרים, לֹו יעׂשּו ולא ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבידֹו
ׁשּנאמר: לאחרים, אפּלּו זרה עבֹודה לעׂשֹות ׁשּלא ֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ(ג)
צּורֹות לעׂשֹות ׁשּלא (ד) לכם". תעׂשּו לא מּסכה, ֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ"ואלהי
תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: אֹותן, עֹובדין ׁשאין ּפי על ואף ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹלנֹואי,
ׁשאין ּפי על ואף זרה, לעבֹודה להׁשּתחוֹות ׁשּלא (ה) ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאּתי".
להם". תׁשּתחוה "לא ׁשּנאמר: ּבהׁשּתחויה, עבֹודתּה ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדר
ּבהם, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדברים זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ(ו)
,לּמל ּבנֹו להעביר ׁשּלא (ז) תעבדם". "ולא ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (ח) ."לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע" ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹׁשּנאמר:
(ט) האבת". אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: אֹוב, מעׂשה ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹלעׂשֹות
(י) הּיּדענים". "ואל ׁשּנאמר: יּדעֹוני, מעׂשה לעׂשֹות ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה אחר לפנֹות ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
תקים "ולא ׁשּנאמר: מּצבה, להקים ׁשּלא (יא) ְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאלילים".
"ואבן ׁשּנאמר: מׂשּכית, אבן לּתן ׁשּלא (יב) מּצבה". ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹל
ּבּמקּדׁש, אילן לּטע ׁשּלא (יג) ּבארצכם". תּתנּו לא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹמׂשּכית
ליּׁשבע ׁשּלא (יד) עץ". ּכל אׁשרה, ל תּטע "לא ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּבּה, אֹותן מׁשּביעין ולא לעֹובדיה, זרה ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעבֹודה
(טו) ."ּפי על יּׁשמע לא תזּכירּו, לא אחרים אלהים ְְֱֲִִִִִֵֵַַַָֹֹֹ"וׁשם
"ולא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה אחר יׂשראל ּבני להּדיח ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
אדם להסית ׁשּלא (טז) למּדיח. אזהרה זֹו ;"ּפי על ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹיּׁשמע
יֹוספּו "ולא ּבמסית: ׁשּנאמר זרה, עבֹודה אחר ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּיׂשראל
לֹו". תאבה "לא ׁשּנאמר: הּמסית, לאהב ׁשּלא (יז) ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹלעׂשֹות".
תׁשמע "לא ׁשּנאמר: לּמסית, הּׂשנאה לעזב ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ(יח)
ּדמֹו, על עֹומד אּלא הּמסית, להּציל ׁשּלא (יט) ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאליו".
הּמּוסת ילּמד ׁשּלא (כ) עליו". עינ תחֹוס "לא ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
יׁשּתק ׁשּלא (כא) תחמל". "לא ׁשּנאמר: הּמסית, על ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹזכּות
חֹובה, לֹו ידע אם הּמסית, על חֹובה מּללּמד ְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמּוסת
ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא (כב) עליו". תכּסה "ולא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (כג) עליהם". וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנעבד,

לכמ הּנּדחת עיר תּבנהלבנֹות "לא ׁשּנאמר: ׁשהיתה, ֹות ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
"ולא ׁשּנאמר: הּנּדחת, עיר ּבממֹון ליהנֹות ׁשּלא (כד) ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹעֹוד".
ּבעבֹודה ליהנֹות ׁשּלא (כה) החרם". מן מאּומה ּביד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹידּבק
לּה, ׁשּנתנּס ּוביין ׁשּלּה ּובתקרבת מׁשּמׁשיה ּובכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזרה
להתנּבא ׁשּלא (כו) ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
(כז) אחרים". אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבׁשמּה,
ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ׁשּנאמר: ּבׁשקר, להתנּבא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לּמתנּבא לׁשמע ׁשּלא (כח) צּויתיו". לא אׁשר את ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹּבׁשמי,
הּנביא". ּדברי אל תׁשמע "לא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשם

מּמּנּו, נירא ולא הּׁשקר נביא מהריגת נּמנע ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ(כט)
עֹובדי ּבחּקֹות ללכת ׁשּלא (ל) מּמּנּו". תגּור "לא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבחּקֹות תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבמנהגֹותם, ולא זרה ְְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻעבֹודה
קסם ּב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לקסם, ׁשּלא (לא) ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹהּגֹוי".
(לג) תעֹוננּו". "לא ׁשּנאמר: לעֹונן, ׁשּלא (לב) ְְְֱִֵֵֶֶֶַָֹֹקסמים".
לכּׁשף, ׁשּלא (לד) תנחׁשּו". "לא ׁשּנאמר: לנחׁש, ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹׁשּלא
לחּבר ׁשּלא (לה) ּומכּׁשף". וגֹו' ּב יּמצא "לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבאֹוב, לׁשאל ׁשּלא (לו) חבר". "וחבר ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹחבר,
ׁשּנאמר: ּבּיּדעֹוני, לׁשאל ׁשּלא (לז) אֹוב". "וׁשֹואל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: הּמתים, מן ּבחלֹום לׁשאל ׁשּלא (לח) ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹ"ויּדעני".
איׁש, עדי אּׁשה ּתעדה ׁשּלא (לט) הּמתים". אל ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ"ודֹורׁש
איׁש יעדה ׁשּלא (מ) אּׁשה". על גבר כלי יהיה "לא ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:
(מא) אּׁשה". ׂשמלת ּגבר ילּבׁש "לא ׁשּנאמר: אּׁשה, ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעדי
"ּוכתבת ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּכעֹובדי ּבּגּוף לכּתב ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּכמֹו ׁשעטנז ללּבׁש ׁשּלא (מב) ּבכם". תּתנּו לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹקעקע,
ׁשעטנז". תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּכמרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלֹובׁשין
ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּככמרי ראׁש ּפאת להּקיף ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ(מג)
הּזקן ּכל להׁשחית ׁשּלא (מד) ראׁשכם". ּפאת תּקיפּו ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ"ולא
."זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכעֹובדי

זרה עבֹודה ּכעֹובדי להתּגֹודד ׁשּלא "לא(מה) ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
לׁשּכן ׁשּלא (מו) היא. אחת ּוׂשריטה ּוגדידא ְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹתתּגֹודדּו";
הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, מצרים ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבארץ
העינים, ּוראּית הּלב מחׁשבֹות אחר לתּור ׁשּלא (מז) ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעֹוד".
(מח) עיניכם". ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
להם תכרת "לא ׁשּנאמר: עממין, לׁשבעה ּברית לכרת ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר: עממין, מּׁשבעה אדם להחיֹות ׁשּלא (מט) ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹּברית".
זרה, עבֹודה עֹובדי על לחן ׁשּלא (נ) נׁשמה". ּכל תחּיה ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ"לא
עבֹודה עֹובדי להֹוׁשיב ׁשּלא (נא) תחּנם". "ולא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (נב) ."ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: ּבארצנּו, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹֹזרה
ּבם". תתחּתן "ולא ׁשּנאמר: זרה, עבֹודה ּבעֹובדי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלהתחּתן
ׁשּנאמר: לעֹולם, יׂשראל ּבת ּומֹואבי עּמֹוני יּׂשא ׁשּלא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ(נג)
זרע להרחיק ׁשּלא (נד) ה'". ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבא ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ"לא
תתעב "לא ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ׁשלׁשה עד אּלא הּקהל מן ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעׂשו
עד אּלא ּבּקהל מּלבֹוא מצרי להרחיק ׁשּלא (נה) ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹאדמי".
לקרא ׁשּלא (נו) מצרי". תתעב "לא ׁשּנאמר: ּדֹורֹות, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹׁשלׁשה
הּגֹוים, ּכׁשאר מלחמה ּבׁשעת ּבּתחּלה ּומֹואב לעּמֹון ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָׁשלֹום
להׁשחית ׁשּלא (נז) וטֹובתם". ׁשלֹומם תדרׁש "לא ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: אסּור, הׁשחתה ּבֹו ׁשּיׁש ּכל וכן מאכל, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאילני
ולא הּמלחמה אנׁשי ייראּו ׁשּלא (נח) עצּה". את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹתׁשחית
תערץ "לא ׁשּנאמר: מלחמה, ּבׁשעת מאֹויביהם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיפחדּו
מעׂשה מּלבבנּו יסּור ׁשּלא (נט) ּתיראּום". "לא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּפניהם",
ׁשאנּו (ס) תׁשּכח". "לא ׁשּנאמר: לנּו, ׁשעׂשה הרע ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעמלק
תקּלל", לא "אלהים, ׁשּנאמר: הּׁשם, ּברּכת על ְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֻמזהרין
ּכל הּכלל: וזה יּומת". מֹות ה', ׁשם "ונֹוקב ּבענׁש: ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹונאמר
מצות זֹו הרי ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב עליו ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשענׁש
מצוֹות והן ּבכרת, ׁשהן ּופסח, הּמילה מן חּוץ - תעׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא
"ולא ׁשּנאמר: ּבּטּוי, ׁשבּועת על לעבר ׁשּלא (סא) ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹעׂשה.
ׁשּנאמר: לּׁשוא, יּׁשבע ׁשּלא (סב) לּׁשקר". בׁשמי ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹתּׁשבעּו
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את לחּלל ׁשּלא (סג) לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את תּׂשא ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ"לא
ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשם
תנּסּו "לא ׁשּנאמר: ה', ּדבר את לנּסֹות ׁשּלא (סד) ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָֹֹקדׁשי".

אלהיכם". ה' ּבּתיאת אֹו הּמקּדׁש, ּבית לאּבד ׁשּלא (סה) ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּׁשמֹות את מֹוחקין אין וכן מדרׁשֹות; ּבּתי אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָּכנסּיֹות,
"אּבד ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּכתבי מאּבדים ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻהמקּדׁשין,
הּצלּוב ילין ׁשּלא (סו) אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּתאּבדּון
ׁשּלא (סז) העץ". על נבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: העץ, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, סביב ׁשמירה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלהׁשּבית
ׁשּנאמר: עת, ּבכל להיכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (סח) ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשמרּתי".
ּבעל ּכהן יּכנס ׁשּלא (סט) הּקדׁש". אל עת ּבכל יבא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ"ואל
יבא". לא הּפרכת אל א" ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמּום
מּום". ּבֹו יהיה "אׁשר ׁשּנאמר: מּום, ּבעל יעבד ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַֹֹ(ע)
אׁשר איׁש "ּכל ׁשּנאמר: עֹובר, מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ(עא)
ּבעבֹודת הלוּים יתעּסקּו ׁשּלא (עב) יקרב". לא מּום, ְְְְֲִִִִֶַַַַַֹֹּבֹו
"אל ּבלוּים: ׁשּנאמר הלוּים, ּבעבֹודת הּכהנים ולא ְְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹהּכהנים
(עג) אּתם". ּגם הם ּגם יקרבּו לא הּמזּבח ואל הּקדׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּכלי
"יין ׁשּנאמר: יין, ׁשתּוי ּבּתֹורה יֹורה ולא לּמקּדׁש יּכנס ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
"ּולהֹורֹות ונאמר: מֹועד", אהל אל ּבבאכם ּתׁשּת אל ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹוׁשכר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, הּזר יעבד ׁשּלא (עד) יׂשראל". ּבני ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאת
טמא, ּכהן יעבד ׁשּלא (עה) אליכם". יקרב לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹ"וזר
ּכהן יעבד ׁשּלא (עו) יׂשראל". בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
(עז) יחּללּו". "ולא ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד יֹום ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַֹטבּול
את יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: לעזרה, טמא ּכהן יּכנס ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
למחנה טמא יּכנס ׁשּלא (עח) ׁשכינה. מחנה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחניהם";
ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשּנאמר: הּבית, הר לדֹורֹות ׁשּכנגּדֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹלוּיה,
מזּבח אבני לבנֹות ׁשּלא (עט) לוּיה. מחנה זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמחנה";
על לפסע ׁשּלא (פ) ּגזית". אתהן תבנה "לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּגזית,
(פא) מזּבחי". על ּבמעלֹות תעלה "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹהּמזּבח,
תעלּו "לא ׁשּנאמר: הּזהב, ּבמזּבח ּולהקריב להקטיר ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר: הּמזּבח, אׁש לכּבֹות ׁשּלא (פב) זרה". קטרת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעליו
ׁשּלא (פג) תכּבה". לא - הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ"אׁש,
לא "ּובמתּכנּתֹו ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ׁשמן ּבמתּכנת ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻלעׂשֹות
"על ׁשּנאמר: זר, הּמׁשחה ּבׁשמן לסּו ׁשּלא (פד) ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשּו".

הּקטרת,ּב ּבמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (פה) ."ייס לא אדם ׂשר ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ
ּבּדי להֹוציא ׁשּלא (פו) תעׂשּו". לא "וּבמתּכנּתּה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשּנאמר:
החׁשן יּזח ׁשּלא (פז) מּמּנּו". יסּורּו "לא ׁשּנאמר: ֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהארֹון,
(פח) האפֹוד". מעל החׁשן יּזח "ולא ׁשּנאמר: האפֹוד, ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמעל
לא - ּלֹו יהיה תחרא "ּכפי ׁשּנאמר: הּמעיל, יּקרע ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
"הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבחּוץ, קדׁשים להעלֹות ׁשּלא (פט) ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיּקרע".
ּבחּוץ, קדׁשים לׁשחט ׁשּלא (צ) ."...עלתי ּתעלה ּפן ,ְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹל
אהל ּפתח ואל ּכׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר "איׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
מּומין ּבעלי להקּדיׁש ׁשּלא (צא) ונכרת". הביאֹו לא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַֹֹמֹועד
אּסּור זהּו תקריבּו"; לא מּום, ּבֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹלּמזּבח,
ׁשּנאמר: קרּבן, לׁשם מּומין ּבעלי לׁשחט ׁשּלא (צב) ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהקּדׁשֹו.
מּומין ּבעלי ּדם לזרק ׁשּלא (צג) לה'". אּלה תקריבּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹ"לא
לה'"; תקריבּו "לא מּומין: ּבבעלי ׁשּנאמר הּמזּבח, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹלגּבי
ּבעלי אמּורי להקטיר ׁשּלא (צד) ּדמם. זריקת אּסּור ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוזהּו

ׁשּלא (צה) מהם". תּתנּו לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹמּומין,
אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: עֹובר, מּום ּבעל ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹלהקריב
ׁשּלא (צו) עֹובר. מּום זהּו מּום"; ּבֹו יהיה אׁשר וׂשה, ְֲִֵֶֶֶֶֶָֹׁשֹור
לא נכר, ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: הּגֹוים, מּיד מּום ּבעל ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹלהקריב
לא "מּום ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, מּום יּתן ׁשּלא (צז) ְֱֳִִִֵֶֶֶַַַָֹֹתקריבּו".
להקריב ׁשּלא (צח) מּום. ּבֹו ּתּתן לא ּכלֹומר, ּבֹו"; ְְְְִִִֵֶֶַַֹֹיהיה
לא ּדבׁש, וכל ׂשאֹור כל "ּכי ׁשּנאמר: ּדבׁש, אֹו ְְְְְֱִֶֶַַַָָֹׂשאֹור
תׁשּבית "ולא ׁשּנאמר: ּתפל, להקריב ׁשּלא (צט) ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹתקטירּו".
ּומחיר, אתנן להקריב ׁשּלא (ק) ."אלהי ּברית ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹמלח
ׁשּלא (קא) ּכלב". ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
תׁשחטּו לא ּבנֹו, ואת "אתֹו ׁשּנאמר: ּבנֹו, ואת אֹותֹו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַֹֹֹלׁשחט
חֹוטא, ּבמנחת זית ׁשמן לּתן ׁשּלא (קב) אחד". ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּביֹום
עליה לּתן ׁשּלא (קג) ׁשמן". עליה יׂשים "לא ֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשמן יּתן ׁשּלא (קד) לבנה". עליה יּתן "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלבֹונה,
ׁשּלא (קה) ׁשמן". עליו יּצק "לא ׁשּנאמר: ׂשֹוטה, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבמנחת

לבנ עליו יּתן "ולא ׁשּנאמר: לבֹונה, עליו ׁשּלאיּתן (קו) ה". ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
ימיר ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשים, את ְְְֱֳִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלהמיר
ׁשּנאמר לקרּבן, מּקרּבן הּקדׁשים לׁשּנֹות ׁשּלא (קז) ְְְְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאתֹו".
לקרּבן יקדיׁשּנּו לא ּכלֹומר, אתֹו"; איׁש יקּדיׁש "לא ְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹּבּבכֹור:
א" ׁשּנאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור לפּדֹות ׁשּלא (קח) ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר.
ּבהמה, מעׂשר למּכר ׁשּלא (קט) תפּדה". לא וגֹו' ׁשֹור ְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹֹּבכֹור
ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה למּכר ׁשּלא (קי) יּגאל". "לא ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: החרם, ׂשדה לפּדֹות ׁשּלא (קיא) יּמכר". ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ"לא
ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת ראׁש יבּדיל ׁשּלא (קיב) ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹיּגאל".
ּבּקדׁשים, לעבד ׁשּלא (קיג) ערּפֹו". מּמּול ראׁשֹו את ְֲֳִִֶֶַַַָָָֹֹֹ"ּומלק
את לגזז ׁשּלא (קיד) ."ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (קטו) ."צאנ ּבכֹור תגז "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֳִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהּקדׁשים,
חמץ על תׁשחט "לא ׁשּנאמר: קּים, והחמץ הּפסח ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹיׁשחט
ׁשּיּפסלּו עד הּפסח אמּורי להּניח ׁשּלא (קטז) זבחי". ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּדם
ׁשּלא (קיז) ּבקר". עד חּגי חלב ילין "ולא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבלינה,
ּבקר". עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ׁשּנאמר: הּפסח, מּבׂשר ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלהֹותיר
הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה מחגיגת להֹותיר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ(קיח)
למדּו, הּׁשמּועה מּפי הּבׂשר"; מן ילין "ולא ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר וזה מדּבר, הּכתּוב עׂשר ארּבעה חגיגת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבבׂשר
ׁשליׁשי ׁשהּוא הּפסח, ׁשל ׁשני יֹום ׁשל לבקרֹו - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ"לּבקר"
ּבקר, עד ׁשני ּפסח מּבׂשר להֹותיר ׁשּלא (קיט) ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלּׁשחיטה.
להֹותיר ׁשּלא (קכ) ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּנאמר:
עד מּמּנּו תֹותירּו "ולא ׁשּנאמר: ּבקר, עד הּתֹודה ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּבׂשר
לאחר אֹותן מּניחין ׁשאין קדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבקר";
ׁשּנאמר: ּבּפסח, עצם לׁשּבר ׁשּלא (קכא) אכילתן. ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹזמן
ּבפסח עצם לׁשּבר ׁשּלא (קכב) ּבֹו". תׁשּברּו לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ"ועצם,
להֹוציא ׁשּלא (קכג) ּבֹו". תׁשּברּו לא "ועצם, ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹׁשני,
הּבית". מן תֹוציא "לא ׁשּנאמר: החבּורה, מן הּפסח ְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹמּבׂשר
תאפה "לא ׁשּנאמר: חמץ, מנחֹות ׁשירי לעׂשֹות ׁשּלא ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ(קכד)
ּומבּׁשל, נא הּפסח ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קכה) חלקם". ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻחמץ,

(קכו) מבּׁשל". ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו "אל ׁשּלאׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
לא וׂשכיר, "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב, לגר ּפסח ּבׂשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלהאכיל
ׁשּנאמר: ּפסח, ּבׂשר הערל יאכל ׁשּלא (קכז) ּבֹו". ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹיאכל

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



dncwdצד - 'a xc` e"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתֹולעת לאכל ׁשּלא (קעח) הארץ". על הרמׂש הּׁשרץ ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּבכל
על הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: לאויר, ּכׁשּתצא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפרֹות
הּמים, ׁשרץ לאכל ׁשּלא (קעט) תאכלּום". לא - ְֱִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהארץ

הּׁשרץ".ׁש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו "אל ּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
נבלה". ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: מתה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ(קפ)
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: טרפה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ(קפא)
"ולא ׁשּנאמר: החי, מן אבר לאכל ׁשּלא (קפב) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹתאכלּו".
הּנׁשה, ּגיד לאכל ׁשּלא (קפג) הּבׂשר". עם הּנפׁש ֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹתאכל
הּנׁשה". ּגיד את יׂשראל בני יאכלּו לא ּכן "על ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
תאכלּו". לא ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ(קפד)
ועז וכׂשב ׁשֹור חלב "ּכל ׁשּנאמר: חלב, לאכל ׁשּלא ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ(קפה)
"לא ׁשּנאמר: ּבחלב, ּבׂשר לבּׁשל ׁשּלא (קפו) תאכלּו". לא -ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
ּבחלב, ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קפז) אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹתבּׁשל
מּפי למדּו ּכ ׁשנּיה; ּפעם ּגדי" תבּׁשל "לא ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר
(קפח) אכילה. לאּסּור ואחד ּבּׁשּול לאּסּור ׁשאחד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּׁשמּועה,
את יאכל "ולא ׁשּנאמר: הּנסקל, ׁשֹור ּבׂשר לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
הּפסח, קדם חדׁשה ּתבּואה ּפת לאכל ׁשּלא (קפט) ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּבׂשרֹו".
מן קלי לאכל ׁשּלא (קצ) תאכלּו". לא וגֹו' "ולחם ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
לאכל ׁשּלא (קצא) תאכלּו". לא "וקלי ׁשּנאמר: ְְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹהחדׁש,
ׁשּלא (קצב) תאכלּו". לא "וכרמל ׁשּנאמר: החדׁש, מן ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּכרמל
לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ערלה, ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: הּכרם, ּכלאי לאכל ׁשּלא (קצג) ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹיאכל".
אּסּור הּוא זה הּכרם"; ּותבּואת ּתזרע, אׁשר הּזרע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהמלאה
חלב "אׁשר ׁשּנאמר: ,נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (קצד) ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹאכילה.
לאכל ׁשּלא (קצה) נסיכם". יין יׁשּתּו יאכלּו, ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹזבחימֹו
וסבא". זֹולל זה "ּבננּו ׁשּנאמר: וסֹובא, זֹולל ּדר ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹולׁשּתֹות
אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום לאכל ׁשּלא ְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ(קצו)
"ולא ׁשּנאמר: ּבפסח, חמץ לאכל ׁשּלא (קצז) תעּנה". ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֻלא
ׁשּנאמר: חמץ, ּתערבת לאכל ׁשּלא (קצח) חמץ". ֱֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹיאכל
אחר חמץ לאכל ׁשּלא (קצט) תאכלּו". לא מחמצת, ְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ"ּכל
חמץ". עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: עׂשר, ארּבעה יֹום ְֱֲֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹחצֹות
(רא) חמץ". ל יראה "לא ׁשּנאמר: חמץ, יראה ׁשּלא ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ(ר)
ּבבּתיכם". יּמצא לא "ׂשאֹור, ׁשּנאמר: חמץ, יּמצא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
וטעמֹו יין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין, הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(רב)
החמיץ ואפּלּו ענבים"; מׁשרת "וכל ׁשּנאמר: יין, ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּכטעם
ׁשּנאמר: עליו, אסּור זה הרי הּיין, ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר אֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
ענבים יאכל ׁשּלא (רג) יׁשּתה". לא ׁשכר וחמץ יין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹ"חמץ
ענבים יאכל ׁשּלא (רד) לחים". "וענבים ׁשּנאמר: ֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹלחים,
יאכל ׁשּלא (רה) יאכל". לא "ויבׁשים ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹֹיבׁשים,
יאכל ׁשּלא (רו) יאכל". לא "מחרצּנים ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹחרצּנים,
הּנזיר יּטּמא ׁשּלא (רז) יאכל". לא - זג "ועד ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹזּוגין,
יּכנס ׁשּלא (רח) יּטּמא". לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלּמת,
ׁשּלא (רט) יבא". לא מת, נפׁש "על ׁשּנאמר: הּמת, ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹּבאהל
ׁשּלא (רי) ראׁשֹו". על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: הּנזיר, ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹיגּלח
לקצֹור". ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּכל ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלקצר
קצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות הּׁשּבלים ללקט ׁשּלא ְְְְֳִִִִִֶַַַָֹֹ(ריא)
לבצר ׁשּלא (ריב) תלּקט". לא ,קציר "ולקט ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (ריג) תעֹולל". לא וכרמ" ׁשּנאמר: הּכרם, ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעֹוללֹות

(ריד) תלּקט". לא ּכרמ "ּופרט ׁשּנאמר: הּכרם, ּפרט ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹללקט
וכן לקחּתֹו"; תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: הּׁשכחה, עמר לּקח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (רטו) ."אחרי תפאר "לא ׁשּנאמר: האילנֹות, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹכל
(רטז) ּכלאים". תזרע לא ׂשד" ׁשּנאמר: זרעים, ּכלאי ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלזרע
ּכרמ תזרע "לא ׁשּנאמר: ּבּכרם, ירק אֹו ּתבּואה לזרע ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּלא
מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ריז) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּכלאים".
יעׂשה ׁשּלא (ריח) ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת" ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: ּכאחד, ּבהמה מיני ּבׁשני ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמלאכה
מלאכה ּבׁשעת ּבהמה לחסם ׁשּלא (ריט) יחּדו". ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּובחמר
ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: ונהנית, מּמּנּו ׁשאֹוכלת ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבדבר
ׂשד" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אדמה לעבד ׁשּלא (רכ) ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבדיׁשֹו".
ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אילן לעבד ׁשּלא (רכא) תזרע". ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹלא

ספי לקצר ׁשּלא (רכב) תזמר". לא וכרמ"ּכדר ׁשביעית חי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ
לא קציר ספיח "את ׁשּנאמר: הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּקֹוצרין
ּכדר ּבּׁשביעית האילן ּפרֹות לאסף ׁשּלא (רכג) ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹתקצֹור".
לא נזיר עּנבי "ואת ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ּבכל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאֹוספין
אילן, ּבין אדמה ּבין יֹובל ּבׁשנת לעבד ׁשּלא (רכד) ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹתבצר".
ּכׁשאר יֹובל ספיחי לקצר ׁשּלא (רכה) תזרעּו". "לא ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (רכו) ספיחיה". את תקצרּו "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹהּׁשנים,
"ולא ּבֹו: ׁשּנאמר ּׁשנים, ׁשאר ּכאספת יֹובל ּפרֹות ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלאסף
יׂשראל ּבארץ ׂשדה למּכר ׁשּלא (רכז) נזריה". את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹתבצרּו
(רכח) לצמיתּות". תּמכר לא "והארץ, ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹלצמיתּות,
"ּוׂשדה ׁשּנאמר: ּוׂשדֹותיהם, הלוּים מגרׁש לׁשּנֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּלא
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּמכר"; לא עריהם, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמגרׁש
ׁשּנאמר: הלוּים, את לעזב ׁשּלא (רכט) יׁשּתּנה. ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹׁשּלא
להם נֹותנין אּלא הּלוי"; את ּתעזב ּפן ,ל ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ"הּׁשמר
ׁשּלא (רל) ורגל. רגל ּבכל ּבהן אֹותם ּומׂשּמחים ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּתנֹותיהם
את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: ׁשביעית, עליה ׁשעברה הלואה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיתּבע
הּׁשמּטה, מּפני לעני מּלהלֹות ימנע ׁשּלא (רלא) ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹרעהּו".
מקֹום ּכל - הּכלל זה ּדבר". יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
לא מצות אּלא אינֹו 'אל', אֹו 'ּפן' אֹו 'הּׁשמר' ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר
מה לֹו ּומּלּתן לעני מּלהחיֹות יּמנע ׁשּלא (רלב) ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹתעׂשה.
הּנֹותן נמצא: ."לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: ,צרי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשהּוא
- הּצדקה מן עיניו והּמעלים עׂשה; מצות עֹוׂשה - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָצדקה
לׁשלח ׁשּלא (רלג) תעׂשה. לא על עבר עׂשה, ׁשּבּטל על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיתר
תׁשּלחּנּו "לא ׁשּנאמר: חפׁשי, ּכׁשּיצא ריקם עברי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעבד
עני, ׁשהּוא ּכׁשּידע ּבחֹובֹו העני יתּבע ׁשּלא (רלד) ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹריקם".
ׁשּלא (רלה) ּכנׁשה". לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: לֹו, יצר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹולא
לֹו תּתן לא - ּכסּפ "את ׁשּנאמר: ליׂשראל, ּברּבית ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלהלֹות
תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ּברּבית, ללֹות ׁשּלא (רלו) ."ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַֹֹּבנׁש
ׁשּלא לּלוה, אזהרה ׁשּזֹו הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ ;"ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלאחי
ּברּבית, ּומלוה לוה ּבין יד להׁשית ׁשּלא (רלז) לּמלוה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹינּׁש
ׁשּנאמר: ּביניהם, ׁשטר לכּתב ולא עד, ולא ערב, להיֹות ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹולא
ׂשכיר, ּפעּלת לאחר ׁשּלא (רלח) ."נׁש עליו תׂשימּון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ"לא
ימׁשּכן ׁשּלא (רלט) ."אּת ׂשכיר ּפעּלת תלין "לא ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
לעבט ּביתֹו אל תבא "לא ׁשּנאמר: ּבזרֹוע, חֹובֹו ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹּבעל

ׁשהּואעבטֹו". ּבעת העני מּבעליו העבֹוט למנֹוע ׁשּלא (רמ) ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּתׁשּכב לא ּכלֹומר, ּבעבטֹו"; תׁשּכב "לא ׁשּנאמר: לֹו, ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָֹֹֹצרי
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הּפסח ּבׂשר להאכיל ׁשּלא (קכח) ּבֹו". יאכל לא ערל, ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ"וכל
ּבֹו"; יאכל לא נכר, ּבן "ּכל ׁשּנאמר: ׁשּנׁשּתּמד, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹליׂשראל
ּכמֹותם, זרה עבֹודה ועבד נכר לבני ׁשּנלוה יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכלֹומר,
קדׁשים, ׁשּנטמא אדם יאכל ׁשּלא (קכט) ּבֹו. יאכל ְִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹלא
אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל אׁשר "והּנפׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
הּקדׁשים מן לאכל ׁשּלא (קל) עליו". וטמאתֹו ְְֱֳִִֶֶַַָָָָֹֹֻלה',
יאכל". לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנטמאּו,
יּׂשא עֹונֹו "ואכליו ׁשּנאמר: נֹותר, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֲִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ(קלא)
ׁשּנאמר: ּפּגּול, לאכל ׁשּלא (קלב) ההיא". הּנפׁש ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹונכרתה
האכלת והּנפׁש יהיה; ּפּגּול לֹו, יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"הּמקריב
זר יאכל ׁשּלא (קלג) ּבכרת. והּוא ּתּׂשא"; עֹונּה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹמּמּנּו,
ׁשּלא (קלד) קדׁש". יאכל לא זר, "וכל ׁשּנאמר: ְְֱֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹּתרּומֹות,
ּכהן "ּתֹוׁשב ׁשּנאמר: ּתרּומה, ּוׂשכירֹו ּכהן ּתֹוׁשב אפּלּו ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹיאכל
ּתרּומה, ערל יאכל ׁשּלא (קלה) קדׁש". יאכל לא ְְִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹוׂשכיר,
הּפסח מן הּכתּוב לּמדֹו זה ודבר קדׁשים. לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָוהּוא
למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה; מן ּבפרּוׁש ואינֹו ׁשוה, ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבגזרה
סֹופרים. מּדברי ואינֹו ּתֹורה, מּגּופי - ּבּקדׁשים ערל ְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאּסּור
מּזרע "איׁש ׁשּנאמר: ּתרּומה, טמא ּכהן יאכל ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ(קלו)
לא קדׁש, חללה ּתאכל ׁשּלא (קלז) יאכל". לא ּבּקדׁשים ְֲֳִֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹֹוגֹו'
תהיה ּכי - ּכהן "ּובת ׁשּנאמר: וׁשֹוק, חזה ולא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתרּומֹות
ׁשּלא (קלח) תאכל". לא הּקדׁשים ּבתרּומת היא זר, ְְֳִִִִֵֶַַָָֹֹֹלאיׁש
לא ּתהיה, ּכליל ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכהן, מנחת ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּתאכל
ּבפנים, הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קלט) ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹתאכל".
לאכל ׁשּלא (קמ) מּדמּה". יּובא אׁשר חּטאת "וכל ְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: ּבכּונה, מּום ּבהם ׁשהּטל הּמקּדׁשין ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּפסּולי
ׁשּבפסּולי למדנּו, הּׁשמּועה מּפי ּתֹועבה"; ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹתאכל
ׁשּלא (קמא) מדּבר. הּכתּוב מּום ּבהם ׁשהּטל ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻהּמקּדׁשין
"לא ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלאכל
לאכל ׁשּלא (קמב) ."ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹתּוכל
."ּתירׁש" ׁשּנאמר: לירּוׁשלים, חּוץ ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמעׂשר
לירּוׁשלים, חּוץ יצהר ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ(קמג)

ׁש (קמד) ."ויצהר" חּוץׁשּנאמר: ּתמים ּבכֹור לאכל ּלא ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּלא (קמה) ּובכֹורֹות". וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶֶַַַָֹֹלירּוׁשלים,
"לא ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ ואׁשם חּטאת הּכהנים ְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹיאכלּו
ּבא ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ;"וצאנ ּבקר וגֹו' ְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹתּוכל
לפי לעזרה, חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות ּבׂשר לאסר אּלא ְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּכתּוב
לאכל תּוכל "לא - אכילתֹו למקֹום חּוץ ׁשּיאכל ּדבר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּכל
העֹולה, ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קמו) ּבֹו. אקרא "ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹּבׁשערי
לא ּכלֹומר, ּתּדר"; אׁשר ּונדרי וגֹו' תּוכל "לא ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
מֹועל, ּכל ׁשל אזהרה היא וזֹו ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּתּוכל
נהנה, ואם מהן; ליהנֹות האסּורין הּקדׁשים מן יהנה ְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קמז) ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמעל.
ּתּוכל לא ּכלֹומר, ;"ונדבתי וגֹו' תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹֹּדמים,
ּבׂשר זר יאכל ׁשּלא (קמח) ּדמם. ׁשּיּזרק עד נדבֹותי ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלאכל
הם". קדׁש ּכי יאכל, לא "וזר ׁשּנאמר: קדׁשים, ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹקדׁשי
ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה קדם ּבּכּורים ּכהן יאכל ׁשּלא ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ(קמט)
לאכל ׁשּלא (קנ) הּבּכּורים. אּלּו ;"יד ּותרּומת תּוכל... ְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ"לא
ׁשּנאמר: ׁשּיּפדה, עד ּבירּוׁשלים, ואפּלּו ּבטמאה ׁשני ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמעׂשר

ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (קנא) ּבטמא". מּמּנּו בערּתי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ"לא
ׁשּלא (קנב) מּמּנּו". באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹּבאנינּות,
ּוׁשתּיה, אכילה ּבהם ׁשאין ּבדברים ׁשני מעׂשר ּדמי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלהֹוציא
לצרכי חּוץ ׁשהּוא וכל למת"; מּמּנּו נתּתי "ולא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
לאכל ׁשּלא (קנג) ּבֹו. אקרא למת" מּמּנּו "נתּתי החי, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגּוף
החּיב הארץ מן ׁשּגּדּוליו ּדבר הּוא והּטבל, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּטבל;
ׁשּנאמר: ה', ּתרּומת מּמּנּו הֹוציאּו ׁשּלא ּומעׂשרֹות, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַֹּבתרּומֹות
לה'"; ירימּו אׁשר את יׂשראל' בני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ"ולא
יעׂשּו לא לה', אֹותן להרים עתידין ׁשהם ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּכלֹומר,
ּתרּומה להקּדים ׁשּלא (קנד) ּבטבלן. אֹותן ויאכלּו חל ְְְְְְְִִֶַָָָָֹֹֹאֹותן
ׁשני מעׂשר ולא לתרּומה, ראׁשֹון מעׂשר ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָֹֹלבּכּורים,
ּכ ואחר ּתחּלה, ּבּכּורים הּסדר: על מֹוציאין אּלא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלראׁשֹון,
מעׂשר ּכ ואחר ראׁשֹון, מעׂשר ּכ ואחר ּגדֹולה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָּתרּומה
ּדבר ּתאחר לא תאחר", לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשני;
ׁשּנדר והּנדבֹות הּנדרים לאחר ׁשּלא (קנה) להקּדימֹו. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהראּוי
לעלֹות ׁשּלא (קנו) לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹוׁשּנּדב,
ׁשּלא (קנז) ריקם". פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: קרּבן, ּבלא ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלחג
יחל "לא ׁשּנאמר: נפׁשֹו, על אדם ׁשאסר ּדברים על ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלעבר
זנה "אּׁשה ׁשּנאמר: זֹונה, ּכהן יּקח ׁשּלא (קנח) ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּדברֹו".
ׁשּנאמר: חללה, ּכהן יּקח ׁשּלא (קנט) יּקחּו". לא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹוחללה

ׁשּנאמר:"וחללה ּגרּוׁשה, יּקח ׁשּלא (קס) יּקחּו". לא ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּכהן יּקח ׁשּלא (קסא) יּקחּו". לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ"ואּׁשה
את זנה, וחללה ּוגרּוׁשה "אלמנה ׁשּנאמר: אלמנה, ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּגדֹול
ואפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (קסב) יּקח". לא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹאּלה
זרעֹו"; יחּלל "לא ׁשּנאמר: ׁשּמחּללּה, מּפני קּדּוׁשין, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּבלא
ּכהן יּכנס ׁשּלא (קסג) ּכׁשרה. לחּלל ׁשּלא מזהר הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻהרי
(קסד) ּתפרעּו". אל "ראׁשיכם ׁשּנאמר: ראׁש, ּפרּוע ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלּמקּדׁש
"ּובגדיכם ׁשּנאמר: ּבגדים, קרּוע לּמקּדׁש ּכהן יּכנס ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ּבׁשעת העזרה מן ּכהן יצא ׁשּלא (קסה) תפרמּו". ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹֹלא
(קסו) תצאּו". לא מֹועד אהל "ּומּפתח ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹעבֹודה,
לא "לנפׁש ׁשּנאמר: מתים, לׁשאר הדיֹוט ּכהן יּטּמא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
לקרֹוביו, ואפּלּו ּגדֹול ּכהן יּטּמא ׁשּלא (קסז) ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹיּטּמא".
ּכהן יּכנס ׁשּלא (קסח) יּטּמא". לא ּולאּמֹו "לאביו ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּכ יבא"; לא מת, נפׁשת ּכל "ועל ׁשּנאמר: מת, עם ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּגדֹול
יּטּמא. ּבבל וחּיב יבֹוא ּבבל חּיב ׁשהּוא הּׁשמּועה, מּפי ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָלמדּו
ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ(קסט)
ּבּבּזה חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (קע) לֹו". יהיה לא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ונחלה
חלק הלוּים לּכהנים יהיה "לא ׁשּנאמר: הארץ, ּכּבּוׁש ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבׁשעת
"לא ׁשּנאמר: מת, על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא (קעא) ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹונחלה".
ּבהמה לאכל ׁשּלא (קעב) למת". - עיניכם ּבין קרחה ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹתׂשימּו
הּגרה". מּמעלי תאכלּו לא זה את א" ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹטמאה,
לכם, יהיּו "וׁשקץ ׁשּנאמר: טמא, ּדג לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ(קעג)
ׁשּנאמר: טמא, עֹוף לאכל ׁשּלא (קעד) תאכלּו". לא ְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹמּבׂשרם
לאכל ׁשּלא (קעה) יאכלּו". לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ"ואת
לא לכם, הּוא טמא העֹוף, ׁשרץ "ּכל ׁשּנאמר: העֹוף, ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשרץ
"וכל ׁשּנאמר: הארץ, ׁשרץ לאכל ׁשּלא (קעו) ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹיאכלּו".
ׁשּלא (קעז) יאכל". לא הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ ֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשרץ
נפׁשתיכם, את תטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: הארץ, רמׂש ְְְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
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ּתֹולעת לאכל ׁשּלא (קעח) הארץ". על הרמׂש הּׁשרץ ְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּבכל
על הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: לאויר, ּכׁשּתצא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפרֹות
הּמים, ׁשרץ לאכל ׁשּלא (קעט) תאכלּום". לא - ְֱִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהארץ

הּׁשרץ".ׁש הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו "אל ּנאמר: ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
נבלה". ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: מתה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ(קפ)
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: טרפה, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ(קפא)
"ולא ׁשּנאמר: החי, מן אבר לאכל ׁשּלא (קפב) ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹתאכלּו".
הּנׁשה, ּגיד לאכל ׁשּלא (קפג) הּבׂשר". עם הּנפׁש ֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹתאכל
הּנׁשה". ּגיד את יׂשראל בני יאכלּו לא ּכן "על ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
תאכלּו". לא ּדם, "וכל ׁשּנאמר: ּדם, לאכל ׁשּלא ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ(קפד)
ועז וכׂשב ׁשֹור חלב "ּכל ׁשּנאמר: חלב, לאכל ׁשּלא ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ(קפה)
"לא ׁשּנאמר: ּבחלב, ּבׂשר לבּׁשל ׁשּלא (קפו) תאכלּו". לא -ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
ּבחלב, ּבׂשר לאכל ׁשּלא (קפז) אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹתבּׁשל
מּפי למדּו ּכ ׁשנּיה; ּפעם ּגדי" תבּׁשל "לא ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר
(קפח) אכילה. לאּסּור ואחד ּבּׁשּול לאּסּור ׁשאחד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּׁשמּועה,
את יאכל "ולא ׁשּנאמר: הּנסקל, ׁשֹור ּבׂשר לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
הּפסח, קדם חדׁשה ּתבּואה ּפת לאכל ׁשּלא (קפט) ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּבׂשרֹו".
מן קלי לאכל ׁשּלא (קצ) תאכלּו". לא וגֹו' "ולחם ְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
לאכל ׁשּלא (קצא) תאכלּו". לא "וקלי ׁשּנאמר: ְְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹהחדׁש,
ׁשּלא (קצב) תאכלּו". לא "וכרמל ׁשּנאמר: החדׁש, מן ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּכרמל
לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ערלה, ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: הּכרם, ּכלאי לאכל ׁשּלא (קצג) ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹיאכל".
אּסּור הּוא זה הּכרם"; ּותבּואת ּתזרע, אׁשר הּזרע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהמלאה
חלב "אׁשר ׁשּנאמר: ,נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (קצד) ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹאכילה.
לאכל ׁשּלא (קצה) נסיכם". יין יׁשּתּו יאכלּו, ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹזבחימֹו
וסבא". זֹולל זה "ּבננּו ׁשּנאמר: וסֹובא, זֹולל ּדר ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹולׁשּתֹות
אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ׁשּנאמר: הּצֹום, ּביֹום לאכל ׁשּלא ְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ(קצו)
"ולא ׁשּנאמר: ּבפסח, חמץ לאכל ׁשּלא (קצז) תעּנה". ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֻלא
ׁשּנאמר: חמץ, ּתערבת לאכל ׁשּלא (קצח) חמץ". ֱֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹיאכל
אחר חמץ לאכל ׁשּלא (קצט) תאכלּו". לא מחמצת, ְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ"ּכל
חמץ". עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: עׂשר, ארּבעה יֹום ְֱֲֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹחצֹות
(רא) חמץ". ל יראה "לא ׁשּנאמר: חמץ, יראה ׁשּלא ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ(ר)
ּבבּתיכם". יּמצא לא "ׂשאֹור, ׁשּנאמר: חמץ, יּמצא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
וטעמֹו יין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין, הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(רב)
החמיץ ואפּלּו ענבים"; מׁשרת "וכל ׁשּנאמר: יין, ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּכטעם
ׁשּנאמר: עליו, אסּור זה הרי הּיין, ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר אֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
ענבים יאכל ׁשּלא (רג) יׁשּתה". לא ׁשכר וחמץ יין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹ"חמץ
ענבים יאכל ׁשּלא (רד) לחים". "וענבים ׁשּנאמר: ֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹלחים,
יאכל ׁשּלא (רה) יאכל". לא "ויבׁשים ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹֹיבׁשים,
יאכל ׁשּלא (רו) יאכל". לא "מחרצּנים ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹחרצּנים,
הּנזיר יּטּמא ׁשּלא (רז) יאכל". לא - זג "ועד ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹזּוגין,
יּכנס ׁשּלא (רח) יּטּמא". לא ּולאּמֹו "לאביו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלּמת,
ׁשּלא (רט) יבא". לא מת, נפׁש "על ׁשּנאמר: הּמת, ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹּבאהל
ׁשּלא (רי) ראׁשֹו". על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: הּנזיר, ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹיגּלח
לקצֹור". ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּכל ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלקצר
קצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות הּׁשּבלים ללקט ׁשּלא ְְְְֳִִִִִֶַַַָֹֹ(ריא)
לבצר ׁשּלא (ריב) תלּקט". לא ,קציר "ולקט ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (ריג) תעֹולל". לא וכרמ" ׁשּנאמר: הּכרם, ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעֹוללֹות

(ריד) תלּקט". לא ּכרמ "ּופרט ׁשּנאמר: הּכרם, ּפרט ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹללקט
וכן לקחּתֹו"; תׁשּוב "לא ׁשּנאמר: הּׁשכחה, עמר לּקח ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (רטו) ."אחרי תפאר "לא ׁשּנאמר: האילנֹות, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹכל
(רטז) ּכלאים". תזרע לא ׂשד" ׁשּנאמר: זרעים, ּכלאי ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלזרע
ּכרמ תזרע "לא ׁשּנאמר: ּבּכרם, ירק אֹו ּתבּואה לזרע ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּלא
מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ריז) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּכלאים".
יעׂשה ׁשּלא (ריח) ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת" ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: ּכאחד, ּבהמה מיני ּבׁשני ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמלאכה
מלאכה ּבׁשעת ּבהמה לחסם ׁשּלא (ריט) יחּדו". ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּובחמר
ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: ונהנית, מּמּנּו ׁשאֹוכלת ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבדבר
ׂשד" ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אדמה לעבד ׁשּלא (רכ) ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּבדיׁשֹו".
ׁשּנאמר: ּבּׁשביעית, אילן לעבד ׁשּלא (רכא) תזרע". ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹלא

ספי לקצר ׁשּלא (רכב) תזמר". לא וכרמ"ּכדר ׁשביעית חי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹ
לא קציר ספיח "את ׁשּנאמר: הּׁשנים, ּבׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּקֹוצרין
ּכדר ּבּׁשביעית האילן ּפרֹות לאסף ׁשּלא (רכג) ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹתקצֹור".
לא נזיר עּנבי "ואת ׁשּנאמר: וׁשנה, ׁשנה ּבכל ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאֹוספין
אילן, ּבין אדמה ּבין יֹובל ּבׁשנת לעבד ׁשּלא (רכד) ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹתבצר".
ּכׁשאר יֹובל ספיחי לקצר ׁשּלא (רכה) תזרעּו". "לא ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (רכו) ספיחיה". את תקצרּו "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹהּׁשנים,
"ולא ּבֹו: ׁשּנאמר ּׁשנים, ׁשאר ּכאספת יֹובל ּפרֹות ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלאסף
יׂשראל ּבארץ ׂשדה למּכר ׁשּלא (רכז) נזריה". את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹתבצרּו
(רכח) לצמיתּות". תּמכר לא "והארץ, ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹלצמיתּות,
"ּוׂשדה ׁשּנאמר: ּוׂשדֹותיהם, הלוּים מגרׁש לׁשּנֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּלא
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּמכר"; לא עריהם, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמגרׁש
ׁשּנאמר: הלוּים, את לעזב ׁשּלא (רכט) יׁשּתּנה. ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹׁשּלא
להם נֹותנין אּלא הּלוי"; את ּתעזב ּפן ,ל ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ"הּׁשמר
ׁשּלא (רל) ורגל. רגל ּבכל ּבהן אֹותם ּומׂשּמחים ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּתנֹותיהם
את יּגׂש "לא ׁשּנאמר: ׁשביעית, עליה ׁשעברה הלואה ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיתּבע
הּׁשמּטה, מּפני לעני מּלהלֹות ימנע ׁשּלא (רלא) ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹרעהּו".
מקֹום ּכל - הּכלל זה ּדבר". יהיה ּפן ,ל "הּׁשמר ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
לא מצות אּלא אינֹו 'אל', אֹו 'ּפן' אֹו 'הּׁשמר' ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר
מה לֹו ּומּלּתן לעני מּלהחיֹות יּמנע ׁשּלא (רלב) ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹתעׂשה.
הּנֹותן נמצא: ."לבב את תאּמץ "לא ׁשּנאמר: ,צרי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשהּוא
- הּצדקה מן עיניו והּמעלים עׂשה; מצות עֹוׂשה - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָצדקה
לׁשלח ׁשּלא (רלג) תעׂשה. לא על עבר עׂשה, ׁשּבּטל על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיתר
תׁשּלחּנּו "לא ׁשּנאמר: חפׁשי, ּכׁשּיצא ריקם עברי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעבד
עני, ׁשהּוא ּכׁשּידע ּבחֹובֹו העני יתּבע ׁשּלא (רלד) ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹריקם".
ׁשּלא (רלה) ּכנׁשה". לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: לֹו, יצר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹולא
לֹו תּתן לא - ּכסּפ "את ׁשּנאמר: ליׂשראל, ּברּבית ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלהלֹות
תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ּברּבית, ללֹות ׁשּלא (רלו) ."ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַֹֹּבנׁש
ׁשּלא לּלוה, אזהרה ׁשּזֹו הּׁשמּועה, מּפי למדּו ּכ ;"ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלאחי
ּברּבית, ּומלוה לוה ּבין יד להׁשית ׁשּלא (רלז) לּמלוה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹינּׁש
ׁשּנאמר: ּביניהם, ׁשטר לכּתב ולא עד, ולא ערב, להיֹות ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹולא
ׂשכיר, ּפעּלת לאחר ׁשּלא (רלח) ."נׁש עליו תׂשימּון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ"לא
ימׁשּכן ׁשּלא (רלט) ."אּת ׂשכיר ּפעּלת תלין "לא ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
לעבט ּביתֹו אל תבא "לא ׁשּנאמר: ּבזרֹוע, חֹובֹו ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹּבעל

ׁשהּואעבטֹו". ּבעת העני מּבעליו העבֹוט למנֹוע ׁשּלא (רמ) ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּתׁשּכב לא ּכלֹומר, ּבעבטֹו"; תׁשּכב "לא ׁשּנאמר: לֹו, ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָֹֹֹצרי
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ׁשּנאמר: מכּׁשף, להחיֹות ׁשּלא (שי) יּזרע". ולא ּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיעבד
מּצרכי ּבדבר חתן יתחּיב ׁשּלא (שיא) תחּיה". לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ"מכּׁשפה
ּבהן, וכּיֹוצא החֹומה ּוׁשמירת צבא ּכגֹון ׁשנתֹו, ּכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָצּבּור
(שיב) ּדבר". לכל עליו יעבר ולא ּבּצבא, יצא "לא ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
מּכל תסּור "לא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על להמרֹות ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
מצוֹות על להֹוסיף ׁשּלא (שיג) ."ל יּגידּו אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹהּדבר
ּפה, על ׁשּקּבלּו ּבפרּוׁשּה ּבין ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּתֹורה,
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מּכל לגרע ׁשּלא (שיד) עליו". תסף לא לעׂשֹות; ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹתׁשמרּו
ׁשּלא (שטו) מּמּנּו". תגרע "ולא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹמצוֹות
ׁשּלא (שטז) תקּלל". לא "אלהים ׁשּנאמר: הּדּין, ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹלקּלל
יׂשראל, ארץ יׁשיבת ראׁש אֹו הּמל והּוא הּנׂשיא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלקּלל
אחד לקּלל ׁשּלא (שיז) תאר". לא ,בעּמ "ונׂשיא ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שיח) חרׁש". תקּלל "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּׁשאר
יּומת". מֹות ואּמֹו, אביו "ּומקּלל ׁשּנאמר: ואם, אב ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלקּלל
ואּמֹו, אביו "ּומּכה ׁשּנאמר: ואם, אב להּכֹות ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(שיט)
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכ) יּומת". ְְֱֲֶֶֶַַַָָָָֹמֹות
לתחּום חּוץ להּל ׁשּלא (שכא) מלאכה". כל תעׂשה ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹ"לא
איׁש יצא "אל ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּדרכים ּכהֹולכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמדינה
תבערּו "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, לענׁש ׁשּלא (שכב) ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹמּמקמֹו".
ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכג) מׁשבתיכם". ּבכל ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאׁש

ׁשּנאמר: ּפסח, (שכד)ׁשל ּבהם". יעׂשה לא מלאכה "ּכל ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
"ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי מלאכה לעׂשֹות ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּבחג מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכה) ּבהם". יעׂשה לא ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמלאכה
תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשבּועֹות,
ׁשּנאמר הּׁשביעי, לחדׁש ּבאחד מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ(שכו)
לעׂשֹות ׁשּלא (שכז) תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ְֲֲֲֶֶֶַַָָֹֹֹּבֹו:
לא מלאכה "וכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹמלאכה
חג, ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכח) ְֲֲִֶֶַַַָָָֹתעׂשּו".
ׁשּלא (שכט) תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
"ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר חג, ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום מלאכה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות
אם, ערות לגּלֹות ׁשּלא (של) תעׂשּו". לא עבדה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמלאכת
לגּלֹות ׁשּלא (שלא) ערותּה". תגּלה לא היא, אּמ" ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
(שלב) תגּלה". לא אחֹות "ערות ׁשּנאמר: אחֹות, ְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָֹערות
אבי אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אב, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
מן אֹו האב מן אחֹותֹו ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלג) תגּלה". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹלא
אחֹות ,אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת "ערות ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהאם,
ּבת ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלד) ערותּה". תגּלה לא - ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהיא
ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלה) ."ּבנ ּבת "ערות ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּבן,
(שלו) ערותן". תגּלה לא ,ּבּת ּבת "אֹו ׁשּנאמר: הּבת, ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבת
מּפני ּבּתֹורה? נתּפרׁשה לא ולּמה הּבת; ערות לגּלֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּבת; מן ׁשתק הּבת, ּבת ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָׁשאסר
לגּלֹות ׁשּלא (שלז) עריֹות. ּכׁשאר ּתֹורה, מּגּופי הּבת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאּסּור
תגּלה". לא ּובּתּה אּׁשה "ערות ׁשּנאמר: ּובּתּה, אּׁשה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹערות
ּבת "את ׁשּנאמר: ּבנּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ(שלח)
ׁשּנאמר: ּבּתּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלט) ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבנּה".
אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמ) תּקח". לא ּבּתּה ּבת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ"ואת
ׁשּלא (שמא) תגּלה". לא אּמ אחֹות "ערות ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהאם,

לא אבי אחֹות "ערות ׁשּנאמר: האב, אחֹות ערות ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹלגּלֹות
ׁשּנאמר: האב, אחי אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמב) ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹתגּלה".
לגּלֹות ׁשּלא (שמג) היא". ּדדת תקרב, לא אׁשּתֹו ְְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ"אל
(שמד) תגּלה". לא ,ּכּלת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, אׁשת ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹערות
אחי אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אח, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
אׁשּתֹו, אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמה) תגּלה". ְְְְֲִֵֶֶַַַֹֹלא
לגּלֹות ׁשּלא (שמו) תּקח". לא אחתּה אל "ואּׁשה ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
תקרב". לא - טמאתּה ּבנּדת אּׁשה "ואל ׁשּנאמר: נּדה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻערות
אׁשת "ואל ׁשּנאמר: איׁש, אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ(שמז)
עם לׁשּכב ׁשּלא (שמח) לזרע". ׁשכבּת תּתן לא - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹעמית
לזרע". ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהמה,
לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: עליה, ּבהמה אּׁשה ּתביא ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ(שמט)
זכר, עם לׁשּכב ׁשּלא (שנ) לרבעּה". בהמה לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹתעמד
ערות לגּלֹות ׁשּלא (שנא) תׁשּכב". לא - זכר "ואת ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שנב) תגּלה". לא אבי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאב
אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, האב אחי ערות ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלגּלֹות
המביאין ּבדברים לעריֹות לקרב ׁשּלא (שנג) תגּלה". ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּנאמר: ּוקפיצה, ּורמיזה ונּׁשּוק חּבּוק ּכגֹון ערוה, ּגּלּוי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָלידי
מּפי ערוה"; לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו, ׁשאר ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ"אל
ּגּלּוי לידי המביאה לקרבה אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשמּועה
"לא ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבת ממזר יּׂשא ׁשּלא (שנד) ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹערוה.
והיא קדׁשה, ּתהיה ׁשּלא (שנה) ה'". ּבקהל ממזר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹיבא
קדׁשה". תהיה "לא ׁשּנאמר: וקּדּוׁשין, ּכתּבה ּבלא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻהּנבעלת
לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו המגרׁש יחזיר ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ(שנו)
לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
מיבמּה, חּוץ זר לאיׁש היבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (שנז) ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹלקחּתּה".
האֹונס יגרׁש ׁשּלא (שנח) הּמת". אׁשת תהיה "לא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שנט) ימיו". ּכל ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: ְֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹאנּוסתֹו,
יּוכל "לא ּבֹו: ׁשּנאמר אׁשּתֹו, את רע ׁשם מֹוציא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹיגרׁש
יׂשראל, ּבת סריס יּקח ׁשּלא (שס) ימיו". ּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹלׁשּלחּה
מּכל זכר לסרס ׁשּלא (שסא) ּדּכא". פצּוע יבא "לא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
"ּובארצכם ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה ּבהמה ולא אדם לא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּמינין,
מּקהל איׁש יׂשראל על למּנֹות ׁשּלא (שסב) תעׂשּו". ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹלא
(שסג) נכרי". איׁש עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגרים,
סּוסים". לֹו ירּבה "לא ׁשּנאמר: סּוסים, הּמל ירּבה ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא

ׁש לֹו(שסד) ירּבה "ולא ׁשּנאמר: נׁשים, הּמל ירּבה ּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשּנאמר: וזהב, ּכסף הּמל לֹו ירּבה ׁשּלא (שסה) ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנׁשים".

מאד". לֹו ירּבה לא וזהב, ְְְְֶֶֶַָָֹֹ"וכסף
למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹֹאּלּו
אֹותן וכל ודקּדּוקיהן; ּופרטֹותיהן ּוכללֹותיהן הן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבסיני,
היא ּומצוה, מצוה ּכל ׁשל והּבאּורין והּדקּדּוקין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּכללֹות
מצוֹות ויׁש ּדין. ּבית מּפי ּדין ּבית ׁשּקּבלּו ּפה ׁשּבעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָּתֹורה
נביאים אֹותן וקבעּו ּתֹורה, מּתן אחר ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָאחרֹות
ונר מגּלה, מקרא ּכגֹון - יׂשראל ּבכל ּופׁשטּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוחכמים,
מצוה לכל ויׁש וערּובין. וידים, ּבאב, ּתׁשעה ותענית ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֻחנּכה,
זה. ּבחּבּור יתּבאר והּכל ודקּדּוקין; ּפרּוׁשין מאּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּומצוה
ּולׁשמרם, לקּבלם אנּו חּיבין - ׁשּנתחּדׁשּו הּמצוֹות אּלּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל
על ּתֹוספת ואינן וכו'"; הּדבר מן תסּור "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
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לֹו צרי והּוא הֹואיל ּבּלילה, לֹו הׁשיבּנּו אּלא ,עּמ ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָועבֹוטֹו
תחבל "ולא ׁשּנאמר: האלמנה, למׁשּכן ׁשּלא (רמא) ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּבּלילה.
אכל ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים לחבל ׁשּלא (רמב) אלמנה". ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבגד
לגנב ׁשּלא (רמג) ורכב". רחים יחבל "לא ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹנפׁש,
(רמד) נפׁש. ּגנבת זֹו תגנב"; "לא ׁשּנאמר: מּיׂשראל, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹנפׁש
ממֹון. ּגנבת זֹו ּתגנבּו"; "לא ׁשּנאמר: ממֹון, לגנב ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹׁשּלא
להּסיג ׁשּלא (רמו) תגזל". "לא ׁשּנאמר: לגזל, ׁשּלא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹ(רמה)
לעׁשק, ׁשּלא (רמז) ."רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַֹֹֹּגבּולֹות,
ּבממֹון לכחׁש ׁשּלא (רמח) ."רע את תעׁשק "לא ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
על ליּׁשבע ׁשּלא (רמט) תכחׁשּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹחברֹו,
לא ּכלֹומר, תׁשּקרּו"; "ולא ׁשּנאמר: חברֹו, ממֹון ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹֹּכפירת
יֹונה ׁשּלא (רנ) .ּביד לחבר ׁשּיׁש ּבממֹון לּׁשקר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּתּׁשבע
(רנא) אחיו". את איׁש ּתֹונּו "אל ׁשּנאמר: ּוממּכר, ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָּבמּקח
עמיתֹו"; את איׁש תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: ּבדברים, יֹונה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא
ּבדברים, הּגר את להֹונֹות ׁשּלא (רנב) ּדברים. אֹונאת ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹזֹו
ּבמּקח הּגר את להֹונֹות ׁשּלא (רנג) תֹונה". לא "וגר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
עבד להחזיר ׁשּלא (רנד) תלחצּנּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּוממּכר,
"לא ׁשּנאמר: לארץ, ׁשּבחּוצה לאדֹוניו יׂשראל לארץ ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּברח
זה, עבד להֹונֹות ׁשּלא (רנה) אדניו". אל עבד ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹתסּגיר
לֹו, ּבּטֹוב יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:
"ּכל ׁשּנאמר: ואלמנה, יתֹום לעּנֹות ׁשּלא (רנו) ּתֹונּנּו". ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלא
עברי ּבעבד לעבד ׁשּלא (רנז) תעּנּון". לא ויתֹום, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹאלמנה
(רנח) עבד". עבדת ּבֹו תעבד "לא ׁשּנאמר: עבד, ֱֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹעבֹודת
ממּכרת יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: עבד, ממּכרת אֹותֹו למּכר ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא
"לא ׁשּנאמר: ,ּבפר עברי ּבעבד לעבד ׁשּלא (רנט) ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹעבד".
עברי ּבעבד לעבד הּגֹוי להּניח ׁשּלא (רס) ."ּבפר בֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹתרּדה
(רסא) ."לעיני ּבפר ירּדּנּו "לא ׁשּנאמר: ,ּבפר לֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנמּכר
ימׁשל "לא ׁשּנאמר: לאחר, עברּיה אמה למּכר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשאר היעּודה עברּיה מאמה למנע ׁשּלא (רסב) ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלמכרּה".
יגרע"; לא ועֹונתּה, ּכסּותּה "ׁשארּה ׁשּנאמר: ועֹונה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹּכסּות
ּתאר יפת אׁשת למּכר ׁשּלא (רסג) הּנׁשים. לׁשאר הּדין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹוהּוא
לכּבׁש ׁשּלא (רסד) ּתמּכרּנה". "לא ׁשּנאמר: ׁשפחה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹלהיֹות
ּבּה". תתעּמר "לא ׁשּנאמר: ׁשפחה, להיֹות ּתאר יפת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאׁשת
(רסו) ."רע אׁשת תחמד "לא ׁשּנאמר: לחמד, ׁשּלא ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ(רסה)
(רסז) ."רע ּבית תתאּוה "לא ׁשּנאמר: להתאּוֹות, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא
המחּבר מן מלאכה ּגמר ּבׁשעת ׁשּלא הּׂשכיר יאכל ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא (רסח) תניף". לא "וחרמׁש ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹׁשהּוא
ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: אכילתֹו, על יתר הּׂשכיר ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיּקח
יתעּלם ׁשּלא (רסט) תּתן". לא ,ּכלי ואל ;ׂשבע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכנפׁש
ׁשּלא (רע) להתעּלם". תּוכל "לא ׁשּנאמר: האבדה, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמן
"לא ׁשּנאמר: ,ּבּדר מּׂשאּה ּתחת רֹובצת ּבהמה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלהּניח
ּבמּדה, עול לעׂשֹות ׁשּלא (רעא) ."אחי חמֹור ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָֹתראה
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבּמׁשּפט"; עול תעׂשּו "לא ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
(רעב) הּמּדה. ּבמׁשּפט עול ּתעׂשּו לא מזהיר: ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשהּכתּוב
"לא ׁשּנאמר: ואיפה, איפה ואבן אבן אצלנּו להיֹות ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ׁשּנאמר: הּמׁשּפט, לעּול ׁשּלא (רעג) וגֹו'". ּבבית ל ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹיהיה
ׁשּנאמר: ׁשחד, לּקח ׁשּלא (רעד) ּבּמׁשּפט". עול תעׂשּו ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ"לא
ׁשּנאמר: ּבּדין, ּגדֹול לכּבד ׁשּלא (רעה) תּקח". לא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"וׁשחד,

מאדם ּבּדין הּדּין יירא ׁשּלא (רעו) ּגדֹול". ּפני תהּדר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"ולא
על לרחם ׁשּלא (רעז) איׁש". מּפני תגּורּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹרע,
ׁשּלא (רעח) ּבריבֹו". תהּדר לא "ודל, ׁשּנאמר: ּבּדין, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹעני
מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, אדם מׁשּפט ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלהּטֹות
הּמּזיק על לרחם ׁשּלא (רעט) ּבמצוֹות. אביֹון ּזה ;"ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹאבינ
להּטֹות ׁשּלא (רפ) ."עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: קנסֹות, ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבדיני
יתֹום". ּגר מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: ויתֹומים, ּגרים ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמׁשּפט
עּמֹו, חברֹו ואין ּדינין מּבעלי מאחד לׁשמע ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ(רפא)

(רפב) ׁשוא". ׁשמע תּׂשא "לא אחריׁשּנאמר: לנטֹות ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
המזּכין על יֹותר המחּיבין היּו אם נפׁשֹות, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָרּבים
ׁשּלא (רפג) לרעת". רּבים אחרי תהיה "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאחד,
ׁשּנאמר: נפׁשֹות, ּבדיני ּתחּלה זכּות ׁשּלּמד מי חֹובה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָילּמד
אדם ּבּדּינין למּנֹות ׁשּלא (רפד) לנטת". רב, על תענה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"ולא
ּבחכמֹות חכם ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּבדיני חכם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלא (רפה) ּבּמׁשּפט". פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאחרֹות,
(רפו) ׁשקר". עד ּברע תענה "לא ׁשּנאמר: ּבׁשקר, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלהעיד
רׁשע, עם יד ּתׁשת "אל ׁשּנאמר: עברה, ּבעל יעיד ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
"לא ׁשּנאמר: קרֹוב, יעיד ׁשּלא (רפז) חמס". עד ְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹלהית
יּומתּו ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבנים"; על אבֹות ְְְְִִִֶַַָָָָֹיּומתּו
ׁשּלא (רפח) ּקרֹובים. לׁשאר הּדין והּוא ּבנים, ּבעדּות ְְְְִִִִֵֶַָָָֹאבֹות
אחד עד יקּום "לא ׁשּנאמר: אחד, עד ּפי על הּדין ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלכרת
(רצ) תרצח". "לא ׁשּנאמר: נקי, להרג ׁשּלא (רפט) ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹּבאיׁש".
ּגּופֹו עדים ׁשני ׁשּיראּו עד הּדעת, ּבאמד הּדין לחּת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (רצא) ּתהרג". אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: ּדבר, ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשל
"ועד ׁשּנאמר: נפׁשֹות, ּבדיני ּבֹו ׁשהעיד ּבּדין העד ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָיֹורה
קדם הריגה מחּיב להרג ׁשּלא (רצב) בנפׁש". יענה לא ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֻאחד,
לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ׁשּנאמר: ּבּדין, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעמד
אֹותֹו הֹורגין אּלא הרֹודף, על לחּוס ׁשּלא (רצג) ְִֵֵֶֶַָָָָָֹהעדה".
ׁשּנאמר: ערותֹו, יגּלה אֹו ויהרגּנּו לּנרּדף ׁשּיּגיע ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹקדם
לענׁש ׁשּלא (רצד) ."עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את ְֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ"וקּצתה
ׁשּלא (רצה) ּדבר". תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ְֱֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאנּוס,
לנפׁש ּכפר תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: הרֹוצח, מן ּכפר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּקח
ׁשּנאמר: ּבׁשגגה, רֹוצח ּבגלּות ּכפר לּקח ׁשּלא (רצו) ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹרֹוצח".
לעמד ׁשּלא (רצז) מקלטֹו". עיר אל לנּוס כפר, תקחּו ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹֹ"ולא
ׁשּלא (רצח) ."רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: הּדם, ֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹעל
(רצט) ."ּבבית ּדמים תׂשים "ולא ׁשּנאמר: מכׁשֹול, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלהּניח
תּתן לא עּור, "ולפני ׁשּנאמר: ,ּבּדר ּתם להכׁשיל ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלא
מלקּות, המחּיב ּבמלקּות להֹוסיף ׁשּלא (ש) ְְְְְְִִֶַַַָֹֹֻמכׁשל".
ׁשּנאמר: לרּגל, ׁשּלא (שא) יֹוסיף". ּפן יֹוסיף; "לא ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּנאמר:

(שב) ."ּבעּמי רכיל תל ׁשּנאמר:"לא ּבּלב, לׂשנא ׁשּלא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
אדם ּפני להלּבין ׁשּלא (שג) ."ּבלבב אחי את תׂשנא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ"לא
תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּיׂשראל,
(שה) תּקם". "לא ׁשּנאמר: לנקם, ׁשּלא (שד) חטא". ְְֱִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹעליו
על אם לּקח ׁשּלא (שו) תּטר". "ולא ׁשּנאמר: לנטר, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (שז) הּבנים". על האם תּקח "לא ׁשּנאמר: ֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּבנים,
(שח) יגּלח". לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: הּנתק, ׂשער ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹלגּלח
הּצרעת". ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: צרעת, סימני לתלׁש ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
לא "אׁשר ׁשּנאמר: איתן, ּבנחל ולזרע לעבד ׁשּלא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ(שט)
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ׁשּנאמר: מכּׁשף, להחיֹות ׁשּלא (שי) יּזרע". ולא ּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיעבד
מּצרכי ּבדבר חתן יתחּיב ׁשּלא (שיא) תחּיה". לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ"מכּׁשפה
ּבהן, וכּיֹוצא החֹומה ּוׁשמירת צבא ּכגֹון ׁשנתֹו, ּכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָצּבּור
(שיב) ּדבר". לכל עליו יעבר ולא ּבּצבא, יצא "לא ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
מּכל תסּור "לא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על להמרֹות ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
מצוֹות על להֹוסיף ׁשּלא (שיג) ."ל יּגידּו אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹהּדבר
ּפה, על ׁשּקּבלּו ּבפרּוׁשּה ּבין ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּתֹורה,
אתֹו - אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מּכל לגרע ׁשּלא (שיד) עליו". תסף לא לעׂשֹות; ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹתׁשמרּו
ׁשּלא (שטו) מּמּנּו". תגרע "ולא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹמצוֹות
ׁשּלא (שטז) תקּלל". לא "אלהים ׁשּנאמר: הּדּין, ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹלקּלל
יׂשראל, ארץ יׁשיבת ראׁש אֹו הּמל והּוא הּנׂשיא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלקּלל
אחד לקּלל ׁשּלא (שיז) תאר". לא ,בעּמ "ונׂשיא ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שיח) חרׁש". תקּלל "לא ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּׁשאר
יּומת". מֹות ואּמֹו, אביו "ּומקּלל ׁשּנאמר: ואם, אב ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלקּלל
ואּמֹו, אביו "ּומּכה ׁשּנאמר: ואם, אב להּכֹות ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(שיט)
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכ) יּומת". ְְֱֲֶֶֶַַַָָָָֹמֹות
לתחּום חּוץ להּל ׁשּלא (שכא) מלאכה". כל תעׂשה ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹ"לא
איׁש יצא "אל ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ּדרכים ּכהֹולכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמדינה
תבערּו "לא ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, לענׁש ׁשּלא (שכב) ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹמּמקמֹו".
ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכג) מׁשבתיכם". ּבכל ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאׁש

ׁשּנאמר: ּפסח, (שכד)ׁשל ּבהם". יעׂשה לא מלאכה "ּכל ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
"ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי מלאכה לעׂשֹות ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּבחג מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכה) ּבהם". יעׂשה לא ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמלאכה
תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשבּועֹות,
ׁשּנאמר הּׁשביעי, לחדׁש ּבאחד מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ(שכו)
לעׂשֹות ׁשּלא (שכז) תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ְֲֲֲֶֶֶַַָָֹֹֹּבֹו:
לא מלאכה "וכל ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹמלאכה
חג, ׁשל ּבראׁשֹון מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא (שכח) ְֲֲִֶֶַַַָָָֹתעׂשּו".
ׁשּלא (שכט) תעׂשּו". לא עבדה מלאכת "ּכל ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
"ּכל ּבֹו: ׁשּנאמר חג, ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום מלאכה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָלעׂשֹות
אם, ערות לגּלֹות ׁשּלא (של) תעׂשּו". לא עבדה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמלאכת
לגּלֹות ׁשּלא (שלא) ערותּה". תגּלה לא היא, אּמ" ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
(שלב) תגּלה". לא אחֹות "ערות ׁשּנאמר: אחֹות, ְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָֹערות
אבי אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אב, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
מן אֹו האב מן אחֹותֹו ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלג) תגּלה". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹלא
אחֹות ,אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת "ערות ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהאם,
ּבת ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלד) ערותּה". תגּלה לא - ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהיא
ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלה) ."ּבנ ּבת "ערות ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּבן,
(שלו) ערותן". תגּלה לא ,ּבּת ּבת "אֹו ׁשּנאמר: הּבת, ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבת
מּפני ּבּתֹורה? נתּפרׁשה לא ולּמה הּבת; ערות לגּלֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּבת; מן ׁשתק הּבת, ּבת ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָׁשאסר
לגּלֹות ׁשּלא (שלז) עריֹות. ּכׁשאר ּתֹורה, מּגּופי הּבת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאּסּור
תגּלה". לא ּובּתּה אּׁשה "ערות ׁשּנאמר: ּובּתּה, אּׁשה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹערות
ּבת "את ׁשּנאמר: ּבנּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ(שלח)
ׁשּנאמר: ּבּתּה, ּובת אּׁשה ערות לגּלֹות ׁשּלא (שלט) ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבנּה".
אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמ) תּקח". לא ּבּתּה ּבת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ"ואת
ׁשּלא (שמא) תגּלה". לא אּמ אחֹות "ערות ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהאם,

לא אבי אחֹות "ערות ׁשּנאמר: האב, אחֹות ערות ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹלגּלֹות
ׁשּנאמר: האב, אחי אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמב) ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹתגּלה".
לגּלֹות ׁשּלא (שמג) היא". ּדדת תקרב, לא אׁשּתֹו ְְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ"אל
(שמד) תגּלה". לא ,ּכּלת "ערות ׁשּנאמר: הּבן, אׁשת ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹערות
אחי אׁשת "ערות ׁשּנאמר: אח, אׁשת ערות לגּלֹות ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
אׁשּתֹו, אחֹות ערות לגּלֹות ׁשּלא (שמה) תגּלה". ְְְְֲִֵֶֶַַַֹֹלא
לגּלֹות ׁשּלא (שמו) תּקח". לא אחתּה אל "ואּׁשה ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
תקרב". לא - טמאתּה ּבנּדת אּׁשה "ואל ׁשּנאמר: נּדה, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻערות
אׁשת "ואל ׁשּנאמר: איׁש, אׁשת ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ(שמז)
עם לׁשּכב ׁשּלא (שמח) לזרע". ׁשכבּת תּתן לא - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹעמית
לזרע". ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהמה,
לא "ואּׁשה ׁשּנאמר: עליה, ּבהמה אּׁשה ּתביא ׁשּלא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ(שמט)
זכר, עם לׁשּכב ׁשּלא (שנ) לרבעּה". בהמה לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹתעמד
ערות לגּלֹות ׁשּלא (שנא) תׁשּכב". לא - זכר "ואת ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שנב) תגּלה". לא אבי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהאב
אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: עצמֹו, האב אחי ערות ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלגּלֹות
המביאין ּבדברים לעריֹות לקרב ׁשּלא (שנג) תגּלה". ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּנאמר: ּוקפיצה, ּורמיזה ונּׁשּוק חּבּוק ּכגֹון ערוה, ּגּלּוי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָלידי
מּפי ערוה"; לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו, ׁשאר ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ"אל
ּגּלּוי לידי המביאה לקרבה אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשמּועה
"לא ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבת ממזר יּׂשא ׁשּלא (שנד) ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹערוה.
והיא קדׁשה, ּתהיה ׁשּלא (שנה) ה'". ּבקהל ממזר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹיבא
קדׁשה". תהיה "לא ׁשּנאמר: וקּדּוׁשין, ּכתּבה ּבלא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻהּנבעלת
לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו המגרׁש יחזיר ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ(שנו)
לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
מיבמּה, חּוץ זר לאיׁש היבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (שנז) ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹלקחּתּה".
האֹונס יגרׁש ׁשּלא (שנח) הּמת". אׁשת תהיה "לא ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא (שנט) ימיו". ּכל ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: ְֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹאנּוסתֹו,
יּוכל "לא ּבֹו: ׁשּנאמר אׁשּתֹו, את רע ׁשם מֹוציא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹיגרׁש
יׂשראל, ּבת סריס יּקח ׁשּלא (שס) ימיו". ּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹלׁשּלחּה
מּכל זכר לסרס ׁשּלא (שסא) ּדּכא". פצּוע יבא "לא ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
"ּובארצכם ׁשּנאמר: ועֹוף, חּיה ּבהמה ולא אדם לא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּמינין,
מּקהל איׁש יׂשראל על למּנֹות ׁשּלא (שסב) תעׂשּו". ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹלא
(שסג) נכרי". איׁש עלי לתת תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגרים,
סּוסים". לֹו ירּבה "לא ׁשּנאמר: סּוסים, הּמל ירּבה ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא

ׁש לֹו(שסד) ירּבה "ולא ׁשּנאמר: נׁשים, הּמל ירּבה ּלא ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשּנאמר: וזהב, ּכסף הּמל לֹו ירּבה ׁשּלא (שסה) ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנׁשים".

מאד". לֹו ירּבה לא וזהב, ְְְְֶֶֶַָָֹֹ"וכסף
למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹֹאּלּו
אֹותן וכל ודקּדּוקיהן; ּופרטֹותיהן ּוכללֹותיהן הן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבסיני,
היא ּומצוה, מצוה ּכל ׁשל והּבאּורין והּדקּדּוקין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּכללֹות
מצוֹות ויׁש ּדין. ּבית מּפי ּדין ּבית ׁשּקּבלּו ּפה ׁשּבעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָּתֹורה
נביאים אֹותן וקבעּו ּתֹורה, מּתן אחר ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָאחרֹות
ונר מגּלה, מקרא ּכגֹון - יׂשראל ּבכל ּופׁשטּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוחכמים,
מצוה לכל ויׁש וערּובין. וידים, ּבאב, ּתׁשעה ותענית ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֻחנּכה,
זה. ּבחּבּור יתּבאר והּכל ודקּדּוקין; ּפרּוׁשין מאּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּומצוה
ּולׁשמרם, לקּבלם אנּו חּיבין - ׁשּנתחּדׁשּו הּמצוֹות אּלּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל
על ּתֹוספת ואינן וכו'"; הּדבר מן תסּור "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
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(טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא (יד) לעבדּה; להסית ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(יג)
ללּמד ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹעליו
(כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ּבׁשמּה; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלהתנּבא
לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, להתנּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; נביא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמהריגת
(כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא ְֲֲִִֶֶַַֹֹ(כד)
ׁשּלא (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל להעביר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא
(ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
ליהנֹות ׁשּלא (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלאּבד
ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹּבעבֹודה
(לד) זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) ְְְְֱֲִִֵֶֶָָָָֹֹנעבד;
ׁשּלא (לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהם; לחן ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹׁשּלא
(לח) לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשם; ּבמנהגֹותיהם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלנהֹוג
(מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹׁשּלא
(מג) ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
להּקיף ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹׁשּלא
יעּדה ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּפאת
(מט) איׁש; עדי אּׁשה ּתעּדה ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי ְֲֲִִִִִִֶֶַָָֹאיׁש
לעׂשֹות ׁשּלא (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹׁשּלא

מת. על ְֵַָָקרחה
.‰·eLz ˙BÎÏ‰החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָ

ויתוּדה. ה', לפני ְְְְִִֵֵֶֶַמחטאֹו
ׁשׁש - וׁשבעים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וחמּׁשים ותׁשע עׂשה, מצוֹות מהם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹעׂשרה
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הלכֹות ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
.ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְְֲִִִִֵַַַַ

ּבּיֹום. ּפעמים ְֲִַַַַׁשמע
.ÌÈ�‰k ˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְְִִֵֵָָ

ּכהנים לבר (ב) יֹום; ּבכל ּבתפּלה ה' את לעבד (א) ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֹעׂשה:
יֹום. ּבכל יׂשראל ְְִֵֶָָאת

˙BÎÏ‰ÔÈlÙzמצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ּתֹורה. וספר ּומזּוזה ƒ¿¿ƒƒְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
(ב) הראׁש; על ּתפּלין להיֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹעׂשה;
(ד) הּׁשערים; ּבפתחי מזּוזה לקּבע (ג) הּיד; על ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹלקׁשרן
ספר הּמל לכּתב (ה) לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלכּתב

ּתֹורה. ספרי ׁשני לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעצמֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשני
.˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰על ציצית לעׂשֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַַ

הּכסּות. ְְֵַַּכנפי
.˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ׁשמֹו את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

אכילה. ֲִַַָאחר
.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

הּׁשמיני. ְִִַַּבּיֹום
מצוֹות עׂשרה אחת זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמצאּו

ֲֵעׂשה.
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הלכֹות ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
מגּלה הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָֹׁשקלים,

ֲַָֻוחנּכה.
.˙aL ˙BÎÏ‰,עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

לׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹוׁשלׁש
לענׁש ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְְֲֲִִֶֶַַַָָֹֹֹּבּׁשביעי;
לקּדׁש (ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ לצאת ׁשּלא (ד) ְְְְֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשּבת;

ּבזכירה. ְִִַָהּיֹום
‰.ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏסֹופרים מּדברי והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈ƒְְְְֲִִִִִֵֵַַַ

הּמנין. מן ְְִִֵַָָואינּה
.¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«»ְְְְִִֵֵַַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
(ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) מּמלאכה; ּבֹו ְְְֲִִֶַָָָָֹֹלׁשּבת

ּבֹו. ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא (ד) ּבֹו; ְְְְֱִִֶֶַֹֹלהתעּנֹות
.·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«ְְְִֵֵֵֶָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַֹמצוֹות
לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּפסח; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) ּפרטן: ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹהּוא
לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּפסח; ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבֹו
ׁשּלא (ו) הּׁשבּועֹות; חג ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ְְְִֶַַָָָֹֹּבֹו
ׁשּלא (ח) הּׁשנה; ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא (י) חג; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא (יב) חג; ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹלעׂשֹות

מלאכה. ּבֹו ְֲַָָלעׂשֹות
.‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿»≈«»ְְְִִֵֶָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ׂשאֹור להׁשּבית ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ(ב)
(ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא (ד) ׁשבעה; ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּכל
ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל חמץ יראה ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשּלא
ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל (ז) ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשבעה;

הּלילה. ּבאֹותֹו ְְְִִַַַָמצרים
.·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿À»¿»ְְִִֵָָָֹ

ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר קֹול לׁשמע (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה;
ּבּמקּדׁש לּולב לּטל (ג) החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ(ב)

החג. ימי ׁשבעת ְְִֵֶַָָּכל
.ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ƒְְֲִִִִֵֵַַַָ

וׁשנה. ׁשנה ּבכל הּׁשקל ְְֲִֶֶַַָָָָָמחצית
.L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰לחּׁשב והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ«…∆ְְְֲִִֵֵַַַַ

וחדׁש חדׁש ּכל ּתחּלת הּוא יֹום ּבאיזה חדׁשים ולקּבע ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולידע
הּׁשנה. ְֵֵַָָָמחדׁשי

.˙Bi�Úz ˙BÎÏ‰ולזעק להתעּנֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿«¬ƒְְְְְְֲִִִִֵַַַַֹ
הּצּבּור. על ׁשּתבֹוא ּגדֹולה צרה עת ּבכל ה' ְְְִִֵֵֶַַָָָָָלפני

.‰k�ÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»«¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ
הּמנין. מן ואינן סֹופרים, ְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי
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ולא עליו תסף "לא ּתֹורה, הזהירה מה ועל הּתֹורה. ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹמצוֹות
ולֹומר ּדבר, לחּדׁש רּׁשאי נביא יהיה ׁשּלא ממּנּו"? ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹתגרע
למצוֹות להֹוסיפּה זֹו ּבמצוה צּוהּו הּוא ּברּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהּקדֹוׁש
עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות הּׁשׁש מאּלּו אחת לחּסר אֹו ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּתֹורה,
ּבאֹותֹו ׁשּיהיה נביא עם ּדין ּבית הֹוסיפּו אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָמצוֹות.
אין - ּגזרה ּדר אֹו הֹוראה, ּדר אֹו ּתּקנה, ּדר מצוה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּזמן
לעׂשֹות צּוה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש אמרּו לא ׁשהרי ּתֹוספת; ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹזֹו
היּו ּכן, אמרּו ואּלּו ּבעֹונתּה. הּמגּלה לקרֹות אֹו ְְְְְִִִֵֵַָָָָָערּוב
עם ׁשהּנביאים אֹומרים, אנּו ּכ אּלא הּתֹורה. על ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָמֹוסיפין
להזּכיר ּכדי ּבעֹונתּה הּמגּלה לקרֹות וצּוּו ּתּקנּו ּדין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָּבית
והיה לנּו, ׁשעׂשה ּותׁשּועֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְֶֶַָָָָָָָָָׁשבחיו
לּדֹורֹות להֹודיע ּוכדי ּולהּללֹו, לברכֹו ּכדי לׁשוענּו ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָקרֹוב
גֹוי "ּומי ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ּׁשהבטיחנּו מה ׁשאמת ְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּבאים

ל אׁשר ּכלּגדֹול, היא זֹו ּדר ועל אליו". קרבים אלהים ֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
לא ּובין עׂשה ּבין סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּומצוה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָֹמצוה

ֲֶַתעׂשה.

ה'תשע"א ב' אדר כ"ז קודש שבת

עׂשר לארּבעה זה חּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי

¦¨§ספרים:

ÔBL‡¯ ¯ÙÒמׁשה ּדת עּקר ׁשהן הּמצוֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆ƒְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשמֹו יחּוד ּכגֹון - הּכל ּתחּלת אֹותם להֹודיע וצרי ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹרּבנּו,
'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי זרה. עבֹודה ואּסּור הּוא, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּברּו

ַַָהּמּדע'.
È�L ¯ÙÒּבהן ׁשּנצטּוינּו ּתדירֹות, ׁשהן הּמצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆≈ƒְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

ׁשמע, קריאת ּכגֹון - ּתמיד ּולזכרֹו הּמקֹום את לאהב ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹּכדי
אֹות ׁשהּוא לפי ּבכלל, ּומילה ּוברכֹות; ּותפּלין, ְְְְְִִִִִִֶָָָָּותפּלה,
ולא ּתפּלין לא ׁשם ׁשאין ּבׁשעה ּתמיד להזּכיר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבבׂשרנּו
אהבה'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּבהן. וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָציצית

ÈLÈÏL ¯ÙÒידּועים ּבזמּנים ׁשהן הּמצֹות ּכל ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
זמּנים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ּומֹועדֹות. ׁשּבת, ּכגֹון -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ÈÚÈ·¯ ¯ÙÒקּדּוׁשין ּכגֹון - ּבעילה ׁשל המצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִִִֶֶַָֹ
נׁשים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי וחליצה. ויּבּום ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוגרּוׁשין,

ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ,אסּורֹות ּביאֹות ׁשל מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְֲִִֶֶֹ
האּלּו ענינים ׁשּבׁשני לפי - אסּורֹות מאכלֹות ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּומצוֹות
ּובמאכלֹות ּבעריֹות האּמֹות, מן והבּדילנּו הּמקֹום ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֻקּדׁשנּו

העּמים",אס מן אתכם "ואבּדל נאמר: ּובׁשניהם ּורֹות, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
זה, ספר ׁשם וקראתי העּמים". מן אתכם הבּדלּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"אׁשר

קדּׁשה'. ְֵֶָֻ'ספר
ÈML ¯ÙÒׁשאסר מי ּבהן אדם ׁשּיתחּיב מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆ƒƒְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

זה, ספר ׁשם וקראתי ּונדרים. ׁשבּועֹות ּכגֹון - ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָעצמֹו
הפלאה'. ְֵֶַָָ'ספר

ÈÚÈ·L ¯ÙÒּכגֹון - הארץ ּבזרע ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
הּנגללין מצוֹות ּוׁשאר ּותרּומֹות, ּומעׂשרֹות ויֹובלֹות, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָׁשמּטין

זרעים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי מענינם. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָעּמהן
È�ÈÓL ¯ÙÒוקרּבנֹות מקּדׁש ּבבנין ׁשהם מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

עבֹודה'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי הּתמידין. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָצּבּור

ÈÚÈLz ¯ÙÒ.הּיחיד ּבקרּבנֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿ƒƒְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
קרּבנֹות'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

È¯ÈNÚ ¯ÙÒ.וטמאֹות ּבטהרֹות ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¬ƒƒְְְְְֳִֵֶֶָֹֻ
טהרה'. 'ספר זה, ספר ׁשם ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

¯NÚ „Á‡ ¯ÙÒ,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆««»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
זה, ספר ׁשם וקראתי ּבּגּוף. אֹו ּבּממֹון ּתחּלה הּזק ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

נזיקין'. ְִִֵֶ'ספר
¯NÚ ÌÈ�L ¯ÙÒוקראתי ּוקנּיה. מכירה מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿≈»»ְְְְְִִִִֶָָָָֹ

ספר קנין'.ׁשם 'ספר זה, ְִֵֵֵֶֶֶָ
¯NÚ ‰LÏL ¯ÙÒ,לחברֹו אדם ׁשּבין מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆¿…»»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

ּובעלי ׁשֹומרין, ּכגֹון - הּזק ּבתחּלתן ׁשאין ּדינין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבׁשאר
מׁשּפטים'. 'ספר זה, ספר וקראתי ּוכפירֹות. ּוטענֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָחֹובֹות,

¯NÚ ‰Úa¯‡ ¯ÙÒמסּורין ׁשהן מצוֹות ּבֹו אכלל - ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ
הּמל ודין עדּות, וקּבלת ּדין, ּבית מיתֹות ּכגֹון - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלסנהדרין

ׁשֹופטים'. 'ספר זה, ספר ׁשם וקראתי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָּומלחמֹות.
הּספרים, עניני לפי זה חּבּור ׁשל הלכֹות חּלּוק הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

ההלכֹות. עניני לפי הּמצוֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָוחּלּוק
הּדינים וכל ּומצוה מצוה מׁשּפטי ּכל לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ׁשּדי. אל ּבעזרת ההלכֹות סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנכללים
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הּתֹורה, יסֹודי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכֹותיו
זרה עבֹודה הלכֹות ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּדעֹות, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות הּגֹוים, ְְְִִַָֻוחּקֹות
.‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ׁשׁש - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע עׂשה, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמצוֹות
ׁשם ׁשּיׁש ּבמחׁשבה יעלה ׁשּלא (ב) אלֹוּה; ׁשם ׁשּיׁש ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלידע
מּמּנּו; ליראה (ה) לאהבֹו; (ד) ליחדֹו; (ג) ה'; זּולתי ְְְְֱֲֳִִִֶַַָָָאלֹוּה
ּדברים לאּבד ׁשּלא (ח) ׁשמֹו; לחּלל ׁשּלא (ז) לקּדׁשֹו; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹ(ו)
ּבׁשמֹו; המדּבר הּנביא מן לׁשמע (ט) עליהן; ׁשמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנקרא

לנּסֹותֹו. ׁשּלא ְֶַֹ(י)
.˙BÚc ˙BÎÏ‰חמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, (א)מצוֹות ּפרטן: הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ
את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק (ב) ּבדרכיו; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹלהּדּמֹות
(ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) הּגרים; את לאהב (ד) ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרעים;
אמללין; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; להלּבין ׁשּלא (ז) ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹֻלהֹוכיח;
לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) רכיל; ליל ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹֹֹ(ט)

.‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰(א) - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵָָ
ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד (ב) ּתֹורה; ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹללמד

.ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙BÎÏ‰אחת ּבכללן יׁש ƒ¿¬»»»¿À«ƒְִֵַַָָ
מצוֹות וארּבעים ותׁשע עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָוחמּׁשים
עבֹודה אחר לפנֹות ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹלא
(ג) העינים; ּוראּית הּלב הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹזרה;
ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ּכדר אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ו) לּה; ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָֹֹיׁשּתחוה
צּורֹות לעׂשֹות ׁשּלא (ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל ֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַֹלעׂשֹות
עיר לׂשרף (י) אחריה; אחרים להּדיח ׁשּלא (ט) ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹלנֹואי;
ממֹונּה; מּכל ליהנֹות ׁשּלא (יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּנּדחת;
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(טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא (יד) לעבדּה; להסית ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(יג)
ללּמד ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ׂשנאתֹו; לעזב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא (יח) זכּות; ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹעליו
(כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ּבׁשמּה; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלהתנּבא
לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, להתנּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; נביא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמהריגת
(כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; לעׂשֹות ׁשּלא ְֲֲִִֶֶַַֹֹ(כד)
ׁשּלא (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל להעביר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא
(ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
ליהנֹות ׁשּלא (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלאּבד
ּבצּפּוי ליהנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹּבעבֹודה
(לד) זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) ְְְְֱֲִִֵֶֶָָָָֹֹנעבד;
ׁשּלא (לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהם; לחן ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹׁשּלא
(לח) לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשם; ּבמנהגֹותיהם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלנהֹוג
(מא) חבר; לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ְְְִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹׁשּלא
(מג) ּבאֹוב; לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
להּקיף ׁשּלא (מה) לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹֹֹֹׁשּלא
יעּדה ׁשּלא (מז) זקן; ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּפאת
(מט) איׁש; עדי אּׁשה ּתעּדה ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי ְֲֲִִִִִִֶֶַָָֹאיׁש
לעׂשֹות ׁשּלא (נא) להתּגֹודד; ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹׁשּלא

מת. על ְֵַָָקרחה
.‰·eLz ˙BÎÏ‰החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָ

ויתוּדה. ה', לפני ְְְְִִֵֵֶֶַמחטאֹו
ׁשׁש - וׁשבעים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וחמּׁשים ותׁשע עׂשה, מצוֹות מהם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹעׂשרה
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הלכֹות ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
.ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְְֲִִִִֵַַַַ

ּבּיֹום. ּפעמים ְֲִַַַַׁשמע
.ÌÈ�‰k ˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְְִִֵֵָָ

ּכהנים לבר (ב) יֹום; ּבכל ּבתפּלה ה' את לעבד (א) ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֹעׂשה:
יֹום. ּבכל יׂשראל ְְִֵֶָָאת

˙BÎÏ‰ÔÈlÙzמצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ּתֹורה. וספר ּומזּוזה ƒ¿¿ƒƒְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
(ב) הראׁש; על ּתפּלין להיֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹעׂשה;
(ד) הּׁשערים; ּבפתחי מזּוזה לקּבע (ג) הּיד; על ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹלקׁשרן
ספר הּמל לכּתב (ה) לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלכּתב

ּתֹורה. ספרי ׁשני לֹו ׁשּיהיה ּכדי לעצמֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשני
.˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰על ציצית לעׂשֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַַ

הּכסּות. ְְֵַַּכנפי
.˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ׁשמֹו את לבר והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

אכילה. ֲִַַָאחר
.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

הּׁשמיני. ְִִַַּבּיֹום
מצוֹות עׂשרה אחת זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמצאּו

ֲֵעׂשה.
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הלכֹות ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
מגּלה הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָֹׁשקלים,

ֲַָֻוחנּכה.
.˙aL ˙BÎÏ‰,עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

לׁשּבת (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹוׁשלׁש
לענׁש ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ְְֲֲִִֶֶַַַָָֹֹֹּבּׁשביעי;
לקּדׁש (ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ לצאת ׁשּלא (ד) ְְְְֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשּבת;

ּבזכירה. ְִִַָהּיֹום
‰.ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏסֹופרים מּדברי והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈ƒְְְְֲִִִִִֵֵַַַ

הּמנין. מן ְְִִֵַָָואינּה
.¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«»ְְְְִִֵֵַַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
(ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ב) מּמלאכה; ּבֹו ְְְֲִִֶַָָָָֹֹלׁשּבת

ּבֹו. ולׁשּתֹות לאכל ׁשּלא (ד) ּבֹו; ְְְְֱִִֶֶַֹֹלהתעּנֹות
.·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ«ְְְִֵֵֵֶָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַֹמצוֹות
לעׂשֹות ׁשּלא (ב) ּפסח; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (א) ּפרטן: ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹהּוא
לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ּפסח; ׁשל ּבּׁשביעי לׁשּבת (ג) מלאכה; ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבֹו
ׁשּלא (ו) הּׁשבּועֹות; חג ּביֹום לׁשּבת (ה) מלאכה; ְְְִֶַַָָָֹֹּבֹו
ׁשּלא (ח) הּׁשנה; ּבראׁש לׁשּבת (ז) מלאכה; ּבֹו ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא (י) חג; ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת (ט) מלאכה; ּבֹו ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא (יב) חג; ׁשל ּבּׁשמיני לׁשּבת (יא) מלאכה; ּבֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹלעׂשֹות

מלאכה. ּבֹו ְֲַָָלעׂשֹות
.‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿»≈«»ְְְִִֵֶָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
חמץ לאכל ׁשּלא (ג) עׂשר; מארּבעה ׂשאֹור להׁשּבית ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ(ב)
(ה) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל ׁשּלא (ד) ׁשבעה; ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּכל
ּכל חמץ יּמצא ׁשּלא (ו) ׁשבעה; ּכל חמץ יראה ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשּלא
ּביציאת לסּפר (ח) הּפסח; ּבלילי מּצה לאכל (ז) ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשבעה;

הּלילה. ּבאֹותֹו ְְְִִַַַָמצרים
.·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿À»¿»ְְִִֵָָָֹ

ּבתׁשרי; ּבאחד ׁשֹופר קֹול לׁשמע (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה;
ּבּמקּדׁש לּולב לּטל (ג) החג; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ(ב)

החג. ימי ׁשבעת ְְִֵֶַָָּכל
.ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰איׁש ּכל לּתן והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ƒְְֲִִִִֵֵַַַָ

וׁשנה. ׁשנה ּבכל הּׁשקל ְְֲִֶֶַַָָָָָמחצית
.L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰לחּׁשב והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ«…∆ְְְֲִִֵֵַַַַ

וחדׁש חדׁש ּכל ּתחּלת הּוא יֹום ּבאיזה חדׁשים ולקּבע ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולידע
הּׁשנה. ְֵֵַָָָמחדׁשי

.˙Bi�Úz ˙BÎÏ‰ולזעק להתעּנֹות והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿«¬ƒְְְְְְֲִִִִֵַַַַֹ
הּצּבּור. על ׁשּתבֹוא ּגדֹולה צרה עת ּבכל ה' ְְְִִֵֵֶַַָָָָָלפני

.‰k�ÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»«¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ
הּמנין. מן ואינן סֹופרים, ְְְְִִִִִֵֵַָָמּדברי
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ׁשּיׁשמר (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹעׂשה,
(ג) ּדברֹו; יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ׂשפתיו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹמֹוצא
המפרׁש נדרים הפר הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיּופר

ׁשּבכתב. ְִֶַָָּבּתֹורה
.˙e¯ÈÊ� ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
(ג) נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ּפרע; הּנזיר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיגּדל
ׁשּלהן; חמץ ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין הּנזיר יׁשּתה ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹׁשּלא
(ו) צּמּוקין; יאכל ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא ֲִִִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(ד)
יּכנס ׁשּלא (ח) זּגין; יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
על ׁשּיגּלח (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלאהל

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות,
.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰חמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹמצוֹות
ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר אדם ּבערכי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלדּון
ּדין (ד) ּבּתים; ערכי ּדין (ג) ּבהמה; ערכי ּדין (ב) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָאדם;
חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; מחרים ּדין (ה) ׂשדֹות; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹערכי

חרם. יּגאל ׁשּלא ִֵֵֶֶָֹ(ז)
- ועׂשרים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה וחמׁש עׂשה, מצוֹות מהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעׂשר
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הלכֹות ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה, מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה ְְְִִֵָהלכֹות
.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿«ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּוא
(ד) ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתבּואה
ללּבׁש ׁשּלא (ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

ְִִַּכלאים.
.ÌÈi�Ú ˙B�zÓ ˙BÎÏ‰- מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשבע
לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ(א)
ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) הּלקט; ילּקט ׁשּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(ד)
ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב (ז) הּכרם; ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹיעֹולל
הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּכרם;
יד; ּבמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ(יא)

העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָֹ(יג)
.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
(ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש (ב) ּגדֹולה; ּתרּומה ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָלהפריׁש
על יפריׁש אּלא לזה, זה ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות יקּדים ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; זר יאכל ׁשּלא (ד) ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹהּסדר;
ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו אֹו ּכהן ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹּתֹוׁשב
חללה ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; טמא ּכהן יאכל ׁשּלא ְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ(ז)

המ מן ולא הּקדׁשים.ּתרּומה, מן ּורם ְְֳִִִַַָָָֹ

.¯NÚÓ ˙BÎÏ‰מעׂשר להפריׁש והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿«¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַ
ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני וׁשנה ׁשנה ּבכל ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָראׁשֹון

.ÈÚ·¯ ÚË�Â È�L ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒְְִִֵֵַָָ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
ּדמיו להֹוציא ׁשּלא (ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּפרטן:
ׁשּלא (ג) וסיכה; ּוׁשתּיה מאכילה חּוץ האדם, צרכי ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹּבׁשאר
לאכל ׁשּלא (ה) ּבאנינּות; לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; ְְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָֹֹֹֻלאכלֹו
מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) לירּוׁשלים; חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני ֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעׂשר
חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא (ז) לירּוׁשלים; חּוץ ְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹּתירֹוׁש
להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות (ח) ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻלירּוׁשלים;
להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ׁשני ּכמעׂשר לבעליו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבירּוׁשלים

הּמעׂשר. ֲִֵַַוּדּוי
.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙B�zÓ ¯‡L ÌÚ ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ
מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּולהעלֹותן ּבּכּורים להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹלא
(ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) ְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹלּמקּדׁש;
זרֹוע לתת (ה) לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹלקרֹות
לפּדֹות (ז) הּגז; ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּולחיים
ולתת חמֹור ּפטר לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת הּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבכֹור
לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּפדיֹונֹו

.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰מצוֹות ּוׁשּתים עׂשרים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»¿≈ְְְְִִִִֵֶַָָ
וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ּתׁשע -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
(ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכה הארץ ׁשּתׁשּבת (א) ּפרטן: ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹהּוא
עבֹודת יעבד ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ עבֹודת יעבד ְֲֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
(ה) הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ּבׁשנה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאילן
מה ׁשּיׁשמיט (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים יבצר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
יּגׂש ׁשּלא (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) הארץ; ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּׁשּתֹוציא
הּׁשמּטה קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) הּלוה; יתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹולא
(יא) ׁשבע; ׁשבע ׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; יאּבד ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי
לתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע (יב) חמּׁשים; ׁשנת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָֹלקּדׁש
ּבׁשנה אדמה ּתעבד ׁשּלא (יג) חפׁשים; עבדים לצאת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹּכדי
ׁשּלא (טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא (יד) ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹזֹו;
ּבׁשנה לארץ ּגאּלה לּתן (טז) הּבֹוצרים; ּכנגד נזיריה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻיבצר
ּתּמכר ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה אחּזה ׂשדה ּדין והּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֹֻזֹו,
ינחל ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין (יח) לצמיתּות; ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהארץ
מּתנה ערים להם נֹותנים אּלא יׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּכל
לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (כ) ּבה; ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשבת
מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהם; לׁשבת ערים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹללוּים
לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלים אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריהם,

ֵַהּיֹובל.
מהם - וׁשּׁשים ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַֹֹֹׁשלׁשים
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הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
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- ּוׁשלׁשים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצאּו
לא מצוֹות עׂשרה וׁשׁש עׂשה, מצוֹות מהן עׂשרה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹּתׁשע

סֹופרים. מּדברי מצוֹות ׁשלׁש ּבֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹתעׂשה;

miWp xtq¥¤¨¦
הלכֹות איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ָׂשֹוטה.
.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֵַַָָ

לּׂשא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ּכתּבה ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) וקּדּוׁשין; ּבכתּבה ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹֹֻֻאּׁשה
לפרֹות (ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא (ג) ְְְְְְִִִִֵֶַָֹוקּדּוׁשין;

מּמּנה. ְְִִֶָולרּבֹות
.ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰מצות (א) – מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֵַָָ

ּגרּוׁשתֹו יחזיר ׁשּלא (ב) ּבספר; המגרׁש ׁשּיגרׁש והּוא ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעׂשה,
ִִֵֶמּׁשּנּׂשאת.

.‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ«¬ƒ»ְְְִִֵֵָָָֹ
(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹמצוֹות
עד זר לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (ג) לחלץ; (ב) ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹליּבם;

מעליה. הּיבם רׁשּות ְֵֶֶַָָָָָׁשּתסּור
.‰Ïe˙a ‰¯Ú� ˙BÎÏ‰ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¿»ְְִִֵֵָָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
יגרׁש ׁשּלא (ג) אנּוסתֹו; האֹונס ׁשּיּׂשא (ב) המפּתה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלקנס
ּבעלּה ּתחת רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב (ד) ֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹונס;

אׁשּתֹו. את רע ׁשם מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) ְְְִִֵֵֶֶַָָֹלעֹולם;
.‰ËBN ˙BÎÏ‰מצות (א) – מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»ְְְִִִֵַָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה הּקנאֹות ּכתֹורת לׂשֹוטה ְְְְֲֶַַַַַָָָָֹלעׂשֹות

לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא (ג) קרּבנּה; על ׁשמן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלּתן
מהן - עׂשרה ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹּתׁשע
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ּביאה, אּסּורי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו

ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות
.‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְְִִִֵֶַָָֹ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשׁש עׂשה, מצות אחת -ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
) האם; על לבא ׁשּלא (א) ּפרטן: עלהּוא לבא ׁשּלא ב) ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא (ד) אחֹות; לבעל ׁשּלא (ג) אב; ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹאׁשת
ׁשּלא (ז) ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) הּבן; ּבת לבעל ׁשּלא (ה) ְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹאב;
לּׂשא ׁשּלא (ט) ּובּתּה; אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת ְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹלבעל
ׁשּלא (יא) ּבּתּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת ְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹאּׁשה
ׁשּלא (יג) אם; אחֹות לבעל ׁשּלא (יב) אב; אחֹות ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹלבעל
(טו) הּבן; אׁשת לבעל ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלבעל
(יז) אׁשּתֹו; אחֹות לבעל ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ְְְֲִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹׁשּלא
עליה; ּבהמה אּׁשה ּתביא ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
(כא) אב; ערות לגּלֹות ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹ(יט)

איׁש; אׁשת לבעל ׁשּלא (כב) האב; אחי ערות לגּלֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(כה) ּבּגֹוים; להתחּתן ׁשּלא (כד) נּדה; לבעל ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹֹ(כג)
ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כו) ּבּקהל; ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא ְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כז) ּבּקהל; מּלבֹוא מצרי ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָֹׁשליׁשי
(כט) ּבּקהל; ממזר יבֹוא ׁשּלא (כח) ּבּקהל; מּלבֹוא ְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאדֹומי
ּבהמה אפּלּו זכר, לסרס ׁשּלא (ל) ּבּקהל; סריס יבֹוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא (לב) אלמנה; ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לא) ועֹוף; ְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹחּיה
ׁשּיּׂשא (לג) קּדּוׁשין; ּבלא אפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹיבעל
ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לד) ּבנערּותּה; ּבתּולה ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֹּכהן
ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא (לו) זֹונה; יּׂשא ׁשּלא ֲִִֶֶֶָָָָָֹֹֹ(לה)

ּבעל. ׁשּלא ואפּלּו העריֹות, מּכל לאחת אדם ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹיקרב
.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ

לא מצוֹות ועׂשרים וארּבע עׂשה, מצוֹות ארּבע - ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַֹמצוֹות
וחּיה, ּבהמה ּבסימני לבּדק (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹתעׂשה;
העֹוף, ּבסימני לבּדק (ב) לטהֹורה; טמאה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלהבּדיל
להבּדיל ּדגים, ּבסימני לבּדק (ג) לטהֹור; טמא ּבין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלהבּדיל
ּבין להבּדיל חגבים, ּבסימני לבּדק (ד) לטהֹור; טמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבין
ׁשּלא (ו) טמאה; וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא (ה) לטהֹור; ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹטמא
ׁשּלא (ח) טמאים; ּדגים לאכל ׁשּלא (ז) טמא; עֹוף ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא (י) הארץ; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (ט) העֹוף; ׁשרץ ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ׁשּלא (יא) הארץ; רמׂש ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
נבלה; לאכל ׁשּלא (יג) הּמים; ׁשרץ לאכל ׁשּלא (יב) ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹלארץ;
טרפה; לאכל ׁשּלא (טו) הּנסקל; ּבׁשֹור ליהנֹות ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(יד)
(יח) ּדם; לאכל ׁשּלא (יז) החי; מן אבר לאכל ׁשּלא ֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ(טז)
ּגיד לאכל ׁשּלא (יט) טהֹורה; ּבהמה חלב לאכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹׁשּלא
לבּׁשלֹו; ׁשּלא (כא) ּבחלב; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (כ) ְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהּנׁשה;
קלי לאכל ׁשּלא (כג) חדׁש; ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא ְֱֱִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ(כב)
ׁשּלא (כה) החדׁש; מן ּכרמל לאכל ׁשּלא (כד) החדׁש; ְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמן
ׁשּלא (כז) הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא (כו) ערלה; ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלאכל

.נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא (כח) טבל; ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֹֹלאכל
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵָָָֹ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹעׂשה,
ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא (ב) יאכל; ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹלׁשחט,
האם לּקח ׁשּלא (ד) ועֹוף; חּיה ּדם לכּסֹות (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּביֹום

הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח (ה) הּבנים; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
מהן - ׁשבעים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות וׁשּׁשים ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹׁשמֹונה
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הלכֹות ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמים. ערכין הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,
.˙BÚe·L ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּפר הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ׁשּלאעׂשה, (א) טן: ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
(ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא (ב) לּׁשקר; ּבׁשמֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹליּׁשבע
(ה) ממֹון; ּכפירת על ליּׁשבע ׁשּלא (ד) ּבפּקדֹון; לכּפר ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

ּבאמת. ּבׁשמֹו ְֱִִֶֶַָליּׁשבע
.ÌÈ¯„� ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ
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ׁשּיׁשמר (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹעׂשה,
(ג) ּדברֹו; יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ויעׂשה ׂשפתיו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹמֹוצא
המפרׁש נדרים הפר הּוא וזה הּׁשבּועה, אֹו הּנדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיּופר

ׁשּבכתב. ְִֶַָָּבּתֹורה
.˙e¯ÈÊ� ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתים - מצוֹות עׂשר ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹעׂשה,
(ג) נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ּפרע; הּנזיר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיגּדל
ׁשּלהן; חמץ ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין הּנזיר יׁשּתה ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹׁשּלא
(ו) צּמּוקין; יאכל ׁשּלא (ה) לחים; ענבים יאכל ׁשּלא ֲִִִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(ד)
יּכנס ׁשּלא (ח) זּגין; יאכל ׁשּלא (ז) חרצּנים; יאכל ְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹֹׁשּלא
על ׁשּיגּלח (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלאהל

ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות,
.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰חמׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹמצוֹות
ערכי ּדין הּוא וזה ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר אדם ּבערכי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלדּון
ּדין (ד) ּבּתים; ערכי ּדין (ג) ּבהמה; ערכי ּדין (ב) ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָאדם;
חרם; יּמכר ׁשּלא (ו) נכסיו; מחרים ּדין (ה) ׂשדֹות; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹערכי

חרם. יּגאל ׁשּלא ִֵֵֶֶָֹ(ז)
- ועׂשרים חמׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה וחמׁש עׂשה, מצוֹות מהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעׂשר
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הלכֹות ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
ּכהּנה, מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה ְְְִִֵָהלכֹות
.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿«ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּוא
(ד) ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתבּואה
ללּבׁש ׁשּלא (ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

ְִִַּכלאים.
.ÌÈi�Ú ˙B�zÓ ˙BÎÏ‰- מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשבע
לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ּפאה; להּניח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ(א)
ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) הּלקט; ילּקט ׁשּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(ד)
ּפרט ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב (ז) הּכרם; ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹיעֹולל
הּׁשכחה; לקחת יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּכרם;
יד; ּבמּסת צדקה לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ(יא)

העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָֹ(יג)
.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ׁשּתים - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
(ג) מעׂשר; ּתרּומת להפריׁש (ב) ּגדֹולה; ּתרּומה ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָלהפריׁש
על יפריׁש אּלא לזה, זה ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות יקּדים ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אפּלּו יאכל ׁשּלא (ה) ּתרּומה; זר יאכל ׁשּלא (ד) ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹהּסדר;
ּתרּומה; ערל יאכל ׁשּלא (ו) ּתרּומה; ׂשכירֹו אֹו ּכהן ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹּתֹוׁשב
חללה ּתאכל ׁשּלא (ח) ּתרּומה; טמא ּכהן יאכל ׁשּלא ְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ(ז)

המ מן ולא הּקדׁשים.ּתרּומה, מן ּורם ְְֳִִִַַָָָֹ

.¯NÚÓ ˙BÎÏ‰מעׂשר להפריׁש והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿«¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַ
ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני וׁשנה ׁשנה ּבכל ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָראׁשֹון

.ÈÚ·¯ ÚË�Â È�L ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒְְִִֵֵַָָ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
ּדמיו להֹוציא ׁשּלא (ב) ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּפרטן:
ׁשּלא (ג) וסיכה; ּוׁשתּיה מאכילה חּוץ האדם, צרכי ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹּבׁשאר
לאכל ׁשּלא (ה) ּבאנינּות; לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; ְְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָֹֹֹֻלאכלֹו
מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) לירּוׁשלים; חּוץ ּדגן ׁשל ׁשני ֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעׂשר
חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא (ז) לירּוׁשלים; חּוץ ְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹּתירֹוׁש
להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות (ח) ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻלירּוׁשלים;
להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ׁשני ּכמעׂשר לבעליו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבירּוׁשלים

הּמעׂשר. ֲִֵַַוּדּוי
.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙B�zÓ ¯‡L ÌÚ ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ
מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּולהעלֹותן ּבּכּורים להפריׁש (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹלא
(ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) ְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹלּמקּדׁש;
זרֹוע לתת (ה) לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹלקרֹות
לפּדֹות (ז) הּגז; ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּולחיים
ולתת חמֹור ּפטר לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולתת הּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבכֹור
לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּפדיֹונֹו

.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰מצוֹות ּוׁשּתים עׂשרים ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»¿≈ְְְְִִִִֵֶַָָ
וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ּתׁשע -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
(ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכה הארץ ׁשּתׁשּבת (א) ּפרטן: ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹהּוא
עבֹודת יעבד ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ עבֹודת יעבד ְֲֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹׁשּלא
(ה) הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ּבׁשנה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאילן
מה ׁשּיׁשמיט (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים יבצר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
יּגׂש ׁשּלא (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) הארץ; ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּׁשּתֹוציא
הּׁשמּטה קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) הּלוה; יתּבע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹולא
(יא) ׁשבע; ׁשבע ׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; יאּבד ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי
לתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע (יב) חמּׁשים; ׁשנת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָֹלקּדׁש
ּבׁשנה אדמה ּתעבד ׁשּלא (יג) חפׁשים; עבדים לצאת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹּכדי
ׁשּלא (טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא (יד) ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹזֹו;
ּבׁשנה לארץ ּגאּלה לּתן (טז) הּבֹוצרים; ּכנגד נזיריה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻיבצר
ּתּמכר ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה אחּזה ׂשדה ּדין והּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֹֻזֹו,
ינחל ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין (יח) לצמיתּות; ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהארץ
מּתנה ערים להם נֹותנים אּלא יׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּכל
לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (כ) ּבה; ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשבת
מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהם; לׁשבת ערים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹללוּים
לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלים אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריהם,

ֵַהּיֹובל.
מהם - וׁשּׁשים ׁשבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשלׁשים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַֹֹֹׁשלׁשים
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הּבחירה, ּבית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ּתׁשע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכֹותיו
הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ּבֹו, והעֹובדים הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכֹות
הלכֹות הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות מזּבח, אּסּורי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכֹות
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הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹמצוֹות
על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט (א) ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹּפרטן:
(ה) ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג) ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהחמץ;
(ו) עׂשר; חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלאכל
עׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
יֹוצא ׁשּלא (ח) ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; ְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻלחדׁש
מׁשּמד; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֻמּבׂשר
יאכל ׁשּלא (יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא ְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֹ(י)
עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹמּמּנּו
יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא (יד) ׁשני; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹּבפסח
יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ׁשני ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹמּפסח

ׁשליׁשי. יֹום עד עׂשר ְְִִַַָָָָארּבעה
.‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

להראֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁשה לחג (ב) ה'; ּפני ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹאת
לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו ּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ(ד)
הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ּברגלים; ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמּתנֹותיו

ׁשמּטה. ְְִֵָָּבמֹוצאי
.˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; ְְְְִִֵֵֶַָָֹלהפריׁש
מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלירּוׁשלים;
עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבהמה;
עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור
ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבכֹור. ודם ְְֲֵַַמעׂשר
.˙B‚‚L ˙BÎÏ‰הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב (א) ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּפרטן:
חטא לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב ְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ(ב)
ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ויביא לֹו ׁשּיּודע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָעד
אֹו ּבגזלה החֹוטא אֹו ּבמעילה הּׁשֹוגג אׁשם ׁשּיקריב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ(ג)
'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ּבפּקדֹון, ׁשּכפר אֹו חרּופה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּבׁשפחה
אם ידּועֹות, עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב (ד) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָוּדאי';
האיפה, עׂשירית אֹו עֹוף עני היה ואם ּבהמה, עׁשיר ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָָָהיה
הּסנהדרין ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוזה
החמּורֹות. מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹקרּבן,

.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰;עׂשה מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿À¿≈«»»ְְְֲִִֵֵַַָָ
(ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּזבה ׁשּתקריב (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָוזה
ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב (ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתקריב
ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ּכׁשּיטהר המצרע ׁשּיקריב (ד) ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקרּבן;

טהרתן. ּתּגמר ְְֳִֵֵֶָָָָָקרּבנֹותיהן,
.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹעׂשה,
יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, הּתמּורה ׁשּתהיה (ב) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹימיר;

לקדּׁשה. מּקדּׁשה ְְֳִִִַָָָֻֻהּקדׁשים
- ּוׁשלׁשים ּתׁשע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּותׁשע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹעׂשרים
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הלכֹות מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מׁשּכב מטּמאי הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻֻּפרה
אכלין, טמאת הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְֲֳִִִַַָָָֻֻּומֹוׁשב,

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, ְְְִִִִֵהלכֹות
.˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«≈ְְְֲִִֵַַַַֻ

ֵמת.
.‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰וזה עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿»»¬À»ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ

נּדה מי טמאת ּדין (ב) אדּמה; ּפרה ּדין (א) ּפרטן: ְְֲִִִֵַָָָָָָֻֻהּוא
ְֳָָָוטהרתן.

.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿À¿«»««ְְְִִֵֵֶָָ
(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
יּקץ ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּכתּוב ּכדינּה אדם ּבצרעת ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹֹלהֹורֹות

ה יגּלח ׁשּלא (ג) טמאה; הּמצרעסימני ׁשּיהיה (ד) ּנתק; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
(ה) ׂשפם; על ועטּיה ראׁשֹו ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹֻמפרסם
ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את הּמצרע ׁשּיגּלח (ו) צרעת; ְְְְְֳִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹטהרת

הּבית. צרעת ּדין (ח) הּבגד; צרעת ּדין ִִִֶֶַַַַַַַָָ(ז)
.·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

ּדין (ב) נּדה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֻמצוֹות
זב. טמאת ּדין (ד) זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; ְְְִִֶֶַַַָָָֻֻֻטמאת

.˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»¬«À¿ְְִִֵָָָֹ
טמאת ּדין (ב) נבלה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻֻעׂשה;
מטּמאה זרה ועבֹודה זרע. ׁשכבת טמאת ּדין (ג) ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשרץ;

סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ְְְְְִִִֵֶֶָָֻּכׁשרץ,
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«√»ƒְְֲִִִֵַַַ

והכׁשרן. ואכלין מׁשקין ְְְְֳִִֵֶַַָָָֻטמאת
.ÌÈÏk ˙BÎÏ‰לידע ההלכֹות, אּלּו ענין פרטן: הּוא וזה ƒ¿≈ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ׁשאינם וכלים הּטמאֹות, אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻּכלים
ּומטּמאין. הּכלים מּטּמאין וכיצד ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַמּטּמאין,

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
יטהר. ּכ ואחר מקוה ְְְְִִֵֶַַַָּבמי

מהן - עׂשרים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשמֹונה

oiwifp xtq¥¤§¦¦
הלכֹות ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח
.ÔBÓÓ È˜Ê� ˙BÎÏ‰וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿≈»ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּבֹור; ּדין (ג) ההבער; ּדין (ב) הּׁשֹור; ּדין (א) ּפרטן: ְְִִִֵֶַַַָָהּוא
ההבערה. ּדין ְִַַָָ(ד)

.‰·�b ˙BÎÏ‰,עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
לגנב ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹוחמׁש
הּמׁשקלֹות; עם הּמאזנים לצּדק (ג) הּגּנב; ּדין (ב) ְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹממֹון;
יהיה ׁשּלא (ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדה עול יעׂשה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ(ד)
ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, איפה ואבן אבן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאדם

נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; יּסיג ׁשּלא (ו) ְְְִִֶֶֶַָָֹֹֹּבהם;
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עבֹודת הלכֹות הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ּומּוספין, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻּתמידין
מעילה. הלכֹות הּכּפּורים, ְְִִִִַָיֹום

.‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ׁשלׁשי - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ׁש ƒ¿≈«¿ƒ»ְְִִֵֵָָָֹ
(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹמצוֹות
ׁשּלא (ג) ּגזית; הּמזּבח לבנֹות ׁשּלא (ב) מקּדׁש; ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹלבנֹות
לׁשמר (ה) הּמקּדׁש; מן ליראה (ד) עליו; ּבמעלֹות ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָֹלעלֹות
הּמקּדׁש. ׁשמירת להׁשּבית ׁשּלא (ו) סביב; הּמקּדׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹאת

.Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏk ˙BÎÏ‰ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒְִֵָָ
לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹארּבע
(ב) הּמׁשחה; ׁשמן לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָתעׂשה;
ׁשּלא (ד) מּמּנּו; לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשּלא
מזּבח על להקטיר ׁשּלא (ה) הּקטרת; ּכמתּכנת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַֹֹֹלעׂשֹות
(ז) הּכתף; על הארֹון לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּקטרת
(ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד (ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא
הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ּבמלאכת אחד יעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
(יב) ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו (יא) ְְְֲִִִֶַָָָָָָָלעבֹודה;
(יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; ּכהּנה ּבגדי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻללּבׁש

האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּלא
.Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ««ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי -ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ
ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹהּוא
קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹיּכנס
ׁשּלא (ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּבגדים;
מן טמאים לׁשּלח (ו) עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹיצא
טמא יּכנס ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּמקּדׁש;
טבּול יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלהר
ּבעל יּכנס ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד לקּדׁש (יא) ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹיֹום;

ולּמ להיכל ׁשּלאמּום (יד) מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) זּבח; ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל ֲֲֵֶַַַַָֹֹֹיעבד

.ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰- מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ
הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹארּבע
ׁשּלא (ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ּכל להקריב (א) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹּפרטן:
יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) לּמזּבח; מּום ּבעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלהקּדיׁש
מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) חלּבֹו; יקטיר ׁשּלא (ה) ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹּדמֹו;
הּגֹוים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ּבעל יקריב ׁשּלא (ז) ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹעֹובר;
הּמקּדׁשים; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; מּום יטיל ׁשּלא ְְְֳִִִִֵֶַַָָָֹֻ(ח)
הּנקרא הּוא זה זמן וקדם והלאה. הּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ(י)
אתנן להקריב ׁשּלא (יא) אֹותֹו; מקריבין ואין זמן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻמחּסר
ּכל למלח (יג) ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ְְְְְְִִִֶַַַָֹֹּומחיר;

הּקרּבנֹות. מעל ּמלח להׁשּבית ׁשּלא (יד) ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות;
.˙B�a¯w‰ ‰NÚÓ ˙BÎÏ‰ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצוֹות
ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָתעׂשה;
סדר (ג) העֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא (ב) הּסדר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּובים
(ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר לאכל ׁשּלא (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהחּטאת;
ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
חּוץ יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהּכהנים
סדר (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;

זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
הּכתּובים מעׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים;
ׁשּלא (יד) חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה;
ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
(יח) מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
יאחר ׁשּלא (יט) ּבֹו; ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיביא
להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבֹותיו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָנדריו

ּב הּקרּבנֹות חּוצהּכל קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; בית ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה;
.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰מצוֹות עׂשרה ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְְִִֵֵֶַָָ

וזה תעׂשה; לא מצות ואחת עׂשה, מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה -ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
(ב) עֹולֹות; יֹום ּבכל ּכבׂשים ׁשני להקריב (א) ּפרטן: ְְְְְְִִֵַָָָָהּוא
(ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח על אׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלהדליק
יֹום; ּבכל קטרת להקטיר (ה) יֹום; ּבכל הּדׁשן את ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹלהרים
מנחה ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב (ז) יֹום; ּבכל נרֹות להדליק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(ו)
ּכבׂשים ׁשני להֹוסיף (ח) 'חבּתין'; הּנקראת והיא יֹום, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָּבכל
ראׁשי מּוסף (י) הּפנים; לחם לעׂשֹות (ט) ּבׁשּבת; ְֲִֵֶֶַַַַָָָעֹולֹות
הּתנּופה; עמר להקריב (יב) הּפסח; מּוסף (יא) ְְְֳִִֶֶַַַַַָָֹחדׁשים;
הקרבת מּיֹום ׁשבּועֹות ׁשבעה ואיׁש איׁש ּכל לסּפר ְְְִִִִִַַָָָָָֹ(יג)
עם הּלחם ׁשּתי להביא (טו) עצרת; מּוסף (יד) ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהעמר;
ראׁש מּוסף (טז) עצרת; ּביֹום הּלחם ּבגלל הּבאֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרּבנֹות
מּוסף (יט) החג; מּוסף (יח) צֹום; יֹום מּוסף (יז) ֶַַַַָָָהּׁשנה;

עצרת. ְֲִִֶֶׁשמיני
.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰- מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ

ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי
(ב) מּום; ּבהם ׁשהּטל אֹו ׁשּנפסלּו קדׁשים לאכל ׁשּלא ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ(א)
(ד) זמּנם; לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא (ג) ּפּגּול; לאכל ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא (ו) ׁשּנטמאּו; קדׁשים יאכל ׁשּלא (ה) נֹותר; יאכל ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
(ח) הּנֹותר; את לׂשרף (ז) הּקדׁשים; ׁשּנטמא אדם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹיאכל

הּטמא. את ְִֵֶַָֹלׂשרף
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰והיא - אחת עׂשה מצות ƒ¿¬««ƒƒְְֲִִֵַַַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר על ּכּלן הּכּפּורים יֹום מעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשּיעׂשה
ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח והּוּדּויין הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָּבפרׁשת

ֲָָהעבֹודה.
.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

לׁשּלם (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ּבתֹוספת חטא אׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּמֹועל
הּקדׁשים. לגזז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; לעבד ׁשּלא (ב) ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּמֹועל;
מהן - וׁשלׁש מאה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצאּו
לא מצוֹות וחמּׁשים וׁשׁש עׂשה, מצוֹות וארּבעים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשבע

ֲֶַתעׂשה.

zFpAxTd xtq¥¤©¨§¨
הלכֹות ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,
.ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿»¿«∆«ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
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הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹמצוֹות
על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; הּפסח לׁשחט (א) ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹּפרטן:
(ה) ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ּתלין ׁשּלא (ג) ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהחמץ;
(ו) עׂשר; חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על הּפסח ּבׂשר ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלאכל
עׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על ׁשני ּפסח ּבׂשר ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
יֹוצא ׁשּלא (ח) ּומבּׁשל; נא יאכל ׁשּלא (ז) הּׁשני; ְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻלחדׁש
מׁשּמד; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (ט) לחבּורה; חּוץ הּפסח ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֻמּבׂשר
יאכל ׁשּלא (יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב מּמּנּו יאכיל ׁשּלא ְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֹ(י)
עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ׁשּלא (יב) ערל; ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹמּמּנּו
יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא (יד) ׁשני; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹּבפסח
יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ׁשני ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹמּפסח

ׁשליׁשי. יֹום עד עׂשר ְְִִַַָָָָארּבעה
.‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

להראֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשה,
ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁשה לחג (ב) ה'; ּפני ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹאת
לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו ּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ריקם; יראה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ(ד)
הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ּברגלים; ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמּתנֹותיו

ׁשמּטה. ְְִֵָָּבמֹוצאי
.˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ

(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשלׁש ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹעׂשה,
חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; ְְְְִִֵֵֶַָָֹלהפריׁש
מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹלירּוׁשלים;
עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבהמה;
עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור
ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבכֹור. ודם ְְֲֵַַמעׂשר
.˙B‚‚L ˙BÎÏ‰הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן הּיחיד ׁשּיקריב (א) ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּפרטן:
חטא לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא מי אׁשם ׁשּיקריב ְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ(ב)
ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ויביא לֹו ׁשּיּודע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָעד
אֹו ּבגזלה החֹוטא אֹו ּבמעילה הּׁשֹוגג אׁשם ׁשּיקריב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ(ג)
'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ּבפּקדֹון, ׁשּכפר אֹו חרּופה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּבׁשפחה
אם ידּועֹות, עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב (ד) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָוּדאי';
האיפה, עׂשירית אֹו עֹוף עני היה ואם ּבהמה, עׁשיר ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָָָהיה
הּסנהדרין ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוזה
החמּורֹות. מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹקרּבן,

.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰;עׂשה מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿À¿≈«»»ְְְֲִִֵֵַַָָ
(ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּזבה ׁשּתקריב (א) ּפרטן: הּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָוזה
ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב (ג) קרּבן; ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּתקריב
ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ּכׁשּיטהר המצרע ׁשּיקריב (ד) ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקרּבן;

טהרתן. ּתּגמר ְְֳִֵֵֶָָָָָקרּבנֹותיהן,
.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ

ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹעׂשה,
יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, הּתמּורה ׁשּתהיה (ב) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹימיר;

לקדּׁשה. מּקדּׁשה ְְֳִִִַָָָֻֻהּקדׁשים
- ּוׁשלׁשים ּתׁשע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּותׁשע עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹעׂשרים
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הלכֹות מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מׁשּכב מטּמאי הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻֻּפרה
אכלין, טמאת הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְֲֳִִִַַָָָֻֻּומֹוׁשב,

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, ְְְִִִִֵהלכֹות
.˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«≈ְְְֲִִֵַַַַֻ

ֵמת.
.‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰וזה עׂשה; מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿»»¬À»ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ

נּדה מי טמאת ּדין (ב) אדּמה; ּפרה ּדין (א) ּפרטן: ְְֲִִִֵַָָָָָָֻֻהּוא
ְֳָָָוטהרתן.

.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿À¿«»««ְְְִִֵֵֶָָ
(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצוֹות
יּקץ ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּכתּוב ּכדינּה אדם ּבצרעת ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹֹלהֹורֹות

ה יגּלח ׁשּלא (ג) טמאה; הּמצרעסימני ׁשּיהיה (ד) ּנתק; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
(ה) ׂשפם; על ועטּיה ראׁשֹו ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹֻמפרסם
ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את הּמצרע ׁשּיגּלח (ו) צרעת; ְְְְְֳִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹטהרת

הּבית. צרעת ּדין (ח) הּבגד; צרעת ּדין ִִִֶֶַַַַַַַָָ(ז)
.·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

ּדין (ב) נּדה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה עׂשה; ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֻמצוֹות
זב. טמאת ּדין (ד) זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; ְְְִִֶֶַַַָָָֻֻֻטמאת

.˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»¬«À¿ְְִִֵָָָֹ
טמאת ּדין (ב) נבלה; טמאת ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻֻעׂשה;
מטּמאה זרה ועבֹודה זרע. ׁשכבת טמאת ּדין (ג) ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשרץ;

סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ְְְְְִִִֵֶֶָָֻּכׁשרץ,
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿À¿«√»ƒְְֲִִִֵַַַ

והכׁשרן. ואכלין מׁשקין ְְְְֳִִֵֶַַָָָֻטמאת
.ÌÈÏk ˙BÎÏ‰לידע ההלכֹות, אּלּו ענין פרטן: הּוא וזה ƒ¿≈ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ׁשאינם וכלים הּטמאֹות, אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻּכלים
ּומטּמאין. הּכלים מּטּמאין וכיצד ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַמּטּמאין,

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
יטהר. ּכ ואחר מקוה ְְְְִִֵֶַַַָּבמי

מהן - עׂשרים זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשמֹונה
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הלכֹות ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח
.ÔBÓÓ È˜Ê� ˙BÎÏ‰וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿ƒ¿≈»ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּבֹור; ּדין (ג) ההבער; ּדין (ב) הּׁשֹור; ּדין (א) ּפרטן: ְְִִִֵֶַַַָָהּוא
ההבערה. ּדין ְִַַָָ(ד)

.‰·�b ˙BÎÏ‰,עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
לגנב ׁשּלא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹוחמׁש
הּמׁשקלֹות; עם הּמאזנים לצּדק (ג) הּגּנב; ּדין (ב) ְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹממֹון;
יהיה ׁשּלא (ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדה עול יעׂשה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ(ד)
ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, איפה ואבן אבן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאדם

נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; יּסיג ׁשּלא (ו) ְְְִִֶֶֶַָָֹֹֹּבהם;
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(י) ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹלהרג
ּתלין ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹלתלֹות;
(טו) לרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
ּבאמּדן נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻׁשּלא
הֹורג על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) ֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּדעת;
ׁשּלא (כ) ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹחברֹו
עברֹות, ּבעל על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹלהּדר
ׁשּלא (כג) מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאף
ׁשּלא (כה) ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹלהּטֹות
ׁשּלא (כז) ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹליראה
לקּלל ׁשּלא (כט) הּדּין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּׂשא
הּכׁשרים. יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּנׂשיא;

.˙e„Ú ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ
להעיד (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה,
העדים; ולחקר לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיׁש למי ּדין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּבבית

ּבדינ עליו, ׁשהעיד זה ּבדין העד יֹורה ׁשּלא נפׁשֹות;(ג) י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּבעל יעיד ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר יקּום ׁשּלא ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ(ד)
(ח) ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא (ו) ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹעברה;

לעׂשֹות. זמם ּכאׁשר זֹומם לעד ְֲֲֲֵֵֶַַַַָלעׂשֹות
.ÌÈ¯ÓÓ ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ

לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹעׂשה,
לסּור ׁשּלא (ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ׁשּיאמרּו הּתֹורה ּפי ְִִֵֶֶַַַָָָֹֹעל
ּבּמצוֹות לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא (ג) ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹמּדבריהם;
ׁשּלא (ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ּבפרּוׁשן ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּבכתב,
להּכֹות ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא (ה) הּכל; מן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלגרע
(ט) ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד (ז) ואם; ְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָאב

ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
.Ï·‡ ˙BÎÏ‰,עׂשה מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈∆ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

על להתאּבל (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹוׁשלׁש
ואין הּקרֹובים; על ּומתאּבל מתטּמא ּכהן ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַֹהּקרֹובים,
אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין, ּבית הרּוגי על מתאּבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאדם
מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה מעין ׁשהם זה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבספר

יּכנס ׁשּלא (ג) לקרֹובים; ּגדֹול ּכהן יּטמא ׁשּלא (ב) ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹעׂשה;
אדם, לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטמא ׁשּלא (ד) ּבאהל; הּמת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹעם

ּבלבד. לקרֹובים ְְִִִֶַָאּלא
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצוֹות
ׁשּלא (ב) מּיׂשראל; מל למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה;
ירּבה ׁשּלא (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ג) ּגרים; מּקהל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹימּנה
להחרים (ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא (ה) סּוסים; ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹלֹו
למחֹות (ח) נׁשמה; מהן להחיֹות ׁשּלא (ז) עממין; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשבעה
ׁשּלא (י) עמלק; לנּו ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזרעֹו
לׁשּכן ׁשּלא (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלׁשּכח
ּכׁשּצרים העיר ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבארץ
לא ואם ּתׁשלים אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעליה,
ּבלבד, ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּתׁשלים;
ּבּמצֹור; מאכל אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהן; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּצרים
(טז) ּבֹו; להּפנֹות הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ(טו)
אנׁשי ּבאזני לדּבר ּכהן למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֹֹלהתקין
אּׁשה נֹוׂשא מארׂש להיֹות (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהּצבא
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובֹונה
ּדבר, עליהן יעבֹור ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומחזירין
להן; הּדֹומה וכל הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא
יפת ּדין (כא) מלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹ(כ)
יכּבׁשּנה ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹּתאר;

ׁשּנבעלה. אחר ְְְֲִֶַַַָלעבדּות
- וׁשבעים ארּבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָנמצאּו
לא מצוֹות וארּבעים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ועׂשרים ׁשבע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמהן

ֲֶַתעׂשה.
ּוׁשמֹונים ׁשלׁש ספר, עׂשר ארּבעה ׁשל ההלכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹונמצאּו

ֲָהלכֹות.
הּדינין וכל ּומצוה, מצוה ּכל מׁשּפטי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ּברּו ׁשּדי ּבעזרת ההלכֹות, סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנגללין

הּוא.
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היה‡. ּכיצד? לטהרה. ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָֹֹֻהּנּצֹוק
הּׁשרץ ּגּבי על ואפּלּו טמא, ּכלי לתֹו טהֹורין מׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמערה
הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם טהֹור, הּנּצֹוק העּמּוד הרי -ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָ
לֹומר, צרי ואין טהֹור. ׁשּקלט זה הרי - האויר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמן

טהֹורין. מהן ׁשּמערה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשהּמׁשקין

מחםּבּמ·. אֹו לצֹונן מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
צֹונן טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן; מחם אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלחם
ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין מׁשקין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלתֹו
ׁשּמערה הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן הּצֹונן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשקין
מה ּומּפני נטמאּו. ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין מחמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּמּנּו
ׁשעׁשן מּפני חּבּור? - לחּמין צֹונן מׁשקין המערה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָאמרּו:
ׁשּבּכלי ּובּמים ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן ּכתימרֹות עֹולה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהחּמין
מׁשקין החּמין מן העֹולה ׁשהעׁשן הּכלי, ּומטּמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעליֹון

חׁשּוב. ָהּוא
ּבקדרה‚. והגיסה טהֹורֹות ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָלפיכ
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.‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»«¬≈»ְְְִִֵֵֶַָָ
(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ׁשּלא (ד) לחמד; ׁשּלא (ג) לעׁשק; ׁשּלא (ב) לגזל; ְְֲִֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹֹׁשּלא
מן יתעּלם ׁשּלא (ו) הּגזלה; את להׁשיב (ה) ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהתאּוֹות;

האבדה. להׁשיב (ז) ְֲֲִֵֵָָָָָהאבדה;
.˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰חֹובל ּדין והּוא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈«ƒְְֲִִֵֵַַַ

חברֹו. ממֹון מּזיק אֹו ֲֲִֵֵַַָּבחברֹו
.LÙ� ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰עׂשרה ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆ְְְִֵֵֶַָָ

וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשר עׂשה, מצוֹות ׁשבע - ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹמצוֹות
לנפׁש ּכפר לּקח ׁשּלא (ב) לרצח; ׁשּלא (א) ּפרטן: ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהּוא
ּכפר לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; רֹוצח להגלֹות (ג) ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹרֹוצח;
עמידה קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא (ה) ּגלּות; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלמחּיב

הּנרּד להּציל (ו) לחּוסּבּדין; ׁשּלא (ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו ף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ערי להפריׁש (ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) הרֹודף; ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹעל
(יא) ּבּנחל; העגלה את לערף (י) ;הּדר להן ּולהכין ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמקלט
ּדמים; ּתׂשים ׁשּלא (יב) תּזרע; ולא קרקע אֹותּה יעבד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
(טו) ּבדבר; ּתמים יכׁשיל ׁשּלא (יד) מעקה; לעׂשֹות ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹ(יג)
ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען (טז) ;ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַֹֹֹלפרק

לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָיּניחּנּו
מהן - ּוׁשלׁשים ׁשׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרים עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשׁש

oipw xtq¥¤¦§¨
זכּיה הלכֹות מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָהלכֹותיו
הלכֹות וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻּומּתנה,

ֲִָעבדים.
.‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּדין (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹעׂשה,
יֹונה ׁשּלא (ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא (ב) ּוממּכר; ְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹמּקח
יֹונהּו ׁשּלא (ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא (ד) ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹּבדברים;

ְִִָּבדברים.
.‰�zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰זֹוכה ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵֶַַַָ

ּומקּבל, מּתנה נֹותן ודין יקנה, ּובּמה יקנה היא ההפקר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמן
חֹוזרת. אינּה ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָואיזֹו

.ÌÈ�ÎL ˙BÎÏ‰חּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
מּׁשכנֹו מהן אחד ּכל נזקי והרחקת הּׁשּתפין, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּקרקעֹות

הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, הּמצר ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַּומּבעל
.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ענין ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ

ּוממּכרן ּבמּקחן ּומׁשּפטיהן וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֻׁשלּוחֹו
ּוׂשכרן. ְְְֵֶָָָּובהפסדן

.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰חמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָֹמצוֹות
(ג) עבד; ממּכרת יּמכר ׁשּלא (ב) עברי; עבד קנין ּדין ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ(א)
ּבֹו לרּדֹות ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא (ד) ;ּבפר יעבדּנּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
לֹו להעניק (ו) עבד; עבֹודת ּבֹו נעבד ׁשּלא (ה) ;ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹּבפר
אמה לפּדֹות (ח) ריקם; יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹּבצאתֹו
ּבעבד לעבד (יא) ּתּמכר; ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעברּיה;

מראׁשי אחד אדֹוניו לֹו הּפיל אם אּלא לעֹולם, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכנעני
לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;

אלינּו. הּנּצֹול זה עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹיׂשראל;
ׁשׁש - עׂשרה ׁשמֹונה זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנמצאּו

תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמהן
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הלכֹות ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות
.˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן יׁש ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ

ׂשכר; וׁשֹומר ׂשכיר ּדין (א) תעׂשה; לא מצוֹות וארּבע ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעׂשה,
אחר ׂשכיר ׂשכר יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(ב)
ׁשּל (ה) ּבֹו; ׁשּיעׂשה המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) אזמּנֹו; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻ
(ו) מלאכה; ּגמר ּבׁשעת ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹֻיאכל
יחסם ׁשּלא (ז) ּׁשאכל; מה על יתר ּבידֹו הּׂשכיר יֹולי ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא

ּבהמה. ׁשאר וכן ּבדיׁשֹו, ְְְְִֵֵָָׁשֹור
.ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰וזה עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן יׁש ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ

חּנם. ׁשֹומר ּדין (ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) ּפרטן: ְִִִֵֵַָָָהּוא
.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰- מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ

הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹארּבע
(ג) אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ לעני להלוֹות (א) ְְְְִִֶַָָָָָֹֹּפרטן:
(ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא (ד) הּנכרי; את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלנּגׂש
ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן לבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלהחזיר
ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני מּבעליו הּמׁשּכֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאחר
אכל ּבהם ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא (ח) אלמנה; ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹיחבל
הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה יּתן ׁשּלא (ט) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנפׁש;
ולא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא (יא) ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּברּבית;
מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹיעיד

ּברּבית. ּולהלוֹותֹו ְְְְִִִַַָהּנכרי
.ÔÚË�Â ÔÚBË ˙BÎÏ‰טֹוען ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֵַַַ

ּכֹופר. אֹו ֵֶּומֹודה
.˙BÏÁ� ˙BÎÏ‰.נחלֹות סדר ּדין והיא אחת, עׂשה מצות ƒ¿¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

מהן - ועׂשרים ׁשלׁש זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנמצאּו
תעׂשה. לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאחת

mihtFW xtq¥¤§¦
והענׁשין סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈL�Ú‰Â ÔÈ¯„‰�Ò ˙BÎÏ‰ּבכללן יׁש ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ְִֵָָ

לא מצוֹות ועׂשרים עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֹֹׁשלׁשים
ׁשּלא (ב) ׁשֹופטים; למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹתעׂשה;
אחרי לנטֹות (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלמּנֹות
רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹֹרּבים,
ילּמד ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמחּיבים
(ז) ּבסקילה; להרג (ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות ׁשּלּמד מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹחֹובה
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(י) ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹלהרג
ּתלין ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹלתלֹות;
(טו) לרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
ּבאמּדן נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻׁשּלא
הֹורג על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) ֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּדעת;
ׁשּלא (כ) ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹחברֹו
עברֹות, ּבעל על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹלהּדר
ׁשּלא (כג) מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאף
ׁשּלא (כה) ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹלהּטֹות
ׁשּלא (כז) ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹליראה
לקּלל ׁשּלא (כט) הּדּין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּׂשא
הּכׁשרים. יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּנׂשיא;

.˙e„Ú ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן יׁש ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ
להעיד (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וחמׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה,
העדים; ולחקר לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיׁש למי ּדין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּבבית

ּבדינ עליו, ׁשהעיד זה ּבדין העד יֹורה ׁשּלא נפׁשֹות;(ג) י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּבעל יעיד ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר יקּום ׁשּלא ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ(ד)
(ח) ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא (ו) ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹעברה;

לעׂשֹות. זמם ּכאׁשר זֹומם לעד ְֲֲֲֵֵֶַַַַָלעׂשֹות
.ÌÈ¯ÓÓ ˙BÎÏ‰מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן יׁש ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ

לעׂשֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וׁשׁש ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹעׂשה,
לסּור ׁשּלא (ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ׁשּיאמרּו הּתֹורה ּפי ְִִֵֶֶַַַָָָֹֹעל
ּבּמצוֹות לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא (ג) ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹמּדבריהם;
ׁשּלא (ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ּבפרּוׁשן ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּבכתב,
להּכֹות ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא (ה) הּכל; מן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלגרע
(ט) ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד (ז) ואם; ְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָאב

ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר הּבן יהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
.Ï·‡ ˙BÎÏ‰,עׂשה מצות אחת - מצוֹות ארּבע ּבכללן יׁש ƒ¿≈∆ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

על להתאּבל (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹוׁשלׁש
ואין הּקרֹובים; על ּומתאּבל מתטּמא ּכהן ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַֹהּקרֹובים,
אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין, ּבית הרּוגי על מתאּבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאדם
מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה מעין ׁשהם זה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבספר

יּכנס ׁשּלא (ג) לקרֹובים; ּגדֹול ּכהן יּטמא ׁשּלא (ב) ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹעׂשה;
אדם, לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטמא ׁשּלא (ד) ּבאהל; הּמת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹעם

ּבלבד. לקרֹובים ְְִִִֶַָאּלא
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן יׁש ƒ¿¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵֶָָָֹ

לא מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות עׂשר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצוֹות
ׁשּלא (ב) מּיׂשראל; מל למּנֹות (א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה;
ירּבה ׁשּלא (ד) נׁשים; לֹו ירּבה ׁשּלא (ג) ּגרים; מּקהל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹימּנה
להחרים (ו) וזהב; ּכסף לֹו ירּבה ׁשּלא (ה) סּוסים; ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹלֹו
למחֹות (ח) נׁשמה; מהן להחיֹות ׁשּלא (ז) עממין; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹׁשבעה
ׁשּלא (י) עמלק; לנּו ּׁשעׂשה מה לזּכר (ט) עמלק; ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזרעֹו
לׁשּכן ׁשּלא (יא) ;ּבּדר ואריבתֹו הרעים מעׂשיו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלׁשּכח
ּכׁשּצרים העיר ליֹוׁשבי ׁשלֹום לׁשלח (יב) מצרים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבארץ
לא ואם ּתׁשלים אם ּבּתֹורה, מפרׁש ּכאׁשר ּבּה ולדּון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעליה,
ּבלבד, ּומֹואב מעּמֹון ׁשלֹום לדרׁש ׁשּלא (יג) ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּתׁשלים;
ּבּמצֹור; מאכל אילני להׁשחית ׁשּלא (יד) עליהן; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּצרים
(טז) ּבֹו; להּפנֹות הּמחנה ּבעלי ּבֹו ׁשּיצאּו יד להתקין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ(טו)
אנׁשי ּבאזני לדּבר ּכהן למׁשח (יז) ּבֹו; לחּפר יתד ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֹֹלהתקין
אּׁשה נֹוׂשא מארׂש להיֹות (יח) הּמלחמה; ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָהּצבא
ּתמימה, ׁשנה ּבקנינן ׂשמחין ּכרם ונֹוטע ּבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובֹונה
ּדבר, עליהן יעבֹור ׁשּלא (יט) הּמלחמה; מן אֹותן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומחזירין
להן; הּדֹומה וכל הּגדּוד וצרכי העיר לצרכי אפּלּו יצאּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא
יפת ּדין (כא) מלחמה; ּבׁשעת לאחֹור ולחזר לערץ ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹ(כ)
יכּבׁשּנה ׁשּלא (כג) ּתאר; יפת ּתּמכר ׁשּלא (כב) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹּתאר;

ׁשּנבעלה. אחר ְְְֲִֶַַַָלעבדּות
- וׁשבעים ארּבע זה, ּבספר הּנכללֹות הּמצוֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָנמצאּו
לא מצוֹות וארּבעים וׁשבע עׂשה, מצוֹות ועׂשרים ׁשבע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמהן

ֲֶַתעׂשה.
ּוׁשמֹונים ׁשלׁש ספר, עׂשר ארּבעה ׁשל ההלכֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹונמצאּו

ֲָהלכֹות.
הּדינין וכל ּומצוה, מצוה ּכל מׁשּפטי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָועּתה
ּברּו ׁשּדי ּבעזרת ההלכֹות, סדר על מענינּה עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנגללין

הּוא.
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היה‡. ּכיצד? לטהרה. ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָֹֹֻהּנּצֹוק
הּׁשרץ ּגּבי על ואפּלּו טמא, ּכלי לתֹו טהֹורין מׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמערה
הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם טהֹור, הּנּצֹוק העּמּוד הרי -ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָ
לֹומר, צרי ואין טהֹור. ׁשּקלט זה הרי - האויר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמן

טהֹורין. מהן ׁשּמערה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשהּמׁשקין

מחםּבּמ·. אֹו לצֹונן מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
צֹונן טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן; מחם אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלחם
ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין מׁשקין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלתֹו
ׁשּמערה הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן הּצֹונן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשקין
מה ּומּפני נטמאּו. ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין מחמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּמּנּו
ׁשעׁשן מּפני חּבּור? - לחּמין צֹונן מׁשקין המערה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָאמרּו:
ׁשּבּכלי ּובּמים ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן ּכתימרֹות עֹולה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהחּמין
מׁשקין החּמין מן העֹולה ׁשהעׁשן הּכלי, ּומטּמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעליֹון

חׁשּוב. ָהּוא
ּבקדרה‚. והגיסה טהֹורֹות ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָלפיכ
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.Ëׁשּנגע והּגחלים והּקטרת והּלבֹונה מנחֹות ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּסלת
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלֹו. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻטבּול
ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ּבּמחּתה ׁשחֹותה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּגחלים
ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל להיכל; נכנס ּבּה -ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב, לׁשל ּכסף ׁשל ּבמחּתה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן אין -ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
.Èצף ּתרּומה ׁשל וׁשמן חּלין ׁשל רקיק אֹו חּלין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֻֻמקּפה

הּׁשמן אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ּגּביהן, ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
ּפסל. הּׁשמן ּבֹו ׁשהל מקֹום ּכל - חּבץ ואם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבלבד.

.‡Èטבּול ּבֹו ונגע ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - ְֶַַָָָֹיֹום

.·Èׁשּנגע חּלין ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
ּכּלן. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְִֶַָָָָֻטבּול

.‚Èיֹום טבּול ׁשּנגע ּתרּומה ׁשל והּׁשמן חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמקּפה
מרּבה הּׁשּום היה אם מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבמקצתן
אבל ּבקערה; גּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין -ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתֹו ונגע ּבמדֹוכה מפּזר היה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֻאם
ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ּבפּזּורֹו. רֹוצה ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּגעֹו,
ּבמׁשקין ׁשּלא ּדכן אם ּבׁשמן, הּׁשּום ּכגֹון ּבמׁשקין, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹלדּוכן
ּפסל לא - ּבהן ונגע ּבקערה, ּגּוׁש ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוקּבצן,
נטמא ׁשאם ּדבלה, ׁשל ּכעּגּול הם ׁשהרי מּגעֹו; מקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּכּלֹו. נטמא לא - ְְִִָָֹֻמקצתֹו
.„Èוכן ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָעּסה

זה הרי - ּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומה ׁשם ׁשּקרא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהּקּׁשּות
החּלה. נפסלה - העּסה ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָחּבּור,

חּבּור. אינֹו - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה חּלתּה ְְְְִִִֵַָָָָָָָנּטלה
.ÂË- ּתרּומה ׁשל ּבּׂשאֹור ׁשּנתחּמצה אֹו ׁשּנּדּמעה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעּסה

יֹום. ּבטבּול נפסלת ְְִִֵֶֶָאינּה
.ÊËּבּה ונגע ּפרֹות ּבמי ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין ׁשהכׁשרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻעּסה

ּבלבד. מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום ְְְִֶַַַָָָֹטבּול
.ÊÈידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעּׂשר

מּפני ּבטהרה. מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין - ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹמסאבֹות
אינם מסאבֹות וידים יֹום ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּמעּׂשר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, - ּבחּלין ׁשהּׁשליׁשי החּלין; את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻֻּפֹוסלין
לּה וקֹוצה העּסה את לׁשה - יֹום טבּולת ׁשהיא האּׁשה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכן
העּסה ׁשאר עם ונֹותנּתֹו ּבּכלים, ּומּניחּתה ּומפריׁשּתּה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָחּלה

ּומּקפת ּכּכאחת ואחר הּמּקף, מן לתרם ּכדי הּכל על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻ
ׁשם לּה ּומּׁשּתקרא חּלה. זֹו הרי ואֹומרת: ׁשם לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקֹוראה
לׁשה אם עֹוּׂשה היא וכ ּתפסלּנה. ׁשּלא ּבּה, ּתּגע ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלא

יֹום. טבּולת ׁשהיא ְֲִֵֶַַָּבערבה
.ÁÈׁשּלא מעּׂשר מחבית ׁשּמלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלגין

ּׁשּבחבית מה על מעּׂשר ּתרּומת זֹו הרי ואמר: ּתרּומתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנּטלה
נעּׂשית ׁשאינּה לפי טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - ׁשּתחׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר
יעריב ׁשּתחׁש ואחר ּתנאֹו, ּכפי ׁשּתחׁש עד מעּׂשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתרּומת
- ׁשּתחׁש קדם החבית נׁשּברה ויטהר. לגין ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמׁשֹו

ּבטבלּה. החבית - הּלגין נׁשּבר ּבטבלֹו; ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּלגין
.ËÈּבבית עֹוּׂשה - נּדה ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻטבּול

מּזב חּוץ ּבטהרֹות. עֹוּׂשין - ׁשּטבלּו הּטמאים ׁשאר וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּבד.

ּבבית יעּׂשּו לא - ׁשּטבלּו ּפי על ׁשאף ׁשּלהן, ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזבה
טמאים ונמצאּו יראּו ׁשּמא ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּבד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכל, את סֹותרין ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַֹלמפרע;
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.‡ּכ ואחר קרׁשּו ּכ ואחר ׁשּנטמאּו הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן
ּכמׁשקין ׁשהן מּפני לעֹולם, לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻנּמֹוחּו

ׁשּנטמאּו. אחר ׁשּקפאּו ּפי על ְְְְִִֶֶַַַַָואף
ּכאכלין,·. הן הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב

- מׁשקה אֹו ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם מחׁשבה. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּוצריכין
והן ּכמׁשקין הן הרי - טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנעּׂשּו
וקרׁשּו ּכן אחר וקפאּו מׁשקין ּכׁשהן נטמאּו לטמאה. ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּתחּלה
נטמאּו טמאין. מּמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ׁשנּיים, הן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
מכּון ּכביצה היּו אם מׁשקין: ונעּׂשּו ונּמֹוחּו קפּויים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשהן
הּמׁשקין - מּכביצה יֹותר היּו טהֹורין; הּמׁשקין הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
אכל ּבכּביצה נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטמאין,
הּמׁשקין ּכל ּתטּמא הּטּפה ואֹותה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטמא
וענבים זיתים ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנּמֹוחּו
מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - ּכביצה היּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשהכׁשרּו:
ׁשהּמׁשקה הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹטהֹורין,
וענבים זיתים אֹותן היּו אחר. גּוף הּוא ּוכאּלּו ּבאכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכמפקד
ׁשּכיון טמאין; מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - מּכביצה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיתר
הּמׁשקין. ּכל וטּמאה מּכביצה נטמאת ראׁשֹונה טּפה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּיצאת
ּגרּגר סחט אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא וזבה זב הּסֹוחט היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואם
טמא; הּמׁשקה - ּבּמׁשקה נגע ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻאחד
ׁשהּזב הּזב, ּבמּׂשא נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכיון
זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמאין, - מׁשקין אֹו אכלין ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנּׂשא
טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; החלב - העז את ִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשחלב

הּזב. ּבמּׂשא נטמאת ְְִִֵַַָָָָהראׁשֹונה
חּוץ‚. עליהם ויצאּו חּלין ׁשל ּכבׁשין ׁשּמלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻקדרה

לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון אֹו הּטמאה אב ונגע ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלּקדרה,
טמא הּוא - ּכביצה ּבעלה ׁשּיׁש ּפי על אף הּנגּוב, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמקֹום
ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא - לּקדרה חזר טהֹור. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּכל
ּבֹו והיה לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה נגע הּכבׁשין. וכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּקדרה
מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל - ּכביצה ּבעלה יׁש אם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמׁשקה,
ׁשּבּקדרה, הּמׁשקין ּכל מטּמא והּמׁשקה ׁשעליו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמׁשקה
ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה היתה הּקדרה. את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומטּמא
מן ספק ידֹו, על מׁשקין וראה יֹום טבּול אֹותּה ונער ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּתרּומה

- ּבידֹו נגע ׁשהּקלח ספק נּתזּו והּקדרההּקדרה ּפסּול הּירק ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ְָטהֹורה.

יחידי„. גרּגר מּמּנּו ונפל מכׁשרים ענבים אֹוכל ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמא
טהֹור; הּגת - עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻלּגת:
ּבֹו וכּיֹוצא ּבעביט מּוכנים ענבים והיּו עקצֹו, נּטל ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻואם
ּבטּפת הּגת נטמא - מהן הּיֹוצא ּבּמׁשקה רֹוצה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלדרכן,
ענבים מּמּנּו נפלּו העקץ. ּבמקֹום הּגרּגר ׁשּבראׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשקה
הּמׁשקין הרי - מכּון ּכביצה היּו אם מפנה: ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻּודרכן
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נגעה ּכאּלּו ידיה נטמאּו - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָטמאה
ּבּקדרה והגיסה טמאֹות ידיה היּו אם וכן ׁשּבּקדרה. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּמׁשקה
ּבּמׁשקין נגעה ּכאּלּו ּׁשּבּקדרה מה ּכל נטמא - ידיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָוהּזיעּו

ְֵֶַָׁשּבּקדרה.
חּבּור,„. ׁשּלהן הּנּצֹוק - הּצּפחת ּודבׁש הּזיפים ּדבׁש ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָנחיל

והרי ריר להן ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָואפּלּו
ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - האכלין ּכל ,לפיכ ּכדבק. נמׁשכין ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהן
הּמּת והחלב הּגריסין ּכגֹון הרּבה, עבים היּו ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻחּבּור
- הּמׁשקין ּכל ׁשאר וכן ריר. להן ׁשאין לפי ּבהן, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
ּכמֹו לחם, מּצֹונן ערה ּכן אם אּלא חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ְֵֶַׁשּבארנּו.
מים‰. ערה ׁשאם ּכיצד? לטהרה. חּבּור אינֹו ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּנּצֹוק

אין - הּמקוה לתֹו ּבהן וכּיֹוצא אבן מּכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאים
אּלא הּמים, טהרּו לּמקוה הּנּצֹוק קצת מּׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָאֹומרים:
אחד, מּצד לכּלן הּמקוה ׁשּיּׁשיק עד ּבטמאתן הן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻהרי
- טֹופח מׁשקה עליו ׁשּיׁש הּקטפרס וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכמֹו
ולא לטמאה לא ׁשּבּמדרֹון הּמׁשקין לׁשאר מחּברן ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻאינֹו
לטמאה חּבּור ּכּלן - ׁשּבאׁשּברן הּמׁשקין אבל ְְְְְֲֳִִֶֶַַַָָָָָָֹֻֻלטהרה.

ְֳָָּולטהרה.
.Âוׁשלׁש טֹופח, מׁשקה ועליה קטפרס ׁשהיא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָערבה

מּזֹו למּטה זֹו עליה מּנחין ּבכביצה טמאים אכלין ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻחתיכֹות
ואם מצטרפֹות. אּלּו הרי - ׁשּתים היּו מצטרפֹות; אינן -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ
זה הרי - החרּדל ּכעין אפּלּו עֹומד, מׁשקה ּתחּתיהם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהיה

ּכּלן. את ְֵֶָָֻמצרף
.Êאּלא ּכלל, חּלין מטּמא אינֹו יֹום ׁשּטבּול ּבארנּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻּכבר

ׁשליׁשי, הּכל ועֹוּׂשה ּתרּומה ּומׁשקה ּתרּומה אכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּפֹוסל
ועּׂשאן ּפסלן - קדׁש מׁשקה אֹו קדׁש ּבאכלי נגע אם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוכן

ְִִרביעי.
.Áׁשהן ּפי על ואף יֹום ּבטבּול חּבּור ׁשאינם ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש

לא - יֹום טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַָָָָֹֻחּבּור
יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו, ׁשּנגע זה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסל
ׁשאכל אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה - אחר ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹאדם
קּלה טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאכלין
צרי ואין יֹום. טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ׁשאם ְִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,
ׁשּכבר מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ּומּפני הּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמטּמא
ּבטבּול הקּלּו ועֹוד ׁשמׁש. הערב אּלא מחּסר ואינֹו ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻטהר
ּבכל ּומתטּמאין לאדם מיחדין ׁשהן אכלין ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻיֹום,
הּׂשעֹורה הן: ואּלּו יֹום. ּבטבּול טהֹורֹות והן ְְְְְְִֵֵֵַַָֻהּטמאֹות,
קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ׁשאינן ּבזמן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻוהּכּסמת
- והּׁשמׁשּום והּקצח קלּופה, ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻוהחּטה

ּבכלנ מתטּמאין ׁשהן לֹומר צרי ואין יֹום, ּבטבּול פסלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ְַֻהּטמאֹות.

.Ëחּבּור הן הרי - הּטמאה ּבאב חּבּור ׁשהן האכלין יד ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכל
ׁשהּוא ּבמקצת, ּומערה ׁשּנפרס האכל ּכל וכן יֹום. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבטבּול
ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ - הּטמאה ּבאב ְְְְִִִֵֶַַָָֹֻחּבּור
חמר זה וגם ּבּידים. חּבּור הּוא הרי - יֹום ּבטבּול ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹחּבּור

יֹום. מּטבּול ידים ְְְִִַַָֻּבטמאת

ה'תשע"א ב' אדר כ"ב שני יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

ודעּתֹו‡. ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות והיּו ׁשּכנסן ּכּכרים אֹו ְְְְְִִֶַַָָָָָחּלֹות
לא ועדין ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹלהפריׁשן,
אּלא ּפסל לא - מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע ּפניה, ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹקרמּו
ּכקּבה, ונעּׂשּו ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה. ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהחּלה
וארז חדׁש ויין ראׁשֹונה, רתיחה ׁשהרּתיחּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָֹוהּגריסין
ּפסל ולא חּבּור, אינֹו - ּברתיחה יֹום טבּול ונגע ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהרּתיחּו,
ּבין קּלֹות ּבין הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻאּלא
ואין ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל חּבּור. הּכל - ְְֲֲִֵֶַַָָָֹחמּורֹות
וקרמּו ונׁשכּו חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּדעּתֹו
ּורתיחת ּכקּבה, מחלחלת ׁשאינּה הּמים ּורתיחת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻּבּתּנּור,
ּבין יׁשן ּבין הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגריסין
ואין יֹום, ּבטבּול חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָחדׁש,

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר ְְִַַָָֻצרי
ּכמֹו·. הּכּכר ּבאמצע ונמצא אפּיה ּבׁשעת ׁשּיצא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצק

אפּיה, ּבעת ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמסמר
טבּול ונגע מּכאצּבע ּפחּותים היּו אם חרחּור, הּנקרא ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָוהּוא
קטן מלח ּבגרּגר נגע אם וכן הּכּכר. ּכל ּפסל - ּבהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיֹום
הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין הּכּכר. ּכל נפסל - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻׁשּבּכּכר
יתר וחרחּור ּגדֹול מלח וגרּגר ּתּורמֹוס אֹו ׁשּבּכּכר צרֹור ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאבל
ואין טהֹור, הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ּבהן ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּכאצּבע

יֹום. ּבטבּול לֹומר ְִִַָצרי
חּבּור.‚. אינֹו זה הרי - קּים וחציּה חציּה ׁשּנחר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָרקיק

אפּלּו לזה, זה חּבּור אינן - קּימין והּצדדין האמצע ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנחר
קדׁש ּבּׂשר יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ואין הּטמאה, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻּבאב
החתיכֹות - ּבּקיפה יֹום טבּול ונגע הּמרק עליו ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּקרם
חּבּור. עּמּה העֹולין וכל החתיכה - ּבחתיכה נגע ְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָֻמּתרֹות.
על ׁשּצף ׁשמן ּפרּוסֹות. ּגּבי על ׁשּקרם קטנּיֹות ּבתבׁשיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכן
הּׁשמן. אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע יין ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּגּבי

טבּול„. ונגע ּגּביו, על נתּונה טרּופה ּוביצה ּתרּומה ְְְְְְֵַַַַָָָָָָירק
ּכמין היתה ואם ׁשּכנגּדֹו. קלח אּלא ּפסל לא - ּבּביצה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיֹום

חּבּור. אינֹו - ִֵַּכֹובע
טבּול‰. ּבֹו ונגע אלּפס ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָחּוט

אינֹו - ולחּוץ הּׂשפה מן חּבּור, - ולפנים הּׂשפה מן ְְְִִִִִֵַַַָָָָיֹום:
הּקדרה. ּׂשפת על ׁשּקרמּו ּבקטנּיֹות וכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָחּבּור.

.Âיֹום טבּול וסתם מּצּדיה, ּבין מּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחבית
ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו ְְְִֶֶַָָָֻהּנקב

.Êזה מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי מּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָהמערה
ּבאחד ׁשּנתערבה טמאה ׁשּתרּומה ּומאה; ּבאחד ּבֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנגע

ּבטל - ּתרּומֹות.ּומאה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמעּוטּה, ה ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָ
.Áׁשל חבית מּמּנּו ונפלה הּבֹור את ּתֹורם ׁשהיה יֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָטבּול

הּׂשפה מן ׁשּבּבֹור: ּבּיין ונגע יין ׁשל ּבּבֹור וׁשקעה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָּתרּומה
היה ואם חּבּור. - ולפנים הּׂשפה מן חּבּור, אינֹו - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָולחּוץ
ּכּלֹו - ּכר מאה ׁשּמחזיק גדֹול ּכלי היה אפּלּו ּפיטס, ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֻהּבֹור
ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל - הּיין ּבמקצת נגע ואם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָחּבּור,

הּכלי. ְְְִֶַַַׁשּבקרקע
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.Ëׁשּנגע והּגחלים והּקטרת והּלבֹונה מנחֹות ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּסלת
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלֹו. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻטבּול
ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ּבּמחּתה ׁשחֹותה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּגחלים
ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל להיכל; נכנס ּבּה -ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב, לׁשל ּכסף ׁשל ּבמחּתה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן אין -ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
.Èצף ּתרּומה ׁשל וׁשמן חּלין ׁשל רקיק אֹו חּלין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֻֻמקּפה

הּׁשמן אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ּגּביהן, ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
ּפסל. הּׁשמן ּבֹו ׁשהל מקֹום ּכל - חּבץ ואם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבלבד.

.‡Èטבּול ּבֹו ונגע ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - ְֶַַָָָֹיֹום

.·Èׁשּנגע חּלין ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
ּכּלן. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְִֶַָָָָֻטבּול

.‚Èיֹום טבּול ׁשּנגע ּתרּומה ׁשל והּׁשמן חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמקּפה
מרּבה הּׁשּום היה אם מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבמקצתן
אבל ּבקערה; גּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין -ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתֹו ונגע ּבמדֹוכה מפּזר היה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֻאם
ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ּבפּזּורֹו. רֹוצה ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּגעֹו,
ּבמׁשקין ׁשּלא ּדכן אם ּבׁשמן, הּׁשּום ּכגֹון ּבמׁשקין, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹלדּוכן
ּפסל לא - ּבהן ונגע ּבקערה, ּגּוׁש ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוקּבצן,
נטמא ׁשאם ּדבלה, ׁשל ּכעּגּול הם ׁשהרי מּגעֹו; מקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּכּלֹו. נטמא לא - ְְִִָָֹֻמקצתֹו
.„Èוכן ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָעּסה

זה הרי - ּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומה ׁשם ׁשּקרא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהּקּׁשּות
החּלה. נפסלה - העּסה ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָחּבּור,

חּבּור. אינֹו - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה חּלתּה ְְְְִִִֵַָָָָָָָנּטלה
.ÂË- ּתרּומה ׁשל ּבּׂשאֹור ׁשּנתחּמצה אֹו ׁשּנּדּמעה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעּסה

יֹום. ּבטבּול נפסלת ְְִִֵֶֶָאינּה
.ÊËּבּה ונגע ּפרֹות ּבמי ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין ׁשהכׁשרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻעּסה

ּבלבד. מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום ְְְִֶַַַָָָֹטבּול
.ÊÈידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעּׂשר

מּפני ּבטהרה. מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין - ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹמסאבֹות
אינם מסאבֹות וידים יֹום ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּמעּׂשר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, - ּבחּלין ׁשהּׁשליׁשי החּלין; את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻֻּפֹוסלין
לּה וקֹוצה העּסה את לׁשה - יֹום טבּולת ׁשהיא האּׁשה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכן
העּסה ׁשאר עם ונֹותנּתֹו ּבּכלים, ּומּניחּתה ּומפריׁשּתּה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָחּלה

ּומּקפת ּכּכאחת ואחר הּמּקף, מן לתרם ּכדי הּכל על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻ
ׁשם לּה ּומּׁשּתקרא חּלה. זֹו הרי ואֹומרת: ׁשם לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקֹוראה
לׁשה אם עֹוּׂשה היא וכ ּתפסלּנה. ׁשּלא ּבּה, ּתּגע ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלא

יֹום. טבּולת ׁשהיא ְֲִֵֶַַָּבערבה
.ÁÈׁשּלא מעּׂשר מחבית ׁשּמלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלגין

ּׁשּבחבית מה על מעּׂשר ּתרּומת זֹו הרי ואמר: ּתרּומתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנּטלה
נעּׂשית ׁשאינּה לפי טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - ׁשּתחׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר
יעריב ׁשּתחׁש ואחר ּתנאֹו, ּכפי ׁשּתחׁש עד מעּׂשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתרּומת
- ׁשּתחׁש קדם החבית נׁשּברה ויטהר. לגין ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמׁשֹו

ּבטבלּה. החבית - הּלגין נׁשּבר ּבטבלֹו; ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּלגין
.ËÈּבבית עֹוּׂשה - נּדה ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻטבּול

מּזב חּוץ ּבטהרֹות. עֹוּׂשין - ׁשּטבלּו הּטמאים ׁשאר וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּבד.

ּבבית יעּׂשּו לא - ׁשּטבלּו ּפי על ׁשאף ׁשּלהן, ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזבה
טמאים ונמצאּו יראּו ׁשּמא ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּבד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכל, את סֹותרין ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַֹלמפרע;

ה'תשע"א ב' אדר כ"ג שלישי יום

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

.‡ּכ ואחר קרׁשּו ּכ ואחר ׁשּנטמאּו הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן
ּכמׁשקין ׁשהן מּפני לעֹולם, לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻנּמֹוחּו

ׁשּנטמאּו. אחר ׁשּקפאּו ּפי על ְְְְִִֶֶַַַַָואף
ּכאכלין,·. הן הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב

- מׁשקה אֹו ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם מחׁשבה. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּוצריכין
והן ּכמׁשקין הן הרי - טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנעּׂשּו
וקרׁשּו ּכן אחר וקפאּו מׁשקין ּכׁשהן נטמאּו לטמאה. ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּתחּלה
נטמאּו טמאין. מּמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ׁשנּיים, הן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
מכּון ּכביצה היּו אם מׁשקין: ונעּׂשּו ונּמֹוחּו קפּויים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשהן
הּמׁשקין - מּכביצה יֹותר היּו טהֹורין; הּמׁשקין הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
אכל ּבכּביצה נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטמאין,
הּמׁשקין ּכל ּתטּמא הּטּפה ואֹותה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטמא
וענבים זיתים ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנּמֹוחּו
מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - ּכביצה היּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשהכׁשרּו:
ׁשהּמׁשקה הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹטהֹורין,
וענבים זיתים אֹותן היּו אחר. גּוף הּוא ּוכאּלּו ּבאכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכמפקד
ׁשּכיון טמאין; מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - מּכביצה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיתר
הּמׁשקין. ּכל וטּמאה מּכביצה נטמאת ראׁשֹונה טּפה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּיצאת
ּגרּגר סחט אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא וזבה זב הּסֹוחט היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואם
טמא; הּמׁשקה - ּבּמׁשקה נגע ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻאחד
ׁשהּזב הּזב, ּבמּׂשא נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכיון
זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמאין, - מׁשקין אֹו אכלין ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנּׂשא
טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; החלב - העז את ִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשחלב

הּזב. ּבמּׂשא נטמאת ְְִִֵַַָָָָהראׁשֹונה
חּוץ‚. עליהם ויצאּו חּלין ׁשל ּכבׁשין ׁשּמלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻקדרה

לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון אֹו הּטמאה אב ונגע ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלּקדרה,
טמא הּוא - ּכביצה ּבעלה ׁשּיׁש ּפי על אף הּנגּוב, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמקֹום
ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא - לּקדרה חזר טהֹור. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּכל
ּבֹו והיה לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה נגע הּכבׁשין. וכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּקדרה
מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל - ּכביצה ּבעלה יׁש אם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמׁשקה,
ׁשּבּקדרה, הּמׁשקין ּכל מטּמא והּמׁשקה ׁשעליו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמׁשקה
ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה היתה הּקדרה. את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומטּמא
מן ספק ידֹו, על מׁשקין וראה יֹום טבּול אֹותּה ונער ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּתרּומה

- ּבידֹו נגע ׁשהּקלח ספק נּתזּו והּקדרההּקדרה ּפסּול הּירק ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ְָטהֹורה.

יחידי„. גרּגר מּמּנּו ונפל מכׁשרים ענבים אֹוכל ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמא
טהֹור; הּגת - עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻלּגת:
ּבֹו וכּיֹוצא ּבעביט מּוכנים ענבים והיּו עקצֹו, נּטל ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻואם
ּבטּפת הּגת נטמא - מהן הּיֹוצא ּבּמׁשקה רֹוצה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלדרכן,
ענבים מּמּנּו נפלּו העקץ. ּבמקֹום הּגרּגר ׁשּבראׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשקה
הּמׁשקין הרי - מכּון ּכביצה היּו אם מפנה: ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻּודרכן
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אינֹו - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָטמאים.
ׁשאינן הּטהֹורין הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמכׁשר

לרצֹון. אּלא ְְִִֶַָָמכׁשירין
.Êמּבן הּיֹוצאין והּמׁשקין והרעי, הּסרּוחה והּלחה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּזעה

ּפי על אף ּבהן וכּיֹוצא טבריה מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשמֹונה
ולא מׁשקה, חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - נקּיים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיֹוצאין

מכׁשירין. ולא ְְְְִִִִַַֹמתטּמאין
.Á,ּכׁשהיּו מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשֹותה

טמאין מים ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
ׁשתה ּביציאתן. טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹוהקיאן
ּכ ואחר ׁשּנסרחּו [אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל טמאים ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָמים
הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהקיאן],
טמאין, אכלין ׁשאר אֹו טמאין מׁשקין ׁשאר ׁשתה ְְְְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָטהֹורין.
ׁשאינן לפי טמאין, - הקיאן ּכ ואחר ׁשּטבל ּפי על ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאף
טהֹורין. הן הרי - מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו נסרחּו ּבּגּוף. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָטהֹורין

.Ëמׁשקין ׁשתה אפּלּו מׁשקה. אינּה ׁשהּזעה ּבארנּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבר
והזיע ׁשאּובין ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו - והּזיע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָטמאין
ּכ ואחר הּׁשאּובין הּמים מן נסּתּפג ואם טמאה. זעתֹו -ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

טהֹורה. זעתֹו - ְִֵֵַָָהזיע
.Èואפּלּו מׁשקה, אינן - ּובֹורֹות ּומערֹות ׁשיחין ּבּתים ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָזעת

אם ּכמים: - הּמרחץ זעת אבל טהֹורה. זעתן - טמאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהן
טהֹורה היתה ואם טמאה; זעתּה - טמאה הּמרחץ ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָהיתה
הּמים הרי - ּכלים לּה הכניסּו הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָֻוהכניס

ּומכׁשירין. ּברצֹון ּכתלּוׁשין ְְְֲִִִִֵֶֶַָׁשעליהן
.‡Èהּברכה היתה אם מחמתּה, מּזיע והּבית ׁשּבּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּברכה

טמאה. ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת - ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטמאה
.·Èהּמּזיע טהֹורה: ואחת טמאה אחת ּבּבית, ּברכֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָׁשּתי

מחצה טהֹור, - לּטהֹורה קרֹוב טמא, - לּטמאה ְְֱֵֵֶַַָָָָָָָקרֹוב
טמא. - ְֱֵֶָָלמחצה

.‚Èוענבים זיתים מּסּלי המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּמהל
ׁשּיכניסם עד מכׁשירין, ולא מתטּמאין ולא מׁשקה אינֹו -ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹ

ְִִּבכלי.
.„Èמׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל

וענבים זיתים לסּלי דֹומה זה והרי הּכלי, לתֹו ׁשּיערּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעד
ְְִֶַׁשּמנּטפין.

.ÂËׁש ענבים ׁשהּייןהּדֹורס ּפי על אף ּבחבית, ּתרּומה ל ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
טהֹור. הּכל הרי - ידיו ּגּבי על ֲֵֵַַַָָָָֹצף

.ÊËהּקדׁשים דם והּוא ׁשּבעזרה, מטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָמׁשקה
ואינן לעֹולם, טהֹורין - ׁשם ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּמים
הּקּבלה. מּפי הלכה זה ודבר מכׁשירין. ולא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמתטּמאין
מכׁשיר. ואינֹו טמאה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדמי ּכל ,ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלפיכ
ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו קדׁשים מכׁשיר, אינֹו הּקדׁשים ודם ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהֹואיל
אּלא הכׁשר הּקדׁשים לבּׂשר ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלא
הּמטּבחים. ּבית מּמׁשקה חּוץ הּבּׂשר על ׁשּיּפלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבמׁשקין

.ÊÈמׁשקה ועדין ּוׁשחטּה ּבנהר ׁשהעבירּה קדׁשים ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפרת
מחט נמצאת אם ,לפיכ מכׁשרת. זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטֹופח
הּפרה היתה אם וכן טמא. הּבּׂשר הרי - ּבבּׂשרּה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָטמאה
- ידּועה הּמחט ׁשאין ּפי על אף לירּוׁשלים, מחּוץ ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָחסּומה

מחּוץ הּנמצאין ּבּכלים ׁשּנגע מּפני טמא, הּבּׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהרי
ּכ ּובין טהֹור. הּבּׂשר - ּבּפרׁש הּמחט נמצאת ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלירּוׁשלים.
ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין טהֹורֹות, הּידים ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּובין
ּבדין טמא הּבּׂשר להיֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו.
הכׁשר, צרי הּקדׁש אין - מּדבריהן להתטּמא אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתֹורה;
ּבין טמאה, ּבּה נגע ואם הּבּׂשר. מכׁשרת הּקדׁש חּבת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלא
ּבמׁשקה, הכׁשר ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, - חמּורה ּבין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻקּלה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ה'תשע"א ב' אדר כ"ה חמישי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

הכׁשרּו‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻהּבֹוצר
האכלין; ּכׁשאר לרצֹונֹו, מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה
נפלּו ׁשּלא ּפי על ואף לטמאה הכׁשר - לדר הּבֹוצר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻאבל
ודבר נטמא. - טמאה ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָֻמׁשקין
לּגת הּבֹוצר על גזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזה
הּגיע אם לידע לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּוא
ּגּבי על ּומזּלפֹו ּבֹו לבּדק ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלהּבצר,
מּפני ועֹוד, עֹומד. לדריכה הּכל ׁשהרי הּבצּורֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהענבים
הּוא והרי מימיו ויצאּו מתמע הּוא הרי עליו מקּפיד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאינֹו
לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע, יזּובּו ׁשּלא עליהן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמקּפיד

הכׁשר. לּגת ׁשהּבֹוצר ְְֵֶַַַַָֻּגזרּו,
.·- לּגת מחזירן ׁשּוק להם מצא לא ׁשאם ענבים ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבֹוצר

ׁשּבאּו הּזיתים וכן הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכׁשרּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻלא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד ְְְְְִִֵֶַַָֻלרׁשּות

העלין‚. ּגּבי על ׁשּׁשטחן אֹו ּבעביט ּונתנם ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּבֹוצר
הּמׁשקין על דעּתֹו ׁשהרי מהן, הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻ
ּכמֹו ׁשהּוא העביט, לתֹו נתן אֹו העלין על ׁשטח ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּולפיכ
- טמאֹות ׁשּידיו מי אֹו טמא מהן נטל אם ,לפיכ ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹור.
לא - אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו לסּלים ונתן ּבצר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹטּמאן.
לפיכ מהן. הּיֹוצא הּמׁשקה על מקּפיד אינֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהכׁשרּו,
ּומנּטפֹות מבּקעֹות ׁשהן ּפי על ואף ואֹוכל. מהן הּטמא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻנֹוטל
נבצרּו והרי הכׁשרּו לא ׁשהרי טהֹורה, הּגת הרי - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻלּגת
אדמה ׁשל הּמׁשטח ּומן הּסּלים מן הּנֹוטל וכן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלאכילה.
ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן ּוכסאתים ּכסאה והֹותיר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָואכל

הכׁשרּו. לא - הענבים על ְְְֲִֵַַָָֹֻמנּתז
מהן„. ולקח אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענבים
ּכדיל טהֹורֹות, ּבידים מהן לּקח צרי לפיכ הכׁשרּו. - דרכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ויטּמאן. הּטמא מהן יּקח ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּלא
אינֹו‰. לּגת אֹותֹו הּבֹוצר - הּפרס ּבבית עֹומד ׁשהּוא ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכרם

הּפרס ּבית וטמאת הֹואיל הּפרס. ּבבית ׁשהּוא זמן ּכל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻֻמכׁשר
זֹו ּבגזרה הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת והּבֹוצר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻמּדבריהם,
,לפיכ הּפרס. מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה עליו גזרּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻולא
את מטהר - ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית לבצר ְְְְְֳִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרֹוצה
ּומעריב ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליהם ּומּזה הּכלים, ואת ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַהּבֹוצרים
אּלא הּפרס ּבית ּבטמאת מקּלין ׁשאין להּכיר ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשמׁשן,
חּוץ ּומֹוציאין ּובֹוצרין נכנסין ּכ ואחר ספק, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמּפני
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- מּכביצה יתר היּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין, מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹוצאין
נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; מהן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּיֹוצא

אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ּומטּמאת ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבכּביצה,
והׁשליכֹו‰. ּומחּבר מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש

טהֹור, הּתּנּור - מכּון ּכביצה היה אם והּסק: ּתּנּור ְְְְִֵַַַַָָָָָֻֻלתֹו
טהֹור, מהן הּיֹוצא והּמׁשקה ּכלים, מטּמאין האכלין ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין
הּתּנּור; נטמא - מּכביצה יתר הּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמֹו
הּתּנּור. את וטּמאה ּבכּביצה, נטמאת אחת טּפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכׁשּיצאה
אפּלּו ּגּוׁש, ואינן ּפרּורין הּטמאין הּזיתים היּו אם ,ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָלפיכ

טהֹור. הּתּנּור - מאה ֵֵַַָָהן
.Âהּתּנּור - והּסיקן טמאין מׁשקין בהם ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים

ׁשּנפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטהֹור,
ואין טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהן
ולא ּבהם. הּבלּועין הּמׁשקין מן מתטּמאין ׁשעליהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
הּטמא, יּסיקם ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות. ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקם

הּתּנּור. את מטּמאין ׁשעליהם הּמׁשקין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַונמצאּו
.Êמקֹום אּלא טמא אין - זיתים ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ

ׁשּנטמא ׁשּכיון טמא; הּכל - מהּל מׁשקה היה אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּגעֹו.
הּזיתים. ּכל את מטּמא והּׁשמן ּכּלֹו, נטמא הּמׁשקה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקצת
מן יׁשאלּו - הּזיתים מן למעלה העלין ּגּבי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָנמצא
ׁשל אֹום על נמצא נאמנין. - נגענּו לא אמרּו: אם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּבּדדין.
זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל נטמא - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזיתים
ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע והּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּפרּורין
ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבהן, המערב הּמׁשקה מטּמא ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכביצה
אף מּלמּטה, והּמׁשקה ּפרּורין ּגּבי על ּפרּורין היּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּזיתים.

מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין - ּבכביצה ׁשּנגע ּפי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
.Áאׁשּכֹול - ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לגת ידיו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָעם

ׁשּמפסיקין מּפני טהֹורה, ּכּלּה והּגת טמאין, סביבֹותיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוכל
הּגת. ׁשאר ּובין ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאׁשּכֹולֹות

.Ëטמאין עליהן והלכּו ּבטהרה ׁשּנעּׂשּו והּזּגים ְְְְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּגפת
ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי - מׁשקין מהן יצאּו ּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואחר
מהן ויצאּו ּבטמאה מּתחּלה נעּׂשּו ואם ּבטהרה. ְְְְְְְֲֲֳִִִֵֶַַָָָָָֻנעּׂשּו

טמאין. - ְְִִֵַמׁשקין
.È,הּבד ּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין ׁשּנכנסין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּבּדדין

- ּבארץ רגליהן את ׁשּינּגבּו ּכדי לזיתים מׁשקין ּבין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאם
ּבידיו ׁשּלא טמאים ּבמׁשקין ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהרי
ּובתֹו ּגּמֹות ּבהן ׁשהיּו הּקדׁש ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור -ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ונגעה מהן, ּבאחת הּׁשרץ ונגע קדׁש, ׁשל מׁשקין היּו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּגּמֹות

ּוׁשנ ּבׁשנּיה ראׁשֹוןראׁשֹונה ּכּלן - מאה אפּלּו ּבׁשליׁשית, ּיה ְְְֲִִִִִִִִִֵָָָָָֻ
ּכּלן הן הרי הּקדׁש וחּבת ׁשּבּגּמֹות הּמׁשקה מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻֻלטמאה,
הרי - ּתרּומה ּכּכרֹות היּו אם אבל ּבהן. מֹונין ׁשאין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּכמׁשקין
טהֹור. והלאה ּומּׁשליׁשית ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָהּכּכר
הּכל ּבתרּומה אף - הּכּכרֹות ּכל על טֹופח מׁשקה היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹואם
הּׁשרץ ּבּה ׁשּנגע הראׁשֹונה מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאֹות.

ראׁשֹון. ִִֶׁשהיא
.‡Èאחר ּכלי ּכמֹו הּוא והרי החבית ּבעבי הּנעּׂשה ְְְֲֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאבעּבּוע

אחר נקב ונּקב החבית לאויר האבעּבּוע נּקב אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבצּדּה,
והחיצֹון מּלמּטה הּפנימי הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלחּוץ

נגע אם מׁשקין, מלאים והחבית האבעּבּוע והיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמלמעלה,
הּמׁשקין ּכל נטמאּו - ׁשּבאבעּבּועֹות ּבּמׁשקה הּטמאה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֻאב
ּבאהל ּונתּונה ּפתיל צמיד מּקפת החבית היתה ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשּבחבית.
הּוא ׁשהרי זה, ׁשּבאבעּבּוע הּנקב מּפני נטמאת - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמת
ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב היה אם וכן לאוירּה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמפּלׁש
ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו הרי - מּלמּטה והחיצֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמלמעלה
נטמאּו לא - ּבאבעּבּוע הּטמאה אב נגע אם אבל ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹֻּפתיל;

מהן. ּכמבּדלין והּנם ׁשּבחבית, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻמׁשקין

ה'תשע"א ב' אדר כ"ד רביעי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

אֹו‡. ׁשּמתטּמאין הן ּבלבד מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכבר
ולא מתטּמאין ואינם ּפרֹות מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין,

ּכּיֹוצ ּתֹולדֹותיהם - ׁשּמנינּו מׁשקין וׁשבעה ּבהם.מכׁשירין. א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
החטם·. ּומן האזן ּומן העין מן הּיֹוצא הם הּמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּתֹולדֹות

ּכל קטּנים. ּבין ּגדֹולים ּבין אדם, ּבני רגלי ּומי הּפה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּומן
ׁשל לדעּתֹו ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין - האדם מן הּיֹוצאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
והּמלח ּבהמה רגלי מי אבל לדעּתֹו. ׁשּלא ׁשּיצאּו ּבין ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדם
מכׁשירין. ולא מתטּמאין לא ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹׁשּנמחת

ּבׁשעת‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָהּדם
ּדם אבל הּטהֹורין; והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָׁשחיטה
לדם דֹומה הּוא והרי הן חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַהּקּלּוח
ונתקּנח האכלין על ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקזה. לדם אֹו ְְְְֳִִִֵַַַַַַַַָָָָָָמּכה
עליו, ּתֹולין לפיכ ספק. זה הרי - לסימן סימן ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהּדם
אדם ׁשל הּקזה ּדם הּדם: ּתֹולדֹות ּׂשֹורפין. ולא אֹוכלין ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹלא
ואינֹו טהֹור - לרפּואה הֹוציאֹו אם אבל לׁשתּיה. ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָׁשהֹוציאֹו
הּטמאין, ּובעֹופֹות ּובחּיה ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמכׁשיר.
הּׁשחין ודם הרעי, ועם הּלחה עם הּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָוהּדם
ולא מתטּמאין אינן אּלּו ּכל - הּבּׂשר ותמצית ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹוהאבעּבּועֹות,
- הּׁשרץ ודם ּפרֹות. מי ּכׁשאר הן הרי אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמכׁשירין,

ּבֹו. ּכּיֹוצא לנּו ואין מכׁשיר. ואינֹו מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָּכבּׂשרֹו,
לֹו„. צרי ׁשאינֹו האדם וחלב ּכחלב. הן הרי - החלב ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמי

הּזכר חלב לפיכ מתטּמא. ולא מכׁשיר לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּכגֹון לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן מׁשקה. ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו
האּׁשה, חלב אבל ּכמתעּסק. ׁשחלבֹו אֹו מאליו מהּדד ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּזב
מׁשקה סתמֹו - לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבין

לתינֹוק. ראּוי ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָּומתטּמא
אבֹות‰. הּמׁשקין ׁשאֹותן הּטמאין מאֹותן ׁשּיֹוצאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמׁשקין

וההכׁש ׁשהּטמאה הכׁשר, ּבלא מטּמאים - ּבאיןטמאה ר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
רגליו, ּומימי זרעֹו וׁשכבת הּזב זֹוב הן: ואּלּו ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָּכאחת.
זב ׁשל מּגפתֹו ּדם וכן הּנּדה. ודם הּמת, מן ּדם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּורביעית
ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינים ודמעת אּׁשה, ׁשל וחלב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוחבריו,
ׁשּמטּמאין טמאין ּכמׁשקין מטּמאין - מהן הּיֹוצאין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמים
לרצֹון. וׁשּלא לרצֹון מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין ּכּונה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבלא
- הּתּנּור לאויר מּדּדיה חלב ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלפיכ

ּׁשּבתֹוכֹו. מה וכל הּתּנּור ְְְִֶַַַָָנטמא
.Âאינם יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכבר
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אינֹו - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָטמאים.
ׁשאינן הּטהֹורין הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמכׁשר

לרצֹון. אּלא ְְִִֶַָָמכׁשירין
.Êמּבן הּיֹוצאין והּמׁשקין והרעי, הּסרּוחה והּלחה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּזעה

ּפי על אף ּבהן וכּיֹוצא טבריה מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשמֹונה
ולא מׁשקה, חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - נקּיים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיֹוצאין

מכׁשירין. ולא ְְְְִִִִַַֹמתטּמאין
.Á,ּכׁשהיּו מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשֹותה

טמאין מים ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
ׁשתה ּביציאתן. טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹוהקיאן
ּכ ואחר ׁשּנסרחּו [אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל טמאים ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָמים
הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהקיאן],
טמאין, אכלין ׁשאר אֹו טמאין מׁשקין ׁשאר ׁשתה ְְְְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָטהֹורין.
ׁשאינן לפי טמאין, - הקיאן ּכ ואחר ׁשּטבל ּפי על ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאף
טהֹורין. הן הרי - מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו נסרחּו ּבּגּוף. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָטהֹורין

.Ëמׁשקין ׁשתה אפּלּו מׁשקה. אינּה ׁשהּזעה ּבארנּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבר
והזיע ׁשאּובין ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו - והּזיע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָטמאין
ּכ ואחר הּׁשאּובין הּמים מן נסּתּפג ואם טמאה. זעתֹו -ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

טהֹורה. זעתֹו - ְִֵֵַָָהזיע
.Èואפּלּו מׁשקה, אינן - ּובֹורֹות ּומערֹות ׁשיחין ּבּתים ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָזעת

אם ּכמים: - הּמרחץ זעת אבל טהֹורה. זעתן - טמאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהן
טהֹורה היתה ואם טמאה; זעתּה - טמאה הּמרחץ ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָהיתה
הּמים הרי - ּכלים לּה הכניסּו הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָֻוהכניס

ּומכׁשירין. ּברצֹון ּכתלּוׁשין ְְְֲִִִִֵֶֶַָׁשעליהן
.‡Èהּברכה היתה אם מחמתּה, מּזיע והּבית ׁשּבּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּברכה

טמאה. ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת - ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטמאה
.·Èהּמּזיע טהֹורה: ואחת טמאה אחת ּבּבית, ּברכֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָׁשּתי

מחצה טהֹור, - לּטהֹורה קרֹוב טמא, - לּטמאה ְְֱֵֵֶַַָָָָָָָקרֹוב
טמא. - ְֱֵֶָָלמחצה

.‚Èוענבים זיתים מּסּלי המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּמהל
ׁשּיכניסם עד מכׁשירין, ולא מתטּמאין ולא מׁשקה אינֹו -ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹ

ְִִּבכלי.
.„Èמׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל

וענבים זיתים לסּלי דֹומה זה והרי הּכלי, לתֹו ׁשּיערּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעד
ְְִֶַׁשּמנּטפין.

.ÂËׁש ענבים ׁשהּייןהּדֹורס ּפי על אף ּבחבית, ּתרּומה ל ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
טהֹור. הּכל הרי - ידיו ּגּבי על ֲֵֵַַַָָָָֹצף

.ÊËהּקדׁשים דם והּוא ׁשּבעזרה, מטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָמׁשקה
ואינן לעֹולם, טהֹורין - ׁשם ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּמים
הּקּבלה. מּפי הלכה זה ודבר מכׁשירין. ולא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמתטּמאין
מכׁשיר. ואינֹו טמאה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדמי ּכל ,ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלפיכ
ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו קדׁשים מכׁשיר, אינֹו הּקדׁשים ודם ְְְְֲֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהֹואיל
אּלא הכׁשר הּקדׁשים לבּׂשר ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלא
הּמטּבחים. ּבית מּמׁשקה חּוץ הּבּׂשר על ׁשּיּפלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבמׁשקין

.ÊÈמׁשקה ועדין ּוׁשחטּה ּבנהר ׁשהעבירּה קדׁשים ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפרת
מחט נמצאת אם ,לפיכ מכׁשרת. זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטֹופח
הּפרה היתה אם וכן טמא. הּבּׂשר הרי - ּבבּׂשרּה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָטמאה
- ידּועה הּמחט ׁשאין ּפי על אף לירּוׁשלים, מחּוץ ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָחסּומה

מחּוץ הּנמצאין ּבּכלים ׁשּנגע מּפני טמא, הּבּׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהרי
ּכ ּובין טהֹור. הּבּׂשר - ּבּפרׁש הּמחט נמצאת ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלירּוׁשלים.
ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין טהֹורֹות, הּידים ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּובין
ּבדין טמא הּבּׂשר להיֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו.
הכׁשר, צרי הּקדׁש אין - מּדבריהן להתטּמא אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתֹורה;
ּבין טמאה, ּבּה נגע ואם הּבּׂשר. מכׁשרת הּקדׁש חּבת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלא
ּבמׁשקה, הכׁשר ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, - חמּורה ּבין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻקּלה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ה'תשע"א ב' אדר כ"ה חמישי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

הכׁשרּו‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻהּבֹוצר
האכלין; ּכׁשאר לרצֹונֹו, מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה
נפלּו ׁשּלא ּפי על ואף לטמאה הכׁשר - לדר הּבֹוצר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻאבל
ודבר נטמא. - טמאה ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָֻמׁשקין
לּגת הּבֹוצר על גזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזה
הּגיע אם לידע לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּוא
ּגּבי על ּומזּלפֹו ּבֹו לבּדק ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלהּבצר,
מּפני ועֹוד, עֹומד. לדריכה הּכל ׁשהרי הּבצּורֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהענבים
הּוא והרי מימיו ויצאּו מתמע הּוא הרי עליו מקּפיד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאינֹו
לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע, יזּובּו ׁשּלא עליהן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמקּפיד

הכׁשר. לּגת ׁשהּבֹוצר ְְֵֶַַַַָֻּגזרּו,
.·- לּגת מחזירן ׁשּוק להם מצא לא ׁשאם ענבים ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבֹוצר

ׁשּבאּו הּזיתים וכן הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכׁשרּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻלא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד ְְְְְִִֵֶַַָֻלרׁשּות

העלין‚. ּגּבי על ׁשּׁשטחן אֹו ּבעביט ּונתנם ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּבֹוצר
הּמׁשקין על דעּתֹו ׁשהרי מהן, הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻ
ּכמֹו ׁשהּוא העביט, לתֹו נתן אֹו העלין על ׁשטח ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּולפיכ
- טמאֹות ׁשּידיו מי אֹו טמא מהן נטל אם ,לפיכ ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹור.
לא - אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו לסּלים ונתן ּבצר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹטּמאן.
לפיכ מהן. הּיֹוצא הּמׁשקה על מקּפיד אינֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהכׁשרּו,
ּומנּטפֹות מבּקעֹות ׁשהן ּפי על ואף ואֹוכל. מהן הּטמא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻנֹוטל
נבצרּו והרי הכׁשרּו לא ׁשהרי טהֹורה, הּגת הרי - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻלּגת
אדמה ׁשל הּמׁשטח ּומן הּסּלים מן הּנֹוטל וכן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלאכילה.
ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן ּוכסאתים ּכסאה והֹותיר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָואכל

הכׁשרּו. לא - הענבים על ְְְֲִֵַַָָֹֻמנּתז
מהן„. ולקח אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענבים
ּכדיל טהֹורֹות, ּבידים מהן לּקח צרי לפיכ הכׁשרּו. - דרכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

ויטּמאן. הּטמא מהן יּקח ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּלא
אינֹו‰. לּגת אֹותֹו הּבֹוצר - הּפרס ּבבית עֹומד ׁשהּוא ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכרם

הּפרס ּבית וטמאת הֹואיל הּפרס. ּבבית ׁשהּוא זמן ּכל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻֻמכׁשר
זֹו ּבגזרה הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת והּבֹוצר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻמּדבריהם,
,לפיכ הּפרס. מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה עליו גזרּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻולא
את מטהר - ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית לבצר ְְְְְֳִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרֹוצה
ּומעריב ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליהם ּומּזה הּכלים, ואת ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַהּבֹוצרים
אּלא הּפרס ּבית ּבטמאת מקּלין ׁשאין להּכיר ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשמׁשן,
חּוץ ּומֹוציאין ּובֹוצרין נכנסין ּכ ואחר ספק, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמּפני
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ּברצֹון אכלין ּבהן ונגעּו ּברצֹון ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָהּכלים
ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל על קערה הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
הכׁשרּו, - ּפרֹות ּבהן הּניח ואם מכׁשירין, ׁשּבּה הּמים -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ילקה ׁשּלא ּבׁשביל ּכפאּה לדעת. ּבּכלי ּתלּוׁשין ׁשהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים - ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל
ּבית ּכתל היה אם הּכתל: ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא - ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻאכלין
הרי הכׁשר לענין - ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּבּכלים. ּכּמים זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּוא
- קרקע ׁשל עצמּה אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה, ּכתל היה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹואם

הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמים
ּובפיו„. ּבּׂשפמֹו העֹולים הּמים הרי - לׁשּתֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּׁשֹוחה

הּמים יעלה ׁשהּׁשֹותה הּוא ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּתלּוׁשין
נתלׁשּו אּלּו הרי - ברצֹונֹו וׁשתה והֹואיל ּובּׂשפמֹו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָּבפיו
אינן - ּובראׁשֹו ּובזקנֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹברצֹון.

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
ּובחבל‰. אחריה, העֹולים הּמים החבית: את ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהממּלא

הן הרי - לצרּכּה ׁשהּוא ּובחבל צּוארּה, על מכֹונן ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
אינן - צרּכּה על הּיתר ׁשּבחבל והּמים ּברצֹון; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתלּוׁשין
ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל - הּצּנֹור ּתחת נתנּה ּברצֹון. ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָּתלּוׁשין

מכׁשירין. אין לפיכ ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּובחבל
.Âהּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי

טהֹורין. לּתחּתֹון, העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשעליו,
ׁשֹותתין היּו אם אבל ּכחֹו; ּבכל מעליו ׁשּינּתקם ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹוהּוא
- טהֹורין ׁשהן ּובזמן מתטּמאין. ּפריׁשתם ּבׁשעת - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָויֹורדים
- נער ואם לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאינן
זה הרי - לּדֹוח אֹו להקר הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי

טמאין. ׁשעליו הּמים - טמא היה ואם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלרצֹון,
.Êזה הרי - לתֹוכּה הּדלף וירד ּפרֹות מלאה ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחבית

ׁשרצֹונֹו ּפי על ואף מכׁשירין, ואינן מעליהן הּמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָיערה
מעליהן. הּמים ׁשּיערה עד ּבתֹוכּה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו

.Áוהּצפין הּנּתזין הּמים - לתֹוכּה הּדלף ׁשּירד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערבה
ׁשּבתֹוכּה הּמים - לׁשפכּה נטלּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמעליה
והּצפין הּנּתזין - לתֹוכּה הּדלף ׁשּירד הּניחּה ּברצֹון. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינן
אּלּו הרי - לׁשפכּה נטלּה ואם ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָׁשּבתֹוכּה

ּבמ ׁשפכּה ׁשּלא ׁשּכיון ּברצֹונֹו.מכׁשירין, ּתלׁשן הרי קֹומּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Ëהּמים ּבמערה: ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמטּביל

ּברצֹון. ּכתלּוׁשין אינן - ּוברגליו ּברצֹון, - ּבידיו ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָהעֹולין
.È.הכׁשרּו לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים לתֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻּפרֹות

ׁשהּמים ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו - ידיו ׁשּיּודחּו חּׁשב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻואם
ּברצֹון. ּכתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות וׁשעל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבידיו

.‡Èמים היּו אם ּברצֹונֹו, הּמים לתֹו ּפרֹותיו ְְִִִִֵֵַַַַָָהּנֹותן
- הֹוציאן ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
נטמא - הּמים מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָׁשם

ְַָָּבמּגעּה.
.·È- הּמקוה לתֹו ּונתּונה ּתּורמֹוסין מלאה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻקּפה

טהֹורין, והן מּתֹוכּה ּתּורמֹוסין ונֹוטל הּטמא ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵַָָָמֹוׁשיט

ּבּמים רצֹונֹו ואין נטל מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמּפני
ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה הּנֹוגעין - הּמים מן העלם ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשעליהן.
ּכל ּוׁשאר ּברצֹונֹו, ׁשּנתלׁשּו ׁשּבּקּפה ּבּמים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻהכׁשרּו

טהֹורין. הּקּפה ׁשּבתֹו ְְְִִֶַַָֻהּתּורמֹוסין
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הןהממּלא‡. הרי ּבּקילֹון הּנׁשארים הּמים - ּבקילֹון ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
ימים ׁשלׁשה אחר אבל ימים; ׁשלׁשה עד ּברצֹון ְְְְֲִִִַַַָָָָָָּתלּוׁשין
אינֹו - מׁשקה ׁשם נׁשאר אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאינן

ְִַמכׁשיר.
ּגׁשמים·. עליהן וירדּו ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצים

ׁשּירדּו הֹוציאן לרצֹון. ׁשּלא ּכּלן הרי - רּבּו אם לרצֹון, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשּלא
רגליו היּו לרצֹון. ּכּלן הרי - ׁשרּבּו ּפי על אף ּגׁשמים, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעליהן
ּׂשמח אם ורחצּו: ּבנהר ועבר טיט, מלאֹות ּבהמּתֹו רגלי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
אינן - לאו ואם ּברצֹון, ּתלּוׁשין עליהן העֹולין הּמים הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ְָּברצֹון.
הּקדים‚. ּבׁשעת הּבקר ּכלי ואת הּגלּגּלים את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמֹוריד

ּבהן העֹולין הּמים הרי - ׁשּבעץ הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלּמים
ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין

ּבפיה„. העֹולין הּמים - לׁשּתֹות הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד
אם אּלא ּברצֹון, ּכתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּברגליה אף - והּדיׁש החרף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּודחּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחּׁשב
ׁשחּׁשב ּפי על אף וקטן, ׁשֹוטה חרׁש הֹורידּה ּברצֹון. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּתלּוׁשין
ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ּברגליה העֹולין הּמים - רגליה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּודחּו

מחׁשבה. להן ואין מעּׂשה להן ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
ּתלּוׁשין‰. ּבּׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי - ּבּמים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל

אינן ּבּׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל - ּבּמים העֹובר אבל ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּברצֹון;
ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין

.Âּבּטלּו - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ּבנהר ׁשּטבל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים והרי הראׁשֹונים, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיים
ּבטלּו - ּבהמּתֹו לּׂשכר אֹו לּׂשכרֹו חברֹו ּדחהּו אם וכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּברצֹון.

דר ּדחהּו אם אבל הראׁשֹונים; ּבטלּו,הּמים לא - ּׂשחֹוק  ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ
ועלה ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליו הּמים הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאּלא
מים ּבטלּו הרי - ּגׁשמים עליו רּבּו אם ּגׁשמים, עליו ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָוירדּו
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל והרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהראׁשֹונים,

.Ê,ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּׁשט
על להּתיז נתּכּון אם ּברצֹון. ּתלּוׁשין עליו העֹולין ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָוהּמים

ּברצֹון. ּתלּוׁשין הּנּתזין אף - ְְֲִִִֵַַָָחברֹו
.Áאינם ׁשּבּה ואת הּנּתזין הּמים - ּבּמים צּפֹור ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהעֹוּׂשה

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
.Ëּובּדבר ּבידֹו העֹולין מים - עמקֹו לידע הּבֹור את ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמֹודד

העֹולין מים - רחּבֹו מדד ואם ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשּמדד
אֹו ידֹו ּפׁשט ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּבֹו ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָּבידיו
ּבידֹו העֹולין הּמים הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָרגלֹו
ׁשם מים ּכּמה לידע ּפׁשטן ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָאֹו
יׁש אם לידע לּבֹור אבן זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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לּגת. ּומֹוליכין מהן מקּבלין טהֹורים ואחרים הּפרס, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלבית

הענבים. את ּומטּמאין טמאין - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָואם
ׁשּבחּוץ לאֹותן ּומטּמאין טמאין, הּפרס ׁשּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאנׁשים
ׁשהרי הענבים, את מטּמאין והן ראׁשֹון, אֹותן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָועֹוּׂשין

הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו ְְְְְִֵֶַָָֻהכׁשרּו
.Âהכׁשרּו לא - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן זיתיו את ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻהּמֹוסק

הּמֹוסק וכן האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעד
מלאכּתן. ׁשּתּגמר עד הכׁשרּו לא - הּבד ּבבית לדר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻזיתיו
ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּנגמרה הּזיתים יכׁשרּו מה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּומּפני
נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהרי ׁשּלהן, ּבּמהל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשהכׁשרּו
מהן הּיֹוצא הּמהל אין - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם אבל .ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלדר
ׁשּלא זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹמכׁשיר,
טמא אין - טמאין מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנגמרה
עליהן נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלים ּככל מּגעם, מקֹום ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא
ּכּלן; נטמאּו - מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר טמאין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשקין
והּמהל ׁשּבהן, הּמהל את מטּמאים הּטמאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהּמׁשקין
מלאכּתן ּגמר אחר מהן ׁשּיצא ׁשהּמהל ּכּלן. את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמטּמא

ּומכׁשיר. ּומתטּמא מׁשקה ְְְִִֵֶַַַָחׁשּוב
.Êּכדי החבית לנקב צרי - מגלּגלים זיתים ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻחבית

נּקבּה מכׁשרין. אּלּו הרי - נּקב לא ואם הּמהל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹֻׁשּיצא
מּפני מכׁשרין, אינם - ּבּמהל ּבלּולים והּנם ׁשמרים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּוסתמּוה

נּקבּה. ׁשהרי ּברצֹונֹו, ְְֲִִֵֵֶֶָָׁשאינן
.Á?מלאכּתן ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזיתים

ּפי על אף לדריכה. ּומּוכנים מּנחים ויהיּו מסיקתן ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
הֹואיל מׁשקין, מהן יצאּו ולא מׁשקין עליהן נפלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
אף מלאכּתן, ׁשּנגמרה קדם אבל הכׁשרּו. - מלאכּתן ְְְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻונגמרה
מכׁשרין. אינן - ּבמׁשקיהן ונתחּברּו והזיעּו ׁשּנתמעכּו ּפי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻעל
להֹוסיף אחרים זיתים לּקח עתיד אבל זיתיו מּלמסק ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּגמר
- קּבים אֹו קב אֹו אּלא להֹוסיף עתיד אינֹו אפּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָעליהם,
מּלּקח ּגמר מכׁשרין. אּלּו הרי - הערים ואם הכׁשרּו. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻלא
ּבמׁשּתה נתעּסק אֹו אנס וארעֹו ּולהֹוסיף, ללוֹות עתיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹאבל
טמאה, מקּבלין ואינן מלאכּתן נגמרה לא עדין - הֹוסיף ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא

טהֹורים. - עליהם מהּלכין וזבֹות זבים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָואפּלּו
.Ëהכׁשרּו מהן אחת ׁשּגמר ּכיון - ּבּדים ּבׁשני זיתיו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעֹוטן

טמאה. ְְֵַָֻלקּבל
.Èלּגליל להֹורידם ועתיד העליֹון ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמֹוסק

והּוא לׁשם. ׁשּיֹורידם עד טמאה מקּבלין אין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻהּתחּתֹון
ק עליהן איןׁשחּׁשב - ׁשּימסק אחר אבל ׁשּימסק; דם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ

ועתיד זיתיו את ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּמחׁשבה
הכׁשרּו - ּבעלין לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו. לא - ְְְְְְְְִִַָָָָָֹֻֻלמכרן

טמאה. ְְְִַָֻּומקּבלין
.‡Èמֹוסק יׁש אם ּכֹוכבים, העֹובד מן זיתים מעטן ֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהּלֹוקח

ונאמן ׁשּגמר. ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה, יעּׂשּו - האדמה ּפני ְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעל
גמרּתיו. לא זה מעטן לֹומר: הארץ ְְֲִֶֶַַַַָָָֹעם

.·Èהרי - ולדר מלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹהרֹוצה
ּומכּסה ּבטמאה הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה מהן נֹוטל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻֻזה
ׁשּיקּבלּו ּכדי הכׁשרּו לא ׁשהרי חֹוׁשׁש, ואינֹו ּבטמאה ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻהּׁשאר

ְָֻטמאה.

.‚Èנֹוחים ויהיּו ׁשּימּתינּו ּכדי ּבכֹותׁש זיתיו את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּמּניח
אחר וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו הּניחן מכׁשרין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהּכתׁש
לכבׁשן. עליהן דעּתֹו ׁשהרי מכׁשרין, אינן - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּתינּו

.„È,ּפסלן - טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּפֹוצע
לא - ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. גמר היא ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּפציעתן
והּגיעּו ׁשמן ּבהן יׁש אם לידע ּפצען אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻהכׁשרּו.

הכׁשרּו. לא - ְְְִֵָֹֻלהּמסק
.ÂËאּמה רּום הם אפּלּו ּוליּבׁשן, לגרּגרן ּבּגת זיתים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּמּניח

ׁשעתיד ּפי על אף ׁשּילקּו, ּבּבית נתנן מכׁשרין. אינן -ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשעתיד ּפי על אף ׁשּילקּו, ּבּגג ׁשּנתנן אֹו לּגג, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלהעלֹותן

מכ אּלּו הרי - אֹותן ויפריס עדלפתחם ּבּבית נתנן ׁשרים. ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
אינן - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד אֹו ּגּגֹו את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁשמֹור

מלאכּתן. נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֶַַָָָֹֻמכׁשרים,
.ÊËאינֹו - וחתם ונעל הארץ עם ּברׁשּות זיתיו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעֹוטן

ּפי על אף אחר. וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָחֹוׁשׁש
טהֹורין. אּלּו הרי - ּפתּוח ּומפּתח מקלקל חֹותם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּמצא
ּוסדקין חֹורין ׁשם היּו קיסם. אֹו צרֹור אפּלּו ׁשאמרּו, ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָוחֹותם
חּלֹונֹות ׁשם היּו ּומסיטן. קנה מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכפתחים. נּדֹונֹות - טפחים ארּבעה ְְְִִִִֶַָָָָׁשל
.ÊÈמן והעקל הּבד ּבית ּכלי לטהר ורצה ּבטמאה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּדֹור

עץ ׁשל ּכלי יעּׂשה? ּכיצד ּבהן, ׁשּנבלעּו הּטמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמׁשקין
וׁשל מנּגבן, - ּבהן וכּיֹוצא נסרים וׁשל מדיח, - אבנים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוׁשל
ּבמי אֹו ּבחּמין חֹולטן אֹו חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּכל מיּׁשנן - ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּגמי
מעין לתֹו אֹו מקּלחין ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָזיתים,
את מטּביל ּכ ואחר ׁשעֹות, עּׂשרה ׁשּתים רֹודפין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמימיו

ּבטהרה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש טבילה, ׁשּצריכין ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכלים
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הּׁשמּועה‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי - אכלין הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
הּמים אחד - זרע על מים יּתן וכי ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻלמדּו,
ּברצֹון עליהם ׁשּיּנתן והּוא מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָואחד
ׁשאין הּוא ידּוע ׁשּדבר הּקרקע. מן ׁשּנעקרּו ואחר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבעלים
'וכי נאמר לא מחּבר, ּכׁשהּוא מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻל
הּמׁשקין. ונתלׁשּו האכלין ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים' ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיּתן

אף·. ּבעלים, ּברצֹון ּבּתחּלה האכל על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכל
ּתחּלתֹו ואין ּברצֹון סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָעל
אפּלּו מכׁשיר. אינֹו - ּברצֹונֹו ׁשּלא נפל הכׁשיר. - ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּברצֹון
אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו הּסּכנה מּפני ּפרֹותיו הּוא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבלל
הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו הרי - ּבלּולין ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַֹֻרצֹונֹו
הּנהר לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו הּגּנבים, מּפני ּבמים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּפרֹותיו

מכׁשרים. אינן - עּמֹו ְֲִִִֵַָָָֻלהביאן
מכׁשירין.‚. אינן - ּברצֹון ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין

ונתלׁשּו ּבמׁשקין ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלפיכ
ּברצֹון מׁשקין ּבאֹותן אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף ּברצֹון, ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
ּוכאּלּו נתלׁשּו, לרצֹון ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו, לא -ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֻ
ועל האדם ׁשעל הּמים היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע עדין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהן
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ּברצֹון אכלין ּבהן ונגעּו ּברצֹון ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָהּכלים
ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל על קערה הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
הכׁשרּו, - ּפרֹות ּבהן הּניח ואם מכׁשירין, ׁשּבּה הּמים -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ילקה ׁשּלא ּבׁשביל ּכפאּה לדעת. ּבּכלי ּתלּוׁשין ׁשהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים - ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל
ּבית ּכתל היה אם הּכתל: ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא - ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻאכלין
הרי הכׁשר לענין - ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּבּכלים. ּכּמים זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּוא
- קרקע ׁשל עצמּה אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה, ּכתל היה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹואם

הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמים
ּובפיו„. ּבּׂשפמֹו העֹולים הּמים הרי - לׁשּתֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּׁשֹוחה

הּמים יעלה ׁשהּׁשֹותה הּוא ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּתלּוׁשין
נתלׁשּו אּלּו הרי - ברצֹונֹו וׁשתה והֹואיל ּובּׂשפמֹו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָּבפיו
אינן - ּובראׁשֹו ּובזקנֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹברצֹון.

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
ּובחבל‰. אחריה, העֹולים הּמים החבית: את ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהממּלא

הן הרי - לצרּכּה ׁשהּוא ּובחבל צּוארּה, על מכֹונן ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
אינן - צרּכּה על הּיתר ׁשּבחבל והּמים ּברצֹון; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתלּוׁשין
ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל - הּצּנֹור ּתחת נתנּה ּברצֹון. ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָּתלּוׁשין

מכׁשירין. אין לפיכ ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּובחבל
.Âהּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי

טהֹורין. לּתחּתֹון, העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשעליו,
ׁשֹותתין היּו אם אבל ּכחֹו; ּבכל מעליו ׁשּינּתקם ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹוהּוא
- טהֹורין ׁשהן ּובזמן מתטּמאין. ּפריׁשתם ּבׁשעת - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָויֹורדים
- נער ואם לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאינן
זה הרי - לּדֹוח אֹו להקר הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי

טמאין. ׁשעליו הּמים - טמא היה ואם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלרצֹון,
.Êזה הרי - לתֹוכּה הּדלף וירד ּפרֹות מלאה ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחבית

ׁשרצֹונֹו ּפי על ואף מכׁשירין, ואינן מעליהן הּמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָיערה
מעליהן. הּמים ׁשּיערה עד ּבתֹוכּה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו

.Áוהּצפין הּנּתזין הּמים - לתֹוכּה הּדלף ׁשּירד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערבה
ׁשּבתֹוכּה הּמים - לׁשפכּה נטלּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמעליה
והּצפין הּנּתזין - לתֹוכּה הּדלף ׁשּירד הּניחּה ּברצֹון. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינן
אּלּו הרי - לׁשפכּה נטלּה ואם ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָׁשּבתֹוכּה

ּבמ ׁשפכּה ׁשּלא ׁשּכיון ּברצֹונֹו.מכׁשירין, ּתלׁשן הרי קֹומּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Ëהּמים ּבמערה: ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמטּביל

ּברצֹון. ּכתלּוׁשין אינן - ּוברגליו ּברצֹון, - ּבידיו ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָהעֹולין
.È.הכׁשרּו לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים לתֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻּפרֹות

ׁשהּמים ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו - ידיו ׁשּיּודחּו חּׁשב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻואם
ּברצֹון. ּכתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות וׁשעל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבידיו

.‡Èמים היּו אם ּברצֹונֹו, הּמים לתֹו ּפרֹותיו ְְִִִִֵֵַַַַָָהּנֹותן
- הֹוציאן ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
נטמא - הּמים מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָׁשם

ְַָָּבמּגעּה.
.·È- הּמקוה לתֹו ּונתּונה ּתּורמֹוסין מלאה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻקּפה

טהֹורין, והן מּתֹוכּה ּתּורמֹוסין ונֹוטל הּטמא ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵַָָָמֹוׁשיט

ּבּמים רצֹונֹו ואין נטל מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמּפני
ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה הּנֹוגעין - הּמים מן העלם ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשעליהן.
ּכל ּוׁשאר ּברצֹונֹו, ׁשּנתלׁשּו ׁשּבּקּפה ּבּמים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻהכׁשרּו

טהֹורין. הּקּפה ׁשּבתֹו ְְְִִֶַַָֻהּתּורמֹוסין

ה'תשע"א ב' אדר כ"ז קודש שבת

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

הןהממּלא‡. הרי ּבּקילֹון הּנׁשארים הּמים - ּבקילֹון ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
ימים ׁשלׁשה אחר אבל ימים; ׁשלׁשה עד ּברצֹון ְְְְֲִִִַַַָָָָָָּתלּוׁשין
אינֹו - מׁשקה ׁשם נׁשאר אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאינן

ְִַמכׁשיר.
ּגׁשמים·. עליהן וירדּו ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצים

ׁשּירדּו הֹוציאן לרצֹון. ׁשּלא ּכּלן הרי - רּבּו אם לרצֹון, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשּלא
רגליו היּו לרצֹון. ּכּלן הרי - ׁשרּבּו ּפי על אף ּגׁשמים, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעליהן
ּׂשמח אם ורחצּו: ּבנהר ועבר טיט, מלאֹות ּבהמּתֹו רגלי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
אינן - לאו ואם ּברצֹון, ּתלּוׁשין עליהן העֹולין הּמים הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ְָּברצֹון.
הּקדים‚. ּבׁשעת הּבקר ּכלי ואת הּגלּגּלים את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמֹוריד

ּבהן העֹולין הּמים הרי - ׁשּבעץ הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלּמים
ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין

ּבפיה„. העֹולין הּמים - לׁשּתֹות הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד
אם אּלא ּברצֹון, ּכתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּברגליה אף - והּדיׁש החרף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּודחּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחּׁשב
ׁשחּׁשב ּפי על אף וקטן, ׁשֹוטה חרׁש הֹורידּה ּברצֹון. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּתלּוׁשין
ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ּברגליה העֹולין הּמים - רגליה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּודחּו

מחׁשבה. להן ואין מעּׂשה להן ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
ּתלּוׁשין‰. ּבּׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי - ּבּמים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל

אינן ּבּׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל - ּבּמים העֹובר אבל ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּברצֹון;
ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין

.Âּבּטלּו - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ּבנהר ׁשּטבל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים והרי הראׁשֹונים, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיים
ּבטלּו - ּבהמּתֹו לּׂשכר אֹו לּׂשכרֹו חברֹו ּדחהּו אם וכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּברצֹון.

דר ּדחהּו אם אבל הראׁשֹונים; ּבטלּו,הּמים לא - ּׂשחֹוק  ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ
ועלה ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליו הּמים הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאּלא
מים ּבטלּו הרי - ּגׁשמים עליו רּבּו אם ּגׁשמים, עליו ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָוירדּו
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל והרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהראׁשֹונים,

.Ê,ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּׁשט
על להּתיז נתּכּון אם ּברצֹון. ּתלּוׁשין עליו העֹולין ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָוהּמים

ּברצֹון. ּתלּוׁשין הּנּתזין אף - ְְֲִִִֵַַָָחברֹו
.Áאינם ׁשּבּה ואת הּנּתזין הּמים - ּבּמים צּפֹור ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהעֹוּׂשה

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
.Ëּובּדבר ּבידֹו העֹולין מים - עמקֹו לידע הּבֹור את ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמֹודד

העֹולין מים - רחּבֹו מדד ואם ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשּמדד
אֹו ידֹו ּפׁשט ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּבֹו ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָּבידיו
ּבידֹו העֹולין הּמים הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָרגלֹו
ׁשם מים ּכּמה לידע ּפׁשטן ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָאֹו
יׁש אם לידע לּבֹור אבן זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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מצוה ּכי והכרתתם, הׁשמדתם אחר אפּלּו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָלדֹורֹות,
ּכמֹו מיחד ּבמקֹום ולא ּבזמן קׁשּורה אינּה ְְְְְְִֵַָָָָֹֻזֹו
היא אּלא למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֻהּמצות
ּבנמצא יהיה וכלֿעֹוד עליו, ׁשּמצּוים ּבמי ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֻקׁשּורה

(meid miniiw eid eli` elit`)אֹותֹו ּבֹו ְְִַמקּימים
ּבין ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא לדֹורֹות, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנֹוהגת
הּדבר ּבהעדר לא א מןֿהּדֹורֹות; ּבדֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹנעּדר
לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה הּמצוה ּתהפ עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנצטּוה
הּדבר היה אם לדֹורֹות נֹוהגת אינּה ּתהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל
מסּים, ּבמּצב מצּוי מסּים ּדבר ׁשּיהא והּוא: ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלהפ
אחד ּדין אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָוהיה
אףֿעלּֿפי חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ְְְִִֵַַַַָָֻּובזמן
זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶַַַָָָָָׁשאֹותֹו
ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ּפסּול ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה

ּבמקֹומֹו ck.)ׁשּנתּבאר oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

― המ"ט להחיֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבניֿ את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹאדם
יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ויטעּום ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָאדם

ּכלֿנׁשמה" תחּיה fh)"לא ,k my)הריגתם ותהיה . ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ
והעֹובר קפז. ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמצות
― להרגֹו לֹו אתֿׁשאפׁשר ― מהם הֹורג ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָואינֹו

לאֿתעׂשה. מצות על עבר זה ְֲֲִֵֶֶַַַַָֹהרי

― הקפ"ח זרעהּמצוה להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע מּכלֿׁשאר ּבלבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעמלק
אתֿזכר "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו והּוא וגדֹול, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹקטן

ci)עמלק" ,fi zeny)מּקדם הזּכרנּו (zevnּוכבר ְְְֲִִֵֶַָָֹ
(b"rwe ,k dyrאמרם(:k oixcdpq)מצות "ׁשלׁש : ְְִָָָֹֹ

להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָנצטּוּו
זרעֹו ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, להם ולבנֹות ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמל
מלחמת היא עמלק מלחמת וגם עמלק". ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשל

מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו ּוכבר .(cn:)מצוה. ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ

― הקפ"ט אתהּמצוה לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאׁשרֿעׂשה
ּבדברים אתֿהּנפׁשֹות ּונעֹורר ּוזמן ּבכלֿזמן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאתֿזה
ּכדי לׂשנאֹו, ּבניֿהאדם את ׁשּנקרא ּבֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָלהּלחם
ּתמעט ולא ׂשנאתֹו ּתחלׁש ולא הּדבר יּׁשכח ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
את "זכֹור יתעּלה: אמרֹו וזה הּזמן; ּבמׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּנפׁשֹות

עמלק" ל fi)אׁשרֿעׂשה ,dk mixac)ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲֲִֵֵֶָָָ
(`vz ik zyxt seq)ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור :ְֲֵֶָָָ

ּכלֹומר: ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― ְְֲִֵֵֶַַַָָֹעמלק
ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים ְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹאמֹור

ספרא ּולׁשֹון מןֿהּלב. ׂשנאתֹו zyxtּתסּור yix) ְְְִִִֵַָָָ
(izewegaיכֹול עמלק, ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור :ְֲֲֵֵֶָָָָָ

ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא אֹומר ּכׁשהּוא ?ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹּבלבב
ׁשּתהא ― זכֹור? מקּים אני מה הא אמּורה; ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּלב

עׂשה(`xne)ׁשֹונה אי ּתראה, הלא ."ּבפי ְְֲִִֵֶֶָָֹ
זכר ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמּואל
"ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ואחרּֿכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָּתחּלה,

ליׂשראל" עמלק אׁשרֿעׂשה a)את ,eh `Îl`eny). ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט אתהּמצוה מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו עׂשה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָאׁשר
ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ּבמצוה ּבארנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּוכבר
― לֹו האיבה וחּדּוׁש עמלק זרע לנּו ּׁשעׂשה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמה
ּדבר מּלהׁשלי אנּו מזהרים וכ עׂשה. מצות ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻהיא
לאֿתעׂשה, מצות והיא ― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹזה

ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,dk mixac), ְְְְִִֶַָָֹ
my)ּובספרי `vz zyxt seq);ּבּפה ― "זכֹור" : ְְִֵֶַָ

איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" ְְְִִֵֵַַַַָָֹ"לא
.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל

ה'תשע"א ב' אדר כ"ב שני יום

‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ.ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ
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― המ"ו לאהּמצוה ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ּבארץ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלגּור
אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ּכמנהגיהם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻננהג

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא (mixacיתעּלה: ְִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
(fh ,fi,ּפעמים ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ
`)אמרּו dkld c wxt dkeq inlyexi)ּבׁשלׁשה : ְְִָָֹ

לׁשּוב ׁשּלא אתֿיׂשראל ּתֹורה הזהירה ְְְִִִֵֶֶָָָָֹמקֹומֹות
נענׁשּו. ּובׁשלׁשּתן למצרים חזרּו ּובׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹלמצרים,
ׁשהזּכרנּו; הּוא מהם אחד ― הּמקֹומֹות ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹׁשלׁשת
לאֿ ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָוהּׁשני

לראתּה" עֹוד gq)תסיף ,gk my)― והּׁשליׁשי ; ְְְִִִִַָֹֹ
תספּו לא הּיֹום אתֿמצרים ראיתם אׁשר "ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹאמרֹו:

עדֿעֹולם" עֹוד bi)לראתם ,ci zeny)ואףֿעלּֿפי ְְִִַַַָָֹ
ׁשהּוא ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא הּלׁשֹון ְִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּפׁשט
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אינן האבן וׁשעל ּברצֹון, אינן הּנּתזין מים - מים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבֹו
ְִִּכתלּוׁשין.

.Èּתלּוׁשין מּמּנּו הּנּתזין - לּמים חּוץ הּׁשלח על ְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָהחֹובט
- הּמים ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּברצֹון,

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן
.‡Èאינן - ּובּמׁשֹוטֹות ּובעקל ּבּספינה העֹולין ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמים

אינם - ּובּמכמֹורֹות ּוברׁשתֹות ּובּמצֹודֹות ּברצֹון; ְְְְְִִֵַַָָָָּתלּוׁשין
ׁשעל הּמים וכן ּברצֹון. ּתלּוׁשין - נער ואם ּברצֹון; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּתלּוׁשין
ּברצֹון; אינן - לבנים ׁשל הּׁשיפה ועל ׁשלחנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּקסיה

ּברצֹון. אּלּו הרי - נער ְְֲִִֵֵֵָואם
.·Èמסמר הּמֹוציא לצרפּה, הּגדֹול לּים הּספינה את ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּמֹולי

- ּפחם לעּׂשֹותֹו ּבּגׁשמים האּוד את הּמּניח לצרפֹו, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָלּגׁשמים
את הּמֹוציא אבל ּברצֹון; ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהרי
ׁשעליהן הּמים אין - לכּבֹותן לּגׁשמים האּוד ואת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמסמר

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
.‚È,קיתֹון אֹו ּכלי ּבּה להעלֹות לּבֹור הּמׁשלת את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹׁשלׁשל

אין - הּתרנגלת עליה ׁשּתׁשב ּכדי לּבֹור הּכלּכּלה את ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשלׁשל
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליה ְְִִֶֶַַָָָהּמים

.„Èוהּסֹוחט ׁשעליה, הּמים להסיר הּכרׁשה את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהממחק
והּנׁשארין ּברצֹון, ּתלּוׁשין הּיֹוצאין הּמים - ּבכסּותֹו ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָּׂשערֹו
ּוכרׁשה מּכּלן. ׁשּיצאּו ׁשרצֹונֹו מּפני ּברצֹון, ּתלּוׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻאינן

הּמים נּתק ואם מכׁשירין. ּפריׁשתּה ׁשּבׁשעת הכׁשרה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻעצמּה
הכׁשרה. לא - ּכחֹו ּבכל ְְְֵֶָָָָֹֹֻמעליה

.ÂËלהּׁשיר אֹו אכלין מּמּנּו להּׁשיר האילן את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמרעיד
הרעידֹו ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן מּמּנּו הּנּתזין הּמים - ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻטמאה
והּנׁשארין ּתלּוׁשין; הן הרי הּיֹוצאין - מׁשקין מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָלהּׁשיר
ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן למקֹום, מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבֹו,
המחּברין על נּתזּו אם וכן מּכּלֹו. ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻמּפני

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן -ְְִֵָָ
.ÊËעל ונפל האילן את עלהּמרעיד ונפלה סּכה אֹו חברֹו, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ

ונפלּו לּקרקע, מחּברים וירקֹות זרעים ותחּתיהן ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻחברּתּה,
הּמים אֹותן - ׁשּתחּתיהן המחּברין הּפרֹות על ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻהּמים

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּבּזרעים
.ÊÈּבארנּו ּכבר - מים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשמרים

ּבדק הקּדׁש וׁשל לזרים; אסּור והּׁשני ׁשהראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבתרּומֹות
לעֹולם - מזּבח קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי אף - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּבית
ּכׁשם אסּור. ּבלבד ראׁשֹון - הּוּדאי ׁשני מעּׂשר וׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאסּור;
ׁשּנתמדּו ּכגֹון הכׁשרן. לענין אמרּו ּכ אּסּורן, לענין ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאמרּו
היה ׁשאם ראׁשֹון. ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה והיתה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמאליהן
ׁשּמאליהן ּפי על אף הראׁשֹונים, הּמים ׁשּמסיר הּוא ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאדם

מכׁשירין. עליהן והקּפיד ׁשחׁשבן ּכיון - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָנפלּו

�
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ה'תשע"א ב' אדר כ"א ראשון יום

.ËÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë� ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÙ˜ .ÁÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקפ"ז ׁשבעההּמצוה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ
ieigd,עממין ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd") ֲִָ

("iybxbd ,iqeaidעּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְִֵֵֶַַָָָּולאּבדם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הראׁשֹון. ויסֹודּה זרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָעבֹודה

ּתחרימם" fi)"ּכיֿהחרם ,k mixac)לנּו ּובאר . ֲֲִִֵֵֵֵַַָ
נלמד ׁשּלא ּכדי הּדבר: ׁשּטעם רּבים, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבכתּובים
ּומחּזקים המזרזים הּכתּובים ורּבים ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָמּכפירתם.
יחׁשֹוב ואּולי מצוה. מלחמת ּומלחמּתם ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלהרגם,
ּכיון לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָמיׁשהּו
יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר עממין ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹׁשּׁשבעה
נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין הבין ׁשּלא מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹאּלא

עם ׁשּנסּתּים ׁשענין והּוא: מּטרתֹו,לדֹורֹות, הּׂשגת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
אין ― מסּים ּבזמן קׁשּור הּדבר אֹותֹו ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻּבלי
נֹוהג ׁשהּוא לפי לדֹורֹות", נֹוהג "אינֹו עליו ְְְִִֵֵֵֶָָאֹומרים

הלא הּדבר. לאֹותֹו אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹּבכלּֿדֹור
ּבכללּותֹו עמלק אתֿזרע ה' יאּבד אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּתראה,
ּבימינּו, ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָויׁשמידּנּו
אתֿזכר אמחה "ּכיֿמחה יתעּלה: ׁשהבטיח ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּכמֹו

וגֹו'" ci)עמלק ,fi zeny)ׁשּזה אז נאמר האם ― ְֲִֵֶֶַַָָֹ
עמלק" אתֿזכר "ּתמחה hi)ׁשּנאמר ,dk mixac) ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ

נֹוהג הּוא אּלא לֹומר, אין ּכ לדֹורֹות?! נֹוהג ְֵֵֵֵֶַָָאינֹו
מצוה עמלק זרע יּמצא וכלֿעֹוד ודֹור. ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָּבכלֿדֹור
הּוא ּולאּבדם עממין ׁשבעה הריגת וכ ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָלהכריתֹו.
ואנחנּו מצוה. מלחמת והיא ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָצּוּוי

לׁשרׁשם yxeydn)מצּוים mxwrl)ּֿבכל ּולרדפם ְְְְְְִָָָָָֻ
עד עׂשינּו, וכ האחרֹון, עד ׁשּיּׁשמדּו, עד ודֹור ְְֲִִֶַַַַָָָָָדֹור
הּׁשארית ונתּפּזרה ּדוד, עלֿידי הׁשמדתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנׁשלמה
ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ׁשּלא עד האּמֹות ּבין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻונטמעה
הּמצוה ּתהיה לא ּכלּו, ׁשּכבר זה עלֿידי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹאּולם
לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה להרגם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנצטּוינּו
נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ּבמלחמת נאמר ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּכׁשם
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wfg zxecdn jezn

מצוה ּכי והכרתתם, הׁשמדתם אחר אפּלּו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָלדֹורֹות,
ּכמֹו מיחד ּבמקֹום ולא ּבזמן קׁשּורה אינּה ְְְְְְִֵַָָָָֹֻזֹו
היא אּלא למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֻהּמצות
ּבנמצא יהיה וכלֿעֹוד עליו, ׁשּמצּוים ּבמי ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֻקׁשּורה

(meid miniiw eid eli` elit`)אֹותֹו ּבֹו ְְִַמקּימים
ּבין ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא לדֹורֹות, ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנֹוהגת
הּדבר ּבהעדר לא א מןֿהּדֹורֹות; ּבדֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹנעּדר
לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה הּמצוה ּתהפ עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנצטּוה
הּדבר היה אם לדֹורֹות נֹוהגת אינּה ּתהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל
מסּים, ּבמּצב מצּוי מסּים ּדבר ׁשּיהא והּוא: ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלהפ
אחד ּדין אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָוהיה
אףֿעלּֿפי חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ְְְִִֵַַַַָָֻּובזמן
זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶַַַָָָָָׁשאֹותֹו
ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ּפסּול ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה

ּבמקֹומֹו ck.)ׁשּנתּבאר oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

― המ"ט להחיֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבניֿ את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹאדם
יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ויטעּום ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָאדם

ּכלֿנׁשמה" תחּיה fh)"לא ,k my)הריגתם ותהיה . ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ
והעֹובר קפז. ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמצות
― להרגֹו לֹו אתֿׁשאפׁשר ― מהם הֹורג ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָואינֹו

לאֿתעׂשה. מצות על עבר זה ְֲֲִֵֶֶַַַַָֹהרי

― הקפ"ח זרעהּמצוה להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע מּכלֿׁשאר ּבלבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעמלק
אתֿזכר "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו והּוא וגדֹול, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹקטן

ci)עמלק" ,fi zeny)מּקדם הזּכרנּו (zevnּוכבר ְְְֲִִֵֶַָָֹ
(b"rwe ,k dyrאמרם(:k oixcdpq)מצות "ׁשלׁש : ְְִָָָֹֹ

להם למּנֹות לארץ: ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָנצטּוּו
זרעֹו ּולהכרית ּביתֿהּבחירה, להם ולבנֹות ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמל
מלחמת היא עמלק מלחמת וגם עמלק". ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשל

מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו ּוכבר .(cn:)מצוה. ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ

― הקפ"ט אתהּמצוה לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאׁשרֿעׂשה
ּבדברים אתֿהּנפׁשֹות ּונעֹורר ּוזמן ּבכלֿזמן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאתֿזה
ּכדי לׂשנאֹו, ּבניֿהאדם את ׁשּנקרא ּבֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָלהּלחם
ּתמעט ולא ׂשנאתֹו ּתחלׁש ולא הּדבר יּׁשכח ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
את "זכֹור יתעּלה: אמרֹו וזה הּזמן; ּבמׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּנפׁשֹות

עמלק" ל fi)אׁשרֿעׂשה ,dk mixac)ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲֲִֵֵֶָָָ
(`vz ik zyxt seq)ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור :ְֲֵֶָָָ

ּכלֹומר: ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― ְְֲִֵֵֶַַַָָֹעמלק
ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים ְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָֹאמֹור

ספרא ּולׁשֹון מןֿהּלב. ׂשנאתֹו zyxtּתסּור yix) ְְְִִִֵַָָָ
(izewegaיכֹול עמלק, ל אׁשרֿעׂשה את "זכֹור :ְֲֲֵֵֶָָָָָ

ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא אֹומר ּכׁשהּוא ?ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹּבלבב
ׁשּתהא ― זכֹור? מקּים אני מה הא אמּורה; ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּלב

עׂשה(`xne)ׁשֹונה אי ּתראה, הלא ."ּבפי ְְֲִִֵֶֶָָֹ
זכר ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמּואל
"ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ואחרּֿכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָּתחּלה,

ליׂשראל" עמלק אׁשרֿעׂשה a)את ,eh `Îl`eny). ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט אתהּמצוה מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו עׂשה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָאׁשר
ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ּבמצוה ּבארנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּוכבר
― לֹו האיבה וחּדּוׁש עמלק זרע לנּו ּׁשעׂשה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמה
ּדבר מּלהׁשלי אנּו מזהרים וכ עׂשה. מצות ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻהיא
לאֿתעׂשה, מצות והיא ― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹזה

ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,dk mixac), ְְְְִִֶַָָֹ
my)ּובספרי `vz zyxt seq);ּבּפה ― "זכֹור" : ְְִֵֶַָ

איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" ְְְִִֵֵַַַַָָֹ"לא
.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל

ה'תשע"א ב' אדר כ"ב שני יום

‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ.ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ
.‚ˆ˜ .·ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê� .Â� ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― המ"ו לאהּמצוה ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ּבארץ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלגּור
אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ּכמנהגיהם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻננהג

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון "לא (mixacיתעּלה: ְִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
(fh ,fi,ּפעמים ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ
`)אמרּו dkld c wxt dkeq inlyexi)ּבׁשלׁשה : ְְִָָֹ

לׁשּוב ׁשּלא אתֿיׂשראל ּתֹורה הזהירה ְְְִִִֵֶֶָָָָֹמקֹומֹות
נענׁשּו. ּובׁשלׁשּתן למצרים חזרּו ּובׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹלמצרים,
ׁשהזּכרנּו; הּוא מהם אחד ― הּמקֹומֹות ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹׁשלׁשת
לאֿ ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָוהּׁשני

לראתּה" עֹוד gq)תסיף ,gk my)― והּׁשליׁשי ; ְְְִִִִַָֹֹ
תספּו לא הּיֹום אתֿמצרים ראיתם אׁשר "ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹאמרֹו:

עדֿעֹולם" עֹוד bi)לראתם ,ci zeny)ואףֿעלּֿפי ְְִִַַַָָֹ
ׁשהּוא ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא הּלׁשֹון ְִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּפׁשט
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ה'תשע"א ב' אדר כ"ג שלישי יום

.„È¯ .‡ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Á� .‡È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.„Ò¯ .‚Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"א ּכהןהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
m`pie)ׁשּיֹוכיח sihi)אתֿתֹוכחת העם לפני ְְִִֵֶֶַַָָ

dnglnlהּמלחמה meid miaxw mz` l`xyi rny") ְִַָָ
(b ,k mixac Ð"'ebe,ׁשּיּלחם ראּוי ׁשאינֹו מי ויחזיר ,ְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ּתלּויֹות ׁשּמחׁשבֹותיו מּפני הן חלׁשתֹו, מּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֻהן
והם ― לּמלחמה ּגיׁשה חסר לֹו הּגֹורם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבדבר

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים `dy)ׁשלׁשת ,mxk ,zia)― ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
נקרא: זה וכהן ּבּמלחמה. מתחילים אחרּֿכ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹורק
הּנזּכר ּכּלׁשֹון ּבתֹוכחּתֹו ויאמר ְְְְְְִִַַַַַָָָָֹ'מׁשּוחֿמלחמה'.
אתֿ המעֹודדים ּדברים זה ּבענין ויֹוסיף ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָּבּתֹורה,
אתֿנפׁשם למסֹור אֹותם ּומביאים לּמלחמה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָהעם
המקלקלים ּבּסכלים הּנקמה ועל ה', ּדת נצחֹון ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָעל
"והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא הּיּׁשּוב, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאתֿסדר

הּכהן" ונּגׁש אלֿהּמלחמה a)ּכקרבכם ,my)ֿאחר . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
רּכי להחזיר הּצבא ּבׁשּורֹות להכריז יצּוה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכ
אכל, ולא נטע אֹו יׁשב ולא ׁשּבנה וכלֿמי ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּלבב,
אמרֹו: והּוא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּכנס ולא ארׂש ְְְְֵֵֵֶַַַָָָֹאֹו

הּׁשטרים" d)"ודּברּו ,my)ּבגמרא אמרּו .dheq) ְְְְְִִִַָָָֹ
(.bnוׁשֹוטר מדּבר ּכהן ― הּׁשטרים "ודּברּו :ְְְְְִִֵֵֵַַֹֹ

מ ּתֹוכחת ּכלֹומר: וכלֿזה, ׁשּוחֿמלחמהמׁשמיע". ְְְְְְִִֶַַַַַָָָ
אּלא חֹובה אינֹו הּמלחמה ּבערכי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹוההכרזה
מלחמת אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה הרׁשּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָּבמלחמת
ּתֹוכחה לא מּכלֿזה, ּדבר ׁשּום ּבה אין ― ְִִֵֶָָָָָָָֹמצוה

("'ebe l`xyi rny")הכרזה dyelyולא xifgdl) ְְַָָֹ
(`xwnay mibeqמּסֹוטה ח' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְְִִֵֶֶֶָָ

(:cn).זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם .ְְְֲִִִֵָָָ

― הרי"ד החתןהּמצוה ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יצא ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹלאׁשּתֹו
―אּלא לזה ּבכלֿהּדֹומה יתחּיב ולא ּכּבּוׁש, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלצבא

ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה ׁשנה עּמּה ,(d`yp)יׂשמח ְְְִִִִֶַָָָָָָ
אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהּוא

אׁשרֿלקח" אתֿאׁשּתֹו d)וׂשּמח ,ck my)ּוכבר . ְְְֲִִֶֶַָָָ
מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bn.)נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― השי"א מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
מןֿ עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָאתֿהחתן

נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא למלחמה לא ְְְְְְֲִִֶֶָָָָָָֹֹהעבֹודֹות
להעדרֹו הּגֹורמים מחֹובֹות ּכלֿהּׁשנה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבמׁש
לכלֿ עליו "ולאֿיעבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמּביתֹו,

סֹוטה(my)ּדבר" ּגמרא ּולׁשֹון .(.cn)יצא "לא : ְְֵֵָָָָָֹ
יתּקן(my)ּבּצבא" אבל יצא, ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְְֲֵֵֵַַַָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ְְִִִֵֵַַַַַָּכלי
אּתה ּדאין הּוא עליו לכלּֿדבר, עליו ְְְֲֵַַָָָָָָָָֹֹ'ולאֿיעבר

אחרים על מעביר אּתה אבל mixehtdמעביר x`y) ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָ
('eke zia dpead ,dnglndnלי ּדנפקא מאחר וכי ,ְְְִִֵַַָָ

(ecnel ip`y)לא" לכלּֿדבר", עליו ְֲִַָָָָָֹֹֹמ"ּלאֿיעבר
לאוין". ּבׁשני עליו לעבר לי? לּמה ּבּצבא" ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹיצא
ּכלֿמהּֿׁשחּיבים ׁשּלא הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּוכבר
החתן ׁשּגם ודע מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליו

lrעצמֹו mipennd lr zlhend dxdf`l sqepa) ְַ
(`avl xehtde qeibd:ּכלֹומר מּביתֹו, מּלצאת ְְִִֵֵַָָֻמזהר

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלֿהּׁשנה. ― ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹלנסע
מּסֹוטה ח' .(my)ּבפרק ְִֶֶָ

― הנ"ח אתֿהּמצוה מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת (cgtl)הּכֹופרים ְְְֲִִִִַַַַָָ

ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ חֹובה אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּפניהם,
האחר העם לאחֹור(aie`d)ּכנגד ּופֹונה וכלֿהּנסֹוג . ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

"לא אמרֹו: והּוא לאֿתעׂשה, על עבר זה הרי ―ְְֲֲֵֶֶַַַָָֹֹ
מּפניהם" k`)תערץ ,f my):ואמר אתֿהּלאו וכפל . ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתיראּום" ak)"לא ,b my)ּבענין אתֿהּצּוּוי וכפל . ְְְִִִֶַַָָָֹ

לפנֹות וׁשּלא לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹזה
אפׁשר זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָלאחֹור
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה ח' .(an:)ּבפרק ְִֶֶָ

― הרכ"א ּתאר,הּמצוה יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: אמרֹו dnglnl...")והּוא `vz ik")וראית" ְְְְִִֶַָָָ

יפתּֿתאר" אׁשת i`)ּבּׁשביה ,`k my)נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו מצוה .(k`:)ּדיני ְְִִִִֵֵָ

― הרס"ג מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי יפתּֿתאר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשת
ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ּכּבּוׁש ּבׁשעת ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָעליה
ּבּה חפצּת אםֿלא "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוהּוא

ל ּומכר לנפׁשּה בּכסף"וׁשּלחּתּה (my,אֿתמּכרּנה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
(ci.

― הרס"ד ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
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'a xc` a"k ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

סּכה ּגמרא ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ׁשּגם(p`:)לאו. ְְְְִֵֶַָָָָָָֻ
ּבּה, לדּור ׁשאסּור הארץ מּכלל היא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָאלכסנּדריא

ארץ חבל מֹודדים אלכסנּדריא (dnc`Îzwlg)ּומּים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָ
ּפרסה, מאֹות ארּבע ורחב ּפרסה מאֹות ארּבע ְְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּבאר
מּתר אבל ּבּה. לדּור ׁשאסּור מצרים ּכלֿארץ ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֻוזֹוהי
אחרת. לארץ לעבר ּכדי אֹו מסחר לׁשם ּבּה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלעבר

ּבירּוׁשלמי אמרּו i)ּובפרּוׁש wxt seq oixcdpq): ְְְִִֵַָ
לסחֹורה חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ְֲִִִִֵֵַַָָָָָליׁשיבה

הארץ. ּולכּבּוׁש ְְְְְִִֶַַָָָולפרקמטיא

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
mipic)ׁשּנצטּוינּו ihxt dnk bedpl)ׁשאר ּבמלחמת ְְְְִִִֶֶֶַָ

ׁשּכן רׁשּות. מלחמת הּנקראת: והיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֻהאּמֹות,
על ּברית עּמהם נכרֹות עּמהם, נּלחם ׁשאם ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנצטּוינּו

ּבלבד mbxdp)נפׁשם `ly)עּמנּו יׁשלימּו אם ; ְְְִִִִַַַָָ
ּתׁשלּום עליהם נּטיל אז אתֿהארץ, לנּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוימסרּו
למס ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָמּסים

"ועבדּוc)(`i ,k mixaספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְֲִֵַָ
(myולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין "אמרּו: :ְְְְִִִֵַָָָֹ

להם ׁשֹומעין אין ― מּסים ולא ׁשעּבּוד ְְְְִִִִִֵֶָֹׁשעּבּוד,
ּדבר ׁשּיּתנּו והּוא: וזֹו". זֹו עליהם ׁשּיקּבלּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָעד
ויהיּו ההיא ּבעת הּמל ׁשּיקּבע ּכפי ּכלֿׁשנה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבּוע
ענין וזהּו וׁשפלּות, ּבמֹורא ּונתּונים ְְְְְְְִִִִִֶַָָנכנעים
נצטּוינּו ― אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל ְְְֲִִִִִִַַַָָֹהּׁשעּבּוד.
ּכלֿׁשללּה ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ּכלֿזכר ְְְֲִַַַָָָָָָָָָָֹלהרֹוג
תׁשלים "ואםֿלא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוכלֿהּנׁשים,

וגֹו'" עּמ(ai ,my)וכלֿזה .oi` enilyd `l m`y) ְְִֶָָ
(mlek z` oibxedּוכבר הרׁשּות. מלחמת ּדין ְְְִִֶֶָָהּוא

מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני (cn:)נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
מּסנהדרין ב' .(k:)ּובפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הנ"ו לקראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב לעּמֹון ְְְִֶַָָָָׁשלֹום
לפני לאנׁשיהן נׁשלח הערים על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּבצּורנּו
אם אּתנּו; ׁשּיׁשלימּו מהם ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמלחמה
ּבם להּלחם לנּו אסּור אתֿהעיר, לנּו ְְְִִִֵֶָָָָָָימסרּו
עׂשה מּמצות ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּולהרגם,
מנהג עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ―ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָזה;
"לאֿתדרׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּיּכנעּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹּומּלבּקׁש

וטבתם f)ׁשלמם ,bk my)ספרי ּולׁשֹון .(my): ְְְְִֵָָָֹֹ
עליה להּלחם אלֿעיר ּכיֿתקרב ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"מּכלל

לׁשלֹום אליה i)וקראת ,k my)?ּכאן אף יכֹול ְְֵֶַָָָָָָָ
(a`ene oenra)ׁשלמם "לאֿתדרׁש לֹומר: ְְְִַַָֹֹֹּתלמּוד

ׁשּנאמר: מּכלל `eipecוטבתם". l` car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ
(ayii jnr לֹו".. fi)ּבּטֹוב ,bk my)ּכאן אף יכֹול ַַָָ

(ia`ene ipenra):לֹומר ּתלמּוד ,yexcz `l") ְַַ
("mnely"לעֹולם ּכלֿימי f)"וטבתם, ,my). ְְֶָָָָָֹ

― הנ"ז מּלכרֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת מאכל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָאילנֹות
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לּבם, ּולהכאיב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹלאנׁשיה

תכרת" לא ואתֹו ― אתֿעצּה hi)תׁשחית ,k my). ְְְִִֵֶַָֹֹֹ
מי ּכגֹון זה, לאו ּבכלל ּכלֿהׁשחתה נכנסת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכן
― לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור אֹו לבּטלה ּבגד ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּיׂשרֹוף
ּובסֹוף ולֹוקה "לאֿתׁשחית" מּׁשּום עֹובר זה ְְְֲִִֵֵֶֶַֹהרי

―(ak.)מּכֹות טֹובֹות אילנֹות ׁשּקֹוצץ נתּבאר, ְִִֵֵֶַָָ
ואתֹו תאכל "מּמּנּו מהכא: ואזהרּתּה אמרּו: ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלֹוקה.
ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר תכרת" ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹֹלא

ּבתרא .(ek.)מּבבא ְִַָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמחנֹותינּו

ּבכלֿמקֹום צרכיו ּכלֿאיׁש יעׂשה ולא iptיּפנּו, lr) ְְְֲִִֶַָָָָָָֹ
(dcydהאּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― האהלים ְִִֵֶֶֶָָָֹֻּובין

מחּוץ ל ּתהיה "ויד יתעּלה: אמרֹו והּוא ―ְְְְְְִִִֶֶַָָ
וגֹו'" bi)לּמחנה ,bk my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְֲִֶַַָ

(`vzמּציב והּנה ׁשּנאמר: מקֹום, אּלא יד "אין :ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָ
יד" ai)לֹו ,eh `Îl`eny). ָ

― הקצ"ג ּכליהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
הּמחנה לכלֿאנׁשי הּמלחמה ּכלי עם ּתלּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהחפירה
הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה מקֹום ּבֹו לחּפֹור ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכדי
ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, אחר אתֿהּצֹואה ויכּסה ,ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלכ

הּמל ּבמחנה הארץ ּפני על הּצֹואה חמהּתראה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
"ּכיֿתצא הּפרׁשה: ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדוקא,

"איב על i)מחנה ,bk mixac)הּוא זה צּוּוי ּולׁשֹון . ְְֲִֶֶֶַַֹ
"עלֿאזנ ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: ci)אמרֹו ,my). ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ספרי vzÎik`)ּולׁשֹון zyxt)אּלא אזנ "אין : ְְֲִֵֵֵֶֶָ
"זּיּונ "lrמקֹום zeidl czid jixve Ð dngln ilk) ְִֶ
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קטו 'a xc` b"k iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"א ב' אדר כ"ג שלישי יום

.„È¯ .‡ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Á� .‡È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.„Ò¯ .‚Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"א ּכהןהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
m`pie)ׁשּיֹוכיח sihi)אתֿתֹוכחת העם לפני ְְִִֵֶֶַַָָ

dnglnlהּמלחמה meid miaxw mz` l`xyi rny") ְִַָָ
(b ,k mixac Ð"'ebe,ׁשּיּלחם ראּוי ׁשאינֹו מי ויחזיר ,ְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ּתלּויֹות ׁשּמחׁשבֹותיו מּפני הן חלׁשתֹו, מּפני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֻהן
והם ― לּמלחמה ּגיׁשה חסר לֹו הּגֹורם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבדבר

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים `dy)ׁשלׁשת ,mxk ,zia)― ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
נקרא: זה וכהן ּבּמלחמה. מתחילים אחרּֿכ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹורק
הּנזּכר ּכּלׁשֹון ּבתֹוכחּתֹו ויאמר ְְְְְְִִַַַַַָָָָֹ'מׁשּוחֿמלחמה'.
אתֿ המעֹודדים ּדברים זה ּבענין ויֹוסיף ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָּבּתֹורה,
אתֿנפׁשם למסֹור אֹותם ּומביאים לּמלחמה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָהעם
המקלקלים ּבּסכלים הּנקמה ועל ה', ּדת נצחֹון ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָעל
"והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא הּיּׁשּוב, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאתֿסדר

הּכהן" ונּגׁש אלֿהּמלחמה a)ּכקרבכם ,my)ֿאחר . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
רּכי להחזיר הּצבא ּבׁשּורֹות להכריז יצּוה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכ
אכל, ולא נטע אֹו יׁשב ולא ׁשּבנה וכלֿמי ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהּלבב,
אמרֹו: והּוא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּכנס ולא ארׂש ְְְְֵֵֵֶַַַָָָֹאֹו

הּׁשטרים" d)"ודּברּו ,my)ּבגמרא אמרּו .dheq) ְְְְְִִִַָָָֹ
(.bnוׁשֹוטר מדּבר ּכהן ― הּׁשטרים "ודּברּו :ְְְְְִִֵֵֵַַֹֹ

מ ּתֹוכחת ּכלֹומר: וכלֿזה, ׁשּוחֿמלחמהמׁשמיע". ְְְְְְִִֶַַַַַָָָ
אּלא חֹובה אינֹו הּמלחמה ּבערכי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹוההכרזה
מלחמת אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה הרׁשּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָּבמלחמת
ּתֹוכחה לא מּכלֿזה, ּדבר ׁשּום ּבה אין ― ְִִֵֶָָָָָָָֹמצוה

("'ebe l`xyi rny")הכרזה dyelyולא xifgdl) ְְַָָֹ
(`xwnay mibeqמּסֹוטה ח' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְְִִֵֶֶֶָָ

(:cn).זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם .ְְְֲִִִֵָָָ

― הרי"ד החתןהּמצוה ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יצא ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹלאׁשּתֹו
―אּלא לזה ּבכלֿהּדֹומה יתחּיב ולא ּכּבּוׁש, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלצבא

ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה ׁשנה עּמּה ,(d`yp)יׂשמח ְְְִִִִֶַָָָָָָ
אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהּוא

אׁשרֿלקח" אתֿאׁשּתֹו d)וׂשּמח ,ck my)ּוכבר . ְְְֲִִֶֶַָָָ
מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bn.)נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― השי"א מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
מןֿ עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָאתֿהחתן

נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא למלחמה לא ְְְְְְֲִִֶֶָָָָָָֹֹהעבֹודֹות
להעדרֹו הּגֹורמים מחֹובֹות ּכלֿהּׁשנה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבמׁש
לכלֿ עליו "ולאֿיעבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמּביתֹו,

סֹוטה(my)ּדבר" ּגמרא ּולׁשֹון .(.cn)יצא "לא : ְְֵֵָָָָָֹ
יתּקן(my)ּבּצבא" אבל יצא, ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְְֲֵֵֵַַַָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ְְִִִֵֵַַַַַָּכלי
אּתה ּדאין הּוא עליו לכלּֿדבר, עליו ְְְֲֵַַָָָָָָָָֹֹ'ולאֿיעבר

אחרים על מעביר אּתה אבל mixehtdמעביר x`y) ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָ
('eke zia dpead ,dnglndnלי ּדנפקא מאחר וכי ,ְְְִִֵַַָָ

(ecnel ip`y)לא" לכלּֿדבר", עליו ְֲִַָָָָָֹֹֹמ"ּלאֿיעבר
לאוין". ּבׁשני עליו לעבר לי? לּמה ּבּצבא" ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹיצא
ּכלֿמהּֿׁשחּיבים ׁשּלא הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּוכבר
החתן ׁשּגם ודע מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליו

lrעצמֹו mipennd lr zlhend dxdf`l sqepa) ְַ
(`avl xehtde qeibd:ּכלֹומר מּביתֹו, מּלצאת ְְִִֵֵַָָֻמזהר

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלֿהּׁשנה. ― ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹלנסע
מּסֹוטה ח' .(my)ּבפרק ְִֶֶָ

― הנ"ח אתֿהּמצוה מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת (cgtl)הּכֹופרים ְְְֲִִִִַַַַָָ

ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ חֹובה אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּפניהם,
האחר העם לאחֹור(aie`d)ּכנגד ּופֹונה וכלֿהּנסֹוג . ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

"לא אמרֹו: והּוא לאֿתעׂשה, על עבר זה הרי ―ְְֲֲֵֶֶַַַָָֹֹ
מּפניהם" k`)תערץ ,f my):ואמר אתֿהּלאו וכפל . ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתיראּום" ak)"לא ,b my)ּבענין אתֿהּצּוּוי וכפל . ְְְִִִֶַַָָָֹ

לפנֹות וׁשּלא לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹֹזה
אפׁשר זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָלאחֹור
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה ח' .(an:)ּבפרק ְִֶֶָ

― הרכ"א ּתאר,הּמצוה יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: אמרֹו dnglnl...")והּוא `vz ik")וראית" ְְְְִִֶַָָָ

יפתּֿתאר" אׁשת i`)ּבּׁשביה ,`k my)נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו מצוה .(k`:)ּדיני ְְִִִִֵֵָ

― הרס"ג מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי יפתּֿתאר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשת
ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ּכּבּוׁש ּבׁשעת ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָעליה
ּבּה חפצּת אםֿלא "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוהּוא

ל ּומכר לנפׁשּה בּכסף"וׁשּלחּתּה (my,אֿתמּכרּנה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
(ci.

― הרס"ד ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
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הרביעי: הּנֹוגעיםהּכלל צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְְִַָָָֹֻלכלֿמצות

החמיׁשי: להּכלל הּמצוהׁשאין טעם מנֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
עצמּה. ּבפני ְְְְִִֵַָָּכמצוה

הּׁשּׁשי: ולאֿהּכלל עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה למנֹות יׁש ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹתעׂשה,

לאֿתעׂשה. מצות עם ְֲִִֶֶַָֹֹׁשּבּה

הּׁשביעי: הלכֹותהּכלל ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ְִַָהּמצוה.

הּׁשמיני: עםהּכלל הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ְַָָָהאזהרה.

הּתׁשיעי: אתֿהּלאויןהּכלל למנֹות ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻֻוהעׂשה,

ֲֵֶעליהם.

העׂשירי: ׁשהןהּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ּתכלית ְְִִֵֶַלאיזֹו

האחדֿעׂשר: הּמצוה,הּכלל חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכלֿחלק

עׂשר: הּׁשנים עלהּכלל ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק למנֹות אין ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָעׂשּיתּה,

עׂשר: הּׁשלׁשה אינֹוהּכלל הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר לפי ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָמתרּבה

ִַההיא.

עׂשר: הארּבעה קּיּוםהּכלל למנֹות ראּוי אי ְְְִִֵַַָָָָָָָ
עׂשה. ּבמצות ְְֲֳִִֵַָָהענׁשים

ה'תשע"א ב' אדר כ"ה חמישי יום

ואחד אחד כל ילמד היד הקדמת לימוד [בימי
לחלק יכולתו, כפי (―הכללים) מהשורשים
לימוד על בנוסף הסמוכים בימים ללמדו השאר

יום]. אותו מצות
ראיֹותוהנני ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ

הּׁשם. ירצה אם ְִִֵֶַָָעליו,

הראׁשֹון: אתֿהּכלל הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶַַָָֹהּמצות

הּואּדע ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין ְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון ׁשהרי bk:)ּברּור. zekn):הּוא ְְֲֵֵֶֶַַָָ
למׁשה לֹו נאמרּו מצות ּוׁשלׁשֿעׂשרה מאֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹ"ׁשׁש
ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ּבדבר נאמר אי ― ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבסיני"
ׁשּכבר מּכיון ,ּכ על העירנּו אּלא הּמנין? ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּכלל
מצות ּבכלל מגּלה ּומקרא חנּכה נר ּומנּו ּבזה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻטעּו
אבלים ונחּום ּבכלֿיֹום ּברכֹות מאה וכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָעׂשה,
וחּׁשּוב ערּמים והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ְְְְֲִִִִִֵַַַָֻֻּובּקּור
אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה ְְְִֵֶֶַַָָָָֹּתקּופֹות
אתֿ ׁשּׁשֹומע ּבמי ּבתמיהה להסּתּכל יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאכן
קריאת ּומֹונה ּבסיני" למׁשה לֹו "נאמרּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹּדבריהם

יתעּלה, הּׁשם לפני ּדוד ׁשּבח ׁשּבֹו (el`k)ההּלל, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
אֹותֹו ׁשּקבעּו חנּכה, נר ּומֹונה מׁשה; נצטּוה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּבזה
סבּור ואיני מגּלה! מקרא וכן ׁשני. ּבבית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָחכמים
למׁשה ׁשּנאמר לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשּיּדמה
לנּו יקרה מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם אֹותנּו, ׁשּיצּוה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבסיני
א חנּכה. נר להדליק ׁשּנתחּיב וכ ּכ הּיונים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעם
מברכים ׁשאנּו הּוא, ּבכ ׁשהכׁשילם ׁשּמה לי, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָנראה
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר אּלּו: ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹעל
אתֿ ולגמר חנּכה, נר ּולהדליק מגּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֻמקרא

ׁשהּתלמּוד וגם bk.)ההּלל"; zay)ׁשֹואלjk lr) ְְֵֵֶַַַַַ
("epeeve" opaxc zeevn lr mikxany?צּונּו היכן :ִֵָָ

מנּו ּכ מּׁשּום אמנם ואם תסּור". מ"ּלא ְְְְִִִָָָָָָֹואמרּו:
ּכיון מּדרּבנן, ׁשהּוא ּכלּֿדבר ׁשּימנּו ראּוי היה ―ְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
עלינּו, מהּֿׁשאסרּו וכל חכמים מהּֿׁשּצּוּונּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּכל
אֹותנּו ׁשּיצּוה ּבסיני רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

יֹורּול אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְֲִֵֵֶֶַַַָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו fi,ועלֿהּמׁשּפט mixac) ְְְְֲֲִֶֶַַַָֹ

(`iענין ּבׁשּום ּדבריהם על מּלעבר והזהירנּו .ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ
מןֿהּדבר תסּור "לא ואמר: וקבעּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹמּמהּֿׁשּגזרּו

ּוׂשמאל" ימין ל נכֹון(my)אׁשרֿיּגידּו אם אבל . ְְֲֲִִִֶַָָָֹ
מצות, ּתרי"ג ּבכלל מּדרּבנן מהּֿׁשהּוא ּכל ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹלמנֹות
תסּור", "לא יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּכיון
מּדּוע ― ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָֹו"עלֿהּמׁשּפט
חנּכה נר ׁשּמנּו ּכמֹו והרי מּזּולתן?! אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻנתיחדּו
ידים נטילת למנֹות נכֹון היה ּכ מגּלה, ְְְְִִִִִַַָָָָָָָּומקרא
קּדׁשנּו אׁשר מברכים: אנּו ׁשהרי ערּוב, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּומצות
ערּוב, מצות ועל ידים, נטילת על וצּונּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבמצותיו
נר ּולהדליק מגּלה, מקרא על מברכים: ׁשאנּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו

אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן! והּכל ― חנּכה (oilegׁשל ְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻ
(.ewראׁשֹונים מים :iptly mici zlihp) ִִִַ
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ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר יפתּֿתאר ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָֹמּלהעביד
אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה יעׂשּנה ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ"להעבידּה":
אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ּדר העֹובדֹות הּׁשפחֹות ְְְְְְִִֶֶַָָָָּכׁשאר

עּניתּה" אׁשר ּתחת ּבּה "לאֿתתעּמר .(my)יתעּלה: ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ספרי my)ּולׁשֹון `vz zyxt)― ּבּה "לאֿתתעּמר : ְְְִִֵֵַָֹ

לאוין ׁשּׁשני ל נתּבאר הּנה ּבּה". ּתׁשּתּמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא
ׁשהזהר והם: נפרדים, ענינים ׁשני על מזהירים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻאּלּו
ּדר אצלֹו מּלהׁשאירּה וגם לזּולתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמּלמכרּה
"וׁשּלחּתּה יתעּלה: ׁשּצּוה ּכמֹו אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשפחּות,

ּפרׁשּו וכ x`ezÎztiay)לנפׁשּה". yexitl `nbeca) ְְְְֵַָָ
ּומכרֹו" "והתעּמרּֿבֹו נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָּבמה

(f ,ck my)אמרּו ,(my ixtq)לרׁשּותֹו מּׁשּיכניסֹו : ְְְִִִֶַָ
ּבתחּלת יפתּֿתאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹויׁשּתּמׁש

.(k`:)קּדּוׁשין ִִ

הכ"ט מחזור סיום

המצוות ספר במסלול

ה'תשע"א ב' אדר כ"ד רביעי יום

הל' מחזור התחלת

המצוות ספר במסלול

. . הזה הספר
עשה במצות

אתֿמניןהּספר אבאר ּבֹו הּמצות" "ספר הּזה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לכ ואביא למנֹותן. ראּוי ואי ְְְְְִִִֵַָָָָֹהּמצות
ּפרּוׁשן, על חז"ל ּומּדברי הּתֹורה מּפסּוקי ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָראיֹות

ּכללים zeceqi)ואקּדים Ð "miyxey")לסמ ׁשראּוי ְְְְִִִֶַָָֹ
ּפי על נכֹון מנינן ּוכׁשּיצא הּמצות. ּבמנין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעליהם
― ספק ּבּה ׁשאין ּברּורה ּבראיה הּזה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמאמר
מהֿ הפ ׁשּמנה ּכלֿמי ׁשל טעּותֹו לּקֹורא ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתתּברר
ולא מסּים לאדם להׁשיב צר לי ואין אנחנּו. ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֻּׁשּמנינּו
המכּונֹות והּתכלית ׁשהּתֹועלת ּכיון טעּותֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלברר
ׁשּכן זאת. ּבלי מבקׁשיהן עלֿידי ּתּׂשגנה זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבמאמר
― מצוה מצוה ― ּומנינן ּכּלן אתֿהּמצות ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻאבאר
מה אֹו ספק, ּבֹו ּכלֿמהּֿׁשּיׁש על ראיה ְְִֵֵֶַַַָָָָָואביא
הּתֹורה, ּבדיני ּבקיאּות לֹו ׁשאין מי ׁשּיׁשּגה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּׁשאפׁשר

ספק. ּבֹו מהּֿׁשּיׁש ּכל ואבאר ׁשגיאתֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹואסיר

מצוהאבל איזֹו ּדיני לפרט זה ּבחּבּור ּכּונתי אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אפרׁש אמנם ואם ּבלבד. למנֹותן אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹמןֿהּמצות,
ּדר על אפרׁשּנּו הרי הזּכרתן, ּבׁשעת מּׁשהּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהן

הּׁשם deevndּפרּוׁש zedn Ð "my" zxaqd jxevl) ֵֵַ
(dizekld hxtl ick `l j` Ðהּוא מה ׁשּיּודע ּכדי ,ְִֵֶַַָ

הּזה. הּׁשם נּתן ּדבר ּולאיזה הּזה, הּלאו אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהעׂשה
מןֿהחּבּור ראיֹות ּפי על מנינן ידיעת ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻּוכׁשּתּׂשג
החּבּור אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן אז ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּזה,

dxez")הּכֹולל dpyn" xtq zgizta)ׁשּזכרנּו ּבּמה ְֵֶֶַַַָ
(lirl epxkfdy enk).

(שורשים) ¦¨§©הּכללים

לסמואני ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹ
עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ּבמנין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעליהם
ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל [ואמר] אקּדים א ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּכללים.
מאֹות ׁשׁש הן ― ּבהן הּׁשם ׁשּצּונּו הּתֹורה, ִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָספר
רמ"ח, עׂשה מצות ― מהן מצות, עׂשרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֹֹֹּוׁשלׁש
לאֿתעׂשה מצות ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכמנין

החּמה ימֹות ּכמנין והן ynyd)שס"ה, zpy)ּומנין . ְְְְְִִֵַַַָָ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד ּבלׁשֹון נזּכר .(bk:)זה ְְְְְִִֶַַַָָָ

לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָֹֹאמרּו:
ּורמ"ח החּמה, ימֹות ּכנגד שס"ה ּבסיני: ְְְְִֶֶֶַַַָֹלמׁשה

אמרּו ועֹוד אדם. ׁשל אבריו zyxtּכנגד `negpz) ְְְֵֶֶֶָָָָָ
(`vzּכמנין עׂשה ׁשּמצות על הּדרׁש ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹעל

לאדם: לֹו אֹומר ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאברים,
ימֹות ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות מצוה; ּבי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹֹעׂשה
אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ּכלֿיֹום ּכלֹומר: ְֵַַַָָָָָָָהּׁשנה,
מּכלֿמי אחד מאף נעלם לא וזה עברה. ּבי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתעׂש
אּלא מנינן, ׁשּזהּו ּכלֹומר: אתֿהּמצות, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמנה
ּכמֹו הּמנּויים, ּבּדברים ּגמּורה ׁשגיאה ְְְְְִִִֶַַָָָָׁשּׁשגּו
עניני ידעּו ׁשּלא מּפני וזאת זה, ּבחּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּיתּבאר

הּכללים עכׁשו:(miyxeyd)י"ד ׁשאבארם האּלה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָ

מהם: הראׁשֹון הּזההּכלל ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶֶַַָָֹאתֿהּמצות

הּׁשני: מּׁשלׁשהּכלל ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעׂשרה

ְִלמנֹותֹו.

הּׁשליׁשי: ׁשאינןהּכלל מצות למנֹות ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
לדֹורֹות. ְֲנֹוהגֹות
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הרביעי: הּנֹוגעיםהּכלל צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְְִַָָָֹֻלכלֿמצות

החמיׁשי: להּכלל הּמצוהׁשאין טעם מנֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
עצמּה. ּבפני ְְְְִִֵַָָּכמצוה

הּׁשּׁשי: ולאֿהּכלל עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה למנֹות יׁש ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹתעׂשה,

לאֿתעׂשה. מצות עם ְֲִִֶֶַָֹֹׁשּבּה

הּׁשביעי: הלכֹותהּכלל ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ְִַָהּמצוה.

הּׁשמיני: עםהּכלל הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ְַָָָהאזהרה.

הּתׁשיעי: אתֿהּלאויןהּכלל למנֹות ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻֻוהעׂשה,

ֲֵֶעליהם.

העׂשירי: ׁשהןהּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ּתכלית ְְִִֵֶַלאיזֹו

האחדֿעׂשר: הּמצוה,הּכלל חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכלֿחלק

עׂשר: הּׁשנים עלהּכלל ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק למנֹות אין ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָעׂשּיתּה,

עׂשר: הּׁשלׁשה אינֹוהּכלל הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר לפי ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָמתרּבה

ִַההיא.

עׂשר: הארּבעה קּיּוםהּכלל למנֹות ראּוי אי ְְְִִֵַַָָָָָָָ
עׂשה. ּבמצות ְְֲֳִִֵַָָהענׁשים

ה'תשע"א ב' אדר כ"ה חמישי יום

ואחד אחד כל ילמד היד הקדמת לימוד [בימי
לחלק יכולתו, כפי (―הכללים) מהשורשים
לימוד על בנוסף הסמוכים בימים ללמדו השאר

יום]. אותו מצות
ראיֹותוהנני ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ

הּׁשם. ירצה אם ְִִֵֶַָָעליו,

הראׁשֹון: אתֿהּכלל הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶַַָָֹהּמצות

הּואּדע ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין ְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון ׁשהרי bk:)ּברּור. zekn):הּוא ְְֲֵֵֶֶַַָָ
למׁשה לֹו נאמרּו מצות ּוׁשלׁשֿעׂשרה מאֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹ"ׁשׁש
ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ּבדבר נאמר אי ― ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבסיני"
ׁשּכבר מּכיון ,ּכ על העירנּו אּלא הּמנין? ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּכלל
מצות ּבכלל מגּלה ּומקרא חנּכה נר ּומנּו ּבזה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻטעּו
אבלים ונחּום ּבכלֿיֹום ּברכֹות מאה וכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָעׂשה,
וחּׁשּוב ערּמים והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ְְְְֲִִִִִֵַַַָֻֻּובּקּור
אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה ְְְִֵֶֶַַָָָָֹּתקּופֹות
אתֿ ׁשּׁשֹומע ּבמי ּבתמיהה להסּתּכל יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאכן
קריאת ּומֹונה ּבסיני" למׁשה לֹו "נאמרּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹּדבריהם

יתעּלה, הּׁשם לפני ּדוד ׁשּבח ׁשּבֹו (el`k)ההּלל, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
אֹותֹו ׁשּקבעּו חנּכה, נר ּומֹונה מׁשה; נצטּוה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּבזה
סבּור ואיני מגּלה! מקרא וכן ׁשני. ּבבית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָחכמים
למׁשה ׁשּנאמר לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹׁשּיּדמה
לנּו יקרה מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם אֹותנּו, ׁשּיצּוה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבסיני
א חנּכה. נר להדליק ׁשּנתחּיב וכ ּכ הּיונים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעם
מברכים ׁשאנּו הּוא, ּבכ ׁשהכׁשילם ׁשּמה לי, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָנראה
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר אּלּו: ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹעל
אתֿ ולגמר חנּכה, נר ּולהדליק מגּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֻמקרא

ׁשהּתלמּוד וגם bk.)ההּלל"; zay)ׁשֹואלjk lr) ְְֵֵֶַַַַַ
("epeeve" opaxc zeevn lr mikxany?צּונּו היכן :ִֵָָ

מנּו ּכ מּׁשּום אמנם ואם תסּור". מ"ּלא ְְְְִִִָָָָָָֹואמרּו:
ּכיון מּדרּבנן, ׁשהּוא ּכלּֿדבר ׁשּימנּו ראּוי היה ―ְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
עלינּו, מהּֿׁשאסרּו וכל חכמים מהּֿׁשּצּוּונּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּכל
אֹותנּו ׁשּיצּוה ּבסיני רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

יֹורּול אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְֲִֵֵֶֶַַַָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו fi,ועלֿהּמׁשּפט mixac) ְְְְֲֲִֶֶַַַָֹ

(`iענין ּבׁשּום ּדבריהם על מּלעבר והזהירנּו .ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ
מןֿהּדבר תסּור "לא ואמר: וקבעּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹמּמהּֿׁשּגזרּו

ּוׂשמאל" ימין ל נכֹון(my)אׁשרֿיּגידּו אם אבל . ְְֲֲִִִֶַָָָֹ
מצות, ּתרי"ג ּבכלל מּדרּבנן מהּֿׁשהּוא ּכל ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹלמנֹות
תסּור", "לא יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּכיון
מּדּוע ― ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָֹו"עלֿהּמׁשּפט
חנּכה נר ׁשּמנּו ּכמֹו והרי מּזּולתן?! אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻנתיחדּו
ידים נטילת למנֹות נכֹון היה ּכ מגּלה, ְְְְִִִִִַַָָָָָָָּומקרא
קּדׁשנּו אׁשר מברכים: אנּו ׁשהרי ערּוב, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּומצות
ערּוב, מצות ועל ידים, נטילת על וצּונּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבמצותיו
נר ּולהדליק מגּלה, מקרא על מברכים: ׁשאנּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו

אמרּו ּובפרּוׁש מּדרּבנן! והּכל ― חנּכה (oilegׁשל ְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻ
(.ewראׁשֹונים מים :iptly mici zlihp) ִִִַ
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יכֹול הּוא ּכי ― מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. מי"ג ְִִִִֶַַַָָָאחת
מהּֿׁשּלא ּכל הּוא: ּכ והענין מקּבל. ּפרּוׁש ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹֻלהיֹות
למד ׁשהּתלמּוד ותמצא ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹּתמצאּנּו
ּבעצמם הם ּפרׁשּו אם מּדֹות, מי"ג ּבאחת ְְְְִִִֵֵַַַָאֹותֹו

ּתֹורה ּגּוף ׁשּזה dxezdn)ואמרּו wlg)ׁשּזה אֹו ְְֶֶֶֶָָ
מקּבלי ׁשהרי למנֹותֹו, ראּוי זה הרי ― ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמּדאֹוריתא

אם(l"fg)הּמסרת אבל מּדאֹוריתא; ׁשהּוא אמרּו ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
הּוא הרי ― ּבפרּוׁש זאת אמרּו ולא זאת ּבארּו ְְְֲֲֵֵֵָֹֹֹֹלא
ּכלל זה ּגם עליו, הּמֹורה ּפסּוק ׁשאין ּכיון ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּדרּבנן,

מנה ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו נׁשּתּבׁש יראת(b"da)ׁשּכבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
,ּכ לידי ּומהּֿׁשהביאֹו עׂשה. מצות ּבכלל ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹחכמים

עקיבא רּבי ּדברי לי, הּנראה ak:)ּכפי migqt): ְְְֲִִִִִִֵֶַַָ
ּתירא" אלהי bi)"אתֿה' ,e mixac)לרּבֹות ― ְֱִֶֶַָֹ

ּברּבּוי, מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל וחׁשבּו חכמים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּתלמידי
הּנזּכר הּכלל מן zeevn)הּוא b"ixz llka). ְְִִַַָָ

ּכּבּודא מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם ְְִִֶַַַַָָָָֹ
האם bxeg)ּבעל a`)ּבפני מצוה האב ואׁשת ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ּכּבּוד על נֹוספת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעצמּה,
למדנּו האּלה האנׁשים ׁשּכן מרּבּוי(wx)הּגדֹול? ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ©ִֵ

לכּב אמרּוׁשחּיבים bw.)דם. zeaezk)"אתֿאבי" : ְְְִִֶֶַַָָָָ
(ai ,k zeny)ּבעל ּולרּבֹות הּגדֹול אחי לרּבֹות ―ְְִַַַַַָָ

"ואתֿאּמ" ;אּמ(my),אבי אׁשת לרּבֹות ― ְְִִִֵֶֶֶֶַָ
לרּבֹות ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ׁשאמרּו: ְְְֱִֶֶֶַָָֹּכמֹו
אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ּומּדּוע חכמים. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּתלמידי

מּזהּוכבר יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ׁשאם ְְְִֵֶֶֶָָָוהּוא,
להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו לעׂשֹות מחּיב הּדרׁש ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָֻואֹותֹו
הרי ― ּדרּבנן ספק ּבלי ּכּלם ואּלה ― ּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמאיזה
ׁשּפׁשטּה אףֿעלּֿפי הּמצות, ּבכלל אֹותם מֹונים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹהם
הּדברים, מאֹותם ּדבר ׁשּום על מֹורה אינֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָָּדקרא
ּבאמרם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָועל

(.bq zay)ֿואףֿעל ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא אין :ְְְִִֵֵֵַַָ
ּכׁשּמֹוצאים ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשהּתלמּוד (l"fg)ּפי ְְְְִִֵֶֶַַָָ

הּבאּור ּדר על רּבים ענינים מּמּנּו ׁשּלמדּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפסּוק
ּדקרא ּגּופּה וׁשֹואל: הראיֹות, lyוהבאת eheyt) ְְְֲִֵֵַַָָָָ

(`xwn?מדּבר קא mdilrּבמאי did dfa wxe) ְְֵַַָ
(aygzdlעל מסּתּמכים ׁשהם מּכיון אּלא ―ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

חֹולים ּבּקּור עׂשה: מצות ּבכלל מנּו זֹו, ְְְֲִִִִִֵַָָֹׁשגיאה
הּנאמר הּדרׁש ּבגלל מתים, ּוקברת אבלים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻונחּום
ילכּו אתֿהּדר להם "והֹודעּת יתעּלה: ּדבריו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל

יעׂשּון" אׁשר ואתֿהּמעׂשה k)בּה ,gi zeny)והּוא ְְֲֲֲֶֶֶַַַָ
זה על w.)אמרם `nw `aa)זֹו ― אתֿהּדר : ְֶֶֶֶַַָָ

― ּבּה חֹולים; ּבּקּור זה ― ילכּו חסדים; ְְֲִִִִֵֶָָּגמילּות
הּדינין; אּלּו ― ואתֿהּמעׂשה מתים; קברת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֻזֹו
וחׁשבּו הּדין. מּׁשּורת לפנים זֹו ― יעׂשּון ְְְֲֲִִִִֶַַַָאׁשר

מ ּופעּלה מצוהׁשּכלּֿפעּלה היא האּלה ןֿהּפעּלֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻֻֻ
האּלה ׁשּכלֿהּפעּלֹות ידעּו ולא עצמּה, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבפני
הּמצות מּכלל אחת מצוה ּתחת נכנסֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹודֹומיהן
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבפרּוׁש, ּבּתֹורה ְְְְֲִֵֶַַָָָהאמּורֹות

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)זֹו ּובדר . ְְְְֲֵֶֶַָָָ
ּתקּופֹות חּׁשּוב מנּו dpyd)ּגּופּה gel)ּבגלל ּכמצוה ְְְְִִִַָָָ

חכמתכם היא "ּכי הּפסּוק: על הּנאמר ְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָהּדרׁש
העּמים" לעיני e)ּובינתכם ,c mixac)והּוא ― . ְְְִִֵֵֶַַָ

dr.)אמרם zay)ׁשהיא ּובינה חכמה היא איזֹו : ְְִִִֵֶָָָָָ
ּתקּופֹות חּׁשּוב זה אֹומר: הוי העּמים? ְְֱִִֵֵֵֵֶַָלעיני

ַָּומּזלֹות.

מּזה,הלא יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ְֲִִִִֵֶֶָָָֹ
ׁשראּוי יֹותר הּדעת על להעלֹות ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָׁשאפׁשר
מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ּכלּֿדבר וזה ― ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמנֹותֹו
מסּפר היה אז ּכי ― ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמּדֹות
ׁשאנּו ּתחׁשב ׁשּמא רּבים. לאלפים מּגיע ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצות
וׁשאֹותֹו ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָנמנעים
ּבלּתי ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד ְְְְִִִִִַַַַַָָָָהּדין
היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶַַָָָָֹֹנכֹון
ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם מהּֿׁשּנלמד ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכל
מצות. ּתרי"ג והם: ּבפרּוׁש, ּבסיני למׁשה ְְְְְְִִֵֵֶַַַֹֹלֹו

אינםואפּלּו אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבגמרא אמרם לכלֿזה והראיה ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָנמנים.

וחמרין(fh.)ּתמּורה קּלין מאֹות ּוׁשבע אלף : ְְְְִִֵֶֶַָֻֻ
אבלֹו ּבימי נׁשּתּכחּו סֹופרים ודקּדּוקי ׁשוֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּוגזרֹות
ּבןֿקנז עתניאל החזירן ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשל
אתֿ אׁשרֿיּכה ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמּפלּפּולֹו,
ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקריתֿספר

(fiÎfh ,eh ryedi)היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵַַָָָָ
לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ׁשּמּמּנּו הּכֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּס
אין ּכן אם מהּֿׁשּנלמד. ּכל ׁשּנׁשּכח לֹומר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיּתכן

ׁש ּבמּדהספק, אֹו וחמר ּבקל ׁשּנלמדּו הּדינים אֹותם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבימי היּו ּכבר וכלֿאּלּו ― רּבים אלפים היּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחרת
נתּבאר הּנה נׁשּתּכחּו. אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמׁשה
"ּדקּדּוקי על מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹל
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'a xc` d"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(dcerqdמצוה אּבּיי: אמר מצוה? מאי ְְְִִִֵַַַַָָָָמצוה.
מגּלה ּבמקרא ׁשאמרּו ּכמֹו חכמים. ּדברי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹלׁשמע
נתּבאר, ּוכבר תסּור". מ"ּלא צּונּו? היכן חנּכה: ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֻונר
ׁשעמדּו הּׁשלֹום, עליהם הּנביאים, מהּֿׁשּתּקנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּכל
ּובפרּוׁש מּדרּבנן. ּגםּֿכן הּוא ― רּבנּו מׁשה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאחרי

k`:)אמרּו oiaexr)ערּובין ׁשלמה ׁשּתּקן ּבׁשעה : ְְְִִֵֵֶָָָֹֹ
mici)וידים zlihp)חכם" ואמרה: ּבתֿקֹול יצתה ְְְְֲִַַַָָָָָ

וכּו'" לּבי וׂשּמח i`)ּבני ,fk ilyn)ּובמקֹומֹות . ְְְְִִִִַַ
― וידים ּדרּבנן, ― ׁשערּובין ּבארּו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאחרים
מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל ל נתּבאר ּובכ סֹופרים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹמּדברי

ּדרּבנן. נקרא: רּבנּו מׁשה ְְִֵֶַַַַָָָֹאחר

ׁשּמקראהּנה ּתחׁשב ׁשּלא ּכדי זאת, ל ּבארּתי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
נחׁשבמג ― נביאים ּתּקּון ׁשהּוא ּכיון ― ּלה ְְְִִִִֵֶֶָָָ

opaxc)מּדאֹוריתא zeevn x`yl dnec epi`e)ׁשהרי , ְְֲִֵֶַָ
מּדרּבנן zeevna)ערּובין dpnp `le)ׁשהם אףֿעלּֿפי ְִִִֵֵֶַַַָָ

מהּֿׁשּנעלם וזה ּדינֹו. ּובית ּבןּֿדוד ׁשלמה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹּתּקּון
zelecb")מּזּולתנּו zekld" lra)הלּבׁשת מנה ולכן , ְְִֵֵַַָָָָָ

ערם "ּכיֿתראה ּביׁשעיה: ׁשּמצא לפי ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹֻערּמים,
f)וכּסיתֹו" ,gp diryi)לכלל נכנס ׁשּזה ידע ולא . ְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

לֹו" יחסר אׁשר מחסרֹו "ּדי g)אמרֹו: ,eh mixac). ְְְֲֵֶֶַַָֹ
― ספק ׁשּום ּבזה ואין ― הּזה הּצּוּוי ענין ְְִִִֵֵֶֶַַַָָּכי
ונּתן אתֿהערּמים, ונלּביׁש אתֿהרעבים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּנאכיל
ּכּסּוי, לֹו ׁשאין למי וכּסּוי מּצע, לֹו ׁשאין למי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמּצע
ונרּכיב להתחּתן, יכלת לֹו ׁשאין אתֿהּפנּוי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹונּׂשיא
הּתלמּוד ּבדברי ּכמפרסם לרּכב, ׁשּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹֻמי

(:fq zeaezk)ּדי" אמרֹו: לכלל נכנס ְְְִִֵֶֶַָָָׁשּכלֿזה
אּלּו אצל מחּבר הּתלמּוד לׁשֹון ּכאּלּו א ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹֻמחסרֹו".

אחרת ּובלׁשֹון ׂשפה yxetndּבלעגי xaca erh okle) ְְֲֵֶֶַַָָָ
(cenlzaמגּלה מקרא מנּו לא ― ּכ ולּולא ;ְְְִִֵָָָָֹ

ּבסיני. למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו הּמצות ּבין ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹֹוכּדֹומה
ּבׁשבּועֹות הּגמרא מצות(hl.)ּולׁשֹון אּלא לי אין : ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

ּכגֹון להתחּדׁש, ׁשעתידין סיני; הר על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַׁשּנצטּוּו
וקּבלּו" "קּימּו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? מגּלה, ְְְְְְִִִִִִַַַָָמקרא

(fk ,h xzq`):והּוא ּכבר, מהֿׁשּקּבלּו קּימּו ―ְְְְִִֶַָ
והחכמים הּנביאים ׁשּיתּקנּו ּבכלֿמצוה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּיאמינּו

מּכן. ְִִֵַַּכלאחר

מּדרּבנן,אבל ׁשהן עׂשה מצות מנּו מּדּוע ּתמהני: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
לאֿ מצות ּגםּֿכן מנּו ולא ׁשהזּכרנּו, ְְְְְִִֵֶַַָֹֹֹּכמֹו
מצות ּבין ׁשּמנּו ּכמֹו הרי מּדרּבנן? ׁשהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתעׂשה

והּלל, ּברכֹות ּומאה מגּלה ּומקרא חנּכה נר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָֻעׂשה
― לאֿתעׂשה מצות ּבכלל ּגםּֿכן למנֹות להם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהיה

ּכעׂשר ׁשנּיֹות ּכמֹועׂשרים ּכי לאֿתעׂשה? מצות ים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹ
וערוה d`ia)ׁשּכלֿערוה ixeqi`)לאֿתעׂשה היא ְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹ

ּוׁשנּיה ּכלֿׁשנּיה ּכ zeaexwּדאֹוריתא, ody miyp) ְְְְִִַָָָָָ
eid dxezd ony Ð "zeipy" Ð mc`d ly eiaexw ly

(zexzenואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּדרּבנן, לאֿתעׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹהיא
(c dpyn a wxt zenai).סֹופרים מּדברי ׁשנּיֹות :ְְְִִִִֵ

ּבּמׁשנה ׁשּמהּֿׁשאמרּו ּבּתלמּוד, נתּבאר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּוכבר
מאי ואמרּו: הּׁשנּיֹות. לֹומר: רצֹונם מצוה" ְְְְְִִִַַַָָָ"אּסּור

(oeyl edn)וכ חכמים. ּדברי לׁשמע מצוה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֹמצוה?
ׁשהיא חלּוצה, אחֹות הּכלל ּבתֹו למנֹות להם ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָהיה

סֹופרים! ְְִִִֵמּדברי

וכלֿלאּֿכללֹו ּדרּבנן ּכלֿעׂשה מנינּו אּלּו ּדבר: ׁשל ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹ
לאלפים מּגיע הענין היה ּדרּבנן, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָתעׂשה
והּוא: ּכלל, נסּתר ּבֹו ׁשאין ּברּור ּדבר וזה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָרּבים!
ּתרי"ג ּבכלל נחׁשב אינֹו מּדרּבנן מהּֿׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּכל
ואין ּתֹורה ּפסּוקי ּכּלם הּזה ׁשהּסכּום לפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֻמצות,
ׁשהם זה א ׁשּנבאר. ּכמֹו מּדרּבנן, ּדבר ׁשּום ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהם
מקצתם ּומּניחים מּדרּבנן ׁשהם ּדברים מקצת ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמֹונים
ּבׁשּום לקּבלֹו ׁשאיֿאפׁשר ּדבר זה ― ּבחירתם ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלפי
הּכלל ענין ּבארנּו ּוכבר ׁשּיאמרֹו. מי יאמרֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּפנים,
אדם. לׁשּום ספק ׁשמץ נׁשאר ׁשּלא עד וראיתֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה

הּׁשני: מּׁשלׁשהּכלל ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
מּדֹות cenil)עׂשרה illk)אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

למנֹותֹו. ראּוי ְְִִָּברּבּוי,

ׁשרבּכבר הּמׁשנה, ּפרּוׁש על חּבּורנּו ּבראׁש ּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבׁשלׁש נלמדים הּתֹורה מּדֹותּדיני עׂשרה ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ

ּבמּדה ׁשּנלמד וׁשהּדין ּבהן, נדרׁשת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּתֹורה
יׁש אף מחלקת; ּבֹו יׁש ּפעמים הּמּדֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמאֹותן
ואין רּבנּו מּמׁשה מקּבלים ּפרּוׁשים ׁשהם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻּדינים
ּבאחת ראיה עליהם ׁשּמביאים אּלא מחלקת, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבהם
למצא ׁשאפׁשר הּכתּוב מחכמת ׁשּכן מּדֹות. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי"ג
הּקׁש אֹו המקּבל הּפרּוׁש אֹותֹו על הּמֹורה רמז ְֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּבֹו
ּכיון ׁשם. זה ענין ּבארנּו ּוכבר עליו, ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹורה

ּכלֿ לא הרי ― ּכן ׁשּנמצא(dkld)ׁשהּדבר ֲֵֵֶַָָָֹ£¨¨ְִֶָ
עליה נאמר מּדֹות מי"ג ּבמּדה הֹוציאּוה ְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹׁשחכמים
על נאמר לא ּגם א ּבסיני; למׁשה נאמרה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹׁשהיא
על ּבּתלמּוד אֹותֹו סֹומכים ׁשחז"ל מהּֿׁשּנמצא ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹּכל
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יכֹול הּוא ּכי ― מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. מי"ג ְִִִִֶַַַָָָאחת
מהּֿׁשּלא ּכל הּוא: ּכ והענין מקּבל. ּפרּוׁש ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹֻלהיֹות
למד ׁשהּתלמּוד ותמצא ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹּתמצאּנּו
ּבעצמם הם ּפרׁשּו אם מּדֹות, מי"ג ּבאחת ְְְְִִִֵֵַַַָאֹותֹו

ּתֹורה ּגּוף ׁשּזה dxezdn)ואמרּו wlg)ׁשּזה אֹו ְְֶֶֶֶָָ
מקּבלי ׁשהרי למנֹותֹו, ראּוי זה הרי ― ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמּדאֹוריתא

אם(l"fg)הּמסרת אבל מּדאֹוריתא; ׁשהּוא אמרּו ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
הּוא הרי ― ּבפרּוׁש זאת אמרּו ולא זאת ּבארּו ְְְֲֲֵֵֵָֹֹֹֹלא
ּכלל זה ּגם עליו, הּמֹורה ּפסּוק ׁשאין ּכיון ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּדרּבנן,

מנה ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו נׁשּתּבׁש יראת(b"da)ׁשּכבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
,ּכ לידי ּומהּֿׁשהביאֹו עׂשה. מצות ּבכלל ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹחכמים

עקיבא רּבי ּדברי לי, הּנראה ak:)ּכפי migqt): ְְְֲִִִִִִֵֶַַָ
ּתירא" אלהי bi)"אתֿה' ,e mixac)לרּבֹות ― ְֱִֶֶַָֹ

ּברּבּוי, מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל וחׁשבּו חכמים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּתלמידי
הּנזּכר הּכלל מן zeevn)הּוא b"ixz llka). ְְִִַַָָ

ּכּבּודא מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם ְְִִֶַַַַָָָָֹ
האם bxeg)ּבעל a`)ּבפני מצוה האב ואׁשת ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ּכּבּוד על נֹוספת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעצמּה,
למדנּו האּלה האנׁשים ׁשּכן מרּבּוי(wx)הּגדֹול? ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ©ִֵ

לכּב אמרּוׁשחּיבים bw.)דם. zeaezk)"אתֿאבי" : ְְְִִֶֶַַָָָָ
(ai ,k zeny)ּבעל ּולרּבֹות הּגדֹול אחי לרּבֹות ―ְְִַַַַַָָ

"ואתֿאּמ" ;אּמ(my),אבי אׁשת לרּבֹות ― ְְִִִֵֶֶֶֶַָ
לרּבֹות ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ׁשאמרּו: ְְְֱִֶֶֶַָָֹּכמֹו
אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ּומּדּוע חכמים. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּתלמידי

מּזהּוכבר יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ׁשאם ְְְִֵֶֶֶָָָוהּוא,
להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו לעׂשֹות מחּיב הּדרׁש ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָֻואֹותֹו
―הרי ּדרּבנן ספק ּבלי ּכּלם ואּלה ― ּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמאיזה
ׁשּפׁשטּה אףֿעלּֿפי הּמצות, ּבכלל אֹותם מֹונים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹהם
הּדברים, מאֹותם ּדבר ׁשּום על מֹורה אינֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָָּדקרא
ּבאמרם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָועל

(.bq zay)ֿואףֿעל ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא אין :ְְְִִֵֵֵַַָ
ּכׁשּמֹוצאים ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשהּתלמּוד (l"fg)ּפי ְְְְִִֵֶֶַַָָ

הּבאּור ּדר על רּבים ענינים מּמּנּו ׁשּלמדּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפסּוק
ּדקרא ּגּופּה וׁשֹואל: הראיֹות, lyוהבאת eheyt) ְְְֲִֵֵַַָָָָ

(`xwn?מדּבר קא mdilrּבמאי did dfa wxe) ְְֵַַָ
(aygzdlעל מסּתּמכים ׁשהם מּכיון אּלא ―ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

חֹולים ּבּקּור עׂשה: מצות ּבכלל מנּו זֹו, ְְְֲִִִִִֵַָָֹׁשגיאה
הּנאמר הּדרׁש ּבגלל מתים, ּוקברת אבלים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻונחּום
ילכּו אתֿהּדר להם "והֹודעּת יתעּלה: ּדבריו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל

יעׂשּון" אׁשר ואתֿהּמעׂשה k)בּה ,gi zeny)והּוא ְְֲֲֲֶֶֶַַַָ
זה על w.)אמרם `nw `aa)זֹו ― אתֿהּדר : ְֶֶֶֶַַָָ

― ּבּה חֹולים; ּבּקּור זה ― ילכּו חסדים; ְְֲִִִִֵֶָָּגמילּות
הּדינין; אּלּו ― ואתֿהּמעׂשה מתים; קברת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֻזֹו
וחׁשבּו הּדין. מּׁשּורת לפנים זֹו ― יעׂשּון ְְְֲֲִִִִֶַַַָאׁשר

מ ּופעּלה מצוהׁשּכלּֿפעּלה היא האּלה ןֿהּפעּלֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻֻֻ
האּלה ׁשּכלֿהּפעּלֹות ידעּו ולא עצמּה, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבפני
הּמצות מּכלל אחת מצוה ּתחת נכנסֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹודֹומיהן
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבפרּוׁש, ּבּתֹורה ְְְְֲִֵֶַַָָָהאמּורֹות

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)זֹו ּובדר . ְְְְֲֵֶֶַָָָ
ּתקּופֹות חּׁשּוב מנּו dpyd)ּגּופּה gel)ּבגלל ּכמצוה ְְְְִִִַָָָ

חכמתכם היא "ּכי הּפסּוק: על הּנאמר ְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָהּדרׁש
העּמים" לעיני e)ּובינתכם ,c mixac)והּוא ― . ְְְִִֵֵֶַַָ

dr.)אמרם zay)ׁשהיא ּובינה חכמה היא איזֹו : ְְִִִֵֶָָָָָ
ּתקּופֹות חּׁשּוב זה אֹומר: הוי העּמים? ְְֱִִֵֵֵֵֶַָלעיני

ַָּומּזלֹות.

מּזה,הלא יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ְֲִִִִֵֶֶָָָֹ
ׁשראּוי יֹותר הּדעת על להעלֹות ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָׁשאפׁשר
מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ּכלּֿדבר וזה ― ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמנֹותֹו
מסּפר היה אז ּכי ― ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמּדֹות
ׁשאנּו ּתחׁשב ׁשּמא רּבים. לאלפים מּגיע ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצות
וׁשאֹותֹו ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָנמנעים
ּבלּתי ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד ְְְְִִִִִַַַַַָָָָהּדין
היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶַַָָָָֹֹנכֹון
ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם מהּֿׁשּנלמד ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכל
מצות. ּתרי"ג והם: ּבפרּוׁש, ּבסיני למׁשה ְְְְְְִִֵֵֶַַַֹֹלֹו

אינםואפּלּו אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבגמרא אמרם לכלֿזה והראיה ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָנמנים.

וחמרין(fh.)ּתמּורה קּלין מאֹות ּוׁשבע אלף : ְְְְִִֵֶֶַָֻֻ
אבלֹו ּבימי נׁשּתּכחּו סֹופרים ודקּדּוקי ׁשוֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּוגזרֹות
ּבןֿקנז עתניאל החזירן ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשל
אתֿ אׁשרֿיּכה ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמּפלּפּולֹו,
ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקריתֿספר

(fiÎfh ,eh ryedi)היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵַַָָָָ
לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ׁשּמּמּנּו הּכֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּס
אין ּכן אם מהּֿׁשּנלמד. ּכל ׁשּנׁשּכח לֹומר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיּתכן

ׁש ּבמּדהספק, אֹו וחמר ּבקל ׁשּנלמדּו הּדינים אֹותם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבימי היּו ּכבר וכלֿאּלּו ― רּבים אלפים היּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחרת
נתּבאר הּנה נׁשּתּכחּו. אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמׁשה
"ּדקּדּוקי על מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַֹל
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לה'" "והביאם minly")אמרֹו: igaf egafe ..) ְֱִֶַָֻ
(d ,fi `xwie)ּבספרא אמרּו .(my zen ixg` zyxt): ְְְִָָ

ּבּמדּבר ׁשהיא אּלא עׂשה, מצות זֹו ― ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻוהביאם
ּתֹורה ּבמׁשנה ׁשּבאר ּכמֹו mixac)ּבלבד, yneg) ְְְְִִֵֵֵֶָָ

"ּבכלֿאּות אמרֹו: והּוא לדֹורֹות, ּתאוה ּבׂשר ְְְְְֲֵֶַַַַָָָהּתר
ּבׂשר" ּתאכל נפׁש(k ,ai my)צרי היה אּלּו . ְְִִַַָָָָָֹ

מהּֿׁשּצּוה ּכל היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל ְִִֶֶֶַַָָָֹֹֻלמנֹות
― ׁשּמת הּיֹום עד לנביא ׁשהיה מןֿהּיֹום מׁשה ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבֹו
מּׁשלׁשֿ יֹותר ― לדֹורֹות הּנֹוהגֹות הּמצות ְְְְֲִִִֵַַַֹֹמּלבד
ּבמצרים ּׁשּנּתנּה ּכלֿמצוה נמנה אם מצות, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹמאֹות
ּדברי ּכּלם ― וזּולתם ּבּמּלּואים מהּֿׁשּבא ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻוכל
ׁשּלא ּכיון א לאֿתעׂשה. ּומהם עׂשה מהם ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתֹורה,
ּתּמנה ׁשּלא ּבהכרח יתחּיב אתּֿכּלן, למנֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיּתכן
ׁשּלקח זּולתנּו, ׁשעׂשה ּכמֹו ולא מהן; אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף

העזר ּדר על dnlyd)אחדֹות jxevl)ּכׁשּנלאה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ
להּׂשיגֹו מהּֿׁשרצינּו זהּו ― הּמנין. את ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹלמצא

הּזה. ְֶַַָּבּכלל

הרביעי: לכלֿהּכלל הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

אּלאיׁש מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, אתֿהּמצות ְְְֲִִִֵֶַַָֹֹֹֻּכֹוללים
מהּֿׁשהזהרּתי מּכל והּׁשמר עליו ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשּצּויתי
ּׁשּצּויתי מּמה ּדבר ּבׁשּום ּתמרה אל אֹו: ְְִִִִִֶֶֶַַַָָמּמּנּו,
ּכמצוה הּזה הּצּוּוי את למנֹות מקֹום אין הכי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו.
ּדבר איזה לעׂשֹות מצּוה ׁשאינֹו לפי עצמּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבפני
מזהיר אינֹו וגם עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד ― ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻמסּים
לאֿתעׂשה. מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֻמּמעׂשה

למׁשל ,אליכםּכ אמרּתי אׁשר "ּובכל אמרֹו: , ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָֹ
bi)ּתּׁשמרּו" ,bk zeny)אתֿחּקֹותי" אמרֹו: ּוכגֹון , ְְִֵֶַָָֻ
hi)ּתׁשמרּו" ,hi `xwie)"ּתעׂשּו "ואתֿמׁשּפטי ,my) ְְְֲִִֶַַָֹ
(c ,gi"אתּֿבריתי "ּוׁשמרּתם ,(d ,hi zeny), ְְְִִֶֶַ

אתֿמׁשמרּתי" l)"ּוׁשמרּתם ,gi `xwie)והרּבה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַ
"קדֹוׁשים ׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו ּוכבר ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכאּלּו.

a)ּתהיּו" ,hi my)ולא עׂשה, מצות מּכלל מצוה ְְְְְֲִִִִֵַָֹֹ
"והתקּדׁשּתם ּתהיּו", "קדׁשים ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָֹידעּו

קדׁשים" cn)והייתם ,`i my)לקּים צּוּוים הם ― ְְְִִִִִֵֵֶַֹ
ּכל ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ּכאּלּו ְְֱֲִֵַַַָָָָֹּכלֿהּתֹורה,
מהּֿׁשהזהרּתי מּכל ותּׁשמר עליו, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשּצּויתי

ספרא ּולׁשֹון my)מּמּנּו. miyecw zyxt)קדׁשים : ְְְִִִֶָֹ
מּכלֿ הּבדלּו ּכלֹומר: היּו, ּפרּוׁשים ― ְְְְֱִִִִַָָּתהיּו

אמרּו: ּובּמכלּתא מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּתֹועבֹות
לי" ּתהיּון קדׁש l)"ואנׁשי ,ak zeny)איסי ― ְְְִִִִֵֶַֹ

מחּדׁש ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ְְְֵֵֶֶַַָָָּבןֿיהּודה
ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ליׂשראל ְְְְְִִִֵֶַָָָָֻמצוה

הּזה עֹומד(ycgzpy)הּצּוּוי dxhnk)אינֹו epi`) ִֵֵֶַַ
ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה קׁשּור הּוא אּלא עצמֹו, ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּבפני
yecwd ly "devn" meiw ly dwenrd zernynl)

(`ed jexa:נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן
"קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹּתהיּו"
הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות זֹו אֹומרים: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיינּו
על נאמר לא ּכ לקּימן? ׁשּצּוה אליהן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנרמז

מצו ׁשהּוא ּבֹו וכּיֹוצא תהיּו" ׁשּלא"קדֹוׁשים לפי ה ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
ספרי ּולׁשֹון מּמהּֿׁשּידענּו. חּוץ ּדבר לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָצּוה

(n ,eh xacna)קדּׁשת זֹו ― קדׁשים" "והייתם :ְְְִִִֶַֹֻ
ּומןֿהּכלל לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר הּנה ― ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמצות.
לבבכם" ערלת את "ּומלּתם אמרֹו: ּכן ּגם ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּזה

(fh ,i mixac)לכלֿהּמצות ותׁשמע ּתּכנע ּכלֹומר: ,ְְְְְִִִַַַַָָֹ
עֹוד" תקׁשּו לא "וערּפכם וכן זכרן. (my)ׁשּקדם ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ

מהּֿׁשּצּויתי ּכל ּבקּבלת ּתמרּו אל לֹומר: ְְְִִִֶַַַַַַָֹרצֹונֹו
עליו. ּתעבר ְֲַַָָֹואל

החמיׁשי: ּכמצוההּכלל הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

ואפׁשריׁש לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי מכלל ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹלחׁשב
הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל אמרֹו: ּכגֹון וזה ְְְְְִֶַַַָָָֹעצמֹו.

וגֹו'(dyxb)אׁשרֿׁשּלחּה לקחּתּה `xyלׁשּוב ixg`) ְְְְֲִֶַָָָ
(d`nhed"אתֿהארץ תחטיא c)ולא ,ck mixac), ְֲִֶֶַָָֹ

לאּסּור טעם אתֿהארץ" תחטיא "ולא אמרֹו: ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּכן
הרי ― זאת ּתעׂשה אם אמר: ּכאּלּו ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹמהּֿׁשּקדם,
"אלֿ אמרֹו: למׁשל, ,וכ ּבארץ. ׁשחיתּות ְְְְְִֶֶַַָָָָָָּתרּבה

הארץ" ולאֿתזנה להזנֹותּה אתּֿבּת (xwie`ּתחּלל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
(hk ,hi;טעם ― הארץ" "ולאֿתזנה אמרֹו: ׁשּכן ,ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתזנה ׁשּלא ּכדי הּזה, אּסּור ׁשּטעם אמר: ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּכאּלּו
ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו "ולא אמרֹו: וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהארץ.

(bn ,`i my)הּמינים אּסּור ׁשהזּכיר אחרי ,(igd on) ְֲִִִִִֵֶַַ
אלֿ ואמר: לכ טעם ונתן אכילתם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאסרה
הּלאו על ׁשהעברה אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּתּטּמאּו

ּבספרי אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. טמאת dl,הּזה xacna) ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֻ
(clׁשּלא האזהרה ׁשּקדמה אחרי יתעּלה ּדבריו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעל
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'a xc` d"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

lirlc)סֹופרים" `xnbd oeyl)מהּֿׁשּלא ׁשּכל לפי , ְְִִֶֶַֹֹ
סֹופרים. מּדברי הּוא הרי ― ּבפרּוׁש ּבסיני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָׁשמעּו
למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות ׁשּתרי"ג נתּבאר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהּנה
עׂשרה ּבׁשלׁש מהּֿׁשּנלמד ּכל ּבהן מנּו לא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבסיני
ּכלֿׁשּכן ― הּׁשלֹום עליו ּבזמּנֹו לא אפּלּו ְֲִִִֵֶַַָָָָֹמּדֹות,
רק אּלא מאחר. ּבזמן מהּֿׁשּנלמד ּבהן נמנה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
והּוא, ּבׁשמֹו. ׁשּנמסר ּפרּוׁש מהּֿׁשהיה נמנה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָזה
אסּור זה ׁשּדבר ּבפרּוׁש, הּקּבלה נֹוׂשאי ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאמרּו
ׁשהּוא ׁשּיאמרּו אֹו ּתֹורה; מּדברי ואּסּורֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָֹלעׂשֹותֹו
מּפי נלמד ׁשהרי אֹותֹו, נמנה אז ― ּתֹורה ְְֲִִִִֵֶֶַָָּגּוף
ּבענינֹו הזּכירּו ולא הּמּדֹות; ּבאחת ולא ְְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֹהּקּבלה,
מּדֹות מי"ג ּבאחת ראיה עליו והביאּו הּמּדֹות ְְְִִִִֵַַַַַָָָָאחת
ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכתּוב, חכמת להראֹות ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

ְִַָהּמׁשנה.

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹותהּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

למׁשהּדע לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
הּמצות מסּפר הּוא זה ׁשּמסּפר מֹורה, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹּבסיני"
נֹוהגֹות ׁשאינן ׁשּמצות לפי לדֹורֹות. ְְְֲֲִִֵֶֶַָֹהּנֹוהגֹות
ואם ּבסיני נאמרּו אם ּבסיני, קׁשר להן אין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָלדֹורֹות
מּתן לעּקר אּלא "ּבסיני" ּבאמרם נתּכּונּו ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹלא.
"עלה יתעּלה: ה' מאמר וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּתֹורה

וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה ck,אלי zeny) ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָ
(aiאמרּו ּובפרּוׁש .(:bk zekn)?קראּה מאי :edn) ְְְֵַַָָ

(zeevn b"ixz opyiy epcnl myny weqtdּתֹורה"ָ
מֹור מׁשה וגֹו"צּוהּֿלנּו c)ׁשה ,bl mixac):ּכלֹומר , ְְִֶַָָָָֹ

ׁשהּוא ּת'ֹו'ר'ה', ו"אנכי"(ixhniba`)מנין תרי"א; ְְִִֶַָָֹ
ּובאּלה ׁשמעּום; הּגבּורה מּפי "ל יהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹו"לא

מצות. ּתרי"ג `epנׁשלמּו `wec df weqtn recn) ְְְְִִַַֹ
(:zeevnd oipn micnelׁשהּדבר זה, ּבסימן ְִֶֶַַַָָָָָהּכּונה

מנין הּוא מּמּנּו אּלא ׁשמענּוהּו ולא מׁשה לנּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּצּוה
ואֹותּה קהּלת(wec`)ּת'ֹו'ר'ה' "מֹורׁשה קרא: ְְִַָָָָָָ

אינּה לדֹורֹות נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה ― ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹיעקב"
ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא לא ׁשּכן לנּו, ְְִֵֶֶָָָָָָָָֹֻמֹורׁשה
עלֿ הּׁשמים "ּכימי ׁשּנאמר: ּכמֹו לדֹורֹות, ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָהּקּים

k`)הארץ" ,`i my)ּׁשאמרּו ּומּמה .zyxt `negpz) ְִֶֶַָָָ
(`vzלאדם מצּוה ּכאּלּו ואבר ׁשּכלֿאבר זאת: ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּגם

מעברה מזהירֹו ּכאּלּו ויֹום וכלֿיֹום מצוה, ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָלעׂשֹות
לעֹולם, יחסר לא הּזה ׁשהּמנין מֹוכיח זה והרי ―ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מּכלל לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות היּו אּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹאבל

ׁשּבֹו ּבזמן חסר הּזה הּמסּפר היה אז ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמנין,
זה מאמר היה ולא הּמצוה, אֹותּה חֹובת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמסּתּימת

(b"ixz oipn).מסּים ּבזמן אּלא ְְִֶַָָָֻנכֹון

―(b"da)זּולתנּוואמנם ּומנה הּזה ּבעּקר ּגם טעה ְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּבדחק נתּון xtqnd)ּכׁשהיה milydl ick) ְְִֶָָָָ

הּקדׁש" את ּכבּלע לראֹות יבאּו "ולא ―xacna) ְְְִֶֶַַַָֹֹֹ
(k ,cÐ "zrila" Ð zfix` zra zrbl miiell oi`y)

(milkdמנה וגם ,dpy miying oane :weqtd zligz) ְַָָ
(.. dceard `avn aeyi"עֹוד יעבד dk)"לא ,g my) ֲַֹֹ

ּבענין ―(zcear)אינן אּלּו ּגם אבל הלוּים. ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
ׁשאמרּו אףֿעלּֿפי ּבּמדּבר, אּלא לדֹורֹות ְְְֲִִֶֶַַַָָָנֹוהגֹות

(:`t oixcdpq)אתֿהּקסוה לגֹונב רמז :ilk)Ð zxy ְְֵֶֶֶַַָ
("zeeyw""לראֹות יבאּו "לא ―z` rlak") ְִָֹֹ

(ycewd ilk z` miapeby Ð "ycewdּבאמרם ּדי ְְֲֵַָָהרי
אינֹו וגם זה; ּבענין אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ"רמז",
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּכלל

zezixkc)ּבּתֹוספּתא ` wxt)ּובסנהדרין(.bt). ְְְְִֶֶַַָ

―אכן האּלה אתֿהּלאוין ׁשּמנה מי על ּתמהני ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
"איׁש הּמן: ּבענין אתֿהּפסּוק מנה לא ְְִִֶַַַַַָָָָֹמּדּוע

עדּֿבקר" מּמּנּו hi)אלֿיֹותר ,fh zeny)אמרֹו וכן ? ְְִֵֵֶֶַַָֹ
ּבם ואלּֿתתּגר אתֿמֹואב "אלּֿתצר ְְְִִֶֶַַַַָָָָיתעּלה:

h)מלחמה" ,a mixac)ּבני ּבענין ׁשּבא הּלאו וכן ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּבם" ואלּֿתתּגר "אלּֿתצרם hi)עּמֹון: ,my)אף . ְְְִֵַַַַָָֻ

הּפסּוק: את עׂשה מצות ּבכלל למנֹות לֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהיה
עלֿנס" אתֹו וׂשים ׂשרף ל g)"עׂשה ,`k xacna); ְְֲִֵֵַָָֹ

מלאֿהעמר ותןֿׁשּמה אחת צנצנת "קח ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהּפסּוק
bl)מן" ,fh zeny)הּמכס ּתרּומת ׁשּמנּו ּכׁשם , ְְֵֶֶֶַַָָ

(oicn zfiaa):למנֹות להם היה וכן הּמזּבח. ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻוחנּכת
ימים" לׁשלׁשת נכֹונים eh)"היּו ,hi my)וכן , ְְְֱִִִֵֶָֹ
אלֿירעּו" והּבקר b)"ּגםֿהּצאן ,cl my)ֿו"אל ְְְִַַַַַָָֹ

אלֿה'" לעלֹות ck)יהרסּו ,hi my).ּכאּלה ורּבים , ְְֱֲִֵֶֶֶַַָ
מצות הן ׁשּכלֿאּלּו ׂשכל, ּבעל יסּתּפק לא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹהרי
אּלא ― ולאו עׂשה ― ּבסיני למׁשה לֹו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמרּו
אין ולכן לדֹורֹות, נֹוהגֹות ואינן ׁשעה לפי ּכּלן ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָֻׁשהן
ּברכֹות למנֹות ּגם אין הּזה העּקר לפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָלמנֹותן.

הּמזּבחּוק ּבנין ולא ועיבל, ּבגריזים ׁשּנצטּוּו ללֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
לפי ― ּכנען לארץ ּבבֹואנּו לבנֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַׁשּנצטּוינּו
העׂשה, לא ּגם ׁשעה. לפי מצות ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשּכלֿאּלּו
לאכל ׁשּנרצה ּכלּֿבהמה ׁשלמים להקריב ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנצטּוינּו
והּוא ּבּמדּבר, ּבמיחד צּוה ׁשּכלֿזה לפי ― ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֻֻמּמּנה
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קכי 'a xc` d"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לה'" "והביאם minly")אמרֹו: igaf egafe ..) ְֱִֶַָֻ
(d ,fi `xwie)ּבספרא אמרּו .(my zen ixg` zyxt): ְְְִָָ

ּבּמדּבר ׁשהיא אּלא עׂשה, מצות זֹו ― ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻוהביאם
ּתֹורה ּבמׁשנה ׁשּבאר ּכמֹו mixac)ּבלבד, yneg) ְְְְִִֵֵֵֶָָ

"ּבכלֿאּות אמרֹו: והּוא לדֹורֹות, ּתאוה ּבׂשר ְְְְְֲֵֶַַַַָָָהּתר
ּבׂשר" ּתאכל נפׁש(k ,ai my)צרי היה אּלּו . ְְִִַַָָָָָֹ

מהּֿׁשּצּוה ּכל היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל ְִִֶֶֶַַָָָֹֹֻלמנֹות
― ׁשּמת הּיֹום עד לנביא ׁשהיה מןֿהּיֹום מׁשה ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבֹו
מּׁשלׁשֿ יֹותר ― לדֹורֹות הּנֹוהגֹות הּמצות ְְְְֲִִִֵַַַֹֹמּלבד
ּבמצרים ּׁשּנּתנּה ּכלֿמצוה נמנה אם מצות, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹמאֹות
ּדברי ּכּלם ― וזּולתם ּבּמּלּואים מהּֿׁשּבא ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻוכל
ׁשּלא ּכיון א לאֿתעׂשה. ּומהם עׂשה מהם ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתֹורה,
ּתּמנה ׁשּלא ּבהכרח יתחּיב אתּֿכּלן, למנֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיּתכן
ׁשּלקח זּולתנּו, ׁשעׂשה ּכמֹו ולא מהן; אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף

העזר ּדר על dnlyd)אחדֹות jxevl)ּכׁשּנלאה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ
להּׂשיגֹו מהּֿׁשרצינּו זהּו ― הּמנין. את ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹלמצא

הּזה. ְֶַַָּבּכלל

הרביעי: לכלֿהּכלל הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

אּלאיׁש מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, אתֿהּמצות ְְְֲִִִֵֶַַָֹֹֹֻּכֹוללים
מהּֿׁשהזהרּתי מּכל והּׁשמר עליו ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשּצּויתי
ּׁשּצּויתי מּמה ּדבר ּבׁשּום ּתמרה אל אֹו: ְְִִִִִֶֶֶַַַָָמּמּנּו,
ּכמצוה הּזה הּצּוּוי את למנֹות מקֹום אין הכי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו.
ּדבר איזה לעׂשֹות מצּוה ׁשאינֹו לפי עצמּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבפני
מזהיר אינֹו וגם עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד ― ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻמסּים
לאֿתעׂשה. מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֻמּמעׂשה

למׁשל ,אליכםּכ אמרּתי אׁשר "ּובכל אמרֹו: , ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָֹ
bi)ּתּׁשמרּו" ,bk zeny)אתֿחּקֹותי" אמרֹו: ּוכגֹון , ְְִֵֶַָָֻ
hi)ּתׁשמרּו" ,hi `xwie)"ּתעׂשּו "ואתֿמׁשּפטי ,my) ְְְֲִִֶַַָֹ
(c ,gi"אתּֿבריתי "ּוׁשמרּתם ,(d ,hi zeny), ְְְִִֶֶַ

אתֿמׁשמרּתי" l)"ּוׁשמרּתם ,gi `xwie)והרּבה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַ
"קדֹוׁשים ׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו ּוכבר ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכאּלּו.

a)ּתהיּו" ,hi my)ולא עׂשה, מצות מּכלל מצוה ְְְְְֲִִִִֵַָֹֹ
"והתקּדׁשּתם ּתהיּו", "קדׁשים ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָֹידעּו

קדׁשים" cn)והייתם ,`i my)לקּים צּוּוים הם ― ְְְִִִִִֵֵֶַֹ
ּכל ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ּכאּלּו ְְֱֲִֵַַַָָָָֹּכלֿהּתֹורה,
מהּֿׁשהזהרּתי מּכל ותּׁשמר עליו, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשּצּויתי

ספרא ּולׁשֹון my)מּמּנּו. miyecw zyxt)קדׁשים : ְְְִִִֶָֹ
מּכלֿ הּבדלּו ּכלֹומר: היּו, ּפרּוׁשים ― ְְְְֱִִִִַָָּתהיּו

אמרּו: ּובּמכלּתא מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּתֹועבֹות
לי" ּתהיּון קדׁש l)"ואנׁשי ,ak zeny)איסי ― ְְְִִִִֵֶַֹ

מחּדׁש ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ְְְֵֵֶֶַַָָָּבןֿיהּודה
ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ליׂשראל ְְְְְִִִֵֶַָָָָֻמצוה

הּזה עֹומד(ycgzpy)הּצּוּוי dxhnk)אינֹו epi`) ִֵֵֶַַ
ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה קׁשּור הּוא אּלא עצמֹו, ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּבפני
yecwd ly "devn" meiw ly dwenrd zernynl)

(`ed jexa:נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן
"קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹּתהיּו"
הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות זֹו אֹומרים: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיינּו
על נאמר לא ּכ לקּימן? ׁשּצּוה אליהן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנרמז

מצו ׁשהּוא ּבֹו וכּיֹוצא תהיּו" ׁשּלא"קדֹוׁשים לפי ה ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
ספרי ּולׁשֹון מּמהּֿׁשּידענּו. חּוץ ּדבר לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָצּוה

(n ,eh xacna)קדּׁשת זֹו ― קדׁשים" "והייתם :ְְְִִִֶַֹֻ
ּומןֿהּכלל לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר הּנה ― ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמצות.
לבבכם" ערלת את "ּומלּתם אמרֹו: ּכן ּגם ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּזה

(fh ,i mixac)לכלֿהּמצות ותׁשמע ּתּכנע ּכלֹומר: ,ְְְְְִִִַַַַָָֹ
עֹוד" תקׁשּו לא "וערּפכם וכן זכרן. (my)ׁשּקדם ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ

מהּֿׁשּצּויתי ּכל ּבקּבלת ּתמרּו אל לֹומר: ְְְִִִֶַַַַַַָֹרצֹונֹו
עליו. ּתעבר ְֲַַָָֹואל

החמיׁשי: ּכמצוההּכלל הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

ואפׁשריׁש לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי מכלל ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹלחׁשב
הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל אמרֹו: ּכגֹון וזה ְְְְְִֶַַַָָָֹעצמֹו.

וגֹו'(dyxb)אׁשרֿׁשּלחּה לקחּתּה `xyלׁשּוב ixg`) ְְְְֲִֶַָָָ
(d`nhed"אתֿהארץ תחטיא c)ולא ,ck mixac), ְֲִֶֶַָָֹ

לאּסּור טעם אתֿהארץ" תחטיא "ולא אמרֹו: ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּכן
הרי ― זאת ּתעׂשה אם אמר: ּכאּלּו ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹמהּֿׁשּקדם,
"אלֿ אמרֹו: למׁשל, ,וכ ּבארץ. ׁשחיתּות ְְְְְִֶֶַַָָָָָָּתרּבה

הארץ" ולאֿתזנה להזנֹותּה אתּֿבּת (xwie`ּתחּלל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
(hk ,hi;טעם ― הארץ" "ולאֿתזנה אמרֹו: ׁשּכן ,ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתזנה ׁשּלא ּכדי הּזה, אּסּור ׁשּטעם אמר: ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּכאּלּו
ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו "ולא אמרֹו: וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהארץ.

(bn ,`i my)הּמינים אּסּור ׁשהזּכיר אחרי ,(igd on) ְֲִִִִִֵֶַַ
אלֿ ואמר: לכ טעם ונתן אכילתם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאסרה
הּלאו על ׁשהעברה אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּתּטּמאּו

ּבספרי אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. טמאת dl,הּזה xacna) ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֻ
(clׁשּלא האזהרה ׁשּקדמה אחרי יתעּלה ּדבריו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעל
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a'קכב xc` d"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(`iadl).ספק ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַָָָקרּבן
הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ּבאר ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחרּֿכ
מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואמר
לא ואם יֹונה; ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יביא ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹּדמיה,
קרּבן הּוא וזה ― סלת האיפה עׂשירית יביא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹיּוכל,
הּקרּבן מהּו ּבאּור, אּלא אינֹו זה הּנה ויֹורד. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעֹולה
מצות ׁשלׁש ּכאן למנֹות אין א עליו. ְְִִֵַַָָָָָֹֹֻהּמּטל
ואחרּֿכ ּבהמה להקריב ׁשּצּוה הּמצוה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹולאמר:
הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף להקריב ׁשּצּונּו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָהּמצוה

האיפ עׂשירית להקריב ׁשאינםׁשּצּונּו לפי ― ה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
קרּבן ׁשּיקריב והיא: אחת, מצוה אּלא צּוּוין ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה
אם ּכ אֹו ּכ הּוא הּקרּבן ואֹותֹו ׁשגגתֹו, ְְְִִַַָָָָָעל
מצות, ׁשגגת ּכן ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאיֿאפׁשר

ּבוּיקרא אמר ׁשהּכתּוב c)והּוא my)ׁשּׁשגג ׁשּמי , ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
עׂשה מצות וזֹו ― קרּבן יקריב ה' מצות על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָועבר
ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת הּׁשֹוגג ׁשּיקריב והיא: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאחת,
ּבֹו ויׁש ּכרת, זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשגגה
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות והיא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹמעׂשה

a)ּבפרּוׁש zeipynd)הֹוריֹות(dncwda)ּוכרתֹותwxt) ְְֵֵָ
(a dpyn ּבענין` הלכֹות הּכתּוב ּפרט אחרּֿכ .ְְֲִַַַַַָָָָ

הּׁשֹוגג אם ואמר: מקראֹות עליו וכתב זה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָקרּבן
הּוא ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה יקריב ― הארץ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָמעם
― ּגדֹול ּכהן הּוא ואם ׂשעיר; יקריב ― ְְִִִִֵַָָָֹנׂשיא
― ּבעבֹודהֿזרה ּדוקא הּׁשגגה אם אבל ּפר. ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָיקריב
אֹו הדיֹוט אֹו נׂשיא ׁשהּוא ּבין ׂשעירה הּׁשֹוגג ְְְִִִֵֵֶֶַַָָיקריב
ׁשּמהן הּבהמֹות מיני ׁשּנּוי עלֿידי א ּגדֹול. ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן
― האחד הּקרּבן יהפ לא אתֿהּקרּבן, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמקריבים
מצות ׁשּיהיה עד לרּבים, ― ׁשֹוגג קרּבן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא
צריכים היינּו ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבה.
ּכׁשּתי 'ׂשעירה' אֹו 'ּכׂשּבה' אתֿאמרֹו ּגםּֿכן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָלמנֹות
בני 'ׁשני אֹו תֹורים' 'ׁשּתי אמרֹו וגם ― ְְְְְְִִֵֵֵַָֹמצות
הּצּוּוי אּלא ּכן; הּדבר ואין ― מצות ּכׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיֹונה'

(`iadl)לאֹותֹו מביא וׁשּזה עׂשה, מצות הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָקרּבן
זהּו ― ׂשעיר מביא ואחר ׂשעירה, עצמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּקרּבן
הּמצות מּתנאי ּכלּֿתנאי ואין קרּבן, אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹמּתנאי
ּבֹו הּטעּות ּכי היטב, זה ענין הבן ּכמצוה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנחׁשב

נבֹון. אּלא ּבּה ירּגיׁש לא ְְִִֶֶֶַָָָֹנסּתרת,

אםמהּסּוג מארסה ׁשּנערה יתעּלה, אמרֹו ּגם הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
― ּכהן ּבת היא ואם ּבסקילה; ― ְְְִִִִֵַָָָֹזנתה
ׁשּזנתה. איׁש אׁשת ענׁש ּדין הׁשלמת זֹוהי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבׂשרפה;

ׁשּׁשמעּתי ּכלֿמי ּבזה טעה מֹוניםּוכבר ׁשּכן עליו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ּכהן ּובת מצוה, מארסה ונערה מצוה, איׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאׁשת
ׁשאבאר, ּכמֹו הּוא אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָמצוה

תנאף" "לא יתעּלה ׁשאמרֹו ci)והּוא: ,k zeny)― ְְְְִִֶֶַָָֹ
ּבּקּבלה, ּובא הּמצות, מּכלל אחת מצוה ְְְִִִִַַַַַָָָָָֹהיא
ּבא אחרּֿכ איׁש; לאׁשת אזהרה הּזה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּלאו
זה לאו על ׁשהעֹובר ּובאר, זֹו אזהרה אחר ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתּוב
והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת אמרֹו: והּוא ְְְֵֵֵֶַַַָָָֹֹיהרג

(i ,k `xwie)אתּֿתֹורת הּכתּוב הׁשלים אחרּֿכ .ְִִֶַַַַָָ
"מֹותֿ ׁשאמרֹו ואמר, ּתנאים ּבֹו והתנה הּזה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹהענׁש
אׁשת אם חּלּוקים: ּבֹו יׁש והּנאפת" הּנאף ְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹיּומת
ואם נׂשרפת; היא הרי ― ּבתּֿכהן היא זֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַֹאיׁש
נסקלת; היא הרי ― ּבתּולה מארסה נערה ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹהיא
ּבחנק. היא הרי ― ּכהן ּבת ואינּה ּבעּולה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹואם
סּוגי ּפרּוט עלֿידי לרּבֹות הֹופכֹות הּמצות אין ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹאבל
אׁשת אּסּור מּגדר יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּמיתה,

ּבסנהדרין אמרּו ּובפרּוׁש היּו(p`:)איׁש. הּכל : ְְְְְִִֵֶַַָָֹ
אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא ― ונאפת נאף ְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹּבכלל
רצֹונם לׂשרפה. ּכהן ואתּֿבת לסקילה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
והּוא הּכל, ּכֹולל איׁש אׁשת ׁשאּסּור ּבזה, ְִִֵֵֶֶֶַַָֹלֹומר
והּנאפת"; הּנאף "מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ְֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשאמר
למקצתן וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ׁשחּלק ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
צרי היה אּלּו אבל סקילה. ּולמקצתן ְְְְֲִִִִֵָָָָָָָָׂשרפה
ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא מאחר הּמצוה ּדין ּפרּוט ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָלמנֹות
― ּבׁשגגה "מּכהֿנפׁש למנֹות ׁשּלא צריכים ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹהיינּו
הלכֹות ּפרט ׁשהּכתּוב ּכיון אחת, ּכמצוה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּגֹולה"

זֹו dl)מצוה xacna):ּכ למנֹות לנּו והיה . ְְְִִָָָָָ
― הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: ְְְִִִִֶֶַַַַָָָמהּֿׁשאמר
"ואם אמרֹו: ― הּׁשנּיה והּמצוה אחת; ְְְְְְִִִִַַַַָָָָמצוה
והּמצוה הּכהּו"; ּבּה אׁשרֿימּות יד ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָּבאבן

אׁשרֿימּותהּׁש עץֿיד בכלי "אֹו אמרֹו: ― ליׁשית ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
"ּגאל אמרֹו: ― הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ְְְְִִִִֵַָָָָֹּבֹו
החמיׁשית והּמצוה אתֿהרצח"; ימית הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּדם
והּמצוה יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה "ואם אמרֹו: ―ְְְְְְְֳִִִֶֶַָָָ
ּבצדּיה"; עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― ְְְִִִִִִַָָָָהּׁשּׁשית
הּכהּו באיבה "אֹו אמרֹו: ― הּׁשביעית ְְְְְִִִִֵַַָָָָוהּמצוה
ּבפתע "ואם אמרֹו: ― הּׁשמינית והּמצוה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָבידֹו";
אמרֹו: ― הּתׁשיעית והּמצוה הדפֹו"; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹּבלאֿאיבה
והּמצוה צדּיה"; ּבלא ּכלּֿכלי עליו אֹוֿהׁשלי"ְְְְְְִִִִִַָָָָָֹ
ּבּה אׁשרֿימּות בכלֿאבן "אֹו אמרֹו: ― ְְֲֲִִֶֶֶָָָָָהעׂשירית
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אתֿהארץ" תטּמא "ולא לרֹוצח: ּכפר ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלקחת
(cl ,dl xacna)ּדמי ׁשּׁשפיכת הּכתּוב, מּגיד ם― ְִִִֶַַַָָ

טעם הּזה ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה אתֿהארץ. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמטּמא
אמרּו וכן אחר. ּדבר ׁשהּוא לא הּקֹודם, ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹלּלאו

(.fh migaf)יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש :lecbd odkd) ְִִֵֵַָֹ
(ycwnd zian"יחּלל ai)ולא ,`k `xwie)הא ― ְְֵַָֹ

הּזה, ּבּכלל ּגם זּולתנּו טעה ּוכבר חּלל. יצא ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָאם
אכן התּבֹוננּות. ּבלי ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּומנה
לֹו: ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ׁשּמנה מי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹיתּבּיׁש
לֹו ּתהיה לא ואז מזהיר? הּוא מה על הּזה ְְְִִֶֶַַַַָָָֹהּלאו
וזה ― מנינֹו ּבּטּול יתּברר ּובכ ּכלל, ְְְְְְִִִֵֶָָָָָּתׁשּובה

הּזה. ּבּכלל לבאר ְְִֵֶֶַַַָָָמהּֿׁשרצינּו

הּׁשּׁשי: ולאֿתעׂשה,הּכלל עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה למנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹיׁש

לאֿתעׂשה. מצות ְֲִִֶַֹֹעם

ולאֿתעׂשהּדע עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ
איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: מּׁשלׁשה אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹעל
לאֿתעׂשה, מצות עליו והעברה עׂשה, מצות ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדבר
הּמלאכה ׁשעׂשּית ּוׁשמּטה, ויֹוםֿטֹוב ׁשּבת ְְְְֲִִֶַַַָָָָּכגֹון
― ּבהם והּׁשביתה לאֿתעׂשה, מצות ― ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹּבהם
― ּכּפּור יֹום צֹום וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָמצות
אֹו לאֿתעׂשה. מצות ― ּבֹו והאכילה עׂשה, ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָֹמצות
אֹונס על אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיה

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה רע: ׁשם hiּומֹוציא ,ak mixac) ְְְִִִֵֶָָ
(hkÎeֿלא" אמר: ואחרּֿכ עׂשה, מצות וזֹו ―ְְְֲִֵַַַַָָֹ

ּכלֿימיו" לׁשּלחּה לאֿ(my)יּוכל מצות וזֹו ― ְְְְִַַַָָָָֹ
יּנתק ואחרּֿכ קדם הּלאו ׁשּיהא אֹו (lhai)תעׂשה. ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

elhan)לעׂשה "dyr"d meiwy)ֿלא" אמרֹו: ּכגֹון ְְֲֵַָֹ
עלֿהּבנים" האם e)תּקח ,ak my)ׁשּלחו" :אחרּֿכ ְִִֵֵַַַַַַַָָָ

אתֿהאם" f)ּתׁשּלח ,my)למנֹות יׁש מאּלּו ּכלֿמין . ְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּבכלל ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ּבכלל ׁשּבּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹעׂשה
חכמים [אמרּו] ׁשּבפרּוׁש לפי ― לאֿתעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹמצות
לאֿ ּומצות עׂשה מצות ׁשהיא מהן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּבכלֿאחת
ולאו ׁשּבּה עׂשה אֹומרים: ּפעמים והרּבה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָתעׂשה,
ענין אינֹו ׁשּבּה העׂשה ׁשענין ּברּור, ּדבר וזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּה:
אחד על ׁשּצּוה נפרדים, ענינים ׁשני והם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּלאו
טעה ׁשּמיׁשהּו זֹוכר ואיני האחר; על והזהיר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהם

עּתה. זֹוכר ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבּכלל

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּומןּדע מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה ְְְִִִִֶֶַָָָָָֻ
הּזאת y`xaההקּדמה dxicbde daivd epaxy) ְַַַָָֹ

("zeevnd xtq"a devn lkואזהרֹות צּוּוים ְְְְִִִִַַָמתחּיבים
החליצה :לכ הּמׁשל הּמצוה. ּבהלכֹות ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָרּבים

`eixg,והּיּבּום rxf xi`yd `le dlra zny dy`) ְִַ
dvilg miiwl e` Ð dp`yil Ð dnail dlra ig` lr

(oiyexib oirk ody― עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֹֹהן
ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל מחלקת. ּבֹו אין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹוזה
לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה מּמצות האּלה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּמצות
ׁשּיהיּו יתחּיב, ― ההלכה להקּדמֹות ּבהתאם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהן
ּומקצתן מתיּבמֹות, ולא חֹולצֹות הּנׁשים ְְְְְְִִִִַַָָָָֹמקצת
אֹו חֹולצֹות אֹו ּומקצתן חֹולצֹות, ולא ְְְְְְִִַָָֹמתיּבמֹות
וכן מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות לא ּומקצתן ְְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹמתיּבמֹות,
ולא חֹולצין מקצתם היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹּגם
לא ּומקצתם חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹמיּבמין,
אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ולא ְְְְְְְִִִִַַָָֹחֹולצין
מּזה חֹולצת מקצתן ׁשהיבמֹות נמצא וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָחֹולצין.
ּומקצתן ּומּזה, מּזה חֹולצת ּומקצתן לזה, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּומתיּבמת
ּומּתרֹות ליבמיהן, ואסּורֹות לבעליהן ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֻֻמּתרֹות
ואּלּו, לאּלּו ואסּורֹות לבעליהן, ואסּורֹות ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָליבמיהן

ואּלּו לאּלּו miwxtdּומּתרֹות zrax`a hxetnk) ֵֵָָָֻ
(zenai zkqn ly mipey`xd.

האּלהאםּֿכן מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ִִִִִִִִֵֵֶַָָָָ
יבמֹות מּסכת ּדיני היּו עצמּה, ּבפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּכמצוה
אחת אף ואין מצות, מּמאתים ליֹותר מּגיעים ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֹלבּדּה
― לאו אֹו עצמּה ּבפני עׂשה אֹו ׁשאינּה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָמהן
אֹו ּכזה, ּבאפן לחלץ צריכה זֹו למׁשל: ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר,
אֹו לזה, אסּורה זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹלהתיּבם
צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹאי

ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות

―ּכיון מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין ―וזה ּכ ׁשהּדבר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ׁשהלכֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹהרי
ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי למנֹותן; אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבּתֹורה,
אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים אֹו הּמצוה אֹותּה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהלכֹות
עצמּה. ּבפני ּכמצוה הלכה ּכלּֿפרט אֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָּכלּֿתנאי
ּכתּוב ּכלֿמהּֿׁשּנמצא ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּוכבר
ּבהלכֹותיה ולא הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹמֹונים,
וּיקרא ּבספר חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו

(d wxt)עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את :ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
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(`iadl).ספק ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַָָָקרּבן
הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ּבאר ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחרּֿכ
מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואמר
לא ואם יֹונה; ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יביא ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹּדמיה,
קרּבן הּוא וזה ― סלת האיפה עׂשירית יביא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹיּוכל,
הּקרּבן מהּו ּבאּור, אּלא אינֹו זה הּנה ויֹורד. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעֹולה
מצות ׁשלׁש ּכאן למנֹות אין א עליו. ְְִִֵַַָָָָָֹֹֻהּמּטל
ואחרּֿכ ּבהמה להקריב ׁשּצּוה הּמצוה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹולאמר:
הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף להקריב ׁשּצּונּו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָהּמצוה

האיפ עׂשירית להקריב ׁשאינםׁשּצּונּו לפי ― ה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
קרּבן ׁשּיקריב והיא: אחת, מצוה אּלא צּוּוין ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה
אם ּכ אֹו ּכ הּוא הּקרּבן ואֹותֹו ׁשגגתֹו, ְְְִִַַָָָָָעל
מצות, ׁשגגת ּכן ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאיֿאפׁשר

ּבוּיקרא אמר ׁשהּכתּוב c)והּוא my)ׁשּׁשגג ׁשּמי , ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
עׂשה מצות וזֹו ― קרּבן יקריב ה' מצות על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָועבר
ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת הּׁשֹוגג ׁשּיקריב והיא: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאחת,
ּבֹו ויׁש ּכרת, זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשגגה
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות והיא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹמעׂשה

a)ּבפרּוׁש zeipynd)הֹוריֹות(dncwda)ּוכרתֹותwxt) ְְֵֵָ
(a dpyn ּבענין` הלכֹות הּכתּוב ּפרט אחרּֿכ .ְְֲִַַַַַָָָָ

הּׁשֹוגג אם ואמר: מקראֹות עליו וכתב זה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָקרּבן
הּוא ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה יקריב ― הארץ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָמעם
― ּגדֹול ּכהן הּוא ואם ׂשעיר; יקריב ― ְְִִִִֵַָָָֹנׂשיא
― ּבעבֹודהֿזרה ּדוקא הּׁשגגה אם אבל ּפר. ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָיקריב
אֹו הדיֹוט אֹו נׂשיא ׁשהּוא ּבין ׂשעירה הּׁשֹוגג ְְְִִִֵֵֶֶַַָָיקריב
ׁשּמהן הּבהמֹות מיני ׁשּנּוי עלֿידי א ּגדֹול. ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן
― האחד הּקרּבן יהפ לא אתֿהּקרּבן, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמקריבים
מצות ׁשּיהיה עד לרּבים, ― ׁשֹוגג קרּבן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא
צריכים היינּו ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבה.
ּכׁשּתי 'ׂשעירה' אֹו 'ּכׂשּבה' אתֿאמרֹו ּגםּֿכן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָלמנֹות
בני 'ׁשני אֹו תֹורים' 'ׁשּתי אמרֹו וגם ― ְְְְְְִִֵֵֵַָֹמצות
הּצּוּוי אּלא ּכן; הּדבר ואין ― מצות ּכׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיֹונה'

(`iadl)לאֹותֹו מביא וׁשּזה עׂשה, מצות הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָקרּבן
זהּו ― ׂשעיר מביא ואחר ׂשעירה, עצמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּקרּבן
הּמצות מּתנאי ּכלּֿתנאי ואין קרּבן, אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹמּתנאי
ּבֹו הּטעּות ּכי היטב, זה ענין הבן ּכמצוה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנחׁשב

נבֹון. אּלא ּבּה ירּגיׁש לא ְְִִֶֶֶַָָָֹנסּתרת,

אםמהּסּוג מארסה ׁשּנערה יתעּלה, אמרֹו ּגם הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
― ּכהן ּבת היא ואם ּבסקילה; ― ְְְִִִִֵַָָָֹזנתה
ׁשּזנתה. איׁש אׁשת ענׁש ּדין הׁשלמת זֹוהי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבׂשרפה;

ׁשּׁשמעּתי ּכלֿמי ּבזה טעה מֹוניםּוכבר ׁשּכן עליו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ּכהן ּובת מצוה, מארסה ונערה מצוה, איׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאׁשת
ׁשאבאר, ּכמֹו הּוא אּלא ּכן, הּדבר ואין ― ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָמצוה

תנאף" "לא יתעּלה ׁשאמרֹו ci)והּוא: ,k zeny)― ְְְְִִֶֶַָָֹ
ּבּקּבלה, ּובא הּמצות, מּכלל אחת מצוה ְְְִִִִַַַַַָָָָָֹהיא
ּבא אחרּֿכ איׁש; לאׁשת אזהרה הּזה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּלאו
זה לאו על ׁשהעֹובר ּובאר, זֹו אזהרה אחר ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתּוב
והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת אמרֹו: והּוא ְְְֵֵֵֶַַַָָָֹֹיהרג

(i ,k `xwie)אתּֿתֹורת הּכתּוב הׁשלים אחרּֿכ .ְִִֶַַַַָָ
"מֹותֿ ׁשאמרֹו ואמר, ּתנאים ּבֹו והתנה הּזה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹהענׁש
אׁשת אם חּלּוקים: ּבֹו יׁש והּנאפת" הּנאף ְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹיּומת
ואם נׂשרפת; היא הרי ― ּבתּֿכהן היא זֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַֹאיׁש
נסקלת; היא הרי ― ּבתּולה מארסה נערה ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹהיא
ּבחנק. היא ―הרי ּכהן ּבת ואינּה ּבעּולה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹואם
סּוגי ּפרּוט עלֿידי לרּבֹות הֹופכֹות הּמצות אין ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹאבל
אׁשת אּסּור מּגדר יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּמיתה,

ּבסנהדרין אמרּו ּובפרּוׁש היּו(p`:)איׁש. הּכל : ְְְְְִִֵֶַַָָֹ
אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא ― ונאפת נאף ְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹּבכלל
רצֹונם לׂשרפה. ּכהן ואתּֿבת לסקילה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
והּוא הּכל, ּכֹולל איׁש אׁשת ׁשאּסּור ּבזה, ְִִֵֵֶֶֶַַָֹלֹומר
והּנאפת"; הּנאף "מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ְֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשאמר
למקצתן וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ׁשחּלק ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
צרי היה אּלּו אבל סקילה. ּולמקצתן ְְְְֲִִִִֵָָָָָָָָׂשרפה
ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא מאחר הּמצוה ּדין ּפרּוט ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָלמנֹות
― ּבׁשגגה "מּכהֿנפׁש למנֹות ׁשּלא צריכים ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹהיינּו
הלכֹות ּפרט ׁשהּכתּוב ּכיון אחת, ּכמצוה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּגֹולה"

זֹו dl)מצוה xacna):ּכ למנֹות לנּו והיה . ְְְִִָָָָָ
― הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: ְְְִִִִֶֶַַַַָָָמהּֿׁשאמר
"ואם אמרֹו: ― הּׁשנּיה והּמצוה אחת; ְְְְְְִִִִַַַַָָָָמצוה
והּמצוה הּכהּו"; ּבּה אׁשרֿימּות יד ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָּבאבן

אׁשרֿימּותהּׁש עץֿיד בכלי "אֹו אמרֹו: ― ליׁשית ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
"ּגאל אמרֹו: ― הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ְְְְִִִִֵַָָָָֹּבֹו
החמיׁשית והּמצוה אתֿהרצח"; ימית הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּדם
והּמצוה יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה "ואם אמרֹו: ―ְְְְְְְֳִִִֶֶַָָָ
ּבצדּיה"; עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― ְְְִִִִִִַָָָָהּׁשּׁשית
הּכהּו באיבה "אֹו אמרֹו: ― הּׁשביעית ְְְְְִִִִֵַַָָָָוהּמצוה
ּבפתע "ואם אמרֹו: ― הּׁשמינית והּמצוה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָבידֹו";
אמרֹו: ― הּתׁשיעית והּמצוה הדפֹו"; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹּבלאֿאיבה
והּמצוה צדּיה"; ּבלא ּכלּֿכלי עליו אֹוֿהׁשלי"ְְְְְְִִִִִַָָָָָֹ
ּבּה אׁשרֿימּות בכלֿאבן "אֹו אמרֹו: ― ְְֲֲִִֶֶֶָָָָָהעׂשירית
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ev)ּגזרה ,dcewt),ּכלֿמצוה חכמים קֹוראים וכ , ְְְְֲִִִֵָָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו עׂשה ׁשּתהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹּבין

נׂשּואאבל ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ואין ְְְִִֵֵֶָָמּנֹוׂשא,

ו אתמֹול ּפלֹוני אכל לא ּפלֹוניׁשּתאמר: ׁשתה לא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹ
― ּבזה וכּיֹוצא ׁשמעֹון אבי ראּובן ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאתֿהּיין,
ּבֹו. אין צּוּוי ריח ואפּלּו ׁשלילה, הּוא ְֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשּכלֿזה
מּלת היא לרב ּבערבית ׁשֹוללים ׁשּבּה ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹוהּמּלה
"ּבלי". ּובמּלת "לא", ּבמּלת ּגם ׁשֹוללים א ְְְְִִִִַַַַ"מא",
"לא" מּלת ּבאֹותּה ׁשלילתם לרב הרי העברים ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹאבל
ּבמּלת ּגם וׁשֹוללים מזהירים; ּגם ׁשּבּה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָעצמּה,
"אינֹו" מןֿהּכּנּויים: אליה ּומהּֿׁשּמתחּבר ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ"אין"

וזּולתם. ו"אינכם" ְְְְֵֵֶָָָו"אינם"

(jkl ze`nbece):ּכגֹוןהּׁשלילה "לא" ּבמּלת ּבעברי ְְְְְִִִִַַָֹ
נביא "ולאֿקם ְְִָָָֹאמרֹו:

ּכמׁשה" ּביׂשראל i)עֹוד ,cl mixac)אל איׁש "לא ; ְְְִִֵֵֶָֹֹ
hi)ויכּזב" ,bk xacna)"צרה ּפעמים "לאֿתקּום ; ֲִִֵַַַָָָֹ

(h ,` megp)"איׁש "ולאֿעמד ;(` ,dn ziy`xa); ְִַָֹ
מּמּנּו" ולאֿזע h)"ולאֿקם ,d xzq`).רּבים וכאּלה ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ

אין" "ואדם אמרֹו: ּכגֹון "אין", ּבמּלת ְְְְְְִִִִַַַַָָָָוהּׁשלילה
(d ,a ziy`xa)"מאּומה יֹודעים אינם "והּמתים ;ְְְִִֵֵַָָ

(d ,h zldw).ּכן ּגם רּבים ְִֵַַָָוזּולתם

לאזהרה,הּנה הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהאזהרה wlg)והּוא: `id)הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֶַַַָָָ

ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ּבצּוּוי, ּפעל אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹואינּה
ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ולא האזהרה; ּכ לעתיד, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלעֹולם
אפׁשרּות ואין האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָיהא
ונֹוׂשא לנׂשּוא זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי ְְְְְִִִִִֵַַָָלהכניס

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור ּבּספריםוהּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;לכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנתחּברּו
ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― הּׁשלילה ּכ לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹאבל
ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ּובעתיד ּבעבר ותׁשלל ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבּסּפּור

התּבֹוננּות. עלֿידי ְְְְִֵֵַַמעצמֹו

אתּֿכיון למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ׁשהם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהּלאוין

מֹופת עליו צרי ׁשאין מעצמֹו ּדבר ,(di`x)וזה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
עניני ּבברּור מהּֿׁשהזּכרנּו הּבּטּויים,(ixac)זּולת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

הּׁשלילה ּובין האזהרה ּבין להבּדיל iciÎlrּכדי wxe) ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
(dlily e` dxdf` ef m` reawl xyt` oiprd zpad.

לאא" ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" ּכצאת f)תצא ,`k zeny)ידע ולא ; ְְֲִֵֵֵַָָָֹ

ּכמֹו הענין ּובאּור אזהרה. ולא ׁשלילה ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹׁשּזֹו
אמתֹו אֹו עבּדֹו מּכה ּדן ׁשה' והּוא: ְְְֲִֵֶֶַַַָָׁשאסּביר,
מראׁשי אחד ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכנענים

oire)אברים oy enk)היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֶַָָָָ
עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָאפֹוא

ּכנעני מעבד oire)מּכלֿׁשּכן oya `veid)וׁשהיא , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָ
(dixar dn`)יֹוצאת אברים מראׁשי אחד חּסרּה ְִִִֵֵֵֵֶָָָָאם

"לא ּבאמרֹו: זה ּדין מּמּנּה ׁשלל לפיכ ― ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹלחפׁשי
חֹובה אין אמר: ּכאּלּו העבדים", ּכצאת ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָתצא
― מאבריה אבר ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלהֹוציאּה
אזהרה. לא א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת זֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻהּנה

ּבּמכלּתא ואמרּו הּקּבלה מֹוסרי ּפרׁשּו וכzyxt) ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ
(mihtynאינּה ― העבדים" ּכצאת תצא "לא :ְֲִֵֵֵֵָָָֹ

יֹוצאים. ׁשהּכנענים ּכדר אברים ּבראׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָיֹוצאה
הּנׁשלל מסּים ּדין ׁשלילת ׁשּזֹו ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּנה

הּדבר. על הזהיר ׁשהּוא לא ְִִִֶֶַַָָָֹמּמּנה,

העואין ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין בדים"הבּדל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר אמרֹו: ְְֵֵֵֵַַַַָָָֹֹֹּובין

הּוא" el)טמא ,bi `xwie)לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא , ְְִִֵֶַָָֹ
אינֹו זה סימן ׁשעם להֹודיענּו: ׁשּבא והּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאזהרה;

הסּגר צריwtzqnyky zrxvd z`neh ipicak) ְִֵֶָ
(zegztzd oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd

" אמרֹו: וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק (yi`eולא ְְְְִִֵֵֵַָָֹ
ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ik

(dl"חּפׁשה ּכיֿלא יּומתּו k)לא ,hi `xwie)לפי ― ְְִִָָֹֹֻ
אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ולא ׁשלילה ּכן ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא
חרּותּה נׁשלמה ׁשּלא ּכיון מיתה חּיבים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשאינם

(oilg oiyeciwd oi`e)ולֹומר אתֿזה לתרּגם ואין ,ְְְְֵֵֶֶַַ
יקּתּלא" ebxdi)"לא l`)מענין יצא ׁשּבכ , ְְְִֵֵֵֶַַָָֹֻ

יּומתּו "לא ּכאן: אמרֹו ּכי האזהרה. לענין ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹהּׁשלילה
מות" חטא לּנערה "אין אמרֹו: ּכמֹו חּפׁשה" ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכיֿלא

(ek ,ak mixac)ּבגלל הּמיתה חּיּוב מּמּנה ְִִִִֶֶַַַָָָׁשּׁשלל
ּבגלל הּמיתה חּיּוב ּכאן מהם ׁשלל ּכ ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהאנס;
לא ּכי מות, חטא להם אין אמר: ּכאּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהעבדּות,
וכעדתֹו" כקרח "ולאֿיהיה אמרֹו: וכן ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֻחּפׁשה.

(d ,fi xacna)חכמים ּופרׁשּו ׁשלילה. הּוא ―ְְֲִִֵָָ
ואמרּו ענינֹו ּובררּו ׁשלילה negpz`ׁשהּוא yxcn) ְְְְְִִֵֶָָָ

(myוטֹוען ׁשּכלֿהּיֹוצא הׁשמיענּו יתעּלה ׁשהּוא :ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
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עליו "וּיּפל אמרֹו: ― הי"א והּמצוה ראֹות"; ְְְְְִֵַַַַָָָָֹּבלא
אמרֹו: ― הי"ב והּמצוה לֹו"; לאֿאֹויב והּוא ְְְְִֵַַַָָָֹֹוּימת
― הי"ג והּמצוה אתֿהרצח"; העדה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ"והּצילּו
עירֿמקלטֹו"; אל העדה אתֹו "והׁשיבּו ְְְִִִֵֵֶָָָָֹאמרֹו:
הּכהן עדֿמֹות ּבּה "ויׁשב אמרֹו: ― הי"ד ְְְְִֵַַַַַָָָָֹוהּמצוה
יצא "ואםֿיצא אמרֹו: ― הט"ו והּמצוה ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹהּגדל";
מֹות "ואחרי אמרֹו: ― הט"ז והּמצוה ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹהרצח";
ּבכלֿמצוה ּכן עׂשינּו אּלּו הרצח" יׁשּוב הּגדל ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹהּכהן
― מאלּפים ליֹותר מּגיע הּמצות מנין היה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּומצוה,
ּפרּוט הּוא ׁשּכלֿזה לפי ּבטל, ׁשהּוא ּברּור זה ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָודבר
נפׁש מּכה ּדין היא: הּמנּויה הּמצוה והיא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּמצוה
ּדיני לפי ּבֹו לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי וזהּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָּבׁשגגה,
ולא "מׁשּפטים" ה' קראם וכ האּלה. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹהּכתּובים
הּמּכה ּבין העדה "וׁשפטּו ואמר: "מצות" ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹקראם

האּלה". הּמׁשּפטים על הּדם ּגאל ְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּובין

לבּוכבר וׂשם ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל נתעֹורר ְְְְֲִֵֵַַָָָ
והתלּבט האּלה הענינים (dywzd)למקצת ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ואמר ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות למנֹות והתחיל ְְְְִִִִִֶַָָָָָָּבהם
ּוׁשבּועֹות, נדרים ּפרׁשת נחלֹות, ּפרׁשת ְְְְְִִַַָָָָָָָּבמנינֹו:
ּפרׁשּיֹות, הרּבה מנה וכ רע. ׁשם מֹוציא ְְִִֵֵַַָָָָָָָָּפרׁשת
ולא ּבׁשלמּות הּזה הענין לֹו נתּברר ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאּלא
מהּֿׁשּכבר הּפרׁשּיֹות ּבאֹותן מנה ּולפיכ ְְְִִִִֶַַָָָָָָָהּׂשיגֹו,
ׁשּנעלם ּולפי .ּבכ ׁשהרּגיׁש מּבלי מּקדם ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹמנה
ּבמצות ׁשּמנה לכ הּגיע הּזה, הּכלל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּזּולתנּו

ולא מצות, עׂשר אחד אחת,צרעת מצוה ׁשּזֹו ידע ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
הלכֹות ּפרּוט אּלא אינֹו ּבּכתּוב מהּֿׁשּנזּכר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוכל
ׁשּצרעת נצטּוינּו ׁשאנּו הּזה הּדבר ּפרּוׁש ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּותנאים.
מהֿ ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה מטּמאּתּו, ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָֹאדם
מןֿהּמקּדׁש להתרחק הּטמאים: ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּׁשחּיבים
ׁשאנחנּו אּלא ׁשכינה. למחנה חּוץ ולצאת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָוקדׁשיו
מטּמאה, אינּה ואיזֹו מטּמאה צרעת איזֹו נדע ְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָֹלא
ׁשאם אתֿהּדין: ּולפרט לבאר הּכתּוב התחיל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלכן
הרי ― ּכ הּוא ואם טהֹור; זה הרי ― ּכ ְֲֲִֵֵֶָָָהּוא
אֹותֹו מעמידין ― ּכזה ּבמּצב הּוא ואם טמא; ְְֲִִִֵֶֶַַָָָזה

אמרּו ּובפרּוׁש מסּים. hk)זמן ,bi `xwie `xtq): ְְְְֵַָָֻ
לטּמאֹו" אֹו ׁשּמצוה(my)"לטהרֹו ּכׁשם ― ְְְְְֲִֵֶַַָ

היא ׁשהּמצוה הרי ― לטּמאֹו מצוה ּכ ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָלטהרֹו,
הּדברים ּפרטי אבל טהֹור, אֹו טמא לֹו: ׁשּיאמרּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹרק
לפי למנֹותם, אין ― טהֹור אֹו טמא יהא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּבהם

הלכֹות. ּופרּוטי ּתנאים ְֲִֵֵֵֶָָׁשהם

וזֹווהרי להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא לאֿתעׂשה; ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹמצות
ומּום ּכלֿמּום נמנה ּכלּום א הּמּומין. ְְִִֵֶַַָָהם

היה ― ּכ הּדבר היה אּלּו (dler)ּכמצוה?! ְְִִַָָָָָָָָ
אנּו ׁשאין ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמנינם
ּומהּֿמהם מּום מהּֿמהם ― אתֿהּמּומין ִִֵֵֶֶֶַַַמֹונים
ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק אּלא מּום, ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאינֹו
מהּֿמהם הּצרעת, סימני למנֹות ּגם אין ּכ ― ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּום

אּלא טהֹור, ּומהּֿמהם wx)טמא mipen)ׁשהּמצרע ְֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ועל הּצרעת. היא מה ּבאּור הּוא וכלֿהּׁשאר ְְְִֵֵַַַַַַָָָָטמא;
הּטמאֹות מּמיני ומין ּכלֿמין למנֹות ראּוי זֹו ְְִִִִִֵֶֶַָָָֻּדר
אֹותֹו ׁשל ההלכֹות ּפרּוט מֹונים ואין אחת, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָּכמצוה
מּמניננּו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּמין
ּבמהּֿׁשאנחנּו הּתו עּמּוד הּוא ּכי זה, ּכלל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהבן

ּבֹו. ְִעֹוסקים

ה'תשע"א ב' אדר כ"ו שישי יום

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חלקיּדע מּׁשני היא הּצּוּוי(ibeq)ׁשהאזהרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
(dcewtd)ּכלֹומר ,(mipyl wlgzn "ieev"d)ׁשּתצּוה ְְֶֶַַ

ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ׁשּלא אֹו ּדבר איזה לעׂשֹות ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָֹֻלמצּוה
ׁשּתצּוהּו אֹו אכל: לֹו: ותאמר לאכל ְְְֱֱֵֵֶֶֶַַַֹֹֹׁשּתצּוהּו
אין א ּתאכל. אל לֹו: ותאמר מאכל ְְִֵֵֶַַַַַָֹֹֹלהּמנע
האּלה הענינים אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבּלׁשֹון
ההּגיֹון ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו ּוכבר ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹיחד;

(oeyld inkg)הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְֲִִֵֶַַָָָָואמרּו
הּכֹוללם, ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון להם אין ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָוהאזהרה
אחד ּבׁשם ׁשניהם ּגם לקראם הצרכנּו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻּולפיכ

הּצּוּוי והּוא: Ðמהם, "ieev"d :mipyl lvtznd) ְִֵֶַ
(dyrz `l Ð "dxdf`"e ,dyr,ל נתּבאר הּנה ."ְְִִֵֵָ

הם". אחד ענין והּצּוּוי ieev"d")ׁשהאזהרה llkae) ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון המפרסמת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּלה
ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין "לא", מּלת היא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָלאזהרה
למצּוה ּתצּוה ׁשאּתה ּכלֹומר: ּבכלֿלׁשֹון, ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֻספק
עׂשה ׁשּמצות אפֹוא ּברּור יעׂשה. ׁשּלא אֹו ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּיעׂשה
ּדברים מחלט: צּוּוי ׁשּתיהן לאֿתעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻּומצות
מּלעׂשֹותם. ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּנצטּוינּו
עׂשה, מצות ― לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו אּלה ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּׁשם
לאֿ מצות ― עליהם ׁשהזהרנּו אּלה ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֻוהּׁשם
― העברי ּבּלׁשֹון יחד הּכֹוללם והּׁשם ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָתעׂשה;
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קכה 'a xc` e"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ev)ּגזרה ,dcewt),ּכלֿמצוה חכמים קֹוראים וכ , ְְְְֲִִִֵָָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו עׂשה ׁשּתהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹּבין

נׂשּואאבל ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ואין ְְְִִֵֵֶָָמּנֹוׂשא,

ו אתמֹול ּפלֹוני אכל לא ּפלֹוניׁשּתאמר: ׁשתה לא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹ
― ּבזה וכּיֹוצא ׁשמעֹון אבי ראּובן ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאתֿהּיין,
ּבֹו. אין צּוּוי ריח ואפּלּו ׁשלילה, הּוא ְֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשּכלֿזה
מּלת היא לרב ּבערבית ׁשֹוללים ׁשּבּה ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹוהּמּלה
"ּבלי". ּובמּלת "לא", ּבמּלת ּגם ׁשֹוללים א ְְְְִִִִַַַַ"מא",
"לא" מּלת ּבאֹותּה ׁשלילתם לרב הרי העברים ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹאבל
ּבמּלת ּגם וׁשֹוללים מזהירים; ּגם ׁשּבּה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָעצמּה,
"אינֹו" מןֿהּכּנּויים: אליה ּומהּֿׁשּמתחּבר ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ"אין"

וזּולתם. ו"אינכם" ְְְְֵֵֶָָָו"אינם"

(jkl ze`nbece):ּכגֹוןהּׁשלילה "לא" ּבמּלת ּבעברי ְְְְְִִִִַַָֹ
נביא "ולאֿקם ְְִָָָֹאמרֹו:

ּכמׁשה" ּביׂשראל i)עֹוד ,cl mixac)אל איׁש "לא ; ְְְִִֵֵֶָֹֹ
hi)ויכּזב" ,bk xacna)"צרה ּפעמים "לאֿתקּום ; ֲִִֵַַַָָָֹ

(h ,` megp)"איׁש "ולאֿעמד ;(` ,dn ziy`xa); ְִַָֹ
מּמּנּו" ולאֿזע h)"ולאֿקם ,d xzq`).רּבים וכאּלה ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ

אין" "ואדם אמרֹו: ּכגֹון "אין", ּבמּלת ְְְְְְִִִִַַַַָָָָוהּׁשלילה
(d ,a ziy`xa)"מאּומה יֹודעים אינם "והּמתים ;ְְְִִֵֵַָָ

(d ,h zldw).ּכן ּגם רּבים ְִֵַַָָוזּולתם

לאזהרה,הּנה הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהאזהרה wlg)והּוא: `id)הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֶַַַָָָ

ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ּבצּוּוי, ּפעל אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹואינּה
ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ולא האזהרה; ּכ לעתיד, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלעֹולם
אפׁשרּות ואין האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָיהא
ונֹוׂשא לנׂשּוא זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי ְְְְְִִִִִֵַַָָלהכניס

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור ּבּספריםוהּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;לכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנתחּברּו
ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― הּׁשלילה ּכ לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹאבל
ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ּובעתיד ּבעבר ותׁשלל ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבּסּפּור

התּבֹוננּות. עלֿידי ְְְְִֵֵַַמעצמֹו

אתּֿכיון למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ׁשהם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהּלאוין

מֹופת עליו צרי ׁשאין מעצמֹו ּדבר ,(di`x)וזה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
עניני ּבברּור מהּֿׁשהזּכרנּו הּבּטּויים,(ixac)זּולת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

הּׁשלילה ּובין האזהרה ּבין להבּדיל iciÎlrּכדי wxe) ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
(dlily e` dxdf` ef m` reawl xyt` oiprd zpad.

לאא" ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" ּכצאת f)תצא ,`k zeny)ידע ולא ; ְְֲִֵֵֵַָָָֹ

ּכמֹו הענין ּובאּור אזהרה. ולא ׁשלילה ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹׁשּזֹו
אמתֹו אֹו עבּדֹו מּכה ּדן ׁשה' והּוא: ְְְֲִֵֶֶַַַָָׁשאסּביר,
מראׁשי אחד ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכנענים

oire)אברים oy enk)היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֶַָָָָ
עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָאפֹוא

ּכנעני מעבד oire)מּכלֿׁשּכן oya `veid)וׁשהיא , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָ
(dixar dn`)יֹוצאת אברים מראׁשי אחד חּסרּה ְִִִֵֵֵֵֶָָָָאם

"לא ּבאמרֹו: זה ּדין מּמּנּה ׁשלל לפיכ ― ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹלחפׁשי
חֹובה אין אמר: ּכאּלּו העבדים", ּכצאת ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָתצא
― מאבריה אבר ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלהֹוציאּה
אזהרה. לא א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת זֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻהּנה

ּבּמכלּתא ואמרּו הּקּבלה מֹוסרי ּפרׁשּו וכzyxt) ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ
(mihtynאינּה ― העבדים" ּכצאת תצא "לא :ְֲִֵֵֵֵָָָֹ

יֹוצאים. ׁשהּכנענים ּכדר אברים ּבראׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָיֹוצאה
הּנׁשלל מסּים ּדין ׁשלילת ׁשּזֹו ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּנה

הּדבר. על הזהיר ׁשהּוא לא ְִִִֶֶַַָָָֹמּמּנה,

העואין ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין בדים"הבּדל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר אמרֹו: ְְֵֵֵֵַַַַָָָֹֹֹּובין

הּוא" el)טמא ,bi `xwie)לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא , ְְִִֵֶַָָֹ
אינֹו זה סימן ׁשעם להֹודיענּו: ׁשּבא והּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאזהרה;

הסּגר צריwtzqnyky zrxvd z`neh ipicak) ְִֵֶָ
(zegztzd oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd

" אמרֹו: וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק (yi`eולא ְְְְִִֵֵֵַָָֹ
ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ik

(dl"חּפׁשה ּכיֿלא יּומתּו k)לא ,hi `xwie)לפי ― ְְִִָָֹֹֻ
אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ולא ׁשלילה ּכן ּגם ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא
חרּותּה נׁשלמה ׁשּלא ּכיון מיתה חּיבים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשאינם

(oilg oiyeciwd oi`e)ולֹומר אתֿזה לתרּגם ואין ,ְְְְֵֵֶֶַַ
יקּתּלא" ebxdi)"לא l`)מענין יצא ׁשּבכ , ְְְִֵֵֵֶַַָָֹֻ

יּומתּו "לא ּכאן: אמרֹו ּכי האזהרה. לענין ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹהּׁשלילה
מות" חטא לּנערה "אין אמרֹו: ּכמֹו חּפׁשה" ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכיֿלא

(ek ,ak mixac)ּבגלל הּמיתה חּיּוב מּמּנה ְִִִִֶֶַַַָָָׁשּׁשלל
ּבגלל הּמיתה חּיּוב ּכאן מהם ׁשלל ּכ ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהאנס;
לא ּכי מות, חטא להם אין אמר: ּכאּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהעבדּות,
וכעדתֹו" כקרח "ולאֿיהיה אמרֹו: וכן ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֻחּפׁשה.

(d ,fi xacna)חכמים ּופרׁשּו ׁשלילה. הּוא ―ְְֲִִֵָָ
ואמרּו ענינֹו ּובררּו ׁשלילה negpz`ׁשהּוא yxcn) ְְְְְִִֵֶָָָ

(myוטֹוען ׁשּכלֿהּיֹוצא הׁשמיענּו יתעּלה ׁשהּוא :ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
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a'קכו xc` e"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ּבּספרא ּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָעצמֹו
לאחד ּדין, ּבית מיתת ׁשאמר('jixrn')למחּיבי . ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

dzin)"ערּכֹו aiigd ly)?ּכלּום אמר ׁשּלא עלי", ְְֶֶַַָָֹ
ׁשאינֹו מּנין ּכלֹומר: יּפדה", "לא לֹומר: ְְִִִֵֶֶַַַַָֹּתלמּוד
עד הּבאּור ּבתכלית זה ענין ּבארנּו ּוכבר .ער ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיב
לא אפּלּו מסּפק ּדבר נׁשאר ׁשּלא אֹומר, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֻׁשאני

אדם. ׁשּבבני ההבנה ְְֲִִֵֵֶַָָָָלקׁשה

המׁשּמׁשֹותּכיון ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
מהֿ וכל מּלים, ארּבע הן לאזהרה ְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבּתֹורה
מצות נקרא: אּלּו מארּבע ּבאחת עליו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּׁשהזהיר
ּובפרּוׁש ו'לא'. 'אל' ּו'פן', 'הּׁשמר' והן: ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹלאֿתעׂשה.

ew.)אמרּו migaf)'ּפן' 'הּׁשמר', ׁשּנאמר: ּכלֿמקֹום : ְֱִֶֶֶֶַָָָָ
מ אּלא אינֹו ― ו'לא' לאֿתעׂשה.ו'אל' צות ְְְֲִֵֶֶַַַָֹֹ

ּכּונתאבל ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: הּזה, ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשער
מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו לנּקֹות אֹותנּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹוחּיב
נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי ― ּופלֹוני ּפלֹוני ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַמעׂשה
ׁשּנאמר ׁשהּלאו אףֿעלּֿפי לאֿתעׂשה, מצות ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמּכלל
עלינּו מּׁשהּטיל ּכי אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹּבֹו
ולא ּכ עׂשיתי לא אני ונאמר: מעצמנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹׁשּנׁשלל
ֿהּכ אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשיתי

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, מזהרים וכzra) ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֻ
(zexyrnd lr ycwnd ziaa "ieciee"d:ֶַֹׁשּנאמר

ּבטמא מּמּנּו בערּתי ולא מּמּנּו באני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ"לאֿאכלּתי
למת" מּמּנּו נתּתי ci)ולא ,ek mixac)מׁשמע ― ְְְִִֵֶַַַָֹ

עליו, מזהרים מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּזה:
אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹויתּבאר

הּתׁשיעי: הּלאויןהּכלל עצם את למנֹות ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻֻוהעׂשה,

ֲֵֶעליהם.

ּבארּבעהּדע, הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ּבדעֹות, ְְְְְֲִִִִֵַָּדברים:
ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל להאמין אֹותנּו ׁשּצּותה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוזהּו
יתעּלה הּׁשם ּובאהבת ּבּיחּוד. להאמין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַׁשּנצטּוינּו
ּדעה, ּבאיזֹו מּלהאמין אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָויראתֹו;
לזּולתֹו. אלהּות ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֻּכגֹון
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָוכן
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלהקריב
ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה לזּולתֹו ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָֹמּלהקריב
`milil)זּולתֹו zcear)להתנהג אֹותנּו צּותה וכן . ְְְְִִֵֵַָָָ

ּבחסד, ּבצדקה ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבאיזֹו
"ואהבּת אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ְְְְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָּברחמנּות,

"ּכמֹו לרע(gi ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְֲִִֵֵֵֶַָ
ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֻֻמּדֹות,
אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות וזּולתן ְְֲִִֵֶַַָָָָָָהּדם
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ּבאמירת אֹותנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּצּותה
העונֹות על ּולהתוּדֹות אליו ּולהתּפּלל לֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֹלהֹודֹות
מאמירת והזהירתנּו מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
הּׁשקר ׁשבּועת על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֻאיזה

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון ְְְְְְִַַָָָָָָוהרכילּות

אתֿאם למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ְְְֲִִִִֵֵֶָָֻ
ּבין עליהם, מזהרים אֹו ׁשּמצּוים ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֻֻהענינים
ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ּדּבּור אֹו מעׂשה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשאּלה
אם הענין, ּבאֹותֹו ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי ְְְְִִִִִִֶַַָָָלהּביט
ׁשּבאּו האזהרֹות לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; ְְְֲִֵֶַַַָָָָֻהמדּבר
לחּזּוק ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ְְְְְִִִִַָָָָֻֻּבענינֹו,

xacd)ּבלבד zxneg z` yibcdl)ׁשּפעמים לפי . ְְְִִִֶָָ
וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו עצמֹו ענין ּבאֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָיבֹוא
ּתמצא אּלאֿאםּֿכן לחּזּוק. צּוּוי אחרי צּוּוי ּבֹו ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָיבֹוא
ל ויבארּו הענינים ּבחּלּוק חכמים ְְְֲֲֲִִִִִַַָָָָמאמר
ענין ּכֹולל ּכלֿעׂשה אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָהמפרׁשים,
הרי ― האחר העׂשה אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
לחּזּוק נׁשאר לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ראּוי ְְְְִִִִִֵַָָָָֹאז
הּכתּוב ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, לתֹוספת ּבא ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

(dxe`kl)אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ּבענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהם
לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק נכּפל ּפסּוק ׁשאיזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָאֹומרים
נֹוׂשאי המפרׁשים ּדברי ּכ על לנּו ּכׁשאין אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָענין
אֹו הּזה ׁשהּצּוּוי קּבלה, נמצא אם אבל ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּבלה;
ּכֹולל ונכּפל החֹוזר והּצּוּוי ּפלֹוני, ענין ּכֹולל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָהּלאו
נכּפל ׁשּלא והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹענין

ּבפניּפסּוק אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ואתֿזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָעצמֹו
להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; הּכפל ּתכלית הרי ―ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
אזהרה ּבֹו ׁשּבאה ּכיון מאד, חמּור הּזה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהעון
הּמצוה ּדין להׁשלמת ׁשּנכּפל אֹו אזהרה, ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָאחר

(ipya oi`y mipic ihxt milyn weqt lky)ּכדי אֹו ,ְֵ
ׁשּמבאר ּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹללמד
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'a xc` e"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לעצמֹו ויבּקׁשּה הּכהּנה ezcre)על gxw bdpnk)― ְְְְִַַַַָָֻ
ּכלֹומר: ועדתֹו, לקרח מהּֿׁשארע לֹו יארע ְְֱֲֵֶֶַַַַַַָֹֹלא
ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהיה אּלא ― והּׂשרפה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּבליעה

לֹו" מׁשה ּביד micnlה' ep` "dyn cia" iehiadn) ְֶַֹ
(dyn ci dzwly dna dwliyו הּצרעת; זהּוּכלֹומר: ְְֶַַַַָ

"ּבחיק יד "הבאֿנא אליו: יתעּלה (zenyאמרֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
(e ,cיהּודה מל לעּזּיה מּמהּֿׁשארע ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהביאּו

Ð xihwdl zxhwn eciae" zxehw xihwdl ywiay)

(hi ,ek aÎminid ixac Ð "egvna dgxf zrxvde.

אחרת ּדעה ׁשּמצאנּו l"fg)ואףֿעלּֿפי ly)ּבּגמרא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמחלקת(iw.)סנהדרין "ּכלֿהּמחזיק אמרם: והּוא , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ

כקרח ולאֿיהיה ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹעֹובר
ׁשּכ לא הּתֹוכחה ּדר על זה הרי ― ְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכעדתֹו"
זה ענין על האזהרה אבל זה; ּבענין ּדקרא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּפׁשטּה

(zwelgnd)ׁשאבאר ּכמֹו אחר, לאו ּתחת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָנכללת
dn)ּבמקֹומֹו dyrz `l). ְִ

ּביןאין להבּדיל אפׁשר ידיו ׁשעל ּדבר ׁשּום אפֹוא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לא אבל הּדברים, מענין חּוץ לאזהרה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹהּׁשלילה
ּבעברית והאזהרה הּׁשלילה ׁשּמּלת ּכיון ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמןֿהּמּלה,
ׁשּלּמעּין הכרח, ולכן "לא". מּלת והיא אחת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמּלה
איזה ּבקּלּות יּׂשיג ואז הּדברים ּבענין הבנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתהא
ּכמֹו אזהרה, הּוא לאו ואיזה ׁשלילה הּוא ְְְְִֵֶַָָָָָלאו
עליהם חכמים, העירּו ּוכבר מּקדם. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּבארנּו
ּבּמחלקת אצלם ּבמהּֿׁשּמצאנּו זה ענין על ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשלֹום,
ׁשלילה הּוא אם הּלאוין מן ּבלאו ּביניהם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנפלה
העֹוף: חּטאת על יתעּלה ּבאמרֹו וזה אזהרה, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָאֹו

ולאֿיבּדיל" ערּפֹו מּמּול אתֿראׁשֹו (xwie`"ּומלק ְְְִִֶַַָָֹ
(g ,dסֹובר ּבּמׁשנה, המדּבר והּוא ּדידן, ּתּנא הּנה .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָ

הבּדיל אם אֹומר: הּוא ולכן אזהרה, (cixtdׁשּזֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָ
(x`evdn y`xd z`ׁשהּלאו זה לפי יֹוצא ּפסל. ―ְִֵֶֶַַָָ

אתֿ ּכׁשהבּדיל ׁשּכן לאֿתעׂשה; מצות יהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹהּזה
אבל ּדבׁש. אֹו ׂשאֹור הקריב ּכאּלּו ּפסל, ― ְְְְֲִִִַַָָָֹהראׁש
ׁשלילה הּזה ׁשהּלאו סֹובר, ׁשמעֹון ּברּבי אלעזר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָרּבי

(gxkdd zlily)לא" אמרֹו: וׁשּפרּוׁש אזהרה, ְְְְֵֶַָָָֹֹולא
אּלא הראׁש, להבּדיל צרי ׁשאינֹו ― ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹיבּדיל"

אֹותֹו ׁשּיחּת אםמסּפיק ּולפיכ ׁשעּור, ּבאיזה ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
ּבּגמרא אמרּו וכ ּדעּתֹו. לפי ּכׁשר ― ְְְְְְִִִֵַַָָָָָהבּדיל

ׁשמעֹון:(dq:)זבחים ּברּבי אלעזר רּבי היה אֹומר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
יבּדיל" "לא מאי העֹוף; ּבחּטאת ׁשּמבּדילין ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹׁשמעּתי
אּלּו ּדברים על והקׁשּו להבּדיל. צרי אינֹו ―ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

" ּדכתיב: נּמי, ּבֹור ּגּבי מעּתה, אּלא (ikeואמרּו: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
(xea yi` gzti"יכּסּנּו bl)ולא ,`k zeny)הכי ― ְְִֶַָֹ

jk)נּמי mpn`d)והיתה לכּסֹות?! צרי ּדאינֹו ְְְְִִֵַַָָָ
― יׁשּלם" הּבֹור "ּבעל ּדכתיב: התם ְְְִִֵַַַַַָָָהּתׁשּובה:
ראיה ׁשּמביאים נתּבאר, הּנה ּכּסּוי. ּדבעי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָמּכלל
ונתּבאר אזהרה. אֹו ׁשלילה זֹו אם הּדברים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָמענין
ּכמֹו לאֿתעׂשה, ―מצות יבּדיל" "לא ׁשאמרֹו ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹעֹוד
ּבעֹולת ׁשאמרֹו יתּבאר ּומּכאן הּמׁשנה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאמרה

לאֿיבּדיל" ּבכנפיו אתֹו "וׁשּסע fi)העֹוף: ,` `xwie) ְְְִִִַַָָָֹֹ
ּולדברי הֹואיל ׁשלילה, ׁשהּוא לפי למנֹותֹו, אין ―ְְְְְִִִִִֵֵֶָ
ּבעֹולת ׁשאמר ּכיון ׁשּכן, ―ּכׁשר. הבּדיל אם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּכל:

לנתחיו" אתֹו "ונּתח ai)ּבהמה: ,` my)עֹולה היה , ְְְִִֵֶַָָָָָֹ
אינֹו אמר: לפיכ ,ּכ העֹוף עֹולת ׁשּגם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָּבדעּתנּו,
― הבּדיל ואם ּבלבד; וׁשּסע אּלא להבּדיל, ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָצרי

ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְִִֵֵֶָָּכׁשר,

ׁשלילהעֹוד ּבגדר ׁשהם האּלה הּלאוין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּכלל
לא מןֿהאדם יחרם אׁשר "ּכלֿחרם ְֲֳִֵֶֶַָָָָָָֹאמרֹו:

hk)יּפדה" ,fk my)לא ― ׁשלילה ׁשּזֹו ל ויתּבאר , ְְְְִִִֵֶֶָָָֹ
והּוא: הּזה, הּדבר מּובן מהּו ּתדע אם ― ְְִֵֶַַַַַַָָָָאזהרה
ּגיל לפי ּבערכים קצּובים ּבדמים ּדן ּכבר ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָׁשהּכתּוב
ּבענין הבּדל ואין נקבה, אֹו זכר היֹותֹו ּולפי ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּנער

ּבין עלי"זה ּפלֹוני ער" אֹו עלי", "ערּכי ׁשאמר: ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּומהֿ הּוא מה הּפלֹוני אֹותֹו רֹואים אנּו הרי ―ְֲִִֵַַָָ
אדם הּוא הּנער ואם .לכ ּבהתאם ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָּגילֹו,
ּדינֹו ּגמר ואחר ּדינֹו, ונפסק ּדין ּבית מיתת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַׁשּנתחּיב
לא זה הרי ― עלי" זה ער" ׁשהּוא: מי ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמר
ׁשאין ּכמת חׁשּוב ׁשהּוא לפי ּכלּום, לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָיתחּיב
ׁשרצה הענין וזהּו ּדינֹו. ׁשּנגמר מעת ער ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלֹו
ׁשּיצטר ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: יּפדה", "לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּבאמרֹו
הערכים מּדיני ּדין וזהּו לׁשּלם. הּמערי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו
ּולׁשֹון אזהרה. אינֹו אבל הּכתּוב, ׁשּזכרֹו ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָוהלכֹותם

b)הּמׁשנה dpyn ` wxt oikxr)והּיֹוצא הּגֹוסס : ְְִֵֵַַַָ
הּתלמּוד ּופרׁש .נער ולא נּדר לא e.)להרג oikxr): ְְֱִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

יׂשראל ׁשל ּדין מּבית יֹוצא ׁשּיהא ּבתנאי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּזה
הּמכלּתא ּולׁשֹון mihtyn)להרג. zyxt)חּיבי : ְְְִֵֵֵַַָָָ

"ּכלֿחרם ׁשּנאמר: ּפדיֹון, להם אין ּדין ּבית ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמיתת
התּבֹונן יּומת". מֹות יּפדה לא מןֿהאדם יחרם ְֲֳִִִֵֶֶַָָָָָָֹאׁשר
ׁשהּלאו ּבארּו אי ּבּה, העּיּון ּובעמק הּלׁשֹון ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבדּיּוק
ּפדיֹון" להם "אין ּבאמרם: אזהרה ולא ׁשלילה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּזה
הּזה אתֿהענין אֹותם". ּפֹודין "אין אמרּו: ְְְִִֵֶֶַָָָָֹולא
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מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ּבּספרא ּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָעצמֹו
לאחד ּדין, ּבית מיתת ׁשאמר('jixrn')למחּיבי . ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

dzin)"ערּכֹו aiigd ly)?ּכלּום אמר ׁשּלא עלי", ְְֶֶַַָָֹ
ׁשאינֹו מּנין ּכלֹומר: יּפדה", "לא לֹומר: ְְִִִֵֶֶַַַַָֹּתלמּוד
עד הּבאּור ּבתכלית זה ענין ּבארנּו ּוכבר .ער ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיב
לא אפּלּו מסּפק ּדבר נׁשאר ׁשּלא אֹומר, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֻׁשאני

אדם. ׁשּבבני ההבנה ְְֲִִֵֵֶַָָָָלקׁשה

המׁשּמׁשֹותּכיון ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
מהֿ וכל מּלים, ארּבע הן לאזהרה ְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבּתֹורה
מצות נקרא: אּלּו מארּבע ּבאחת עליו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּׁשהזהיר
ּובפרּוׁש ו'לא'. 'אל' ּו'פן', 'הּׁשמר' והן: ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹלאֿתעׂשה.

ew.)אמרּו migaf)'ּפן' 'הּׁשמר', ׁשּנאמר: ּכלֿמקֹום : ְֱִֶֶֶֶַָָָָ
מ אּלא אינֹו ― ו'לא' לאֿתעׂשה.ו'אל' צות ְְְֲִֵֶֶַַַָֹֹ

ּכּונתאבל ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: הּזה, ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשער
מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו לנּקֹות אֹותנּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹוחּיב
נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי ― ּופלֹוני ּפלֹוני ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַמעׂשה
ׁשּנאמר ׁשהּלאו אףֿעלּֿפי לאֿתעׂשה, מצות ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמּכלל
עלינּו מּׁשהּטיל ּכי אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹּבֹו
ולא ּכ עׂשיתי לא אני ונאמר: מעצמנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹׁשּנׁשלל
ֿהּכ אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשיתי

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, מזהרים וכzra) ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֻ
(zexyrnd lr ycwnd ziaa "ieciee"d:ֶַֹׁשּנאמר

ּבטמא מּמּנּו בערּתי ולא מּמּנּו באני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ"לאֿאכלּתי
למת" מּמּנּו נתּתי ci)ולא ,ek mixac)מׁשמע ― ְְְִִֵֶַַַָֹ

עליו, מזהרים מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּזה:
אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹויתּבאר

הּתׁשיעי: הּלאויןהּכלל עצם את למנֹות ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻֻוהעׂשה,

ֲֵֶעליהם.

ּבארּבעהּדע, הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ּבדעֹות, ְְְְְֲִִִִֵַָּדברים:
ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל להאמין אֹותנּו ׁשּצּותה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוזהּו
יתעּלה הּׁשם ּובאהבת ּבּיחּוד. להאמין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַׁשּנצטּוינּו
ּדעה, ּבאיזֹו מּלהאמין אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָויראתֹו;
לזּולתֹו. אלהּות ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֻּכגֹון
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָוכן
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלהקריב
ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה לזּולתֹו ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָֹמּלהקריב
`milil)זּולתֹו zcear)להתנהג אֹותנּו צּותה וכן . ְְְְִִֵֵַָָָ

ּבחסד, ּבצדקה ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבאיזֹו
"ואהבּת אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ְְְְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָּברחמנּות,

"ּכמֹו לרע(gi ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְֲִִֵֵֵֶַָ
ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֻֻמּדֹות,
אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות וזּולתן ְְֲִִֵֶַַָָָָָָהּדם
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ּבאמירת אֹותנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּצּותה
העונֹות על ּולהתוּדֹות אליו ּולהתּפּלל לֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֹלהֹודֹות
מאמירת והזהירתנּו מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
הּׁשקר ׁשבּועת על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֻאיזה

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון ְְְְְְִַַָָָָָָוהרכילּות

אתֿאם למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ְְְֲִִִִֵֵֶָָֻ
ּבין עליהם, מזהרים אֹו ׁשּמצּוים ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֻֻהענינים
ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ּדּבּור אֹו מעׂשה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשאּלה
אם הענין, ּבאֹותֹו ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי ְְְְִִִִִִֶַַָָָלהּביט
ׁשּבאּו האזהרֹות לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; ְְְֲִֵֶַַַָָָָֻהמדּבר
לחּזּוק ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ְְְְְִִִִַָָָָֻֻּבענינֹו,

xacd)ּבלבד zxneg z` yibcdl)ׁשּפעמים לפי . ְְְִִִֶָָ
וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו עצמֹו ענין ּבאֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָיבֹוא
ּתמצא אּלאֿאםּֿכן לחּזּוק. צּוּוי אחרי צּוּוי ּבֹו ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָיבֹוא
ל ויבארּו הענינים ּבחּלּוק חכמים ְְְֲֲֲִִִִִַַָָָָמאמר
ענין ּכֹולל ּכלֿעׂשה אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָהמפרׁשים,
הרי ― האחר העׂשה אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
לחּזּוק נׁשאר לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ראּוי ְְְְִִִִִֵַָָָָֹאז
הּכתּוב ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, לתֹוספת ּבא ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

(dxe`kl)אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ּבענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהם
לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק נכּפל ּפסּוק ׁשאיזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָאֹומרים
נֹוׂשאי המפרׁשים ּדברי ּכ על לנּו ּכׁשאין אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָענין
אֹו הּזה ׁשהּצּוּוי קּבלה, נמצא אם אבל ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּקּבלה;
ּכֹולל ונכּפל החֹוזר והּצּוּוי ּפלֹוני, ענין ּכֹולל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָהּלאו
נכּפל ׁשּלא והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹענין

ּבפניּפסּוק אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ואתֿזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָעצמֹו
להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; הּכפל ּתכלית הרי ―ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
אזהרה ּבֹו ׁשּבאה ּכיון מאד, חמּור הּזה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהעון
הּמצוה ּדין להׁשלמת ׁשּנכּפל אֹו אזהרה, ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָאחר

(ipya oi`y mipic ihxt milyn weqt lky)ּכדי אֹו ,ְֵ
ׁשּמבאר ּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹללמד
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הּנמצאהּנה ּכלֿלאו למנֹות ׁשאין ונתּברר, נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיהיה ׁשאפׁשר לפי ּכלֿעׂשה, ולא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבּתֹורה
ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ראּוי אּלא ― ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻנכּפל
אֹו ׁשהּלאו לדעת ואיֿאפׁשר עליהם. מזהרים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹו
מֹורה עלֿידי אּלא ענין, לתֹוספת ּבא הּנכּפל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעׂשה

הּפרּוׁש מקּבלי והם ― זאת על (epinkg)ׁשּיֹורה ְְְֵֵֵֶֶַַַֹ
ּבבּטּויים נכּפל ׁשהּלאו יטע לא ּגם הּׁשלֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹעליהם
לא ּכרמ תבצר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ּכגֹון ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹׁשֹונים,

"אחרי k`)תעֹולל ,ck mixac)אמרֹו אחר ְְֲֵֶַַַָ
לקחּתֹו" לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר hi)"וׁשכחּת ,my), ְְְְֶֶַַַָָָָֹֹ

"אחרי תפאר לא זית תחּבט "ּכי (my,ואמרֹו: ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹ
(kאזהרה זֹו אּלא לאוין, ׁשני אּלּו ׁשאין לפי ―ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

מהּֿׁשּׁשכח יּקח ׁשּלא והּוא, אחד, ענין על ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאחת
לכ והביא אסיפתם, ּבעת הּפרֹות אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָמןֿהּתבּואה
תפאר": "לא ּפרּוׁש וזיתים; ענבים ּדגמאֹות: ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָֹֻׁשּתי
והן הּפארֹות, ּבקצות מהּֿׁשּׁשכחּת ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹֹאלּֿתכרת
הּוא הּזה לּכלל להֹוסיף מּמהּֿׁשראּוי א ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהענפים*.
ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, הענין והּוא: עּתה, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמהּֿׁשאמר
עליהם מזהרים אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָֻֻלמנֹות
עליו ׁשּמזהרים הענין ּבאֹותֹו ׁשּיהא ּבתנאי, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻהּוא
ׁשאמרּוה ראיה ׁשּיׁש אֹו וענין; ּבכלֿענין מיחד ְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָֻלאו
מּזה זה ּכלֿהענינים את הּמבּדילה הּקּבלה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבעלי
אחד לאו אם אבל מהם. לכלֿענין אזהרה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
לבּדֹו, הּלאו נמנה אז הרי ― רּבים ענינים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכֹולל
ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו מןֿהענינים וענין ּכלֿענין ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹלא
ּכמֹו עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו וזהּו ―ְְְִִֵֶֶֶָָָָ
תאכלּו "לא יתעּלה ׁשאמרֹו וזה עּתה. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנבאר

ek)עלֿהּדם" ,hi `xwie)אמרּו ,(.bq oixcdpq), ְַַָָ
נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבפרּוׁשֹו:
תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ְְְֲֶֶַַַֹֹֹׁשהּוא
לא ― עלֿהּדם תאכלּו לא אחר: ּדבר ְֵַַַַַָָָָֹֹֹעלֿהּדם.

ּבׂשר ּדם(zepaxwd)תאכלּו ועדין ,(mcd zwixf iptl) ְֲִַַָָָֹ
מברין ׁשאין מּנין אֹומר: ּדֹוסא רּבי (dcerqּבּמזרק. ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

z`xwp Ð mila`d xear mikxer mixg`y dpey`x

("d`xad"לא לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ּבית הרּוגי ְֲִֵֵַַַֹעל
לסנהדרין מּנין אֹומר: עקיבא רּבי עלֿהּדם. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹתאכלּו
ּכלֿאֹותֹו ּכלּום טֹועמין ׁשאין אתֿהּנפׁש ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרגּו
אמר עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְַַַַַַָָֹֹהּיֹום?
ּומֹורה סֹורר לבן אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָרּבי
הרי ― עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵַַַַַָֹֹמּנין?

נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ענינים חמּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻאּלּו
סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ּובפרּוׁש זה. לאו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּתחת
מּׁשּום לֹוקה אינֹו ּכּלם "על אּלּו: ענינים ְְִִִֵֵֶֶַָָָֻּכׁשּמנּו
ׁשּבכללּות וכלֿלאו ― ׁשּבכללּות לאו לּה ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָּדהוי
ׁשּבכללּות ׁשּלאו עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין ְֲִִֵֵֶֶָָָָאין

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו dyely)הּוא: mipy)מחד אּסּורי ְְֲִֵֵֵַַָָ
ׁשּנכלל ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי ― ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָלאו
אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ּכמצוה זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבלאו
הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה אתּֿכלֿהענינים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּכֹולל
"ולפני אמרֹו: עלֿהּדם" תאכלּו "לא ּכלֹומר ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹהּזה,

מכׁשל" תּתן לא ci)עּור ,hi `xwie)הּוא ׁשּגם לפי , ְְִִִִֵֵֶַֹֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים, ענינים hvx)ּכֹולל dyrz `l). ְְְִִִֵֵֶַָָ

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: `)וכן ,bk zeny), ְְְִֵֵַָָָֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל הּוא (l`ׁשּגם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

(`tx dyrzמּׁשני האחד הּסּוג הּוא וזה ― .ְְִֵֶֶַָָ
ׁשּבכללּות. לאו ׁשל ְִִֶֶַָָהּסּוגים

ּדבריםהּסּוג לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
והּוא לזה, זה ונֹוספים המחּברים ְְְִִִֶֶַַָָָֻרּבים
לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ּכ תעׂשה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיאמר:
חּיב ׁשהּוא ּבּתלמּוד מהּֿׁשּבארּו מּמּנּו יׁש ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחלקים:
הּדברים מאֹותם ודבר ּכלּֿדבר על ְְְִֵַַַָָָָָָָמלקּות
אּלא חּיב ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהמחּברים;
הּלאוין אֹותם הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחת,
ׁשאנּו ―הם ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבארּו
ּומהֿ עצמּה: ּבפני ּכמצוה מהם ּכלּֿדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָנמנה
אֹותֹו נמנה ― הּכל על אחת חּיב ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹּׁשּבארּו
ׁשּלא הּזה, ּבּכלל מהּֿׁשּקבענּו לפי אחת, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּכמצוה
אפן. ּבׁשּום אחד מּׁשם מלקּיֹות ׁשּתי מיׁשהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹילקה
מאֹותם וענין ּבכלֿענין ּבפרּוׁש ׁשחּיבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאחר
על ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ונֹוספים, המחּברים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻהענינים
אחת ּבבת ּכּלם אֹותם וׁשהעֹוׂשה ואחד, ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכלֿאחד
ׁשמֹות ׁשהם ּבהכרח, ―ידענּו הרּבה מלקּיֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלֹוקה

mipey)הרּבה mixeqi` ly).לבּדֹו נמנה וכלֿענין ְְְְְִִֵֶַַָָ

הּׁשניואזּכיר הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
מןֿ הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ואפׁשר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּזה,
ּתכלית המכּון הענין ׁשּיתּברר ּכדי ּכּלם, הּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּסּוג
"אלֿ הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה אמרֹו מהם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבאּור.

נא מּמּנּו ekxv)ּתאכלּו lk ielv epi`)"מבּׁשל ּובׁשל ְְִֵֶָָָֹֻ
(h ,ai my)ולא אחת, ּכמצוה זה לאו מֹונים ׁשאנּו ,ְְְִִֶֶַַָָָֹ

תאכלּו ו"לא ּכמצוה נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹנמנה
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'a xc` e"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מצאנּו ּוכבר ׁשוה. ּגזרה מּמּנּו לדּון להּקיׁש, ―ְְְִִֵֶַָָָָָָָ
זה ענין על העירּו הּׁשלֹום, עליהם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשחכמים,

הּׁשני ּבּפרק ּפסחים לאחד(ck.)ּבּגמרא וכּונּו , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהאזהרה ּכיון נכּפל, הּוא הּנראה ׁשּלפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלאוין
נֹוסף, ּבענין להקימֹו ּובּקׁשּו מּזּולתֹו, נלמדה ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָּכבר
רבינא לּה אמר וקׁשיה: טענה ּבדר ּכ על ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻואמרּו

ואימא אׁשי: ick)לרב ltkp weqtdy ,ile` ,xen`) ְְֵֵַָָ
רֹוצה ׁשאּתה זה ּכלֹומר: לאוין? ּבׁשני עליו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלעבר
ּכענין ׁשּלא אחר, ּבענין הּזה אתֿהּלאו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהקים
מֹוצא מתּבּקׁש מּדּוע ― האחר מןֿהּלאו ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּנלמד
ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ענין ּבאֹותֹו נכּפל ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָזה?
ּובאה לאוין?! ּבׁשני חּיב הּדבר אֹותֹו ְִִֵֶַַָָָָָָָהעֹוׂשה

ּכלֿהיכא לּה: אמר mewn)הּתׁשּובה: lka)ּדאּכא ְְֲִֵֵַַָָָָ
oicלמדרׁש siqedl d`a zelitkdy yxtl xyt`y) ְְִַ

(dnecke ycgמֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, ―`le) ְְְִִַַָָ
(eprinydl zelitkd zxhny migipn.יּתירי ְִֵֵַָּבלאוי

ענין לתֹוספת ּבא ׁשּלא ׁשּכלֿלאו ,ל נתּבאר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהּנה
יתר נקרא: הּוא הרי ―("ixizi e`l"):ּכלֹומר , ְְֲִֵֵַָָ

עליו 'לעבר ׁשהּוא ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
ּכמֹו יתר, לאו הּוא ּבכלֿזאת הרי ― לאוין' ְְְֲִִֵֵֵָָָָֹּבׁשני

הּזהׁשּמת מןֿהּלׁשֹון lirlc)ּבאר `xnbay)ואין , ְְִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּמסּפר ,ל נתּבאר הּנה ׁשּנכּפל. ּכיון למנֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָראּוי
העׂשין. אֹו הּלאוין רּבּוי ּבגלל מתרּבה אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּמצות

ּבּתֹורההרי נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
מיׁשהּו יסּבר ּכלּום ― ּפעמים עׂשרה ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹׁשּתים
עׂשה מצות ׁשּמּכלל ויאמר: אתֿהּמצות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹהּמֹונה
וכן מצות?! עׂשר ׁשנים והיא ּבּׁשּבת, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשביתה
― ּפעמים ׁשבע הּדם אכילת על האזהרה ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּבאה
הּוא הּדם ׁשאּסּור לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר ְְִִֶֶַַַַַַָָהאם
אחד אף ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא זה הּנה מצות? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשבע
אחת מצוה ׁשהיא ׁשּבת, ּבׁשביתת ּכלֹומר: ―ְְְִִִִֶַַַַַָָ
הּדם, אכילת על ּבאזהרה וכן עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּכלל
ׁשאפּלּו ודע לאֿתעׂשה. מּמצות אחת מצוה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹׁשהיא
ׁשהעֹובר לברכה זכרֹונם לחכמינּו מאמר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתמצא
אֹו לאוין, וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹונית ְְֲִִֵַַָָָָָָָעברה
עׂשין וכ ּכ על עבר ּכבר ּפלֹוני ּדבר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהמבּטל
הּלאוין ּכלֿאֹותם למנֹות מּזה יתחּיב לא ―ְְִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכיון עצמֹו, ּבפני ּכלֿעׂשה ולא עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכלֿאחד
ׁשהּוא אמרּו ולא ּכפילּות. ּבֹו ואין אחד ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹׁשהענין
אּלא לאוין, וכ ּכ על אֹו עׂשין וכ ּכ על ְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹובר

ׁשהרי הּמצוה, ּבאֹותּה האזהרה אֹו הּצּוּוי ּכפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפני
אּלאֿאםּֿכן רּבים. צּוּוים אֹו רּבֹות אזהרֹות על ְִִִִֵֶַַַַַָָָעבר
ׁשלׁש" "לֹוקה אֹו ׁשּתים", "לֹוקה ׁשאֹומרים ְְְִִִֶֶֶַָָֹּתמצא
ׁשאין לפי עצמֹו, ּבפני ּכלֿאחד נמנה אז הרי ―ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשאבאר ּכמֹו אחד, ׁשם על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

ּבמּכֹות ּבּתלמּוד מהּֿׁשּידּוע (at.)וחּלין(fh.)לפי ְְְְִִֶַַַַַָֻ
ׁשמֹות, ׁשני על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָוזּולתם;
מהם ּבכלֿענין האזהרה ׁשּבאה ענינים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכלֹומר:
מּׁשּום "עֹובר אמרם: ּבין ההבּדל זהּו עצמֹו. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבפני

"ּכ ּומּׁשּום ּכ(zexdf`d eltkpy llba)ּובין ִֵָָ
ׁשלׁש" לֹוקה אֹו ׁשּתים "לֹוקה (llbaאמרם: ְְִֶֶַָָָֹ

exdf`(exahvdy zepey zּֿכלֿמה על והראיה .ְְַַָָָָ
אמרם cn.)ּׁשאמרנּו, zegpn)ציצית לֹו ׁשאין ּכל : ְְִִֵֶֶַָָָֹ

ּבֹו ׁשּנכּפל לפי עׂשה, ּבחמּׁשה עֹובר ― ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָּבבגּדֹו
ונתנּו ציצת, להם "ועׂשּו ּפעמים: חמׁש צּוּוי ְְְְְִִִִֵֶָָָָָלׁשֹון

לציצת" לכם והיה hlÎgl)עלֿציצת, ,eh xacna) ְְִִִִֶַָָָ
"ּכסּות ּכנפֹות עלֿארּבע ּתעׂשהֿל ְְְְְֲִִֶַַַַַָ"ּגדלים

(ai ,ak mixac)א .(z`f lk mr)מאמר להם מצאנּו ֲֶַַָָָָ
ּכמֹו אחת, מצוה ׁשהיא ציצת ּבמצות ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹמפרׁש

זֹו מצוה ּכׁשאזּכיר ci)ׁשאבאר dyr zevn). ְְְֲִִֵֶֶַָָ

אמרּוועל עצמֹו זה ּדר(.cn zegpn)ׁשאינֹו "ּכל : ְְְֵֶֶֶֶַַָֹ
מּפני עׂשה", ּבׁשמנה עֹובר ― ּתפּלין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָֹמניח
ּבׁשלֿ ּכלֹומר ּפעמים, ׁשמנה ּבהם הּצּוּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנכּפל

אמרם וכן וׁשלֿיד. my)ראׁש zegpn)ּכלּֿכהן" : ְְְֵֵֶָָָָֹֹ
מּפני עׂשה", ּבׁשלׁשה עֹובר ― לּדּוכן עֹולה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשאינֹו
מיׁשהּו, יסּבר לא א ּפעמים. ׁשלׁש הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנכּפל
ׁשלׁש ּכהנים ּברּכת לֹומר: אתֿהּמצות, ְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹֹהּמֹונה
מצות. ׁשמנה ּותפּלין מצות, חמׁש וציצת ְְְְְְִִִִִִִֵֶָֹֹֹֹמצות,
הּגר אֹונאת למנֹות ּגם אין הרי ― ּכן ׁשהּדבר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכיון
אמרם ּבגלל הּלאו, ּכפילת מּפני מצות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹׁשלׁש

מציעא אתֿהּגר(hp:)ּבּגמרא המאּנה :(mixeaica) ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
והּלֹוחצֹו לאוין, ּבׁשלׁשה עֹובר ―(miyrna ewgec) ְְֲִִֵַָָֹ

ּבלבד: מצות ׁשּתי אּלה אּלא לאוין, ּבׁשלׁשה ―ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ
תלחצּנּו" "ולא תֹונה" k)"לא ,ak zeny)ונכּפל , ְְְְִִֶֶַָֹֹ

ספק. ׁשּום ּבֹו אין ּברּור, וזה ― ּבכ ְְֵֵֶַָָָָהּלאו
מציעא ּבּגמרא אמרּו "מּפנ(my)ּובפרּוׁש מה: י ְְְְְִִֵֵַָָָָָ

הּגר? על מקֹומֹות וׁשּׁשה ּבׁשלׁשים ּתֹורה ְְְְִִִִִֵַַָָָֹהזהירה
לֹומר, למיׁשהּו אפׁשר ּכלּום רע!" ׁשּסּורֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָמּפני
מצות?! ּתרי"ג מּכלל מצות וׁשׁש ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹׁשאּלּו

לאמרֹו. ּׁשאיֿאפׁשר מה זה ְְְֲִֵֶֶֶַָָהרי
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הּנמצאהּנה ּכלֿלאו למנֹות ׁשאין ונתּברר, נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיהיה ׁשאפׁשר לפי ּכלֿעׂשה, ולא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבּתֹורה
ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ראּוי אּלא ― ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻנכּפל
אֹו ׁשהּלאו לדעת ואיֿאפׁשר עליהם. מזהרים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹו
מֹורה עלֿידי אּלא ענין, לתֹוספת ּבא הּנכּפל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעׂשה

הּפרּוׁש מקּבלי והם ― זאת על (epinkg)ׁשּיֹורה ְְְֵֵֵֶֶַַַֹ
ּבבּטּויים נכּפל ׁשהּלאו יטע לא ּגם הּׁשלֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹעליהם
לא ּכרמ תבצר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ּכגֹון ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹׁשֹונים,

"אחרי k`)תעֹולל ,ck mixac)אמרֹו אחר ְְֲֵֶַַַָ
לקחּתֹו" לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר hi)"וׁשכחּת ,my), ְְְְֶֶַַַָָָָֹֹ

"אחרי תפאר לא זית תחּבט "ּכי (my,ואמרֹו: ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹ
(kאזהרה זֹו אּלא לאוין, ׁשני אּלּו ׁשאין לפי ―ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

מהּֿׁשּׁשכח יּקח ׁשּלא והּוא, אחד, ענין על ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאחת
לכ והביא אסיפתם, ּבעת הּפרֹות אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָמןֿהּתבּואה
תפאר": "לא ּפרּוׁש וזיתים; ענבים ּדגמאֹות: ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָֹֻׁשּתי
והן הּפארֹות, ּבקצות מהּֿׁשּׁשכחּת ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹֹאלּֿתכרת
הּוא הּזה לּכלל להֹוסיף מּמהּֿׁשראּוי א ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהענפים*.
ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, הענין והּוא: עּתה, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמהּֿׁשאמר
עליהם מזהרים אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָֻֻלמנֹות
עליו ׁשּמזהרים הענין ּבאֹותֹו ׁשּיהא ּבתנאי, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻהּוא
ׁשאמרּוה ראיה ׁשּיׁש אֹו וענין; ּבכלֿענין מיחד ְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָֻלאו
מּזה זה ּכלֿהענינים את הּמבּדילה הּקּבלה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבעלי
אחד לאו אם אבל מהם. לכלֿענין אזהרה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
לבּדֹו, הּלאו נמנה אז הרי ― רּבים ענינים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכֹולל
ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו מןֿהענינים וענין ּכלֿענין ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹלא
ּכמֹו עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו וזהּו ―ְְְִִֵֶֶֶָָָָ
תאכלּו "לא יתעּלה ׁשאמרֹו וזה עּתה. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנבאר

ek)עלֿהּדם" ,hi `xwie)אמרּו ,(.bq oixcdpq), ְַַָָ
נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבפרּוׁשֹו:
תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ְְְֲֶֶַַַֹֹֹׁשהּוא
לא ― עלֿהּדם תאכלּו לא אחר: ּדבר ְֵַַַַַָָָָֹֹֹעלֿהּדם.

ּבׂשר ּדם(zepaxwd)תאכלּו ועדין ,(mcd zwixf iptl) ְֲִַַָָָֹ
מברין ׁשאין מּנין אֹומר: ּדֹוסא רּבי (dcerqּבּמזרק. ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

z`xwp Ð mila`d xear mikxer mixg`y dpey`x

("d`xad"לא לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ּבית הרּוגי ְֲִֵֵַַַֹעל
לסנהדרין מּנין אֹומר: עקיבא רּבי עלֿהּדם. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹתאכלּו
ּכלֿאֹותֹו ּכלּום טֹועמין ׁשאין אתֿהּנפׁש ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרגּו
אמר עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְַַַַַַָָֹֹהּיֹום?
ּומֹורה סֹורר לבן אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָרּבי
הרי ― עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵַַַַַָֹֹמּנין?

נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ענינים חמּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻאּלּו
סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ּובפרּוׁש זה. לאו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּתחת
מּׁשּום לֹוקה אינֹו ּכּלם "על אּלּו: ענינים ְְִִִֵֵֶֶַָָָֻּכׁשּמנּו
ׁשּבכללּות וכלֿלאו ― ׁשּבכללּות לאו לּה ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָּדהוי
ׁשּבכללּות ׁשּלאו עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין ְֲִִֵֵֶֶָָָָאין

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו dyely)הּוא: mipy)מחד אּסּורי ְְֲִֵֵֵַַָָ
ׁשּנכלל ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי ― ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָלאו
אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ּכמצוה זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבלאו
הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה אתּֿכלֿהענינים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּכֹולל
"ולפני אמרֹו: עלֿהּדם" תאכלּו "לא ּכלֹומר ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹהּזה,

מכׁשל" תּתן לא ci)עּור ,hi `xwie)הּוא ׁשּגם לפי , ְְִִִִֵֵֶַֹֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים, ענינים hvx)ּכֹולל dyrz `l). ְְְִִִֵֵֶַָָ

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: `)וכן ,bk zeny), ְְְִֵֵַָָָֹ
ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל הּוא (l`ׁשּגם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

(`tx dyrzמּׁשני האחד הּסּוג הּוא וזה ― .ְְִֵֶֶַָָ
ׁשּבכללּות. לאו ׁשל ְִִֶֶַָָהּסּוגים

ּדבריםהּסּוג לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
והּוא לזה, זה ונֹוספים המחּברים ְְְִִִֶֶַַָָָֻרּבים
לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ּכ תעׂשה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיאמר:
חּיב ׁשהּוא ּבּתלמּוד מהּֿׁשּבארּו מּמּנּו יׁש ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחלקים:
הּדברים מאֹותם ודבר ּכלּֿדבר על ְְְִֵַַַָָָָָָָמלקּות
אּלא חּיב ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהמחּברים;
הּלאוין אֹותם הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחת,
ׁשאנּו ―הם ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבארּו
ּומהֿ עצמּה: ּבפני ּכמצוה מהם ּכלּֿדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָנמנה
אֹותֹו נמנה ― הּכל על אחת חּיב ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹּׁשּבארּו
ׁשּלא הּזה, ּבּכלל מהּֿׁשּקבענּו לפי אחת, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּכמצוה
אפן. ּבׁשּום אחד מּׁשם מלקּיֹות ׁשּתי מיׁשהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹילקה
מאֹותם וענין ּבכלֿענין ּבפרּוׁש ׁשחּיבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאחר
על ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ונֹוספים, המחּברים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻהענינים
אחת ּבבת ּכּלם אֹותם וׁשהעֹוׂשה ואחד, ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכלֿאחד
ׁשמֹות ׁשהם ּבהכרח, ―ידענּו הרּבה מלקּיֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלֹוקה

mipey)הרּבה mixeqi` ly).לבּדֹו נמנה וכלֿענין ְְְְְִִֵֶַַָָ

הּׁשניואזּכיר הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
מןֿ הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ואפׁשר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּזה,
ּתכלית המכּון הענין ׁשּיתּברר ּכדי ּכּלם, הּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּסּוג
"אלֿ הּפסח: ּבכבׂש יתעּלה אמרֹו מהם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבאּור.

נא מּמּנּו ekxv)ּתאכלּו lk ielv epi`)"מבּׁשל ּובׁשל ְְִֵֶָָָֹֻ
(h ,ai my)ולא אחת, ּכמצוה זה לאו מֹונים ׁשאנּו ,ְְְִִֶֶַַָָָֹ

תאכלּו ו"לא ּכמצוה נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹֹנמנה
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a'קל xc` f"k ycew zay - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּבכללּות?" לאו על לֹוקין "וכי ְְְְִִִֶַָָָואמרּו:
ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא ְְְְְְִִִִֵַַָָָוהּתׁשּובה:
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹ"ואכלּת

"ויצהר(bk ,ci my)תּוכל "לא למכּתב לי למה ; ְְְְְִִִֶַַָָֹ
ללאו ּתימא וכי ?"ּבׁשערי lrלאכל e`l siqedl) ְְְֱִִֵֶֶָָָֹ

(dyrdלמה תאכלּום. לא קרא: לימא ּכן אם ―ְְְִֵֵָָָֹֹ
למכּתבנהי למהּדר aezkle)לי xefgl)ׁשמע ּכּלהי? ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַֻ

לחּלק" weqtay)מּנּה: hxt lkl cxtp e`l)וׁשם . ְְִֵַַָ
וכרמלנתּבא וקלי "ולחם יתעּלה: ׁשאמרֹו ּגםּֿכן, ר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

תאכלּו `xeqiלא Ð "mkiwel` oaxw z` mk`iad cr) ְֹֹ
(ci ,bk `xwie .ycgּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ―ֶַַַַָָ

וכרמל וקלי לחם "אכל אמרּו: (ibeqואחת. ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
(d`eazdn miieyrd milk`nּכלֿאחת על חּיב ―ַַַַָָ

יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָואחת.
ונתּבאר מּנּה". איד וליתי חד רחמנא לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכתיב:
,צר ּבֹו היה לא "קלי" ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאחרי
ּבפני קלי על מלקּות לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָורק
ׁשּמא הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָעצמֹו.
ּבגלל ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על מלקּות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיתחּיב

וכרמל לחם על חּיב ויהיה mxearזה, ep`vn `ly) ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ
("ilw"a epivny myk "wlgl" cgein cenilְַמלקּות

לקלי רחמנא ּכתּבּה הלכתא למאי הׁשיבּו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאחת?
לֹומר ― epl)ּבאמצע cnll `l`)ּכיֿקלי לחם : ְִִֶֶֶַַָָ

ואחד. ּכלֿאחד על חּיב ויהיה ּכיֿכרמל, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוקלי

ּבּבדֹומה "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמרֹו אמר, לכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ּבנֹוּֿובּתֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָֹמעביר
ודרׁש ויּדעני אֹוב וׁשאל חבר וחבר ּומכּׁשף ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹֹֹּומנחׁש

iÎi`)אלֿהּמתים" ,gi mixac)ׁשּכלֿאחד ― ִֵֶֶֶַָָ
ּבפני לאו הּוא ׁשּנמנּו האּלה הּדברים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּתׁשעת

וכּלם weqta)עצמֹו, mixkfend)מןֿהחלק אינם ְְִֵֵֶַַָָֻ
הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני e`lהראׁשֹון `edy) ְְִִִֵֵֵֶַַָ

beqay ipyd wlgdn `l` Ð oiwel oi`e zellkay

(oiwely Ð ipydיתעּלה אמרֹו לכ והראיה .ְְְְְִֶַָָָָָ
נתּבאר ּכבר ׁשּכן ― ּומנחׁש" "מעֹונן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבאמצע:
"לא אמרֹו: והּוא עצמֹו, ּבפני לאו מהם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּכלֿאחד

תעֹוננּו" ולא ek)תנחׁשּו ,hi `xwie)מעֹונן ּוכמֹו . ְְְְְֲֵֵַֹ
ּכל ּכ ― ּבאמצע והזּכירם ― לחּלק ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּומנחׁש
ּומנחׁש, מעֹונן ּכמֹו הם ואחריהם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמהּֿׁשּלפניהם

ׁשּב זּולתנּוּכמֹו טעה ּוכבר וכרמל. וקלי ּבלחם ארּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אּלּו ענינים הּׂשיגה לא ׁשּדעּתֹו מּפני אֹו זה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבענין

יתעּלה אמרֹו מנה ּכ ּבהם. וׁשגה ׁשּׁשכח אֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָּבכלל,
ואּׁשה יּקחּו לא וחללה זנה "אּׁשה הּכהנים: ְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹֹעל

יּקחּו" לא מאיׁשּה f)ּגרּוׁשה ,`k my)ּכמצוה ― ְְְִִִֵָָָָֹ
קּדּוׁשין ּבּגמרא נתּבאר ּוכבר ׁשהּוא(fr.)אחת, , ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּכמֹו אחת, ּבאּׁשה אפּלּו ואחת ּכלֿאחת על ְְְֲִִַַַַַַַַָָָחּיב
ּבמקֹומֹו qw`)ׁשּנבאר dyrz `l)אפׁשר אמנם . ְְְְִֵֶֶָָָָ

ּכמצוה וחללה זֹונה מנֹותֹו על התנּצלּות לֹו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹלמצא
אצלֹו וגברה ׁשּבכללּות לאו ׁשחׁשבֹו מּפני ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאחת,
לא וחללה זנה "אּׁשה יתעּלה: ׁשאמרֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּדעה
ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמרֹו: ּכמֹו ְְְִִֵֶַָָָָֹיּקחּו"
ּכמֹו לחּלק, אינֹו וזה לחּלק ׁשּזה ידע ולא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמבּׁשל",
לא וכרמל וקלי "ולחם אמרֹו: ּבין הבּדיל לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּגם
לא וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: ּובין ְְְְְֵֵָָָָָֹֹֹתאכלּו"
אבל ּבזה; ּבכּיֹוצא עליו אתּפׁש לא א ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיגרע".
מצוה הּכל ועׂשה וחללה זֹונה ּבכלל ּגרּוׁשה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּמנה
לפי ― התנּצלּות ּבהחלט לֹו אין ּכ על ְְְְְִִֵֵֶַַַַָאחת,
עצמֹו, ּבפני ּבלאו ּבפרּוׁש הּגרּוׁשה, ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָׁשהיא,
לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹוהּוא
הּזה, הּגדֹול אתֿהעּקר ּבררנּו ּכבר הּנה ― ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּקחּו".
והֹודענּו ספקֹותיו ּובארנּו ׁשּבכללּות, לאו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָּכלֹומר:
ּבלבד ׁשּבכללּות לאו ּומהּֿמּמּנּו לחּלק, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמהּֿמּמּנּו
― לחּלק ׁשהּוא וׁשּזה אחת, אּלא עליו חּיבים ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואין
נמנה ― לחּלק וׁשאינֹו מצות; ּכהרּבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹנמנה
ּתמיד, עיני נגד ּכּלֹו זה ּכלל ׂשים אחת. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻּכמצוה
הּמצות. מנין לאּמּות מאד ּגדֹול מפּתח הּוא ְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹּכי

ה'תשע"א ב' אדר כ"ז קודש שבת

העׂשירי: לאיזהּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ֹוׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ְִִֶַּתכלית

הּצּוּוייםּפעמים אֹותם ואין צּוּויים, ּבּתֹורה יבֹואּו ְְִִִִִֵַַָָָָ
הּמצוה. לעׂשּית הקּדמֹות אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהּמצוה,

וגֹו' סלת" "ולקחּת אמרֹו: לזה ck,ּדגמה `xwie) ְְְְְֶֶַָָָָָֹֻ
(dּכמצוה הּסלת לקיחת למנֹות ראּוי אין ְְְְִִִִֵֶַַָָֹּכי

אמרֹו: רק הּוא הּנמנה אּלא ― ּכמצוה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָואפּיתֹו
ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן (zeny"ונתּת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

(l ,dkלפני ּתמיד לחם ׁשּיהא רק, היא והּמצוה ;ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּומּמה הּזה, הּלחם יהיה אי ּתאר, אחרּֿכ ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה'.
ׁשּתים ויהיּו מּסלת, ׁשּיהיה ואמר נעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּוא
אמרֹו: למנֹות אין עצמּה זֹו ּדר ועל חּלֹות. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָעׂשרה

"ז זית ׁשמן אלי k)"ויקחּו ,fk my)מֹונים אּלא , ְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
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ּבפני לאו לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֻמבּׁשל"
בׁשל ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ולא ְְְְִֵֶַַַָָָֹֹֹעצמֹו
ׁשני הּכֹולל אחד לאו הביא אּלא ― ְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻמבּׁשל"
ב' ּובפרק לאחר. מהם אחד והֹוסיף וחּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהענינים,

―(n`.)מּפסחים נא אכל אּבּיי: "אמר אמרּו ְְִִֵַַַַָָָָָ
ׁשּת ּומבּׁשללֹוקה נא ׁשּתים: לֹוקה ― מבּׁשל ים: ְְְְִִֶֶַַָָָֻֻ

על לֹוקין ׁשּסבר: מּפני ― וזה ׁשלׁש". לֹוקה ―ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשני על עבר ― נא ׁשאכל ּובׁשעה ׁשּבכללּות, ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָלאו
והּׁשני נא: מּמּנּו ―אלּֿתאכלּו מהם האחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאוין:
אּלא ּתאכלּו אל אמר: ּכאּלּו מכללא, הּבא לאו ―ְְְִִֶַַַָָָָָָֹ
ּומבּׁשל, נא אכל ואם צלי. ׁשּלא אכלֹו והרי ― ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻצלי
על וׁשנית נא, אכילתֹו על אחת ׁשלׁש: לדעּתֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹלֹוקה
צלי. ׁשּלא אכילתֹו על ּוׁשליׁשית מבּׁשל, ְְֲֲִִִִִֶַָָָָֹֻאכילתֹו
אין אמר: "ורבא זה מאמר ּבהמׁש אמרּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָוׁשם

ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. לאו על exn`y)לֹוקין yi): ְְְִִִֵֶַָָָָ
לקי מיהא dwel)חדא z`f lka cg`)אם ּכלֹומר: ," ְֲִִֵַָָָ

ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא ְְְְִֵֶַַַָָָָָֻאכל
לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי (e`ldחדא ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

(cgein epi`אמרֹו ּכלֹומר ― ּדחסימה" ְְְֲִַַָָָּכלאו
ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם c)יתעּלה ,dk mixac), ְְְִִֶַַֹֹ

אחד ּדבר על הּמזהיר אחד לאו (e`lneׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָ
Ð my xn`py Ð zewln yper oic epcnl "dniqg"c

(eil` minec zeidl mdilr okle ,oie`ld lklאבל ;ֲָ
― ּומבּׁשל נא ― ּדברים ׁשני על הּמזהיר זה ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻלאו
ּבּגמרא ׁשּנתּברר ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאין

ולכן(bq.)סנהדרין ׁשּבכללּות", לאו על לֹוקין "אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבין אחת, לֹוקה ׁשהּוא והּנכֹון אּבּיי. ּדברי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָנדחים
ּבלבד אחת ― ּומבּׁשל נא אֹו מבּׁשל אֹו נא ְְְִֶַַַַָָָָָֻֻׁשאכל
"אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו נמנה ּולפיכ ְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹלֹוקה;

וׁשם אחת. ּכמצוה מבּׁשל" ּובׁשל נא (migqtמּמּנּו ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֻ
(.`nזג אכל אּבּיי: "אמר עֹוד (ztilwאמרּו ְֵַַַַָָָָ

(miaprdחרצן ׁשּתים; לֹוקה ―(mipirxbd)― ְְִֶַַָ
אין אמר: ורבא ׁשלׁש. לֹוקה וחרצן זג ׁשּתים; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹוקה

על "מּכללֹוקין לאמרֹו: ―הּכּונה ׁשּבכללּות" לאו ְְְִִִֶַַַָָָָָֹ
הּיין" מּגפן יעׂשה c)אׁשר ,e xacna)סֹובר ׁשאּבּיי ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּמנחֹות ד' ּבפרק אמרּו וכ עליו. :(gp.)ׁשּלֹוקין ְְְְִִֶֶֶָָָָָ
אּבּיי: אמר הּמזּבח, ּגּבי על ּודבׁש מּׂשאֹור ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָ"הּמעלה
מּׁשּום ולֹוקה ּדבׁש מּׁשּום ולֹוקה ׂשאֹור מּׁשּום ְְְְִִִֶֶֶַלֹוקה
ּכלֹומר ּדבׁש", ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ׂשאֹור. ְְְְִֵֵֶַַערּוב

"כל exihwz)ׁשאמרֹו `l yac lke xe`y)― " ְֶָָ

(`i ,a `xwie),לבּדֹו יקריב ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְְְִִֵֵֶַַָֹּכֹולל
ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר יקריב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוׁשּלא
ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי וכלֿזה ― ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָׁשעּור
"רבא אמרּו וׁשם ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין ְְְְִִֶַַָָָָָָָָידעּת:
ּדאמרי אּכא ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין אין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאמר:

(exn`y yi)נא אכל אם ּכלֹומר: לקי", מיהא חדא :ְֲִִֵַַָָָָָ
נּמי חדא ּדאמרי: "ואּכא אחת. לֹוקה ― ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻּומבּׁשל

לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, cgein)לא epi` e`ld) ְְִֵֵַַָָָָ
ּדחסימה". ְֲִַָָּכלאו

נאּכיון מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה ― ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָּובׁשל"

וכלּֿדבׁש" ּכ(my)"ּכלֿׂשאר נמנה אחת, מצוה ְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
ּומֹואבי" עּמֹוני "לאֿיבא c)ּגם: ,bk mixac)― ִִַַָָֹֹ

לא ויתֹום "ּכלֿאלמנה ּגםּֿכן: וכן אחת, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹמצוה
k`)תעּנּון" ,ak zeny)תּטה "לא אמרֹו: וכן , ְְְֵֶַַָֹ

יתֹום" ּגר fi)מׁשּפט ,ck mixac)ׁשארּה" אמרֹו: וכן , ְְְְִֵֵֵַָָָ
וענתּה dy`d)ּכסּותּה ly)"יגרע i)לא ,`k zeny) ְְְִָָָָֹֹ

ׁשּכלֿ לפי אחת, ּכמצוה מהם ּכלֿלאו נמנה ―ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ּכמֹו הּוא האּלה מהּלאוין ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלאו
ואין וכלּֿדבׁש". "ּכלֿׂשאר ּוכמֹו מבּׁשל", ּובׁשל ְְְְְְֵֵַָָָָָֹֻנא
זֹונה אתנן "לאֿתביא אמרֹו: וכן ּביניהם. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹהבּדל

ּכלב hi)ּומחיר ,bk mixac ."xcp lkl jidl` 'd zia) ְִֶֶ
אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין אמרֹו: וכן אחד. לאו הּוא ―ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

ּולהֹורת" וגֹו' ּולהבּדיל וגֹו' ּבבאכם i,וגֹו' `xwie) ְְְְְְְֲִֶַֹֹ
(`iÎhהּכניסה על אחד ּבלאו הזהיר ְְְְִִִֶַַַָָָּכלֹומר:

זהּו ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא ּבּתֹורה ההֹוראה אֹו ְְִֶֶַַַָָָָָלּמקּדׁש
לאו מּסּוגי הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני האחד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחלק

ְִֶָׁשּבכללּות.

החלקא לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשּכלֿ המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא אּלא הּזה, ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּקֹודם
לֹוקים ונֹוספים המחּברים מןֿהּדברים ודבר ְְְְִִִִִַַָָָָָָָֻּדבר
על לֹוקה ― אתּֿכּלם יעׂשה ואם עצמֹו, ּבפני ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻעליו
אֹותם יעׂשה אם ּגם המחּברים, מאֹותם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻּכלֿאחד

אחת mipey)ּבבת oie`l dnk lr xaerd oick)― ְַַַ
עצמֹו. ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָואּלּו
ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹמהם

(dnegl uegn)ויצהר ותירׁש ּדגנ ikמעׂשר ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ
(fi ,ai mixac ."ea jiwel` 'd xgai xy` mewna .. m`.

ּכרתֹות ּבּגמרא ּתירׁש(c:)אמרּו ּדגן מעׂשר "אכל : ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹ
זה על והקׁשּו ואחת". ּכלֿאחת על חּיב ― ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָויצהר
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קלי 'a xc` f"k ycew zay - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּבכללּות?" לאו על לֹוקין "וכי ְְְְִִִֶַָָָואמרּו:
ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא ְְְְְְִִִִֵַַָָָוהּתׁשּובה:
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹ"ואכלּת

"ויצהר(bk ,ci my)תּוכל "לא למכּתב לי למה ; ְְְְְִִִֶַַָָֹ
ללאו ּתימא וכי ?"ּבׁשערי lrלאכל e`l siqedl) ְְְֱִִֵֶֶָָָֹ

(dyrdלמה תאכלּום. לא קרא: לימא ּכן אם ―ְְְִֵֵָָָֹֹ
למכּתבנהי למהּדר aezkle)לי xefgl)ׁשמע ּכּלהי? ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַֻ

לחּלק" weqtay)מּנּה: hxt lkl cxtp e`l)וׁשם . ְְִֵַַָ
וכרמלנתּבא וקלי "ולחם יתעּלה: ׁשאמרֹו ּגםּֿכן, ר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

תאכלּו `xeqiלא Ð "mkiwel` oaxw z` mk`iad cr) ְֹֹ
(ci ,bk `xwie .ycgּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ―ֶַַַַָָ

וכרמל וקלי לחם "אכל אמרּו: (ibeqואחת. ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
(d`eazdn miieyrd milk`nּכלֿאחת על חּיב ―ַַַַָָ

יּתירא קרא ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָואחת.
ונתּבאר מּנּה". איד וליתי חד רחמנא לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכתיב:
,צר ּבֹו היה לא "קלי" ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאחרי
ּבפני קלי על מלקּות לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָורק
ׁשּמא הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָעצמֹו.
ּבגלל ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על מלקּות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיתחּיב

וכרמל לחם על חּיב ויהיה mxearזה, ep`vn `ly) ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ
("ilw"a epivny myk "wlgl" cgein cenilְַמלקּות

לקלי רחמנא ּכתּבּה הלכתא למאי הׁשיבּו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאחת?
לֹומר ― epl)ּבאמצע cnll `l`)ּכיֿקלי לחם : ְִִֶֶֶַַָָ

ואחד. ּכלֿאחד על חּיב ויהיה ּכיֿכרמל, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוקלי

ּבּבדֹומה "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמרֹו אמר, לכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ּבנֹוּֿובּתֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָֹמעביר
ודרׁש ויּדעני אֹוב וׁשאל חבר וחבר ּומכּׁשף ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹֹֹּומנחׁש

iÎi`)אלֿהּמתים" ,gi mixac)ׁשּכלֿאחד ― ִֵֶֶֶַָָ
ּבפני לאו הּוא ׁשּנמנּו האּלה הּדברים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּתׁשעת

וכּלם weqta)עצמֹו, mixkfend)מןֿהחלק אינם ְְִֵֵֶַַָָֻ
הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני e`lהראׁשֹון `edy) ְְִִִֵֵֵֶַַָ

beqay ipyd wlgdn `l` Ð oiwel oi`e zellkay

(oiwely Ð ipydיתעּלה אמרֹו לכ והראיה .ְְְְְִֶַָָָָָ
נתּבאר ּכבר ׁשּכן ― ּומנחׁש" "מעֹונן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבאמצע:
"לא אמרֹו: והּוא עצמֹו, ּבפני לאו מהם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּכלֿאחד

תעֹוננּו" ולא ek)תנחׁשּו ,hi `xwie)מעֹונן ּוכמֹו . ְְְְְֲֵֵַֹ
ּכל ּכ ― ּבאמצע והזּכירם ― לחּלק ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּומנחׁש
ּומנחׁש, מעֹונן ּכמֹו הם ואחריהם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמהּֿׁשּלפניהם

ׁשּב זּולתנּוּכמֹו טעה ּוכבר וכרמל. וקלי ּבלחם ארּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אּלּו ענינים הּׂשיגה לא ׁשּדעּתֹו מּפני אֹו זה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבענין

יתעּלה אמרֹו מנה ּכ ּבהם. וׁשגה ׁשּׁשכח אֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָּבכלל,
ואּׁשה יּקחּו לא וחללה זנה "אּׁשה הּכהנים: ְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹֹעל

יּקחּו" לא מאיׁשּה f)ּגרּוׁשה ,`k my)ּכמצוה ― ְְְִִִֵָָָָֹ
קּדּוׁשין ּבּגמרא נתּבאר ּוכבר ׁשהּוא(fr.)אחת, , ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּכמֹו אחת, ּבאּׁשה אפּלּו ואחת ּכלֿאחת על ְְְֲִִַַַַַַַַָָָחּיב
ּבמקֹומֹו qw`)ׁשּנבאר dyrz `l)אפׁשר אמנם . ְְְְִֵֶֶָָָָ

ּכמצוה וחללה זֹונה מנֹותֹו על התנּצלּות לֹו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹלמצא
אצלֹו וגברה ׁשּבכללּות לאו ׁשחׁשבֹו מּפני ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאחת,
לא וחללה זנה "אּׁשה יתעּלה: ׁשאמרֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּדעה
ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמרֹו: ּכמֹו ְְְִִֵֶַָָָָֹיּקחּו"
ּכמֹו לחּלק, אינֹו וזה לחּלק ׁשּזה ידע ולא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמבּׁשל",
לא וכרמל וקלי "ולחם אמרֹו: ּבין הבּדיל לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּגם
לא וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: ּובין ְְְְְֵֵָָָָָֹֹֹתאכלּו"
אבל ּבזה; ּבכּיֹוצא עליו אתּפׁש לא א ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיגרע".
מצוה הּכל ועׂשה וחללה זֹונה ּבכלל ּגרּוׁשה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּמנה
לפי ― התנּצלּות ּבהחלט לֹו אין ּכ על ְְְְְִִֵֵֶַַַַָאחת,
עצמֹו, ּבפני ּבלאו ּבפרּוׁש הּגרּוׁשה, ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָׁשהיא,
לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹוהּוא
הּזה, הּגדֹול אתֿהעּקר ּבררנּו ּכבר הּנה ― ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּקחּו".
והֹודענּו ספקֹותיו ּובארנּו ׁשּבכללּות, לאו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָּכלֹומר:
ּבלבד ׁשּבכללּות לאו ּומהּֿמּמּנּו לחּלק, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמהּֿמּמּנּו
― לחּלק ׁשהּוא וׁשּזה אחת, אּלא עליו חּיבים ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואין
נמנה ― לחּלק וׁשאינֹו מצות; ּכהרּבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹנמנה
ּתמיד, עיני נגד ּכּלֹו זה ּכלל ׂשים אחת. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻּכמצוה
הּמצות. מנין לאּמּות מאד ּגדֹול מפּתח הּוא ְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹּכי

ה'תשע"א ב' אדר כ"ז קודש שבת

העׂשירי: לאיזהּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ֹוׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ְִִֶַּתכלית

הּצּוּוייםּפעמים אֹותם ואין צּוּויים, ּבּתֹורה יבֹואּו ְְִִִִִֵַַָָָָ
הּמצוה. לעׂשּית הקּדמֹות אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהּמצוה,

וגֹו' סלת" "ולקחּת אמרֹו: לזה ck,ּדגמה `xwie) ְְְְְֶֶַָָָָָֹֻ
(dּכמצוה הּסלת לקיחת למנֹות ראּוי אין ְְְְִִִִֵֶַַָָֹּכי

אמרֹו: רק הּוא הּנמנה אּלא ― ּכמצוה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָואפּיתֹו
ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן (zeny"ונתּת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

(l ,dkלפני ּתמיד לחם ׁשּיהא רק, היא והּמצוה ;ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּומּמה הּזה, הּלחם יהיה אי ּתאר, אחרּֿכ ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה'.
ׁשּתים ויהיּו מּסלת, ׁשּיהיה ואמר נעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּוא
אמרֹו: למנֹות אין עצמּה זֹו ּדר ועל חּלֹות. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָעׂשרה

"ז זית ׁשמן אלי k)"ויקחּו ,fk my)מֹונים אּלא , ְְִִִֵֶֶֶֶַָָ
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אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ענינים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָאֹו

ּבבאּורם. עֹוסקים ׁשאנּו אּלּו ְְְִִִֵֵֶָָָמּכללים

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָאין

מעׂשה,ידּוע איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
איכּות לבאר הּכתּוב יתחיל ְְְִֵֵַַַַָָָואחרּֿכ
ויאמר ׁשהזּכיר אתֿהּׁשם ויפרׁש ההּוא, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשה
ׁשּבא ּכלֿצּוּוי למנֹות אין הרי ― ּכֹולל, הּוא ְֲִִֵֵֵֶַָָמה
אמרֹו: לדגמה עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻּבאֹותֹו

מקּדׁש" לי g)"ועׂשּו ,gk zeny)עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְֲֲִִִֵֵַָָ
ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאחת
וׁשם הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ּבֹו, ויחּגּו ְְְְְִֶַַַָָָָָָֹיבֹואּו
ּפרטיו לתאר התחיל אחרּֿכ ּבּמֹועדים. ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָיתקּבצּו
מהּֿׁשאמר ּכל למנֹות אין אבל ― נעׂשים הם ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹואי
עצמּה זֹו ּדר ועל עצמּה. ּבפני מצוה "ועׂשית" ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבֹו
והּוא, ּבוּיקרא, ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָיהיה
ּבכלֿ המתארת העבֹודה ּכלל היא האחת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמצוה
ׁשאנּו העֹולה ּבזה: הּמׁשל הּקרּבנֹות. מּמיני ְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמין
ׁשּתּׁשחט הינּו, ,ּכ העֹולה עבֹודת ׁשּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנצטּוינּו
ויקרב וכזה ּכזה ּבאפן ּדמּה ויּזרק ּותנּתח ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻֻותפׁשט
ידּוע ׁשעּור עם ּכליל ּבׂשרּה יּׂשרף אחרּֿכ ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָחלּבּה;
― מןֿהּיין ידּוע וׁשעּור ּבּׁשמן הּבלּול ְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמןֿהּסלת
הּמקריב לּכהן עֹורּה וׁשּיהא ― הּנסכים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹוהם

הע הּנה מצותאֹותּה. היא ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ
חּיבּה הּתֹורה ּכי העֹולה, ּתֹורת והיא אחת, ְְֲִִִֵַַַַָָָָעׂשה
ּגם וכ ּכלֿעֹולה. ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּכמֹו
והפׁשטּה ׁשחיטתּה ― ּכּלּה החּטאת ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻעבֹודת
יּזה אׁשר הּכלים ּורחיצת מּמּנה מהּֿׁשּקרב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוהקרבת
מתּבּׁשלת ׁשהיא הּכלים, ּורחיצת עליהם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּדמּה
מצוה וזֹו חּטאת, ּתֹורת הּכל ― ׁשבירתם אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּבהם
ּתֹורת וכ אחת; מצוה היא האׁשם ּתֹורת וכ ְְְִִֶַַַַָָָָָָָאחת.
ּבלי אֹו לחם עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָזבח
― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ּולקיחת ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם,
אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח עבֹודת מּכלל ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּכל
ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם הּקרּבנֹות מיני ּכלל הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו
לעֹולם, יחיד קרּבן ׁשהּוא מןֿהאׁשם, חּוץ ְְְִִִֶָָָָָָָוצּבּור,
הּזה הּסדר קדׁשים. סדר ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
ּכלּֿפרט למנֹות ואין עׂשה, מצות הּוא ְְְְֲֲִִֵֵַָָָּבעבֹודֹות
זּולתי עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָּופרט

הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים יׁש ְְִִִִִֵֵֶַַָָָאם
אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד מיחדים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻואינם

מאּלּו ּכלֿצּוּוי ּכי ―z` millekd mieeivd) ִִֵֵָ
(mlek zepaxwd,עצמּה ּבפני מצוה למנֹותֹו ְְְְִִִִֵַָָָצרי

,ּכ מסּים. קרּבן עבֹודת מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻלפי
אֹו מּום, ּבעל מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלמׁשל,
― זמן מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻצּוּויֹו

והלאה" הּׁשמיני "ּומּיֹום אמרֹו: ak,והּוא `xwie) ְְְְִִִַָָָָ
(fkעל" אמרֹו והּוא ― ּכלֿקרּבן למלח וצּוּויֹו ;ְְְְְִִַַָָָָֹ

מלח" ּתקריב ּכלֿקרּבנ(bi ,a my)ואזהרתֹו ; ְְְְְִֶַַַָָָָָ
מלח"; תׁשּבית "ולא ׁשאמר: ּכמֹו ― ְְְְְִִֶֶַַַַָֹמּלבּטלֹו
מן ׁשּכלֿאחד ― מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוצּוּויֹו
אף ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה האּלה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּצּוּויים
הם אּלא מסּים, קרּבן מעבֹודת ּפרט מהם ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאחד
ּבׁשעת ׁשּנבאר ּכמֹו ּכלֿקרּבן הּכֹוללים ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָצּוּויים

ְִֵָמניננּו.

לקחתּוברּור, לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי ִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּפרט ׁשהזּכרנּו― ּכמֹו הּמצוה, מּפרטי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

הּמצוה ּכלל הּגז. ּבראׁשית ּגם וכ העֹולה. ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבעֹור
וכן לּכהן; ונּתנהּו הּגז ראׁשית ׁשּנפריׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּוא,
ּבזה טעּו ּוכבר לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנפריׁש
ּכעׂשרים ּכהּנה מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻעד
ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹוארּבע
ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט היא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמּתנה
זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי מּׁשלמים. וׁשֹוק וחזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָהעֹולה
לב, אליו ׂשם ולא ּכלֿעּקר ּבֹו הרּגיׁש ולא ְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹֹמּזּולתנּו
ּבלילֹות, יציקֹות, עצמן: ּבפני ּכמצות לכ ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹהּגיע
קמיצֹות ּתנּופֹות, הּגׁשֹות, מליחֹות, ְְְְִִִַָּפתיתֹות,
עבֹודת ּפרטי ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹוהקטרֹות
אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהּמנחה,

הּזה(weqtd)התחיל הּׁשם חל ּדבר איזה על לבאר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― הּמנחה ּתֹורת והיא ―ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ
ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ּכ ּבאפן האפּוי מּלחם ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹֹאֹו
ּבּׁשמן ּובֹוללּה ּתּנּור; מאפה אֹו מרחׁשת אֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָמחבת
ּולבֹונה, מלח עליה ונֹותן ּופֹותתּה, מסּים, ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֻּבׁשעּור
ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכּסדר מּמּנה ויקמץ ויניף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹויּגיׁש
העבֹודה, ּפרטי וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּבמקֹומֹו
ׁשם נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי הּנעׂשה הּדבר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָועל
ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא: הּמצוה אםּֿכן ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָמנחה.
לפי ׁשּנקריב הּסלת אֹו הּלחם קרּבן עבֹודת ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּתהיה
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הּנרֹות, הטבת היא וזֹו ּתמיד"; נר "להעלת ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹאמרֹו:
ּב"תמיד" ׁשּנתּבאר b)ּכמֹו wxt)עצמּה זֹו ּדר ועל . ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

סּמים" קחֿל" אמרֹו: מֹונים cl)אין ,l my)אּלא , ְְִִֵֶַַָָ
ׁשאמר ּכמֹו ּבכלֿיֹום, הּקטרת הקטרת ְְְְִֶֶַַַַָָָֹמֹונים
וגֹו' אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹהּכתּוב:

וגֹו'" אהרן ּובהעלת gÎf)יקטירּנה ,l my)וזֹו ― ְְְְֲֲִֶַַַָֹֹ
סּמים" קחֿל" אמרֹו אבל הּמנּויה. הּמצוה ְְְְֲִִִַַַַָָָָהיא
מצוה ּתעׂשה אי מבאר, ׁשהּוא לּצּוּוי הקּדמה ―ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אמרֹו: וכ הּזאת הּקטרת ּתהיה ּדבר ּומאיזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹזֹו

ראׁש" ּבׂשמים קחֿל"(bk ,l my);נמנה אינֹו ― ְְְִִֵֶַָֹ
ּגדֹולים ּכהנים למׁשח ׁשּצּונּו הּצּוּוי הּוא הּנמנה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹאבל
ועל המתאר. הּמׁשחה ּבׁשמן הּקדׁש ּוכלי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּומלכים
לפי ירּבה ׁשּלא ּכדי לֹו, ּכלֿהּדֹומה ּתדּון זֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּדר
ּכּונתנּו וזֹוהי ― ׁשּירּבה ראּוי מהּֿׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמנינ
והערנּו הזּכרנּוהּו אּלא ּברּור. ּדבר והּוא הּזה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבּכלל
מקצת ּומנּו הרּבה טעּו ּכבר ּבזה ׁשּגם מּפני ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליו,
מצות, ּכׁשּתי עצמּה הּמצוה עם הּמצוה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹהקּדמֹות
הּפרׁשּיֹות ּבמנין ׁשּמתּבֹונן למי ׁשּמתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכמֹו

הּו ― לברכה זכרֹו קּיארא ׁשמעֹון וכלֿׁשהזּכיר א ְְְְְִִִִִֶַָָָָָ
ּבמנינם. ּפרׁשּיֹות מןֿהּמזּכירים אחריו ׁשּנמׁש ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָמי

עׂשר: האחד הּמצוההּכלל חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכלֿחלק

לֹויׁש יׁש אחת מצוה ׁשהּוא אחד ׁשּדין לפעמים, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ארּבעה ׁשהיא לּולב מצות ּכגֹון: רּבים, ְְְֲִִִִֶַַַָָָָחלקים

n)מינין ,bk `xwie)עץ ׁשּפרי אֹומרים, אין הרי ; ְְֲִִִִֵֵֵֶ
ועץֿעבֹות(`bexz)הדר עצמּה, ּבפני מצוה ― ְְְְִִֵֵַָָָָָ

(qcd)מצוה ― וערביֿנחל עצמּה, ּבפני מצוה ―ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
ּתמרים וכּפת עצמּה, ּבפני(alel)ּבפני מצוה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

הּוא ׁשּכן הּמצוה, חלקי הם ׁשּכלֿאּלּו לפי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעצמּה,
לקיחת הּמצוה ּתהיה אחּודם, ואחרי לאחדם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצּוה
ראּוי אין לכ ּבדֹומה ּובדּיּוק הּידּוע. ּבּיֹום ּבּיד ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹהּכל
ּבׁשּתיֿצּפרים טהר ׁשהּוא ּבּמצרע, אמרֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹלמנֹות
חרׂש ּוכלי חּיים ּומים ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹועץ

(dÎc ,ci my)הּמצרע טהרת אּלא מצות; ּכׁשׁש ―ְְְֳִֵֶַַָָָֹֹ
אּלּו ― ּבּה ההכרחּיים ּכלּֿתאריה על אחת ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמצוה
חלקי הם ּכלֿאּלה ּכי הּתגלחת, ּכלֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוזּולתם,
הינּו מצרע; טהרת והיא ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָֹהּמצוה
הּוא עצמֹו זה ודין ּכזה. ּובאפן ּכזה ּבאפן ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּתהיה
ּכדי טמאתֹו ּבמּצב לּמצרע לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּבהּכר
וראׁשֹו פרמים יהיּו "ּבגדיו והּוא: מּמּנּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֻׁשּנתרחק

יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם פרּוע (myיהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
(dn ,biּבפני מצוה מאּלּו ּכלּֿפעּלה אין ּכי ―ְְְִִִֵֵֵֵָָָֻ

ׁשּנצטּוינּו והּוא הּמצוה. הּוא ּכללם אּלא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָעצמּה,
הּכר ּכלֿרֹואהּולעׂשֹות ׁשּיּכירהּו ּכדי ― לּמצרע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּכׁשם ― וכ ּבכ ּתהיה הּכרֹו ודר מּמּנּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָויתרחק
סּכֹות, ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ה' לפני לׂשמח ְְְְִִִִִֵֶֶַַֹֻׁשּנצטּוינּו
וזה. זה ּבלקיחת ּתהיה הּׂשמחה ׁשאֹותּה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובאר

―ּכלל ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ל ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹמהּֿׁשאסּפר
זהֿאתֿ מעּכבין ּופלֹוני ּפלֹוני ׁשּדבר עליו, ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָחכמים
ארּבעה ּכגֹון: אחת, מצוה ׁשּזֹו ּברּור הרי ― ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָזה
זּכה לבֹונה עם הּפנים ולחם ׁשּבּלּולב, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמינים
והּבזיכים "הּסדרים ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנעׂשית

זהֿאתֿזה" fk.)מעּכבין zegpn)ׁשּזֹו ּברּור, הרי ― ְְֲִֵֶֶֶֶַָ
ׁשהּתכלית ,ל מהּֿׁשּיתּברר ּכל וכ אחת. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמצוה

devnd)המבּקׁשת meiw)אחד ּבחלק ּתּׂשג לא ְְֵֶֶֶֶַַָֹֻֻ
ׁשּכללּותם ּברּור, ּגםּֿכן הרי ― החלקים ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָמאֹותם
,ל ׁשּנתּבאר הּמצרע הּכר ּכגֹון: הּמנּוי, הענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא
ולא ראׁשֹו ּפרע לא אבל ּבלבד ּפרמים ּבגדיו ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹֻׁשאם
ׁשּלא ― טמא! טמא! קרא: ולא ׂשפם על ְֵֵֶַָָָָָָָָֹֹעטה
ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד הּכרתֹו הּׂשּגה ולא ּכלּום ְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֻֻעׂשה
הּצּפרים מהּֿׁשּנזּכר: ּבכל אּלא טהרתֹו ּתּׂשג לא ְְְֳֳִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻוכן
ּתּׂשג אז ― ותגלחת ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻועץ
ׁשאמרּו ּבּדברים היא הּקׁשי נקּדת א ְְְֳִִִֶַַַַַָָָָֹֻהּטהרה.
העֹולה ּכי זהֿאתֿזה". מעּכבים "אינם ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָּבהם:
ּכלֿ אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל הּוא, ּתחּלה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָּבמחׁשבה
מצוה ּכלֿחלק יהיה לחברֹו, זקּוק אינֹו מהם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָחלק

"הּתכלת אמרם: ּכגֹון עצמּה, אינּה(zivivay)ּבפני ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
אתֿהּתכלת" מעּכב אינֹו והּלבן אתֿהּלבן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעּכבת

(` dpyn c wxt zegpn)ׁשּלבן אֹומרים, היינּו ׁשּכן .ְִִֵֶֶָָָ
עליהם מצאנּו לּולא מצות, ּכׁשּתי נמנים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹּותכלת
אמרם והּוא יׁשמעאל, ּדרּבי ּבּמכלּתא מפרׁש ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹמאמר
ּומצות ּתכלת מצות מצות, ׁשּתי ׁשהן "יכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשם:
מצוה ― לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִִִֶַַָָָָָָלבן?
,ל נתּבאר הּנה מצות". ׁשּתי ואינּה היא ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹאחת

מ ׁשאינם החלקים זהֿאתֿזה,ׁשאפּלּו עּכבים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשהרי אחד; הענין אם אחת מצוה הם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּפעמים
ּכללּות נמנית לכן ּתזּכרּו", "למען ּבּציצת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמּטרה
לנּו נׁשאר לא ּכן, אם זכירה. לידי הּמביא ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהּדבר
ו"אין "מעּכבין" לאמרם הּמצות ּבמנין לב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹלּתן
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אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ענינים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָאֹו

ּבבאּורם. עֹוסקים ׁשאנּו אּלּו ְְְִִִֵֵֶָָָמּכללים

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָאין

מעׂשה,ידּוע איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
איכּות לבאר הּכתּוב יתחיל ְְְִֵֵַַַַָָָואחרּֿכ
ויאמר ׁשהזּכיר אתֿהּׁשם ויפרׁש ההּוא, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשה
ׁשּבא ּכלֿצּוּוי למנֹות אין הרי ― ּכֹולל, הּוא ְֲִִֵֵֵֶַָָמה
אמרֹו: לדגמה עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻּבאֹותֹו

מקּדׁש" לי g)"ועׂשּו ,gk zeny)עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְֲֲִִִֵֵַָָ
ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאחת
וׁשם הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ּבֹו, ויחּגּו ְְְְְִֶַַַָָָָָָֹיבֹואּו
ּפרטיו לתאר התחיל אחרּֿכ ּבּמֹועדים. ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָיתקּבצּו
מהּֿׁשאמר ּכל למנֹות אין אבל ― נעׂשים הם ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹואי
עצמּה זֹו ּדר ועל עצמּה. ּבפני מצוה "ועׂשית" ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבֹו
והּוא, ּבוּיקרא, ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָיהיה
ּבכלֿ המתארת העבֹודה ּכלל היא האחת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמצוה
ׁשאנּו העֹולה ּבזה: הּמׁשל הּקרּבנֹות. מּמיני ְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמין
ׁשּתּׁשחט הינּו, ,ּכ העֹולה עבֹודת ׁשּתהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנצטּוינּו
ויקרב וכזה ּכזה ּבאפן ּדמּה ויּזרק ּותנּתח ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻֻותפׁשט
ידּוע ׁשעּור עם ּכליל ּבׂשרּה יּׂשרף אחרּֿכ ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָחלּבּה;
― מןֿהּיין ידּוע וׁשעּור ּבּׁשמן הּבלּול ְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמןֿהּסלת
הּמקריב לּכהן עֹורּה וׁשּיהא ― הּנסכים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹוהם

הע הּנה מצותאֹותּה. היא ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ
חּיבּה הּתֹורה ּכי העֹולה, ּתֹורת והיא אחת, ְְֲִִִֵַַַַָָָָעׂשה
ּגם וכ ּכלֿעֹולה. ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּכמֹו
והפׁשטּה ׁשחיטתּה ― ּכּלּה החּטאת ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻעבֹודת
יּזה אׁשר הּכלים ּורחיצת מּמּנה מהּֿׁשּקרב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוהקרבת
מתּבּׁשלת ׁשהיא הּכלים, ּורחיצת עליהם ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּדמּה
מצוה וזֹו חּטאת, ּתֹורת הּכל ― ׁשבירתם אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּבהם
ּתֹורת וכ אחת; מצוה היא האׁשם ּתֹורת וכ ְְְִִֶַַַַָָָָָָָאחת.
ּבלי אֹו לחם עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָזבח
― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ּולקיחת ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם,
אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח עבֹודת מּכלל ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּכל
ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם הּקרּבנֹות מיני ּכלל הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו
לעֹולם, יחיד קרּבן ׁשהּוא מןֿהאׁשם, חּוץ ְְְִִִֶָָָָָָָוצּבּור,
הּזה הּסדר קדׁשים. סדר ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
ּכלּֿפרט למנֹות ואין עׂשה, מצות הּוא ְְְְֲֲִִֵֵַָָָּבעבֹודֹות
זּולתי עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָּופרט

הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים יׁש ְְִִִִִֵֵֶַַָָָאם
אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד מיחדים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻואינם

מאּלּו ּכלֿצּוּוי ּכי ―z` millekd mieeivd) ִִֵֵָ
(mlek zepaxwd,עצמּה ּבפני מצוה למנֹותֹו ְְְְִִִִֵַָָָצרי

,ּכ מסּים. קרּבן עבֹודת מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻלפי
אֹו מּום, ּבעל מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלמׁשל,
― זמן מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻצּוּויֹו

והלאה" הּׁשמיני "ּומּיֹום אמרֹו: ak,והּוא `xwie) ְְְְִִִַָָָָ
(fkעל" אמרֹו והּוא ― ּכלֿקרּבן למלח וצּוּויֹו ;ְְְְְִִַַָָָָֹ

מלח" ּתקריב ּכלֿקרּבנ(bi ,a my)ואזהרתֹו ; ְְְְְִֶַַַָָָָָ
מלח"; תׁשּבית "ולא ׁשאמר: ּכמֹו ― ְְְְְִִֶֶַַַַָֹמּלבּטלֹו
מן ׁשּכלֿאחד ― מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוצּוּויֹו
אף ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה האּלה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּצּוּויים
הם אּלא מסּים, קרּבן מעבֹודת ּפרט מהם ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאחד
ּבׁשעת ׁשּנבאר ּכמֹו ּכלֿקרּבן הּכֹוללים ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָצּוּויים

ְִֵָמניננּו.

לקחתּוברּור, לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי ִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּפרט ׁשהזּכרנּו― ּכמֹו הּמצוה, מּפרטי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

הּמצוה ּכלל הּגז. ּבראׁשית ּגם וכ העֹולה. ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבעֹור
וכן לּכהן; ונּתנהּו הּגז ראׁשית ׁשּנפריׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּוא,
ּבזה טעּו ּוכבר לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנפריׁש
ּכעׂשרים ּכהּנה מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻעד
ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹוארּבע
ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט היא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמּתנה
זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי מּׁשלמים. וׁשֹוק וחזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָהעֹולה
לב, אליו ׂשם ולא ּכלֿעּקר ּבֹו הרּגיׁש ולא ְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹֹמּזּולתנּו
ּבלילֹות, יציקֹות, עצמן: ּבפני ּכמצות לכ ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹהּגיע
קמיצֹות ּתנּופֹות, הּגׁשֹות, מליחֹות, ְְְְִִִַָּפתיתֹות,
עבֹודת ּפרטי ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹוהקטרֹות
אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהּמנחה,

הּזה(weqtd)התחיל הּׁשם חל ּדבר איזה על לבאר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― הּמנחה ּתֹורת והיא ―ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ
ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ּכ ּבאפן האפּוי מּלחם ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹֹאֹו
ּבּׁשמן ּובֹוללּה ּתּנּור; מאפה אֹו מרחׁשת אֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָמחבת
ּולבֹונה, מלח עליה ונֹותן ּופֹותתּה, מסּים, ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֻּבׁשעּור
ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכּסדר מּמּנה ויקמץ ויניף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹויּגיׁש
העבֹודה, ּפרטי וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּבמקֹומֹו
ׁשם נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי הּנעׂשה הּדבר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָועל
ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא: הּמצוה אםּֿכן ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָמנחה.
לפי ׁשּנקריב הּסלת אֹו הּלחם קרּבן עבֹודת ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּתהיה
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a'קלד xc` f"k ycew zay - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבידי מיתה אֹו ּכרת חּיב עליו ׁשהעֹובר ּכלֿלאו ִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּכי
אֹותֹו על עבר ׁשהעֹובר נתּברר אם ּבלבד, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשמים
― והתראה ּבעדים העברה ּבאֹותּה והזיד ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהּלאו
ׁשּיהא מׁשּפטֹו, ׁשעּקר אףֿעלּֿפי לֹוקה, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהרי
יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן לּׁשמים; מסּור ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדינֹו
לא ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן אתֿהעֹובר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹלהעניׁש

לּגזלן ׁשּקבע ּכמֹו raypeּבגּופֹו, exiag oenna xtky) ְְְֶַַַָָ
(xwylֿמה ּכפל ּתׁשלּומי ולּגּנב חמׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּתֹוספת

העֹובר ׁשּיקריב יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּׁשּגנב;
ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על ְְְִֵַַַָָָקרּבן

עׂשה,ואׁשר מצות ּכּלם ― האּלה הענׁשים לקּיּום ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
אתֿ וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית נצטּוינּו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאנּו
מהֿ על קרּבן וׁשּנקריב אתֿזה, וׁשּנסקל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹזה,
ארּבע נמנה ׁשאנּו מנינן, ּולאפן עליו. ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּׁשעברנּו
לׁשֹון עׂשה, מּמצות מצות ּכארּבע ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵַַֹֹמיתֹות

`)הּמׁשנה dpyn f wxt)וכן הּנסקלין. מצות זֹו : ְְְְִִִִֵַַַָָ
bÎa)אמרּו dpyn f wxt my)?הּנׂשרפין מצות ּכיצד : ְְְִִִֵַַַָָ

ּכי הּנחנקין? מצות ואמרּוּכיצד הּנהרגין? מצות צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
dl:)עֹוד my)לאֿתבערּו" יתעּלה: ׁשאמר ׁשּזה ,ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹ
b)אׁש" ,dl zeny)לבּצע ׁשּלא אזהרה הּוא ― ְְֵֵֶַַַָָֹ

מּׂשרפתֿ הזהיר ׁשּבזה והּוא, ּבּׁשּבת, ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאתֿהענׁשים
devn)מצוה `idy dtxy)ּבכל" ואמר: ; ְְְִַָָֹ

לאֿתבערּו ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֶַַַֹֹֹמׁשבתיכם",
"ׂשרפה אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו אףֿעלּֿפי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָאׁש,
מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ויצאת היתה, ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבּכלל
אתֿ ּדֹוחה ואינּה ּדין ּבית מּמיתֹות אחת ְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהיא
ידחּו לא ּדין ּבית מיתֹות ּכלֿׁשאר אף ְְִִִֵַַַָָָֹהּׁשּבת,

zezin)אתֿהּׁשּבת" x`y jk devn dtxydy myke). ֶַַָ
ראּוי, ּגם וכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור ְְְְֵֶַַָָָָָֹוזה
למנֹות ואין ּכמצוה, ּברצּועה הּמלקּות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּנמנה
ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ּכמצוה מיחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּכלֿענׁש
― ׁשּבת מחּלל לסקל ׁשּנצטּוינּו ׁשהּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמׁשל,
מצוה ― אֹוב ּבעל ּוסקילת אחת; עׂשה ְְְֲִִִֵַַַַַַָמצות
מצוה ― זרה עבֹודה עֹובד ּוסקילת ְְְֲִִִֵַָָָָָׁשנּיה;
האיׁשים מנין ּכפי הּמצות מנין ׁשּיהא עד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשליׁשית,
זּולתנּו ׁשעׂשה ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֻׁשהם
היה ראּוי ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן התּבֹוננּות. ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּבלי
ּבפני מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ׁשּנמנה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבהכרח
מצוה ― נבלה אֹוכל מלקּות ׁשּתהא עד ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָעצמּה
מצוה ― חזיר ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות עצמּה, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבפני

מצוה ― ּבחלב ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ְְְְִִֵַָָָָָָׁשנּיה,
רביעית, מצוה ― ׁשעטנז לֹובׁש ּומלקּות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָׁשליׁשית,
ׁשּלֹוקין הּלאוין ּכמנין עׂשה מצות אצלנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹויהיּו
ּבהכרח ויהיּו עׂשה מצות יתרּבּו אז הרי ― ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹעליהם
נמנה ׁשּלא ּכׁשם אּלא מצות! מאֹות מארּבע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹיֹותר
― ּבלבד הענׁש סּוג נמנה אּלא מלקּות, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻּכלֿמחּיב

ּב נמנה לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה ּמיתֹותוהיא ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
והרג חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: הענׁש מין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא
ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ּכלֿמחּיב נמנה לא ּגם ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻוכ
עבֹודה ׁשגגת חּטאת מצוה, ― ׁשּבת ׁשגגת ְְְֲִִִַַַַַַַָָָחּטאת
ּכמֹו ּבלבד, הּקרּבן מין נמנה אּלא מצוה, ― ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָזרה

הּמיתה. מין ִִִֶַָָׁשּמנינּו

ׁשּנּוייּוכבר לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ׁשעליהן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעברֹות
ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת עליה ׁשחּיבים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעברה
וּדאי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש ּתלּוי, אׁשם ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעליה

ויֹורד עֹולה קרּבן עליה ׁשחּיבים itlויׁש dpzynd) ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
(aixwnd ly eci byidעם החּטאת נמנה לא לפיכ .ְְִִִֶַַָָֹ

מצוה, ― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא ְְְִִִֶֶַָָָָָָָהאׁשם,
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם ְְְִִִַַָָָָָָוחּיּוב
יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי קרּבן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבאֹותֹו
ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ּכלֿאחת ׁשעל ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהעברֹות
ׂשמנּו ולא אחת מצוה הּמלקּות ׁשּמנינּו ּכׁשם ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹקרּבן,
חּיבין מהן ּכלֿאחת ׁשעל העברֹות לׁשּנּויי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלב
ּפרׁשה מהם לכלֿמין הּכתּוב קבע וכ ְְְִֵֶַַַָָָָָָָמלקּות.

עצמּה. ְְִֵַָּבפני

צרּוכבר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עליו להׁשיב קל יהיה לא אף עליו; ְְְִִִֶַַָָָָָָֹלהׁשיב
לתמּה יׁש הרי לענינים ערּבּובֹו עצם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבגלל
ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי הּמֹונה אדם על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּולהתּפּלא
מּכלל מיתה ּומחּיבי ּכרת ּומחּיבי אחד, אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻּכּלם
אתֿהּדברים ּגם מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמצות
הּמיתה, אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהזהרנּו
"הלכֹות ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹּבכלל
סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את 'הּמחּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּגדֹולֹות"
נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". "לאֿתעׂשה מנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹֹאחרּֿכ
ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, חֹוׁשבים ׁשהם אּלא לֹומר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלנּו
אי ― ואםּֿכן לאֿתעׂשה. מצות הענׁשים ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּקּיּום

ּבהם וג(mb)מֹונים הּדברהענׁש envr)ם xeqi`d) ְִֶֶַַָָָָֹ
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מנחה, ּבמצות האּלה והּדברים הּזה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכלֿהּסדר
והּמליחה והּפתיתה והּבלילה היציקה ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלֹומר:
ׁשאמר ּכמֹו וההקטרה, והּקמיצה וההּגׁשה ְְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָוהּתנּופה
וענתה ּבפניו וירקה וגֹו' נעלֹו "וחלצה ְְְְְְְְֲֲִַַָָָָָָָָָּבחליצה:

h)ואמרה" ,dk mixac)אחת חליצה ׁשּמצות ּוכׁשם . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
ּכיון ּוקריאה, ּורקיקה חליצה מֹונים אנּו ְְְֲִִִִֵֵָָָָָואין
ּכ ― אחת מצוה וזֹו החליצה מעׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשּכללּותם

עליהּגם וׂשמּת ׁשמן, עליה ויצקּת נמנה: לא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
והקטיר. וקמץ והּגיׁש, והניף, ּתמלח, ּבּמלח ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹלבנה,
ּבעּיּון אתֿהענינים ׁשּתֹופׂש מּמי אּלא יעלם לא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹוזה
ּבדעּתֹו, אתֿהענינים ויׁשקל ׁשּיחזר ּבלי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹֹראׁשֹון,
"אּגב הּׁשלֹום: עליהם חכמינּו ׁשאֹומרים ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָּכמֹו
אּלא התּבֹוננּות ּבלי אמרֹו ּכלֹומר: אמרּה", ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשטפּה
אםּֿכן הּדעת על העֹולה הראׁשֹונה הּמחׁשבה ְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָלפי
ראּוי ואי ּכּלם הּקרּבנֹות מצות לנּו ּברר זה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּכלל
ולא מׁשּגה ׁשּום ּבהם יקרה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹֹלמנֹותם,
הּׁשם. ּבעזרת ּבמניננּו ׁשּנבאר ּכמֹו ּכלל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָערּבּוב

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבההּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

קבּוע;ּברּור, ּובזמן ּבעת חֹובה ׁשהן מצות ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
,ּבהמׁש זמן ּתקּופת אֹותּה נמׁשכת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָּפעמים
אחרי יֹום הּמצוה אֹותּה לעׂשֹות ׁשחֹובה ְְֲֲִֵֶַַַַָָָּכלֹומר:
ידּועים ּבימים היא ּופעמים ולּולב; סּכה ּכגֹון: ְְְְְִִִִָָָָֻיֹום,
ראׁש ׁשּמּוסף מׁשל, ּדר נאמר, אם הּקרּבנֹות. ְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
להקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה זֹו הרי אחת, מצוה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹחדׁש
יאמר ואם הּירח. ׁשּנֹולד ּכלּֿפעם נֹוסף ְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹקרּבן
חדׁש ּכלֿראׁש מּוסף ּתמנה לא מּדּוע ְִִֶֶֶַַַָֹֹֹמיׁשהּו:
ּכן הּדבר היה אּלּו לֹו: נאמר עצמּה? ּבפני ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכמצוה
ּבפני ּכמצוה ּכלֿיֹום ׁשל אתֿהּתמיד ּגם ּתמנה ―ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּׁשנה מימֹות ּבכלֿיֹום הּקטרת והקטרת ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹעצמּה,
חֹובה ׁשהיא הּנרֹות והטבת עצמּה, ּבפני ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָמצוה
ׁשאין ּכיון א עצמּה! ּבפני ּכמצוה ויֹום ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבכלֿיֹום
חּיּובֹו יהיה ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו אתֿהענין אּלא ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָמֹונים
ראׁשֿחדׁש מּוסף מֹונים אין ― ׁשּיהיה זמן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹּבאיזה
וכן אחת, מצוה ׁשּבת ּומּוסף אחת, מצוה ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָאּלא
אףֿעלֿ הּמֹועדים, מחמׁשת ּומֹועד ּכלֿמֹועד ֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָמּוסף
ּכמֹו ּכי רצּופים, ימים ּבהרּבה חֹובה ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַָָּפי
ימים" ׁשבעת אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאמר:

(n ,bk `xwie):אמר ּכ אּׁשה, ּתקריבּו ימים "ׁשבעת ְְִִִִֶַַַָָָ

el)לה'" ,my)ּכ אחת, היא לּולב ׁשּמצות ּוכׁשם ; ְְִִֵֶַַַַָָ
ּכלּֿפרק מּוסף וכן אחת, ― מּוסףּֿפסח ְְִֵֶֶֶַַַַַַָמצות

החגיגה ׁשּגם יתּבאר, זֹו ּדר ועל eidyּופרק. oaxw) ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
(lbxl dilra miaixwnאףֿעלּֿפי אחת, ְִִַַַַָמצוה

הראּיה וכן ּפרקים; ּבׁשלׁשה חֹובה (aeigdׁשהיא ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹ
ziaa ze`xdle 'di`x' `xwpd oaxw mr ze`xl¥¨

(ycwndוהּׂשמחה(milbxd zylya)ֿמּמה וזה ― ְְְִִֶַַָ
אחרת. יחׁשב ולא אדם ׁשּום ּבֹו יטעה ְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹֹּׁשּלא

ּגדֹולהאּלא טעּות הּזה ּבּכלל ּבמהּֿׁשּתלּוי טעּו ְְְֶֶֶַַַָָָָָָ
מצוה ּכלֿהּמּוספין ׁשּמנּו והיא, ּומּוזרה, ְְְִִִֶַָָָָָָֹמאד
ּומּוספי ראׁשֿחדׁש ּומּוסף ׁשּבת מּוסף ְֵֶַַַַַָֹֹאחת:
למנֹות צריכים היּו זֹו מנין ּדר לפי הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָמֹועדֹות.
ּכן. עׂשּו ולא ― אחת מצוה טֹוב ּכלֿיֹום ְְְִִֵַַַָָָֹׁשביתת
ּכזה, ּבדבר לתפסם ראּוי ׁשאין ― ועד יֹודע ה' ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָא

אחת ּבׁשיטה ּדבקּו ׁשּלא אּלא(ziawr)לפי ּבמנינם, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ
תהֹומֹות" ירדּו ׁשמים ek)"יעלּו ,fw mildz)והאמת , ְְְֱֲִֵֶַַָָ

ּומּוסף ׁשּכלֿמּוסף ,ל מהּֿׁשהזּכרנּו היא ְְְְִִֶֶַַַָָָָהּברּורה
ויֹום ּכלֿיֹום ׁשּׁשביתת ּכמֹו עצמּה ּבפני ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמצוה
הּנכֹונה. הּׁשיטה וזֹוהי ― עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵַַַָָָָמצוה

עׂשר: הארּבעה קּיּוםהּכלל למנֹות ראּוי אי ְְְִִֵַַָָָָָָָ
עׂשה. ּבמצות ְְֲֳִִֵָָֹהענׁשים

חלּקהּדע נחלקֹות ולאֿתעׂשה, עׂשה ׁשּכלֿהּמצות, ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
חלקים: לׁשני הּזה הּׁשער מּטרת לפי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָראׁשֹונית
צּוה אּלא ּכלל, ענׁש הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹחלק

אתֿהע חּיב ולא ענׁשוהזהיר לֹו יעד ולא ענׁש ֹובר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ
מסּימת, אזהרה אֹו צּוּוי על ׁשעבר מּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻמסּים,
החלק ׁשל מןֿהּמצות וענׁש. ּגמּול ּבֹו ׁשּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹוחלק
לסקל יתעּלה מהּֿׁשּצּונּו אתֿהענׁש: ּבֹו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּפרׁש
לׂשרף ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; ׁשעֹובר מי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹּבאבן
להּכֹות ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; אתֿהעֹובר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבאׁש

ׁשּנתּבאר(axg)ּבּסיף ּכמֹו עליהן, העֹובר אתֿצּואר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
המקּבל לחּנק(l"fgn)ּבּפרּוׁש ׁשּצּונּו ― ּומהן ; ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

― ּומהן ּבפרּוׁש; ׁשּבא ּכמֹו עליהן, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָאתֿהעֹובר
ּומהן ּברצּועה; עליהן אתֿהעֹובר להלקֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּצּונּו
לעֹובר יהא ׁשּלא והּוא, ּכרת, עליהן ׁשּיעד ―ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּכמֹו הּבא, לעֹולם חלק ּבחטאֹו ּבעמדֹו ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָׁשּימּות
עליהן, ׁשּיעד ― ּומהן חלק; ּבפרק ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּבארנּו
ּבחטאֹו ה' ׁשּימיתהּו והּוא, ּבלבד, ּבמיתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָיתעּלה,

מּכֹות ּבריׁש ּבארּו ּוכבר ּבמיתתֹו. ,(bi.)ויתּכּפרֿלֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
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קלה 'a xc` f"k ycew zay - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבידי מיתה אֹו ּכרת חּיב עליו ׁשהעֹובר ּכלֿלאו ִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּכי
אֹותֹו על עבר ׁשהעֹובר נתּברר אם ּבלבד, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשמים
― והתראה ּבעדים העברה ּבאֹותּה והזיד ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהּלאו
ׁשּיהא מׁשּפטֹו, ׁשעּקר אףֿעלּֿפי לֹוקה, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהרי
יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן לּׁשמים; מסּור ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדינֹו
לא ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן אתֿהעֹובר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹלהעניׁש

לּגזלן ׁשּקבע ּכמֹו raypeּבגּופֹו, exiag oenna xtky) ְְְֶַַַָָ
(xwylֿמה ּכפל ּתׁשלּומי ולּגּנב חמׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּתֹוספת

העֹובר ׁשּיקריב יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּׁשּגנב;
ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על ְְְִֵַַַָָָקרּבן

עׂשה,ואׁשר מצות ּכּלם ― האּלה הענׁשים לקּיּום ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
אתֿ וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית נצטּוינּו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאנּו
מהֿ על קרּבן וׁשּנקריב אתֿזה, וׁשּנסקל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹזה,
ארּבע נמנה ׁשאנּו מנינן, ּולאפן עליו. ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּׁשעברנּו
לׁשֹון עׂשה, מּמצות מצות ּכארּבע ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵַַֹֹמיתֹות

`)הּמׁשנה dpyn f wxt)וכן הּנסקלין. מצות זֹו : ְְְְִִִִֵַַַָָ
bÎa)אמרּו dpyn f wxt my)?הּנׂשרפין מצות ּכיצד : ְְְִִִֵַַַָָ

ּכי הּנחנקין? מצות ואמרּוּכיצד הּנהרגין? מצות צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
dl:)עֹוד my)לאֿתבערּו" יתעּלה: ׁשאמר ׁשּזה ,ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹ
b)אׁש" ,dl zeny)לבּצע ׁשּלא אזהרה הּוא ― ְְֵֵֶַַַָָֹ

מּׂשרפתֿ הזהיר ׁשּבזה והּוא, ּבּׁשּבת, ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאתֿהענׁשים
devn)מצוה `idy dtxy)ּבכל" ואמר: ; ְְְִַָָֹ

לאֿתבערּו ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: ְְְְֲִֵֵֶַַַֹֹֹמׁשבתיכם",
"ׂשרפה אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו אףֿעלּֿפי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָאׁש,
מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ויצאת היתה, ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבּכלל
אתֿ ּדֹוחה ואינּה ּדין ּבית מּמיתֹות אחת ְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהיא
ידחּו לא ּדין ּבית מיתֹות ּכלֿׁשאר אף ְְִִִֵַַַָָָֹהּׁשּבת,

zezin)אתֿהּׁשּבת" x`y jk devn dtxydy myke). ֶַַָ
ראּוי, ּגם וכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור ְְְְֵֶַַָָָָָֹוזה
למנֹות ואין ּכמצוה, ּברצּועה הּמלקּות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּנמנה
ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ּכמצוה מיחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּכלֿענׁש
― ׁשּבת מחּלל לסקל ׁשּנצטּוינּו ׁשהּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמׁשל,
מצוה ― אֹוב ּבעל ּוסקילת אחת; עׂשה ְְְֲִִִֵַַַַַַָמצות
מצוה ― זרה עבֹודה עֹובד ּוסקילת ְְְֲִִִֵַָָָָָׁשנּיה;
האיׁשים מנין ּכפי הּמצות מנין ׁשּיהא עד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשליׁשית,
זּולתנּו ׁשעׂשה ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֻׁשהם
היה ראּוי ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן התּבֹוננּות. ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּבלי
ּבפני מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ׁשּנמנה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבהכרח
מצוה ― נבלה אֹוכל מלקּות ׁשּתהא עד ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָעצמּה
מצוה ― חזיר ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות עצמּה, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבפני

מצוה ― ּבחלב ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ְְְְִִֵַָָָָָָׁשנּיה,
רביעית, מצוה ― ׁשעטנז לֹובׁש ּומלקּות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָׁשליׁשית,
ׁשּלֹוקין הּלאוין ּכמנין עׂשה מצות אצלנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹויהיּו
ּבהכרח ויהיּו עׂשה מצות יתרּבּו אז הרי ― ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹעליהם
נמנה ׁשּלא ּכׁשם אּלא מצות! מאֹות מארּבע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹיֹותר
― ּבלבד הענׁש סּוג נמנה אּלא מלקּות, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻּכלֿמחּיב

ּב נמנה לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה ּמיתֹותוהיא ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
והרג חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: הענׁש מין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא
ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ּכלֿמחּיב נמנה לא ּגם ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻוכ
עבֹודה ׁשגגת חּטאת מצוה, ― ׁשּבת ׁשגגת ְְְֲִִִַַַַַַַָָָחּטאת
ּכמֹו ּבלבד, הּקרּבן מין נמנה אּלא מצוה, ― ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָזרה

הּמיתה. מין ִִִֶַָָׁשּמנינּו

ׁשּנּוייּוכבר לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ׁשעליהן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעברֹות
ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת עליה ׁשחּיבים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעברה
וּדאי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש ּתלּוי, אׁשם ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעליה

ויֹורד עֹולה קרּבן עליה ׁשחּיבים itlויׁש dpzynd) ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
(aixwnd ly eci byidעם החּטאת נמנה לא לפיכ .ְְִִִֶַַָָֹ

מצוה, ― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא ְְְִִִֶֶַָָָָָָָהאׁשם,
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם ְְְִִִַַָָָָָָוחּיּוב
יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי קרּבן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבאֹותֹו
ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ּכלֿאחת ׁשעל ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהעברֹות
ׂשמנּו ולא אחת מצוה הּמלקּות ׁשּמנינּו ּכׁשם ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹקרּבן,
חּיבין מהן ּכלֿאחת ׁשעל העברֹות לׁשּנּויי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלב
ּפרׁשה מהם לכלֿמין הּכתּוב קבע וכ ְְְִֵֶַַַָָָָָָָמלקּות.

עצמּה. ְְִֵַָּבפני

צרּוכבר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עליו להׁשיב קל יהיה לא אף עליו; ְְְִִִֶַַָָָָָָֹלהׁשיב
לתמּה יׁש הרי לענינים ערּבּובֹו עצם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבגלל
ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי הּמֹונה אדם על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּולהתּפּלא
מּכלל מיתה ּומחּיבי ּכרת ּומחּיבי אחד, אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻּכּלם
אתֿהּדברים ּגם מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמצות
הּמיתה, אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהזהרנּו
"הלכֹות ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹּבכלל
סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את 'הּמחּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּגדֹולֹות"
נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". "לאֿתעׂשה מנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹֹאחרּֿכ
ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, חֹוׁשבים ׁשהם אּלא לֹומר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלנּו
אי ― ואםּֿכן לאֿתעׂשה. מצות הענׁשים ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּקּיּום

ּבהם וג(mb)מֹונים הּדברהענׁש envr)ם xeqi`d) ְִֶֶַַָָָָֹ
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לנּו ׁשּיתקּים ּכדי האזהרה, על העיר היכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמּדֹות
ואכן הזהיר". אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש "לא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּכלל
חּיב אז ― ּדבר אֹותֹו על האזהרה ׁשּמצאנּו ְֲֵֶַַַַָָָָָָָָָאחרי
ּדע ּדין. ּבית מיתת אֹו ּכרת אֹו ועׂשה ׁשעבר ְִִִֵֵֶַַַָָָָמי
ּכלֿהּכללים עם אֹותּה ּוזכר זֹו הקּדמה ְְְִִֵַַָָָָָֹאפֹוא

לקּמן. מהּֿׁשּנזּכיר ּבכל ְְְְִֶֶַַַָָֹׁשּקדמּו

מצוה,עּתה מצוה ּכלֿהּמצות, להזּכיר אתחיל ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹ
הּמצוה ׁשם ּפרּוׁש ּבדר אֹותן (ilanואבאר ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

(zekldd ihxtl qpkidlּבראׁשית ׁשהבטחנּו ּכמֹו ,ְְְְִִֵֶַ
`)ּדברינּו xeriy Ð xtqd zxhn lr dncwda)לפי , ְְִֵָ

להֹוסיף ּבעיני טֹוב א הּמאמר. מּטרת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָׁשּזֹוהי
אתֿהּמצוה ּכׁשאזּכיר והיא: ּתֹוספת, זֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלמּטרה
ּבלאֿתעׂשה, אֹו ּבעׂשה ענׁש איזה עליה ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּיׁש

מיתה,אזּכי חּיב ― עליה "והעֹובר ואמר: ענׁשּה ר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
מּמיתֹות אחת אֹו מלקּות, אֹו ,ּכ קרּבן אֹו ּכרת, ְְִִֵַַַָָָָאֹו
ענׁש ּבֹו יּזכר מהּֿׁשּלא וכל ּתׁשלּומין". אֹו ּדין, ְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּבית
לאֿתעׂשה, מּמצות היא ׁשאם ּתדע ― ְֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמןֿהענׁשים

ׁשאמרּו ּכמֹו זה `)הרי wxt zezixk `ztqez): ְְֲֵֶֶָ
אבל להעניׁשֹו. עלינּו ולא ,"מל מצות על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ"ּכעֹובר
ּבׁשעה מהן ּכלֿמצוה הרי ― ּכּלן עׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמצות
אתֿ ּברצּועה להלקֹות לנּו יׁש חֹובה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשּיתּה
יעבֹור אֹו יעׂשה, אֹו ׁשּימּות עד מּלעׂשֹותּה ְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָהּנמנע
ּדר ּבּסּכה, יׁשב ולא ׁשעבר מי ּכי החּיּוב. ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻזמן
― עברתֹו על סּכֹות אחר להלקֹותֹו לנּו אין ְְֲֵֵַַַַָָָָֻמׁשל,

זאת. ְַֹודע

עלועֹוד: חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
―אמר: לאֿתעׂשה ּובין עׂשה ּבין ֲֲִֵֵֵֶַַַָֹֹהּנׁשים,
אינן ׁשהּנׁשים וידּוע, הּנׁשים. על חֹובה אינּה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָוזֹו
ולא ּבידיהן קרּבן מקריבֹות ולא מעידֹות ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹּדנֹות
"וזֹו ּבּה לֹומר אצטר לא רׁשּות ּבמלחמת ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹנלחמֹות
ּדברים רּבּוי ׁשּזה ּכיון הּנׁשים", על חֹובה ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאינּה

.צר ְֶֹֹללא

אּלאועֹוד: חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּובין עׂשה ּבין הּבית, ּבפני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּבארץֿיׂשראל,
ּבארץֿ אּלא חֹובה אינּה וזֹו אמר: ― ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלאֿתעׂשה
ׁשּכלֿ ּגםּֿכן, וידּוע הּבית. ּבפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָיׂשראל
וׁשהעבֹודה ּבּמקּדׁש אּלא קרבים אינם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקרּבנֹות
ּדנים אין נפׁשֹות ּדיני וכן לעזרה; מחּוץ ְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָאסּורה
"מּנין הּמכלּתא: ּולׁשֹון מקּדׁש. ּכׁשּיׁש אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאֹותם
לֹומר: ּתלמּוד הּבית? ּבפני אּלא ממיתין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשאין

למּות ּתּקחּנּו מזּבחי ci)מעם ,`k zeny)אם הא: ְְִִִִִֵֶָָָ
אּתה אין ― לאו ואם ממית; אּתה ― ּבית ל ְְִִִֵֵֵַַַָָָיׁש
סנהדרין ׁשּתהא "מּנין עֹוד: אמרּו וׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָממית".
ּתּקחּנּו מזּבחי מעם לֹומר: ּתלמּוד לּמזּבח? ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָסמּוכה
נסּתּלקּו והּמלכּות ׁשהּנבּואה ידּוע וכן ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָלמּות".

ׁשאנחנּו מןֿהחטאים ׁשּנחּדל עד מתמידיםמּמּנּו ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
ּכמֹו וירחמנּו, ה' לנּו יסלח ואז ― ְְְֲִִֵֶַַָָָּבהם
החזרת על ׁשאמר ּכמֹו ויחזירן, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהבטיחנּו,
עלּֿכלֿ אתֿרּוחי אׁשּפ אחריֿכן "והיה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּנבּואה:

ּובנֹותיכם" ּבניכם ונּבאּו `)ּבׂשר ,b l`ei)על ואמר . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
אקים ההּוא "ּבּיֹום והּממׁשלה: הּמלכּות ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָהחזרת
והרסתיו אתּֿפרציהן וגדרּתי הּנפלת ּדויד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻאתֿסּכת

עֹולם" ּכימי ּובניתיה i`)אקים ,h qenr)ידּוע ּגם . ְִִִִֵַַָָָָ
ּבמל אּלא יהיּו לא הארץ וכּבּוׁש ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּמלחמה
ׁשאמר: ּכמֹו ּגדֹול, וכהן ּגדֹולה סנהדרי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹועלּֿפי

יעמד" הּכהן אלעזר Ð"ולפני "el l`ye") ְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹ
(`k ,fk xacna i"yx Ð dnglnl z`vl jxhviyk.

ּבני רב אצל מפרסמים ּכּלם אּלּו ׁשענינים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻֻּולפי
הּתלּויה לאֿתעׂשה אֹו עׂשה ּכלֿמצות הרי ְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹאדם,
אֹו ּדין, ּבית ּבמיתֹות אֹו ּבעבֹודֹות, אֹו ְְְֲִִֵַָָּבקרּבנֹות,
― רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ומל ּבנביא אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָּבּסנהדרין,
אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ּומצוה ּבהן: לֹומר אצטר ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלא
אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. לפי ּברּור ׁשּזה ּכיון הּבית, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבפני
עליו אעיר טעּות, אֹו ספק ּבֹו ׁשּיהא ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמהּֿׁשאפׁשר

האל. ְְֵֶַָּבעזרת

ׁשּדי.ועּתה ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
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מּזה, קׁשה ויֹותר הענׁש?! אֹותֹו עליו ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשחּיבים
לאֿתעׂשה, מצות ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ְְְְֲִֶֶַַָָֹֹׁשּמנּו
מדּמים, והם מיתה; אין ׁשּבהם ּכרת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמחּיבי
הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ על והענׁש הּכרת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשחּיּוב

הּמצות" "ספר ׁשּבעל oe`b)עד utg ax)זאת ּפרׁש ְִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ
אֹותֹו מהּֿׁשּכלל ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ּבּפרק ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָואמר
ּוׁשנים ׁשלׁשים "ּומּמּנּו זה: ּבנסח ּדברים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹהּפרק,
יבּצע ויתעּלה יתּבר הּוא ּכי ׁשהֹודיענּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָענינים

eilr)אֹותם lekiak ,zelhen ode)וכּלם אנחנּו, ולא ְְְֲַָָֹֻ
מןֿהענין ּכלֹומר "ּומּמּנּו", ׁשאמר וזה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבטּוחים".
― הענינים ּוׁשנים ּוׁשלׁשים הּפרק. אֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּכֹולל
ּבלבד ּכרת המחּיבים ּוׁשלׁשה עׂשרים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻהם:
ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻותׁשעת
ׁשהּוא ּכלֹומר ― ּבטּוחים" "וכּלם אמרֹו: ְְְְְְִִֶַָָָֻוענין
ואין זה. וימית יכרית ׁשהּוא הבטיח, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָיתעּלה
הּסברה אצלֹו נׁשארה לא זה ׁשאדם ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹספק,
ׁשהן מהן יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּתרי"ג
ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ויׁש אנּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחֹובתנּו
אנחנּו. ולא אֹותן יבּצע ׁשהּוא ּופרׁש, ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאמר
ּגמּור, ּבלּבּול לדעּתי ׁשּכלֿזה ועד יֹודע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּׁשם
הם ּכי ּפנים, ּבׁשּום זה על לדּבר צרי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָואין
ּכּלם להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ְִִֶֶֶָָָָָָָָֻּדברים
ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם מּפני זֹו, ְְְֳִִִִֵֵֶֶָָָֹטעּות
ּופעם לבּדם, אֹותם מֹונים ּפעם :ּבכ ְְְִִַַַַַָָָּונבּוכים
חּיבים ׁשעליו אתֿהּדבר וגם אתֿהענׁש ְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמֹונים
לאֿ ּכמצות אתּֿכלֿזה וקֹובעים הענׁש, ְְְְִִֶֶֶָָֹֹֹאֹותֹו
הּנכֹון הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָתעׂשה
מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין מהּֿׁשהזּכרּתי: ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹהּוא
מצות ― ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה זה ּולפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָעׂשה,
ּבׁשעּור סכּום עליו להּטיל נצטּוינּו אנּו ּכי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָעׂשה,
חּיּוב ודין מצוה, ― חמׁש ּתֹוספת ודין ְְְִִִִֶֶֶֶָֹזה.
וּדאי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ― קבּועה ְְְִִִַַַָָָָָחּטאת
מצוה; ― ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ―ְְְִִִִָָָָָ
ולׂשרף לסקל וכן מצוה; ― ויֹורד עֹולה ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹוקרּבן
מןֿהענׁשים ּכלֿאחד ― ולתלֹות ולחנק ְְְְֲֲֳִִִֶַַָָָָֹֹולהרג
מי ּבהן יתחּיב עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאּלה
אחת, מצוה ּברצּועה ׁשההלקאה ּכׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיתחּיב;
מהּֿׁשרצינּו זהּו ― ׁשּיתחּיב. מי ּבּמלקּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָיתחּיב
נׁשלמּו ּובֹו הּזה, ּבּכלל ְְְְְִִֶַַַָלהקּדימֹו

ּבֹו.עֹוסקיםלמהּֿׁשאנחנּוּתֹועילׁשהקּדמתםהּכללים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

dnCwd©§¨¨
� מבֹוא �¨

ׁשּכלּֿדברעֹוד זֹו: הקּדמה לכ להֹוסיף ְְְִֶַָָָָָָָראּוי
הרי ― ּכרת אֹו ּדין ּבית מיתת עליו ֲִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשחּיבים
ּומילה מּפסח חּוץ לאֿתעׂשה. מצות ּבהכרח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹזֹו
ּכמֹו עׂשה, מצות ׁשהם אףֿעלּֿפי ּבכרת, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהם

ּכרתֹות מּסכת ּבריׁש ׁשּום(a.)ׁשהזּכירּו אצלנּו ואין ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ
― ּכרת יתחּיב עליהן ׁשהעֹובר זּולתן עׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצות
מהּֿׁשּנאמר ּכל אםּֿכן, ּדין. ּבית מיתת ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכלֿׁשּכן
חּיב ׁשהּוא אֹו יּומת, ּפלֹוני ּדבר ׁשהעֹוׂשה ְִֶֶֶַַַָָָָָּבּתֹורה
עליו מזהרים הּדבר ׁשאֹותֹו ּבברּור ידענּו ― ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכרת
הּלאו ּבּכתּוב ׁשּיתּבאר ויׁש ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוׁשהּוא
וגם מבאר הענׁש ויהיה הענׁש ּבאּור מּלבד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּבֹו
ועבֹודהֿזרה, ׁשּבת חּלּול ּכגֹון: מבארת, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹהאזהרה
ו"לא ּכלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה ּבהם: ְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשאמר
מלאכה ׁשעׂשה למי סקילה חּיב אחרּֿכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָתעבדם",
ּבלאו ּבּכתּוב האזהרה ּתתּבאר לא ּופעמים עבד. ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
ועֹוזב ּבלבד אתֿהענׁש מזּכיר הּוא אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגרידא,
ענׁש "לא אצלנּו: הּוא ׁשהּכלל אּלא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאתֿהאזהרה;

הזהיר" אּלאֿאםּֿכן ew:)הּכתּוב migaf)ֿועלּֿכל , ְְִִִֵֶַַָָָ
לפיכ ענׁש. ׁשחּיב לכלֿמי אזהרה יׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּפנים
מּנין? אזהרה ׁשמענּו, "ענׁש ּבכלֿמקֹום: ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹאֹומרים
האזהרה נתּפרׁשה לא ואם ."וכ ּכ לֹומר: ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹּתלמּוד

הּמּדֹות ּבאחת למדּוה zyxcpּבּכתּוב, dxezdy) ְְִַַַַָָָ
(odaׁשאמרּו זה ּכגֹון ,(mihtyn zyxt `zlikn) ְְֶֶָ

נתּבארה ׁשּלא אביו, ּומּכה אביו מקּלל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבאזהרת
ולא "אבי "לאֿתקּלל אמר: לא ּכי ּכלל, ְְְִִֵַַַָָָָֹֹֹּבּכתּוב
ׁשהּכה למי מיתה חּיב אבל ,"אבי "לאֿתּכה ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאמר:
לאֿתעׂשה, מצות ׁשהן למדנּו, ּכ ּומּתֹו קּלל. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאֹו
מּמקֹומֹות אזהרה ּבהן ּולכּיֹוצא להן ולמדּו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָוהֹוציאּו
סתירה זֹו ואין מןֿהּמּדֹות. אחת ּבדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָאחרים

cenlza)למהּֿׁשאמרּו miax zenewna)אין" : ְְֵֶַָ
"וכי ּתמיד: למהּֿׁשאֹומרים ולא מןֿהּדין", ְְְְְִִִִִִִֶַַַָֹמזהירין
מהּֿׁשאֹומרים: ּכּונת אּלא מןֿהּדין?!" ְְִִִִִֶֶַַַַַָָמזהירין
לּמּוד ּבדר לאסר ּכדי ― הּדין" מן מזהירין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַֹ"אין

מּדה oda)עלֿידי zyxcp dxezdy)מהּֿׁשּלא ְִֵֶַַָֹ
אתֿהענׁש נמצא אם אבל לגמרי; אסּור ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹנתּפרׁש
ּבהכרח נדע ― ּבּתֹורה מפרׁש זה מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלעֹוׂשה
ּבאחת נלמד ורק עליו. ּומזהרים אסּור מעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּוא
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לנּו ׁשּיתקּים ּכדי האזהרה, על העיר היכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמּדֹות
ואכן הזהיר". אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ענׁש "לא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּכלל
חּיב אז ― ּדבר אֹותֹו על האזהרה ׁשּמצאנּו ְֲֵֶַַַַָָָָָָָָָאחרי
ּדע ּדין. ּבית מיתת אֹו ּכרת אֹו ועׂשה ׁשעבר ְִִִֵֵֶַַַָָָָמי
ּכלֿהּכללים עם אֹותּה ּוזכר זֹו הקּדמה ְְְִִֵַַָָָָָֹאפֹוא

לקּמן. מהּֿׁשּנזּכיר ּבכל ְְְְִֶֶַַַָָֹׁשּקדמּו

מצוה,עּתה מצוה ּכלֿהּמצות, להזּכיר אתחיל ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹ
הּמצוה ׁשם ּפרּוׁש ּבדר אֹותן (ilanואבאר ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

(zekldd ihxtl qpkidlּבראׁשית ׁשהבטחנּו ּכמֹו ,ְְְְִִֵֶַ
`)ּדברינּו xeriy Ð xtqd zxhn lr dncwda)לפי , ְְִֵָ

להֹוסיף ּבעיני טֹוב א הּמאמר. מּטרת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָׁשּזֹוהי
אתֿהּמצוה ּכׁשאזּכיר והיא: ּתֹוספת, זֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלמּטרה
ּבלאֿתעׂשה, אֹו ּבעׂשה ענׁש איזה עליה ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּיׁש

מיתה,אזּכי חּיב ― עליה "והעֹובר ואמר: ענׁשּה ר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
מּמיתֹות אחת אֹו מלקּות, אֹו ,ּכ קרּבן אֹו ּכרת, ְְִִֵַַַָָָָאֹו
ענׁש ּבֹו יּזכר מהּֿׁשּלא וכל ּתׁשלּומין". אֹו ּדין, ְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּבית
לאֿתעׂשה, מּמצות היא ׁשאם ּתדע ― ְֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמןֿהענׁשים

ׁשאמרּו ּכמֹו זה `)הרי wxt zezixk `ztqez): ְְֲֵֶֶָ
אבל להעניׁשֹו. עלינּו ולא ,"מל מצות על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ"ּכעֹובר
ּבׁשעה מהן ּכלֿמצוה הרי ― ּכּלן עׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמצות
אתֿ ּברצּועה להלקֹות לנּו יׁש חֹובה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָׁשעׂשּיתּה
יעבֹור אֹו יעׂשה, אֹו ׁשּימּות עד מּלעׂשֹותּה ְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָהּנמנע
ּדר ּבּסּכה, יׁשב ולא ׁשעבר מי ּכי החּיּוב. ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻזמן
― עברתֹו על סּכֹות אחר להלקֹותֹו לנּו אין ְְֲֵֵַַַַָָָָֻמׁשל,

זאת. ְַֹודע

עלועֹוד: חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
אמר: ― לאֿתעׂשה ּובין עׂשה ּבין ֲֲִֵֵֵֶַַַָֹֹהּנׁשים,
אינן ׁשהּנׁשים וידּוע, הּנׁשים. על חֹובה אינּה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָוזֹו
ולא ּבידיהן קרּבן מקריבֹות ולא מעידֹות ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹּדנֹות
"וזֹו ּבּה לֹומר אצטר לא רׁשּות ּבמלחמת ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹנלחמֹות
ּדברים רּבּוי ׁשּזה ּכיון הּנׁשים", על חֹובה ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאינּה

.צר ְֶֹֹללא

אּלאועֹוד: חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּובין עׂשה ּבין הּבית, ּבפני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּבארץֿיׂשראל,
ּבארץֿ אּלא חֹובה אינּה וזֹו אמר: ― ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלאֿתעׂשה
ׁשּכלֿ ּגםּֿכן, וידּוע הּבית. ּבפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָיׂשראל
וׁשהעבֹודה ּבּמקּדׁש אּלא קרבים אינם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקרּבנֹות
ּדנים אין נפׁשֹות ּדיני וכן לעזרה; מחּוץ ְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָאסּורה
"מּנין הּמכלּתא: ּולׁשֹון מקּדׁש. ּכׁשּיׁש אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאֹותם
לֹומר: ּתלמּוד הּבית? ּבפני אּלא ממיתין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשאין

למּות ּתּקחּנּו מזּבחי ci)מעם ,`k zeny)אם הא: ְְִִִִִֵֶָָָ
אּתה אין ― לאו ואם ממית; אּתה ― ּבית ל ְְִִִֵֵֵַַַָָָיׁש
סנהדרין ׁשּתהא "מּנין עֹוד: אמרּו וׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָממית".
ּתּקחּנּו מזּבחי מעם לֹומר: ּתלמּוד לּמזּבח? ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָסמּוכה
נסּתּלקּו והּמלכּות ׁשהּנבּואה ידּוע וכן ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָלמּות".

ׁשאנחנּו מןֿהחטאים ׁשּנחּדל עד מתמידיםמּמּנּו ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
ּכמֹו וירחמנּו, ה' לנּו יסלח ואז ― ְְְֲִִֵֶַַָָָּבהם
החזרת על ׁשאמר ּכמֹו ויחזירן, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהבטיחנּו,
עלּֿכלֿ אתֿרּוחי אׁשּפ אחריֿכן "והיה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּנבּואה:

ּובנֹותיכם" ּבניכם ונּבאּו `)ּבׂשר ,b l`ei)על ואמר . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
אקים ההּוא "ּבּיֹום והּממׁשלה: הּמלכּות ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָהחזרת
והרסתיו אתּֿפרציהן וגדרּתי הּנפלת ּדויד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻאתֿסּכת

עֹולם" ּכימי ּובניתיה i`)אקים ,h qenr)ידּוע ּגם . ְִִִִֵַַָָָָ
ּבמל אּלא יהיּו לא הארץ וכּבּוׁש ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּמלחמה
ׁשאמר: ּכמֹו ּגדֹול, וכהן ּגדֹולה סנהדרי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹועלּֿפי

יעמד" הּכהן אלעזר Ð"ולפני "el l`ye") ְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹ
(`k ,fk xacna i"yx Ð dnglnl z`vl jxhviyk.

ּבני רב אצל מפרסמים ּכּלם אּלּו ׁשענינים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻֻּולפי
הּתלּויה לאֿתעׂשה אֹו עׂשה ּכלֿמצות הרי ְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹאדם,
אֹו ּדין, ּבית ּבמיתֹות אֹו ּבעבֹודֹות, אֹו ְְְֲִִֵַָָּבקרּבנֹות,
― רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ומל ּבנביא אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָּבּסנהדרין,
אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ּומצוה ּבהן: לֹומר אצטר ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלא
אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. לפי ּברּור ׁשּזה ּכיון הּבית, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבפני
עליו אעיר טעּות, אֹו ספק ּבֹו ׁשּיהא ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמהּֿׁשאפׁשר

האל. ְְֵֶַָּבעזרת

ׁשּדי.ועּתה ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
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i"yx

(„).'‰ ‡¯˜‡ ÏÏÂ‰Óלפניו ואתפלל אקרא בהלולים

שבטוח לפי מהללו אני התשועה לפני אף כלומר תמיד

מאויבי: שאושע ÂÓ˙.(‰)אני ÈÏ·Á È�ÂÙÙ‡'פעמי

עלי אפפו וכן סבבוני כמו אפפוני רשעים סבבוני רבות

מ')רעות ÂÓ˙.:(לקמן ÈÏ·Áחבל כמו אויבים מחנות

מתברא על דיתבא כאיתא וי"ת שמואל בספר נביאים

יולדה: חבלי ·ÏÚÈÏ.לשון ÈÏÁ�Âגייסות לשון הוא אף

כנחל: ˘‡ÏÂ.(Â)שוטפים ÈÏ·Áמות חבלי כמו

עושה: הייתי מה ואני רשיען ÈÏ(Ê)משריין ¯ˆ·
תמיד:‡˜¯‡. לה' קורא הייתי Ú‚˙Â˘(Á)אני

.ı¯‡‰ ˘Ú¯˙Âמחובר אלא עליון למקרא מחובר אינו

כי הארץ ותרעש ותגעש לו חרה כי לסופו ראשו

עמו נקמת לנקום ובא לו כשחרה כאשר בלשון משמש

הארץ: ורעשה געשה ומעמו מפרעה ÏÚ‰(Ë)ועבדיו
.ÂÙ‡· Ô˘Úחרון כל דרך כן בלע"ז אנשישנאר"ילאש

מנחיריו: עשן להעלות ÈÂ¯„.(È)אף ÌÈÓ˘ ËÈÂלעבור

איאנטב"יש אחר לשון כמשמעו וירד מצרי' בארץ

כÈÂ„‡.(È‡)בלע"ז: הנשר:ויעף ידאה כאשר מו

(·È).ÌÈÓ ˙Î˘Áאשר חשך הם שחקים שבעבי

אור אין החשך מן לפנים תאמר ושמא סביבותיו

עביו את מחיצתו ומתוך נגדו אשר מנוגה לומר תלמוד

אש: וגחלי ברד ועוברים בוקעים סביבותיו אשר

(‚È).Â¯·Úועובר בוקע הברד בלע"ז טרישפא"שנט

סוף: ים על המצריים ÌÈÓ.(ÊË)על È˜ÈÙ‡ Â‡¯ÈÂ
הים: ˙·Ï.כשנבקע ˙Â„ÒÂÓ ÂÏ‚ÈÂמימות שכל

נבקעו: מנשיבת:Ó˘�Ó˙.שבעולם

cec zcevn
(„).ÏÏÂ‰Ó:מאויבי נושע אני אז בהלל לה' קורא כשאני
(‰).È�ÂÙÙ‡החלאים וכאשר מות כאבי אותי סבבו כאשר

אותי: וחרדו בעתו בליעל מאנשי וכאשרÈÏ·Á.(Â)הבאים
המיתה: המביאים מוקשים אותי וקדמו סבבוני שאול כאבי

(Ê).ÈÏ אז·ˆ¯ האלה מהדברים באחת לי צר שהיה בעת
קולי: ושמע לה' ÂÈ�ÙÏ.קראתי È˙ÚÂ˘Âלפניו שצעקתי ומה

השיר: מליצת כדרך במ"ש הדבר וכפל באזני באה
(Á).˘Ú‚˙Â:הארץ יושבי אויבי ורעשו ‰¯ÌÈ.רעדו È„ÒÂÓ

ושריו: פרעה על משל ÂÏ.הוא ‰¯Á ÈÎלקחת לו חרה כאשר
נקמתי: גחלים˙‡ÏÎ.(Ë)מהם באו וממנו אויבי את תשרוף
בהם: עליוËÈÂ.(È)ובערו וירד לארץ למטה השמים את נטה

שהיה לומר משל מדרך והוא בהם להכות להם קרוב להיות
מהם: ליפרע ¯‚ÂÈÏ.ממהר ˙Á˙מהם ליפרע מוכן להיות
ערפל: של לבוא:Î¯ÈÂ·.(È‡)בחושך ¯ÁÂ.למהר ÈÙ�Îדמה

העוף: לעפיפת הרוח Í˘ÂÁ.(È·)נשיבת ˙˘È:להאויב לפניו:ÂÈ˙Â·È·Ò.להחשיך מוכן להיות סוכתו סביב שם Î˘Á˙.החושך
השחקים: תחת הפרושים בהעבים הנבלעים המים רבוי מחשכת בא הזה �‚„Â.(È‚)החושך ‰‚�Óאשר שלפניו האורה מחמת

לי: ולהושיע להאיר רוצה Â¯·Ú.הוא ÂÈ·Ú:אש וגחלי ברד האויב על להשליך מעבירים העבים בשמיםÌÚ¯ÈÂ.(È„)היו נתן
אש: וגחלי ברד משם לרדת רעם האויבים:ÌˆÈÙÈÂ.(ÂË)קול ¯·.את ÌÈ˜¯·Â:אותם והמם ברקים היהÂ‡¯ÈÂ.(ÊË)ירה

המים: נבקעו כי המים אפיקי קרקעית הארץ:ÂÏ‚ÈÂ.נראה נבקעה בהאויב:Í˙¯Ú‚Ó.כי שגערת הרוחÓ˘�Ó˙.ממה מנשיבת
משל: דרך הוא והכל מאפך היוצא

oeiv zcevn
(‰).È�ÂÙÙ‡עלי אפפו כי כמו מ')סבבוני ÈÏ·Á.:(לקמן

יולדה חבלי כמו כמוÈÏÁ�Â.:י"ג)(הושעמכאובי חולי מלשון
מכתך ג')נחלה שמים:·ÏÚÈÏ.:(נחום עול שפרקו עול בלי כמו

(Â).È�ÂÓ„˜:לפני והתנועהÚ‚˙Â˘.(Á)באו התנודה ענין
מימיו יתגעשו כנהרות מ"ו)כמו Ô˘Ú.(Ë):(ירמיה ‰ÏÚהוא

נראה הכעס חמום שע"י באדם הנופל בלשון ואמר כעס ענין
אפך יעשן וכן האף מנחירי יוצא עשן ע"ד)כעין :(לקמן

(È).ÏÙ¯ÚÂ:הענן כרביאÂ¯Î·.(È‡)אופל אמרו ורז"ל מלאך
י"ג) להנה:(חגיגה אדם דמות כי נער של תרגום ÈÂ„‡.והוא

הנשר ידאה כאשר כמו ופריחה עפיפה כ"ח)ענין :(דברים

(ÂË).·¯השל קשתענין רובה כמו חצים כ"א)כת :(בראשית

(ÊË).È˜ÈÙ‡בנגב כאפיקים כמו בחוזק הנגרים המים הם
קכ"ו) :(לקמן

hkÎgk wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enygkdkÎfhhkcÎ`

æèéìòî øñ ýåýéå éðìàLz änìå ìàeîL øîàiå:Eøò éäéå Eæéòø÷iå éãéa øac øLàk Bì ýåýé Nòiå ©´Ÿ¤§¥½§«−̈¨¦§¨¥®¦©Ÿ̈²¨¬¥«¨¤−©§¦¬¨¤«©©³©§Ÿ̈Æ½©«£¤−¦¤´§¨¦®©¦§©¸
:ãåãì Eòøì dðziå Eãiî äëìînä-úà ýåýéçéBtà-ïBøç úéùò-àìå ýåýé ìB÷a zòîL-àì øLàk §Ÿ̈³¤©©§¨¨Æ¦¨¤½©¦§−̈§¥«£¬§¨¦«©«£¤³«Ÿ¨©Æ§¨Æ§´§Ÿ̈½§«Ÿ¨¦¬Ÿ¨£©−

:äfä íBiä ýåýé Eì-äùò äfä øácä ïk-ìò ÷ìîòaèéìt-ãéa Enò ìûøNé-úà íb äåäé ïzéåíézL ©«£¨¥®©¥Æ©¨¨´©¤½¨¨«Ÿ§¬§Ÿ̈−©¬©¤«§¦¥´§ÂŸ̈©´¤¦§¨¥³¦§Æ§©§¦§¦½
éðáe äzà øçîeìt-ãéa ýåýé ïzé ìàøNé äðçî-úà íb énò E:íézLëBúîB÷-àìî ìtiå ìeàL øäîéå ¨¾̈©¨¬¨¤−¦¦®µ©¤©«£¥´¦§¨¥½¦¥¬§Ÿ̈−§©§¦§¦«©§©¥´¨À©¦³Ÿ§Ÿ«¨Æ

:äìélä-ìëå íBiä-ìk íçì ìëà àì ék Bá äéä-àì çk-íb ìûeîL éøácî ãàî àøiå äöøààëàBázå ©½§¨©¦¨¬§−Ÿ¦¦§¥´§¥®©Ÿ Æ©ÆŸ¨´¨½¦´³Ÿ¨©Æ¤½¤¨©−§¨©¨«§¨©¨³
étëa éLôð íéùàå EìB÷a EúçôL äòîL äpä åéìà øîàzå ãàî ìäáð-ék àøzå ìeàL-ìà äMàä̈«¦¨Æ¤¨½©¥−¤¦«¦§©´§®Ÿ©´Ÿ¤¥À̈¦¥̧¨§¨³¦§¨§Æ§¤½¨«¨¦³Ÿ©§¦Æ§©¦½

éøác-úà òîLàå:éìà zøac øLà Eáëéðôì äîùàå EúçôL ìB÷a äzà-íâ àð-òîL äzòåE ¨«¤§©Æ¤§¨¤½£¤¬¦©−§¨¥¨«§©À̈§©¨³©©¨Æ§´¦§¨¤½§¨¦Ÿ̄¨§¨¤²
:Cøca Cìú ék çk Eá éäéå ìBëàå íçì-útâëäMàä-íâå åéãáò Bá-eöøôiå ìëà àì øîàiå ïàîiå ©¤−¤¤«¡®¦¦³§Æ½Ÿ©¦¬¥¥−©¨«¤©§¨¥À©ŸÆ¤Æ´ŸŸ©½©¦§§³£¨¨Æ§©¨´¦½̈
:ähnä-ìà áLiå õøàäî í÷iå íì÷ì òîLiåãëçî÷-çwzå eäçaæzå øäîzå úéaa ÷aøî-ìâò äMàìå ©¦§©−§Ÿ¨®©Æ̈¨Æ¥«¨½̈¤©¥−¤¤©¦¨«§¨«¦¨³¥«¤©§¥Æ©©½¦©§©¥−©¦§¨¥®©¦©¤´©

ìzå:úBvî eäôzå Läëô:àeää äìéla eëìiå eî÷iå eìëàiå åéãáò éðôìå ìeàL-éðôì Lbzå ©¨½̈©Ÿ¥−©«©©¥¯¦§¥«¨²§¦§¥¬£¨−̈©Ÿ¥®©ª̈¬©¥«§−©©¬§¨©«
èëàìô eöa÷iå:ìàòøæéa øLà ïéòa íéðç ìûøNéå ä÷ôà íäéðçî-ìk-úà íézLáìô éðøñåíézL ©¦§§¯§¦§¦²¤¨©«£¥¤−£¥®̈§¦§¨¥´Ÿ¦½¨©−¦£¤¬§¦§§¤«§©§¥³§¦§¦Æ

:Léëà-íò äðøçàa íéøáò åéLðàå ãåãå íéôìàìå úBàîì íéøáòâìô éøN eøîàiåíéøáòä äî íézL «Ÿ§¦½§¥−§©«£¨¦®§¨¦´©«£¨À̈«Ÿ§¦²¨©«£Ÿ−̈¦¨¦«©«Ÿ§Æ¨¥´§¦§¦½−̈¨¦§¦´
ìô éøN-ìà Léëà øîàiå älàääæ ézà äéä øLà ìàøNé-Cìî ìeàL | ãáò ãåã äæ-àBìä íézL ¨¥®¤©¸Ÿ¤¨¦¹¤¨¥´§¦§¦À£«¤̧¨¦¹¤´¤¨´¤«¤¦§¨¥À£¤̧¨¨³¦¦Æ¤³

ô:äfä íBiä-ãò Bìôð íBiî äîeàî Bá éúàöî-àìå íéðL äæ-Bà íéîéãìô éøN åéìò eôö÷iåíézL ¨¦Æ¤´¨¦½§«Ÿ¨¨³¦Æ§½¨¦¬¨§−©©¬©¤«©¦§§¸¨¹̈¨¥´§¦§¦À
ìô éøN Bì eøîàiåLéàä-úà áLä íézLäîçìna eðnò ãøé-àìå íL Bzã÷ôä øLà BîB÷î-ìà áLéå ©´Ÿ§Á¨¥¸§¦§¦¹¨¥´¤¨¦À§¨ŸÆ¤§Æ£¤´¦§©§´½̈§«Ÿ¥¥³¦Æ̈Æ©¦§¨½̈

:íää íéLðàä éLàøa àBìä åéðãà-ìà äæ ävøúé änáe äîçìna ïèNì eðl-äéäé-àìå§«Ÿ¦«§¤¨¬§¨−̈©¦§¨¨®©¤À¦§©¤¬¤Æ¤£Ÿ½̈£¾§¨¥−¨«£¨¦¬¨¥«

i"yx

(ÊË).È�Ï‡˘˙ ‰ÓÏÂ:החיים הנביאים מן שאלת הרי

.Í¯Ú È‰ÈÂ(:תרגום)בעיל דאת דגברא בסעדיה והוה

במקÍ¯Ú.דבביה: יש וכמה שונא. ידרא,לשון (ישעיהו

ערים;כא) תבל פני יג)ומלאו ה עריך;(מיכה והשמדתי

טז) ד לערך:(דניאל ופשרה לשנאך ÍÚ¯Ï(ÊÈ)חלמא

.„Â„Ïלרעך ונתנה אלא שמו, לו הזכיר לא ובחייו

ממך כח)הטוב טו שלא(לעיל ממנו ירא שהיה לפי ,

למלכות שמשחו לפי שם)יהרגנו, ‡˙‰(ËÈ):(תנחומא
.ÈÓÚ ÍÈ�·Â:במחיצתי(„Î).˜·¯Ó Ï‚Ú(:תרגום)עגל

�ÂÏÙ.(‚)פטים: ÌÂÈÓ:עלי חנייתו מיום

cec zcevn
(ÊË).'ÂÎÂ È�Ï‡˘˙ ‰ÓÏÂהלא השאלה, היא מה לומר: רצה

ממך: סר שה' תאמר Í¯Ú.בעצמך È‰ÈÂבעזר הוא ומעתה
דוד: והוא דוד:ÂÏ.(ÊÈ)שונאך, והוא שזכר, לערך

(ÁÈ).'ÂÎÂ ¯˘‡Îשמוע לבלי אתה עשית כאשר לומר: רצה
וכו': ה' לך עשה וכו' כן על ה', ‰Ê‰.בקול עליך‰„·¯ שבאו

ענך: לא וה' ז"לÈÓÚ.(ËÈ)פלשתים, ורבותינו כמוני. בקבר
במחיצתי:(שם) עמי Ï‡¯˘È.אמרו; ‰�ÁÓערי לומר: רצה

פלשתים ובאו הערים, את שעזבו בענין שכתוב כמו תחנותם,
בהן: ÂÎÂ'.(Î)וישבו ÏÂÙÈÂ:לשמואל ÁÎ.להשתחוות Ì‚

כחו ממנו הלך עוד שמואל, מדברי מתבהל שהיה מה מלבד
האכילה: מניעת בעבור ÂÎÂ'.(Î‡)גם ‰ÚÓ˘ לקסום‰�‰

·ÈÙÎ.באוב: È˘Ù� ÌÈ˘‡Âמה דבר האוחז כמו לומר: רצה
עדיין ידעה לא הקסם בעת כי המלך, אזהרת לעבור בעצמי וסכנתי נפשי הפקרתי כן כפו, יפתח כאשר לפול היא נוחה בכפו,

שאול: ·„¯Í.(Î·)שהוא ÍÏ˙ ÈÎ:הכח אחר לחזור מהצורך כן ÂˆÓ˙.(Î„)אם Â‰ÙÂ˙Â:החימוץ עד יתעכב È�¯ÒÂ(·)לבל
.'ÂÎÂ:עצמו בפני אלף כל וכן האלף, תשלום עד לבד, מאה מאה מחניהם עם ‰‡Ï‰.(‚)הסרנים ÌÈ¯·Ú‰ ‰Ó:לומר רצה

פה: עושים המה ÌÈÓÈ.מה ‰Ê:בגת עמי ˘�ÌÈ.שישב ‰Ê Â‡:השדה בערי ÂÎÂ'.שישב È˙‡ˆÓ ‡ÏÂשכנו מיום לומר: רצה
רע: מאומה בו מצאתי לא השדה, בערי בהיותו הן בגת, בהיותו הן אכיש:ÂÈÏÚ.(„)אצלינו, ‰Â˙„˜Ù.על הנחתו‡˘¯ אשר

שם: ÂÎÂ'.לשבת ‰È‰È ‡ÏÂ:בנו ונלחם שונאינו על נוסף יהיה פן עצמוÓ·Â‰.כי לרצות הוא יכול דבר באיזה וכי לומר: רצה
אתנו: הולך ההיא הכוונה ועל אליו, יתרצה אליו ראשינו בהבאת הלא בו, שמרד מה על לו למחול שאול, לאדוניו

oeiv zcevn
(ÊË).Í¯Úכמו כ)אויביך, קלט עריך:(תהלים לשוא נשוא :

(Î).Â˙ÓÂ˜ ‡ÏÓ:קומתו כל לומר הואÂˆ¯ÙÈÂ.(Î‚)רוצה
ג)הפוך יט הדברים:(בראשית רבוי וענינו בם, ויפצר מן :

(„Î).˜·¯Ó,עגלים בו יפטמו המקום והוא במרבק, מפוטם
ד)כמו ו מרבק:(עמוס מתוך ועגלים :.˘Ï˙Â:לישה מלשון

.Â‰Ù˙Â:אפיה בעין·ÔÈÚ.(‡)והקריבה:Â˙‚˘.(Î‰)מלשון
מעין: והוא שררה:È�¯ÒÂ.(·)המים, כן‰ÌÈ¯·Ú.(‚)ענין

אבותיכם: ישבו הנהר בעבר כי ישראל, שכנו,�ÂÏÙ.קרויים
יח)כמו כה נפל:(בראשית אחיו כל פני על :(„).Â˙„˜Ù‰מלשון
ב)פקדו כד ודומהÔË˘Ï.והנחה:(יהושע ושטנה, איבה לעשות
יד)לו יא לשלמה:(מלכיםֿא שטן ויקם :.‰ˆ¯˙È:רצוי מלשון



קלט gi wxt mildz - miaezk

mildzgifhÎc

ã:òLeà éáéà-ïîe äåäé àø÷à ìläîä:éðeúòáé ìòiìá éìçðå úåî-éìáç éðeôôàåéðeááñ ìBàL éìáç −§ª¨¤§¨´§Ÿ̈®¦«¹Ÿ§©À¦¨¥«©£¨¬¦¤§¥¨®¤§©«£¥−§¦©©́§©«£«¦¤§¥´§´§¨®¦
:úåî éL÷Bî éðeîc÷æ| åéðôì éúòåLå éìB÷ Bìëéäî òîLé òeLà éäìà-ìàå äåäé àø÷à | éì-øva ¦¹§À¦´§¥¨«¤©©¦³¤§¨´§Ÿ̈»§¤¡Ÿ©¶£©Å¥¬©¦§©´¥¥«¨´¦®¹§©§¨¦À§¨¨³

:åéðæàá àBázç:Bì äøç-ék eLòbúiå eæbøé íéøä éãñBîe õøàä | Lòøzå LòâzåèBtàa | ïLò äìò ¨Ä§¨§¨«©¦§©Ä©¦§©̧¨À̈¤«§¥´¨¦´¦§¨®©¹¦§¨«£À¦¨¬¨«»̈¨³¨¨̧§©À
:epnî eøòa íéìçb ìëàz åétî-Làåé:åéìâø úçz ìôøòå ãøiå íéîL èiåàéóòiå áeøk-ìò ákøiå §¥«¦¦¬Ÿ¥®¤¹¨¦À¨«£¬¦¤«©¥´−¨©¦©¥©®¹©«£¨¤À©´©©§¨«©¦§©´©−§©¨®Ÿ

:çeø-éôðk-ìò àãiåáé:íé÷çL éáò íéî-úëLç Búkñ åéúBáéáñ Bøúñ | CLç úLéâéåéáò Bcâð dâpî ¹©¥À¤©©§¥«©¨³¤¸Ÿ¤¦§À§¦«¨¬ª¨®¤§©©¹À¦¨¥¬§¨¦«¦ÀŸ©¤Å§¬¨¨¬
:Là-éìçâå ãøa eøáòãé:Là-éìçâå ãøa Bì÷ ïzé ïBéìòå äåäé | íéîMa íòøiååèíöéôéå åévç çìLiå ¨«§®¹̈À̈§©«£¥¥«©©§¥Ä©¨©̧¦§Ÿ̈À−§¤§¦¥´Ÿ®¹¨À̈§©«£¥¥«©¦§©´−¦¨©§¦¥®
:ínäéå áø íé÷øáeæè:Età çeø úîLpî äåäé Eúøòbî ìáz úBãñBî eìbiå íéî é÷éôà | eàøiå §¨¦¬¹̈À©§ª¥«©¥³̈¸£¦¬¥©À¦©¦¨»«§¶¥Å¥¬¦©«£¨«§´§Ÿ̈®¦¹¦§©À´©©¤«

i"yx

(„).'‰ ‡¯˜‡ ÏÏÂ‰Óלפניו ואתפלל אקרא בהלולים

שבטוח לפי מהללו אני התשועה לפני אף כלומר תמיד

מאויבי: שאושע ÂÓ˙.(‰)אני ÈÏ·Á È�ÂÙÙ‡'פעמי

עלי אפפו וכן סבבוני כמו אפפוני רשעים סבבוני רבות

מ')רעות ÂÓ˙.:(לקמן ÈÏ·Áחבל כמו אויבים מחנות

מתברא על דיתבא כאיתא וי"ת שמואל בספר נביאים

יולדה: חבלי ·ÏÚÈÏ.לשון ÈÏÁ�Âגייסות לשון הוא אף

כנחל: ˘‡ÏÂ.(Â)שוטפים ÈÏ·Áמות חבלי כמו

עושה: הייתי מה ואני רשיען ÈÏ(Ê)משריין ¯ˆ·
תמיד:‡˜¯‡. לה' קורא הייתי Ú‚˙Â˘(Á)אני

.ı¯‡‰ ˘Ú¯˙Âמחובר אלא עליון למקרא מחובר אינו

כי הארץ ותרעש ותגעש לו חרה כי לסופו ראשו

עמו נקמת לנקום ובא לו כשחרה כאשר בלשון משמש

הארץ: ורעשה געשה ומעמו מפרעה ÏÚ‰(Ë)ועבדיו
.ÂÙ‡· Ô˘Úחרון כל דרך כן בלע"ז אנשישנאר"ילאש

מנחיריו: עשן להעלות ÈÂ¯„.(È)אף ÌÈÓ˘ ËÈÂלעבור

איאנטב"יש אחר לשון כמשמעו וירד מצרי' בארץ

כÈÂ„‡.(È‡)בלע"ז: הנשר:ויעף ידאה כאשר מו

(·È).ÌÈÓ ˙Î˘Áאשר חשך הם שחקים שבעבי

אור אין החשך מן לפנים תאמר ושמא סביבותיו

עביו את מחיצתו ומתוך נגדו אשר מנוגה לומר תלמוד

אש: וגחלי ברד ועוברים בוקעים סביבותיו אשר

(‚È).Â¯·Úועובר בוקע הברד בלע"ז טרישפא"שנט

סוף: ים על המצריים ÌÈÓ.(ÊË)על È˜ÈÙ‡ Â‡¯ÈÂ
הים: ˙·Ï.כשנבקע ˙Â„ÒÂÓ ÂÏ‚ÈÂמימות שכל

נבקעו: מנשיבת:Ó˘�Ó˙.שבעולם

cec zcevn
(„).ÏÏÂ‰Ó:מאויבי נושע אני אז בהלל לה' קורא כשאני
(‰).È�ÂÙÙ‡החלאים וכאשר מות כאבי אותי סבבו כאשר

אותי: וחרדו בעתו בליעל מאנשי וכאשרÈÏ·Á.(Â)הבאים
המיתה: המביאים מוקשים אותי וקדמו סבבוני שאול כאבי

(Ê).ÈÏ אז·ˆ¯ האלה מהדברים באחת לי צר שהיה בעת
קולי: ושמע לה' ÂÈ�ÙÏ.קראתי È˙ÚÂ˘Âלפניו שצעקתי ומה

השיר: מליצת כדרך במ"ש הדבר וכפל באזני באה
(Á).˘Ú‚˙Â:הארץ יושבי אויבי ורעשו ‰¯ÌÈ.רעדו È„ÒÂÓ

ושריו: פרעה על משל ÂÏ.הוא ‰¯Á ÈÎלקחת לו חרה כאשר
נקמתי: גחלים˙‡ÏÎ.(Ë)מהם באו וממנו אויבי את תשרוף
בהם: עליוËÈÂ.(È)ובערו וירד לארץ למטה השמים את נטה

שהיה לומר משל מדרך והוא בהם להכות להם קרוב להיות
מהם: ליפרע ¯‚ÂÈÏ.ממהר ˙Á˙מהם ליפרע מוכן להיות
ערפל: של לבוא:Î¯ÈÂ·.(È‡)בחושך ¯ÁÂ.למהר ÈÙ�Îדמה

העוף: לעפיפת הרוח Í˘ÂÁ.(È·)נשיבת ˙˘È:להאויב לפניו:ÂÈ˙Â·È·Ò.להחשיך מוכן להיות סוכתו סביב שם Î˘Á˙.החושך
השחקים: תחת הפרושים בהעבים הנבלעים המים רבוי מחשכת בא הזה �‚„Â.(È‚)החושך ‰‚�Óאשר שלפניו האורה מחמת

לי: ולהושיע להאיר רוצה Â¯·Ú.הוא ÂÈ·Ú:אש וגחלי ברד האויב על להשליך מעבירים העבים בשמיםÌÚ¯ÈÂ.(È„)היו נתן
אש: וגחלי ברד משם לרדת רעם האויבים:ÌˆÈÙÈÂ.(ÂË)קול ¯·.את ÌÈ˜¯·Â:אותם והמם ברקים היהÂ‡¯ÈÂ.(ÊË)ירה

המים: נבקעו כי המים אפיקי קרקעית הארץ:ÂÏ‚ÈÂ.נראה נבקעה בהאויב:Í˙¯Ú‚Ó.כי שגערת הרוחÓ˘�Ó˙.ממה מנשיבת
משל: דרך הוא והכל מאפך היוצא

oeiv zcevn
(‰).È�ÂÙÙ‡עלי אפפו כי כמו מ')סבבוני ÈÏ·Á.:(לקמן

יולדה חבלי כמו כמוÈÏÁ�Â.:י"ג)(הושעמכאובי חולי מלשון
מכתך ג')נחלה שמים:·ÏÚÈÏ.:(נחום עול שפרקו עול בלי כמו

(Â).È�ÂÓ„˜:לפני והתנועהÚ‚˙Â˘.(Á)באו התנודה ענין
מימיו יתגעשו כנהרות מ"ו)כמו Ô˘Ú.(Ë):(ירמיה ‰ÏÚהוא

נראה הכעס חמום שע"י באדם הנופל בלשון ואמר כעס ענין
אפך יעשן וכן האף מנחירי יוצא עשן ע"ד)כעין :(לקמן

(È).ÏÙ¯ÚÂ:הענן כרביאÂ¯Î·.(È‡)אופל אמרו ורז"ל מלאך
י"ג) להנה:(חגיגה אדם דמות כי נער של תרגום ÈÂ„‡.והוא

הנשר ידאה כאשר כמו ופריחה עפיפה כ"ח)ענין :(דברים

(ÂË).·¯השל קשתענין רובה כמו חצים כ"א)כת :(בראשית

(ÊË).È˜ÈÙ‡בנגב כאפיקים כמו בחוזק הנגרים המים הם
קכ"ו) :(לקמן
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íeìk685!"úîeé áøwä øfäå" :äøBza áéúk àìäå ?ìBãb ïäk úBéäì éðà éeàø686àa687éðôì §¨£¦¦§Ÿ¥¨©£Ÿ§¦©¨§©¨©¨¥¨¨¦§¥

ìlä688.äðéëMä éôðk úçz éðzáø÷äL ,ELàø ìò úBëøa Eì eçeðé ,ìlä ïúåðò :Bì øîà , ¦¥¨©©§§¨¦¥¨§§¨©Ÿ§¤¦§©§©¦©©©§¥©§¦¨

íéîéì689eâecæð ,690ìLïzL691eøîà ,ãçà íB÷îì692äLwa éànL ìL Búeðãt÷ :693eðãøBèì §¨¦¦§©§§¨§¨§¨¤¨¨§©§¨¤©©¦§¨§§¥

íìBòä ïî694ìlä ìL Búeðúåðò ,695.äðéëMä éôðk úçz eðáø÷ ¦¨¨©§§¨¤¦¥¥§¨©©©§¥©§¦¨
l"fg zecb`a mixeriy jezn

לדחֹותני.686)האם685) לָך היה זֹו הּגר687)ּבטענה ְְְִִִִֵֵַַָָָָ
ו688) אֹותֹו זמן,689)ׁשּבח ׁשלׁשת691)נפּגׁשּו690אחר ְְְְְִִֶַַַַֹ

קרב, והּלל ּדחה ׁשּׁשּמאי לּׁשני:692הּגרים האחד ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכְך693) ידי ועל ּגֹוים, היינּו694)להׁשאירנּו לא ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
אבל זֹו695)מתּגּירים, זכּות ּכן על הלֹום, ׁשהביאנּו זֹו היא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ

הּוא ּכי להּלל, ְְִִֵָׁשמּורה
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ב עמ' ל áeL640éànLדף éðôì àaL ,ãçà éøëða äNòî641. ©£¤§¨§¦¤¨¤¨¦§¥©©

éðàLk ,dlk äøBzä ìk éðãnìzL úðî ìò ,éðøib :Bì øîà̈©©§¥¦©§¨¤§©§¥¦¨©¨ª¨§¤£¦

úçà ìâø ìò ãîBò642BãéaL ïéðaä únàa Bôçc .643àa .644 ¥©¤¤©©§¨§©©©¦§¨¤§¨¨

ìlä éðôì645déì øîà .déøéib ,646éðñ Cìòc :647àì Cøáçì , ¦§¥¦¥©§¥¨©¥©£¨¨¦§©§¨¨

ãéáòz648Cãéàå ,dlk äøBzä ìk àéä Bæ ,649àeä àLeøét ,650, ©¨¦¦¨©¨ª¨§¦¨¥¨

øBîb ìéæ651éBâa äNòî áeL ומזלות). כוכבים äéäL(עובד ,ãçà ¦§©£¤§¤¨¤¨¨

øôBñ ìB÷ òîLå ,úñðkä úéa éøBçà øáBò652äéäL653 ¥£¥¥©§¤¤§¨©¥¤¨¨

øîBà654:(כח ïLç(שמות ,eNòé øLà íéãâaä älàå" ¥§¥¤©§¨¦£¤©£Ÿ¤

"ãBôàå655øîà .656éîì eìlä :657Bì øîà ?658.ìBãb ïäëì : §¥¨©©¨§¦¨©§Ÿ¥¨

éBâ BúBà øîà(ומזלות כוכבים Bîöòa659,øibúàå(עובד Cìà : ¨©§©§¥¥§¤§©¥

ìBãb ïäk éðeîéNiL ìéáLa660àa .éànL éðôì661Bì øîà ,662: ¦§¦¤§¦¦Ÿ¥¨¨¦§¥©©¨©

Bôçc .ìBãb ïäk éðeîéNzL úðî ìò ,éðøib663ïéðaä únàa ©§¥¦©§¨¤§¦¦Ÿ¥¨§¨§©©©¦§¨

àa .BãéaL664déøéb ,ìlä éðôì665Bì øîà .666íeìk :667éñéñëè òãBiL éî àlà ,Cìî ïéãéîòî ¤§¨¨¦§¥¦¥©§¥¨©§©£¦¦¤¤¤¨¦¤¥©©§¦¥

úeëìî668úeëìî éñéñëè ãîì Cì ,669àø÷å Cìä .670òébäL ïåék ג), ì671áøwä(במדבר øfäå" ©§¥§Ÿ©§¦¥©§¨©§¨¨¥¨¤¦¦©¦§©¨©¨¥

"úîeé672Bì øîà ,673Bì øîà ?øîàð éî ìò äæ àø÷î :674ìàøNé Cìî ãåc ìò elôà :675. ¨¨©¦§¨¤©¦¤¡©¨©£¦©¨¦¤¤¦§¨¥

äîe ,Bîöòa øîçå-ì÷ øb BúBà àNð676íB÷nì 'íéða' eàø÷pL ,ìàøNi677äáäà CBzîe , ¨¨¥©¨Ÿ¤§©§©¦§¨¥¤¦§§¨¦©¨¦©£¨

íáäàL678íäì àø÷ ד), ìàøNé"(שמות éøëá éða"679"úîeé áøwä øfäå" :íäéìò áéúk ,680, ¤£¥¨¨¨¨¤§¦§Ÿ¦¦§¨¥§¦£¥¤§©¨©¨¥¨

ìwä øb681änëå änk úçà ìò ,Bìéîøúáe Bì÷îa àaL ,682àa !683Bì øîà ,éànL éðôì684: ¥©©¤¨§©§§©§¦©©©©¨§©¨¨¦§¥©©¨©

i"yx

.ïéðáä úîàdn` `edy lwn

eidy oipad jxe` ea oiccene jex`

jke jk mipne`d mr mivvew

:minc jke jka zen`éðñ êìòã
.ãéáòú àì êøáçìjia` rxe jrx

aefrz l`('fk ilyn)l` d"awd df

jilr ixdy eixac lr xearz

.jixac lr jxag xeariy ie`py

dapb dlfb oebk ynn jxag `"l

:zevnd aexe se`ip.êãéàåx`y

:dxez ixac.àùåøéô`zlin `dc

:iepy xac dfi` zrcl ,`edìéæ
.øåîâ:rcze.øôåñ:zewepiz cnln

.éñéñëèitl jlnd ikxv ipewiz

:ceakd.ïúùìù:elld mixbd

l"fg zecb`a mixeriy jezn

ו641)היה640) ּבפיו ּדֹומה ּבּקׁשה היתה לֹו ּכלֹומר:642)וגם ְְְְְִַַַָָָָָָָ
הּגֹויּבחּפ לבּקׁשת ׁשּסרב ׁשּמאי זה643)זֹון. ּגֹוי ּגם ְְִֵֶֶַַַַַַַָָ

להיֹות התעּקׁש אּלא ּולמֹולדּתֹו, לארצֹו חזר לא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹּכקֹודמֹו,
ּכן על הּגֹוי644)יהּודי, ּבפיו:645)אֹותֹו היתה ּבּקׁשה ואֹותּה ְְְְִִֵַַַָָָָָ

מה646) אדם: לאֹותֹו ׂשנאּוי,647)הּלל לא648)ׁשעליָך ְְִֵֶֶַָָָָֹ
ּכּלם649)ּתעׂשה. הּתֹורה, ּדברי הּפרּוׁשים650)ׁשאר הם ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּכן על זה, לעּקרֹון להּגיע ותלמד.651)והּדרכים לְך ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּתינֹוקֹות652) עבר653)מלּמד הּגֹוי ּבחּמׁש. אֹותם מלּמד ְְְִֵֵַַַַָָָֻ

ּבגדי את המבאר ּבפרק אחזּו ּכׁשהם ּבדּיּוק החּלֹון, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּתחת
היה המלּמד הּגדֹול. הּגֹוי655)לּילדים:654)הּכהן אֹותֹו ּפנה ְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ו המלּמד והמפארים656)אל הּיפים "הּבגדים הם657)לֹו: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
לּגֹוי:658)מיעדים? ּבלּבֹו:659)המלּמד אֹותי660)חׁשב ואף ְְְְִִִֵַַַַַָָֹ

הּוא ּכן לׁשם ּתפארת. ּבגדי ּבכאּלה ּכדי661)ילּביׁשּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
לׁשּמאי:662)להתּגּיר, הּגֹוי הּגֹוי664)ׁשּמאי663)אֹותֹו אֹותֹו ְְְִֵַַַַַַַ

לגּירֹו,665) הּלל הּגֹוי:666)הסּכים לאֹותֹו האם667)הּלל ְְְְִִִִִֵֵַַַ

ּפרטי668) ּכל את ללמד עליָך ּגדֹול, ּכהן היֹותָך לפני ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹלכן,
הּמקּדׁש. ּולבית לכהּונה הּקׁשּורים ללא669)הּדינים לכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹ

הּוא ּודברים את671)ּבּתֹורה.670)אמר המתאר ּפסּוק ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
לׁשמר הּלוּיים ּתפקיד ואת הּמקּדׁש, ּובית הּמׁשּכן ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹֻקדּׁשת

ׁשם: נאמר ההֹוראֹות ּבין חמּור672סביב, אּסּור ּכלֹומר: , ְֱִִֵֶַַַָָָָ
לבית להּכנס הּכהּונה מּזרע ׁשאינֹו זר לאדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאד

להּלל:673)הּמקּדׁש! לא674)הּגֹוי הּגֹוי:הּלל ּכיון675)ֹותֹו ְְְִִִֵֵֵַַַָָ
ו סּכּויו, ׁשאפסּו הבין הּכהּונה. מּזרע אינֹו עם676)ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

העֹולם677) [ולא העֹולם ׁשל מקֹומֹו ׁשהּוא ְְֶֶַָָָָָָֹלּקּב"ה,
הּוא,678)מקֹומֹו], ּברּוְך )הּקדֹוׁש העגל679 חטא ולפני , ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

לכל ׁשּיׁש הרי ּבבכֹורֹות, נעׂשית הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהיתה
זאת ּבכל הּמקּדׁש, לעבֹודת ּכלׁשהּו קׁשר יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבני

אני,680) ּכן, אליהם681)אם לי682)להצטרף ׁשאסּור ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָ
מּתר מיחס לכהן ׁשרק למקֹום הּמקּדׁש, לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻלהּכנס

הּגֹוי683)להּכנס. לׁשּמאי.684)אֹותֹו הּגֹוי ְְִֵַַַַָ
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awri oir

íeìk685!"úîeé áøwä øfäå" :äøBza áéúk àìäå ?ìBãb ïäk úBéäì éðà éeàø686àa687éðôì §¨£¦¦§Ÿ¥¨©£Ÿ§¦©¨§©¨©¨¥¨¨¦§¥

ìlä688.äðéëMä éôðk úçz éðzáø÷äL ,ELàø ìò úBëøa Eì eçeðé ,ìlä ïúåðò :Bì øîà , ¦¥¨©©§§¨¦¥¨§§¨©Ÿ§¤¦§©§©¦©©©§¥©§¦¨

íéîéì689eâecæð ,690ìLïzL691eøîà ,ãçà íB÷îì692äLwa éànL ìL Búeðãt÷ :693eðãøBèì §¨¦¦§©§§¨§¨§¨¤¨¨§©§¨¤©©¦§¨§§¥

íìBòä ïî694ìlä ìL Búeðúåðò ,695.äðéëMä éôðk úçz eðáø÷ ¦¨¨©§§¨¤¦¥¥§¨©©©§¥©§¦¨
l"fg zecb`a mixeriy jezn

לדחֹותני.686)האם685) לָך היה זֹו הּגר687)ּבטענה ְְְִִִִֵֵַַָָָָ
ו688) אֹותֹו זמן,689)ׁשּבח ׁשלׁשת691)נפּגׁשּו690אחר ְְְְְִִֶַַַַֹ

קרב, והּלל ּדחה ׁשּׁשּמאי לּׁשני:692הּגרים האחד ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכְך693) ידי ועל ּגֹוים, היינּו694)להׁשאירנּו לא ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
אבל זֹו695)מתּגּירים, זכּות ּכן על הלֹום, ׁשהביאנּו זֹו היא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ

הּוא ּכי להּלל, ְְִִֵָׁשמּורה
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úøzîe dì äáBçmixg` xizn mbe ,ezxhwdl mivr oerhy - ¨¨©¤¤
,dlik`aeäéð éàîe,elld mihxtd ipy z` ea yiy oaxwd edine - ©¦

ïéëéæáa äàaä äðBáì,miptd mgl mríçì àéøLcdzaxwday - §¨©¨¨¦§¦¦§¨§¨¤¤
mivr dperh mb `ide ,dlik`a miptd mgl z` dxizn `id

,dzxhwdlàðéøçà éãéî ìáàmiiepnd zepaxwd lk x`y la` - £¨¦¦©£¦¨
,`ziixaaàì.mixizn mpi`y iptn dgiln miperh eidi Ÿ

:`xnbd zvxznéøèöéàcîCmc hrnl aezkd jxvedy jezn - ¦§¦§§¦
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dnec epi`y s`e ,mc zeaxl epilr did aezkd ehrin `l eli`y
e .cg` hxta `l` dgpnlììkîgikedl yi jkne -ðäceälek C- ¦§¨§¨¨§

zepaxwd x`y lkyãö ãça eúàdgpnl minecy s` mzeaxl yi - ¨§©©
ipya dgpnl minecd el` wx miaxzn eid m` ixdy ,cg` hxta wx
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.dgiln

oicn mc hrnn 'jzgpn lrn' weqtdy jl oipn :`xnbd dywn
,dgiln,àîéàåweqtde ,dgiln oerh mcd mlerly'Eúçðî ìòî' §¥¨¥©¦§¨¤
hrnnéøáéà ìòî àìåEmpi` gafnd lr mipzipd mixa`dy - §Ÿ¥©¥¨¤

.dgiln miperh
:`xnbd daiynééeaøì déì äåä íéøáà àøazñîyiy xazqn - ¦§©§¨¥¨¦£¨¥§©¥

,dgiln oicl mixa` zeaxl elïkLmixaca dgpnl minecoldlc ¤¥
à"îè ð"áùà),`edïîéñmixa`y `xnba oldl e`aedy mixacl ¦¨

dgpnl mda minec(.mixacdì äáBç ïéàa íéøçàmixa`l - £¥¦¨¦¨¨
dúBîkmc ok oi`y dn ,dxhwdl mivr miperh mdipyy ,dgpnk - §¨

md mixa` .enr xg` xac oerh epi`ydúBîk íéMéà,dgpnk - ¦¦§¨
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,sebd z`nehadúBîkxeqi` ea oi`y mca ok oi`y dn ,dgpnk - §¨
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.dzenk dgiln miperhe ,dgpnl minec dgiln
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.dleqt lkd ixac gipdla la` ,digxe` e`lc icina ayigc meynäøéæâaygnc -

zkqna yxtnck ,`ed `ziixe`c `leqt enc lke .enc lk eh` enc zvwn gipdl

.'ek xzepa iaizk i`xw ixz :(` ,el) "oileqtd lk" wxta migaféúåãî úåöîìrcil -

.iizewitq l`yle iicenlz ievinåéúåãî úåöîìxfrl` iaxy dn zevnle cnll -

.ipnn mkgáéáç äéäå,xfrl` iaxl sqei -

xaqe :xg` gqep] extqecr zeklda [e

:xg` oeyl .migaf ly zg` dkldl eribdy

xfrl` iaxy dn lk sqeil aiag dide

.zg` dkldl eribdy cr ,ecnlnåéðô åáäö
.dgny zngn -åðéúòåîù åððååéë àìù-

lk `zklidc `ail` jl wilq `lc ,xnelk

.`zyd cr jl ixn`cïä éáøzpeek -

,`zyd ipt eadv ikd meyn `l` ,zpeeke

.il dpy leqt dcedi iaxyéúàöî àìå-

.izgky `ny `xiizn iziideéðôî àä-

iptn ixd :xnelk ,mrh oeyl rnyn "`d"

iaxe ,i`rli` iax ly epa dcedi iaxy

opixn`ck ,xfril` iax ly ecinlz i`rli`

dyrn :(a ,fk) "oyid" wxta dkeq zkqna

xfril` iax ipt liawdl jldy i`rli` iaxa

.'ekøæòéìà éáø úðùî êì äðù`le -

d`pye eilr dzid daiag `l` ,ok dkldy

.jlìëä éøáã äãåäé éáø êúòã à÷ìñ éàå
äééðúà äìåñôi`n ,ilaad sqei iaxl -

"dcia` il zxfgd"?xfrl` iax xn` `l `d

xn`c o`nl `iywe !dcedi iaxk reny oa

.leqt lkd ixac gipdl xaq dcedi iax :lirl

éàî àìàopaxl xyk ,dcedi iax diipz` -

lqet xfril` iaxe?,"iptn `d" i`n ok m`

`le ,d`py eilr daiagy iptn rnync

`id ok dkldy?iax ixac inp op` `d

dcedi iaxl opipzn `zbelt reny oa xfrl`

(` ,el migafa)äðùî÷öé àìepiid -

ilka ony ozep dligzac ,dpexg` dwivi

ikde .ony wveie xfege ,lleae ,zleq jk xg`e

zegpn) "zevnwp zegpn el`" wxta yxtn

.(a ,crøùë ììá àì (÷öé àì)ozpy oebke -

mcew `edy oey`xd ozna beld lk

`nw wxta exn` ,dpny xqig i`c .dziiyrl

.dleqt :(` ,`i my)úúô àì:xn`py -
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zzt `l m` dfe .unew jk xg`e olek ozzetl

el`"a opixn`ck ,xyk - dvinw ick `l`

.(my) "zegpnéðä àìó(`heg) zgpna -

lk" wxta ,dtepz zeperhc ze`pwe [xnerd]

.(` ,`q my) "zegpndùéâä àì.`zrnya yxtnck ,ziaxrn zinexc oxwa -äúúôzeaexn ozzte .(` ,dr my) "zegpn el`"a yxtnck ,unewe ozzet oziit` xg`l -
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.(f `xwie) "onya migeynàøîâäá áéúë àáåëòzxeza aezkd dpye xifgdy mewn lk :(a ,hi) onwl opixn`e ,zagn zgpna zipype ,zleqd zgpna dwivi xn`p `dc -

el`"a dil opiyxcc ab lr s`e .`aekir "`id" lkc ,dgpn wvi `ly `le dgpn `id - "`id dgpn ony dilr zwvie" :(a `xwie) aizkc ,inp i` .akrl `l` epi` - dgpn

.dipin `aekir inp opirny ,dwivin dt`n zgpn ihernl (a ,dr my) "zegpn
ïðúäå
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äøéæâlk zezyl :xnel yie !enc lk eh` xfbp inp encn zezyla :dniz Ð 'ek enc zvwn

:xn`z m`e .dzyi dzwixf xg` `l` ,llk dwixf dyri `ly rnzyn `l inp enc

inp `iddc :xnel yie !`ziixe`c `leqt iedc mixeni` lk eh` xefbil ?micen i`n` lek`l

inc `le .`nlra oiielv `l` mpi`y ,xe`d oda dlyne olrdy xg`l dlik`a xyt`

,cere .llk dwixf dyri `ly rnync ,gipdl

.exhwed `l m` `gaif liqtin `l mixeni`a

e` xgnl oixeni` gipdl zpn lra ,edine

opzck ,dcedi iax lqet did uegl m`ivedl

`nye .(a ,dl) "oileqtd lk" wxta migafa

eh` mixeni`d lk gipdl xfbc meyn `nrh

.enc lk gipdlãòmixzq zlibna Ð zg`

,c`n cr :yexit ,"zg`l cr" qixb miqp epiaxc

`n" opinbxznckcr :miyxtn yie .`cgl Ð "c

`zyde ."dcigi" z`xwpy ytpd cr Ð zg`

xfrl` iaxn daxd cnl iaxy `kd rnyn

(` ,ct zenai) "lxrd" seqac ,dywe .reny oa

iax lv` dxez cenll izkldyk :iax xn`

oilebpxzk eicinlz ilr exag ,reny oa xfrl`

xac `l` cenll il egipd `le ,`iwea zia ly

.jk xg` did df dyrn `nye !epizpyna cg`

xn`w `kde ,"dxez cenll" xn`w mzdc ,rcz

."eizecn zevnl"àìàleqt lkd ixac mlerl

meyl gikedl lkep `l ef `pwqn itl Ð diipz`

ipy wxtac ,dnize .xfril` iaxk lebit `pz

zifk lek`l gafd z` hgeyd :opz (a ,fk) migafc

eilr oiaiige lebit Ð xgnl dil`d zgzy xern

dil`d xerc dexaq :`xnba opixn`we .zxk

.mc`l gafn zlik`n aygn `wc ,inc dil`k

:xn`c `id xfril` iax Ð ipn `d :l`eny xn`

iaxn `iyw ok enke !'ek mc` zlik`n oiaygn

!`xwn xfril` iaxc `nrh yxtnc ,lirlc opgei

,uxzl yi cere .`kdc `pwqn edl zil `nye

,lebit ied i`pz edleklc l`eny xaqwc

ied jpda la` ,gipdla Ð zewelgn dylyde

iaxl la` .xfril` iaxl oia `nw `pzl oia ,lebit

xn`w `zlin `cga `dc ,ok xnel lkep `l opgei

,zxk yepr oi`y xfril` iax dcenc dcedi iax

,miiwzdl mileki opgei iax ly eixac ipy oi`e

,xfril` iaxc `ail` mi`pz ipy `evnl jixvy

lkd ixac" :`pwiq`c i`nle ,lbtn cge lqt cgc

.edl gkyn `l ,diipz` "leqtàì`le gln

dtepzc ,xcqa wcwc `l Ð yibd `le sipd

sipde :(` ,hi) dheq `ipzck ,dgilnl zncew

`xnba opixn` cere .xihwde glne unw yibde

ike ,xf `l` odk gln `l :xnel oi`c (` ,k) onwl

epiide ?gafn lv` axw xfy jzrc lr dlrz

.dybde dtepz xg` dgilnd dzidy meyn
ik
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úéáøò ;øLk¯úéøçL ;øLk :Bì øîà¯;øLk :Bì øîà ¨¥©§¦¨©¨¥©£¦¨©¨¥
¯ íéøäöäçðî ;øLk :Bì øîà¯éaøL àlà ,øLk :Bì øîà ¨¢©¦¨©¨¥¦§¨¨©¨¥¤¨¤©¦

,óñBé :Bì øîà .éìáaä óñBé ìL åéðt eáäö .ìñBt øæòéìà¡¦¤¤¥¨£¨¨¤¥©©§¦¨©¥
:Bì øîà !äzò ãò eðéúòeîL eððåeék àlL éðà äneãîk¦§¤£¦¤Ÿ¦©§§¨¥©©¨¨©
ìk ìò ézøæçå ,éì äðL ìeñt äãeäé éaøL àlà !ïä ,éaø©¦¥¤¨¤©¦§¨¨¨¨¦§¨©§¦©¨
éì úéðML åéLëò ,éúàöî àìå øáç éì ézLwáe åéãéîìz©§¦¨¦©§¦¦¨¥§Ÿ¨¨¦©§¨¤¨¦¨¦
øæòìà éaø ìL úBòîc åéðéò eâìæ .éúãéáà éì zøæçä ìeñẗ¤¡©§¨¦£¥¨¦¨§¥¨§¨¤©¦¤§¨¨
äøBú éøácL íéîëç éãéîìz íëéøLà :øîà ,òenL ïa¤©©¨©©§¥¤©§¦¥£¨¦¤¦§¥¨
ézáäà äî" :äfä àø÷nä åéìò àø÷ !øúBéa íëéìò ïéáéáç£¦¦£¥¤§¥¨¨¨¨©¦§¨©¤¨¨©§¦
Bða äãeäé éaøL éðtî àä ,'åâå "éúçéN àéä íBiä ìk EúøBú¨¤¨©¦¦¨¦¨¦§¥¤©¦§¨§
Cëéôì ,øæòéìà éaø ìL Bãéîìz éàòìà éaøå éàòìà éaø ìL¤©¦¤§©§©¦¤§©©§¦¤©¦¡¦¤¤§¦¨
ìkä éøác Czòc à÷ìñ éàå .øæòéìà éaø úðLî Eì äðL̈¨§¦§©©¦¡¦¤¤§¦¨§¨©§¨¦§¥©Ÿ

,dééðúà ìeñtàzâeìt eäéà ?"éúãéáà éì zøæçä" éàî ¨©§§¥©¤¡©§¨¦£¥¨¦¦§§¨
!déì øîà÷¯ìñBt ìeñt øæòéìà éaøå ,øLk ?éàî àlà ¨¨©¥¤¨©¨¥§©¦¡¦¤¤¨¥

éîð ïðà ?àzâeìt "éðtî àä" éàî ,éëä éà ?dééðúà©§§¥¦¨¦©¨¦§¥§§¨£©©¦
,dééðúà ìeñt ìkä éøác íìBòì ,àlà !ïðéðúî à÷ àzâeìt§§¨¨©§¦©¤¨§¨¦§¥©Ÿ¨©§§¥

"éúãéáà éì zøæçä" éàîe¯úeìñt íeL àäéî déì øãäc ©¤¡©§¨¦£¥¨¦©£©¥¦¨©§
.íìBòaäðùîàìå ,çìî àìå ,úút àìå ,ììa àì ,÷öé àì ¨¨Ÿ¨©Ÿ¨©§Ÿ¨©§Ÿ¨©§Ÿ

éðäïçLî àìå úBaeøî íézt ïúútL Bà ,Lébä àì ,ó¯ ¥¦Ÿ¦¦¤§¨¨¦¦§§Ÿ§¨¨
.äøéLkàøîâ¯ ììk ÷öé àì àîéìéà ?÷öé àì éàî §¥¨©Ÿ¨©¦¥¨Ÿ¨©§¨

àì ,éëä éà ;øæ àlà ïäk ÷öé àì ,àlà !da áúk àáekéò¦¨¨©¨¤¨Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨¦¨¦Ÿ
éîð ììa¯ììk ììa àì àä ,øæ àlà ïäk ììa àì¯.äìeñt ¨©©¦Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨¨Ÿ¨©§¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zegpn(oey`x meil)

:dcedi iax zrc `id dipyd drcdðäa øáñ äãeäé éaøåC± §©¦§¨¨©§¨¨
dizye dlik` oeyla dpiyy el` mipte`aéâéìtminkg ewlgp ± §¦¦

zaygna la` ,xfril` iaxe,'çépäì'lìkä éøácoaxwd.ìeñt §©¦©¦§¥©Ÿ¨
:`xnbd zxxanàîòè éàîdxeng dgpd zaygn mrh dn ± ©©£¨

yi encn dgpd zaygnay iptn :`xnbd zx`an .dlik` zaygnn
leqtleèà 'Bîc úö÷î' äøéæb[meyn-]'Bîc ìk'yeygl yiy ± §¥¨¦§¨¨¨¨¨

,xgnl oaxwd mc lk z` gipdl aeygiyk s` xizdl e`eai `ny
ezaygnaàúééøBàc àìeñt 'Bîc ìk'oaxwd dcedi iax zrcl ± ¨¨§¨§©§¨

zgpd zaygn dcedi iaxly di`x `xnbd d`ian .dxezd on leqt
:dxezd on zlqet enc lkäãeäé éaø íäì øîà ,àéðúcminkgl §©§¨¨©¨¤©¦§¨

ike ,xgnl enc gipdl aygyk xiykdl exedyéà[oi`-]ízà ¦©¤
Bçépä íàL éì íéãBîmcløçîìezhigy meia ewxf `leLgafd ¦¦¤¦¦¦§¨¨¤

ìeñtdngd zriwya lqtp mcdy iptnmby il eced ok m` , ¨
ykBçépäì áMéçmclìeñt énð ,øçîì.leqt oaxwd ok mb ± ¦¥§©¦§¨¨©¦¨

:xfrl` iax zrc `id ziyilyd drcdàúàå[`ae-]øæòìà éaø §£¨©¦¤§¨¨
øîéîìy xnele welgl ±,Bæa óàencn gipdl aygykøæòéìà éaø §¥©©¨©¦¡¦¤¤

ïéøéLëî íéîëçå ìñBt`ly dlik` zaygn oica mzwelgnk ¥©£¨¦©§¦¦
.dkxck

:`xnbd dywnåxnel xyt` ikcBîcî çépäì' äãeäé éaø øáñ §¨©©¦§¨§©¦©¦¨
,ìeñt ìkä éøác 'øçîìàéðúäåoi`y `ziixan gikedl yi `lde ± §¨¨¦§¥©Ÿ¨§¨©§¨

,`ziixaa epipy jky ,dcedi iax zrc efézëìäLk ,éaø øîà̈©©¦§¤¨©§¦
éúBcî úBvîìizewtq le`yle icenlz ievin z` xxal ±éaø ìöà §©¦©¥¤©¦

dì éøîàå ,òenL ïa øæòìà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie ± ¤§¨¨¤©©§¨§¦¨
izkldyk iax xn`åéúBcî úBvîìecenlz z` zevnle cenll ± §©¦¨

,òenL ïa øæòìà éaø ìLmkg `ed mday mixacd z` renyl ¤©¦¤§¨¨¤©©
,ipnnéúàöî`pzd z`Bì áéáç äéäå ,åéðôì áLBé éìáaä óñBé ¨¨¦¥©©§¦¥§¨¨§¨¨¨¦

xfrl` iaxl ilaad sqei.øúBéazepey zeklda exaiceãòeribdy §¥©
ìdkldúçà,jkeBì øîàxfrl` iaxl ilaad sqeièçBMä ,éaø' §©©¨©©¦©¥

çáfä úàzpn lr'eäî øçîì Bîcî çépäì.epic dn ±Bì øîàiax ¤©¤©§©¦©¦¨§¨¨©¨©
,xfrl`.øLkef dl`y l`y ilaad sqeiy dyrnd did jkeúéáøò ¨¥©§¦

xfrl` iaxe ,axra ±,øLk Bì øîàel`y aeyeúéøçL,xweaa ± ¨©¨¥©£¦
e,øLk Bì øîàa mb el`ye cer xfge,íéøäöaeye.øLk Bì øîà ¨©¨¥¨¢©¦¨©¨¥

d zrya el`ye xfgyk j`äçðî,axrl jenq ±Bì øîà,xfrl` iax ¦§¨¨©
øLkminkg zrclóñBé ìL åéðt eáäö .ìñBt øæòéìà éaøL àlà ¨¥¤¨¤©¦¡¦¤¤¥¨£¨¨¤¥

éìáaä.xfrl` iax ixaca gnyy dgnydn ewidade eipt exi`d ± ©©§¦
Bì øîàxfrl` iaxeðéúòeîL eððåeék àlL éðà äneãîk ,óñBé' ¨©¥¦§¤£¦¤Ÿ¦©§§¨¥
'äzò ãò'xyk' dzr cr jl izxn`y dn lky ef jzgnyn d`xp - ©©¨

jzrc itl dkldl oeekn did `l.Bì øîàxfrl` iaxl ilaad sqei ¨©
ïä éaø,xyky xaeq ip` s`e dkldl mipeekn eid jixac lk ±àlà ©¦¥¤¨

iptn xzeia dzr izgny okléì äðL 'ìeñt' äãeäé éaøL,df oica ¤©¦§¨¨¨¨¦
åéãéîìz ìk ìò ézøæçådcedi iax icinlz lk oia izaaqe ± §¨©§¦©¨©§¦¨

øáç éì ézLwáe,enya jk xn`iy,éúàöî àìå`ny izyyg okle ¦©§¦¦¨¥§Ÿ¨¨¦
.dcedi iaxn izrny dn izgkyzøæçä ,ìeñt éì úéðML åéLëò©§¨¤¨¦¨¦¨¤¡©§¨

,òenL ïa øæòìà éaø ìL úBòîc åéðéò eâìæ .éúãéáà éìeøîàlr ¦£¥¨¦¨§¥¨§¨¤©¦¤§¨¨¤©©¨©
ilaad sqeiíëéìò ïéáéáç äøBú éøácL íéîëç éãéîìz íëéøLà'©§¥¤©§¦¥£¨¦¤¦§¥¨£¦¦£¥¤

'øúBéaäfä àø÷nä åéìò àø÷ .(fv hiw mildz)EúøBú ézáäà äî' §¥¨¨¨¨©¦§¨©¤¨¨©§¦¨¤
.'åâå 'éúçéN àéä íBiä ìksqeil x`al reny oa xfrl` iax siqed ¨©¦¦¨¦

`l` ,jk ezrcy `l ,'leqt' jl dpyy dcedi iax mb :ilaadàä- ¨
`ed enrh ixdäãeäé éaøL éðtîdidéaøå ,éàòlà éaø ìL Bða ¦§¥¤©¦§¨§¤©¦¦§©§©¦

éàòlàdidøæòéìà éaø ìL BãéîìzCëéôì ,xfril` iax ixac eid ¦§©©§¦¤©¦¡¦¤¤§¦¨
e dcedi iax lv` miaiagEì äðLkøæòéìà éaø úðLîit lr s` ¨¨§¦§©©¦¡¦¤¤
dkldd jky xaeq epi`y.

mby `ziixadn gken cvik zx`ane `iyewd z` zniiqn `xnbd
:zwelgn dpyi 'encn gipdl' zaygna dcedi iax itlà÷ìñ éàå§¦¨§¨

Czòcy ,xnel jzrca dler m`e ±dééðúà 'ìeñt ìkä éøác'± ©§¨¦§¥©Ÿ¨©§§¥
ixacl leqt 'encn gipdl' zaygna ilaad sqeil dpy dcedi iaxy

ok m` ,lkdéàîxfrl` iaxl sqei xn`y edn ±éì zøæçä' ©¤¡©§¨¦
,'éúãéáàixdedéì øîà÷ àúâeìt eäéàyiy el xn` xfrl` iax ± £¥¨¦¦§§¨¨¨©¥

iax ixdy ilaad sqei ly ezcia` `id ef `le ,df oica zwelgn
.lkd ixacl leqt el dpy dcedi

:zayein `ziixad oi` dywnd ixac itl mby `xnbd dgecàlà¤¨
éàî,xnel jl yi dn `l` ±(ìåñô) øæòéìà éaøå øLk''ìñBt ©¨¥§©¦¡¦¤¤¥

dééðúàgipdl' oica zwelgn ilaad sqeil dpy dcedi iax s`y ± ©§§¥
jk xn` xfrl` iax s`yk dzr ilaad sqei gny okle ,'encn

.ezcia` z` el xifgdeéàî éëä éàxfrl` iax miiqy edn ok m` ± ¦¨¦©
,xn`eéðtî àä'i`rl` iaxe ,i`rl` iax ly epa dcedi iaxy ¨¦§¥

,'xfril` iax zpyn jl dpy jkitl xfril` iax ly ecinlz
`lde ,ok xaeq epi` envr xfrl` iaxy rnyn el` mixacny

ïðéðúî à÷ àúâeìt énð ïðà (àúâeìt)dpy envr xfrl` iax mb ± §§¨£©©¦§§¨¨©§¦©
itk ,'gipdl' oica xfril` iaxe minkg oia zwelgn ilaad sqeil

.dcedi iax ixac z` laiw `l recne ,dcedi iax el dpyy
:leqt lkd ixac 'gipdl' xaeq dcedi iaxy `xnbd zpwqnàlà¤¨

íìBòìy gxkdadééðúà 'ìeñt ìkä éøác'sqeil dpy dcedi iax ± §¨¦§¥©Ÿ¨©§§¥
,lkd ixacl leqt gipdly ilaadéàîeilaad sqei xn`y edne ± ©

,'éúãéáà éì zøæçä'.df oica zwelgn dpy xfrl` iax `ldeøãäc ¤¡©§¨¦£¥¨¦©£©
àäéî déìzegtl el xifgdy ±,íìBòa úeìñt íeLyiy ,epiide ¥¦¨©§¨¨

zg` drc itl zegtl ,gipdl zaygna leqt.
m`d `id lirl d`aedy `ziixaa zwelgndy okzi `pwqnl ok m`e
e` enc lk zgpd meyn enc zvwn zgpd zaygna mixfeb minkg
xfril` iax ly enrha mi`pz zwelgn d`vnp `l oky oeike ,`l

.dkxck `ly dlik` zaygna

äðùî

m` s`y dgpna zexen`d zeceard z` zhxtn epiptly dpynd
dyrn xcq dxvwa micwdl yie .dgpnd dlqtp `l o`yr `l
zleq ozepe ,ilka ony ozep ony mr ze`ad zegpna :zegpnd zaxwd
on dgpnd dzid m` .lleae zleqd lr ony ozepe xfege ,onyd lr
xepza ziyrpd oiwiwx zgpnae ,dpick dze` dte` zet`pd zegpnd
ozzet zet`pd zegpnd ziit` xg`l .onya oiwiwxd z` gyen s`
dilr ozepe dgpnd iab lr ziyily ony zpzn wveie xfeg .mizitl
dybd zeperh zegpnd lke ,dtepz zeperhy zegpnd on yi .dpeal
zegpnd z` unew dybdd xg`l .gafnd ly ziaxrn zinexc oxwa
,dpeald z` eilr gipne ,zxy ilkl unewd z` ozepe zevnwpd

.exihwne eglene gafnl unewd z` dlrne
m`÷öé àìonyd zpzn z` ozp `ly epiide ,dgpnd lr ony Ÿ¨©

e ,seqal dgpnd lr zpzipd ziyilydììa àìzpzn z` ozp `ly ± Ÿ¨©
millea dae zleqd zpizp xg`l dgpnd lr zpzipd dipyd onyd

,onya zleqd z`úút àìå,dziit` xg`l mizitl dgpnd z`àìå §Ÿ¨©§Ÿ
çìî,dgpnd z`éðä àìåóe ,dtepz zeperhd zegpnd z`Lébä àì ¨©§Ÿ¥¦Ÿ¦¦

,gafnd ly ziaxrn zinexc oxwa dgpnd z`íézt ïúútL Bà¤§¨¨¦¦
úBaeøî,ozeevnk `le ,zelecb zekizgl zzty ±ïçLî àìåz` ± §§Ÿ§¨¨

it lr s` ,mziit` xg`l onya dgiyn miperhd xepz dyrn iwiwx
dgpnd ,elld zeceard lk z` xqigy.äøéLk§¥¨

àøîâ

:dpynd zxacn ote` dfi`a zxxan `xnbd'÷öé àì' éàîdn ± ©Ÿ¨©
,'wvi `l' dpynd zpeekàîéìéày yxtp m` ±,ììk ÷öé àìike ¦¥¨Ÿ¨©§¨

`lde ,dxyk dgpnd didzy xyt`da áéúk àáekéò`lde ± ¦¨§¦¨
.zakrn dwivi zevny aezkd on yxcpàlàyxtl yi gxkdaàì' ¤¨Ÿ

'÷öéd `lyïäkwvi.øæ àlà:`xnbd zl`eyéëä éàok m` ± ¨©Ÿ¥¤¨¨¦¨¦
c gxkdaénð 'ììa àì'yxtzi jynda dpypy 'lla `l' oic mby ± Ÿ¨©©¦

yììa àìd,øæ àlà ïäklla xy`k `weecy rnyn didi ok m`e Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨
dxyk dgpnd odk mewna xfììk ììa àì àälla `l m` la` ± ¨Ÿ¨©§¨

dgpnd ,xf elit`,äìeñt§¨
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קמג oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

.dleqt lkd ixac gipdla la` ,digxe` e`lc icina ayigc meynäøéæâaygnc -

zkqna yxtnck ,`ed `ziixe`c `leqt enc lke .enc lk eh` enc zvwn gipdl

.'ek xzepa iaizk i`xw ixz :(` ,el) "oileqtd lk" wxta migaféúåãî úåöîìrcil -

.iizewitq l`yle iicenlz ievinåéúåãî úåöîìxfrl` iaxy dn zevnle cnll -

.ipnn mkgáéáç äéäå,xfrl` iaxl sqei -

xaqe :xg` gqep] extqecr zeklda [e

:xg` oeyl .migaf ly zg` dkldl eribdy

xfrl` iaxy dn lk sqeil aiag dide

.zg` dkldl eribdy cr ,ecnlnåéðô åáäö
.dgny zngn -åðéúòåîù åððååéë àìù-

lk `zklidc `ail` jl wilq `lc ,xnelk

.`zyd cr jl ixn`cïä éáøzpeek -

,`zyd ipt eadv ikd meyn `l` ,zpeeke

.il dpy leqt dcedi iaxyéúàöî àìå-

.izgky `ny `xiizn iziideéðôî àä-

iptn ixd :xnelk ,mrh oeyl rnyn "`d"

iaxe ,i`rli` iax ly epa dcedi iaxy

opixn`ck ,xfril` iax ly ecinlz i`rli`

dyrn :(a ,fk) "oyid" wxta dkeq zkqna

xfril` iax ipt liawdl jldy i`rli` iaxa

.'ekøæòéìà éáø úðùî êì äðù`le -

d`pye eilr dzid daiag `l` ,ok dkldy

.jlìëä éøáã äãåäé éáø êúòã à÷ìñ éàå
äééðúà äìåñôi`n ,ilaad sqei iaxl -

"dcia` il zxfgd"?xfrl` iax xn` `l `d

xn`c o`nl `iywe !dcedi iaxk reny oa

.leqt lkd ixac gipdl xaq dcedi iax :lirl

éàî àìàopaxl xyk ,dcedi iax diipz` -

lqet xfril` iaxe?,"iptn `d" i`n ok m`

`le ,d`py eilr daiagy iptn rnync

`id ok dkldy?iax ixac inp op` `d

dcedi iaxl opipzn `zbelt reny oa xfrl`

(` ,el migafa)äðùî÷öé àìepiid -

ilka ony ozep dligzac ,dpexg` dwivi

ikde .ony wveie xfege ,lleae ,zleq jk xg`e

zegpn) "zevnwp zegpn el`" wxta yxtn

.(a ,crøùë ììá àì (÷öé àì)ozpy oebke -

mcew `edy oey`xd ozna beld lk

`nw wxta exn` ,dpny xqig i`c .dziiyrl

.dleqt :(` ,`i my)úúô àì:xn`py -

zgpnac ab lr s`e ."mizt dze` zezt"

zegpnd lkl oicd `ed - aizkc `ed zagn

zygxne zagn oebk ,dligz zet`pd

devne ,xyr xyr ze`a oleky ,dt`ne

zzt `l m` dfe .unew jk xg`e olek ozzetl

el`"a opixn`ck ,xyk - dvinw ick `l`

.(my) "zegpnéðä àìó(`heg) zgpna -

lk" wxta ,dtepz zeperhc ze`pwe [xnerd]

.(` ,`q my) "zegpndùéâä àì.`zrnya yxtnck ,ziaxrn zinexc oxwa -äúúôzeaexn ozzte .(` ,dr my) "zegpn el`"a yxtnck ,unewe ozzet oziit` xg`l -

.drax`l mipye mipyl cg` ltek l`xyi zgpn :(a ,dr my) "zevnwp zegpn el`"a yxetnd opicn xzei zelecbïçùî àìåzevn iwiwxe" :aizkck dgiyn zeperhd oze` -

.(f `xwie) "onya migeynàøîâäá áéúë àáåëòzxeza aezkd dpye xifgdy mewn lk :(a ,hi) onwl opixn`e ,zagn zgpna zipype ,zleqd zgpna dwivi xn`p `dc -

el`"a dil opiyxcc ab lr s`e .`aekir "`id" lkc ,dgpn wvi `ly `le dgpn `id - "`id dgpn ony dilr zwvie" :(a `xwie) aizkc ,inp i` .akrl `l` epi` - dgpn

.dipin `aekir inp opirny ,dwivin dt`n zgpn ihernl (a ,dr my) "zegpn
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äøéæâlk zezyl :xnel yie !enc lk eh` xfbp inp encn zezyla :dniz Ð 'ek enc zvwn

:xn`z m`e .dzyi dzwixf xg` `l` ,llk dwixf dyri `ly rnzyn `l inp enc

inp `iddc :xnel yie !`ziixe`c `leqt iedc mixeni` lk eh` xefbil ?micen i`n` lek`l

inc `le .`nlra oiielv `l` mpi`y ,xe`d oda dlyne olrdy xg`l dlik`a xyt`

,cere .llk dwixf dyri `ly rnync ,gipdl

.exhwed `l m` `gaif liqtin `l mixeni`a

e` xgnl oixeni` gipdl zpn lra ,edine

opzck ,dcedi iax lqet did uegl m`ivedl

`nye .(a ,dl) "oileqtd lk" wxta migafa

eh` mixeni`d lk gipdl xfbc meyn `nrh

.enc lk gipdlãòmixzq zlibna Ð zg`

,c`n cr :yexit ,"zg`l cr" qixb miqp epiaxc

`n" opinbxznckcr :miyxtn yie .`cgl Ð "c

`zyde ."dcigi" z`xwpy ytpd cr Ð zg`

xfrl` iaxn daxd cnl iaxy `kd rnyn

(` ,ct zenai) "lxrd" seqac ,dywe .reny oa

iax lv` dxez cenll izkldyk :iax xn`

oilebpxzk eicinlz ilr exag ,reny oa xfrl`

xac `l` cenll il egipd `le ,`iwea zia ly

.jk xg` did df dyrn `nye !epizpyna cg`

xn`w `kde ,"dxez cenll" xn`w mzdc ,rcz

."eizecn zevnl"àìàleqt lkd ixac mlerl

meyl gikedl lkep `l ef `pwqn itl Ð diipz`

ipy wxtac ,dnize .xfril` iaxk lebit `pz

zifk lek`l gafd z` hgeyd :opz (a ,fk) migafc

eilr oiaiige lebit Ð xgnl dil`d zgzy xern

dil`d xerc dexaq :`xnba opixn`we .zxk

.mc`l gafn zlik`n aygn `wc ,inc dil`k

:xn`c `id xfril` iax Ð ipn `d :l`eny xn`

iaxn `iyw ok enke !'ek mc` zlik`n oiaygn

!`xwn xfril` iaxc `nrh yxtnc ,lirlc opgei

,uxzl yi cere .`kdc `pwqn edl zil `nye

,lebit ied i`pz edleklc l`eny xaqwc

ied jpda la` ,gipdla Ð zewelgn dylyde

iaxl la` .xfril` iaxl oia `nw `pzl oia ,lebit

xn`w `zlin `cga `dc ,ok xnel lkep `l opgei

,zxk yepr oi`y xfril` iax dcenc dcedi iax

,miiwzdl mileki opgei iax ly eixac ipy oi`e

,xfril` iaxc `ail` mi`pz ipy `evnl jixvy

lkd ixac" :`pwiq`c i`nle ,lbtn cge lqt cgc

.edl gkyn `l ,diipz` "leqtàì`le gln

dtepzc ,xcqa wcwc `l Ð yibd `le sipd

sipde :(` ,hi) dheq `ipzck ,dgilnl zncew

`xnba opixn` cere .xihwde glne unw yibde

ike ,xf `l` odk gln `l :xnel oi`c (` ,k) onwl

epiide ?gafn lv` axw xfy jzrc lr dlrz

.dybde dtepz xg` dgilnd dzidy meyn
ik
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zegpn(oey`x meil)

,ok yxtl xyt` ikeïðúäåonwl dpyna epipy ixde ±(:bw)íéML §¨§©¦¦
zleq ipexyrïéììáðla` ,ony bela ie`xkãçàå íéMLmipexyr ¦§¨¦¦¦§¤¨
ïéììáð ïéàmipexyr cg`e miyy acpzd m` okle ,ony bela ie`xk ¥¦§¨¦

.ony bela wlg lk lelale milk ipyl mwlgl eilrda ïðéåäå± ©£¦¨¨
,ef dpyna epzpe ep`ypeéåä éàî ïéììáð íðéà ékxy`k s` ± ¦¥¨¦§¨¦©¨¥

,cg` ilka m`iadl oexqgd dn lladl miie`x mpi` mipexyrd
ïðúäåepizpyna,'äøLk ììa àì'zakrn dpi` dlilay xg`ne §¨§©Ÿ¨©§¥¨

.ie`xk lladl die`x dpi`y dlecb dgpn `iai m` didi leqt dfi`
àøéæ éaø øîàå,ef dl`y aeyiaäléáì éeàøä ìkzleq hrn ± §¨©©¦¥¨¨¨¨§¦¨

ezkldk lladl ie`xy,Ba úákòî äléa ïéàlelai `l m` s`e ¥¦¨§©¤¤
.xyk ,llkäléáì éeàø BðéàL ìëå,mipexyr cg`e miyiy oebk §Ÿ¤¥¨§¦¨

,ie`xk millap mpi`y,Ba úákòî äléacg` ilka m`iai m` okle ¦¨§©¤¤
lla `lyk s` dxiykn epizpyny df xe`ian gkene .dgpnd lqtz
`le wvi `l epiidc 'lla `le wvi `l' yxtl xyt` i` ok m`e ,llk

.xf `l` odk lla
:`xnbd zvxznàéøéà éãéî'wvi `l' yexit `lde ,`id di`x ike ± ¦¦¦§¨

yxtl yi `l` ,dfa df gxkda miielz oi` 'lla `l'eàúéàãk àä̈¦§¦¨
àúéàãk àäå,epiipr itl ie`xk mdn cg` lk ±'÷öé àì'eyexit §¨¦§¦¨Ÿ¨©

,øæ àlà ïäk ÷öé àìeàìììaeyexit.ììk ììa àì Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨Ÿ¨©Ÿ¨©§¨
:dpyna epipyúBaeøî íézt ïúútL Bà[zelecb-].äøLkdywn ¤§¨¨¦¦§§¥¨

:`xnbdàzLäxy`k ,denzl yi dzrn ±ììk úút àìepipy xak ©§¨Ÿ¨©§¨
dgpndy,äøLko`yry `l` zzt xy`k ok m`,úBaeøî ïézt §¥¨¦¦§
àéòaéî.dxiyk dgpndy rinydl jxev yi ike ±:`xnbd zvxzn ¦©§¨

'úBaeøî ïézt' éàî,epipyyïéúéúôa äaéøLmiziztl zzty ± ©¦¦§¤¦¨¦§¦¦
,mdl ie`xd xeriydn miphw miziztd e`vnpe ,i`cn xzei miaexn

.dxiyk dgpnd df ote`a mby `pzd eprinydezvxzn `xnbd
:sqep ote`a'úBaeøî íézt' íìBòì ,àîéà úéòaéàåepiid ,epipyy §¦¨¥¥¨§¨¦¦§

zelecbå Lnîik ,df oica yecig yi ok it lr s`àîéúc eäî`ny ± ©¨§©§¥¨
,xn`z,íúällk zzt `lykïäéìò úBlç úøBz àkéàc àeä± ¨¨§¦¨©©£¥¤

zevn miiw `ly s` lr dxiyk `id okle dgpnd lr zelg my yi
,dziztàëä ìáàzelecb zekizgl zztykúBlç úøBz àìc £¨¨¨§Ÿ©©
àkéà,ozzty xg`n 'zelg' my rwty ±àkéà ïéúéút úøBz àìå ¦¨§Ÿ©§¦¦¦¨

lr dler did ,dkldk zzt `l ixdy 'mizizt' my dilr oi` mbe ±
,dleqt dgpndy zrcdïì òîLî à÷jk mby `pzd eprinyn ± ¨©§©¨

.dxiyk dgpnd
:xfa dxiyk dwiviy lirl xen`d lr le`yl zxfeg `xnbdàîéì¥¨

ïBòîL éaøk àìc ïéúéðúîdxiyknd epizpyny xnel yi m`d ± ©§¦¦§Ÿ§©¦¦§
,oerny iaxk zxaeq dpi` xfa dwiviàéðúc(f"ht ev mipdk zxez)éaø §©§¨©¦

äãBáòa äãBî BðéàL ïäk ìk øîBà ïBòîLixac eala xne`y - ¦§¥¨Ÿ¥¤¥¤¨£¨
,ealn z`f dca dyn `l` zepaxw el aixwdl 'd dev `le od lad

äpeäka ÷ìç Bì ïéà,mipdkl miwlgznd miycwd zwelga ± ¥¥¤©§¨
øîàpLmipdkl miycwd xya zwelg oipra(bl f `xwie)úà áéø÷nä' ¤¤¡©©©§¦¤

,'äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà éðaî áìçä úàå íéîìMä íc©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥©£Ÿ¦§¤©¨¦§¨¨
d odk wxy df weqtn yexcl yie÷ìç Bì Lé äãBáòa äãBî¤¨£¨¤¥¤

,äpeäkaodk la` ,miycwd zwelgaBì ïéà äãBáòa äãBî BðéàL ©§¨¤¥¤¨£¨¥
éì ïéàå .äpeäka ÷ìçhrnl cnl ipi` oiicre ±àlàdcen epi`yk ¥¤©§¨§¥¦¤¨

dcearaBæmcd zkled `idy weqta zxkfendúBaøì ïépî ,ãáìa¦§©¦©¦§©
` m` s`ya dcen epiäøNò LîçdúBãBáò:ody ,mipdkl zexeqnd £¥¤§¥£
úB÷éöéä,zegpnd lr onyd zwivi ±úBìéìaäåonyd zpzn ± ©§¦§©§¦

,dgpnd z` da lleay dipydúBúéútäåzegpnd zzizt ± §©§¦
,zezztpdúBçéìnäå,zepaxwd lk zgiln ±úBôeðzäåzegpna ± §©§¦§©§

,dtepz zeperhdúBLbääå,gafnl dgpnd zybd ±úBöéîwäå± §©©¨§©§¦
,zevnwpd zegpnd zvinwúBøè÷äå,gafnd iab lrúB÷éìnäå± §©§¨§©§¦

,serd zepaxw zwilnúBìawäå,zepaxwd mc zlaw ±úBàfäå± §©©¨§©¨
zkextd lr mipta ez`fd oke ,oevigd gafnd lr zepaxwd mc zwixf

,adfd gafn lreäìâò úôéøòå ,äèBñ úà÷Läådpi`y it lr s` §©§¨©¨©£¦©¤§¨
,mipdka dzeevn ycwnaòøBöî úøäèå,mixetv ici lrúeàéNðe §¨¢©§¨§¦

íétk,mrd z` jxalïéadxfra ziyrpd miitk ze`iyp,íéðôaî ©©¦¥¦¦§¦
eïéáziyrpdõeçaî,xire xir lkay zqpkd ziaaïépîodky ¥¦©¦©¦

,dpedka wlg el oi` el` zeceara dcen epi`yøîBì ãeîìz± ©§©
,aezkd epcnln,'ïøäà éðaî'lkïøäà éðáì äøeñnä äãBáòdpi`e ¦§¥©£Ÿ£¨©§¨¦§¥©£Ÿ

xfa dxiyk,äpeäka ÷ìç Bì ïéà da äãBî BðéàL ïäk ìkynge ¨Ÿ¥¤¥¤¨¥¥¤©§¨
dpn oerny iaxy jkn gken .xfa zexiyk opi` el` zecear dxyr
,xfa dxiyk dpi` dwivi ezrcly ,zeceard dxyr yng oia 'zewivi'
iaxk dpi` xfa dwivi dxiyknd epizpyn m`d `xnbd zl`ey okle

.oerny
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ïîçð áø øîàxaecn `ziixaa ¨©©©§¨Ÿ©§¨¨
,íéðäk úçðîaeli`eïàkxaecn epizpynaúçðî ,ìàøNé úçðîa §¦§©Ÿ£¦¨§¦§©¦§¨¥¦§©

àéä äöéî÷ úác ìàøNéyexcl yi ,dvinw zevn da dxn`py ± ¦§¨¥§©§¦¨¦
wxy miweqtdn,äpeäk úåöî Cìéàå äöéîwîä÷éöé ìò ãnéì ¦§¦¨§¥©¦§©§¨¦¥©§¦¨

øæa äøéLkL äìéìáe,xfa zexiyk dvinwd mcewy zeceardy ± §¦¨¤§¥¨§¨
lr xaecn `ziixaa la` .xfa dwivi epizpyn dxiykd okleúçðî¦§©

àéä äöéî÷ úa åàìc íéðäkokle ,dvinw zevn dxn`p da `ly ± Ÿ£¦§¨©§¦¨¦
äpeäk àéòa àøwéòîici lr dzeyrl daeg dizecear zligzn ± ¥¦¨¨¨£¨§¨

.xfa da dleqt dwivi s`e ,odk
:ongp ax uexiz lr dywn `axéãkî ,àáø déì øîà[ixd-]úçðî ¨©¥¨¨¦§¦¦§©

ä÷éöéì éaøúéà àëéäî íéðäkzevn `dzy dzaxzd okidn ± Ÿ£¦¥¥¨¦§©¥¦¦¨
,da zbdep dwivi,ìàøNé úçðnîl`xyi zgpna xn`py(e a my) ¦¦§©¦§¨¥

l"fg miyxece ,'`ed dgpn onW dilr Ywvie'(.dr onwl)zeaxl 'dgpn' §¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦
xnel epilr okle ,dwivil zegpnd lkíúä äîl`xyi zgpn ¨¨¨

énð àëä óà ,øæa äøéLk`id mb mipdk zgpna o`k ±,øæa äøéLk §¥¨§¨©¨¨©¦§¥¨§¨
mipdk zgpna wx xfa lqet oerny iaxy xnel xyt` i` ok m`e

.l`xyi zgpna dcene
éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ±ïîçð áø øîà ¦¨§¨§¦¨©©©§¨
ïàk ,àéL÷ àìxaecn epizpynaazegpndúBöî÷ðoda dxn`py ± Ÿ©§¨¨§¦§¨

,dvinwïàkxaecn `ziixaaúBöî÷ð ïéàLamipdk zgpn oebk ¨§¤¥¦§¨
.dvinw zevn oda dxn`p `ly mikqp zgpneàáø déì øîà- ¨©¥¨¨

,eixac lr `ax dywdîéãkzegpnd [ixd-]àëéäî úBöî÷ð ïéàL ¦§¦¤¥¦§¨¥¥¨
ä÷éöéì éaøúéà,oda zbdep dwivi zevn `dzy eaxzd okidn ± ¦§©¥¦¦¨

,úBöî÷pîzagn zgpna xn`py(my),'`ed dgpn onW dilr Ywvie' §¦§¨§¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦
l"fg miyxece(.dr onwl)okle ,dwivil zegpnd lk zeaxl 'dgpn'

`ed zevnwp opi`y zegpna dwivi oicy xnel epilrkdwivi oic §
aíúä äî ,úBöî÷ðdwivi ,zevnwpa ±énð àëä óà ,øæa äøéLk ¦§¨¨¨¨§¥¨§¨©¨¨©¦

dwivi didzy ie`x zevnwp opi`ya mb ±.øæa äøéLk§¥¨§¨
:ongp ax ixack `ly `xnbd zpwqnàìc ïéúéðúî àzøåeçî àlà¤¨§©©§¨©§¦¦§Ÿ

ïBòîL éaøkiaxlc ,oerny iax zrck `ly epizpyn zxxean ± §©¦¦§
lka epizpyn zrcle ,dleqt xfa dwivi zegpnd lka oerny

.xfa dxiyk dwivi zegpnd
:oerny iaxe minkg zwelgn mrh z` zxxan `xnbdàîòè éàî©©£¨

ïðaøcmixiykny [epizpyn ly `pzd-] minkg ly mnrh edn ± §©¨¨
.xfa dwiviàø÷ øîàzegpnd zyxta weqta xn`p ±(a-` a my)÷öéå' ¨©§¨§¨©

,'õî÷å ïäkä ïøäà éða ìà dàéáäå äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò̈¤¨¤¤§¨©¨¤¨§Ÿ¨¤¡¦¨¤§¥©£Ÿ©Ÿ¥§¨©
yi dvinwl jenq `l` mipdkd l` d`ad dxkfed `ly jezne

wxy cenlläìéìáe ä÷éöé ìò ãnéì ,äpeäk úåöî Cìéàå äöéîwî¦§¦¨§¥©¦§©§¨¦¥©§¦¨§¦¨
dvinwl zncew ozceary.øæa äøéLkL:`xnbd zxxanéaøå ¤§¥¨§¨§©¦

ïBòîL.enrh dndf weqta xn`py jezn :`xnbd daiynïøäà éða' ¦§§¥©£Ÿ
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oifge` mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

ïðúäå.(a ,bw zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta -íéùùbela oillap mipexyr -

.cg`ïéììáð ïéà ãçàå íéùùmipexyr cg`e miyy `iai `l jklid .cg` bela -

wxta xn`c awri oa xfril` iaxke ,oibel ipy my zzl i`yx oi`y itl ,cg` ilka

ile .dbel `l` dl oi` oexyr miyy ly dgpnl elit` :(` ,gt zegpn) "zecn izy"

miw - bel miyy ixn`c opaxl elit`c ,d`xp

.cg` ilka dti millap oi`c edléåàøä ìë
äìéáì.bela llal oiie`xy mipexyr miyy -

åá úáëòî äìéá ïéàinp i`c dpin rny -

.xyk lla `läìéáì éåàø ïéàùåmiyy -

,`nl` .dleqte dlia zevn ea akrn ,cg`e

dpin rny ,ea zakrn dlia oi` :dl ipycn

,rnyn llk lla `l - oizipznc "lla `l"

!wvi `lc oicd `edeïéúéúôá äáéøù-

.i`cn xzei dzztyíúä àîéúã åäîåik -

zxez `ki`c ,dxykc `ed llk zzt `l

.odilr zelgìáà,zeaexn mizt zzt -

.lqtiz `ni`ïéúéðúî,xfa dwivi xiyknc -

.oerny iaxk `lcúåãåáò äøùò ùîç-

.dil aiyg `cg uegae miptac mitk z`iyp

úåìá÷ä.mc zlaw -íéðôá,dxfra -

.'ebe (h `xwie) "eici z` oxd` `yie" :aizkck

õåçá.xire xir lka -'åë ïäë ìë,`nl` -

ipal dxeqnd dcear llka dwivi aiygcn

.xfa dxeq` dpin rny ,oxd`êìéàå äöéî÷î
'åëiedilc ,'ebe "odkd wvie" :aizkck -

.dpedk zevn jli`e dvinwn :rnynúçðîî
ìàøùé,aizk l`xyi zgpna dwivic -

"zegpn el`" wxta zegpn x`y dpin opixnbe

ony dilr zwvie" :opiyxcc ,(` ,dr zegpn)

dvinwl zegpnd lk zeaxl - "dgpn

.dwivileúåöî÷ð ïéàùá ïàë`pyil `idd -

mikqp zgpn iieaxl `z` ongp axc `xza

.xfa dleqt dwivic ,mipdk zgpnk
àø÷î
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éëdligzklc oeik ,mewn lkn :xn`z m`e Ð xyk lla `l opz `d ied i`n millap oi`

oaxwl `xab i`dc oeik :xnel yie !llaidl dlekiy dgpn `iadl jixv ,lelal devn

,bw zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta opzc meyn ,cg` ilka `iadl el did Ð oeekin lecb

dlia ded `l i` ,jklid .leqt `iad m`e ,milk ipya `iai `l cg` ilka xcp m`y (a

.cg` ilka `iadl el did `akrnøîàåiax

`pn :xn`z m`e Ð 'ek dlial ie`xd lk `xif

,xf `l` odk lla `l :`nil ?`d `xif iaxl dil

`aizk `lc dil miw `nye !wvi `la enk

,`xw da `pz `de :xn`z m`e .dlilaa `aekir

dt`ne zygxne zagn zgpna dlila `aizkc

!ipnif xqixz (f xacna) mi`iypae (e `xwie) xepz

meya aezkilc `xw hinzyin `lc :xnel yie

epi`y lke .ieev oeyla "onya zllae" `zkec

dilpn :xn`z m`e .ea zakrn dlia dlial ie`x

?`akrn `l dliac xg`n ,dlial ie`x irailc

`pngx azkc oeik ,`ed `nlra `xaq :xnel yie

iabl oke .dlial ie`x zegtd lkl irapc ,dlia

zenai) "dvilg zevn" wxtc dvilgc d`ixw

z` xkend" wxta mixekiac d`ixw mbe ,(a ,cw

,(a ,gi) zeknae (a ,`t `xza `aa) "dpitqd

`nw wxta la` .`xif iaxc iziin edpd lkac

exya lk irac ,ith `iyw (` ,dk) oiyeciwc

`d ?olpn ,mixzqd zia elit` min z`ial ie`x

ok m`e ,i`xa`n exya dnc "exya" aizkc oeik

aizkc meyn :xnel yie !iraip `l ie`x elit`

opirac xninl ipd` [mewn lkn] "exya lk"

iraip dligzkl ,ok m` :xn`z m`e .ie`x

ip`y :xnel yie !d`ixwe dliaa enk ,dvigx

eli`ke ,i`xa`n rnync "exya" aizkc `kd

wxta :xn`z m`e .i`xa`n ugxe :`icda azk

:l`eny xn`c (a ,dn oixcdpq) "oicd xnbp"

,aizkck `xw `irac ,xeht micrd ci drhwp

:`nip ,aiig xn`c o`nl `ki`e ,`id i`pz :wiqne

`xaq oi` mzdc :xnel yie !'ek dlial ie`xd

wxta mixcpa :xn`z m`e .jk liaya exhetl

xtiy edn yxg :irac (` ,br) "dqxe`nd dxrp"

ie`x `ira i` dil opiwtqne ,'ek ezy`l

`piwtqn i`n` ,`l i` `xif iaxck drinyl

`pngx azkc `d `nlicc meyn :xnel yie ?dil

xtdl ie`x oi`y ,hwp `zlinc `gxe` "rnye"

.driny ici lr `l`äáéøùxaq Ð oizizta

,dr zegpn) "zegpn el`" wxta xn`c o`nk dl

`le ,drax`l mipye mipyl cg` ltewy (a

aixwnd" xn`py ozleql xifgn xn`c o`nk

.'ek "eze`äãåî`kd Ð wlg el yi dceara

,mkg cinlz elit` :rnyn ,"dceara dcen" hwp

oileg) "miiglde rexfd" wxtae .ryx `edy `l`

mr odkl dpzn oipzep oi`c opixn` (` ,lw

'd zxeza miwifgnl zpn zzl" :xn`py ,ux`d`kde .dvexy odk lkl ozep mc`y ,zexyrne zenexza mzdc ,wlgl yi `nye !"miwifgn" aizkcn dcen epi`y odkl :xn`w `le ,"

c `xw ol rnyn `w ,"eig`k yi` didz oxd` ipa lkl" meyn oiey oleky jzrc `wlqe ,meid eze` ly a` zia lkl wlgznd oaxwa.dceara dcen opiraïéðîdxyr yng zeaxl

xyt` i`c ziniptd z`hg `ki`c ,dyw edine .dlhal xyti`c meyn (a ,ci) migafc `nw wxt seqa ,dcear dl aiyg `lc dinrhl oerny iaxc ,dkled aiyg `l `kd Ð zecear

xeciqe oycd znexz oebk ,`aeh zecear `ki` izk`c ,dyw edine .dkled oeyla dlawl dwt`c mzd xn`ck ,`id dlaw llkac d`xpe !yiwl oa oerny iax mzd xn`wck ,dlhal

iab (a ,fh) oiyeciwc `nw wxta jixtc ab lr s`c .`piipn `pzc ab lr s` ,xiiye `pzc :xnel yie !dpeal ikifae miptd mgle dxepnde iniptd gafn oeyice mivr ixfib ipye dkxrn

(a ,`k) zeknc `xza wxta cg` mlz yxeg iabe .odn cg`a drax` xnel leki dz` i`e :ipzwc ,jinq `tiq` mzd Ð xiiye `pz zxn` z`e ,drax` ipz `pz :odl miwiprn drax`

wxta dheqae ,`ixeqa mixac yly iab ,xiiye `piipn `pzc (` ,g) `nw wxta ogky` oihibae .ie`l iiethl `z`c rnync mzd ip`y Ð xiiye `pz zxn` z`e ,dpny ipz `pz :jixtc

dcear `idy ,gezipe hytde dhigy ihernl `piipn `pz `nye .i`n ihernl `piipn mrh ozil jixv mewn lkne .`xwnd z` zawer dkld zenewn dylya iab (` ,fh) "`ian did"

.dcen epi` m` opiyiig `le ,oxd` ipal dxeqn dpi`y

ïàëiaxe dcedi iaxl `akrn dgilnc gken `ziixaa onwle ,xyk gln `l :opzc .oerny iaxe dcedi iaxk `lc oizipzn `nil izk` ,xn`z m`e Ð l`xyi zgpna o`k mipdk zgpna

!onwl gkenck ,xf `l` odk gln `l oizipzn yxtl xyt` i`e ,oerny

äöéî÷î.(` ,h zegpn) `nw wxta izyxit Ð dpedk zevn jli`eéáøå:xnel yie ?"xyk lla `l"` oerny iax bilt ine :xn`z m`e Ð eixg`le eiptl yxcp oxd` ipa oerny

lla `gip `nrh i`dne .dcear lginc ,rxb xf llacopiwiic oizipzn dlekn ,inp i` .xyk lla `lc ab lr s` leqtc (` ,h zegpn) `nw wxtac ,dxfrd znegl uegn

opirac dil wetiz ?`xw il dnle ,`akrnc olpn onwl `xw oerny iax irac ,dgilnn dyw edine .leqt ciar `l i` odk irac oeik oerny iaxlc ,lla `lne wvi `ln ,oerny iaxk `lc

.dvinw xg` dgilne ,dpedk zevn jli`e dvinwnc ira `nrh i`d e`lae !gafn lv` axw xfy jzrc lr dlrz ike :opixn`ck odk
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ïðéåäå ;ïéììáð ïéà ãçàå íéML ,ïéììáð íéML :ïðúäå§¨§©¦¦¦§¨¦¦¦§¤¨¥¦§¨¦§¨¥©
ììa àì :ïðúäå ?éåä éàî ïéììáð íðéà ék :da¯ ¨¦¥¨¦§¨¦©¨¥§¨§©Ÿ¨©

äléáì éeàøä ìk :àøéæ éaø øîàå !äøLk¯äléa ïéà §¥¨©£©©¦¥¨¨¨¨§¦¨¥¦¨
äléáì éeàø BðéàL ìëå ,Ba úákòî¯úákòî äléa §©¤¤§¨¤¥¨§¦¨¦¨§©¤¤

!Ba¯àì ,àúéàãk àäå àúéàãk àä ?àéøéà éãéî¦¥¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨Ÿ
÷öé¯ììa àì ,øæ àlà ïäk ÷öé àì¯.ììk ììa àì ¨©Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨Ÿ¨©Ÿ¨©§¨

úBaeøî íézt ïúútL Bà"¯úút àì àzLä ."äøLk ¤§¨¨¦¦§§¥¨¨§¨Ÿ¨©
¯ ?àéòaéî úBaeøî ïézt ,äøLk ììkïézt" éàî §¨§¥¨¦¦§¦¨£¨©¦¦

"úBaeøî¯íìBòì :àîéà úéòaéàå .ïéúéúôa äaéøL §¤¦¨¦§¦¦§¦¨¥¥¨§¨
àkéàc àeä íúä :àîéúc eäîe ,Lnî úBaeøî íézt¦¦§©¨©§¥¨¨¨§¦¨
úBlç úøBz àìc ,àëä ìáà ,ïäéìò úBlç úøBz©©£¥¤£¨¨¨§¨©©
,àîéì .ïì òîLî à÷ ,àkéà ïéúéút úøBz àìå ,àkéà¦¨§¨©§¦¦¦¨¨©§©¨¥¨
:øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ;ïBòîL éaøk àìc ïéúéðúî©§¦¦§¨§©¦¦§§©§¨©¦¦§¥

äãBáòa äãBî BðéàL ïäk ìk¯,äpeäka ÷ìç Bì ïéà ¨Ÿ¥¤¥¤©£¨¥¥¤©§¨
:øîàpLéðaî áìçä úàå íéîìMä íc úà áéø÷nä" ¤¤¡©©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥

äãBáòa äãBî ,"äðîì ïéîiä ÷BL äéäz Bì ïøäà¯ ©£Ÿ¦§¤©¨¦§¨¨¤©£¨
äãBáòa äãBî BðéàL ,äpeäka ÷ìç Bì Lé¯Bì ïéà ¤¥¤©§¨¤¥¤©£¨¥

Lîç úBaøì ïépî ,ãáìa Bæ àlà éì ïéàå .äpeäka ÷ìç¥¤©§¨§¥¦¤¨¦§¨¦©¦§©£¥
,úBúéútäå ,úBìéìaäå ,úB÷éöiä :úBãBáò äøNò¤§¥£©§¦§©§¦§©§¦
,úBøè÷äå ,úBöéîwäå ,úBLbääå ,úBôeðzäå ,úBçéìnäå§©§¦§©§§©©¨§©§¦§©§¨
úôéøòå ,äèBñ úà÷Läå ,úBàfäå ,úBìawäå ,úB÷éìnäå§©§¦§©©¨§©¨§©§¨©¨©£¦©
ïéa íéðôaî ïéa íétk úeàéNðe ,òøBöî úøäèå ,äìâò¤§¨§¨¢©§¨§¦©©¦¥¦¦§¦¥
äãBáò ,"ïøäà éðaî" :øîBì ãeîìz ?ïépî ,õeçaî¦©¦©¦©§©¦§¥©£Ÿ£¨

da äãBî BðéàL ïäk ìk ,ïøäà éðáì äøeñîä¯àì ,ïîçð áø øîà !äpeäka ÷ìç Bì ïéà ©§¨¦§¥©£Ÿ¨Ÿ¥¤¥¤¨¥¥¤©§¨£©©©§¨¨
àéä äöéî÷ úác ìàøNé úçðî ;ìàøNé úçðîa ïàk ,íéðäk úçðîa ïàk :àéL÷¯äöéîwî ©§¨¨§¦§©Ÿ£¦¨§¦§©¦§¨¥¦§©¦§¨¥§©§¦¨¦¦§¦¨

äöéî÷ úa åàìc íéðäk úçðî ;øæa äøéLkL äìéìáe ä÷éöé ìò ãnéì ,äpeäk úåöî Cìéàå̈¥¨¦§©§¨¦¥©§¦¨§¦¨¤§¥¨§¨¦§©Ÿ£¦§¨©§¦¨
àéä¯?ä÷éöéì éaøúéà àëéäî íéðäk úçðî éãkî :àáø déì øîà .äpeäk àéòa àøwéòî ¦¥¦¨¨¨£¨§¨£©¥¨¨¦§¦¦§©Ÿ£¦¥¥¨¦§©¥¦¦¨

¯ øæa äøéLk íúä äî ,ìàøNé úçðnîøîà :éøîàc àkéà !øæa äøéLk éîð àëä óà ¦¦§©¦§¨¥©¨¨§¥¨§¨©¨¨©¦§¥¨§¨¦¨§¨§¦£©
ïéàL éãkî :àáø déì øîà .úBöî÷ð ïéàLa ïàk ,úBöî÷ða ïàk :àéL÷ àì ,ïîçð áø©©§¨¨©§¨¨§¦§¨¨§¤¥¦§¨£©¥¨¨¦§¦¤¥

øæa äøéLk íúä äî ,úBöî÷ðk ;úBöî÷pî ?ä÷éöéì éaøúéà àëéäî úBöî÷ð¯àëä óà ¦§¨¥¥¨¦§©¥¦¦¨¦¦§¨§¦§¨©¨¨§¥¨§¨©¨¨
øîà ?ïðaøc àîòè éàî .ïBòîL éaøk àìc ïéúéðúî ,àzøåeçî àlà !øæa äøéLk éîð©¦§¥¨§¨¤¨§©©§¨©§¦¦§¨§©¦¦§©©§¨§©¨©¨©
äöéîwî ,"õî÷å ïäkä ïøäà éða ìà dàéáäå äðBáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå" :àø÷§¨§¨©¨¤¨¤¤§¨©¨¤¨§¨§¥¦¨¤§¥©£Ÿ©Ÿ¥§¨©¦§¦¨

.øæa äøéLkL äìéìáe ä÷éöé ìò ãnéì ,äpeäk úåöî Cìéàå¯ïøäà éða" ?ïBòîL éaøå ¨¥¨¦§©§¨¦¥©§¦¨§¦¨¤§¥¨§¨§©¦¦§§¥©£Ÿ
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zegpn(oey`x meil)

,ok yxtl xyt` ikeïðúäåonwl dpyna epipy ixde ±(:bw)íéML §¨§©¦¦
zleq ipexyrïéììáðla` ,ony bela ie`xkãçàå íéMLmipexyr ¦§¨¦¦¦§¤¨
ïéììáð ïéàmipexyr cg`e miyy acpzd m` okle ,ony bela ie`xk ¥¦§¨¦

.ony bela wlg lk lelale milk ipyl mwlgl eilrda ïðéåäå± ©£¦¨¨
,ef dpyna epzpe ep`ypeéåä éàî ïéììáð íðéà ékxy`k s` ± ¦¥¨¦§¨¦©¨¥

,cg` ilka m`iadl oexqgd dn lladl miie`x mpi` mipexyrd
ïðúäåepizpyna,'äøLk ììa àì'zakrn dpi` dlilay xg`ne §¨§©Ÿ¨©§¥¨

.ie`xk lladl die`x dpi`y dlecb dgpn `iai m` didi leqt dfi`
àøéæ éaø øîàå,ef dl`y aeyiaäléáì éeàøä ìkzleq hrn ± §¨©©¦¥¨¨¨¨§¦¨

ezkldk lladl ie`xy,Ba úákòî äléa ïéàlelai `l m` s`e ¥¦¨§©¤¤
.xyk ,llkäléáì éeàø BðéàL ìëå,mipexyr cg`e miyiy oebk §Ÿ¤¥¨§¦¨

,ie`xk millap mpi`y,Ba úákòî äléacg` ilka m`iai m` okle ¦¨§©¤¤
lla `lyk s` dxiykn epizpyny df xe`ian gkene .dgpnd lqtz
`le wvi `l epiidc 'lla `le wvi `l' yxtl xyt` i` ok m`e ,llk

.xf `l` odk lla
:`xnbd zvxznàéøéà éãéî'wvi `l' yexit `lde ,`id di`x ike ± ¦¦¦§¨

yxtl yi `l` ,dfa df gxkda miielz oi` 'lla `l'eàúéàãk àä̈¦§¦¨
àúéàãk àäå,epiipr itl ie`xk mdn cg` lk ±'÷öé àì'eyexit §¨¦§¦¨Ÿ¨©

,øæ àlà ïäk ÷öé àìeàìììaeyexit.ììk ììa àì Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨Ÿ¨©Ÿ¨©§¨
:dpyna epipyúBaeøî íézt ïúútL Bà[zelecb-].äøLkdywn ¤§¨¨¦¦§§¥¨

:`xnbdàzLäxy`k ,denzl yi dzrn ±ììk úút àìepipy xak ©§¨Ÿ¨©§¨
dgpndy,äøLko`yry `l` zzt xy`k ok m`,úBaeøî ïézt §¥¨¦¦§
àéòaéî.dxiyk dgpndy rinydl jxev yi ike ±:`xnbd zvxzn ¦©§¨

'úBaeøî ïézt' éàî,epipyyïéúéúôa äaéøLmiziztl zzty ± ©¦¦§¤¦¨¦§¦¦
,mdl ie`xd xeriydn miphw miziztd e`vnpe ,i`cn xzei miaexn

.dxiyk dgpnd df ote`a mby `pzd eprinydezvxzn `xnbd
:sqep ote`a'úBaeøî íézt' íìBòì ,àîéà úéòaéàåepiid ,epipyy §¦¨¥¥¨§¨¦¦§

zelecbå Lnîik ,df oica yecig yi ok it lr s`àîéúc eäî`ny ± ©¨§©§¥¨
,xn`z,íúällk zzt `lykïäéìò úBlç úøBz àkéàc àeä± ¨¨§¦¨©©£¥¤

zevn miiw `ly s` lr dxiyk `id okle dgpnd lr zelg my yi
,dziztàëä ìáàzelecb zekizgl zztykúBlç úøBz àìc £¨¨¨§Ÿ©©
àkéà,ozzty xg`n 'zelg' my rwty ±àkéà ïéúéút úøBz àìå ¦¨§Ÿ©§¦¦¦¨

lr dler did ,dkldk zzt `l ixdy 'mizizt' my dilr oi` mbe ±
,dleqt dgpndy zrcdïì òîLî à÷jk mby `pzd eprinyn ± ¨©§©¨

.dxiyk dgpnd
:xfa dxiyk dwiviy lirl xen`d lr le`yl zxfeg `xnbdàîéì¥¨

ïBòîL éaøk àìc ïéúéðúîdxiyknd epizpyny xnel yi m`d ± ©§¦¦§Ÿ§©¦¦§
,oerny iaxk zxaeq dpi` xfa dwiviàéðúc(f"ht ev mipdk zxez)éaø §©§¨©¦

äãBáòa äãBî BðéàL ïäk ìk øîBà ïBòîLixac eala xne`y - ¦§¥¨Ÿ¥¤¥¤¨£¨
,ealn z`f dca dyn `l` zepaxw el aixwdl 'd dev `le od lad

äpeäka ÷ìç Bì ïéà,mipdkl miwlgznd miycwd zwelga ± ¥¥¤©§¨
øîàpLmipdkl miycwd xya zwelg oipra(bl f `xwie)úà áéø÷nä' ¤¤¡©©©§¦¤

,'äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà éðaî áìçä úàå íéîìMä íc©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥©£Ÿ¦§¤©¨¦§¨¨
d odk wxy df weqtn yexcl yie÷ìç Bì Lé äãBáòa äãBî¤¨£¨¤¥¤

,äpeäkaodk la` ,miycwd zwelgaBì ïéà äãBáòa äãBî BðéàL ©§¨¤¥¤¨£¨¥
éì ïéàå .äpeäka ÷ìçhrnl cnl ipi` oiicre ±àlàdcen epi`yk ¥¤©§¨§¥¦¤¨

dcearaBæmcd zkled `idy weqta zxkfendúBaøì ïépî ,ãáìa¦§©¦©¦§©
` m` s`ya dcen epiäøNò LîçdúBãBáò:ody ,mipdkl zexeqnd £¥¤§¥£
úB÷éöéä,zegpnd lr onyd zwivi ±úBìéìaäåonyd zpzn ± ©§¦§©§¦

,dgpnd z` da lleay dipydúBúéútäåzegpnd zzizt ± §©§¦
,zezztpdúBçéìnäå,zepaxwd lk zgiln ±úBôeðzäåzegpna ± §©§¦§©§

,dtepz zeperhdúBLbääå,gafnl dgpnd zybd ±úBöéîwäå± §©©¨§©§¦
,zevnwpd zegpnd zvinwúBøè÷äå,gafnd iab lrúB÷éìnäå± §©§¨§©§¦

,serd zepaxw zwilnúBìawäå,zepaxwd mc zlaw ±úBàfäå± §©©¨§©¨
zkextd lr mipta ez`fd oke ,oevigd gafnd lr zepaxwd mc zwixf

,adfd gafn lreäìâò úôéøòå ,äèBñ úà÷Läådpi`y it lr s` §©§¨©¨©£¦©¤§¨
,mipdka dzeevn ycwnaòøBöî úøäèå,mixetv ici lrúeàéNðe §¨¢©§¨§¦

íétk,mrd z` jxalïéadxfra ziyrpd miitk ze`iyp,íéðôaî ©©¦¥¦¦§¦
eïéáziyrpdõeçaî,xire xir lkay zqpkd ziaaïépîodky ¥¦©¦©¦

,dpedka wlg el oi` el` zeceara dcen epi`yøîBì ãeîìz± ©§©
,aezkd epcnln,'ïøäà éðaî'lkïøäà éðáì äøeñnä äãBáòdpi`e ¦§¥©£Ÿ£¨©§¨¦§¥©£Ÿ

xfa dxiyk,äpeäka ÷ìç Bì ïéà da äãBî BðéàL ïäk ìkynge ¨Ÿ¥¤¥¤¨¥¥¤©§¨
dpn oerny iaxy jkn gken .xfa zexiyk opi` el` zecear dxyr
,xfa dxiyk dpi` dwivi ezrcly ,zeceard dxyr yng oia 'zewivi'
iaxk dpi` xfa dwivi dxiyknd epizpyn m`d `xnbd zl`ey okle

.oerny
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ïîçð áø øîàxaecn `ziixaa ¨©©©§¨Ÿ©§¨¨
,íéðäk úçðîaeli`eïàkxaecn epizpynaúçðî ,ìàøNé úçðîa §¦§©Ÿ£¦¨§¦§©¦§¨¥¦§©

àéä äöéî÷ úác ìàøNéyexcl yi ,dvinw zevn da dxn`py ± ¦§¨¥§©§¦¨¦
wxy miweqtdn,äpeäk úåöî Cìéàå äöéîwîä÷éöé ìò ãnéì ¦§¦¨§¥©¦§©§¨¦¥©§¦¨

øæa äøéLkL äìéìáe,xfa zexiyk dvinwd mcewy zeceardy ± §¦¨¤§¥¨§¨
lr xaecn `ziixaa la` .xfa dwivi epizpyn dxiykd okleúçðî¦§©

àéä äöéî÷ úa åàìc íéðäkokle ,dvinw zevn dxn`p da `ly ± Ÿ£¦§¨©§¦¨¦
äpeäk àéòa àøwéòîici lr dzeyrl daeg dizecear zligzn ± ¥¦¨¨¨£¨§¨

.xfa da dleqt dwivi s`e ,odk
:ongp ax uexiz lr dywn `axéãkî ,àáø déì øîà[ixd-]úçðî ¨©¥¨¨¦§¦¦§©

ä÷éöéì éaøúéà àëéäî íéðäkzevn `dzy dzaxzd okidn ± Ÿ£¦¥¥¨¦§©¥¦¦¨
,da zbdep dwivi,ìàøNé úçðnîl`xyi zgpna xn`py(e a my) ¦¦§©¦§¨¥

l"fg miyxece ,'`ed dgpn onW dilr Ywvie'(.dr onwl)zeaxl 'dgpn' §¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦
xnel epilr okle ,dwivil zegpnd lkíúä äîl`xyi zgpn ¨¨¨

énð àëä óà ,øæa äøéLk`id mb mipdk zgpna o`k ±,øæa äøéLk §¥¨§¨©¨¨©¦§¥¨§¨
mipdk zgpna wx xfa lqet oerny iaxy xnel xyt` i` ok m`e

.l`xyi zgpna dcene
éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ±ïîçð áø øîà ¦¨§¨§¦¨©©©§¨
ïàk ,àéL÷ àìxaecn epizpynaazegpndúBöî÷ðoda dxn`py ± Ÿ©§¨¨§¦§¨

,dvinwïàkxaecn `ziixaaúBöî÷ð ïéàLamipdk zgpn oebk ¨§¤¥¦§¨
.dvinw zevn oda dxn`p `ly mikqp zgpneàáø déì øîà- ¨©¥¨¨

,eixac lr `ax dywdîéãkzegpnd [ixd-]àëéäî úBöî÷ð ïéàL ¦§¦¤¥¦§¨¥¥¨
ä÷éöéì éaøúéà,oda zbdep dwivi zevn `dzy eaxzd okidn ± ¦§©¥¦¦¨

,úBöî÷pîzagn zgpna xn`py(my),'`ed dgpn onW dilr Ywvie' §¦§¨§¨©§¨¨¤¨¨¤¦§¨¦
l"fg miyxece(.dr onwl)okle ,dwivil zegpnd lk zeaxl 'dgpn'

`ed zevnwp opi`y zegpna dwivi oicy xnel epilrkdwivi oic §
aíúä äî ,úBöî÷ðdwivi ,zevnwpa ±énð àëä óà ,øæa äøéLk ¦§¨¨¨¨§¥¨§¨©¨¨©¦

dwivi didzy ie`x zevnwp opi`ya mb ±.øæa äøéLk§¥¨§¨
:ongp ax ixack `ly `xnbd zpwqnàìc ïéúéðúî àzøåeçî àlà¤¨§©©§¨©§¦¦§Ÿ

ïBòîL éaøkiaxlc ,oerny iax zrck `ly epizpyn zxxean ± §©¦¦§
lka epizpyn zrcle ,dleqt xfa dwivi zegpnd lka oerny

.xfa dxiyk dwivi zegpnd
:oerny iaxe minkg zwelgn mrh z` zxxan `xnbdàîòè éàî©©£¨

ïðaøcmixiykny [epizpyn ly `pzd-] minkg ly mnrh edn ± §©¨¨
.xfa dwiviàø÷ øîàzegpnd zyxta weqta xn`p ±(a-` a my)÷öéå' ¨©§¨§¨©

,'õî÷å ïäkä ïøäà éða ìà dàéáäå äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò̈¤¨¤¤§¨©¨¤¨§Ÿ¨¤¡¦¨¤§¥©£Ÿ©Ÿ¥§¨©
yi dvinwl jenq `l` mipdkd l` d`ad dxkfed `ly jezne

wxy cenlläìéìáe ä÷éöé ìò ãnéì ,äpeäk úåöî Cìéàå äöéîwî¦§¦¨§¥©¦§©§¨¦¥©§¦¨§¦¨
dvinwl zncew ozceary.øæa äøéLkL:`xnbd zxxanéaøå ¤§¥¨§¨§©¦

ïBòîL.enrh dndf weqta xn`py jezn :`xnbd daiynïøäà éða' ¦§§¥©£Ÿ
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`oifgeקמו mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

àø÷î."wvie"l- eiptlyxcp ,"odkd"-åéøçàìå."erav`amynunwe"-ç÷ìågwle"-

.'ebe "zepxwlrozpe erav`az`hgdmcnodkd(zlaw)ïéîéáàìàxn`pymewnlkc-

.oini `l`dpi`dpedke rav`äðéúð.gafnc oxwd zpzn-ãé äøîàð éëåike ,xnelk -

"gwle"arav`dxn`p?!xen``ed"ozpe"a`ldeéñåî äàéáäåã å"éåïåùàø ïéðò ìò ó-

dlaw cnln [`di inp "ozpe"c e"ie :`niz ike]

aizk i`c ,ikd xninl `kil :uixz !dpizpn

"ozpe"n "gwle" `xinb ied - "erav`a ozpe"

`zyd la` ,oey`x oipr lr siqen e"iea

.oiprdwiqtd"erav`a"äëéîñ äî éàåiaxl-

- "epaxw y`x lr eci jnqe" :jixt oerny

milraa dhigy s` ,milraa dkinq `nl`

odkc ,milraa opira `l dwixf !xg`a `le

.wxeføùôà.dhigy -øùôà àìdwixf -

."oxd` ipa ewxfe" :aizkc ,milraaøéæðaizk -

.(e xacna) "xeci xy` xifpd zxez z`f" :dia

øéæðá äôåðú- "xifpd itk lr ozpe" :aizkc -

`lc ab lr s`e ."zxez" aizkc meyn ,akrl

`ziinw `zrnya opixn`ck ,`nlra `akrn

ixiydtepzld`yrm`y :(` ,d)`nei zkqnc

,xtik `l eli`k aezkd eilr dlrn devn

.xtkeäùòé ïë.exfp zxez lr -äãåúaizk -

dcezlrm` 'ebe minlydgafzxezz`fe" :da

.(f `xwie) 'ebe "epaixwiïéðéî äòáøàung -

zegpn) "dcezd" wxta ,dkeaxe wiwxe zelg

.(` ,fråéîìù- "einly zcez gaf lr" -

zeinlyexi oiaw dxyrl xifp inly zeaxl

wxta) [dcezk] (dceza) ony ziriaxle

.(` ,gr "dcezd"òøåöîáù äòáøàfx` ur -

.mixtve aef`e zrlez ipyeäéäúrnyn -

.`aekiríéøåôëä íåémkl dzide" :aizk -

."zen ixg`a" 'ebe "iriaydycgamlerzwgl

äøåú åäá áéúë úåðáø÷ øàùdxezd z`f" -

.(f `xwie) 'ebe "dgpnle dlerléáëòî àìå-

`ed :my`a (` ,c zegpn) `nw wxta xn`c

dgpnae .xyk eixeni` exhwed `ly envr

(e `xwie) 'ebe "axwddgpndzxezz`fe" :aizk

.xyk yibd `l :opze ,dybd epiidcäøåú àä
øîà÷ ä÷åçåiccd ik ediiexz rnyn -

.oilewyä÷åç àáéúë äçðîipaa xkf lk" -

.(e `xwie) ('ebe) "mler wg lk`i oxd`øéæçäù
áåúëäxen` xaky dn "oxd` z` ev"a -

.akrl `l` epi` ,"`xwie"aàáéúë äìéëàà-

.`z` `aekirl e`l jklidíéðôä íçì-

el `ed miycw ycw ik yecw mewna edelk`e"

.(ck`xwie) 'ebe "mlerwg 'd iy`níúä éðàùå
`aekirdcicdweg`ied`l ikdl ,dgpn iab -

ivncn ."dpnyne dyxbn" :aizkc meyn -

dyxbn" aizke "onyne yxbn" azknl

mly dyxb :xn`w ikd dpin rny- "dpnyne

.leqt `edy lk xqg m`y ,mly dpnye

dpin rny ,ikdl azkinl jixhvi`cne

.dweg e`ldcic "dweg"
ùøâ

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

àø÷îá`nrh `nlic ?ibilt ikdac olpn :xn`z m`e Ð ibltin `w eixg`le eiptl yxcp

mewn lkc (a ,ck) migafc ipy wxte (` ,i zegpn) `nw wxta `pwiq`ck opaxc

rnyn`ziixadoeylc :xnelyie !izxziraoernyiaxe,oini`l`epi`dpedke`rav`xn`py

aizkcn ediinrh opax iyxtn `lc `de .gwle rav`a :ipzwck ,"erav`a" dilr i`wc meyn

ablrs`e .epedika odkdjixhvi`cmeyn ,"odkd"

iaxc `ail` xn`w (a ,ck) migafc ipy wxtac

odkd :ipyne ?il dnl "odkd" `l`e :oerny

`l` ,inp jixhvi` opaxlc oicd `ed Ð epedika

,dil ipyne oerny iaxl iywnc seqal cr xhp

"l`eyd" wxtac :xn`z m`e .opaxl oicd `ede

iptlyxcp`xwna i`pz ibilt (` ,dv`rivn`aa)

xney `de ,'ek dxtd z` l`eyd opz :jixte ,eipt

xky xney jinrhile !ipzw `l eipt iptlc mpg

dpyn `iddc `nil ?`iyew i`n ?ipzw in eiptlc

migafc ipy wxtae `kd xaqwc ,`id oerny iax

:xnelyie !eiptl`le eixg`lyxcp`xwnc (a ,ck)

lr siqen e"iec meyn oerny iaxc [`nrh] mzdc

m`e ."d`iade" iab `kd opixn`ck ,oey`x oipr

enk,ediiexz`i`wc`kdopixn``li`n`e :xn`z

migqt) "dry lk" wxta "xekne dlk`e dppzz"

wxtae (` ,ciw oileg) "xyad lk" wxtae (a ,`k

"ziaxne jyp" iabe ,(` ,k)dxf dcearzkqnc`nw

inc `lc ?(` ,`q `rivn `aa) "jyp edfi`" wxta

edine .(a ,al) oiyecwc`nwwxta "zxcdemewz"l

la` ,edpip ilin ixzc ,"dlk`e dppzz"l inc `l

i`d ikc ,i`w `cg "erav`a"c ,`zlin `cg `kd

rxkd mdl oi`c ze`xwn dyng oiwlgn `peb

:`nizike ."mwe" "xex`""micweyn""xgn""z`"y

meyn :wlglyie !rxkd el didi`l inp "erav`a"

,"jrav`a gafnd zepxw lr zzpe" ogky`c

oeir jixve .(a ,ck) migafc ipy wxta opixn`ck

wicvl rexf xe`" :aizkc (` ,eh) ziprz zkqna

dxe`l miwicv :opixn`c ,"dgny al ixyile

enk ediiexz` iniiwc opixn``le ,dgnylmixyie

."dlk`e dppzz"àìàoerny iaxc `nrh epiid

`l elit` Ð oey`x oipr lr siqen e"ie d`iade

.yixc siqen e"ie ,eixg`le eiptl oerny iax yexci

slinl siqen e"ie opixn` `l "ozpe ...gwle" iabe

,qxhpewa yxitck ,oinia dpizpn dlaw

dil dedc ,"ozpe"l "gwle" oia wiqtn "erav`a"c

m`e ."erav`a mcd on ozpe odkd gwle" azknl

xfrl` iax xn`c (a ,ck) migafc ipywxta :xn`z

dpiy ,dpizpa rav` xn`py mewn lk :reny oa

dxn`p okide ,xyk Ð dlawa ,leqt Ð dpizpa

lrzzpextdmcnzgwle"aizkcÐdpizparav`

eiptlyxcp`xwnxaqwe ,"jrav`agafndzepxw

oipr lr siqen e"ie :`nil .eixg`le eipt iptl `le

dil zil oerny iax xa xfrl` iax `nye !oey`x

e"ie yixc `l ,inp i` .oey`x oipr lr siqen e"ie

.eipt iptl `xwnd yexcl ick siqenéìâ`pngx

oerny iaxlc `kd rnynÐ 'ek oxd` ly ext iab

wxta opiwqnc ab lr s`e .dleqt xfa ext zhigy

e`l dhigy oerny iaxl (` ,ci) migafc `nw

wxta izyxitck ,icin `iyw `l Ð `id dcear

.(` ,d zegpn) `nwøîàå`akrn dtepz ax

zegpn) opzc ,iieyw`l ivnded oizipznnÐxifpa

`l` .df z` df oiakrn xifpay oipin ipy :(` ,fk

meyn ,inp i` .axc` axc iieyw`l dil `gip

,zepaxw x`ya devn ixiy `idy ,dtepz elit`c

.xifpa zakrnøîàå.(` ,gr) "dcezd" wxta `zi` onwlÐ xifp inly zeaxl einly xnäøåú`lÐ`aekir dweg opixn`c mewn lkc ,mz epiax xne`Ðdxez `ira `l dwege dweg `ira

mzdsilickakrnc,micbaxqegnndwegdweg`iz`?olpnoii iiezy,lligcarm`c :yexit ,micbaxqegnogky`:opixn`c.(` ,gi)migafc ipywxtyixadlopitlideydxfbn`l`,`zernynn

.dwege dxez iradedc ,`zernynn oizrnyaxninl iraded i`ce`xwirn ,edine ?deydxfbslinl ildnl ,`ed`zernynnm`e .akrl oii iiezys`Ðlirl

ä÷åçmeyl `z` dxezc :xnel yie !il dnl odk `l` :jixtc ,dpedk `ira `l rav` iab (` ,i zegpn) `nw wxta jixt `peb i`dkc ?`z` i`nl dxeze :xn`z m`e Ð dxez `ira `l

.dyxcéðàùå,mly dyxbn :`pngx xn` ikd dpin rny Ð "dpnyne dyxbn" azke "onyne yxbn" azkinl ivnc :qxhpewa yxit Ð dpnyne dyxbn `xw xn`c mzd

yxb :l`eny xn`c jenqae .leqt `edy lk xqig m`y ,mly dpnyn
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"ícä úà e÷øæå ícä úà¯,äðeäk úåöî Cìéàå äìawî ¤©¨§¨§¤©¨¦©¨¨¨¥¨¦§©§¨

éñBî å"éå ïBòîL éaøì éà ;øæa äøéLkL äèéçL ìò ãnìîó §©¥©§¦¨¤§¥¨§¨¦§©¦¦§¦
!äìeñt àäz øæa éîð éëä äèéçL ,ïBLàø ïéðò ìò¯éðàL ©¦§¨¦§¦¨¨¦©¦§¨§¥§¨¨¥

íéøæa äëéîq äî ,"èçLå ...Cîñå" :àø÷ øîàc ,íúä¯óà ¨¨§¨©§¨§¨©§¨©©§¦¨§¨¦©
.íéøæa äèéçL¯äèéçL óà ,íéìòáa äëéîq äî éà §¦¨§¨¦¦©§¦¨¦§¨¦©§¦¨

¯ !íéìòáaä÷éøf äîe :øîBçå ì÷ ,zøîà úéöî àì àeää ¦§¨¦©¨¨¥¨§©§©¨¤©§¦¨
àì äøtk øwéò åàìc äèéçL ,íéìòa àéòa àì äøtk øwéòc§¦©©¨¨¨¨£¨§¨¦§¦¨§¨¦©©¨¨Ÿ

øLôà éàMî øLôà ïéðc ïéà ,àîéz éëå ?ïkL ìk¯élb ¨¤¥§¦¥¨¥¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨©¥
"Bì øLà úàhçä øt úà èçLå" :íéøetkä íBéa àðîçø¯ ©£¨¨§©¦¦§¨©¤©©©¨£¤

.íéìòa ïðéòa àì àîìòa äèéçLc ììkîíB÷î ìk :áø øîà ¦§¨¦§¦¨§¨§¨¨¨¥©§¨¦¨©©¨¨
äweçå äøBz øîàpL¯ïézòã à÷ìñ à÷ .ákòì àlà Bðéà ¤¤¡©¨§¨¥¤¨§©¥¨¨§¨©§¦

õ"úð :ïîéñ) ;"äøBzä úwç úàæ" :áéúëãk ,àéòa ézøz©§¥¨£¨§¦§¦Ÿª©©¨¦¨
:áø øîàå ,äøBz àlà déa àáéúk àìc øéæð éøäå (ì"î÷é©£¥¨¦§¨§¦¨¥¤¨¨§¨©©

!àákòî øéæða äôeðz¯"äNòé ïk" :áéúëc ïåék ,íúä éðàL §¨§¨¦§©§¨¨¥¨¨¥¨¦§¦¥©£¤
.éîc äweç eäa àáéúëc ïàîk¯déa àáéúk àìc äãBz éøä §©¦§¦¨§¨¨¥£¥¨§¨§¦¨¥

!äæ úà äæ ïéákòî äãBzaL äòaøà :ïðúe ,äøBz àlà¯ ¤¨¨§©©§¨¨¤©¨§©§¦¤¤¤
,"åéîìL úãBz çáæ ìò" :áéúëc ,øéæðì L÷úéàc äãBz éðàL̈¥¨§¦§©§¨¦¦§¦©¤©©§¨¨

"åéîìL" :øî øîàå¯.øéæð éîìL úBaøì¯àìc òøBöî éøäå §¨©¨§¨¨§©©§¥¨¦©£¥§¨§¨
ïéákòî òøBönaL ïéðéî äòaøà :ïðúe ,äøBz àlà déa áéúk§¦¥¤¨¨§©©§¨¨¦¦¤©§¨§©§¦

!äæ úà äæ¯úøBz äéäz úàæ" :áéúëc ïåék ,íúä éðàL ¤¤¤¨¥¨¨¥¨¦§¦Ÿ¦§¤©
.éîc äweç déa áéúëc ïàîk "òøönä¯íéøetkä íBé éøäå ©§Ÿ̈§©¦§¦¥¨¨¥©£¥©¦¦

íéøetkä íBé éøéòN éðL :ïðúe ,äweç àlà déa áéúk àìc§¨§¦¥¤¨¨§©§¥§¦¥©¦¦
.äweç Bà äøBz Bà àlà !äæ úà äæ ïéákòî¯øàL éøäå §©§¦¤¤¤¤¨¨¨©£¥§¨

¯ !éákòî àìå ,äøBz eäa áéúëc úBðaø÷,äweç àéòa äøBz ¨§¨¦§¦§¨§¨§©§¦¨¨£¨¨
.äøBz àéòa àì äweçå¯!øîà à÷ äweçå äøBz àäå¯éëä §¨¨¨£¨¨§¨¨§¨¨¨©¨¦

äweçàáéúk éà ,äøBzáéúëcáb ìòóà :øîà÷¯àì éàå ,ïéà ¨¨©©©©¦§¦¨¦§¦¨¨¦§¦¨
¯.àì¯íB÷î ìk :áø øîàå ,äweç da áéúëc äçðî éøäå ¨©£¥¦§¨¦§¦¨¨§¨©©¨¨

øéæçä ;ákòì àlà Bðéà äçðî úøBúa áeúkä øéæçäL¯øéæçä àì ,ïéà¯!àì¯àáéúk éëc ,íúä éðàL ¤¤¡¦©¨§©¦§¨¥¤¨§©¥¤¡¦¦Ÿ¤¡¦¨¨¥¨¨§¦§¦¨
äweç¯.àáéúk äìéëàà¯íéøãñ éðL :ïðúe ,àáéúk äìéëàà äweç àáéúk éëc ,íéðtä íçì éøäå ¨©£¦¨§¦¨©£¥¤¤©¨¦§¦§¦¨¨©£¦¨§¦¨§©§¥§¨¦

àëéä ìk ,àlà !äæ úà äæ ïéákòî ïéëéæaäå ïéøãqä ,äæ úà äæ ïéákòî ïéëéæá éðL ,äæ úà äæ ïéákòî§©§¦¤¤¤§¥¨¦¦§©§¦¤¤¤©§¨¦§©¨¦¦§©§¦¤¤¤¤¨¨¥¨
äìéëàà àáéúëc¯"dðîLîe dNøbî" :àø÷ øîàc ,íúä éðàL ;àáéúk àúléî àlekà ¦§¦¨©£¦¨©¨¦§¨§¦¨¨¥¨¨§¨©§¨¦¦§¨¦©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc zegpn(ipy meil)

'íéðäkäy oerny iax xaeq ,dvinwd oicl dwivid oic oiaàø÷î ©Ÿ£¦¦§¨
,åéøçàìe åéðôì Løãðitlk oia aezkd z` yexcl yiy ,xnelk ¦§¨§¨¨§©£¨

zaiz z` jkle ,eixg`l el jnqpd itlk oiae eiptl el jnqpd
lr oiae diptl xen`d 'ony dilr wvie' lr oia yexcl yi 'mipdkd'
oia dpedk zevn dxn`p eli`ke ,dixg`l xen`d 'ebe 'myn unwe'

.dvinwa oiae dwivia
yxcp `xwn' meyn epi` oerny iax ly enrhy dgiken `xnbd

:`xnbd dywn .'eixg`le eiptlåikLøãð àø÷î' ïBòîL éaø øáñ §¨©©¦¦§¦§¨¦§¨
àéðúäå ,'åéøçàìe åéðôì`ziixaa(h"t daegc `xeac mipdk zxez)ç÷ìå' §¨¨§©£¨§¨©§¨§¨©

'çaænä úðø÷ ìò ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä(dk c `xwie), ©Ÿ¥¦©©©¨§¤§¨§¨©©©§Ÿ©¦§¥©
oial mcd zlaw `idy dgiwld zevn oia 'erav`a' xn`py jkne
itlk zyxcp ef daizy yexcl yi zepxwd lr mcd zpizp zevn

,yexcl yi jke ,dixg`le diptl xn`pdãnìî 'ç÷ìå Bòaöàa'§¤§¨§¨©§©¥
äìa÷ àäz àlLgafd mc zlaw ±a àlàci,ïéîimewn lk oky ¤Ÿ§¥©¨¨¤¨§¨¦

oini `l` dpi` rav` dxn`pygaf)(.ck miyexcl yi oke .Bòaöàa'§¤§¨
äðéúð àäz àlL ãnìî 'ïúðågafnd zepxw lr mcd zpizp ±àlà §¨©§©¥¤Ÿ§¥§¦¨¤¨

.ïéîiae wlgäìa÷a ãé øîàð éëå ïBòîL éaø øîàdxn`p ike ± ©¨¦¨©©¦¦§§¦¤¡©¨§©¨¨
zaqen 'erav`a' daizd `ld ,[mcd zlaw `idy] 'gwle' lr 'rav`'

jkle ,ezlaw lr `le mcd zpizp lr,äìa÷a ãé øîàð àìå ìéàBä¦§Ÿ¤¡©¨§©¨¨
ìaé÷mcd z`åéðôì Løãð àø÷î'a ééaà øîàå .øLk ìàîOa ¦¥©§Ÿ¨¥§¨©©©¥§¦§¨¦§¨§¨¨

ïéà åéðôìe Løãð åéøçàì øáñ ïBòîL éaøå) éâìôéî à÷ 'åéøçàìe§©£¨¨¦§§¦§©¦¦§¨©§©£¨¦§¨§¨¨¥
(Løãðeiptl yxcp `xwn' oica ewlgp ,oerny iaxe `nw `pz ± ¦§¨

zaiz okle eixg`le eiptl yxcp `xwn `nw `pz zrcly 'eixg`e
`l` yxcp epi` oerny iaxle ,dlawd itlk mb zyxcp 'erav`a'
gkene .dpizpd lr `l` zyxcp dpi` 'erav`a' zaize ,eixg`l
zxfege ,'eixg`le eiptl yxcp `xwn' xaeq epi` oerny iaxy

.xfa dwivi lqety enrh dn dl`yd dnewnl
:oerny iax ly enrha xg` xe`ia zx`an `xnbdeðééä àlà¤¨©§

ïBòîL éaøc déîòèzaxwda xn`p ,oerny iax ly enrh edf ± ©§¥§©¦¦§
dgpnd(a-` a `xwie),dpal dilr ozpe onW dilr wvie'dàéáäål` §¨©¨¤¨¤¤§¨©¨¤¨§Ÿ¨¤¡¦¨¤

dy oerny iax xaeq 'Fvnw `ln mXn unwe mipdMd oxd` ipAå"éå §¥©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©¦¨§Ÿª§¨
'd`iade' zaiz lyéñBîóoexg` xkfend oicd z`ïéðò ìò[oicd-] ¦©¦§¨

xkfendïBLàødperh dvinwdy myke ,miey mdipicy jl xnel ¦
k dperh dligz dxkfedy dwivid mb jk ,odk.od

:`xnbd dywnåikéñBî å"éå' ïBòîL éaø øáñ,'ïBLàø ïéðò ìò ó §¨©©¦¦§¨¦©¦§¨¦
,äzòî àlàdn,áéúëcdlerd zaxwda(d ` my)ïa úà èçLå' ¤¨¥©¨¦§¦§¨©¤¤

ø÷aä'd iptlícä úà e÷øæå ícä úà íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ©¨¨¦§¥§¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨§¨§¤©¨
minkg eyxite 'ebe 'aiaq gAfOd lr(.bi migaf)zlaw `id 'eaixwde'y ©©¦§¥©¨¦

wxy cenll yi 'mipdkd oxd` ipa eaixwde' xn`py jezne ,mcd
,äpeäk úåöî Cìéàå äìawîìò ãnìîd,øæa äøéLkL äèéçL ¦©¨¨§¥©¦§©§¨§©¥©§¦¨¤§¥¨§¨

eéñBî å"éå ïBòîL éaøì éà,ïBLàø ïéðò ìò óly e"ied ok m` ¦§©¦¦§¨¦©¦§¨¦
y oicd didie ,dhigy `edy oey`x oipr lr siqen 'eaixwde'äèéçL§¦¨

énð éëäe odk ici lr wx dxiyk didz,äìeñt àäz øæa`l recne ¨¦©¦§¨§¥§¨
.xfa dhigy oica oerny iax wlg:`xnbd zvxzníúä éðàLoica ¨¦¨¨

,xfa dhigyàø÷ øîàc(d-c ` my)Cîñå'dvxpe dlrd W`x lr Fci §¨©§¨§¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨§¦§¨
eilr xRkl FlèçLåyie ,dkinql dhigy dywed ,'xwAd oA z` §©¥¨¨§¨©¤¤©¨¨
,jkn cenllíéøæa äëéîq äîlra ici lr ziyrp dkinqdy myk ± ©§¦¨§¨¦

,xf `edy ote`a s` oaxwdäèéçL óàdxiyk,íéøæaoi` okle ©§¦¨§¨¦
.odka dhigy aiigl 'eaixwde' ly e"iedn yexcl

:`xnbd zl`eyéà,dkinqn dhigy df ywidn cenll yi ok` m` - ¦
s` jkn cnlp ok m`íéìòáa äëéîq äîdpi` dkinqy myk ± ©§¦¨¦§¨¦

,oaxwd lra ici lr `l` dxiykäèéçL óà`l` dxiyk didz `l ©§¦¨
íéìòáa.jk oicd oi` ixde ,oaxwd lra ici lr ±:`xnbd zvxzn ¦§¨¦

úøîà úéöî àì àeäämixacdy iptn ,xnel leki jpi` ef dyxc ± ©Ÿ¨¥¨§©
íéìòa àéòa àì äøtk øwéòc ä÷éøf äîe ,øîBçå ì÷zwixf dne ± ©¨¤©§¦¨§¦©©¨¨Ÿ¨£¨§¨¦

,milrad ici lr zeyridl dkixv dpi` dxtkd xwir `idy mcd
øwéò åàìc äèéçLdïkL ìk àì äøtkzeyridl dkixv dpi`y §¦¨§¨¦©©¨¨Ÿ¨¤¥

.milrad ici lràîéz éëåxnel dvxz m`e ±øLôà ïéðc ïéà' §¦¥¨¥¨¦¤§¨
'øLôà éàMîlr dyrizy xyt`y dhigy xnege lwa micnl oi` ± ¦¤¦¤§¨

ixdy ,milrad ici lr dyrizy xyt` i`y dwixfn milrad ici
mipdk ici lr `l` ziyrp dpi`xg` mewnn cenll yi oiicr ,

ixdy ,milra dperh dpi` dhigyyàðîçø élbaezkd dlib ± ©¥©£¨¨
lecb odk ly ext zhigyaíéøetkä íBéa(`i fh my)oxd` aixwde' §©¦¦§¦§¦©£Ÿ

FziA craE FcrA xRke Fl xW` z`Hgd xR z`øt úà èçLå ¤©©©¨£¤§¦¤©£§©¥§¨©¤©
ììkî ,'Bì øLà úàhçäef dhigya zelbl aezkd wwfpy jezn - ©©¨£¤¦§¨

cenll yi oaxwd lra `edy lecbd odkd ici lr ziyrpyäèéçLc¦§¦¨
àîìòazepaxwd x`y zhigyay ±ïðéòa àìmikixv ep` oi` ± §¨§¨Ÿ¨¦©

d ici lr dyrizy.íéìòa§¨¦
eazkp mipic dfi` miyxec cvik ,zeyxcd illka zxxan `xnbd

:akrlBðéà 'äweçå äøBz' øîàpL íB÷î ìk ,áø øîà`aàlà ¨©©¨¨¤¤¡©¨§¨¥¤¨
xn`p df oicy cnllákòì.carica s`Czòc à÷ìñ à÷lr dlr ± §©¥¨¨§¨©§¨

xnel zrcdïðéòa ézøzick zeaizd izy z` mikixv ep`y ± ©§¥¨¦©
,odn zg`a ic `le ,aekir cenlláéúëãkdnec` dxt zyxta §¦§¦

(a hi xacna),'äøBzä úwç úàæ'cnll ick odizy eazkpy rnyn Ÿª©©¨
.miakrn dyxta miaezkd mipicdy

ì"î÷é õ"úð ïîéñ).( ¦¨
micnln eicgi 'dwege dxez' wxy xnel xyt` ike :`xnbd dywn

,aekir lrdéa àáéúk àìc 'øéæð' éøäåxifp zyxta dxn`p `ly ± ©£¥¨¦§Ÿ§¦¨¥
,'äøBz' àlàweqta(`k e xacna),'xCi xW` xifPd zxFY z`f'ålr s` ¤¨¨Ÿ©©¨¦£¤¦Ÿ§

ok itáø øîàzevnäôeðzdxn`pyúákòî øéæðaixde ,ezxtka ¨©©§¨§¨¦§©¤¤
.'zakrny epl oipne dweg da xn`p `l:`xnbd zvxzníúä éðàL̈¦¨¨

,xifpaáéúëc ïåékef dyxta(my)xCi xW` Fxcp itM'äNòé ïklr ¥¨¦§¦§¦¦§£¤¦Ÿ¥©£¤©
,aekirl `id 'dyri ok' zernyne ,'Fxfp zxFYeäa àáéúëc ïàîë ©¦§§©¦§¦¨§

éîc äweç.yexita 'dweg' ea dazkpy enk df ixd ± ¨¨¥
e :zeywdl `xnbd dtiqenéøäoaxwdéa àáéúk àìc äãBz`ly ± £¥¨§Ÿ§¦¨¥

ea dxn`p,'äøBz' àlàweqta(ai-`i f `xwie)gaf zxFY z`fe' ¤¨¨§Ÿ©¤©
,'dl aixwi xW` minlXd`,'ebe 'EPaixwi dcFY lr mïðúelr s`e ± ©§¨¦£¤©§¦©¦©¨©§¦¤§©

dpyna epipy ok it(.fk onwl)äòaøà'mgld ipinäãBzaLmi`ad ± ©§¨¨¤©¨
,dcez oaxw mr,'äæ úà äæ ïéákòî`ly xg`n miakrny epl oipne §©§¦¤¤¤

.'dweg' mda xn`p:`xnbd zvxznéðàLoaxwL÷zéàc ,äãBz ¨¦¨§¦§©
øéæðìxifpl ywedy ±áéúëcdcez zyxta xn`py ±(bi f my)ìò' §¨¦¦§¦©

øî øîàå ,'åéîìL úãBz çáæ`ziixaa jk lr `aede ±(.gr onwl) ¤©©§¨¨§¨©©
dlindny'åéîìL'yiøéæð éîìL úBaøìmr `ad mgld xeriyy §¨¨§©©§¥¨¦

cenll yi dfl df eywedy oeike ,dcez ingl xeriyk `ed xifp inly
.miakrn dyxta mixkfpd mipicdy xifpn dcez

:zeywdl `xnbd dtiqendéa áéúk àìc 'òøBöî' éøäå`ly ± ©£¥§¨§Ÿ§¦¥
ea dxn`päøBz' àlà,'weqta(a ci my),'rxFvOd zxFY didY z`f' ¤¨¨Ÿ¦§¤©©§¨

åok it lr s`ïðz(.fk onwl)òøBönaL ïéðéî äòaøà'wewfy ± §§©©§¨¨¦¦¤©§¨
,mixetive zrlez ipy ,aef` ,fx` ur mdy ,ezxdhl `iadl rxevnd

,'äæ úà äæ ïéákòîmda xn`p `ly xg`n miakrny epl oipne §©§¦¤¤¤
.'dweg':`xnbd zvxzníúä éðàLrxevnaáéúëc ïåék(my)úàæ' ¨¦¨¨¥¨¦§¦Ÿ

,'òøönä úøBz äéäz,akrl rnyn 'didz' oeyldeáéúëc ïàîk ¦§¤©©§Ÿ̈§©¦§¦
éîc äweç déa.yexita 'dweg' ea dazkpy enk df ixd - ¥¨¨¥

:zeywdl `xnbd dtiqendéa áéúk àìc íéøetkä íBé éøäå`ly ± ©£¥©¦¦§Ÿ§¦¥
ea xn`p,'äweç' àlàweqta(hk fh my),mlFr zTgl mkl dzide' ¤¨¨§¨§¨¨¤§ª©¨

`l dk`ln lke mkizWtp z` EPrY Wcgl xFUrA iriaXd WcgA©Ÿ¤©§¦¦¤¨©Ÿ¤§©¤©§Ÿ¥¤§¨§¨¨Ÿ
,'EUrzåok it lr s`ïðz(.fk onwl)íéøetkä íBé éøéòN éðL' ©£§§©§¥§¦¥©¦¦

,zelxeb mdilr milihny'äæ úà äæ ïéákòîmiakrny epl oipne §©§¦¤¤¤
.'dxez' mda xn`p `ly xg`n

:dpey ote`a ax ixac z` yxtl zxfeg `xnbd `iyewd gknàlà¤¨
zepeyld izyn zg` dxn`p xy`ky ,ax ixac z` yxtl yiBà

'äweç' Bà 'äøBz'.aekir jkn cenll yi:`xnbd zl`eyøàL éøäå ¨¨©£¥§¨
d'äøBz' eäa áéúëc úBðaø÷weqta(fl f my)dlrl dxFYd z`f' ¨§¨¦§¦§¨Ÿ©¨¨Ÿ¨

,'minlXd gaflE mi`ENOle mW`le z`Hgle dgpOléákòî àìå± ©¦§¨§©©¨§¨¨¨§©¦¦§¤©©§¨¦§Ÿ§©§¦
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המשך בעמוד גנק



קמז oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

àø÷î."wvie"l- eiptlyxcp ,"odkd"-åéøçàìå."erav`amynunwe"-ç÷ìågwle"-

.'ebe "zepxwlrozpe erav`az`hgdmcnodkd(zlaw)ïéîéáàìàxn`pymewnlkc-

.oini `l`dpi`dpedke rav`äðéúð.gafnc oxwd zpzn-ãé äøîàð éëåike ,xnelk -

"gwle"arav`dxn`p?!xen``ed"ozpe"a`ldeéñåî äàéáäåã å"éåïåùàø ïéðò ìò ó-

dlaw cnln [`di inp "ozpe"c e"ie :`niz ike]

aizk i`c ,ikd xninl `kil :uixz !dpizpn

"ozpe"n "gwle" `xinb ied - "erav`a ozpe"

`zyd la` ,oey`x oipr lr siqen e"iea

.oiprdwiqtd"erav`a"äëéîñ äî éàåiaxl-

- "epaxw y`x lr eci jnqe" :jixt oerny

milraa dhigy s` ,milraa dkinq `nl`

odkc ,milraa opira `l dwixf !xg`a `le

.wxeføùôà.dhigy -øùôà àìdwixf -

."oxd` ipa ewxfe" :aizkc ,milraaøéæðaizk -

.(e xacna) "xeci xy` xifpd zxez z`f" :dia

øéæðá äôåðú- "xifpd itk lr ozpe" :aizkc -

`lc ab lr s`e ."zxez" aizkc meyn ,akrl

`ziinw `zrnya opixn`ck ,`nlra `akrn

ixiydtepzld`yrm`y :(` ,d)`nei zkqnc

,xtik `l eli`k aezkd eilr dlrn devn

.xtkeäùòé ïë.exfp zxez lr -äãåúaizk -

dcezlrm` 'ebe minlydgafzxezz`fe" :da

.(f `xwie) 'ebe "epaixwiïéðéî äòáøàung -

zegpn) "dcezd" wxta ,dkeaxe wiwxe zelg

.(` ,fråéîìù- "einly zcez gaf lr" -

zeinlyexi oiaw dxyrl xifp inly zeaxl

wxta) [dcezk] (dceza) ony ziriaxle

.(` ,gr "dcezd"òøåöîáù äòáøàfx` ur -

.mixtve aef`e zrlez ipyeäéäúrnyn -

.`aekiríéøåôëä íåémkl dzide" :aizk -

."zen ixg`a" 'ebe "iriaydycgamlerzwgl

äøåú åäá áéúë úåðáø÷ øàùdxezd z`f" -

.(f `xwie) 'ebe "dgpnle dlerléáëòî àìå-

`ed :my`a (` ,c zegpn) `nw wxta xn`c

dgpnae .xyk eixeni` exhwed `ly envr

(e `xwie) 'ebe "axwddgpndzxezz`fe" :aizk

.xyk yibd `l :opze ,dybd epiidcäøåú àä
øîà÷ ä÷åçåiccd ik ediiexz rnyn -

.oilewyä÷åç àáéúë äçðîipaa xkf lk" -

.(e `xwie) ('ebe) "mler wg lk`i oxd`øéæçäù
áåúëäxen` xaky dn "oxd` z` ev"a -

.akrl `l` epi` ,"`xwie"aàáéúë äìéëàà-

.`z` `aekirl e`l jklidíéðôä íçì-

el `ed miycw ycw ik yecw mewna edelk`e"

.(ck`xwie) 'ebe "mlerwg 'd iy`níúä éðàùå
`aekirdcicdweg`ied`l ikdl ,dgpn iab -

ivncn ."dpnyne dyxbn" :aizkc meyn -

dyxbn" aizke "onyne yxbn" azknl

mly dyxb :xn`w ikd dpin rny- "dpnyne

.leqt `edy lk xqg m`y ,mly dpnye

dpin rny ,ikdl azkinl jixhvi`cne

.dweg e`ldcic "dweg"
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àø÷îá`nrh `nlic ?ibilt ikdac olpn :xn`z m`e Ð ibltin `w eixg`le eiptl yxcp

mewn lkc (a ,ck) migafc ipy wxte (` ,i zegpn) `nw wxta `pwiq`ck opaxc

rnyn`ziixadoeylc :xnelyie !izxziraoernyiaxe,oini`l`epi`dpedke`rav`xn`py

aizkcn ediinrh opax iyxtn `lc `de .gwle rav`a :ipzwck ,"erav`a" dilr i`wc meyn

ablrs`e .epedika odkdjixhvi`cmeyn ,"odkd"

iaxc `ail` xn`w (a ,ck) migafc ipy wxtac

odkd :ipyne ?il dnl "odkd" `l`e :oerny

`l` ,inp jixhvi` opaxlc oicd `ed Ð epedika

,dil ipyne oerny iaxl iywnc seqal cr xhp

"l`eyd" wxtac :xn`z m`e .opaxl oicd `ede

iptlyxcp`xwna i`pz ibilt (` ,dv`rivn`aa)

xney `de ,'ek dxtd z` l`eyd opz :jixte ,eipt

xky xney jinrhile !ipzw `l eipt iptlc mpg

dpyn `iddc `nil ?`iyew i`n ?ipzw in eiptlc

migafc ipy wxtae `kd xaqwc ,`id oerny iax

:xnelyie !eiptl`le eixg`lyxcp`xwnc (a ,ck)

lr siqen e"iec meyn oerny iaxc [`nrh] mzdc

m`e ."d`iade" iab `kd opixn`ck ,oey`x oipr

enk,ediiexz`i`wc`kdopixn``li`n`e :xn`z

migqt) "dry lk" wxta "xekne dlk`e dppzz"

wxtae (` ,ciw oileg) "xyad lk" wxtae (a ,`k

"ziaxne jyp" iabe ,(` ,k)dxf dcearzkqnc`nw

inc `lc ?(` ,`q `rivn `aa) "jyp edfi`" wxta

edine .(a ,al) oiyecwc`nwwxta "zxcdemewz"l

la` ,edpip ilin ixzc ,"dlk`e dppzz"l inc `l

i`d ikc ,i`w `cg "erav`a"c ,`zlin `cg `kd

rxkd mdl oi`c ze`xwn dyng oiwlgn `peb

:`nizike ."mwe" "xex`""micweyn""xgn""z`"y

meyn :wlglyie !rxkd el didi`l inp "erav`a"

,"jrav`a gafnd zepxw lr zzpe" ogky`c

oeir jixve .(a ,ck) migafc ipy wxta opixn`ck

wicvl rexf xe`" :aizkc (` ,eh) ziprz zkqna

dxe`l miwicv :opixn`c ,"dgny al ixyile

enk ediiexz` iniiwc opixn``le ,dgnylmixyie

."dlk`e dppzz"àìàoerny iaxc `nrh epiid

`l elit` Ð oey`x oipr lr siqen e"ie d`iade

.yixc siqen e"ie ,eixg`le eiptl oerny iax yexci

slinl siqen e"ie opixn` `l "ozpe ...gwle" iabe

,qxhpewa yxitck ,oinia dpizpn dlaw

dil dedc ,"ozpe"l "gwle" oia wiqtn "erav`a"c

m`e ."erav`a mcd on ozpe odkd gwle" azknl

xfrl` iax xn`c (a ,ck) migafc ipywxta :xn`z

dpiy ,dpizpa rav` xn`py mewn lk :reny oa

dxn`p okide ,xyk Ð dlawa ,leqt Ð dpizpa

lrzzpextdmcnzgwle"aizkcÐdpizparav`

eiptlyxcp`xwnxaqwe ,"jrav`agafndzepxw

oipr lr siqen e"ie :`nil .eixg`le eipt iptl `le

dil zil oerny iax xa xfrl` iax `nye !oey`x

e"ie yixc `l ,inp i` .oey`x oipr lr siqen e"ie

.eipt iptl `xwnd yexcl ick siqenéìâ`pngx

oerny iaxlc `kd rnynÐ 'ek oxd` ly ext iab

wxta opiwqnc ab lr s`e .dleqt xfa ext zhigy

e`l dhigy oerny iaxl (` ,ci) migafc `nw

wxta izyxitck ,icin `iyw `l Ð `id dcear

.(` ,d zegpn) `nwøîàå`akrn dtepz ax

zegpn) opzc ,iieyw`l ivnded oizipznnÐxifpa

`l` .df z` df oiakrn xifpay oipin ipy :(` ,fk

meyn ,inp i` .axc` axc iieyw`l dil `gip

,zepaxw x`ya devn ixiy `idy ,dtepz elit`c

.xifpa zakrnøîàå.(` ,gr) "dcezd" wxta `zi` onwlÐ xifp inly zeaxl einly xnäøåú`lÐ`aekir dweg opixn`c mewn lkc ,mz epiax xne`Ðdxez `ira `l dwege dweg `ira

mzdsilickakrnc,micbaxqegnndwegdweg`iz`?olpnoii iiezy,lligcarm`c :yexit ,micbaxqegnogky`:opixn`c.(` ,gi)migafc ipywxtyixadlopitlideydxfbn`l`,`zernynn

.dwege dxez iradedc ,`zernynn oizrnyaxninl iraded i`ce`xwirn ,edine ?deydxfbslinl ildnl ,`ed`zernynnm`e .akrl oii iiezys`Ðlirl

ä÷åçmeyl `z` dxezc :xnel yie !il dnl odk `l` :jixtc ,dpedk `ira `l rav` iab (` ,i zegpn) `nw wxta jixt `peb i`dkc ?`z` i`nl dxeze :xn`z m`e Ð dxez `ira `l

.dyxcéðàùå,mly dyxbn :`pngx xn` ikd dpin rny Ð "dpnyne dyxbn" azke "onyne yxbn" azkinl ivnc :qxhpewa yxit Ð dpnyne dyxbn `xw xn`c mzd

yxb :l`eny xn`c jenqae .leqt `edy lk xqig m`y ,mly dpnyn
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף יט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zegpn(ipy meil)

wxyïéákòî ïîLå Nøbdgpnaøçà øác ïéàåipicn xg` oic-] ¤¤¨¤¤§©§¦§¥¨¨©¥
[dgpnd,ákòîaezkd epcnil ,dgpna 'dweg' dxn`py it lr s`e §©¥

.aekir jkn cenll oi`y
:dgpna miakrn mipic el` zwelgn d`ian `xnbdàôebaeyp - ¨

,mze` x`ape ax ixac mvrløéæçäL íB÷î ìk ,áø øîà[dpyy-] ¨©©¨¨¤¤¡¦
Bðéà äçðî úøBúa áeúkä Eì`aàlàxn`p df oicy cnll.ákòì §©¨§©¦§¨¥¤¨§©¥

,øîà ìàeîLewxïîLå Nøbaezkd mda dpyyøác ïéàå ,ïéákòî §¥¨©¤¤¨¤¤§©§¦§¥¨¨
øçà[dgpnd ipicn xg` oic-],ákòî.aezkd exifgdy it lr s`e ©¥§©¥

:`xnbd dywnåikììàeîLdgpnd ipicn xg` oic lkáb ìò óà §¦§¥©©©
àø÷ déa àðúcaezkd ea dpyy -déì àákòî àìakrn epi` - ¦§¨¥§¨Ÿ§©§¨¥

.akrn aezkd ea dpyy lk i`ce `lde ,ezhiy itl
ax zwelgn z` `xnbd zyxtn `iyewd gkn:dpey ote`a l`enye

àø÷ déa àðúc àëéä ìk ,àlàaezkd ea dpyy mewn lk -éàcå ¤¨¨¥¨¦§¨¥§¨©©
àákòî,akrn i`ce -a àëäåoicéâìôéî à÷ 'Böîe÷a Böîe÷ àìî' §©§¨§¨¨§§Ÿ§§§¨¦§§¦

,l`enye ax miwleg -,àéðúcdvinw oica cg` mewna xn`p`xwie) §©§¨
(a amXn unwe','Böî÷ àìîxn`p sqep mewnae(g e `xwie)mixde' §¨©¦¨§Ÿª§§¥¦

EPOn,'Böî÷acenll yi aezkd oeyl iepiy jezneLjixv odkd ¦¤§ª§¤
j` ,ecia epiide ynn evnewa uenwläNòé àlilkäcîzcnk Ÿ©£¤¦¨

evnewìzlihp jxevdõîBw,l`enye ax miwleg df oicae .df ilka §¤
àä ,øáñ áø,ilka unewd z` lehi `ly ,df oic -déa àðz énð ©¨©¨©¦§¨¥

àø÷,akrl aezkd dpy ea mb -áéúëcmeid zepaxwa xn`py - §¨¦§¦
mi`elinl ipinyd(fi h `xwie)lîéå äçðnä úà áø÷iå','äpnî Btë à ©©§¥¤©¦§¨©§©¥©¦¤¨

.ilka `le ynn etka dgpnd z` `lnl daegy jkn cenll yie
ìàeîLey iptn ,akrl df oica aezkd dpy `l xaeq'úBøBc' §¥

ïðéôìé àì 'äòM'îoicn mler zexecl ebdpiy mipic micnl oi` - ¦¨¨Ÿ¨§¦©
ipinyd meil xn`p 'etk `lnie' weqtdy oeikne ,ezryl xn`py
,evnew zcnk ilk dyri `ly zexecl epnn cenll oi` ,mi`elinl

.akrn epi`e dxeza df oic dpype xfg `l ok m`e
:`xnbd dywnéìé àìåìàeîL óoic cnel epi` l`eny ike - §Ÿ¨¦§¥

lî úBøBcdze`l xn`py oicïðúäå ,äòMdpyna epipy `lde - ¦¨¨§¨§©
(.gt migaf)çlä éìkzexrw oebk ,migl mixacl miynynd zxy ilk - §¥©©

,onyle oiil ,mcl zeynynd zewxfneïéLc÷îsebd zyecwaúà §©§¦¤
çlä.mkezl ozipdLáé úcîemixacl miynynd zxy ilke - ©©¦©¨¥

miynynd 'oexyr ivg'e 'oexyr' mi`xwpd milk oebk ,miyai
,zegpnlLáiä úà ïéLc÷î.mkezl ozipdïéLc÷î çlä éìk ïéàå §©§¦¤©¨¥§¥§¥©©§©§¦

Láiä úà,jka ycwzn epi` gld ilk jezl yai epzpyk -àìå ¤©¨¥§Ÿ
çlä úà ïéLc÷î Láé úcîepi` yaid zecn jezl gl epzpyk - ¦©¨¥§©§¦¤©©

.ycwznìàeîL øîàåmiycwn mpi` gld ilky dpynd ixac lr §¨©§¥
,yaid z`eðL àìdf oic dpyp `l -àlàoiprlúBcîoebk ,gld Ÿ¨¤¨¦

,dcicn jxevl gynp df ilky xg`ny ,bele oid zcicnl ieyrd ilk
,mycwn epi` ok lr ,miyai mixac cecnl egeka oi`eìáàgl ilk £¨

oebk ,mzcicnl `le migl mixac mkezl zzl miieyrdúB÷øæî¦§¨
,ezwixfe mcd zlawl zeieyrdïéLc÷î,mkezl ozipd yaid z` §©§¦

,miyai mixac zlawl mb miie`x mdy iptnáéúëcxn`py - ¦§¦
mi`iypd zepaxwa(bi f xacna)epaxw mr `iad mi`iypdn cg` lky

miraW sqM cg` wxfn ,DlwWn d`nE miWlW zg` sqM zxrw'©£©¤¤©©§Ÿ¦¥¨¦§¨¨¦§¨¤¨¤¤¦§¦
,WcTd lwWA lwWúìñ íéàìî íäéðLixd ,'dgpnl onXa dlElA ¤¤§¤¤©Ÿ¤§¥¤§¥¦Ÿ¤§¨©¤¤§¦§¨

dgpnl zleqd z` zzl xyt` migl mixacl ieyrd wxfna s`y
z` s` miycwn zewxfny l`eny xaeq ok lre ,yai xac `idy
mi`iypd zepaxwn zexecl bdepd oic cnly l`eny ixacne .yaid
cnli `l ok m` recne ,dryn zexec cnely gken ,mzryl ebdpy
xn`py 'FRk `Nnie' weqtdn ecia dvinw oica aekir l`eny©§©¥©

.mi`elina
e ,dryn zexec cnel l`eny oi` mlerl :`xnbd zvxzníúä éðàL̈¦¨¨

iptn dryn zexec cenll xyt` mdny ,mi`iypd zepaxwaàðúc¦§¨
ïéðîéæ øñéøz àø÷ da.minrt dxyr mizy aezkd mazke xfgy - ¨§¨§¥©¦§¦

aezkd xifgdy mewn lky ax ixac lr zeywdl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywn .akrl `l` epi` dgpn zxezaàðäk áø déì eøîà̈§¥©©£¨

,áøì éqà áøåcenll yi dgpn ipica aezkd dpyy mewn lka ike §©©¦§©
,aekir jknéøäåoica,äLbäl` dgpnd z` yibdl aezkd deivy ©£¥©¨¨
,gafnd oxwàø÷ da àðúcaezkd da dpyy -åok it lr s`àì ¦§¨¨§¨§Ÿ

àákòî.'dxiyk ,yibd `l' epizpyna epipyy enk ,zakrn dpi` - §©§¨
:`xnbd zvxzndéa àðz ïàî,df oic dpye xfg `xwn dfi`a ike - ©§¨¥

weqta m`dáéúëc(f e `xwie)'eéða dúà áø÷ä ,äçðnä úøBz úàæ ¦§¦§Ÿ©©¦§¨©§¥Ÿ¨§¥
'ä éðôì ïøäàixde ,'gAfOd ipR l`àeä íB÷î dì òBa÷ì ,àeää ©£Ÿ¦§¥¤§¥©¦§¥©©¦§©¨¨

àúàcz` miyibn gafna mewn dfi`l cnll ick xn`p df weqt - ©£¨
.aekir epnn cenll oi` okle ,dgpnd

:dybdd mewn lr cnln df weqty di`x `xnbd d`ianàéðúc, §©§¨
xn`p(my)oxd` ipA DzF` axwd'ìBëé ''ä éðôìdybdd `dzy ©§¥¨§¥©£Ÿ¦§¥¨

áøòîa,lkidd cbpk ,'d iptly cvd edfy ,gafndøîBì ãeîìz- §©£¨©§©
aezkd epcnln,'çaænä éðt ìà'len l` zeidl dkixv dybddy ¤§¥©¦§¥©

.gafnl miler eay yakd myy ,enexc cvn ,gafnd iptéàm`-] ¦
[xn`py itkìBëé ,'çaænä éðt ìà'dybdd `dzyacvíBøã,ynn ¤§¥©¦§¥©¨§¨

,''ä éðôì' øîBì ãeîìz,gafnd axrna zeidl dkixv dybddyàä ©§©¦§¥¨
ãöék,zexzeqd zeiernynd izy z` ayiil yi cvik ok m` - ¥©
dLébîdgpnd eay ilkd mr rbep -úéáøòî úéîBøc ïø÷aly ©¦¨§¤¤§¦©£¨¦
,gafndBiãå ,ïø÷ ìL dceç ãâðkmiweqtd z` miiw ixdy ,jka §¤¤¨¤¤¤§©

.'gafnd ipt l`'e ''d iptl'
mexca `ed dybdd mewny xfril` iax zrc z` d`ian `ziixad

:gafndøæòéìà éaøe wleg,øîBàrnyny ''d iptl' xn`py xg`n ©¦¡¦¤¤¥
,mexc cv rnyny 'gafnd ipt l`' xn`pe ,axrn cvìBëémiiwiy ¨

y ,mheytk mdipyäpLébémbïø÷ ìL dáøòîìgafnd(Bà)mbe ©¦¤¨§©£¨¨¤¤¤
ìL dîBøãìdzøîà ,ïø÷,`ed llkdy ,jk lr aiydl jl yi -ìk' ¦§¨¤¤¤¨©§¨¨

ãçà ,úBàø÷î ézL àöBî äzàL íB÷îmdníéi÷îe Bîöò íéi÷î ¨¤©¨¥§¥¦§¨¤¨§©¥©§§©¥
Bøéáç,ipyd `xwnd ixac mb `linn eniiwzi eniiwz m` -åeli` £¥§
ãçàmdníéi÷îz` wxBøéáç úà ìháîe Bîöòmiiwzyky - ¤¨§©¥©§§©¥¤£¥

,exiag ixac elhazi df `xwnúà ïéçépî`xwndBîöò íéi÷nL ©¦¦¤¤§©¥©§
,Bøéáç ìháîe,xg` `xwn ixac elhaziy ote`a eze` miniiwn oi`e §©¥£¥

ïéNôBúå[miniiwne-]úà`xwnd.Bøéáç íéi÷îe Bîöò íéi÷nL §§¦¤¤§©¥©§§©¥£¥
,el` miweqta okleøîBà äzàLkLzernyn itk miiwl `az m` - ¤§¤©¨¥

weqtd''ä éðôì'yibdl,áøòîaok m`äzìhaweqtd z`éðt ìà' ¦§¥§©£¨¦©§¨¤§¥
'çaænäyibdl ernynyøîBà äzàLëe ,íBøãamiiwz m` eli`e - ©¦§¥©§¨§¤©¨¥

weqtd z`'çaænä éðt ìà'yibdläzîéi÷ ,íBøãaweqtd z` mb ¤§¥©¦§¥©§¨¦©§¨
,''ä éðôì'yibdle 'gafnd ipt l`' `xwnd meiw z` sicrdl yi okl ¦§¥

.''d iptl' weqtd mb eil`n miiwzn dfae ,gafnd mexca
:xfril` iax ixac lr `xnbd dywnäzîéi÷ àëéäådz` xy`k - §¥¨¦©§¨

gafnd mexc `lde ,''d iptl' weqtd z` zniiw okid mexca yibn
.lkidd cbpk epi`:`xnbd zvxznàpz éàä øáñ÷ éMà áø øîà- ¨©©©¦¨¨©©©¨
xaeq xfril` iaxéà÷ ïBôöa çaæî délekoetva cner gafnd lk - ¥¦§¥©§¨¨¥

okle ,lkidd gzt rvn` cbpk oeekn did inexcd edvwe ,dxfrd
iptl' mbe 'gafnd ipt l`' mb ,miweqtd ipy z` miiwn mexca dybda
miiwn epi` axrna dybda eli`e ,`ed lkidd gzt cbpk ixdy ''d

.'gafnd ipt l`' `le ''d iptl' `l`
:ax ixac zernyn lr zeywdl zxfeg `xnbdé÷úîàðeä áø dì ó ©§¦¨©¨

aezkd xifgdy mewn lky xn`y ax ixac lr `ped ax dywd -
e ,akrn epi` aezkd xifgd `ly lke ,akrn dgpn zxezaéøäoic £¥

zpizpçìî,zepaxwd lràø÷ déa àðz àìcaezkd ea dpy `ly - ¤©§Ÿ§¨¥§¨
åok it lr s`déa àákòî,aekir ea yi -àéðúcxn`p ,`ziixaa §§©§¨¥§©§¨

miycwdn mipdkl zepzipd zepznd oiprl(hi gi xacna)'çìî úéøa§¦¤©
àåä íìBò'KY` LrxflE Ll 'd iptlàäzL ¨¦¦§¥§§©§£¦¨¤§¥
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oifge` mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

ïîùå ùøâ.`akrne aezkd oda xifgdc `ed -áëòî øçà øáã ïéàåit lr s`e -

.aezkd ea xifgdy'åë àø÷ äéá àðúã áâ ìò óàå.dinza -åöîå÷ àìîaizk -

`l ,uenwi ecia :dipin yxcinl "evnewa" aizke dixeaca ipy xcd .`zkec cga

.evnew zcnl ilk dyriåôë.lqt ilka unw m` ,jklid .ilk `le -äòùî úåøåã
ïðéôìé àìonye yxbc dxfg :xn`w ikd -

exfgedy ,dznbec oke ,`aekirl i`z`c `ed

`l "etk `lnie" la` ,zexec zgpn dxeza

.`id dxfgåðù àì`l` ,yai yicwn oi`c -

`ifg `l dcn lkc ,bele oid oebk gl zcna

zcna bele oide ,zecnl dizlinl `l` dil

.`kil yaiúå÷øæî ìáà,mc ilk ody -

.mi`iypn `nrh silie ,yai zlq oiycwn

!dryn zexec xnb `nl`äá àðú ïàî-

dze` axwd" - da dpy `xwn dfi` ,xnelk

'd iptl oxd` ipa."áøòîá ìåëéxiwa -

'd iptl" epiid ,gafn ly iaxrncbpk - "

.axrna lkidc ,lkidd gztøîåì ãåîìú
çáæîä éðô ìà,mexc df gafnd ipte -

.mexca yakdy

ïø÷ ìù äãåç ãâðë,ci) dheqc ipy wxta -

."eic" i`n ,jixt (aäîåøãì äáøòîìo`k -

.o`keéà÷ äøæò ïåôöá çáæî äéìåëgzte -

ivga gafnd lkc oeike .dxfr rvn`a lkid

zinexc xiwc gkzyi` ,oetva ea cner dxfr

,lkidd (ld`) gzt iptl dlk gafn ly

'd iptl" gafn ly enexc `xwpe."
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dxfga `nrh ilzc ,df z` df mixzeq eixac rnyn ,akrn xg` xac oi`e oiakrn onye

`nw wxta dipin opiyxcc ,"dzlqn"c `xw iziin `l i`n` :dyw cere !`xizi `"da `le

aezkd dpiy mrhn inp ikdc [dpin rny] ,dleqt `edy lk xqig m`y (a ,h zegpn)

jinqe ,aezkd eilr dpyc irac df z` df eakriy oiprl ixiin `kdc ,d`xpe !xn`w

aizk xnerd zgpn iabc ,"dpnyne dzlqn"`

zegpn x`yae ,"dpnyne dyxbn" (a `xwie)

"dzlq"e "dyxb"e ,"dpnyne dzlqn" aizk

zleq iab (` ,fk) oiwxita onwle .zleq lkd

"dpnyne dyxbn" iziin df z` df oiakrn onye

akrn oherinc iabl la` ."dpnyne dzlqn"e

iab oke ."dpnyne dzlqn" iziin oaex z`

iabl la` ,akrl dpy ira `l diytpc `aekir

.akrl dpy ira df z` df oiakrn

åöîå÷áwxta Ð unewl dcn dyri `ly

`ln" :opiyxc (` ,`i zegpn) `nw

."evnewa" xnel cenlz ?uxean leki Ð "evnew

.dpin zrny izxz

ìàåîùå`d Ð opitli `l dryn zexec xn`

`nw wxta slinl `xif iax irac

mewn lkc "dpnn etk `lnie"n (a ,h zegpn)

`nwezn `l Ð oini `l` epi` "etk" xn`py

"ci" "ci" :`ax wiqnc `de .`pwqna dizlin

oiprl rxevnc cin "etk `lnie" silic ,dvinwl

zeey zexifb x`yc oeik `ny Ð zexecle dvinw

xn`c `de .jd inp opicar zexecl lbxe of`c

:(` ,q) "miycw iycw" wxta migafa xfrl` iax

,dgpn ixiy epiba oilke` oi` mbtpy gafn

gafnd lv` ike ,"gafnd lv` delk`e" xn`py

da `veik ogky`c mzd ip`y Ð 'ek delk`

,mbtpy gafn :lirl mzd yixcc ,zexec iycw

zgafe" xn`py ,oileqt my ehgypy miycw lk

zexec `kd sili `lc ,yxtl oi` la` .'ek "eilr

ini dray lk oxd` jpgzpc meyn dryn

i`n ok m`c ,etka dvinw dyre mi`elnd

zewxfn la` :l`eny xn`c `dn jixtw

,cere ?"zleq mi`ln mdipy" aizkc miycwn

iab (` ,`w) "mei leah" wxta migafa opixn`

zrny m` :dynl oxd` el xn`y ,zepip`

iycwa zrny `l ,zepip` dxzedy dry iycwa

,yexita el xn`p jk mzd `ny ,edine .zexec

dry silic axl dil `iyw ikd e`l i`c

"oicd xnbp" wxta `xw irac `de .zexecn

`le ,dliwqe diixi zexeclc (` ,dn oixcdpq)

dxiar` `nlicc ,`kdl inc `l Ð ipiqn sili

`de .zexiar x`ya `le izxz aiigin ipiqc

ipiq yi`c olpne ,'ek "yi` m` dnda m`" aizkcn dl sili seqalc ,rcz .`nlra `zlin ielb mzd Ð `l e` zexecn dry opitli ?dnka ipiq xey :(a ,eh) oixcdpqc `nw wxta irac

,mzd ip`y Ð xyt` i`yn xyt` oipc oi`c meyn `l` bilt `l biltc o`n elit`e ,mixvn gqtn zexec gqt (a ,at) "dcezd" seqa onwl opitlic `de !zexecn silic e`l i` lecb odka

gln xibxb ecia dlre unw :(` ,e zegpn) `nw wxta `pz `d ,dryn zexec sili `lc meyn lqt `l unewl dcn :`kd xaqwc l`enyl ,wcwcl jixve .ith slinl jiiy gqtn gqtc

!"etk `lnie"n e`l i` ,dpyy epivn `le ,"evnewa" "evnew `ln" aizkcn ,`xnba mzd dil yixc diteb `xw i`dne .leqt xzide xqgd unewd exn`y iptn ,lqt dpeal ly hxew e`

!iwtp `xw i`dn ediiexzc oeik ,akrn inp unewl dcn oiprl mb ok m` ,akiry ol xazqn aezkd dpy `la i`e

éìë.(a ,g zegpn) `nw wxta izyxit Ð gld z` oiycwn gldàðúãln oi`e cg`k oi`ad oiaezk ipy eedil ,daxc` :zeywdl oi` Ð ipnif xqixz `xw dia.oicnàåääreawl

`le ,gafnl jenq yakd lr `pin` ded "aixwd"n i` :xnel yie !akrl aezkd dpyc xnel "dyibde" dil xzii`e ,"aixwd"c `xwn opirny mewn zeriaw :xn`z m`e Ð mewn dl

.yakl mixai` zkled ef :(` ,i zegpn) `nw wxta opixn`c "dgafnd lkd z` odkd aixwde" ogky`ck ,ynn gafnd lrãâðëly ecegi`n :wiic (a ,ci) dheqc ipy wxta Ð eice oxw

:xnel yie ."oiic" i`n :wcwcn oi` ,ozry oiic miypd lk iab (` ,a) dcp yixae .gafnl envr zleqd yibie ilkd on dpxiqiy :yexit ,dteb dgpnk dybd iraiz jzrc `wlq :ipyne ?"eice"

.minkge lldn iwet`l "oiic" ipzinl xity jiiy mzdcäáøòîìdyibn `lde ?exiag lhane envr miiwn i`n ok m` :`iywe .o`ke o`k :qxhpewa yxit Ð oxw ly dnexcl oxw ly

ziaxrn gexa dyibn m`e ,exiage envr miiwny z` oiqtezc ,`gip `zyde .dvxiy gex dfi`l :yexit ,oxw ly dnexcl e` :mixtqa opiqxb (a ,bq) "miycw iycw" wxt migafae !o`ke o`k

oxwl jenq mexc gexa dyibn m`e .mexca ey`xe oetva ekixic akeyy mc`k Ð "dpetv gafnd jxi lr" :(a ,aq) migafa opixn`ck ,mexc epiidc gafnd ipt lhan `vnp Ð oxwl jenq

'd iptl" df mby ,mdipy miiwn `vnp Ð ziaxrngafn ly enexc `vnpe ,mexca ynge oetva yng lkid ly egzt zen` xyr `vnpe ,dxfr rvn`a rvenn lkide ,oetva gafn dilekc ,"

'd iptl" dia `pixw `lc ,oxwdn wgxzdl leki epi`e .gztd iptl'd iptl" `pixw `le ,migpen axrne gxfnc ,dxepn ipw xacl oniqe .epnn aexw yic oeik ,"ab lr s` ,jenqd xpa `l` "

.(a ,et zegpn) "zepaxw lk" wxta onwl yxt`y enk ,"iaxrn xp" ixw zeigxfn zexp ipy ly ipy xp ,edine .ef xg` ef zg` gexa zexecq olekcéøä`pwqna Ð `xw dia `pz `lc gln

gln zixa `ipzc .zegpna `l` xg` aekir `vn `ly rnyn Ð xifgdy mewn lk :ax xn` xn`wcnc jzrc `wlq `zyde .inc `xw dia `pzc o`nk Ð zixa dia aizkc oeik :ipyn

zepzn iab `l` zepaxw iab aizk `l "`ed mler gln zixa" la` ."jzgpn lrn jidl` zixa gln ziayz `l" :"`xwie" zyxta aizkc `xw `ede ,"zixa gln" :qixb mz epiax .`ed mler

:`xtiqa aezky "dgpn ilr ixd xne`d"c (a ,`k) `ziixaa onwl oke .akrl glna aezkd dpyc ogky` ok m` ,gln oeyla `pngx diwt`cn opiyxcc xnel ivnz m`e ,(gi xacna) dpedk

.mipdk zxeza dl yixc "ziayz `le"c `xwc ,"zixa gln" mz epiax inp qixb Ð "mler zixa l`xyi ipa z`n" xne` `ed oldle ,"`ed mler gln zixa" xnel cenlz
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,àôeb .ákòî øçà øác ïéàå ,ïéákòî ïîLå Nøâ¤¤§¤¤§©§¦§¥¨¨©¥§©¥¨
äøBza áeúkä Eì øéæçäL íB÷î ìk :áø øîà̈©©¨¨¤¤¡¦§©¨©¨
ïîLå Nøâ :øîà ìàeîLe .ákòì àlà Bðéà äçðî¦§¨¥¤¨§©¥§¥¨©¤¤§¤¤

ìå .ákòî øçà øác ïéàå ,ïéákòîìò óà ,ìàeîL §©§¦§¥¨¨©¥§©¥§¦§¥©©
ìk ,àlà !?déì àákòî àì àø÷ déa àðúc áb©¦§¨¥§¨¨§©§¨¥¤¨¨
àìî"a àëäå ,àákòî éàcå àø÷ déa àðúc àëéä¥¨¦§¨¥§¨©©§©§¨§¨¨¦§Ÿ
"Böî÷ àìî" :àéðúc .éâìtéî à÷ "Böîe÷a" "Böîe÷§§§¨¦©§¦§©§¨§Ÿª§

"Böî÷a"¯àä :øáñ áø ;õîBwì äcî äNòé àlL §ª§¤Ÿ©£¤¦¨©¤©¨©¨
äçðnä úà áø÷iå" :áéúëc ,àø÷ déa àðz éîð©¦§¨¥§¨¦§¦©©§¥¤©¦§¨
àì äòMî úBøBc :ìàeîLe ,"äpnî Btë àlîéå©§©¥©¦¤¨§¥¦¨¨¨

.ïðéôìé¯éìé àìå:ïðúäå ?äòMî úBøBc ìàeîL ó ¨§¥©§¨¨¥§¥¦¨¨§¨§©
úà ïéLc÷î Láé úcîe ,çlä úà ïéLc÷î çlä éìk§¥©©§©§¦¤©©¦Ÿ¨¥§©§¦¤
úcî àìå ,Láiä úà ïéLc÷î çlä éìk ïéàå ,Láiä©¨¥§¥§¥©©§©§¦¤©¨¥§Ÿ¦Ÿ
àlà eðL àì :ìàeîL øîàå ;çlä úà ïéLc÷î Láé̈¥§©§¦¤©©§¨©§¥Ÿ¨¤¨
íéàìî íäéðL" :áéúëc ,ïéLc÷î úB÷øæî ìáà ,úBcî¦£¨¦§¨§©§¦¦§¦§¥¤§¥¦

¯ !"úìñ.ïéðîéæ øñéøz àø÷ da àðúc ,íúä éðàL Ÿ¤¨¥¨¨¦§¨¨§¨§¥¨¦§¦
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.dlirnn cge ,d`nehn cge ,xzepn ihernl cg ,mca iaizk i`xw `zlz :(` ,q) "el e`ived" wxta `nei zkqna yxtnck ,icin `kil mcae .dlirne ,"miyicwn md
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àîéà`nw `llk `nipe :yexit Ð zxzn mbe dl daeg mi`a mixg`y yxetn hxtd dn

gkenck ,oiccv ipy opira Ð `wec `xza `llk xn`c o`nl elit` ,inp i` .`wec

`nye .(a ,dl xifp) "oipin dyly" wxta oeir jixve .(` ,gk oiaexr) "oiaxrn lka" yixa

.cv cga `l` cenlzdl dil iaiyg `l zenewn dylye mipy zenewn yi

êéøèöéàãîjpdc llkn jzgpn lrn

Ð cv cga eziin edlek

jenqae .cv cg `l` dil zilc ,mc enk :yexit

jpd dil iaiyg `l mca ,daxd oiccv dpen

rnync ,mc `ia` :`ziixaa ipzwc `de .oiccv

daxn iziid "jzgpn lrn" aizk `l i`c `pyil

rnynck oiccv ipy jixvn iziid daxc`e ,mc

,yexcl ie`x did jky zn`d hwp `pzd Ð `kd

,oiccv ipy irapc zeywdl o`k dreh cenlzde

ibq jytp dnnc weqtd jezn el giken uxznde

.cv cgaàîéàåjixa` lrn `le jzgpn lrn

mixg`y Ð cv cg `l` `kil mixa`a :yexit Ð

dne ,dzenk xizny Ð cv cg mcae ,daeg mi`a

!`kti` `ni` ?mc hrnle mixa` zegcl zi`x

ïëùaezk Ð 'ek dl daeg oi`a mixg`

oi`e "`"nh p"ay`" oniq mixtqa

:mz epiax yxtne .dpexg` sl` yxtn cenlzd

itle .oilke` gelnl zelibxy ,dzenk lke`

.yxtl cenlzd yg `l ,`xnege `lew df oi`y
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:øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,çìîa äøeîà úéøa§¦£¨§¤©¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
úéøa" ïläì øîàðå ,"àeä íìBò çìî úéøa" ïàk øîàð¤¡©¨§¦¤©¨§¤¡©§©¨§¦
äpeäk àìa úBðaøwì øLôà éàL íLk ,"íìBò úpäk¯ §ª©¨§¥¤¦¤§¨©¨§¨§Ÿ§¨

áø :óñBé áø øîà !çìî àìa úBðaøwì øLôà éà Ck̈¦¤§¨©¨§¨§Ÿ¤©£©©¥©
çìî àì :øîàc ,déì àøéáñ ïãéc àpúk¯øîà .øLk §©¨¦©§¦¨¥§¨©Ÿ¨©¨¥£©

¯ éîð ÷öé àì ,éëä éà :ééaà déì,àlà ?ììk ÷öé àì ¥©©¥¦¨¦Ÿ¨©©¦Ÿ¨©§¨¤¨
¯ éîð àëä ;øæ àlà ïäk ÷öé àì!øæ àlà ïäk çìî àì Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨¨¨©¦Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨

?çaæî éaâì áø÷ øfL Ezòc ìò äìòz éëå :déì øîà£©¥§¦©£¤©©§§¤¨¨¥§©¥¦§¥©
àðúc ïàîk ,úéøa déa àáéúëc ïåék :àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨¥¨¦§¦¨¥§¦§©¦§¨
ïaø÷ ìëå" :áéúëäå ?àø÷ déa àðz àìå .àéîc àø÷ déa¥§¨¨§¨§¨§¨¥§¨§¨§¦§¨¨§©

!"çìîz çìna Eúçðî¯:àéðúãëì déì éòaéî àeää ¦§¨§©¤©¦§¨©¦¨¥¥§¦§©§¨
íãå íéöò eléôà éðà òîBL ,çìîa ïaø÷ øîàð eléà¦¤¡©¨§¨§¤©¥©£¦£¦¥¦§¨
úãçeéî äçðn äî ,äçðî :øîBì ãeîìz ?ïaø÷ eàø÷pL¤¦§§¨§¨©§©¦§¨©¦§¨§¤¤

dì äáBç ïéàa íéøçàL¯äáBç ïéàa íéøçàL ìk óà ¤£¥¦¨¦¨¨©¨¤£¥¦¨¦¨
úøznL úãçeéî äçðn äî éà .dì¯,øéznL ìk óà ¨¦©¦§¨§¤¤¤©¤¤©¨¤©¦

äðeòè dlek äçðî àäz ìBëé .Eîc ìòî àìå ,"Eúçðî ìòî" :øîBì ãeîìz !øéznL íc àéáà̈¦¨¤©¦©§©¥©¦§¨¤§Ÿ¥©¨§¨§¥¦§¨¨§¨
"ïaø÷" :øîBì ãeîìz ?çìî¯àlà éì ïéàå .çìî äðeòè dlek äçðî ïéàå ,çìî ïeòè ïaø÷ ¤©©§©¨§¨¨§¨¨¤©§¥¦§¨¨§¨¤©§¥¦¤¨

ïépî ,ãçà éìëa dnò äàa ïkL äðBálä úà éðà äaøî ?äðBálä úà úBaøì ïépî ,äçðî õîB÷¤¦§¨¦©¦§©¤©§¨§©¤£¦¤©§¨¤¥¨¨¦¨¦§¦¤¨¦©¦
úçðîe ,íéðäk úçðî ,úøèwäå ,ïéëéæáa äàaä äðBáìe ,dîöò éðôa äàaä äðBálä úà úBaøì§©¤©§¨©¨¨¦§¥©§¨§¨©¨¨§¨¦¦§©§Ÿ¤¦§©Ÿ£¦¦§©
íéLã÷ éøeîéàå ,íéLã÷ éLã÷ éøeîéàå ,íLà éøeîéàå ,úàhç éøeîéà ,íéëñð úçðîe ,çéLî ïäkŸ¥¨¦©¦§©§¨¦¥¥©¨§¥¥¨¨§¥¥¨§¥¨¨¦§¥¥¨¨¦

ðaø÷ ìk ìò" :øîBì ãeîìz ?ïépî ,óBòä úìBòå ,äìBò éøáàå ,íél÷."çìî áéø÷z E:øî øîà ©¦§¥§¥¨§©¨¦©¦©§©©¨¨§¨§©§¦¤©¨©©
dnò äàa ïkL äðBálä úà éðà äaøî ?äðBálä úà úBaøì ïépî ,äçðî õîB÷ àlà éì ïéà¥¦¤¨¤¦§¨¦©¦§©¤©§¨§©¤£¦¤©§¨¤¥¨¨¦¨

!dì äáBç ïéàa íéøçàL úãçeéî äçðn äî :zøîà àäå .ãçà éìëa¯ïaø÷ :àîéà ,øîà÷ éëä ¦§¦¤¨§¨£©§§©¦§¨§¤¤¤£¥¦¨¦¨¨¨¦¨¨©¥¨¨§¨
¯äçðîe ,ììk¯èøôe ììk ;èøt¯äçðî ,èøtaM äî àlà ììka ïéà¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯ §¨¦§¨§¨§¨§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨¦§¨¦¦¥©£¦¨

ðaø÷ ìk ìò" :øîà øãä !àì"E¯ììëe èøôe ììk ;ììëå øæç¯,èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà ¨£©¨©©¨¨§¨§¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨
ïéàác íéøçà .dì äáBç ïéàa íéøçàL ìk óà ,dì äáBç ïéàa íéøçàL LøBôî èøtä äî©©§¨§¨¤£¥¦¨¦¨¨©¨¤£¥¦¨¦¨¨£¥¦§¨¦

ìk óà ,íéöò ?eäéð éàî dì äáBç¯¯ eäéð dì äáBç ïéàác íéøçà :àîéà .íéöò,äðBáì ¨¨©¦¥¦©¨¥¦¥¨£¥¦§¨¦¨¨¦§¨
!íéëñð àkéàc ,íc éúééàå¯¯ .äiúLe äìéëà ?àîòè éàî ,eúàc àeä ïéøeîéà éãäa íéëñð §©§¥¨§¦¨§¨¦§¨¦©£¥¥¦§¨©©§¨£¦¨§¦¨

eäa àøMkúîc éëéä ék ,íéöò ìáà ,ãçà éìëa dnò äàa äðBáì àlà !äçîNå äøtk ,äaøcà©§©¨©¨¨§¦§¨¤¨§¨¨¨¦¨¦§¦¤¨£¨¥¦¦¥¦§¦§©§¨§
äçðî¯äáBç ïéàa íéøçàL LøBôî èøtä äî :àîéàå .úBðaø÷ eälek eäa àøMkúî éëä ¦§¨¨¦¦§©§¨§§¨§¨§¥¨©©§¨§¨¤£¥¦¨¦¨

àéøLc ,ïéëéæáa äàaä äðBáì ?eäéð éàîe ,úøzîe dì äáBç ïéàa íéøçàL ìk óà ,úøzîe dì̈©¤¤©¨¤£¥¦¨¦¨¨©¤¤©¦§¨©¨¨§¨¦¦§©§¨
¯ !àì àðéøçà éãéî ìáà ,íçìéøèöéàcî"Eúçðî ìòî" C¯ðäc ììkî ,Eîc ìòî àìåeälek C ¤¤£¨¦¥©£¦¨¨¦§¦§§¦¥©¦§¨¤§Ÿ¥©¨§¦§¨§¨©§

"Eúçðî ìòî" :øî øîà .ãö ãça eúà¯"Eúçðî ìòî" :àîéàå .Eîc ìòî àìå¯ìòî àìå ¨§©©¨©¨¥©¦§¨¤§Ÿ¥©¨§§¥¨¥©¦§¨¤§Ÿ¥©
éøáéà!E¯dì äáBç ïéàa íéøçà (ïîéñ à"îè ð"áùà) ïkL ,ééeaøì déì äåä íéøáà àøazñî ¥¨¤¦§©§¨¥¨¦£¨¥§©¥¤¥£¥¦¨¦¨¨

.dúBîk äìéòî ,dúBîk äàîeè ,dúBîk øúBð ,dúBîk õeça ,dúBîk íéMéà ,dúBîk§¨¦¦§¨©§¨¨§¨§¨§¨§¦¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zegpn(iyily meil)

çìna äøeîà úéøaglnl zixa dzxkpy df weqtn cenll yi - §¦£¨©¤©
,gln `ll xyk oaxw oi`e ,zepaxwdn wqti `ly.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨

øîBà ïBòîL éaøixdy ,xg` ote`a df oic yexcl yiyïàk øîàð ©¦¦§¥¤¡©¨
(hi gi xacna)ïläì øîàðå 'àåä íìBò çìî úéøa'(bi dk xacna)weqta §¦¤©¨¦§¤¡©§©¨

,qgptl `ed jexa yecwd ozpy zixaa xacnd','íìBò úpäk úéøa§¦§ª©¨
y dey dxifba 'zixa zixa' cenll yieúBðaøwì øLôà éàL íLk§¥¤¦¤§¨©¨§¨

,äpeäk àìa,xfa mixyk mpi`y,çìî àìa úBðaøwì øLôà éà Ck §Ÿ§¨¨¦¤§¨©¨§¨§Ÿ¤©
`ziixaa x`ean mipt lk lre .glnp `l m` xyk oaxwd oi`e

.aezkd da dpy `l `lde ,recne ,zakrn zepaxwd zgilny
:`xnbd zvxznáø ,óñBé áø øîàmda dpyy mipic wxy xn`y ¨©©¥©
,miakrn aezkddéì àøéáñ ïãéc àpúk`pzd ixack `ed xaeq - §©¨¦¨§¦¨¥

epizpyn ly,'øLk çìî àì' øîàciptn zakrn dgilnd oi` ok`y §¨©Ÿ¨©¨¥
.aezkd da dpy `ly

:sqei ax ly evexiz lr dywn iia`ééaà déì øîà,sqei axléà ¨©¥©©¥¦
éëädzyrp `ly 'gln `l' epizpyn ixac z` yxit axy jk m` - ¨¦

,oerny iaxe dcedi iax lr welgl df yexit lr jnqe ,llk dgiln
ok m`énð '÷öé àì'yxtl yi 'wvi `l' epizpyna epipyy dn mb - Ÿ¨©©¦

y,ììk ÷öé àì.zakrn dwivi ixdy ,jk xnel xyt` i`eàlài`ce Ÿ¨©§¨¤¨
y dpynd yexit,øæ àlà ïäk '÷öé àì'ok m`eénð àëäo`k mb - Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨¨¨©¦

y yxtl yi 'gln `l' oiprl,øæ àlà ïäk 'çìî àì'dgked lk oi`e Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨
.oerny iaxe dcedi iax lr welgl dpyndn

:`xnbd zvxzndéì øîà'gln `l' yxtl xyt` i` ,iia`l sqei ax ¨©¥
,gafnd y`xa ziyrp dgiln ixdy ,xf `l` odkìò äìòz éëå§¦©£¤©

Ezòcxneléaâì áø÷ øfLdçaæîixde ,dgpnd z` my gelnl ©§§¤¨¨¥§©¥¦§¥©
xn`py enk gafnd l` axwzdl xfl xeq`(b gi xacna)ilM l` K`'©¤§¥

`ly epiid 'gln `l' i`ce `l` .'Eaxwi `l gAfOd l`e WcTd©Ÿ¤§¤©¦§¥©Ÿ¦§¨
iaxe dcedi iax lr wleg epizpyn ly `pzde ,llk dgpnd dglnp

.ax jnq eilre ,dglnp `ly dgpn milqetd oerny
:sqep uexiz zvxzn `xnbdàîéà úéòa éàålkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

dgilny oerny iaxe dcedi iax ixacl dcen ax mby ayiil
y xaeq `ed j` ,zakrndéa àáéúëc ïåékglna dxn`py - ¥¨¦§¦¨¥

àéîc àø÷ déa àðúc ïàîk ,'úéøa'eilr dpyy enk df ixd - §¦§©¦§¨¥§¨¨§¨
dpyy mixac wxy ezhiyl s` zakrn dgiln okle ,akrl aezkd

.miakrn aezkd mda
ped ax ixac z` xxal zxfeg `xnbd.dgilna aezkd dpy `ly `

:`xnbd dywnàø÷ déa àðz àìå,dgilna aezkd dpy `l ike - §Ÿ§¨¥§¨
áéúëäåxn`p `lde -(bi a `xwie)çìîz çìna Eúçðî ïaø÷ ìëå' §¨§¦§¨¨§©¦§¨§©¤©¦§¨

weqta aezkd dpy cine 'Lzgpn lrn Lidl` zixA gln ziAWz `le§Ÿ©§¦¤©§¦¡Ÿ¤¥©¦§¨¤
.'gln aixwY LpAxw lM lr' deive envr df©¨¨§¨§©§¦¤©

:`xnbd zvxzndéì éòaéî àeäädf weqta dxen`d zelitkd - ©¦¨¥¥
dkxvpìmixeht mixac el`e dgiln miperh mixac el` cnl §

,dgilnnàéðúãk`ziixaa(c"it dacpc `xeac `xwie mipdk zxez),eléà ¦§©§¨¦
çìna 'ïaø÷' øîàðglna oaxw lke' dgiln oica azkp did eli` - ¤¡©¨§¨©¤©

,'jzgpn oaxw lke' xn`p did `le 'glnzéðà òîBLcnel iziid - ¥©£¦
y jkneléôàdíéöògafnd iab lryíãådgiln miperh zepaxwd £¦¥¦§¨
iptnLmdmb'äçðî' øîBì ãeîìz .ïaø÷ eàø÷pdgpn dxn`p jkl - ¤¦§§¨§¨©§©¦§¨

epcnll 'glnz glna jzgpn oaxw lke' dgilnaúãçeéî äçðn äî©¦§¨§¤¤
dì äáBç ïéàa íéøçàLmivr dperhy jka zcgein dgpny myk - ¤£¥¦¨¦¨¨

,dzxhwdlìk óàln miperh mpi` zepaxwd x`yel` `l` dgi ©¨
dì äáBç ïéàa íéøçàLmce mivr e`vi ,mzxhwdl mivr miperhy - ¤£¥¦¨¦¨¨

.dgiln maiigl cenll oi` ok lre mivr miperh mpi`y
:weqta oeyld ltk z` yexcl `ziixad dkiynnéàyi ok` m` - ¦

dnecd mby cnlz ok m` ,dgpnl dnecd lk df weqtn zeaxl
yexcze ,dgiln oerh xg` oipra dgpnlúãçeéî äçðn äî©¦§¨§¤¤

úøznLoerh dlik`a dixiiy z` xiznd dgpnd unewy myk - ¤©¤¤
,dgilnìk óàxacøéznLjke ,dgiln oerh didi mixg`àéáàmb ©Ÿ¤©¦¨¦

z`ícxg`n zepaxwdL`edøéznz`e gafnl oaxwd ixeni` z` ¨¤©¦
.dgiln oerh `diy ,mipdkl exyaøîBì ãeîìzgln ziAWz `le' ©§©§Ÿ©§¦¤©

Lidl` zixA,'Eúçðî ìòî'jzgpn lrn' ,`ed herineìòî àìå §¦¡Ÿ¤¥©¦§¨¤§Ÿ¥©
,Eîc.gln oerh mc oi`y ¨¤

'jzgpn lrn' xn`py xg`n :weqtd zyxca `ziixad dkiynn
ìBëéyàäzddlek äçðîmiixiyde unewd -ãeîìz .çìî äðeòè ¨§¥¦§¨¨§¨¤©©§
øîBìlke'ïaø÷on dlerd wlgd wxy ,'glnY glOA Lzgpn ©§¨¨§©¦§¨§©¤©¦§¨

l dgpnd,ïaø÷`ed ,unewd epiidcïéàå ,çìî ïeòèddlek äçðî ¨§¨¨¤©§¥¦§¨¨
.çìî äðeòè§¨¤©

:`ziixad zl`eyådgilna dgpnd unew z` aiigl epcnly oeikïéà §¥
éìdgilna aiig didiy cenll,(äçðî) õîB÷ àlàeïépîcnlp ¦¤¨¤¦§¨¦©¦

äðBálä úà úBaøì.dgiln dperh `id mb `dzy unewd mr d`ad §©¤©§¨
:`ziixad daiynéìëa dnò äàa ïkL äðBálä úà éðà äaøî©§¤£¦¤©§¨¤¥¨¨¦¨¦§¦

,ãçà.dnr zglnp `id ok lre ¤¨
oiicre :le`yl `ziixad dkiynnïépîcnlpúBaøìdgilna aiigl ¦©¦§©

úà.dgpnd unewn ueg zepaxwd lkz` dpene zkled `ziixade ¤
:dgpnd unewn ueg gafnd iabl miaxwd zepaxwd ibeq lkäðBálä©§¨

dîöò éðôa äàaä,'dpeal ilr ixd' xn`y oebke ,dgpn ilaåok ©¨¨¦§¥©§¨§
dïéëéæáa äàaä äðBáìdze` mixihwne ,miptd mgl lr zpzipe §¨©¨¨¦§¦¦

,gafnd iab lr okn xg`lúøBèwäå.iniptd gafn iab lr daixwy §©§¤
mde ,dvinw mda oi`y zegpnd okeíéðäk úçðîacpzdy odk - ¦§©Ÿ£¦

,lilk dlery ezgpna cgein oic xn`p dgpnçéLî ïäk úçðîe- ¦§©Ÿ¥¨¦©
dler `id mbe ,mei lka lecbd odkd aixwny oiziag zgpn `id

.miyi`l lilkíéëñð úçðîemikqp oerhd oaxw lk ikqp mr d`ad ¦§©§¨¦
(h-c eh xacna).zxhwen dleke ,lr miaxwd dndad zepaxw lk oke

:md el`e ,gafnd iabéøeîéàoaxwéøeîéàå ,úàhçoaxw,íLà ¥¥©¨§¥¥¨¨
éøeîéàåmdy zepaxwd x`y,'íéLã÷ éLã÷'minlyd iyak epiide §¥¥¨§¥¨¨¦

xeaiv lyn zxvra miaxwd(hi bk `xwie),éøeîéàåd lkíéLã÷ §¥¥¨¨¦
déøáàå ,íél÷d oaxwäìBò,gafnd iab lr mlek mixhwenyúìBòå ©¦§¥§¥¨§©

óBòä,gafnd iab lr dlek zxhwen `id mbyïépîzepaxwd lky ¨¦©¦
.dgilna miaiig elld:`ziixad daiynìk ìò' øîBì ãeîìz©§©©¨

ðaø÷,'çìî áéø÷z Ex`ean ok m`e .dgilna miaiig zepaxwd lky ¨§¨§©§¦¤©
'Lzgpn oAxw lke' weqtd lky `ziixaaoi` jkle ,dyxcl jxvp 'ebe §¨¨§©¦§¨§

.dgiln oic aezkd ea dpyy jkn aekir cenll
:`ziixad jldn lr dywn `xnbdøî øîà,`ziixaa `aed -ïéà' ¨©©¥

,(äçðî) õîB÷ àlà éì,dgiln oerhyäðBálä úà úBaøì ïépî ¦¤¨¤¦§¨¦©¦§©¤©§¨
,dgilnl.'ãçà éìëa dnò äàa ïkL äðBálä úà éðà äaøî©§¤£¦¤©§¨¤¥¨¨¦¨¦§¦¤¨

,dpeal zeaxl xewn jixv recn ,`xnbd zl`eyúøîà àäåixde - §¨¨§©
xn` xak `pzd'äì äáBç ïéàa íéøçàL úãçeéî äçðn äî'- ©¦§¨§¤¤¤£¥¦¨¦¨¨

ixde ,dgilna aiig ,mivr `ed s` oerhy ,dgpnl dnecy oaxw lky
.dgilna aiigzz `l recne mivr iab lr dxhwd dperh dpeal mb

:`xnbd zvxznøîà÷ éëälky oipn ,le`yl `pzd zpeek jk - ¨¦¨¨©
,dgiln oerh dgpnl dnecdàîéàweqtd zyxcy xn`p `ny - ¥¨

xn`p ixdy ,'hxte llk' ly ote`a `idglOA Lzgpn oAxw lke'§¨¨§©¦§¨§©¤©
y yexcl yie ,'glnY'ïaø÷'`ed'äçðî'e ,ììk`id,èøt`ed llke ¦§¨¨§©§¨¦§¨§¨
xn`p xy`ky epicia'èøôe ììk'if`'èøtaM äî àlà ììka ïéà' §¨§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨

.hxta xen`d oicd z` wx `l` ,llkdn mitqep mipic cenll oi` -
ok lreäçðî,hxtd `idyïéàe ,dgiln dperh didz -àðéøçà éãéî ¦§¨¦¦¦©£¦¨
àìmiperh eidi `l zepaxwd lk x`ye dpeal ,mixg` mixace - Ÿ

.dgiln
øîà øãäjynday seqal uxzne `pzd xfeg ef dl`y lre - ¨©¨©

weqtdðaø÷ ìk ìò'øæç 'Eaezkdììëåmiperh zepaxwd lky ©¨¨§¨§¨©§¨©
y epicia hewpe ,llke hxte llk weqta xn`py `vnpe ,dgilnììk§¨

ïc äzà éà ,ììëe èøôejkn cnl jpi` -àlàmdy mixacïéòk §¨§¨¦©¨¨¤¨§¥
èøtä,ok m`e .hxtl minec -LøBôî èøtä äîhxtdy myk - ©§¨¨©§¨§¨

xac `ed ,dgpn epiidc ,df weqta yxetnd,dì äáBç ïéàa íéøçàL¤£¥¦¨¦¨¨
hxtd oirka zeaxl epl yióàz`ìkzepaxwd x`yïéàa íéøçàL ©Ÿ¤£¥¦¨¦

dì äáBçmze`e .mzaxwd jxevl mitqep mixac z`ad miperhy - ¨¨
mixacdì äáBç ïéàác íéøçàdgpnl daeg mi`ay -eäéð éàî- £¥¦§¨¦¨¨©¦
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קני oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

çìîá äøåîà úéøáoerny iaxl oia dcedi iaxl oia .zepaxwn weqtz `ly -

.oiyxec zernyn `l` icin `kiláø`pzk ,`l dxifgd `l oi` dxifgd :xn`c -

.xyk - unewd gln `l :xn`c ,dil `xiaq ocicçáæî éáâì áø÷ øæùzgilnc -

,gafn ly ey`xa :[a ,`k zegpn] `zrnya xn`ck ,`id gafn ly ey`xa unew

.unewd z` miglen myyíéöòe`xwp -

oaxw lr epltd zelxebde" :xn`py ,oaxw

`edy ,oaxw ixwi` mce ,(i dingp) "mivrd

.gafd lk xwiräáåç äì ïéàá íéøçà-

.dxhwdl mivr dkixvyìë óàoikixvy -

.mce mivr e`vi ,gln oiperh mivrunew

oixeni` xizn mce ,miixiy xizn dgpnc

.mipdkl xyae gafnlúãçåéî äçðî äî éà
úøúîùe` :jixt ikd -ikid ik ,`ni`

mixg`y cv i`da dil incc lk opiaxnc

dl incc mc inp iaxz - odl daeg oi`a

s`"e ,dzenk xiznc cv cga `qib jci`l

dl inc `lc ,`z`c `ed mivr ihernl "lk

`pixg` `herina xnel cenlz !icina

mixg`c iieaxle ,dzenk xiznc cv ihernl

iyextl `kilc .`z` edl daeg oi`a

el` z` `ive`e xizny mc `ia` :(`kti`)

lrn" xninl il dnl ok m`c ,oixizn oi`y

"jzgpn?:onwl opixn`ck (inp i`) `nip

p"ay` oky slinl dil ded ipd `xazqn

ira ded edlek jgxk lr ,jkld .oniq `"nh

herin jixhvi` ikdl ,cv cga ipd iieaxl

.ediipin cg ihernläìåë.miixiyd mb -

ïáø÷ øîåì ãåîìúoaxw lke" ,unew -

.(a `xwie) "jzgpnäîöò éðôáoebk -

ixd" wxta xn`c ,"dpeal ilr ixd" xne`d

on zegti `l :(a ,ew zegpn) "oexyr ilr

.unewdíéðäë úçðî,mdizeacp zgpn -

.`ed lilkcçéùî ïäë.oiziag -éùã÷
íéùã÷iyak epiidc ,xeav inly igaf -

ab lr s`e ,edpip miycw iycwc .zxvr

mei `l` oilk`p oi` `dc ,od minlyc

,cp migaf) "onewn edfi`"a opixn`ck ,dlile

.'ek zeny`e xeav inly igaf :(aàäå
íéøçàù úãçåéî äçðî äî (äéì) úøîà

'åë ïéàáedleke dpeal `iiaxi` mzdne -

dnl ez "jpaxw lk lr"e ,mivr oikixvc jpd

iløîà÷ éëä ?`l` il oi` :jixtc i`d -

iyxc `l `ni` :jixt `w ikd ,unew

llka `l` ,"zcgein dgpn dn" zyxcck

,llk - oey`x "oaxw" :opiyxc hxte

.hxt - "jzgpn"àðéøçà éãéî ïéà äçðî
àìoipn ,unew `l` il oi` :jixtc epiide -

ipixg` edlekêðáø÷ ìë ìò øîà øãä ?
çìî áéø÷ú- hxte llk iyxc inp i`c -

,llke xfg "jpaxw lk lr"c ,edlek eaxzi`

oirk `l` oc dz` i` llke hxte llk

.ipd lk edl eaxzi`e ,"daeg dl oi`a mixg`y lk"l ,`ziinw `zlinl opixcd jgxk lre ,hxtdíéöò ìë óà.gln oiperh mivr mikixvd lk s` -àëéàã íã éúééàå
íéëñð.gafl daegl oi`a onye oii -äìéëà.mixeni` -äéúùå.oii -äáøãàgnynd oiid `a ,`hgd lr xtiky mc zxtk xg`l :`gxe` ikdc ,ez` mc jxevl -

.gny e`hg xtkzpy inc ,miyp`e midl`àìàmr d`a dpealc ,dgpnl daeg el d`ad dpeall enc `l - daeg el oi`a mikqpc ab lr s` ,mc iaxzi` `l ikdl -

.cg` ilka mcd mr oi`a oi` mikqpe ,cg` ilka dgpndêúçðî ìòî êéøèöéàãîincc meyn ,gln oerhc `pin` ded - `xw dihrn `l i` `nl` ,mc ihernl -

.gln oiperhc opixn` - daeg dl oi`a mixg`c cv cga encc oeik ,ez` cv cgn - `xw edpihrn `lc edlek jpdc llkn .dgpnk xizny cv cga dgpnlíéùéà-

.sxyp epi`y mc ihernl ,ztxyp y`d lräúåîë õåçá.zkextd lre micad oia lr ,mipta eizeceary minrt mc la` .dxfra mixa` zxhwde dgpn lkc -dgpn

xy`"n (` ,cn migaf) dl silie ,`nhe xzep meyn ea yie ,lebit meyn ea oi`e xizn `edy unew elit`e .sebd z`neha olk` m` - d`nehe ,xzep meyn oiaiig mixa`e

.dlirnn cge ,d`nehn cge ,xzepn ihernl cg ,mca iaizk i`xw `zlz :(` ,q) "el e`ived" wxta `nei zkqna yxtnck ,icin `kil mcae .dlirne ,"miyicwn md
íã
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àîéà`nw `llk `nipe :yexit Ð zxzn mbe dl daeg mi`a mixg`y yxetn hxtd dn

gkenck ,oiccv ipy opira Ð `wec `xza `llk xn`c o`nl elit` ,inp i` .`wec

`nye .(a ,dl xifp) "oipin dyly" wxta oeir jixve .(` ,gk oiaexr) "oiaxrn lka" yixa

.cv cga `l` cenlzdl dil iaiyg `l zenewn dylye mipy zenewn yi

êéøèöéàãîjpdc llkn jzgpn lrn

Ð cv cga eziin edlek

jenqae .cv cg `l` dil zilc ,mc enk :yexit

jpd dil iaiyg `l mca ,daxd oiccv dpen

rnync ,mc `ia` :`ziixaa ipzwc `de .oiccv

daxn iziid "jzgpn lrn" aizk `l i`c `pyil

rnynck oiccv ipy jixvn iziid daxc`e ,mc

,yexcl ie`x did jky zn`d hwp `pzd Ð `kd

,oiccv ipy irapc zeywdl o`k dreh cenlzde

ibq jytp dnnc weqtd jezn el giken uxznde

.cv cgaàîéàåjixa` lrn `le jzgpn lrn

mixg`y Ð cv cg `l` `kil mixa`a :yexit Ð

dne ,dzenk xizny Ð cv cg mcae ,daeg mi`a

!`kti` `ni` ?mc hrnle mixa` zegcl zi`x

ïëùaezk Ð 'ek dl daeg oi`a mixg`

oi`e "`"nh p"ay`" oniq mixtqa

:mz epiax yxtne .dpexg` sl` yxtn cenlzd

itle .oilke` gelnl zelibxy ,dzenk lke`

.yxtl cenlzd yg `l ,`xnege `lew df oi`y

daxc`
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:øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,çìîa äøeîà úéøa§¦£¨§¤©¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
úéøa" ïläì øîàðå ,"àeä íìBò çìî úéøa" ïàk øîàð¤¡©¨§¦¤©¨§¤¡©§©¨§¦
äpeäk àìa úBðaøwì øLôà éàL íLk ,"íìBò úpäk¯ §ª©¨§¥¤¦¤§¨©¨§¨§Ÿ§¨

áø :óñBé áø øîà !çìî àìa úBðaøwì øLôà éà Ck̈¦¤§¨©¨§¨§Ÿ¤©£©©¥©
çìî àì :øîàc ,déì àøéáñ ïãéc àpúk¯øîà .øLk §©¨¦©§¦¨¥§¨©Ÿ¨©¨¥£©

¯ éîð ÷öé àì ,éëä éà :ééaà déì,àlà ?ììk ÷öé àì ¥©©¥¦¨¦Ÿ¨©©¦Ÿ¨©§¨¤¨
¯ éîð àëä ;øæ àlà ïäk ÷öé àì!øæ àlà ïäk çìî àì Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨¨¨©¦Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¨

?çaæî éaâì áø÷ øfL Ezòc ìò äìòz éëå :déì øîà£©¥§¦©£¤©©§§¤¨¨¥§©¥¦§¥©
àðúc ïàîk ,úéøa déa àáéúëc ïåék :àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨¥¨¦§¦¨¥§¦§©¦§¨
ïaø÷ ìëå" :áéúëäå ?àø÷ déa àðz àìå .àéîc àø÷ déa¥§¨¨§¨§¨§¨¥§¨§¨§¦§¨¨§©

!"çìîz çìna Eúçðî¯:àéðúãëì déì éòaéî àeää ¦§¨§©¤©¦§¨©¦¨¥¥§¦§©§¨
íãå íéöò eléôà éðà òîBL ,çìîa ïaø÷ øîàð eléà¦¤¡©¨§¨§¤©¥©£¦£¦¥¦§¨
úãçeéî äçðn äî ,äçðî :øîBì ãeîìz ?ïaø÷ eàø÷pL¤¦§§¨§¨©§©¦§¨©¦§¨§¤¤

dì äáBç ïéàa íéøçàL¯äáBç ïéàa íéøçàL ìk óà ¤£¥¦¨¦¨¨©¨¤£¥¦¨¦¨
úøznL úãçeéî äçðn äî éà .dì¯,øéznL ìk óà ¨¦©¦§¨§¤¤¤©¤¤©¨¤©¦

äðeòè dlek äçðî àäz ìBëé .Eîc ìòî àìå ,"Eúçðî ìòî" :øîBì ãeîìz !øéznL íc àéáà̈¦¨¤©¦©§©¥©¦§¨¤§Ÿ¥©¨§¨§¥¦§¨¨§¨
"ïaø÷" :øîBì ãeîìz ?çìî¯àlà éì ïéàå .çìî äðeòè dlek äçðî ïéàå ,çìî ïeòè ïaø÷ ¤©©§©¨§¨¨§¨¨¤©§¥¦§¨¨§¨¤©§¥¦¤¨

ïépî ,ãçà éìëa dnò äàa ïkL äðBálä úà éðà äaøî ?äðBálä úà úBaøì ïépî ,äçðî õîB÷¤¦§¨¦©¦§©¤©§¨§©¤£¦¤©§¨¤¥¨¨¦¨¦§¦¤¨¦©¦
úçðîe ,íéðäk úçðî ,úøèwäå ,ïéëéæáa äàaä äðBáìe ,dîöò éðôa äàaä äðBálä úà úBaøì§©¤©§¨©¨¨¦§¥©§¨§¨©¨¨§¨¦¦§©§Ÿ¤¦§©Ÿ£¦¦§©
íéLã÷ éøeîéàå ,íéLã÷ éLã÷ éøeîéàå ,íLà éøeîéàå ,úàhç éøeîéà ,íéëñð úçðîe ,çéLî ïäkŸ¥¨¦©¦§©§¨¦¥¥©¨§¥¥¨¨§¥¥¨§¥¨¨¦§¥¥¨¨¦

ðaø÷ ìk ìò" :øîBì ãeîìz ?ïépî ,óBòä úìBòå ,äìBò éøáàå ,íél÷."çìî áéø÷z E:øî øîà ©¦§¥§¥¨§©¨¦©¦©§©©¨¨§¨§©§¦¤©¨©©
dnò äàa ïkL äðBálä úà éðà äaøî ?äðBálä úà úBaøì ïépî ,äçðî õîB÷ àlà éì ïéà¥¦¤¨¤¦§¨¦©¦§©¤©§¨§©¤£¦¤©§¨¤¥¨¨¦¨

!dì äáBç ïéàa íéøçàL úãçeéî äçðn äî :zøîà àäå .ãçà éìëa¯ïaø÷ :àîéà ,øîà÷ éëä ¦§¦¤¨§¨£©§§©¦§¨§¤¤¤£¥¦¨¦¨¨¨¦¨¨©¥¨¨§¨
¯äçðîe ,ììk¯èøôe ììk ;èøt¯äçðî ,èøtaM äî àlà ììka ïéà¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯ §¨¦§¨§¨§¨§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨¦§¨¦¦¥©£¦¨

ðaø÷ ìk ìò" :øîà øãä !àì"E¯ììëe èøôe ììk ;ììëå øæç¯,èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà ¨£©¨©©¨¨§¨§¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨
ïéàác íéøçà .dì äáBç ïéàa íéøçàL ìk óà ,dì äáBç ïéàa íéøçàL LøBôî èøtä äî©©§¨§¨¤£¥¦¨¦¨¨©¨¤£¥¦¨¦¨¨£¥¦§¨¦

ìk óà ,íéöò ?eäéð éàî dì äáBç¯¯ eäéð dì äáBç ïéàác íéøçà :àîéà .íéöò,äðBáì ¨¨©¦¥¦©¨¥¦¥¨£¥¦§¨¦¨¨¦§¨
!íéëñð àkéàc ,íc éúééàå¯¯ .äiúLe äìéëà ?àîòè éàî ,eúàc àeä ïéøeîéà éãäa íéëñð §©§¥¨§¦¨§¨¦§¨¦©£¥¥¦§¨©©§¨£¦¨§¦¨

eäa àøMkúîc éëéä ék ,íéöò ìáà ,ãçà éìëa dnò äàa äðBáì àlà !äçîNå äøtk ,äaøcà©§©¨©¨¨§¦§¨¤¨§¨¨¨¦¨¦§¦¤¨£¨¥¦¦¥¦§¦§©§¨§
äçðî¯äáBç ïéàa íéøçàL LøBôî èøtä äî :àîéàå .úBðaø÷ eälek eäa àøMkúî éëä ¦§¨¨¦¦§©§¨§§¨§¨§¥¨©©§¨§¨¤£¥¦¨¦¨

àéøLc ,ïéëéæáa äàaä äðBáì ?eäéð éàîe ,úøzîe dì äáBç ïéàa íéøçàL ìk óà ,úøzîe dì̈©¤¤©¨¤£¥¦¨¦¨¨©¤¤©¦§¨©¨¨§¨¦¦§©§¨
¯ !àì àðéøçà éãéî ìáà ,íçìéøèöéàcî"Eúçðî ìòî" C¯ðäc ììkî ,Eîc ìòî àìåeälek C ¤¤£¨¦¥©£¦¨¨¦§¦§§¦¥©¦§¨¤§Ÿ¥©¨§¦§¨§¨©§

"Eúçðî ìòî" :øî øîà .ãö ãça eúà¯"Eúçðî ìòî" :àîéàå .Eîc ìòî àìå¯ìòî àìå ¨§©©¨©¨¥©¦§¨¤§Ÿ¥©¨§§¥¨¥©¦§¨¤§Ÿ¥©
éøáéà!E¯dì äáBç ïéàa íéøçà (ïîéñ à"îè ð"áùà) ïkL ,ééeaøì déì äåä íéøáà àøazñî ¥¨¤¦§©§¨¥¨¦£¨¥§©¥¤¥£¥¦¨¦¨¨
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zegpn(iyily meil)

:`xnbd dywnäaøcà,jtidl xnel xazqn ixd -ydéì äåä íc ©§©¨¨£¨¥
ééeaøì,mixa`n xzei dgiln oicl mc zeaxl el did -ïkLdnec mc §©¥¤¥

.oldlc mixaca dgpnlyøézîmixg`dúBîkly unewd enk - ©¦§¨
,dlik`l xyad z`e gafnl mixeni`d z` xizn mcd zwixfy ,dgpn
mixa`a ok oi`y dn ,dlik`l miixiyd z` xizn dgpnd unew oke

mcde ,xg` xac mixizn mpi`yänçä úòé÷La ìñôðxg`ly - ¦§¨¦§¦©©©¨
gafnd lr dwixfl cer ie`x epi` dngd zriwydúBîkenk - §¨

ok oi`y dn ,dngd zriwy xg`l zlqtp ok mby ,dgpn ly unewd
,dngd zriwya milqtp mpi`e dlild lk oxihwdl xyt`y mixa`a
oic iabl mby xazqn ,el` mixac ipya dgpnl dnec mcy xg`ne

.dzenk dgiln oerh didie ,dgpnl dnec `ed dgiln
:`xnbd zvxznðäïLéôð Cmixacdy ,xnelk ,xzei miaexn el` - ¨¨§¦¨

mda dnec mcdy mixacdn xzei md ,dgpnl mda minec mixa`y
,dgiln oicl dgpnl mixa` zencl xazqn xzei jkle ,dgpnl

.mc zencl xy`n
:lirl d`aedy `ziixad lr cer dywn `xnbdøî øîà`aed - ¨©©

`ziixaa lirl(`"r)'glnY glnA oAxw lke' wx aezk did eli` ,§¨¨§©©¤©¦§¨
(bi a `xwie),'Lzgpn' aezk did `leéðà òîBLrnyn did -yeléôà ¦§¨§¥©£¦£¦
íãå íéöòxg`n ,dgiln miperh.ïaø÷ eàø÷pL ¥¦¨¨¤¦§§¨§¨

:`xnbd dywnïàî`pzd edin -cøîàc déì úòîLeprnyy - ©¨§©¥§¨©
,xaeqy eze`yéøwéà íéöò[e`xwp-]ïaø÷`ldéaøenke ,`ed ¥¦¦§¥¨§¨©¦

`ziixa dpyy `ed iaxy gxkda ok m`e ,`ziixaa oldl x`aziy
,efixdy ,dyw ok m`eìitéaømivreòa àéòaîmiperh ok` -,çìî §©¦¦©§¨¨¤©

àéðúc,`ziixaa epipyy -dxeza aezk(` a `xwie)aixwz iM Wtpe' §©§¨§¤¤¦©§¦
(äçðî) ïaø÷xnel el didy ,zxzein `id 'oAxw' zaize ,'ebe ''dl ¨§©¦§¨©¨§©

weqtd `l` ,''dl dgpn aixwz iM Wtpe' wxãnìî,epcnll `a - §¤¤¦©§¦¦§¨©§©¥
ïéácðúnLacpzdl xyt`y -íéöò.gafnl ¤¦§©§¦¥¦

:`ziixad zxxanå,mzq mivr acpndänë.`iadl el yi mivr §©¨
`iadl el yiy ,`ziixad daiynïéøæâ éðL,zelecb zekizg izy - §¥§¨¦

ok m` ,mixifb ipy dilr mipzep eid dkxrnd xeciq xg`ly oeiky
aeyg xacl miaygp mixifb ipy,øîBà àeä ïëåweqta epivn oke - §¥¥

aezky ,oaxw e`xwp mivry(dl i dingp)ïaø÷ ìò eðìtä úBìøBbäå'§©¨¦©§©ª§©
íéöò ,øîà éaø .'íéöòäk mpicçìî ïéðeòèe ,ïä äçðî ïaø÷ ¨¥¦©¦¨©¥¦¨§©¦§¨¥§¦¤©

,dgpnkäLbä ïéðeòèeoaxwk gafnd ly ziaxrn zinexc oxwa §¦©¨¨
.dgpn

ì ,àáø øîàåitéaø éøáã,dgpn oaxwk mpic mivryacpndíéöò §¨©¨¨§¦§¥©¦¥¦
gafnläöéî÷ ïéðeòèmiwc mivrl mze` wqxne ,dgpn oaxw enk §¦§¦¨

,evnew `ln mdn lhepy crì ,àtt áø øîàåitéaø éøáãmivry §¨©©¨¨§¦§¥©¦
acpnd ,oaxwk mpicíéöògafnlïéëéøö`iadlíéöòick mixg` ¥¦§¦¦¥¦

,oaxw e`xwp mivry xaeqy iaxy ,o`kn x`eany ixd .mda otxeyl
lirlc `ziixad zxne` ji` ok m`e ,gln mb miperh mivry xaeq

(`"r).dgiln miperh oi` oaxw e`xwp mivry s`y
:`xnbd zvxznî énñïkélirlc `ziixan wegnl jixv -,'íéöò' ©¦¦¨¥¦

.dgiln mb miperhy xaeq oaxw e`xwp mivry xaeqy iax ixdy
:`xnbd dywnàlàåoicn mivr hrnl weqt jixv oi` m`y ,dyw §¤¨
ok m` ,dgilnàø÷lirl epnn miyxecy 'jzgpn' weqtd -(`"r), §¨

,dgiln miperh dl daeg oi`a mixg`y dgpnl minecd mixac wxy
éàî éèeòîì,dgiln oicn hrnl `a xac dfi` -éàxn`z m` - §©¥©¦

`ayíc éèeòîìixd ,dgiln oicn'Eúçðî ìòî'seqa aezkd §©¥¨¥©¦§¨¤
weqtdà÷ôð.dgiln oerh oi` mcy micnl ep` - ¨§¨
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oifge` mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

äîçä úòé÷ùá ìñôð íãipa z` ezeev meia" :aizkc ,dlila wexfl ie`x epi`c -

migaf zkqna opixn`ck ,dpila lqtp xgnl mce ,(f `xwie) 'ebe "aixwdl l`xyi

meia" :xnel cenlz - dngd zriwya lqtpy mcl oipn :(` ,ep) "onewn edfi`" wxta

:azk ,"ezeev meia"n lirlc unew oke .xity dl sili mzde ,'ebe "egaf z` eaixwd

ixa` la` .'ebe "dgpnle dlerl dxezd z`f"

opixn`ck ,dlild lk aixwdl exzed dler

[olrn] (olpn) :(a ,ek zegpn) oiwxit i`da

,ynyd `a xg`l xnelk ,ynyd `an

.dlild lk oxihwneïáø÷aixwz ik ytp" -

.'ebe "dgpn oaxwïéøæâ éðùzeirwa ipy -

.zelecbøîåà àåä ïëå.exwn oaxw mivrc -

wxt i`xwn opitlick ,oixfb ipy hwp ikdle

.(` ,bl) `nei zkqnc iyilyéáø éøáãì-

dybd jixvdle dgilnl mivr yiwnc

acpznde ,dgpnk dvinw oiperh - dgpnk

.owiqdl mixg` mivr `iai oixfb ipyìòî íã
à÷ôð êúçðîil dnl iherin ixze -?:`nip

lk" ,hxt - "jzgpn lrn" ,llk - "oaxw"

el oi`a mixg`y lk s` - llke xfg "jpaxw

.daeg el oi`a mixg` oi`c mc `le ,daeg

cva ziaxcnc ,ok m`c ,'ek lk s` zxzny dgpn dn i` :jxtinl `kil `zydc

i`n ihernl "lk s`" ,mc ziaxn xiznc cvae ,jpd lk dl daeg oi`a mixg`c?
ded "lk s`"c [ab lr s`c] (ab lr s`e) `xwirn oizrc` wilq dedc i`nl `nlya

xiznc cvae ,jpd lk daeg oi`a mixg` cva iaxpc jxtinl ivn ded ,mivr inp hrnn

mdl oi`a mixg` oi`y ,mivr ihernl "lk s`"e ,(xiznc cva mc iaxpe) mcl ziaxn

`zyd la` .mc ihernl `xizi "jzgpn lrn" jixhvi` ikdle ,oixizn opi`e daeg

ihernl "lk s`" ,xiznc cva mc iaxn i` ,mdl daeg oi`a mixg` mivr zxn`c

i`n?mdl oi`a mixg`y lk s` :lirl dpin opiyxcc "jzgpn" - `z` i`nl i`xw

ihernl `z` i`n ,`l `pixg` icin la` ,daegíéëñð ?.daeg el oi`a mixg` oi` -
àéðúã
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äáøãàaiigin `l unewe mcc ,lebit aiyg `lc :dnize Ð 'ek iieaxl dil ded mc

ediiteb edpi`c (` ,ci zegpn) "`hef unewd"a opixn`ck ,lebit meyn ediilr

!lebit meyn ediilr miaiig mixa` la` ,edpip oixizn

ìñôð:opixn`c (` ,cv migqt) "`nh didy in" yixa Ð dzenk dngd zriwya

drax` miakekd z`v cr dngd zriwync

dna" seqac :mz epiax dywd ,dcedi iaxl oilin

dcedi iaxlc rnyn (` ,dl zay) "oiwilcn

!lin iwlg ipy dlild cr dngd rwyzyn

seq rnyn "dngd rwyzyn"c :mz epiax uxize

la` ,dngd drwy xaky ,dngd zriwy

,rcz .driwy zligzn rnyn "dngd zriwyn"

dzeevn :dkepg xp iab (a ,`k zay) opixn`cn

oiicr Ð driwy zligza i`e ,dngd rwyzyn

jkitle .`xdiha `bxy dede ,lecb mei `ed

zligza Ð mc iab `kdc inp "dngd zriwy"

seqa opixn`c meyn ,ith `gipe .ixii` driwy

lqtpy mcl oipn :(` ,ep migaf) "onewn edfi`"

z` eaixwd meia" :xn`py ?dngd zriwya

seqa i`e .aixwn dz` gaef dz`y meia Ð "egaf

lqtpc `hiyt ?`xw il dnl ,xn`w driwy

`inec ea zlqetc `hiyt xgyd cenre ."ezeev meia" aizkc ,ewxefl leki oi`c ,dlila

zlren dpil oi`c meyn ,gafn iabl dlr m` dpin `wtpc qxhpewa my yxite !mixeni`c

jixhvi`c xnel oi`e ?xninl `ki` i`n zlren xn`c o`nl :`iywe .gafn ly ey`xa

iabl edlrn m`e ,mixeni`a xyk ole li`ed cxi `l dlr m` mc iab ol `niiwc meyn

iaxc ,ryedi iaxe l`ilnb oaxc `id `zbelt `dac meyn .wexfl lekic `pin` ded gafn

`lc jzrc `wlqc meyn jixhvi`c `niz ike .cxi `l l`ilnb oaxle cxi xn` ryedi

"xyad lk" seqa `zi`ck ,xzepe lebit meyn eilr oiaiig oi`c ikid ik dpila liqtin

ikd elit`e ,oerny iaxl xzep meyn odilr oiaiig oi`c dpeale mivr ixd ,(` ,fiw oileg)

!xiznc mc ip`y `nlc ,mcn opitlic meyn `niz ike !zxy ilka eycwyk dpila ilqtin

"`nh didy in" wxta rnyn oke .`gip ,driwy zligza ixiinc mz epiax yxtny dn itle

jxca didy in iab ,driwy zligzn dxeq` dhigyc (a ,bv migqt)dyng epiidc mzd gkene .oilin xyr dyng milyexil miricend on Ð dwegx jxc idefi` :mzd xn`wc ,dwegx

:`iyw edine .dhigy zry ied ok m` ,miakekd z`v cr mc `lqtin `l i`e .miakekd z`v cr dngd zriwync oilin drax` aiyg `le ,dngd zriwy cr `neic `bltn oilin xyr

"dngd zriwy" inp ogky`e !"dk`ln meide xnynl dlild epl dide" :(c dingp) aizkc ,`ed mei miakekd z`v cr `d ?"eaixwd meia"n dl hrnn ikid ,xn`w driwy zligza i`

wxta dlr xn`ck ,zeynyd oiaa epiide ,dngd zriwyl jenq inei `zlz i`fgc oebk :(` ,fh xifp) "zxbexbd on xifp ipixd" wxta opixn`ck ,miakekd z`v oebk ,driwy seqa ixii`c

dkiyg wtq :`ped ax xa dax xn`wcn ,dlila epiide .dyra xaer dngd zriwy xg` oilitz gipnd lk :(a ,el zegpn) oiwxita mbe .zeynyd oia d`exa :(` ,`t migqt) "oilev cvik"

!miakekd z`v cr oibdep lkdy `id dxez epizea` bdpne ,ziprz diny `l dng eilr drwy `ly ziprz lk :(` ,ai) ziprz zkqna opixn` cere .gipn `le uleg `l dkiyg dpi` wtq

cr lqtp epi` dxezd onc miyxtn yie .driwy zligzl oipr edpz Ð "ezeev meia"n `wtpc driwy seql oipr epi` m`c ,"meia"n driwy zligz xity dil `wtp mlerlc :xnel yie

[zkqna] (seqa) diaygil ok m`c :`iywe .`al xdnl oifixf ediy ick ,dwegx jxc oiprl zxk mewna mdixac ecinrde ,driwy zligzn edelqte dwgxd cear opax `l` ,miakekd z`v

inp ikdc ,`al exdniy ick oewz m` yecig epi` df la` ,yecig eedc (`lc) icin `l` aiyg `lc :xnel yie !zxk mewna mdixac ecinrdy jpd icda (` ,av) "dy`d" seqa migqt

elit`e ,(` ,gv migqt) "`nh didy in" wxta rnynck ,zevg xg` el znl zevg mcew zn el zn oia wlgl yi diteb ope`ae .ezakxde megzl uegn ez`ade ezlai zkizg aiyg `l

zedy ded `lc dngd zriwyl jenq dilawc dl iwene ,ea oilren dwixf iptl :(` ,e) dlirn yixae (a ,`w zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta opixn`c `d `zyde .dl aiyg `l ikd

rwyzyn onca oiaygn Ð cg` meil milk`pd miycw :(a ,ep migaf) "onewn edfi`" seqa opixn`cn ,`iyw edine .ewxefl zedy yi miakekd z`v crc ,opaxc dlirn `edd Ð diwxfnl

xya ipzw `le .`ziixe`c lebit iedc ,ixii` miycw xyae mixeni`c `inec `dc ,opaxc lebit xnel oi`e !epnfl ueg aygn iedc ,lebit ied cin Ð driwy xg`l ewxefl ayig i`c ,dngd

.driwy seq rnyn "rwyzyn"c mz epiax yxtny enk ,miakekd z`v epiidc ,driwy seqa Ð driwy `iddc :xnel yie !opaxcn ezlik` onfc ,jli`e zevgn miycw iycw

ãîìîopaxlc ,opaxe iax `kd ibiltc `d Ð 'ek mivr miacpznywxt) milwyc `ztqeza `ipzck ."gafnl el` mivr ixifb ipy ilr ixd" xn`yk epiid Ð xenb oaxw iaxle dacp

oaixwd m`e ,oda oilren oi`e odn mize`ipe ,gafnd iab lr oze` oiaixwne mivr oda mipdk oigwele ,xteyl ozepe mivr ixfib ipy inc `ian Ð "mivr ilr ixd" xne`d :(iyily

minkge .iax ixac ,aiig Ð uega oaixwd m`e ,mda oilren la` mda oize`ip oi`e ,gafn iabl oaixwne epnid olawn odk Ð "gafnl el` mivr ixfib ipy ilr ixd" xn` m`e .xeht Ð uega

era `le ,oaxw exwi` inp opaxl `de ?`id iax ,oaxw mivr xn`c dil zrny o`n :xn`w i`n` ,xn`z m`e .mivrd xic zkyla oiltep el`e el`e .xeht Ð uega oaixwd m` :mixne`

.iaxk epiide ,mck xenb oaxw iaiygc dil rnyn "mce mivr" xn`wcnc :xnel yie !dgilnéøáãìxzei dgpnl mivr yiwn iaxc `py i`n :xn`z m`e Ð dvinw oiperh mivr iax

!zevnwp opi`c `aeh zegpn `ki`d ?zvnwpc dgpnl opiywnc olpn :xn`z m`e .mipdk zxeza dl yixc dgpn iabc "oaxw"n ,mivr dpin iaxnc "oaxw" i`dc :xnel yie ?zepaxw x`yln

`peeb i`d ik ogky`c :xnel yie !oitxyp oleke ,miixiy mda oi` `d ?mivra jiiy dvinw dne :xn`z m`e ."dgpn oaxw aixwz ik ytpe" (a `xwie) aizk zvnwpd dgpn iablc :xnel yie

.mivr o`k oicd `ede ,onvrl oiaixw miixiyde envrl axw unewd ,zvnwp mipdk ly `heg zgpnc oerny iaxl (a ,ar zegpn) "zegpn el`e" yixaíéöòoicd `ede Ð dvinw oiperh
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ìñôð ,dúBîk øézî ïkL ,ééeaøì déì äåä íc ,äaøcà©§©¨¨£¨¥§©¥¤¥©¦§¨¦§¨
!dúBîk änçä úòé÷La¯ðä.ïLéôð CòîBL :øî øîà ¦§¦©©©¨§¨¨¨§¦¨¨©¨¥©

déì zòîL ïàî .ïaø÷ eàø÷pL íãå íéöò eléôà éðà£¦£¦¥¦§¨¤¦§§¨§¨©¨§©§¥
ïaø÷ éø÷éà íéöò :øîàc¯!çìî eòa àéòaî éaøì ,éaø §¨©¥¦¦§¦¨§¨©¦§©¦¦¨£¨¨¤©
"äçðî ïaø÷" :àéðúc¯,íéöò ïéácðúnL ãnìî?änëå §©§¨¨§¨¦§¨§©¥¤¦§©§¦¥¦§©¨

ïaø÷ ìò eðìtä úBìøBbäå" :øîBà àeä ïëå ,ïéøæâ éðL§¥§¨¦§¥¥§©¨¦©§©ª§©
ïéðeòèe ,ïä äçðî ïaø÷ íéöò :øîà éaø ."íéöòä̈¥¦©¦¨©¥¦¨§©¦§¨¥§¦

éaø éøáãì :àáø øîàå .äLbä ïéðeòèe çìî¯íéöò ¤©§¦©¨¨§¨©¨¨§¦§¥©¦¥¦
éaø éøáãì :àtt áø øîàå ;äöéî÷ ïéðeòè¯íéöò §¦§¦¨§¨©©©¨§¦§¥©¦¥¦

!íéöò ïéëéøö¯.íéöò ïkéî éîñ¯àø÷ àlàå §¦¦¥¦§¥¦¨¥¦§¤¨§¨
?éàî éèeòîì!à÷ôð "Eúçðî ìò"î ,íc éèeòîì éà §©¥©¦§©¥¨¥©¦§¨¤¨§¨

÷éôà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zegpn(iyily meil)

:`xnbd dywnäaøcà,jtidl xnel xazqn ixd -ydéì äåä íc ©§©¨¨£¨¥
ééeaøì,mixa`n xzei dgiln oicl mc zeaxl el did -ïkLdnec mc §©¥¤¥

.oldlc mixaca dgpnlyøézîmixg`dúBîkly unewd enk - ©¦§¨
,dlik`l xyad z`e gafnl mixeni`d z` xizn mcd zwixfy ,dgpn
mixa`a ok oi`y dn ,dlik`l miixiyd z` xizn dgpnd unew oke

mcde ,xg` xac mixizn mpi`yänçä úòé÷La ìñôðxg`ly - ¦§¨¦§¦©©©¨
gafnd lr dwixfl cer ie`x epi` dngd zriwydúBîkenk - §¨

ok oi`y dn ,dngd zriwy xg`l zlqtp ok mby ,dgpn ly unewd
,dngd zriwya milqtp mpi`e dlild lk oxihwdl xyt`y mixa`a
oic iabl mby xazqn ,el` mixac ipya dgpnl dnec mcy xg`ne

.dzenk dgiln oerh didie ,dgpnl dnec `ed dgiln
:`xnbd zvxznðäïLéôð Cmixacdy ,xnelk ,xzei miaexn el` - ¨¨§¦¨

mda dnec mcdy mixacdn xzei md ,dgpnl mda minec mixa`y
,dgiln oicl dgpnl mixa` zencl xazqn xzei jkle ,dgpnl

.mc zencl xy`n
:lirl d`aedy `ziixad lr cer dywn `xnbdøî øîà`aed - ¨©©

`ziixaa lirl(`"r)'glnY glnA oAxw lke' wx aezk did eli` ,§¨¨§©©¤©¦§¨
(bi a `xwie),'Lzgpn' aezk did `leéðà òîBLrnyn did -yeléôà ¦§¨§¥©£¦£¦
íãå íéöòxg`n ,dgiln miperh.ïaø÷ eàø÷pL ¥¦¨¨¤¦§§¨§¨

:`xnbd dywnïàî`pzd edin -cøîàc déì úòîLeprnyy - ©¨§©¥§¨©
,xaeqy eze`yéøwéà íéöò[e`xwp-]ïaø÷`ldéaøenke ,`ed ¥¦¦§¥¨§¨©¦

`ziixa dpyy `ed iaxy gxkda ok m`e ,`ziixaa oldl x`aziy
,efixdy ,dyw ok m`eìitéaømivreòa àéòaîmiperh ok` -,çìî §©¦¦©§¨¨¤©

àéðúc,`ziixaa epipyy -dxeza aezk(` a `xwie)aixwz iM Wtpe' §©§¨§¤¤¦©§¦
(äçðî) ïaø÷xnel el didy ,zxzein `id 'oAxw' zaize ,'ebe ''dl ¨§©¦§¨©¨§©

weqtd `l` ,''dl dgpn aixwz iM Wtpe' wxãnìî,epcnll `a - §¤¤¦©§¦¦§¨©§©¥
ïéácðúnLacpzdl xyt`y -íéöò.gafnl ¤¦§©§¦¥¦

:`ziixad zxxanå,mzq mivr acpndänë.`iadl el yi mivr §©¨
`iadl el yiy ,`ziixad daiynïéøæâ éðL,zelecb zekizg izy - §¥§¨¦

ok m` ,mixifb ipy dilr mipzep eid dkxrnd xeciq xg`ly oeiky
aeyg xacl miaygp mixifb ipy,øîBà àeä ïëåweqta epivn oke - §¥¥

aezky ,oaxw e`xwp mivry(dl i dingp)ïaø÷ ìò eðìtä úBìøBbäå'§©¨¦©§©ª§©
íéöò ,øîà éaø .'íéöòäk mpicçìî ïéðeòèe ,ïä äçðî ïaø÷ ¨¥¦©¦¨©¥¦¨§©¦§¨¥§¦¤©

,dgpnkäLbä ïéðeòèeoaxwk gafnd ly ziaxrn zinexc oxwa §¦©¨¨
.dgpn

ì ,àáø øîàåitéaø éøáã,dgpn oaxwk mpic mivryacpndíéöò §¨©¨¨§¦§¥©¦¥¦
gafnläöéî÷ ïéðeòèmiwc mivrl mze` wqxne ,dgpn oaxw enk §¦§¦¨

,evnew `ln mdn lhepy crì ,àtt áø øîàåitéaø éøáãmivry §¨©©¨¨§¦§¥©¦
acpnd ,oaxwk mpicíéöògafnlïéëéøö`iadlíéöòick mixg` ¥¦§¦¦¥¦

,oaxw e`xwp mivry xaeqy iaxy ,o`kn x`eany ixd .mda otxeyl
lirlc `ziixad zxne` ji` ok m`e ,gln mb miperh mivry xaeq

(`"r).dgiln miperh oi` oaxw e`xwp mivry s`y
:`xnbd zvxznî énñïkélirlc `ziixan wegnl jixv -,'íéöò' ©¦¦¨¥¦

.dgiln mb miperhy xaeq oaxw e`xwp mivry xaeqy iax ixdy
:`xnbd dywnàlàåoicn mivr hrnl weqt jixv oi` m`y ,dyw §¤¨
ok m` ,dgilnàø÷lirl epnn miyxecy 'jzgpn' weqtd -(`"r), §¨

,dgiln miperh dl daeg oi`a mixg`y dgpnl minecd mixac wxy
éàî éèeòîì,dgiln oicn hrnl `a xac dfi` -éàxn`z m` - §©¥©¦

`ayíc éèeòîìixd ,dgiln oicn'Eúçðî ìòî'seqa aezkd §©¥¨¥©¦§¨¤
weqtdà÷ôð.dgiln oerh oi` mcy micnl ep` - ¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc zegpn(ipy meil)

.miakrn mdipic oi` ok it lr s`e:`xnbd zvxznàéòa äøBz¨¨£¨
äøBz àéòa àì äweçå ,äweçxyt` i` 'dxez' xn`py mewna ± ¨§¨Ÿ¨£¨¨

'dweg' xn`pyk la` ,dnr 'dweg' xn`p ok m` `l` aekir cenll
.'dxez' s` azkiy jxev oi`:dywne `xnbd zxfegäøBz' àäå§¨¨

øîà à÷ 'äweçåxn` ax `lde ±'dwege dxez xn`py mewn lk' §¨¨¨©
dweg dkixv dxezy eixaca yxtl xyt` cvike ,miey mdy rnyne

.dxez dkixv dpi` dwege:`xnbd zvxznøîà÷ éëäaxìò óà ¨¦¨¨©©©
äøBz áéúëc áboiicr ,'dxez' azkpy mewna s` ±äweç àáéúk éà ©¦§¦¨¦§¦¨¨
àì àì éàå ,ïéàm`e ,aekir jkn cenll yi 'dweg' mb azkp m` ± ¦§¦ŸŸ

ax ixacn zernyn oi`e .aekir jkn cenll oi` dweg azkp `l
.aekir cenll xyt` i` cal 'dwegn'y

dywn ,aekir rnyn cal 'dweg'y ax zrca `xnbd dx`iay xg`l
:`xnbd dywn .aekir `ll 'dweg' epivny `xnbd'äçðî' éøäå©£¥¦§¨

'äweç' da áéúëcweqta(`i e my)wg dPlk`i oxd` ipaA xkf lM' ¦§¦¨¨¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨¨
,'mkizxcl mlFråok it lr s`øéæçäL íB÷î ìk áø øîà[dpyy-] ¨§ŸŸ¥¤§¨©©¨¨¤¤¡¦

Bðéà ,äçðî úøBúa áeúkä`aàlàxn`p df oicy cnll,ákòì ©¨§©¦§¨¥¤¨§©¥
y mipic mze`y ax ixacn rnyneøéæçäaezkdïéàmd ixd ± ¤¡¦¦

y mipic la` ,miakrnøéæçä àìaezkdàìrecne ,miakrn mpi` - Ÿ¤¡¦Ÿ
.dgpna 'dweg' xn`py oeik eakri `l:`xnbd zvxzníúä éðàL̈¦¨¨

,dgpnaàáéúk äìéëàà 'äweç' àáéúk éëc'dweg' ea dazkpyky §¦§¦¨¨©£¦¨§¦¨

oi` okle ,dzaxwd lr `le dgpnd zlik` lr `l` dazkp `l
.aekir jkn cenll

cnlny dlik` lr xn`py dweg oeyl mb epivny dywn `xnbd
:`xnbd dywn .akrléøäåmbäweç àáéúk éëc 'íéðtä íçì' ©£¥¤¤©¨¦§¦§¦¨¨

àáéúk äìéëààlr `l` dazkp `l 'dweg' ea dazkpyky ± ©£¦¨§¦¨
weqta ezlik`(h ck my)Fl `Ed miWcw Wcw iM Wcw mFwnA Edlk`e'©£¨ª§¨¨Ÿ¦Ÿ¤¨¨¦

,'mlFr wg 'd iX`nåok it lr s`ïðzk onwl)(.fíéøãñ éðL'mgl ly ¥¦¥¨¨§§©§¥§¨¦
miptdïéëéæá éðL ,äæ úà äæ ïéákòîmgl lr mipzepy dpeal ly §©§¦¤¤¤§¥§¦¦
miptd,äæ úà äæ ïéákòîoke,'äæ úà äæ ïéákòî ïéëéæaäå ïéøãqä §©§¦¤¤¤©§¨¦§©§¦¦§©§¦¤¤¤

oiprl `l` 'dweg' mda dxn`p `ly xg`n miakrn mdy epl oipne
.dlik`

:xg` ote`a dgpnn `iyewd z` ayiil zxfeg `xnbdàlàitk ¤¨
miptd mgln gkenyäìéëàà àáéúëc àëéä ìkmewn lk ± ¨¥¨¦§¦¨©£¦¨

dlik` lr 'dweg' oeyl azkpyàáéúk àúléî àlekàink df ixd ± ©¨¦§¨§¦¨
cenll yie ,dlik`d lr wx `le ,oic eze` lk lr df oeyl azkpy

e .aekir epnníúä éðàLoi` 'dweg' da xn`py it lr s`y ,dgpna ¨¦¨¨
miakrn dipic lkàø÷ øîàcaezkd da xn`y iptn ±(fh a my) §¨©§¨

DzxMf` z` odMd xihwde','dðîMîe dNøbîxn`p `ly jezne §¦§¦©Ÿ¥¤©§¨¨¨¦¦§¨¦©§¨
dpnye mly dyxb `diy cnll aezkd `ay rnyn 'onyne yxbn'
yiy cnll weqtd wwfpy xg`ne ,dleqt mdn xqig m`y ,mly
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א

oifge` mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

äîçä úòé÷ùá ìñôð íãipa z` ezeev meia" :aizkc ,dlila wexfl ie`x epi`c -

migaf zkqna opixn`ck ,dpila lqtp xgnl mce ,(f `xwie) 'ebe "aixwdl l`xyi

meia" :xnel cenlz - dngd zriwya lqtpy mcl oipn :(` ,ep) "onewn edfi`" wxta

:azk ,"ezeev meia"n lirlc unew oke .xity dl sili mzde ,'ebe "egaf z` eaixwd

ixa` la` .'ebe "dgpnle dlerl dxezd z`f"

opixn`ck ,dlild lk aixwdl exzed dler

[olrn] (olpn) :(a ,ek zegpn) oiwxit i`da

,ynyd `a xg`l xnelk ,ynyd `an

.dlild lk oxihwneïáø÷aixwz ik ytp" -

.'ebe "dgpn oaxwïéøæâ éðùzeirwa ipy -

.zelecbøîåà àåä ïëå.exwn oaxw mivrc -

wxt i`xwn opitlick ,oixfb ipy hwp ikdle

.(` ,bl) `nei zkqnc iyilyéáø éøáãì-

dybd jixvdle dgilnl mivr yiwnc

acpznde ,dgpnk dvinw oiperh - dgpnk

.owiqdl mixg` mivr `iai oixfb ipyìòî íã
à÷ôð êúçðîil dnl iherin ixze -?:`nip

lk" ,hxt - "jzgpn lrn" ,llk - "oaxw"

el oi`a mixg`y lk s` - llke xfg "jpaxw

.daeg el oi`a mixg` oi`c mc `le ,daeg

cva ziaxcnc ,ok m`c ,'ek lk s` zxzny dgpn dn i` :jxtinl `kil `zydc

i`n ihernl "lk s`" ,mc ziaxn xiznc cvae ,jpd lk dl daeg oi`a mixg`c?
ded "lk s`"c [ab lr s`c] (ab lr s`e) `xwirn oizrc` wilq dedc i`nl `nlya

xiznc cvae ,jpd lk daeg oi`a mixg` cva iaxpc jxtinl ivn ded ,mivr inp hrnn

mdl oi`a mixg` oi`y ,mivr ihernl "lk s`"e ,(xiznc cva mc iaxpe) mcl ziaxn

`zyd la` .mc ihernl `xizi "jzgpn lrn" jixhvi` ikdle ,oixizn opi`e daeg

ihernl "lk s`" ,xiznc cva mc iaxn i` ,mdl daeg oi`a mixg` mivr zxn`c

i`n?mdl oi`a mixg`y lk s` :lirl dpin opiyxcc "jzgpn" - `z` i`nl i`xw

ihernl `z` i`n ,`l `pixg` icin la` ,daegíéëñð ?.daeg el oi`a mixg` oi` -
àéðúã
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äáøãàaiigin `l unewe mcc ,lebit aiyg `lc :dnize Ð 'ek iieaxl dil ded mc

ediiteb edpi`c (` ,ci zegpn) "`hef unewd"a opixn`ck ,lebit meyn ediilr

!lebit meyn ediilr miaiig mixa` la` ,edpip oixizn

ìñôð:opixn`c (` ,cv migqt) "`nh didy in" yixa Ð dzenk dngd zriwya

drax` miakekd z`v cr dngd zriwync

dna" seqac :mz epiax dywd ,dcedi iaxl oilin

dcedi iaxlc rnyn (` ,dl zay) "oiwilcn

!lin iwlg ipy dlild cr dngd rwyzyn

seq rnyn "dngd rwyzyn"c :mz epiax uxize

la` ,dngd drwy xaky ,dngd zriwy

,rcz .driwy zligzn rnyn "dngd zriwyn"

dzeevn :dkepg xp iab (a ,`k zay) opixn`cn

oiicr Ð driwy zligza i`e ,dngd rwyzyn

jkitle .`xdiha `bxy dede ,lecb mei `ed

zligza Ð mc iab `kdc inp "dngd zriwy"

seqa opixn`c meyn ,ith `gipe .ixii` driwy

lqtpy mcl oipn :(` ,ep migaf) "onewn edfi`"

z` eaixwd meia" :xn`py ?dngd zriwya

seqa i`e .aixwn dz` gaef dz`y meia Ð "egaf

lqtpc `hiyt ?`xw il dnl ,xn`w driwy

`inec ea zlqetc `hiyt xgyd cenre ."ezeev meia" aizkc ,ewxefl leki oi`c ,dlila

zlren dpil oi`c meyn ,gafn iabl dlr m` dpin `wtpc qxhpewa my yxite !mixeni`c

jixhvi`c xnel oi`e ?xninl `ki` i`n zlren xn`c o`nl :`iywe .gafn ly ey`xa

iabl edlrn m`e ,mixeni`a xyk ole li`ed cxi `l dlr m` mc iab ol `niiwc meyn

iaxc ,ryedi iaxe l`ilnb oaxc `id `zbelt `dac meyn .wexfl lekic `pin` ded gafn

`lc jzrc `wlqc meyn jixhvi`c `niz ike .cxi `l l`ilnb oaxle cxi xn` ryedi

"xyad lk" seqa `zi`ck ,xzepe lebit meyn eilr oiaiig oi`c ikid ik dpila liqtin

ikd elit`e ,oerny iaxl xzep meyn odilr oiaiig oi`c dpeale mivr ixd ,(` ,fiw oileg)

!xiznc mc ip`y `nlc ,mcn opitlic meyn `niz ike !zxy ilka eycwyk dpila ilqtin

"`nh didy in" wxta rnyn oke .`gip ,driwy zligza ixiinc mz epiax yxtny dn itle

jxca didy in iab ,driwy zligzn dxeq` dhigyc (a ,bv migqt)dyng epiidc mzd gkene .oilin xyr dyng milyexil miricend on Ð dwegx jxc idefi` :mzd xn`wc ,dwegx

:`iyw edine .dhigy zry ied ok m` ,miakekd z`v cr mc `lqtin `l i`e .miakekd z`v cr dngd zriwync oilin drax` aiyg `le ,dngd zriwy cr `neic `bltn oilin xyr

"dngd zriwy" inp ogky`e !"dk`ln meide xnynl dlild epl dide" :(c dingp) aizkc ,`ed mei miakekd z`v cr `d ?"eaixwd meia"n dl hrnn ikid ,xn`w driwy zligza i`

wxta dlr xn`ck ,zeynyd oiaa epiide ,dngd zriwyl jenq inei `zlz i`fgc oebk :(` ,fh xifp) "zxbexbd on xifp ipixd" wxta opixn`ck ,miakekd z`v oebk ,driwy seqa ixii`c

dkiyg wtq :`ped ax xa dax xn`wcn ,dlila epiide .dyra xaer dngd zriwy xg` oilitz gipnd lk :(a ,el zegpn) oiwxita mbe .zeynyd oia d`exa :(` ,`t migqt) "oilev cvik"

!miakekd z`v cr oibdep lkdy `id dxez epizea` bdpne ,ziprz diny `l dng eilr drwy `ly ziprz lk :(` ,ai) ziprz zkqna opixn` cere .gipn `le uleg `l dkiyg dpi` wtq

cr lqtp epi` dxezd onc miyxtn yie .driwy zligzl oipr edpz Ð "ezeev meia"n `wtpc driwy seql oipr epi` m`c ,"meia"n driwy zligz xity dil `wtp mlerlc :xnel yie

[zkqna] (seqa) diaygil ok m`c :`iywe .`al xdnl oifixf ediy ick ,dwegx jxc oiprl zxk mewna mdixac ecinrde ,driwy zligzn edelqte dwgxd cear opax `l` ,miakekd z`v

inp ikdc ,`al exdniy ick oewz m` yecig epi` df la` ,yecig eedc (`lc) icin `l` aiyg `lc :xnel yie !zxk mewna mdixac ecinrdy jpd icda (` ,av) "dy`d" seqa migqt

elit`e ,(` ,gv migqt) "`nh didy in" wxta rnynck ,zevg xg` el znl zevg mcew zn el zn oia wlgl yi diteb ope`ae .ezakxde megzl uegn ez`ade ezlai zkizg aiyg `l

zedy ded `lc dngd zriwyl jenq dilawc dl iwene ,ea oilren dwixf iptl :(` ,e) dlirn yixae (a ,`w zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta opixn`c `d `zyde .dl aiyg `l ikd

rwyzyn onca oiaygn Ð cg` meil milk`pd miycw :(a ,ep migaf) "onewn edfi`" seqa opixn`cn ,`iyw edine .ewxefl zedy yi miakekd z`v crc ,opaxc dlirn `edd Ð diwxfnl

xya ipzw `le .`ziixe`c lebit iedc ,ixii` miycw xyae mixeni`c `inec `dc ,opaxc lebit xnel oi`e !epnfl ueg aygn iedc ,lebit ied cin Ð driwy xg`l ewxefl ayig i`c ,dngd

.driwy seq rnyn "rwyzyn"c mz epiax yxtny enk ,miakekd z`v epiidc ,driwy seqa Ð driwy `iddc :xnel yie !opaxcn ezlik` onfc ,jli`e zevgn miycw iycw

ãîìîopaxlc ,opaxe iax `kd ibiltc `d Ð 'ek mivr miacpznywxt) milwyc `ztqeza `ipzck ."gafnl el` mivr ixifb ipy ilr ixd" xn`yk epiid Ð xenb oaxw iaxle dacp

oaixwd m`e ,oda oilren oi`e odn mize`ipe ,gafnd iab lr oze` oiaixwne mivr oda mipdk oigwele ,xteyl ozepe mivr ixfib ipy inc `ian Ð "mivr ilr ixd" xne`d :(iyily

minkge .iax ixac ,aiig Ð uega oaixwd m`e ,mda oilren la` mda oize`ip oi`e ,gafn iabl oaixwne epnid olawn odk Ð "gafnl el` mivr ixfib ipy ilr ixd" xn` m`e .xeht Ð uega

era `le ,oaxw exwi` inp opaxl `de ?`id iax ,oaxw mivr xn`c dil zrny o`n :xn`w i`n` ,xn`z m`e .mivrd xic zkyla oiltep el`e el`e .xeht Ð uega oaixwd m` :mixne`

.iaxk epiide ,mck xenb oaxw iaiygc dil rnyn "mce mivr" xn`wcnc :xnel yie !dgilnéøáãìxzei dgpnl mivr yiwn iaxc `py i`n :xn`z m`e Ð dvinw oiperh mivr iax

!zevnwp opi`c `aeh zegpn `ki`d ?zvnwpc dgpnl opiywnc olpn :xn`z m`e .mipdk zxeza dl yixc dgpn iabc "oaxw"n ,mivr dpin iaxnc "oaxw" i`dc :xnel yie ?zepaxw x`yln

`peeb i`d ik ogky`c :xnel yie !oitxyp oleke ,miixiy mda oi` `d ?mivra jiiy dvinw dne :xn`z m`e ."dgpn oaxw aixwz ik ytpe" (a `xwie) aizk zvnwpd dgpn iablc :xnel yie

.mivr o`k oicd `ede ,onvrl oiaixw miixiyde envrl axw unewd ,zvnwp mipdk ly `heg zgpnc oerny iaxl (a ,ar zegpn) "zegpn el`e" yixaíéöòoicd `ede Ð dvinw oiperh
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ìñôð ,dúBîk øézî ïkL ,ééeaøì déì äåä íc ,äaøcà©§©¨¨£¨¥§©¥¤¥©¦§¨¦§¨
!dúBîk änçä úòé÷La¯ðä.ïLéôð CòîBL :øî øîà ¦§¦©©©¨§¨¨¨§¦¨¨©¨¥©

déì zòîL ïàî .ïaø÷ eàø÷pL íãå íéöò eléôà éðà£¦£¦¥¦§¨¤¦§§¨§¨©¨§©§¥
ïaø÷ éø÷éà íéöò :øîàc¯!çìî eòa àéòaî éaøì ,éaø §¨©¥¦¦§¦¨§¨©¦§©¦¦¨£¨¨¤©
"äçðî ïaø÷" :àéðúc¯,íéöò ïéácðúnL ãnìî?änëå §©§¨¨§¨¦§¨§©¥¤¦§©§¦¥¦§©¨

ïaø÷ ìò eðìtä úBìøBbäå" :øîBà àeä ïëå ,ïéøæâ éðL§¥§¨¦§¥¥§©¨¦©§©ª§©
ïéðeòèe ,ïä äçðî ïaø÷ íéöò :øîà éaø ."íéöòä̈¥¦©¦¨©¥¦¨§©¦§¨¥§¦

éaø éøáãì :àáø øîàå .äLbä ïéðeòèe çìî¯íéöò ¤©§¦©¨¨§¨©¨¨§¦§¥©¦¥¦
éaø éøáãì :àtt áø øîàå ;äöéî÷ ïéðeòè¯íéöò §¦§¦¨§¨©©©¨§¦§¥©¦¥¦

!íéöò ïéëéøö¯.íéöò ïkéî éîñ¯àø÷ àlàå §¦¦¥¦§¥¦¨¥¦§¤¨§¨
?éàî éèeòîì!à÷ôð "Eúçðî ìò"î ,íc éèeòîì éà §©¥©¦§©¥¨¥©¦§¨¤¨§¨
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`oifgeקנד mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

àéðúã:cenlzd jixtwe .gln oerh oi` oiic -éðî.`ziixa jd -úøè÷ àéù÷`dc -

[a cenr] onwle .gln irac inp zxhwe ,daeg el oi`a mixg`y lk (` ,k) lirl opiax

.unewde zxhwd oiglen myy ,gafn ly ey`xa :opixn` inpèøôä."jzgpn" -

äàîåè ïéìá÷î ïéà íéöòwxta opixn`ck ,d`neh oilawn dkxrn ivrc ab lr s`e -

mivr zeaxl - "xyade" :(` ,dl) migqtc ipy

zaig meyn `ed opaxcn `idd ,dpeale

mivr `dc ,`nlra `zknq` `xwe ,ycwd

.d`neh ilawn `l `nlraåìùáù íãoia -

,eilr xaer epi` - elk`e ,miycwc oia oilegc

ie`xd mcd lr `l` dxez daiig `l `dc

ifg `l elyiayn miycw mce ,dxtkl

`ed ixd gilne ,mc zxezn wtpe dizlinl

.gzexkåäùî äá àãùéî àîéúã åäî
àîìòá äåöîì`l edyn `edd meyne -

.mc zxezn witpäô÷ä(eh zeny) enk -

."zenedz e`tw"(øåàá äô÷)aiig ,elk`e -

.alg e` mc meynäîçázenkl `xcd -

.aiig jkl ,dlelv didyùø÷ù íã`w -

.oilegc elit`e :jzrc `wlqúåàèçá ïàë
úåðåöéçädnga mcd z` dtwd :ipzwc `d -

li`ed ,oileg lyl oicd `ede .aiig elk`e

.miycwa dxtkl ie`xeåðéà éøéòæ øîàã àäå
úåéîéðôä úåàèçá åéìò øáåòmixt oebk -

.onwl yxtn `nrhe .mitxypd mixirye

êëìä.ie`x ecbpke li`ed opixn` :zxn`c -

øåîç íã,oaxwl ie`x epi`y it lr s` -

lr `l` zxk dxez daiig `lc xninl `ki`e

oi`c ,xeng elit` `l` .oaxwl ie`xd mc

.aiig ikd elit` ,oi`nha oaxwõöåçoiprl -

.dliahêéøñwacdle yaiizdl ligzny -

.uveg ,zvwêéøñ àìrav` ea oilezyky -

.mcd [wqtpe] (wqete) epnn heg jlede jynp

åäðåáú.onwl yxtn -çìî éî.qixen -

úúáåù äðéàù,sxegae uiwa dievny -

.dtb`l dkilyn mid zinecq glne

úéð÷åøúñéà.mc` iciae ,ziyrp rwxwd on -

àåäù ìëî.zipwexzq` oia zinecq oia -

íå÷î ìëîzinecq .ux`l uegn elit`e -

.dqb zipwexzq` ,dwcåððåáúé ìåëéozi -

.hiha oazk daxd glnïéðáë,daxd gln -

.dxey lr dxey[äðéáë] íòè úðúåð-

.mc`aäàîåèáå úáùá áéø÷úoaxw m` -

,`id dcear ozgilnc opireny`e .`ed xeaiv

.zecear x`yk d`nehe zay igce
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÷éôà."jzgpn lre"n mce ,'ek "zcgein dgpn dn"a mikqp hrnpe Ð mikqp liire mivr

`ly ick `dc ,llk `kti` xnel jiiy `lc :xnel yie !`kti` `ni` :xn`z m`e

iaxznc mc ihernl "jzgpn lrn" azkinl `kixhvi`c `ed xizn ly cv (meyn) xn`p

.dipin ihrnn mikqp eli`e ,cv `eddn

åàöéyxit Ð d`neh oilawn oi`y mivr

"dry lk" wxta xn`c `dc ,qxhpewa

,dpeale mivr zeaxl "xyade" :(` ,dl migqt)

`icdac ,ok xnel xyt` i`e .`nlra `zknq`

ycwd zaigc (a ,el) oilegc ipy wxta opixn`

gken oke !"xyade"c `xw `iddn `ziixe`c

xya lke` iab (` ,cl migaf) "oileqtd lk" wxta

Ð xya z`neh la` :opixn`c ,dnc zwixf iptl

zeaxl "xyade" :xn xn`c ,dwel lkd ixac

zia" wxta dil ixwc i`de !'ek dpeale mivr

opaxcn e`l Ð `nlra `leqt (a ,en my) "i`ny

xn`w "`nlra `leqt"e ,`ziixe`cn `l` xn`w

rnyn `teb `idc ,cere .zewln dil zilc Ð

xn`c l`rnyi iaxlc ,`ziixe`c ied opaxlc

wxta "dlrn" dl ixwc `idde .`nlra `leqt

iab xn`w inp ikd Ð (` ,dl migqt) "dry lk"

ol `wtpc ,dnexza lke` eyny aixrd :zelrn

`nl` ,(a ,cr zenai) "lxrd" wxta `xwn

e`vi :`kd xn`wc `de .xn`w `ziixe`c dlrn

,xn`w mivr ivra Ð d`neh oilawn oi`y mivr

zeaxl epl oipn :xn`z m`e .dkxrnd ivra `le

oeict edl yic xg`n ,"xyade"n d`nehl mivr

rnynck ,ixfibl edpityc xza elit` dxezd on

opaxl (` ,`w zegpn) "mikqpde zegpnd" yixa

aiygc ,`gip i`ce iaxlc ?iaxc dilr ibiltc

mivr iaxnc `iddc :xnel yie .xenb oaxw edl

xg`n :`iyw zvwe .iaxl epiid Ð mewn lka

ipz `l i`n` ,d`neh meyn mivrd lr miaiigc

unewd :opzc ,(` ,i) dlirnc ipy wxta edl

lqtil exyked mlek Ð zxehwde dpealde

,`nhe xzep meyn mdilr oiaiige ,mei leaha

`l opaxl oia iaxl oia :xnel yie ?mda oi` lebite

yi iaxle ,mivr` aiigin `l opaxlc ,ipz ivn

xac lkk ,evnwpy xg`l lebit meyn mivra

dler ixai`k ,gafnl e` mc`l oixizn el yiy

.oxizn mcy

ïàë]ze`hga o`ke zepevigd ze`hga

ze`hgac ,i"yx yxit Ð zeiniptd

yxtny enk `nrhe ,eilr xaer epi` zeiniptd

zeiniptd ze`hga ok m`c ,`xidp `le .onwl

,lelv elya m`y i"yx zhiy itl rnyn inp

dlr aiig `di Ð d`fde dliahl ie`xe li`ed

opixn`c ,ikd giken `ibeqd oi`e .eplk`i m`

`le mc zxezn dil witp diglnc oeik :lirl

elit` :xn` dicic `axc ,cere !eilr aiigzi

yexitl rnyne ,aiig elk`e zeiniptd ze`hga

aizi :xn`w lirle .ixirfc dil zil `axc i"yx

`xiaqc rnyn ,`zrny `dl xn`we `ax

epiid) ixirfac ,il d`xp okl !ixirfk `axl

xaer epi`c ibilt `l `nlr ilek (xe`a elyaa

zeiniptd ze`hg oia `kd wlgnc `de .eilr

.[dnga e`tw` i`w ,zeipeviglíãelyiay

lk" wxta opzc `d [epiide] Ð eilr xaer epi`

z` `ivene erxew ald :(` ,hw oileg) "xyad

xg` ixiinc] ,eilr xaer epi` erxw `l ,enc

oeike ,dxtkl ie`xd xac `l` dxez daiig `lc ,gzexk gilnc qxhpewa yxitck ,`nrh cg ediieexzc rnyn Ð eglny mce elyiay mc ,iccd icda ilin ixz jpd iziincn .[eleyia

lk" wxta ziyixtck ,egln zngn lk`p oi`c epiid Ð gzexk gilnc i`dc ,ogln zngn oilk`p oi`c epiid miycwc dgiln mzqc `kd rnyne .mc zxezn dil `wtp egln e` elyiac

:opixn` jenqae .'eke eglny mc ixirf xn`c ,mc zxezn dil `wtp diglnc oeik ?gln irail mc `pin` ded ikd e`l `d :`kd wiicc `ed miycwc dgiln mzq`e ,(` ,aiw my) "xyad

.`gxe`l dil irack e` ,ceair jxevl gilnke ,ripvdl glen mc`y enk :miyxtny enk `le ,ibq egln zngn lk`p oi`a dxcwl dgilnc o`kn mz epiax wcwcn jkitl .dxicwl oke

.egln zngn lk`p epi` iab izyxit (my) "xyad lk" wxtaeïúé.mc`d zpwzn dpiady enk ,dgcd `la dlik`l ifg `lc epiid Ð dpiak mrh eaïëåepiax xtqae Ð opiqxb dxicwl

.`neil d`pda dxeq` iab (` ,ci) oilegc `nw wxta l`ppg epiax yxit oke .[ilvl oke] :aezk meyxb
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íéöòäå ,ícäå ïéiä ìáà :àéðúc ,íéëñð ìéiòå íéöò ÷étà©¥¥¦§©¥§¨¦§©§¨£¨©©¦§©¨§¨¥¦
úøèwäå¯¯ éaø éà ?épî .çìî ïéðeòè ïéà,íéöò àéL÷ §©§Ÿ¤¥§¦¤©©¦¦©¦©§¨¥¦
ïðaø éà¯!úøè÷ àéL÷¯éaø ,àéðúc ,àeä àpz éàä ¦©¨©©§¨§Ÿ¤©©¨§©§¨©¦

èøtä äî :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥©©§¨
LøBôî¯ìò BðLéå íéMàì äìBòå äàîeè ìa÷nL øác §¨¨¨¤§©¥§¨§¤¨¦¦§¤§©

íéMàì äìBòå äàîeè ìa÷îä øác ìk óà ,ïBöéçä çaæî¦§¥©©¦©¨¨¨©§©¥§¨§¤¨¦¦
íéöò eàöé ;ïBöéçä çaæî ìò BðLéå¯ïéìa÷î ïéàL §¤§©¦§¥©©¦¨§¥¦¤¥§©§¦

ïééå íc eàöé ,äàîeè¯úøè÷ äàöé ,íéMàì íéìBò ïéàL §¨¨§¨§©¦¤¥¦¨¦¦¨§¨§Ÿ¤
¯àø÷ déèòîc àîòè àlà .ïBöéçä çaæî ìò äðéàL¤¥¨©¦§¥©©¦¤¨©§¨§©£¥§¨

éëä åàì àä ,íãì¯ïåék ?çìî éòaéì íc :àðéîà äåä §¨¨¨¨¦£¨¨¦¨¨¦¨¥¤©¥¨
éaø øîà éøéòæ øîàc !íc úøBzî déì ÷éôð déçìîc§©§¥¨¥¥¦©¨§¨©§¥¦¨©©¦

BìMéaL íc :àðéðç¯øîà äãeäé áøå ,åéìò øáBò Bðéà £¦¨¨¤¦§¥¥¨¨§©§¨¨©
BçìnL íc :éøéòæ¯déãéc äãeäé áøå ,åéìò øáBò Bðéà §¥¦¨¤§¨¥¥¨¨§©§¨¦¥

ïìòäå ïàìvL íéøáà :øîà¯!çBçéð çéøì íeMî íäa ïéà ¨©¥¨¦¤§¨¨§¤¡¨¥¨¤¦§¥©¦©
¯à÷ ,àîìòa äåöîì eäMî da àãLéî ,àîéúc eäî©§¥¨¦§¨¨©¤§¦§¨§¨§¨¨

BìMéaL íc :àðéðç éaø øîà éøéòæ øîà ,àôeb .ïì òîLî©§©¨¨¨©§¥¦¨©©¦£¦¨¨¤¦§
.àúòîL àäì dì øîà à÷å àáø áéúé .åéìò øáBò Bðéà¥¥¨¨¨¥¨¨§¨¨©¨§¨§©£¨

cä úà ät÷ä :ééaà déáéúéàúà äçîäL Bà ,Bìëàå í ¥¦¥©©¥¦§¨¤©¨©£¨¤¦§¨¤
Bòîâe áìçä¯!áéiç¯ïàk ,øeàa ät÷äL ïàk :àéL÷ àì ©¥¤§¨©¨¨©§¨¨¤¦§¨¨¨

øeàa ;änça ät÷äL¯änça ,øãä àì¯.øãä¯änça ¤¦§¨©©¨¨¨¨©©©¨¨©©©¨
éðî éaø dépéî àòa àäc ,éçcéà éçcéàå ìéàBä :àîéì ,éîð©¦¥¨¦§¦§¥¦§¥§¨§¨¦¥©¦¨¦
ìéàBä :déì øîà ?eäî ,Bìëàå LøwL íc :ïðçBé éaøî¥©¦¨¨¨¤¨©©£¨©£©¥¦
ïàk éàcå àîìc :déì øîà .÷ézLéà !äçcé äçãðå§¦§¨¦¨¤¦§¦£©¥¦§¨©©¨
!úBiîéðtä úBàhça ïàk ,úBðBöéçä úBiðBöéçä úBàhça©©¨©¦¦©¦¨©©¨©§¦¦
LøwL íc :àcñç áø øîàc ,àúléî ïzøkãà :øîà£©©§©§¨¦§¨§¨©©¦§¨¨¤¨©

Bìëàå úBàhça¯øa ,àðîçø øîà "ïúðå ...ç÷ìå" ,áéiç ©©¨©£¨©¨§¨©§¨©¨©©£¨¨©
Bìëàå úBiîéðtä úBàhça ;àeä äðéúðe äçé÷ì¯,øeèt §¦¨§¦¨©©¨©§¦¦©£¨¨

äàfäå äìéáè øa åàì éàäå ,àðîçø øîà "äfäå ...ìáèå"§¨©§¦¨¨©©£¨¨§©¨©§¦¨§©¨¨
Bìëàå úBiîéðtä úBàhça eléôà :øîà déãéc àáøå .àeä§¨¨¦¥¨©£¦©©¨©§¦¦©£¨

¯áø øîà .úBðBöéçä úBàhça éeàø Bãâðëe ìéàBä ,áéiç©¨¦§¤§¨©©¨©¦¨©©
Bìëàå LøwL øBîç íc ,Ckìä :àtt¯Bãâðëe ìéàBä ,áéiç ©¨¦§¨©£¤¨©©£¨©¨¦§¤§

,íc :éøéòæ øîà ìcéb áø øîà .úBðBöéçä úBàhça éeàø̈©©¨©¦¨©©¦¥¨©§¥¦¨
Láé ïéa çì ïéa¯áìçäå Lácäå ,Bécäå ícä :éáéúéî .õöBç¯¯ !ïéööBç ïðéà ïéçì ,ïéööBç ïéLáé ¥©¥¨¥¥¥¦¥©¨§©§§©§¨§¤¨¨§¥¦§¦©¦¥¨§¦

éøñc àä :àéL÷ àìéøñ àìc àä ,C"çìna" :àéðúãëì ?àúà éàîì "çìîz" .C¯?eäðBáz ìBëé ¨©§¨¨¦§¦¨§¨§¦¦§¨§©£¨§¦§©§¨©¤©¨§¥
"çìî úéaLú àìå" ."çìna" :øîBì ãeîìz ?çìî éîa ìBëé ,"çìîz" éà ;"çìîz" :øîBì ãeîìz©§©¦§¨¦¦§¨¨§¥¤©©§©©¤©§Ÿ©§¦¤©

¯àéánL úéîBãñ çìî àöî àì íàL ïépîe .úéîBãñ çìî Bæ ?Bæéàå ,úúáBL äðéàL çìî àáä̈¥¤©¤¥¨¤¤§¥¤©§¦¦©¦¤¦Ÿ¨¨¤©§¦¤¥¦
"áéø÷z" :øîBì ãeîìz ?úéð÷Bøzñéà çìî¯eléôàå áéø÷z ,íB÷î ìkî áéø÷z ,àeäL ìk áéø÷z ¤©¦§§¨¦©§©©§¦©§¦¨¤©§¦¦¨¨©§¦©£¦

eððBaúé ìBëé :øîà÷ éëä ,àleò øa äaø øîà ?"eäðBáz" éàî .äàîeèa eléôàå áéø÷z ,úaLa§©¨©§¦©£¦§§¨©§¥£©©¨©¨¨¦¨¨©¨§©¤
.ïéðák epNòé ìBëé :ééaà øîà àlà !déì éòaéî "eððBaúé" ,éëä éà :ééaà déì øîà .èéèa ïáúk§¤¤§¦£©¥©©¥¦¨¦§©¤¦¨¥¥¤¨£©©©¥¨©£¤§¦§¨
øîà ?"eäðBáz" éàî .eäðBáz ìBëé :àáø øîà àlà !déì éòaéî "eððáé" ,éëä éà :àáø déì øîà£©¥¨¨¦¨¦¦§¤¦¨¥¥¤¨£©¨¨¨§¥©§¥£©
øáàä àéáî ?äNBò àeä ãöék ,"çìîz" :øîBì ãeîìz ?äðéák íòè Ba ïzé ìBëé :éLà áø©©¦¨¦¥©©§¦¨©§©¦§¨¥©¤¥¦¨¥¤
.äøéã÷ì ïëå :ééaà øîà .eäìòîe çìî åéìò ïúBðå BëôBäå øæBçå ,çìî åéìò ïúBðå§¥¨¨¤©§¥§§§¥¨¨¤©©£¥¨©©©¥§¥¦§¥¨

åðú

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zegpn(iriax meil)

:`xnbd zvxzn÷étà`ziixadn `ivez -ìéiòå ,'íéöò'qipkze - ©¦¥¦§©¥
enewna.'íéëñð'§¨¦

:dgiln miperh mpi` mikqpy `ziixan dgiken `xnbdìáà ,àéðúc§©§¨£¨
ïéiä,mikqp ly -.çìî ïéðeòè ïéà ,úøèwäå ,íéöòäå ,ícäå ©©¦§©¨§¨¥¦§©§Ÿ¤¥§¦¤©

.lirl d`aedy `ziixad z` dpyy `pzd edin dywn `xnbd
:`xnbd dywnéaø éà ,épî,`edàéL÷het `ziixady dnzxíéöò ©¦¦©¦©§¨¥¦

e ,dgilnnïðaø éà,`edàéL÷zxhety dnúøè÷,dgiln oicn ¦©¨¨©§¨§Ÿ¤
lirl mixne` opax ixdy(.k)dl daeg mi`a mixg`y mixacd lky

.dxihwdl mivr jixv ixdy ,llka zxehw mbe ,dgiln miperh
,ef `ziixa dpyy `pzd :`xnbd zvxzn,àéðúc ,àeä àpz éàä©©¨§©§¨

èøtä äî ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥¨©§¨
dLøBôî`ed ,dgpn epiidc ,dxezaå ,äàîeè ìa÷nL øácxac §¨¨¨¤§©¥§¨§
yíéMàì äìBò,[y`d lr-]åxacyBðLé[ozipy-]ìòdçaæî ¤¨¦¦§¤§©¦§¥©

ìò BðLéå ,íéMàì äìBòå ,äàîeè ìa÷îä øác ìk óà ,ïBöéçä©¦©Ÿ¨¨©§©¥§¨§¤¨¦¦§¤§©
,ïBöéçä çaæî,dgiln oerheàöé[mihrenn-]íéöò,dgiln oicn ¦§¥©©¦¨§¥¦

,äàîeè ïéìa÷î ïéàLe,íéMàì íéìBò ïéàL ,ïééå ,íc eàöéeäàöé ¤¥§©§¦§¨¨§¨¨©¦¤¥¦¨¦¦¨§¨
dðéàL ,úøè÷zpzipìòdïBöéçä çaæî. §Ÿ¤¤¥¨©¦§¥©©¦

:`xnbd dywn .dgilnn mc hrnl weqt jxvp recn dywn `xnbd
àîòè àlàmeyn ,dgiln oerh oi` mcdyàø÷ déèòîcehriny-] ¤¨©£¨§©£¥§¨

[weqtdíãì,dgilnnéëä åàì àährnl weqt did `l m` la` - §¨¨¨¨¦
,dgilnn mcàðéîà äåäyéòáéì íc[jxhvi-],çìî`ldïåék £¨£¦¨¨¦§¥¤©¥¨

,íc úøBzî déì ÷éôð déçìîc,mc oicn el `vi -cer ie`x epi`e §©§¥¨¦¥¦©¨
,dwixfløáBò Bðéà ,BìMéaL íc ,àðéðç éaø øîà éøéòæ øîàc§¨©§¦¦¨©©¦£¦¨¨¤¦§¥¥
,åéìòmiycw mce ,dxtkl ie`xd mc lr `l` daiig `l dxezdy ¨¨

.dxtkl cer ie`x epi` elyiayn,éøéòæ øîà äãeäé áøåmbyíc §©§¨¨©§¦¦¨
,åéìò øáBò Bðéà BçìnL.elyia eli`k aygpe gzexk dpic dgilny ¤§¨¥¥¨¨

déãéc äãeäé áøå[envr-]ïàìvL íéøáà ,øîàmpzpy mcew y`a §©§¨¦¥¨©¥¨¦¤§¨¨
,dkxrnd lrïìòäå,dkxrnd lrçBçéð çéøì íeMî íäa ïéà- §¤¡¨¥¨¤¦§¥©¦©

aezkd mda miiwzp `le ,gix mipzep mpi`(h ` `xwie).''dl gFgip gix'¥©¦©©
,dgiln oerh oi`y `ed heyt ,mcd z` zlqet dgilndy oeike

.dgilnn mc hrnl weqt jxvp recnedid `l m`y :`xnbd zvxzn
,dgilnn mc hrnl weqtda àãLéî ,àîéúc eäîjixvy - ©§¥¨¦§¨¨

mcd jezl jilydleäMîgln zvw -àîìòa äåöîìea miiwl - ©¤§¦§¨§¨§¨
,dxtkl lqtp mcd oi` i`ce edyn `edd meyne ,dgiln zeevnà÷̈

ïì òîLî.llk dgiln oerh mcd oi`y `l` ,ok xacd oi`y ©§©¨
:`xnbd zxne` .lirl d`aedy elyiay mc oica dpc `xnbd,àôeb¨
.åéìò øáBò Bðéà ,BìMéaL íc ,àðéðç éaø øîà éøéòæ øîàzxtqn ¨©§¦¦¨©©¦£¦¨¨¤¦§¥¥¨¨

:`xnbdáéúé[ayi-]àzòîL àäì dì øîà à÷å ,àáø`xninl - ¨¦¨¨§¨¨©¨§¨§©§¨
,ixirf ly efééaà déáéúéà,`ziixaa epipy ,`axlät÷ä[yixwd-] ¥¦¥©©¥¦§¨

äçîäL Bà ,Bìëàå ícä úà[qindy-]Bòîâe áìçä úà[edzye-] ¤©¨©£¨¤¦§¨¤©¥¤§¨
áéiçixdy ,elyiay mca xhety ixirf lr o`kn dywe .zxk ©¨

.leyia ici lr mcd z` miyixwn
,iia`l `ax el aiyd,àéL÷ àì,uxzl yiyïàk,ixirf xhety dn - Ÿ©§¨¨

k epiidät÷äLici lr mcdleyiaøeàa[y`a-]eïàk`ziixad - ¤¦§¨¨¨
epiid ,aiignykät÷äLmcdänça,[ynyd mega-]y,øeàa ¤¦§¨©©¨¨

e ,mcd zedn dpzypøãä àì,dligzak lelv zeidl xfeg epi`e - Ÿ¨©
la`,änçaqnpy xg`ly ,mcd zedn dpzyp `løãäxfeg - ©©¨¨©

.dligzak lelv zeidl
y ,`axl iia` el dywdénð änça,xeht didiéçãéàå ìéàBä àîéì ©©¨©¦¥¨¦§¦§¥

xyk epi` yexw mc ixdy ,yexw didyk eaixwdln dgcpy oeiky -
,dwixfléçãéà.elk` m` eilr xeht `die ,xak dgcp -àòa àäc ¦§¥§¨§¨
dépéî[epnn l`y ixdy-],Bìëàå LøwL íc ,ïðçBé éaøî éðî éaø ¦¥©¦¨¦¥©¦¨¨¨¤¨©©£¨
eäî,eilr aiig `diyedéì øîà,opgei iaxäçãðå ìéàBämc oicn ©¨©¥¦§¦§¨

,yexw didykäçcé.eilr xehte`axy :`xnbd zxtqn÷ézLéà ¦¨¤¦§¦
.iia` ziiyew lr zeprl dn rci `ly ,[wzy-]

déì øîà,`axl iia`,(éàcå) àîìc,uxzl yiyïàk`ziixad - ¨©¥¦§¨©©¨
xaecn ,aiignyaly mcúBðBöéçä úBàhçlr mipzip mncy - §©¨©¦

,aiig dtwdy oileg ly mca oicd `ede ,dxfray oevigd gafnd
,miycwa dxtkl ie`xe li`edeïàk,lyean mca xhety ixirfe - ¨

xacnaly mcúBiîéðtä úBàhçycew jezl mipta miqpkp mncy §©¨©§¦¦
enke ,dxtkl ie`x epi` dtwd m` df mcy ,lkidd jezl e` miycwd

.eilr xeht jkle ,oldl x`az `xnbdy
øîàjixaca ,iia`l `ax elàúléî ïzøkãàoicd z` il zxkfd - ¨©©§©§¨¦§¨

,`cqg ax xn`yúBàhça LøwL íc ,àcñç áø øîàczeipevigd §¨©©¦§¨¨¤¨©©©¨
áéiç ,Bìëàåixdy ,eilrç÷ìå'FrAv`A z`Hgd mCn odMd'ïúðå ©£¨©¨§¨©©Ÿ¥¦©©©¨§¤§¨§¨©

'ebe(dk c `xwie)àðîçø øîàdxezd dkixvd `ly ,[dxeza 'd deiv-] ¨©©£¨¨
,dpizpe dgiwl `l` ,d`fde dliah mdaéàäåyxwy df mce -øa §©©

àeä äðéúðe äçé÷ìmc la` ,gafnd lr epnn zzle zgwl ozip - §¦¨§¦¨
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קנה oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

àéðúã:cenlzd jixtwe .gln oerh oi` oiic -éðî.`ziixa jd -úøè÷ àéù÷`dc -

[a cenr] onwle .gln irac inp zxhwe ,daeg el oi`a mixg`y lk (` ,k) lirl opiax

.unewde zxhwd oiglen myy ,gafn ly ey`xa :opixn` inpèøôä."jzgpn" -

äàîåè ïéìá÷î ïéà íéöòwxta opixn`ck ,d`neh oilawn dkxrn ivrc ab lr s`e -

mivr zeaxl - "xyade" :(` ,dl) migqtc ipy

zaig meyn `ed opaxcn `idd ,dpeale

mivr `dc ,`nlra `zknq` `xwe ,ycwd

.d`neh ilawn `l `nlraåìùáù íãoia -

,eilr xaer epi` - elk`e ,miycwc oia oilegc

ie`xd mcd lr `l` dxez daiig `l `dc

ifg `l elyiayn miycw mce ,dxtkl

`ed ixd gilne ,mc zxezn wtpe dizlinl

.gzexkåäùî äá àãùéî àîéúã åäî
àîìòá äåöîì`l edyn `edd meyne -

.mc zxezn witpäô÷ä(eh zeny) enk -

."zenedz e`tw"(øåàá äô÷)aiig ,elk`e -

.alg e` mc meynäîçázenkl `xcd -

.aiig jkl ,dlelv didyùø÷ù íã`w -

.oilegc elit`e :jzrc `wlqúåàèçá ïàë
úåðåöéçädnga mcd z` dtwd :ipzwc `d -

li`ed ,oileg lyl oicd `ede .aiig elk`e

.miycwa dxtkl ie`xeåðéà éøéòæ øîàã àäå
úåéîéðôä úåàèçá åéìò øáåòmixt oebk -

.onwl yxtn `nrhe .mitxypd mixirye

êëìä.ie`x ecbpke li`ed opixn` :zxn`c -

øåîç íã,oaxwl ie`x epi`y it lr s` -

lr `l` zxk dxez daiig `lc xninl `ki`e

oi`c ,xeng elit` `l` .oaxwl ie`xd mc

.aiig ikd elit` ,oi`nha oaxwõöåçoiprl -

.dliahêéøñwacdle yaiizdl ligzny -

.uveg ,zvwêéøñ àìrav` ea oilezyky -

.mcd [wqtpe] (wqete) epnn heg jlede jynp

åäðåáú.onwl yxtn -çìî éî.qixen -

úúáåù äðéàù,sxegae uiwa dievny -

.dtb`l dkilyn mid zinecq glne

úéð÷åøúñéà.mc` iciae ,ziyrp rwxwd on -

àåäù ìëî.zipwexzq` oia zinecq oia -

íå÷î ìëîzinecq .ux`l uegn elit`e -

.dqb zipwexzq` ,dwcåððåáúé ìåëéozi -

.hiha oazk daxd glnïéðáë,daxd gln -

.dxey lr dxey[äðéáë] íòè úðúåð-

.mc`aäàîåèáå úáùá áéø÷úoaxw m` -

,`id dcear ozgilnc opireny`e .`ed xeaiv

.zecear x`yk d`nehe zay igce
ïëå
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÷éôà."jzgpn lre"n mce ,'ek "zcgein dgpn dn"a mikqp hrnpe Ð mikqp liire mivr

`ly ick `dc ,llk `kti` xnel jiiy `lc :xnel yie !`kti` `ni` :xn`z m`e

iaxznc mc ihernl "jzgpn lrn" azkinl `kixhvi`c `ed xizn ly cv (meyn) xn`p

.dipin ihrnn mikqp eli`e ,cv `eddn

åàöéyxit Ð d`neh oilawn oi`y mivr

"dry lk" wxta xn`c `dc ,qxhpewa

,dpeale mivr zeaxl "xyade" :(` ,dl migqt)

`icdac ,ok xnel xyt` i`e .`nlra `zknq`

ycwd zaigc (a ,el) oilegc ipy wxta opixn`

gken oke !"xyade"c `xw `iddn `ziixe`c

xya lke` iab (` ,cl migaf) "oileqtd lk" wxta

Ð xya z`neh la` :opixn`c ,dnc zwixf iptl

zeaxl "xyade" :xn xn`c ,dwel lkd ixac

zia" wxta dil ixwc i`de !'ek dpeale mivr

opaxcn e`l Ð `nlra `leqt (a ,en my) "i`ny

xn`w "`nlra `leqt"e ,`ziixe`cn `l` xn`w

rnyn `teb `idc ,cere .zewln dil zilc Ð

xn`c l`rnyi iaxlc ,`ziixe`c ied opaxlc

wxta "dlrn" dl ixwc `idde .`nlra `leqt

iab xn`w inp ikd Ð (` ,dl migqt) "dry lk"

ol `wtpc ,dnexza lke` eyny aixrd :zelrn

`nl` ,(a ,cr zenai) "lxrd" wxta `xwn

e`vi :`kd xn`wc `de .xn`w `ziixe`c dlrn

,xn`w mivr ivra Ð d`neh oilawn oi`y mivr

zeaxl epl oipn :xn`z m`e .dkxrnd ivra `le

oeict edl yic xg`n ,"xyade"n d`nehl mivr

rnynck ,ixfibl edpityc xza elit` dxezd on

opaxl (` ,`w zegpn) "mikqpde zegpnd" yixa

aiygc ,`gip i`ce iaxlc ?iaxc dilr ibiltc

mivr iaxnc `iddc :xnel yie .xenb oaxw edl

xg`n :`iyw zvwe .iaxl epiid Ð mewn lka

ipz `l i`n` ,d`neh meyn mivrd lr miaiigc

unewd :opzc ,(` ,i) dlirnc ipy wxta edl

lqtil exyked mlek Ð zxehwde dpealde

,`nhe xzep meyn mdilr oiaiige ,mei leaha

`l opaxl oia iaxl oia :xnel yie ?mda oi` lebite

yi iaxle ,mivr` aiigin `l opaxlc ,ipz ivn

xac lkk ,evnwpy xg`l lebit meyn mivra

dler ixai`k ,gafnl e` mc`l oixizn el yiy

.oxizn mcy

ïàë]ze`hga o`ke zepevigd ze`hga

ze`hgac ,i"yx yxit Ð zeiniptd

yxtny enk `nrhe ,eilr xaer epi` zeiniptd

zeiniptd ze`hga ok m`c ,`xidp `le .onwl

,lelv elya m`y i"yx zhiy itl rnyn inp

dlr aiig `di Ð d`fde dliahl ie`xe li`ed

opixn`c ,ikd giken `ibeqd oi`e .eplk`i m`

`le mc zxezn dil witp diglnc oeik :lirl

elit` :xn` dicic `axc ,cere !eilr aiigzi

yexitl rnyne ,aiig elk`e zeiniptd ze`hga

aizi :xn`w lirle .ixirfc dil zil `axc i"yx

`xiaqc rnyn ,`zrny `dl xn`we `ax

epiid) ixirfac ,il d`xp okl !ixirfk `axl

xaer epi`c ibilt `l `nlr ilek (xe`a elyaa

zeiniptd ze`hg oia `kd wlgnc `de .eilr

.[dnga e`tw` i`w ,zeipeviglíãelyiay

lk" wxta opzc `d [epiide] Ð eilr xaer epi`

z` `ivene erxew ald :(` ,hw oileg) "xyad

xg` ixiinc] ,eilr xaer epi` erxw `l ,enc

oeike ,dxtkl ie`xd xac `l` dxez daiig `lc ,gzexk gilnc qxhpewa yxitck ,`nrh cg ediieexzc rnyn Ð eglny mce elyiay mc ,iccd icda ilin ixz jpd iziincn .[eleyia

lk" wxta ziyixtck ,egln zngn lk`p oi`c epiid Ð gzexk gilnc i`dc ,ogln zngn oilk`p oi`c epiid miycwc dgiln mzqc `kd rnyne .mc zxezn dil `wtp egln e` elyiac

:opixn` jenqae .'eke eglny mc ixirf xn`c ,mc zxezn dil `wtp diglnc oeik ?gln irail mc `pin` ded ikd e`l `d :`kd wiicc `ed miycwc dgiln mzq`e ,(` ,aiw my) "xyad

.`gxe`l dil irack e` ,ceair jxevl gilnke ,ripvdl glen mc`y enk :miyxtny enk `le ,ibq egln zngn lk`p oi`a dxcwl dgilnc o`kn mz epiax wcwcn jkitl .dxicwl oke

.egln zngn lk`p epi` iab izyxit (my) "xyad lk" wxtaeïúé.mc`d zpwzn dpiady enk ,dgcd `la dlik`l ifg `lc epiid Ð dpiak mrh eaïëåepiax xtqae Ð opiqxb dxicwl

.`neil d`pda dxeq` iab (` ,ci) oilegc `nw wxta l`ppg epiax yxit oke .[ilvl oke] :aezk meyxb
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"áéø÷z" :øîBì ãeîìz ?úéð÷Bøzñéà çìî¯eléôàå áéø÷z ,íB÷î ìkî áéø÷z ,àeäL ìk áéø÷z ¤©¦§§¨¦©§©©§¦©§¦¨¤©§¦¦¨¨©§¦©£¦

eððBaúé ìBëé :øîà÷ éëä ,àleò øa äaø øîà ?"eäðBáz" éàî .äàîeèa eléôàå áéø÷z ,úaLa§©¨©§¦©£¦§§¨©§¥£©©¨©¨¨¦¨¨©¨§©¤
.ïéðák epNòé ìBëé :ééaà øîà àlà !déì éòaéî "eððBaúé" ,éëä éà :ééaà déì øîà .èéèa ïáúk§¤¤§¦£©¥©©¥¦¨¦§©¤¦¨¥¥¤¨£©©©¥¨©£¤§¦§¨
øîà ?"eäðBáz" éàî .eäðBáz ìBëé :àáø øîà àlà !déì éòaéî "eððáé" ,éëä éà :àáø déì øîà£©¥¨¨¦¨¦¦§¤¦¨¥¥¤¨£©¨¨¨§¥©§¥£©
øáàä àéáî ?äNBò àeä ãöék ,"çìîz" :øîBì ãeîìz ?äðéák íòè Ba ïzé ìBëé :éLà áø©©¦¨¦¥©©§¦¨©§©¦§¨¥©¤¥¦¨¥¤
.äøéã÷ì ïëå :ééaà øîà .eäìòîe çìî åéìò ïúBðå BëôBäå øæBçå ,çìî åéìò ïúBðå§¥¨¨¤©§¥§§§¥¨¨¤©©£¥¨©©©¥§¥¦§¥¨
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`oifgeקנו mipya cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

äøã÷ì ïëå.[mcew cenrl jiiy o`k cr] .xzei dglenl jixv oi` -'åë ùáëä ìòù-

zenewn dylya :onwl oxn`ck ,mixa`d z` (unewd z`) oiglenyk my ltepy

.dpezpåá ïéìòåî ïéà.ie`x epi` aeyc -äàø÷ éàîoilren xa`d iab lryc -?
mze` elrde gln mipdkd mdilr ekilyde" :aizkcegln mr xa`c `nl` ,"dler

.dler oiiexw mdipyíúä ïðúzkqna -

el`e ,oic zia epzd mixac dray lr :milwy

.ycw ly mivrd lre glnd lr :mdn mipy

ïäá ïéúåàéð íéðäëäù.odn oipdp -çåìîì
íðáø÷.oi`ian ody mzgpne mzeler -

íðáø÷ úìéëàìribnd dlik`l ,xnelk -

zeny`e ze`hg weye dfg oebk ,mwlgl

.oilke` ode `ian cigidyíúä åòá éàî-

.dxfra oilegelk`iy elk`i :opiqxb ikd

('ek dnr) yixc `w mipdk zxeza dlek .dnr

aizkc ,'ebe "dpnn zxzepde" `xw i`d

ditiqae "eipae oxd` elk`i" :`xwc diyixa

- "elk`i" :mzd yixce ,"delk`i" :aizk

`idy onfa dnexze oileg dnr elk`iy

dnr elk`i `ly - `tiqc "delk`i" ,dhern

.daexn `idy onfa dnexze oilegäðåáì
åúéá êåúîdilr ozpe" :(a `xwie) aizkc -

."oxd` ipa l` d`iade xcde dpealàéáäå
íéöò."y`d lr xy` mivrd lr" :aizkc -

øåáéö ìùî íéöò.onwl yxtn -çìîå íéöò
íéçáæä ìëá íéâäåðunewd mr `a gln -

.ilkaíìåò úéøá.aizk miptd mgla -äî
øåáéö ìùî ïìäìipa z`n" :aizkc -

."l`xyiàëøöð àìoic zial zepzdl -

.ycwd lyn mpaxw oiglen mipdk ediyàìà
éøëåá ïáìmiaiig mipdk oi` :xne`d -

.milwyaì÷åùù ïäë ìëelwy `iany -

.xc`a dkyllàèåç åðéàepi` xn`wcn -

`nrhe .aiigin `l dligzklc llkn ,`heg

xaerd lk" :aizkc - milwy zkqna yxtn

ab lr s`e .cwtp `l iel haye ,"micewtd lr

elit` ,dxfrl oileg iziin `d :xninl `ki`c

.onwl yxtnck `heg epi` ikdåðéàù ïäë ìë
àèåç ì÷åù:aizkc ,`nrh yxtn milwya -

,mihay xyr mipy `ixhniba "df" - "epzi df"

lk :mzd yxtn "xaerd lke" .iel hay epiide

.seq mia xaerdïîöòì:jixt `we .oz`pdl -

.'ek ixkea oale'åëå àðéîà êúòã à÷ìñ-

.lirlc "`kxvp `l" yxtn `zyde
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úëùìá(b dpyn d wxt) zecn zkqnac :dniz Ð miycw zexer miglen myy glnd

gln oipzep eid myy Ð glnd zkyl :ipzw ,dxfray zekyl yy aiygc

`kd xn`wc `dc :xnel yie !miycw zexer miglen eid myy Ð dextd zkyl ,oaxwl

zexer gelnl gln oilhep eid myn :xnelk `l` ,`wec e`l Ð miycw zexer oiglen myy

oezp did `l glnde .dextd zkyla miycw

`de .my eripvdl m` ik ,gelnl glnd zkyla

oipzep eid myy :(my) zecn zkqna dlr ipzwc

jxevl eripvd xnelk epiid Ð oaxwl gln

`iywe .xac lke zexer gelnl oebk ,zepaxw

drax`a gln dzid ok m`c ,df yexitl

!dyly `l` aiyg `l `kde ,zenewn

úøè÷äåz` oiglen dnl :xn`z m`e Ð

?yakd lrn xzei gafn ly ey`xa zxehwd

itl :xnel yie !axw did iniptd gafna `lde

la` ,mixa`d mca jlklzn did yakd lry

dpeale unew Ð yai xac oiglen eid gafnd lr

eidy it lr s`e .giyn odk zgpne mipdk zgpne

.hren did ,serd zler my oiglen

ïéìåçyxit Ð mzd era i`n `hiyt

.dxfrl oileg qipknc meyn :qxhpewa

elk`iy "elk`i" xn xn`c ab lr s` :ipyne

ueg ,xnelk :qxhpewa yxite ,dnexze oileg dnr

lr delk`ie eqipkie ,dnexze oileg elk`i dxfrl

zlik` jxev oileg ipde li`ed :dnize .raeyd

elit` edine !ycwl gln edl aizil ,od miycw

lk" wxta opzc ,oileg ilaz miqipkn dxfra

oleke :(a ,v migaf) "xiczdzzl mipdkd oi`yx

`xnba dil `wtpe ,dnexze oileg ilaz okezl

oze`a `nye .dlecbl Ð "dgynl" aizkcn

enk ,ycew ly gln ozil lekiy `hiyt oilaz

.onvr miycwa

ãåîìúepiax Ð `ed mler gln zixa xnel

ziyixtck "zixa gln" :qxeb mz

.(a ,hi) lirlìëoal Ð `heg epi` lweyy odk

yixtck ,mipdk enk mixeht miel elit` ixkea

lr xaerd lk" :milwy zkqna `nrh

oa opgei oax la` .cwtp `l iel haye ,"micewtd

lr s` .seq mia xaer Ð "xaerd lk" yixc i`kf

sl`e xkk z`n "icewt dl`" zyxta aizkc ab

.mipc`d znexzl epiid Ð miynge ze`n raye

zyxta qxhpewa yxtnck eid zenexz ylyc

hay did `l mipc`d ly dze`ae ,"`yz ik"

`zyde .eid zepaxw jxev ly dze`a la` ,iel

seq mia Ð "xaerd lk" aizkc `d ith `gip

lr" aizkc [`de] ,(`dc micewtd lr) [rnyn]

e`la edine .mipc` znexz meyn Ð "micewtd

Ð "micewtd lr xaerd lk" yxtl yi ikd

.l`xyi mr oia mcal oia ,ecwtpy

íéðäëäùrnyn Ð onvrl df `xwn oiyxec

.odk did `l i`kf oa opgei oaxc

oa opgei oax xn`y dxt iab ixtiqa `ipzc `de

Ð izgky ici ezxye eyry dn :eicinlzl i`kf

it lr :xnelk `l` ,xn`w envr `edc e`l

llid mixne` yie :mzd opiwqnc `de .ez`xed

ezxye eyry dn" xnel leki did `ly `l` ,did

.einia dxt etxy `ly itl Ð `nrh epiid "ici
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øáàä éab ìòL çìî :ïðaø eðz¯éab ìòL ,Ba ïéìòBî ¨©¨©¤©¤©©¥¨¥¤£¦¤©©¥
çaæî ìL BLàøaLå Lákä¯áø øîàå .Ba ïéìòBî ïéà ©¤¤§¤§Ÿ¤¦§¥©¥£¦©£©©

eëéìLäå 'ä éðôì ízáø÷äå" ?dàø÷ éàî :äðzî©¨¨©§¨¨§¦§©§¨¦§¥§¦§¦
'äì äìò íúBà eìòäå çìî íäéìò íéðäkä:íúä ïðz ." ©Ÿ£¦£¥¤¤©§¤¡¨Ÿ¨©§©¨¨

øîà .ïäa ïéúBàð íéðäkä eäéL ,íéöòä ìòå çìnä ìò©©¤©§©¨¥¦¤§©Ÿ£¦¥¦¨¤¨©
äìéëàì ìáà ,íðaø÷ì àlà eðL àì :ìàeîL¯à÷ .àì §¥Ÿ¨¤¨§¨§¨¨£¨©£¦¨Ÿ¨

"íðaø÷ì" éàî :ïézòã à÷ìñ¯"ìBëàì" ,íðaø÷ çBìîì ¨§¨©§¦©§¨§¨¨¦§©¨§¨¨¤¡
¯,ïðéáäé íéLã÷ úBøBò çBìîì àzLä ;íéLã÷ úìéëà£¦©¨¨¦¨§¨¦§©¨¨¦¨£¦©

,øîBà äzà úàöîð :àéðúc ?ïðéáäé àì íéLã÷ úìéëàì©£¦©¨¨¦¨¨£¦©§©§¨¦§¥¨©¨¥
ìLaìa :äðeúð çìnä úBîB÷î äLéab ìòå ,çìnä úkL ¦§¨§©¤©§¨§¦§©©¤©§©©¥

ìa ;çaæî ìL BLàøáe ,Lákäçìnä úkL¯íML ©¤¤§Ÿ¤¦§¥©§¦§©©¤©¤¨
Lákä éab ìò ,íéLã÷ úBøBò ïéçìBî¯íéçìBî íML §¦¨¨¦©©¥©¤¤¤¨§¦

çaæî ìL BLàøa ,íéøáàä úà¯õîBwä ïéçìBî íML ¤¨¥¨¦§Ÿ¤¦§¥©¤¨§¦©¤
,çéLî ïäk úçðîe ,íéðäk úçðîe ,úøBèwäå ,äðBáläå§©§¨§©§¤¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©
"íðaø÷ì" éàî àlà !óBòä úìBòå ,íéëñð úçðîe¯ ¦§©§¨¦§©¨¤¨©§¨§¨¨

"äìéëàì" éàîe ,íðaø÷ úìéëàì¯.ïéleçc äìéëà¯ ©£¦©¨§¨¨©©£¦¨£¦¨§¦
?íúä eòa éàî !àèéLt ,ïéleç¯:øî øîàc áb ìò óà ¦§¦¨©¨¨¨©©©§¨©¨

"eìëàé"¯àäzL éãk äîeøúe ïéleç dnò eìëàiL Ÿ§¤Ÿ§¦¨¦§¨§¥¤§¥
íéLã÷c çìî éëä eléôà ,òáBOä ìò úìëàðïðéáäé àì ¤¡¤¤©©©£¦¨¦¤©§¨¨¦¨¨£¦©
éîð éëä :éLà áøì àðéáø déì øîà .eäì,àøazñî §£©¥¨¦¨§©©¦¨¦©¦¦§©§¨

"íðaø÷ì" éàî Czòã à÷ìñ éàc¯éðúàc àîòè ,çBìîì §¦¨§¨©§¨©§¨§¨¨¦§©©§¨§©§¥
ïéc úéa éðúà àì àä ,ïéc úéa¯ìàøNéì àzLä ;àì ¥¦¨¨©§¥¥¦¨¨§¨§¦§¨¥

éøä" øîBàä ìBëé :àéðúc ?ïðéáäé àì íéðäëì ,ïðéáäé̈£¦©§Ÿ£¦¨¨£¦©§©§¨¨¨¥£¥
äðBáì àéánL Cøãk ,Búéa CBzî çìî àéáé "äçðî éìò̈©¦§¨¨¦¤©¦¥§¤¤¤¥¦§¨
,çìî àéáäå äçðî àéáä øîàð :àeä ïéãå ?Búéa CBzî¦¥§¦¤¡©¨¥¦§¨§¨¥¤©
Búéa CBzî äðBál äî ,äðBáì àéáäå äçðî àéáä øîàðå§¤¡©¨¥¦§¨§¨¥§¨©§¨¦¥

¯àéáä øîàð :Bæ Cøãì Cìk Bà .Búéa CBzî çìî óà©¤©¦¥§¨§¤¤¤¡©¨¥
äî ,íéöò àéáäå äçðî àéáä øîàðå ,çìî àéáäå äçðî¦§¨§¨¥¤©§¤¡©¨¥¦§¨§¨¥¥¦¨

øeaéö ìMî íéöò¯éîì äàøð ?øeaéö ìMî çìî óà ¥¦¦¤¦©¤©¦¤¦¦§¤§¦
ìëa âäBpä øácî íéçáfä ìëa âäBpä øác ïéðc ,äîBc¤¨¦¨¨©¥§¨©§¨¦¦¨¨©¥§¨
.íéçáfä ìëa úâäBð äðéàL äðBáì çéëBz ìàå ,íéçáfä©§¨¦§©¦©§¨¤¥¨¤¤§¨©§¨¦

eçéëBé ìàå ,ãçà éìëa dnò àaä øácî ãçà éìëa dnò àaä øác ïéðc :eæ Cøãì Cìk Bà§¨§¤¤¨¦¨¨©¨¦¨¦§¦¤¨¦¨¨©¨¦¨¦§¦¤¨§©¦
:øîBà àeä ïläìe ,"àeä íìBò çìî úéøa" :øîBì ãeîìz ?ãçà éìëa dnò ïéàa ïðéàL íéöò¥¦¤¥¨¨¦¦¨¦§¦¤¨©§©§¦¤©¨§©¨¥

øeaéö ìMî ïläl äî ,"íìBò úéøa ìàøNé éða úàî"¯áø déì øîà !øeaéö ìMî ïàk óà ¥¥§¥¦§¨¥§¦¨©§©¨¦¤¦©¨¦¤¦£©¥©
:ïðúc ,éøëea ïáì àlà àëøöð àì :éãéà áøc déøa àLéL áø øîà÷ éëä ,éLà áøì éëcøî̈§§©§©©¦¨¦¨¨©©¥¨§¥§©¦¦¨¦§§¨¤¨§¤§¦¦§©

øîàïðçBé ïaø Bì øîà ;àèBç Bðéà ì÷BML ïäk ìk :äðáéa éøëea ïa ãéòä ,äãeäé éaø ¨©©¦§¨¥¦¤§¦§©§¤¨Ÿ¥¤¥¥¥¨©©¨¨¨
äæ àø÷î ïéLøBc íéðäkäL àlà ,àèBç ì÷BL BðéàL ïäk ìk àlà ,éë àì :éàkæ ïa¤©©Ÿ¦¤¨¨Ÿ¥¤¥¥¥¤¨¤©Ÿ£¦§¦¦§¨¤

ìéìk ïäk úçðî ìëå" :ïîöòìíéðtä íçìå íçlä ézLe øîBòå ìéàBä ,"ìëàú àì äéäz §©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥¦§¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦
ék ,ééeúéàì áéiçéî àì äléçzëìã ïåék ,éøëea ïáìe ?ïéìëàð Càéä ,àéä eðlLéúééî ¤¨¦¥¨¤¡¨¦§¤§¦¥¨¦§©§¦¨¨¦©©§¦¥¦©§¥

éîð¯¯ !äøæòì ïéleç ìéiòî à÷c ,àeä àèBç,àðéîà Czòã à÷ìñ .øeaévì ïBäì øñîe éúééîc ©¦¥§¨§©¥¦©£¨¨§©§¥¨©§©¦¨§¨©§¨¨¦¨
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zegpn(iriax meil)

:glna dlirn oica dpcy `ziixa d`ian `xnbdçìî ,ïðaø eðz̈©¨¨¤©
Ba ïéìòBî øáàä éab ìòL,epnn mipdp m`glnd la`éab ìòL ¤©©¥¨¥¤£¦¤©©¥

Lákä,mixa`d zgiln zrya my ltpy -åglndìL BLàøaL ©¤¤§¤§Ÿ¤
dçaæî,dgpnd ly unewd zgiln zrya my ltpy -ïéìòBî ïéà ¦§¥©¥£¦
,Ba.ea ynzydl ie`x epi`y oeik

:`xnbd zxxanäàø÷ éàî ,äðzî áø øîàåmicnl weqt dfi`n - §¨©©©¨¨©§¨¨
.oaxwd iab lry glna dlirn yiyweqtdn :`xnbd zxne`l`wfgi)

(ck bneìòäå çìî íäéìò íéðäkä eëéìLäå 'ä éðôì ízáø÷äå'§¦§©§¨¦§¥§¦§¦©Ÿ£¦£¥¤¤©§¤¡
,''äì äìBò íúBàxa`dy rnyn ,'dlFr mzF` Elrde' aezky dfne ¨¨©§¤¡¨¨

.dlirn oic mdipya yi jkle ,dler miiexw mdipy glnd mr
dpyna epipy(f"n f"t milwy)ipiipra oic zia epwizy zepwzdn cg`y ,

glna zepdil mi`yx mipdkdy ,did zepaxwd`xnbd .ycwd ly
:ef dpwz ihxta dpcíúä ïðzmilwya(my),epzdyìòå ,çìnä ìò §©¨¨©©¤©§©

ïäa ïéúBàð íéðäkä eäiL ,íéöòä.mdn zepdil mi`yx - ¨¥¦¤§©Ÿ£¦¥¦¨¤
:`xnbd zx`aneðL àì ,ìàeîL øîàmdn zepdil mi`yxyàlà ¨©§¥Ÿ¨¤¨

ìjxevì ìáà ,íðaø÷jxev.àì äìéëà §¨§¨¨£¨§£¦¨Ÿ
:l`eny ixac xe`iaa dpc `xnbdíðaø÷ì éàî ,Czòc à÷ìñ à÷̈¨§¨©§¨©§¨§¨¨

,l`eny xn`yçBìîìz`,íðaø÷ynzydl mdl xzeny epiidc ¦§©¨§¨¨
xn`y dne ,mi`ian mdy zepaxwd z` gelnl ycwd ly glna

l`eny,äìéëàìjxevl epiid.íéLã÷ úìéëà ¤£¦¨£¦©¨¨¦
:df yexit lr dywn `xnbdúBøBò çBìîì àzLäylíéLã÷mdy ©§¨¦§©¨¨¦

,ynn oilegïðéáäé,ycwd ly glna ynzydl zeyx mdl mipzep - ¨£¦©
ïðéáäé àì íéLã÷ úìéëàì.zeyx mdl mipzep `l - ©£¦©¨¨¦Ÿ¨£¦©

ly glna miycw zexer gelnl xzeny `ziixan d`ian `xnbd
:ycwd,àéðúc(a"d e"t `ztqez),,øîBà äzà úàöîðyìLaäL §©§¨¦§¥¨©¨¥¦§Ÿ¨

ìa ,äðeúð çìnä úBîB÷îBLàøáe ,Lákä éab ìòå ,çìnä úkL §©¤©§¨§¦§©©¤©§©©¥©¤¤§Ÿ
ìLd.çaæîgln `vnp didy dny :`ziixad zx`aneìaúkL ¤¦§¥©§¦§©

,çìnämeyníMLeidïéçìBîdúBøBòly,íéLã÷eéab ìò ©¤©¤¨§¦¨¨¦©©¥
,LákämeyníMLeidíéøáàä úà íéçìBîmze` mipzepy iptl ©¤¤¤¨§¦¤¨¥¨¦

e ,dkxrnd lr,çaæî ìL BLàøameyníMLeid,õîBwä ïéçìBî §Ÿ¤¦§¥©¤¨§¦©¤
úçðîe ,çéLî ïäk úçðîe ,íéðäk úçðîe ,úøBèwäå ,äðBáläå§©§¨§©§¤¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©

,óBòä úìBòå ,íéëñðly glna miycwd zexer gelnl xzeny oeike §¨¦§©¨
.xeq` `di miycwd zlik` jxevly okzi ji` ,ycwd

:`xnbd zxne` .l`eny ixaca xg` yexit drivn `xnbdàlà¤¨
íðaø÷ úìéëàì ,íðaø÷ì éàîevl -ribnd zepaxwd zlik` jx ©§¨§¨¨©£¦©¨§¨¨

,mwlgl,ïéleçc äìéëà ,äìéëàì éàîeynzydl mipdkl xeq`y ©©£¦¨£¦¨§¦
.oileg zlik` jxevl ycwd ly glna

l :`xnbd dywnàèéLt ïéleçly glna ynzydl oi`y `ed ¦§¦¨
,ycwdyíúä eòa éàîxeq` ixd ,dxfra oileg miyer dn - ©¨¨¨

.dxfrd jezl oileg qipkdl
y eprinydl `a l`enyy :`xnbd zvxznøî øîàc áb ìò óà©©©§¨©©

`ziixaa(.bk dxenz),dgpn ixiiy iablweqta xn`p(h e `xwie)

xvgA' aezk weqtd jyndae ,'ebe 'eipaE oxd` Elk`i dPOn zxzFPde'§©¤¤¦¤¨Ÿ§©©Ÿ¨¨©£©
zepeyl ly zelitkd z` zyxec `ziixade ,'dElk`i crFn ldŸ̀¤¥Ÿ§¨
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.mkezl mipzep
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meyn `ed ycwd ly glna ynzydlïéc úéa éðúàc,jk lràä §©§¦¥¦¨
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xnel okzi ji` ,mdizepaxwl ycwd ly glna ynzydl zeyx
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:ycwd ly glna zepaxwd z` migleny `ziixan d`ian `xnbd
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:`ziixad dgecBæ Cøãì Clk Bàcenll zexyt` yi ipy cvne - ©¥§¤¤
y ,zxg` jxcnøîàðdxezaàéáäå äçðî àéáädnrøîàðå ,çìî ¤¡©¨¥¦§¨§¨¥¤©§¤¡©

dxezaàéáäå äçðî àéáädnr,íéöò,mivrn gln cenll yieäî ¨¥¦§¨§¨¥¥¦¨
íéöòmi`açìî óà ,øeaéö ìMî`eai.øeaéö ìMî ¥¦¦¤¦©¤©¦¤¦

:`ziixad dpc .xzei cenll d`xp jxc dfi`n `ziixad zxxan
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n gln cenll oi`eäðBáì,dl dnec epi`y oeikìëa úâäBð dðéàL §¨¤¥¨¤¤§¨
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.ãçà éìëa dnò ïéàa ïðéàL ,íéöò eçéëBé ìàå§©¦¥¦¤¥¨¨¦¦¨¦§¦¤¨
,epivn dna gln oic gikedl oi`y oeik :dwiqn `ziixadãeîìz©§

øîBìlv` 'zixa' xn`p ,dey dxifba epic epcnll aezkd jxved - ©
aezky enk gln(hi gi xacna)ïläìe ,'àåä íìBò çìî úéøa'lv` §¦¤©¨¦§©¨
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cinY 'dïläl äî 'íìBò úéøa ìàøNé éða úàî`ed miptd mgla ¨¦¥¥§¥¦§¨¥§¦¨©§©¨

`a,øeaéö ìMî,'l`xUi ipA z`n' aezk ixdyïàk óàgln lv` ¦¤¦¥¥§¥¦§¨¥©¨
`a `ed.øeaéö ìMîdey dxifbn micnely `ziixaa x`ean ixd ¦¤¦

ekxved recn ok m`e ,xeaiv lyn `a zepaxwd zgilnl glndy
l`eny xn`y dn gxkda ok m`e ,mipdkl dxizdl zepzdl oic zia

d dpeekd ,mpaxwl glna ynzydl mipdkl xzeny epzdy`e
.mpaxw zlik` jxevl

:di`xd z` dgec `xnbdéëä ,éMà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦¨¦
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xg`e ,ixkea oa lr dywn `id ,uexizd z` zniiqn `xnbdy iptl
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ìéiòî[qipkny-].äøæòì ïéleç,`iadl milekiy :`xnbd zvxzn §©¥¦¨£¨¨
meynïBäì øñîe éúééîcmze` mixqene mi`iany -.øeaévì §©§¥¨©§©¦

mipdkdy zepzdl ekxved recn uexizd z` miiql zxfeg `xnbd
aiv ly glnn mpaxw gelnl mixzen eidiitly :`xnbd dwiqn .xe
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oifge` mipya cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

äøã÷ì ïëå.[mcew cenrl jiiy o`k cr] .xzei dglenl jixv oi` -'åë ùáëä ìòù-

zenewn dylya :onwl oxn`ck ,mixa`d z` (unewd z`) oiglenyk my ltepy

.dpezpåá ïéìòåî ïéà.ie`x epi` aeyc -äàø÷ éàîoilren xa`d iab lryc -?
mze` elrde gln mipdkd mdilr ekilyde" :aizkcegln mr xa`c `nl` ,"dler

.dler oiiexw mdipyíúä ïðúzkqna -

el`e ,oic zia epzd mixac dray lr :milwy

.ycw ly mivrd lre glnd lr :mdn mipy

ïäá ïéúåàéð íéðäëäù.odn oipdp -çåìîì
íðáø÷.oi`ian ody mzgpne mzeler -

íðáø÷ úìéëàìribnd dlik`l ,xnelk -

zeny`e ze`hg weye dfg oebk ,mwlgl

.oilke` ode `ian cigidyíúä åòá éàî-

.dxfra oilegelk`iy elk`i :opiqxb ikd

('ek dnr) yixc `w mipdk zxeza dlek .dnr

aizkc ,'ebe "dpnn zxzepde" `xw i`d

ditiqae "eipae oxd` elk`i" :`xwc diyixa

- "elk`i" :mzd yixce ,"delk`i" :aizk

`idy onfa dnexze oileg dnr elk`iy

dnr elk`i `ly - `tiqc "delk`i" ,dhern

.daexn `idy onfa dnexze oilegäðåáì
åúéá êåúîdilr ozpe" :(a `xwie) aizkc -

."oxd` ipa l` d`iade xcde dpealàéáäå
íéöò."y`d lr xy` mivrd lr" :aizkc -

øåáéö ìùî íéöò.onwl yxtn -çìîå íéöò
íéçáæä ìëá íéâäåðunewd mr `a gln -

.ilkaíìåò úéøá.aizk miptd mgla -äî
øåáéö ìùî ïìäìipa z`n" :aizkc -

."l`xyiàëøöð àìoic zial zepzdl -

.ycwd lyn mpaxw oiglen mipdk ediyàìà
éøëåá ïáìmiaiig mipdk oi` :xne`d -

.milwyaì÷åùù ïäë ìëelwy `iany -

.xc`a dkyllàèåç åðéàepi` xn`wcn -

`nrhe .aiigin `l dligzklc llkn ,`heg

xaerd lk" :aizkc - milwy zkqna yxtn

ab lr s`e .cwtp `l iel haye ,"micewtd lr

elit` ,dxfrl oileg iziin `d :xninl `ki`c

.onwl yxtnck `heg epi` ikdåðéàù ïäë ìë
àèåç ì÷åù:aizkc ,`nrh yxtn milwya -

,mihay xyr mipy `ixhniba "df" - "epzi df"

lk :mzd yxtn "xaerd lke" .iel hay epiide

.seq mia xaerdïîöòì:jixt `we .oz`pdl -

.'ek ixkea oale'åëå àðéîà êúòã à÷ìñ-

.lirlc "`kxvp `l" yxtn `zyde
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úëùìá(b dpyn d wxt) zecn zkqnac :dniz Ð miycw zexer miglen myy glnd

gln oipzep eid myy Ð glnd zkyl :ipzw ,dxfray zekyl yy aiygc

`kd xn`wc `dc :xnel yie !miycw zexer miglen eid myy Ð dextd zkyl ,oaxwl

zexer gelnl gln oilhep eid myn :xnelk `l` ,`wec e`l Ð miycw zexer oiglen myy

oezp did `l glnde .dextd zkyla miycw

`de .my eripvdl m` ik ,gelnl glnd zkyla

oipzep eid myy :(my) zecn zkqna dlr ipzwc

jxevl eripvd xnelk epiid Ð oaxwl gln

`iywe .xac lke zexer gelnl oebk ,zepaxw

drax`a gln dzid ok m`c ,df yexitl

!dyly `l` aiyg `l `kde ,zenewn

úøè÷äåz` oiglen dnl :xn`z m`e Ð

?yakd lrn xzei gafn ly ey`xa zxehwd

itl :xnel yie !axw did iniptd gafna `lde

la` ,mixa`d mca jlklzn did yakd lry

dpeale unew Ð yai xac oiglen eid gafnd lr

eidy it lr s`e .giyn odk zgpne mipdk zgpne

.hren did ,serd zler my oiglen

ïéìåçyxit Ð mzd era i`n `hiyt

.dxfrl oileg qipknc meyn :qxhpewa

elk`iy "elk`i" xn xn`c ab lr s` :ipyne

ueg ,xnelk :qxhpewa yxite ,dnexze oileg dnr

lr delk`ie eqipkie ,dnexze oileg elk`i dxfrl

zlik` jxev oileg ipde li`ed :dnize .raeyd

elit` edine !ycwl gln edl aizil ,od miycw

lk" wxta opzc ,oileg ilaz miqipkn dxfra

oleke :(a ,v migaf) "xiczdzzl mipdkd oi`yx

`xnba dil `wtpe ,dnexze oileg ilaz okezl

oze`a `nye .dlecbl Ð "dgynl" aizkcn

enk ,ycew ly gln ozil lekiy `hiyt oilaz

.onvr miycwa

ãåîìúepiax Ð `ed mler gln zixa xnel

ziyixtck "zixa gln" :qxeb mz

.(a ,hi) lirlìëoal Ð `heg epi` lweyy odk

yixtck ,mipdk enk mixeht miel elit` ixkea

lr xaerd lk" :milwy zkqna `nrh

oa opgei oax la` .cwtp `l iel haye ,"micewtd

lr s` .seq mia xaer Ð "xaerd lk" yixc i`kf

sl`e xkk z`n "icewt dl`" zyxta aizkc ab

.mipc`d znexzl epiid Ð miynge ze`n raye

zyxta qxhpewa yxtnck eid zenexz ylyc

hay did `l mipc`d ly dze`ae ,"`yz ik"

`zyde .eid zepaxw jxev ly dze`a la` ,iel

seq mia Ð "xaerd lk" aizkc `d ith `gip

lr" aizkc [`de] ,(`dc micewtd lr) [rnyn]

e`la edine .mipc` znexz meyn Ð "micewtd

Ð "micewtd lr xaerd lk" yxtl yi ikd

.l`xyi mr oia mcal oia ,ecwtpy

íéðäëäùrnyn Ð onvrl df `xwn oiyxec

.odk did `l i`kf oa opgei oaxc

oa opgei oax xn`y dxt iab ixtiqa `ipzc `de

Ð izgky ici ezxye eyry dn :eicinlzl i`kf

it lr :xnelk `l` ,xn`w envr `edc e`l

llid mixne` yie :mzd opiwqnc `de .ez`xed

ezxye eyry dn" xnel leki did `ly `l` ,did

.einia dxt etxy `ly itl Ð `nrh epiid "ici
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¯àéáä øîàð :Bæ Cøãì Cìk Bà .Búéa CBzî çìî óà©¤©¦¥§¨§¤¤¤¡©¨¥
äî ,íéöò àéáäå äçðî àéáä øîàðå ,çìî àéáäå äçðî¦§¨§¨¥¤©§¤¡©¨¥¦§¨§¨¥¥¦¨

øeaéö ìMî íéöò¯éîì äàøð ?øeaéö ìMî çìî óà ¥¦¦¤¦©¤©¦¤¦¦§¤§¦
ìëa âäBpä øácî íéçáfä ìëa âäBpä øác ïéðc ,äîBc¤¨¦¨¨©¥§¨©§¨¦¦¨¨©¥§¨
.íéçáfä ìëa úâäBð äðéàL äðBáì çéëBz ìàå ,íéçáfä©§¨¦§©¦©§¨¤¥¨¤¤§¨©§¨¦

eçéëBé ìàå ,ãçà éìëa dnò àaä øácî ãçà éìëa dnò àaä øác ïéðc :eæ Cøãì Cìk Bà§¨§¤¤¨¦¨¨©¨¦¨¦§¦¤¨¦¨¨©¨¦¨¦§¦¤¨§©¦
:øîBà àeä ïläìe ,"àeä íìBò çìî úéøa" :øîBì ãeîìz ?ãçà éìëa dnò ïéàa ïðéàL íéöò¥¦¤¥¨¨¦¦¨¦§¦¤¨©§©§¦¤©¨§©¨¥

øeaéö ìMî ïläl äî ,"íìBò úéøa ìàøNé éða úàî"¯áø déì øîà !øeaéö ìMî ïàk óà ¥¥§¥¦§¨¥§¦¨©§©¨¦¤¦©¨¦¤¦£©¥©
:ïðúc ,éøëea ïáì àlà àëøöð àì :éãéà áøc déøa àLéL áø øîà÷ éëä ,éLà áøì éëcøî̈§§©§©©¦¨¦¨¨©©¥¨§¥§©¦¦¨¦§§¨¤¨§¤§¦¦§©

øîàïðçBé ïaø Bì øîà ;àèBç Bðéà ì÷BML ïäk ìk :äðáéa éøëea ïa ãéòä ,äãeäé éaø ¨©©¦§¨¥¦¤§¦§©§¤¨Ÿ¥¤¥¥¥¨©©¨¨¨
äæ àø÷î ïéLøBc íéðäkäL àlà ,àèBç ì÷BL BðéàL ïäk ìk àlà ,éë àì :éàkæ ïa¤©©Ÿ¦¤¨¨Ÿ¥¤¥¥¥¤¨¤©Ÿ£¦§¦¦§¨¤

ìéìk ïäk úçðî ìëå" :ïîöòìíéðtä íçìå íçlä ézLe øîBòå ìéàBä ,"ìëàú àì äéäz §©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥¦§¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦
ék ,ééeúéàì áéiçéî àì äléçzëìã ïåék ,éøëea ïáìe ?ïéìëàð Càéä ,àéä eðlLéúééî ¤¨¦¥¨¤¡¨¦§¤§¦¥¨¦§©§¦¨¨¦©©§¦¥¦©§¥

éîð¯¯ !äøæòì ïéleç ìéiòî à÷c ,àeä àèBç,àðéîà Czòã à÷ìñ .øeaévì ïBäì øñîe éúééîc ©¦¥§¨§©¥¦©£¨¨§©§¥¨©§©¦¨§¨©§¨¨¦¨
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`oifgeקנח mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

àðîçø åäì éëæ éëedl ikfc `ed l`xyil ,ycwd lyn mpaxw gelnl dkyl -

la` .glnd dpwp odny dkyla milwyd epzp mdy ,xnelk ,dkyl edl zi`c meyn

.d`pz jixhvi` ikdl ,`l - lewyl oiaiig oi`y mipdkéúãçoa xfrl` iaxl -

.izcg opira renyéúãçá éîð àëä.dpex` oda ynzyp `l oiicry -àæéòfr =

kdl eilr oipzep lfxa ly.eciaàæéò
àñ÷øå÷ã`ln lecb xqp = `qwxew -

.zeciziàùéã éùééãlr eze` oipzepy -

,eze` oikyene mixeey ea oixyewe d`eazd

.d`eazd zyecipeàø÷ éàîmibixen -

."yecz" aizke "bxen" aizkc ,dyic jxevl

õåøç.cinvne dti =äðùîíéðäë úçðîá
äøùë.ezenk lilk elek ixdy -äãåäé éáø

íéëñð úçðîá õîå÷ä áøòúð íà øîåà
äìåñô çéùî ïäë úçðîåunewdy itl -

bel ,dar ezlila l`xyi zacp zgpnc

.oexyrlçéùî ïäë úçðîåmikqp zgpne -

aizkc .oexyrl oibel dyly ,dkx ozlila

,"ony oidd ziriaxa lela" :mikqp zgpna

oexyrl oibel dyly dpin oiziag silie

.(` ,`p zegpn) "zlkzd" wxtaúåòìåá ïäå
åæî åædede ,mikqp zgpnn rlea unewd -

,dleqt inp mikqp zgpne .dpny daix dil

"dleqt" ipzwc i`de .dpny xqig dil dedc

oizipzn dlekc meyn - "zeleqt" ipzw `le

ikd inp `yixe ,ixii` dgpn `cgc `pyila

,dxyk dzxiag unewa dvnew axrzp :`pz

jiiy o`kn] ."zexyk" ipzinl dil dede

[` ,bk oldl dpynlåæî õåî÷ì ìåëé íà
äîöò éðôáefn x`ype ,ef cva ef dltpy -

e`l m`e ,zexyk - axrzp `ly unew ick

- "dzlqn" :mipdk zxeza xn`c ,zeleqt

.dzxiag zlqn `leøéè÷é àìlk elit` -

.unewa `l` devn dxhwd oi`c ,zaxernd

,mivnew ipy uinw ivn `l inp unwne

,axrzpy dfn yi unewe unew lka `nlcc

.dgpn zngn mly unew `kileøéè÷ä íàå
,milral dzlr `l `id ,zaxernd lk -

`la zxzp dacp zgpn oi`e ,dvnwp `l `dc

.dvinwäéøéùá äöîå÷ áøòúðxihwi `l -

,xihwdl oixeq` mixiyc meyn ,dlek z`

'dl dy` epnn exihwz `l" :aizkclaa `ed ixd miy`l epnny lk ,(a `xwie) "

.exihwzàøîâíã.miycwc -øùë.dwixfl -ïééá áøòúð.mec` `edy -ïéàåø
íéî àåä åìéàë åúåà.xyk - mdipia xkip mcd zi`xn dide min did m`e -íãá

äîäáä.oileg ly -åúåà ïéàåø.oileg ly z` -íã ìèáî íã ïéà.xyke -øáãä
'åë òåãé,xtd mc ea axrzpy it lr s`e ,xiry mc inp izk` dil ixw ikd elit` -

.xiryd mc jezl xtd mc dxir :(a ,bp) `nei zkqna opixn`ck
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íéöòåoi`c ,lirlck glnn slile :xn`z m`e Ð olpn xeav lyn `pzl dil `hiytc

.cg` cv yi `nye !dpealn aiydl

åæù,ht zegpn) "zecn izy" wxta opiyxcck ,oexyrl bele dacp zgpn Ð dar dzlila

dil `ziinc "ony bele dgpnl onya lela zlq oexyre" :ipr rxevna aizkck ,(`

zegti `l dgpn acpznl ,ony bele dgpnl

zgpne .oexyr edip i`ne ,bel oerhd xacn

,oexyrl oibel dyly giyn odke mikqpd

.qxhpewa yxtnck

åæùzerlea ode dkx dzlila efe dar dzlila

,"dleqt" ipzwc ab lr s` Ð efn ef

dard ,zeleqt odizyc d`xp ,zg`d rnync

edine ."efn ef zerlea ode" :ipzwcn ,dkxde

unew rla ikc ,ediieexz ilqtin `cg drilaa

daix dil dedc Ð unew liqtin mikqp zgpnn

xqig dil dedc Ð mikqp zgpn `lqtine ,dpny

"zeleqt" ipzw `le "dleqt" ipzwc `de .dpny

dgpn `cgc `pyila oizipzn dlekc meyn Ð

unewa dvnew axrzp :opz ikd inp `yixe .ixii`

ipzinl dil dede ,dxyk Ð dzxiag ly

s` ,dkx e` dar ozlila odizyyke ."zexyk"

daix `l aiyg `l Ð efn ef zerleay it lr

.`lqtn `le ,dpny xqig `le dpnyïäå
rlea unewd :qxhpewa yxit Ð efn ef zerlea

`xnbae .dpny daix dil dede ,mikqp zgpn on

xn`c `cqg axl jixtc `d iab [a ,bk zegpn]

`ly zegpn izyc oizipznn ,opilf` lhan xza

efne dnvr ipta efn uenwl leki m`c ,evnwp

`cgn dil uinwc oeik `de :dxyk dnvr ipta

miixiy dil lhan `le ,miixiy dil ded jci` Ð

lhan `lc `laihy qxhpewa yxite !`laihl

ivn `l Ð dzleq daixk eedipc miixiyl edl

lhan xzac `kdn `nipc ,`pipg iaxl jxtinl

ied in miixiy opilf` lha xza i`c ,opilf`

lhan `laihe ,opilf` lha xza inp i`c .`laih

o`nke ilihac ,dzleq daix ied `l Ð miixiyl

xzeq df yexite .dil xziin `le ,inc dizilc

aeygi `l `nrh i`dnc ,dpyna yxity dn

`kd olqtinc dnc yxtl oi`e .dpny daix enk

.dpny xqig meyn `l` ,dpny daix meyn e`l

axg iab `xnba yxtny dn itl ,daxc`c

.dpny daix meyn `l` olqtin `l ,lelaa axrzpy

ïäåepin z` wlq :opixn`c meyn ,`xnba dil aiyg epin epi`ya oin Ð efn ef zerlea

ly onyd lr dax unew ly zleqdy .elhane eilr daix epin epi`ye ,epi`y ink

unewa dvnew axrzp dcedi iaxl leqtil inp `nrh i`dnc :dnize .elhane mikqp zgpn

dvnew axrzp ,cere !efn zrlea ef oi` zeey ozlilac meyn xnel dniz `ed dfe .dzxiag

miixiy elhailc `xnba dpin jixte ,milral dzlr xihwd m`c `tiq ipzwc ,dixiya

opixn` `d ?`iepiy i`d ol dnl .'ek unewa dxhwd dxn`p :`xif iax ipyne ,unewl

elit` ,exiag lhan unewd oi`c rnyne ,dl iwqn inp dcedi iaxc `ail` `xif iaxc dey dxifbac :dniz cere !o`k jiiy unew lhan unew oi` i`ne ,efn ef zerlea oi`e zeey ozlilac

dacp zgpnc unewa axri`c `heg zgpnc unew e`l i`n :lela mr axrzpy axg iab `xnba mixtqa aezky dne !lela dfe axg dfy it lr s` ,dacp zgpnc unewe `heg zgpnc unew

olpn ,`zyde .dey dxifb miiwzz `l lhanc unew cg zgkyn i`c ,dcedi iaxl elit` ,exiag lhan oi` unew mey la` .mikqp zgpna axri`c :iqxbc mixtqk `l` ,ikd opiqxb `l Ð

mikqp zgpn ok m` ,dcedi iaxc `ail` `xif iaxc dey dxifbn opiwqnc i`nl :dniz cere !iccdn irla `d ?dacp zgpnc unewe `heg zgpnc unew df z` df elhai `lc dcedi iaxl

.miixiye unew o`k oi`e ,lilk dlek mikqp zgpn la` ,dxhwd dxhwdc dey dxifb `ki` miixiye unewa `wecc ,`id `kxit e`l `d edine !df z` df elhail `l inp uneweíàyi

oiler mrhn e`l i`c rnyn ,xiry ly enc lr daexn xtd mcc `dc .ezi`xn ddicc `kid ihernl ,xn`w xenb mc zi`xn `l` ,xykzn hrn zinenc`a `l Ð xyk mc zi`xn ea

.zvw xiry mc zi`xn ea did min xt ly enc did m`y it lr s` ,lha did Ð epina oin meyn e`øáãäly encl el dide :yexit Ð xiry ly enc lr daexn xt ly ency reci

ieqik" wxtae (a ,gr migaf) "zeaexrzd" wxta opixn` mina axrzpy mcc `idde .xiryd mca xtd mc axiry (a ,bp) `neia opixn`c ,wcinl dil ded `kti`c :dniz .lha zeidl xiry

dil zilc o`n elit`e !xiryd mca oey`x oey`x lhadl el did xtd mc i`d ,jklide .lha oey`x oey`x Ð min jezl mc la` ,mc jezl min eltpy `l` epy `l :(a ,ft oileg) "mcd

wlgny enk ,cgia daxd rtya dxrnyk lha oey`x oey`x opixn` `lc :xnel yie !dgcpe d`xp dil dedc meyn ,dcen `kd (` ,br) dxf dcear zkqnc `xza wxta lha oey`x oey`x

.lha `lc dcen did ziag itn xzeia ,ziaga lha oey`x oey`x dil zi`c o`n elit`e .dicenr yitp `lc ohw xevxvl dicenr yitpc ziag oia (my) dxf dcear zkqnc `xza wxta
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àðîçø eäì éëæ ék¯ì eäì úéàc ,ìàøNéì,äkL ¦¨¥§©£¨¨§¦§¨¥§¦§¦§¨
ì eäì úéìc íéðäkìäkL¯à÷ ,àðîçø eäì éëæ àì ©Ÿ£¦§¥§¦§¨¨¨¥§©£¨¨¨

,øeaéö ìMîc àpzì déì àèéLôc íéöòå .ïì òîLî©§©¨§¥¦¦§¦¨¥©©¨§¦¤¦
íéöò àéáé "äìBò éìò éøä" øîBàä ìBëé :àéðúc ?ïìðî§¨©§©§¨¨¨¥£¥¨©¨¨¦¥¦
ãeîìz ?Búéa CBzî íéëñð àéánL Cøãk ,Búéa CBzî¦¥§¤¤¤¥¦§¨¦¦¥©§
,"çaænä ìò øLà Làä ìò øLà íéöòä ìò" :øîBì©©¨¥¦£¤©¨¥£¤©©¦§¥©

øeaéö ìMî çaæn äî¯,øeaéö ìMî Làå íéöò óà ©¦§¥©¦¤¦©¥¦§¥¦¤¦
òenL ïa øæòìà éaø ;ïBòîL éaø øa øæòìà éaø éøác¦§¥©¦¤§¨¨©©¦¦§©¦¤§¨¨¤©©

èBéãä Ba LnzLð àlL çaæn äî :øîBà¯íéöò óà ¥©¦§¥©¤Ÿ¦§©¥¤§©¥¦
àkéà ?eäééðéa éàî .èBéãä ïäa LnzLð àlL Làå§¥¤Ÿ¦§©¥¨¤¤§©¥©§¦¨

.éúãç :eäééðéa¯äðåøà øîàiå" :áéúëäå ?àì é÷ézòå ¥©§£©¦§©¦¦¨§¨§¦©Ÿ¤£©§¨
ø÷aä äàø åéðéòa áBhä Cìnä éðãà ìòéå çwé ãåc ìà¤¨¦¦©§©©£Ÿ¦©¤¤©§¥¨§¥©¨¨

!"íéöòì ø÷aä éìëe íéâønäå äìòì¯.éúãça éîð àëä ¨Ÿ¨§©Ÿ¦¦§¥©¨¨¨¥¦¨¨©¦©£©¦
ähî éàî .ìaøè ìL ähî :àleò øîà ?"íéâéøBî" éàî©¦¦£©¨¦¨¤ª§¨©¦¨
da eLãc àñ÷øe÷c àféò :äãeäé áø øîà ?ìaøè ìL¤ª§¨£©©§¨¦¨§§§¨§¨¨
ézîN äpä" ?dàø÷ éàî :óñBé áø øîà .éàzLcC ¦§¨¥£©©¥©§¨¨¦¥©§¦

."íéøä Leãz úBiôét ìòa Lãç õeøç âøBîìäðùî §©¨¨¨©©¦¦¨¨¦
úçðîa ,íéðäk úçðîa ,dzøéáç õîB÷a döîe÷ áøòúð¦§¨¥§¨§¤£¥§¨§¦§©Ÿ£¦§¦§©

íéëñð úçðîa ,çéLî ïäk¯:øîBà äãeäé éaø .äøLk Ÿ¥¨¦©§¦§©§¨¦§¥¨©¦§¨¥
íéëñð úçðîa ,çéLî ïäk úçðîa¯BfL ,äìeñt §¦§©Ÿ¥¨¦©§¦§©§¨¦§¨¤

,äkø dúìéìa Bæå äáò dúìéìaàøîâíc :íúä ïðz §¦¨¨¨¨§§¦¨¨©¨§©¨¨¨
íc úéàøî Ba Lé íà ,íéîa áøòúpL¯áøòúð .øLk ¤¦§¨¥§©¦¦¥©§¦¨¨¥¦§¨¥

ïééa¯äîäa íãa áøòúð .íéî àeä eléàk BúBà ïéàBø §©¦¦§¦©¦¦§¨¥§©§¥¨
äiç íãa Bà¯äãeäé éaø .íéî àeä eléàk BúBà ïéàBø §©©¨¦§¦©¦©¦§¨

àø÷î íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà .íc ìháî íc ïéà :øîBà¥¥¨§©¥¨¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨
"øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå" :eLøc ãçà¯øácä ¤¨¨§§¨©¦©©¨¦©©¨¦©¨¨

:éøáñ ïðaø ;øéòN ìL Bîcî äaeøî øt ìL BîcL òeãé̈©¤¨¤¨§¤¦¨¤¨¦©¨©¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zegpn(iying meil)

àðîçø eäì éëæ ékly glna ynzydl zeyx 'd mdl ozpyky ± ¦¨¦§©£¨¨
wx ,cigi zepaxw jxevl ycwdìàøNéìoeik ,mdl dkifeäì úéàc §¦§¨¥§¦§

ìäkLla` ,glnd dpwp mdny dkyll milwy epzpy ±,íéðäkì ¦§¨©Ÿ£¦
eäì úéìcozil miaiig mpi`y ±lìàðîçø eäì éëæ àì ,äkL §¥§¦§¨Ÿ¨¦§©£¨¨

,glna ynzydlïì òîLî à÷ynzydl mi`yx mipdkd mby ¨©§©¨
.mdizepaxw z` gelnl ycwd ly glna

zxxan .xeaiv lyn mi`a mivrdy micnl okidn zxxan `xnbd
:`xnbdíéöòå,zepaxwd zxhwd jxevlàpúì déì àèéLôcly §¥¦¦§¦¨¥§©¨
dpynd(:`k lirl)cmi`aïìðî ,øeaéö ìMî.df oic epl okidn ± §¦¤¦§¨¨

,`ziixaa epipyy dnn df oicl xewndy :`xnbd daiynàéðúc§©§¨
(d"d e wxt mipdk zxez)ìBëé ,,xnel ziidyéìò éøä øîBàä`iadl ¨¨¥£¥¨©

,äìBòyàéáédàéánL Cøãk ,Búéa CBzî íéöòdCBzî íéëñð ¨¨¦¥¦¦¥§¤¤¤¥¦§¨¦¦
øîBì ãeîìz ,Búéa(g ` `xwie)ìò øLà Làä ìò øLà íéöòä ìò' ¥©§©©¨¥¦£¤©¨¥£¤©

,'çaænä,mixne`e ,gafnl y`e mivr aezkd yiwdäîepivnaçaæn ©¦§¥©©¦§¥©
`a `edyîepennLàå íéöò óà ,øeaéö ìMmi`aîepennìM ¦¤¦©¥¦¨¥¦¤

.ïBòîL éaø øa øæòìà éaø éøác ,øeaéö¦¦§¥©¦¤§¨¨©©¦¦§
,øîBà òenL ïa øæòìà éaø,xg` oic epcnll `a ywiddçaæn äî ©¦¤§¨¨¤©©¥©¦§¥©

ote`a `l` xyk epi`èBéãä Ba LnzLð àlL,dligzíéöò óà ¤Ÿ¦§©¥¤§©¥¦
Làåote`a `l` mixyk mpi`èBéãä ïäa LnzLð àlL.dligz ¨¥¤Ÿ¦§©¥¨¤¤§

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîiax xa xfrl` iax oia lcadd edn ± ©¥©§
.reny oa xfrl` iaxl oerny:`xnbd daiyneäééðéa àkéàm` ¦¨¥©§

eidiy jixvézãçoi` oerny iax xa xfrl` iax itly ,[miycg±] ©§¥
zeidl mikixv ,reny oa xfrl` iax itle ,miycg zeidl mikixv

.heicd mda ynzyd `ly miycg
:`xnbd dywnåikmivré÷ézò[mipyi±]àì,mixyk mpi` ±áéúkäå §©¦¥Ÿ§¨§¦
(ak ck 'a l`eny)áBhä Cìnä éðBãà ìòéå çwé ãåc ìà äðåøà øîàiå'©Ÿ¤£©§¨¤¨¦¦©§©©£¦©¤¤©

'íéöòì ø÷aä éìëe íéâéøBnäå äìBòì ø÷aä äàø åéðéòa,ixd §¥¨§¥©¨¨¨¨§©¦¦§¥©¨¨¨¥¦
.mipyi eidy s` mivrl xwad ilka ynzydy:`xnbd zvxznàëä̈¨

énðxaecn,ézãçaoiicr la` ,mibixen myl mze` dyr wx dpex`y ©¦§©§¥
.mda ynzyd `l

:`xnbd zxxan.íéâéøBî éàî:`xnbd daiynìL ähî ,àleò øîà ©¦¦¨©¨¦¨¤
.ìaøè:`xnbd zxxan.ìaøè ìL ähî éàî:`xnbd daiynøîà ©§¨©¦¨¤©§¨¨©

e÷c àféò ,äãeäé áøàñ÷øzeczi `ln `edy cak ur gel ± ©§¨¦¨§§¨¨
mixyewe ,d`eazd lr eze` mipzepy ,d`eazd zyicl ynynd

,d`eazd lr eze` mikyen mde ,mixeeyl eze`éàzLc da eLãc± §¨¨¦§¨¥
.d`eazd dyecp jk ici lre:`xnbd zxxanéàî ,óñBé áø øîà̈©©¥©

äàø÷.ok mi`ex weqt dfi`n ±aezky :`xnbd daiyn(eh `n diryi) §¨¨
ézîN äpä''íéøä Leãz úBiôét ìòa Lãç õeøç âøBîì C,'ebe ¦¥©§¦§©¨¨¨©©¦¦¨¨¦

ixdy ,dyic jxevl ynynd xac `ed 'bxen'y weqtdn mi`exe
.'WEcY 'ebe uExg bxFnl' aezk§©¨¨

äðùî

.gafnd iab lr xhwp unewde ,zvnwp l`xyi ly dacp zgpn
zegpne ,lecb odk ly oiziag zgpn oke ,mipdkd mi`iany zegpnd
lr lilk zeler wx ,zevnwp opi` ,zepaxwd mr mi`ad mikqp

.gafnd
:eaxrzpy mivnwe zegpn ly mipey mipte`a dpc epizpynáøòúð¦§¨¥

döîe÷l`xyi zgpn lydzøéáç õîB÷adgpn ly unewa - §¨§¤£¤§¨
unewd axrzpy e` ,zxg`,íéðäk úçðîa,xnelkdilray dgpna §¦§©Ÿ£¦

axrzpy e` ,odkçéLî ïäk úçðîalecb odkdy ,oiziag zgpna - §¦§©Ÿ¥¨¦©
.mei lka `ianaxrzpy e`íéëñð úçðîamr miaixwny dgpna - §¦§©§¨¦

,zepaxwd,äøLkmixyk mdipy dgpnde unewd xnelk,dxhwdl §¥¨
oiprl mda axrzpy unewd oicl dey dl` zegpn ly mpicy itl

.dxhwdøîBà äãeäé éaøunewd axrzp m`çéLî ïäk úçðîae` ©¦§¨¥§¦§©Ÿ¥¨¦©
äìeñt ,íéëñð úçðîaitl ,mileqt da axrzpy unewde dgpnd - §¦§©§¨¦§¨

BfLdacp zgpn ly unewd -,äáò dúìéìadacp zgpn jezly ¤§¦¨¨¨¨
,zleq oexyr lkl ony ly cg` bel wx mipzepokledyrp dylyk

,dar dwivaåeli`Bæmikqp zgpne ,giyn odk zgpn -dúìéìa §§¦¨¨
äkø,oexyr lkl oibel dyly e` mipy ,ony daxd okezl mipzep - ©¨

,jx dyrp owiva oze` miylykeBæî Bæ úBòìBa ïäåici lr - §¥§¦
.axrzp day dgpnd ly onyd on wlg rlea unewd ,cgi eaxrzpy
ly epny daxzpy `vnpe ,unewa lhazn ,daxzpy df onye

leqte ,unewditl ,dlqtp oiziagd zgpn e` mikqpd zgpn mbe .
.unewa lhazpe rlapy opny hrnzpy

àøîâ

miwyna axrzpy miycw mc oica mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:mixg`íúä ïðzmigaf zkqna(:fr),ícmiycwíà ,íéîa áøòúpL §©¨¨¨¤¦§¨¥§©¦¦
Ba Lézaexrzaíc úéàøîxenbøLk.dwixfláøòúðmiycw mc ¥©§¦¨¨¥¦§¨¥
ïééa,mec` `edyxkip mcd d`xn oi`e,eaïéàBømiaiygn ±BúBà §©¦¦

oiid z` ±,íéî àeä eléàkxkip mcd did m`e.dwixfl xyk ,ea §¦©¦
áøòúðmiycw mcäiç íãa Bà äîäa íãa,oileg lyBúBà ïéàBø ¦§¨¥§©§¥¨§©©¨¦

oilegd mc z` ±,íéî àeä eléàkxyk ea xkip gafd mc did m`e §¦©¦
,dwixfls`.miycwd mcn daexn oilegd mcy it lräãeäé éaø©¦§¨
,øîBàmc ly lecb ilka dltp miycw mc ly zg` dtih wx m` mb ¥

y itl ,dwixfl mcd xyk ,oileg,íc ìháî íc ïéàepina oiny iptn ¥¨§©¥¨
.lha epi`

:dcedi iaxe [opax-] `nw `pz ly mnrh z` yxtn opgei iaxøîà̈©
íäéðLe ïðçBé éaø,[dcedi iaxe `nw `pz-]eLøc ãçà àø÷î- ©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

.weqt eze`n mzhiy z` eyxc
ycewa xiryd mcne xtd mcn dfn lecb odkd did ,mixetikd meia
ipy z` axrn did okn xg`le .zkextd cbpk lkidae ,miycwd
aezk df oipr iable .adfd gafn lr cgi mdipyn dfne ,mincd

dxeza(gi fh `xwie)øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå'zFpxw lr ozpe §¨©¦©©¨¦©©¨¦§¨©©©§
oky ,dywe .'aiaq gAfOdBîcî äaeøî øt ìL BîcL òeãé øácä ©¦§¥©¨¦©¨¨¨©¤¨¤¨§¤¦¨

,øéòN ìLel did ,mincd ipy eaxrzpy xg`l dxe`kl ,ok m`e ¤¨¦
mya cer `xwdl `le ,aexd `edy xtd mca lhadl xiryd mcl
`ly x`ean 'xiryd mc' eny `xwp oiicry dnne .'xiryd mc'

lhazp.df oic mrha dcedi iaxe [opax-] `nw `pz ewlgpe .ïðaø± ©¨¨
migafa dpynd ly `nw `pzéøáñ̈§¦
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אגרות קודש

]כ"א אד"ש, תשי"ז[

מסוימים  אכו"ש  שמיני  קורה  לפעמים  בדברי.  הספק  מובן  אינו   - האויסשלאג  ע"ד  ...במש"כ 

חולפות  אלו  ממינים  שנמנעים  וע"י  וכיו"ב.  אויסשלאג  וכמו  שונות  תופעות  פלוני  איש  אצל  גורמים 

התופעות. הקושי בדבר הוא לברר איזה הן מיני האכו"ש הגורמים.

הדרך הפשוטה )אבל ארוכה( בזה היא - מניעת סוג מיוחד מאכו"ש לאיזה זמן ולראות התוצאות.



קנט oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

àðîçø åäì éëæ éëedl ikfc `ed l`xyil ,ycwd lyn mpaxw gelnl dkyl -

la` .glnd dpwp odny dkyla milwyd epzp mdy ,xnelk ,dkyl edl zi`c meyn

.d`pz jixhvi` ikdl ,`l - lewyl oiaiig oi`y mipdkéúãçoa xfrl` iaxl -

.izcg opira renyéúãçá éîð àëä.dpex` oda ynzyp `l oiicry -àæéòfr =

kdl eilr oipzep lfxa ly.eciaàæéò
àñ÷øå÷ã`ln lecb xqp = `qwxew -

.zeciziàùéã éùééãlr eze` oipzepy -

,eze` oikyene mixeey ea oixyewe d`eazd

.d`eazd zyecipeàø÷ éàîmibixen -

."yecz" aizke "bxen" aizkc ,dyic jxevl

õåøç.cinvne dti =äðùîíéðäë úçðîá
äøùë.ezenk lilk elek ixdy -äãåäé éáø

íéëñð úçðîá õîå÷ä áøòúð íà øîåà
äìåñô çéùî ïäë úçðîåunewdy itl -

bel ,dar ezlila l`xyi zacp zgpnc

.oexyrlçéùî ïäë úçðîåmikqp zgpne -

aizkc .oexyrl oibel dyly ,dkx ozlila

,"ony oidd ziriaxa lela" :mikqp zgpna

oexyrl oibel dyly dpin oiziag silie

.(` ,`p zegpn) "zlkzd" wxtaúåòìåá ïäå
åæî åædede ,mikqp zgpnn rlea unewd -

,dleqt inp mikqp zgpne .dpny daix dil

"dleqt" ipzwc i`de .dpny xqig dil dedc

oizipzn dlekc meyn - "zeleqt" ipzw `le

ikd inp `yixe ,ixii` dgpn `cgc `pyila

,dxyk dzxiag unewa dvnew axrzp :`pz

jiiy o`kn] ."zexyk" ipzinl dil dede

[` ,bk oldl dpynlåæî õåî÷ì ìåëé íà
äîöò éðôáefn x`ype ,ef cva ef dltpy -

e`l m`e ,zexyk - axrzp `ly unew ick

- "dzlqn" :mipdk zxeza xn`c ,zeleqt

.dzxiag zlqn `leøéè÷é àìlk elit` -

.unewa `l` devn dxhwd oi`c ,zaxernd

,mivnew ipy uinw ivn `l inp unwne

,axrzpy dfn yi unewe unew lka `nlcc

.dgpn zngn mly unew `kileøéè÷ä íàå
,milral dzlr `l `id ,zaxernd lk -

`la zxzp dacp zgpn oi`e ,dvnwp `l `dc

.dvinwäéøéùá äöîå÷ áøòúðxihwi `l -

,xihwdl oixeq` mixiyc meyn ,dlek z`

'dl dy` epnn exihwz `l" :aizkclaa `ed ixd miy`l epnny lk ,(a `xwie) "

.exihwzàøîâíã.miycwc -øùë.dwixfl -ïééá áøòúð.mec` `edy -ïéàåø
íéî àåä åìéàë åúåà.xyk - mdipia xkip mcd zi`xn dide min did m`e -íãá

äîäáä.oileg ly -åúåà ïéàåø.oileg ly z` -íã ìèáî íã ïéà.xyke -øáãä
'åë òåãé,xtd mc ea axrzpy it lr s`e ,xiry mc inp izk` dil ixw ikd elit` -

.xiryd mc jezl xtd mc dxir :(a ,bp) `nei zkqna opixn`ck
ïàëî
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íéöòåoi`c ,lirlck glnn slile :xn`z m`e Ð olpn xeav lyn `pzl dil `hiytc

.cg` cv yi `nye !dpealn aiydl

åæù,ht zegpn) "zecn izy" wxta opiyxcck ,oexyrl bele dacp zgpn Ð dar dzlila

dil `ziinc "ony bele dgpnl onya lela zlq oexyre" :ipr rxevna aizkck ,(`

zegti `l dgpn acpznl ,ony bele dgpnl

zgpne .oexyr edip i`ne ,bel oerhd xacn

,oexyrl oibel dyly giyn odke mikqpd

.qxhpewa yxtnck

åæùzerlea ode dkx dzlila efe dar dzlila

,"dleqt" ipzwc ab lr s` Ð efn ef

dard ,zeleqt odizyc d`xp ,zg`d rnync

edine ."efn ef zerlea ode" :ipzwcn ,dkxde

unew rla ikc ,ediieexz ilqtin `cg drilaa

daix dil dedc Ð unew liqtin mikqp zgpnn

xqig dil dedc Ð mikqp zgpn `lqtine ,dpny

"zeleqt" ipzw `le "dleqt" ipzwc `de .dpny

dgpn `cgc `pyila oizipzn dlekc meyn Ð

unewa dvnew axrzp :opz ikd inp `yixe .ixii`

ipzinl dil dede ,dxyk Ð dzxiag ly

s` ,dkx e` dar ozlila odizyyke ."zexyk"

daix `l aiyg `l Ð efn ef zerleay it lr

.`lqtn `le ,dpny xqig `le dpnyïäå
rlea unewd :qxhpewa yxit Ð efn ef zerlea

`xnbae .dpny daix dil dede ,mikqp zgpn on

xn`c `cqg axl jixtc `d iab [a ,bk zegpn]

`ly zegpn izyc oizipznn ,opilf` lhan xza

efne dnvr ipta efn uenwl leki m`c ,evnwp

`cgn dil uinwc oeik `de :dxyk dnvr ipta

miixiy dil lhan `le ,miixiy dil ded jci` Ð

lhan `lc `laihy qxhpewa yxite !`laihl

ivn `l Ð dzleq daixk eedipc miixiyl edl

lhan xzac `kdn `nipc ,`pipg iaxl jxtinl

ied in miixiy opilf` lha xza i`c ,opilf`

lhan `laihe ,opilf` lha xza inp i`c .`laih

o`nke ilihac ,dzleq daix ied `l Ð miixiyl

xzeq df yexite .dil xziin `le ,inc dizilc

aeygi `l `nrh i`dnc ,dpyna yxity dn

`kd olqtinc dnc yxtl oi`e .dpny daix enk

.dpny xqig meyn `l` ,dpny daix meyn e`l

axg iab `xnba yxtny dn itl ,daxc`c

.dpny daix meyn `l` olqtin `l ,lelaa axrzpy

ïäåepin z` wlq :opixn`c meyn ,`xnba dil aiyg epin epi`ya oin Ð efn ef zerlea

ly onyd lr dax unew ly zleqdy .elhane eilr daix epin epi`ye ,epi`y ink

unewa dvnew axrzp dcedi iaxl leqtil inp `nrh i`dnc :dnize .elhane mikqp zgpn

dvnew axrzp ,cere !efn zrlea ef oi` zeey ozlilac meyn xnel dniz `ed dfe .dzxiag

miixiy elhailc `xnba dpin jixte ,milral dzlr xihwd m`c `tiq ipzwc ,dixiya

opixn` `d ?`iepiy i`d ol dnl .'ek unewa dxhwd dxn`p :`xif iax ipyne ,unewl

elit` ,exiag lhan unewd oi`c rnyne ,dl iwqn inp dcedi iaxc `ail` `xif iaxc dey dxifbac :dniz cere !o`k jiiy unew lhan unew oi` i`ne ,efn ef zerlea oi`e zeey ozlilac

dacp zgpnc unewa axri`c `heg zgpnc unew e`l i`n :lela mr axrzpy axg iab `xnba mixtqa aezky dne !lela dfe axg dfy it lr s` ,dacp zgpnc unewe `heg zgpnc unew

olpn ,`zyde .dey dxifb miiwzz `l lhanc unew cg zgkyn i`c ,dcedi iaxl elit` ,exiag lhan oi` unew mey la` .mikqp zgpna axri`c :iqxbc mixtqk `l` ,ikd opiqxb `l Ð

mikqp zgpn ok m` ,dcedi iaxc `ail` `xif iaxc dey dxifbn opiwqnc i`nl :dniz cere !iccdn irla `d ?dacp zgpnc unewe `heg zgpnc unew df z` df elhai `lc dcedi iaxl

.miixiye unew o`k oi`e ,lilk dlek mikqp zgpn la` ,dxhwd dxhwdc dey dxifb `ki` miixiye unewa `wecc ,`id `kxit e`l `d edine !df z` df elhail `l inp uneweíàyi

oiler mrhn e`l i`c rnyn ,xiry ly enc lr daexn xtd mcc `dc .ezi`xn ddicc `kid ihernl ,xn`w xenb mc zi`xn `l` ,xykzn hrn zinenc`a `l Ð xyk mc zi`xn ea

.zvw xiry mc zi`xn ea did min xt ly enc did m`y it lr s` ,lha did Ð epina oin meyn e`øáãäly encl el dide :yexit Ð xiry ly enc lr daexn xt ly ency reci

ieqik" wxtae (a ,gr migaf) "zeaexrzd" wxta opixn` mina axrzpy mcc `idde .xiryd mca xtd mc axiry (a ,bp) `neia opixn`c ,wcinl dil ded `kti`c :dniz .lha zeidl xiry

dil zilc o`n elit`e !xiryd mca oey`x oey`x lhadl el did xtd mc i`d ,jklide .lha oey`x oey`x Ð min jezl mc la` ,mc jezl min eltpy `l` epy `l :(a ,ft oileg) "mcd

wlgny enk ,cgia daxd rtya dxrnyk lha oey`x oey`x opixn` `lc :xnel yie !dgcpe d`xp dil dedc meyn ,dcen `kd (` ,br) dxf dcear zkqnc `xza wxta lha oey`x oey`x

.lha `lc dcen did ziag itn xzeia ,ziaga lha oey`x oey`x dil zi`c o`n elit`e .dicenr yitp `lc ohw xevxvl dicenr yitpc ziag oia (my) dxf dcear zkqnc `xza wxta
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àðîçø eäì éëæ ék¯ì eäì úéàc ,ìàøNéì,äkL ¦¨¥§©£¨¨§¦§¨¥§¦§¦§¨
ì eäì úéìc íéðäkìäkL¯à÷ ,àðîçø eäì éëæ àì ©Ÿ£¦§¥§¦§¨¨¨¥§©£¨¨¨

,øeaéö ìMîc àpzì déì àèéLôc íéöòå .ïì òîLî©§©¨§¥¦¦§¦¨¥©©¨§¦¤¦
íéöò àéáé "äìBò éìò éøä" øîBàä ìBëé :àéðúc ?ïìðî§¨©§©§¨¨¨¥£¥¨©¨¨¦¥¦
ãeîìz ?Búéa CBzî íéëñð àéánL Cøãk ,Búéa CBzî¦¥§¤¤¤¥¦§¨¦¦¥©§
,"çaænä ìò øLà Làä ìò øLà íéöòä ìò" :øîBì©©¨¥¦£¤©¨¥£¤©©¦§¥©

øeaéö ìMî çaæn äî¯,øeaéö ìMî Làå íéöò óà ©¦§¥©¦¤¦©¥¦§¥¦¤¦
òenL ïa øæòìà éaø ;ïBòîL éaø øa øæòìà éaø éøác¦§¥©¦¤§¨¨©©¦¦§©¦¤§¨¨¤©©

èBéãä Ba LnzLð àlL çaæn äî :øîBà¯íéöò óà ¥©¦§¥©¤Ÿ¦§©¥¤§©¥¦
àkéà ?eäééðéa éàî .èBéãä ïäa LnzLð àlL Làå§¥¤Ÿ¦§©¥¨¤¤§©¥©§¦¨

.éúãç :eäééðéa¯äðåøà øîàiå" :áéúëäå ?àì é÷ézòå ¥©§£©¦§©¦¦¨§¨§¦©Ÿ¤£©§¨
ø÷aä äàø åéðéòa áBhä Cìnä éðãà ìòéå çwé ãåc ìà¤¨¦¦©§©©£Ÿ¦©¤¤©§¥¨§¥©¨¨

!"íéöòì ø÷aä éìëe íéâønäå äìòì¯.éúãça éîð àëä ¨Ÿ¨§©Ÿ¦¦§¥©¨¨¨¥¦¨¨©¦©£©¦
ähî éàî .ìaøè ìL ähî :àleò øîà ?"íéâéøBî" éàî©¦¦£©¨¦¨¤ª§¨©¦¨
da eLãc àñ÷øe÷c àféò :äãeäé áø øîà ?ìaøè ìL¤ª§¨£©©§¨¦¨§§§¨§¨¨
ézîN äpä" ?dàø÷ éàî :óñBé áø øîà .éàzLcC ¦§¨¥£©©¥©§¨¨¦¥©§¦

."íéøä Leãz úBiôét ìòa Lãç õeøç âøBîìäðùî §©¨¨¨©©¦¦¨¨¦
úçðîa ,íéðäk úçðîa ,dzøéáç õîB÷a döîe÷ áøòúð¦§¨¥§¨§¤£¥§¨§¦§©Ÿ£¦§¦§©

íéëñð úçðîa ,çéLî ïäk¯:øîBà äãeäé éaø .äøLk Ÿ¥¨¦©§¦§©§¨¦§¥¨©¦§¨¥
íéëñð úçðîa ,çéLî ïäk úçðîa¯BfL ,äìeñt §¦§©Ÿ¥¨¦©§¦§©§¨¦§¨¤

,äkø dúìéìa Bæå äáò dúìéìaàøîâíc :íúä ïðz §¦¨¨¨¨§§¦¨¨©¨§©¨¨¨
íc úéàøî Ba Lé íà ,íéîa áøòúpL¯áøòúð .øLk ¤¦§¨¥§©¦¦¥©§¦¨¨¥¦§¨¥

ïééa¯äîäa íãa áøòúð .íéî àeä eléàk BúBà ïéàBø §©¦¦§¦©¦¦§¨¥§©§¥¨
äiç íãa Bà¯äãeäé éaø .íéî àeä eléàk BúBà ïéàBø §©©¨¦§¦©¦©¦§¨

àø÷î íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà .íc ìháî íc ïéà :øîBà¥¥¨§©¥¨¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨
"øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå" :eLøc ãçà¯øácä ¤¨¨§§¨©¦©©¨¦©©¨¦©¨¨

:éøáñ ïðaø ;øéòN ìL Bîcî äaeøî øt ìL BîcL òeãé̈©¤¨¤¨§¤¦¨¤¨¦©¨©¨§¦
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף כב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zegpn(iying meil)

àðîçø eäì éëæ ékly glna ynzydl zeyx 'd mdl ozpyky ± ¦¨¦§©£¨¨
wx ,cigi zepaxw jxevl ycwdìàøNéìoeik ,mdl dkifeäì úéàc §¦§¨¥§¦§

ìäkLla` ,glnd dpwp mdny dkyll milwy epzpy ±,íéðäkì ¦§¨©Ÿ£¦
eäì úéìcozil miaiig mpi`y ±lìàðîçø eäì éëæ àì ,äkL §¥§¦§¨Ÿ¨¦§©£¨¨

,glna ynzydlïì òîLî à÷ynzydl mi`yx mipdkd mby ¨©§©¨
.mdizepaxw z` gelnl ycwd ly glna

zxxan .xeaiv lyn mi`a mivrdy micnl okidn zxxan `xnbd
:`xnbdíéöòå,zepaxwd zxhwd jxevlàpúì déì àèéLôcly §¥¦¦§¦¨¥§©¨
dpynd(:`k lirl)cmi`aïìðî ,øeaéö ìMî.df oic epl okidn ± §¦¤¦§¨¨

,`ziixaa epipyy dnn df oicl xewndy :`xnbd daiynàéðúc§©§¨
(d"d e wxt mipdk zxez)ìBëé ,,xnel ziidyéìò éøä øîBàä`iadl ¨¨¥£¥¨©

,äìBòyàéáédàéánL Cøãk ,Búéa CBzî íéöòdCBzî íéëñð ¨¨¦¥¦¦¥§¤¤¤¥¦§¨¦¦
øîBì ãeîìz ,Búéa(g ` `xwie)ìò øLà Làä ìò øLà íéöòä ìò' ¥©§©©¨¥¦£¤©¨¥£¤©

,'çaænä,mixne`e ,gafnl y`e mivr aezkd yiwdäîepivnaçaæn ©¦§¥©©¦§¥©
`a `edyîepennLàå íéöò óà ,øeaéö ìMmi`aîepennìM ¦¤¦©¥¦¨¥¦¤

.ïBòîL éaø øa øæòìà éaø éøác ,øeaéö¦¦§¥©¦¤§¨¨©©¦¦§
,øîBà òenL ïa øæòìà éaø,xg` oic epcnll `a ywiddçaæn äî ©¦¤§¨¨¤©©¥©¦§¥©

ote`a `l` xyk epi`èBéãä Ba LnzLð àlL,dligzíéöò óà ¤Ÿ¦§©¥¤§©¥¦
Làåote`a `l` mixyk mpi`èBéãä ïäa LnzLð àlL.dligz ¨¥¤Ÿ¦§©¥¨¤¤§

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîiax xa xfrl` iax oia lcadd edn ± ©¥©§
.reny oa xfrl` iaxl oerny:`xnbd daiyneäééðéa àkéàm` ¦¨¥©§

eidiy jixvézãçoi` oerny iax xa xfrl` iax itly ,[miycg±] ©§¥
zeidl mikixv ,reny oa xfrl` iax itle ,miycg zeidl mikixv

.heicd mda ynzyd `ly miycg
:`xnbd dywnåikmivré÷ézò[mipyi±]àì,mixyk mpi` ±áéúkäå §©¦¥Ÿ§¨§¦
(ak ck 'a l`eny)áBhä Cìnä éðBãà ìòéå çwé ãåc ìà äðåøà øîàiå'©Ÿ¤£©§¨¤¨¦¦©§©©£¦©¤¤©

'íéöòì ø÷aä éìëe íéâéøBnäå äìBòì ø÷aä äàø åéðéòa,ixd §¥¨§¥©¨¨¨¨§©¦¦§¥©¨¨¨¥¦
.mipyi eidy s` mivrl xwad ilka ynzydy:`xnbd zvxznàëä̈¨

énðxaecn,ézãçaoiicr la` ,mibixen myl mze` dyr wx dpex`y ©¦§©§¥
.mda ynzyd `l

:`xnbd zxxan.íéâéøBî éàî:`xnbd daiynìL ähî ,àleò øîà ©¦¦¨©¨¦¨¤
.ìaøè:`xnbd zxxan.ìaøè ìL ähî éàî:`xnbd daiynøîà ©§¨©¦¨¤©§¨¨©

e÷c àféò ,äãeäé áøàñ÷øzeczi `ln `edy cak ur gel ± ©§¨¦¨§§¨¨
mixyewe ,d`eazd lr eze` mipzepy ,d`eazd zyicl ynynd

,d`eazd lr eze` mikyen mde ,mixeeyl eze`éàzLc da eLãc± §¨¨¦§¨¥
.d`eazd dyecp jk ici lre:`xnbd zxxanéàî ,óñBé áø øîà̈©©¥©

äàø÷.ok mi`ex weqt dfi`n ±aezky :`xnbd daiyn(eh `n diryi) §¨¨
ézîN äpä''íéøä Leãz úBiôét ìòa Lãç õeøç âøBîì C,'ebe ¦¥©§¦§©¨¨¨©©¦¦¨¨¦

ixdy ,dyic jxevl ynynd xac `ed 'bxen'y weqtdn mi`exe
.'WEcY 'ebe uExg bxFnl' aezk§©¨¨

äðùî

.gafnd iab lr xhwp unewde ,zvnwp l`xyi ly dacp zgpn
zegpne ,lecb odk ly oiziag zgpn oke ,mipdkd mi`iany zegpnd
lr lilk zeler wx ,zevnwp opi` ,zepaxwd mr mi`ad mikqp

.gafnd
:eaxrzpy mivnwe zegpn ly mipey mipte`a dpc epizpynáøòúð¦§¨¥

döîe÷l`xyi zgpn lydzøéáç õîB÷adgpn ly unewa - §¨§¤£¤§¨
unewd axrzpy e` ,zxg`,íéðäk úçðîa,xnelkdilray dgpna §¦§©Ÿ£¦

axrzpy e` ,odkçéLî ïäk úçðîalecb odkdy ,oiziag zgpna - §¦§©Ÿ¥¨¦©
.mei lka `ianaxrzpy e`íéëñð úçðîamr miaixwny dgpna - §¦§©§¨¦

,zepaxwd,äøLkmixyk mdipy dgpnde unewd xnelk,dxhwdl §¥¨
oiprl mda axrzpy unewd oicl dey dl` zegpn ly mpicy itl

.dxhwdøîBà äãeäé éaøunewd axrzp m`çéLî ïäk úçðîae` ©¦§¨¥§¦§©Ÿ¥¨¦©
äìeñt ,íéëñð úçðîaitl ,mileqt da axrzpy unewde dgpnd - §¦§©§¨¦§¨

BfLdacp zgpn ly unewd -,äáò dúìéìadacp zgpn jezly ¤§¦¨¨¨¨
,zleq oexyr lkl ony ly cg` bel wx mipzepokledyrp dylyk

,dar dwivaåeli`Bæmikqp zgpne ,giyn odk zgpn -dúìéìa §§¦¨¨
äkø,oexyr lkl oibel dyly e` mipy ,ony daxd okezl mipzep - ©¨

,jx dyrp owiva oze` miylykeBæî Bæ úBòìBa ïäåici lr - §¥§¦
.axrzp day dgpnd ly onyd on wlg rlea unewd ,cgi eaxrzpy
ly epny daxzpy `vnpe ,unewa lhazn ,daxzpy df onye

leqte ,unewditl ,dlqtp oiziagd zgpn e` mikqpd zgpn mbe .
.unewa lhazpe rlapy opny hrnzpy

àøîâ

miwyna axrzpy miycw mc oica mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:mixg`íúä ïðzmigaf zkqna(:fr),ícmiycwíà ,íéîa áøòúpL §©¨¨¨¤¦§¨¥§©¦¦
Ba Lézaexrzaíc úéàøîxenbøLk.dwixfláøòúðmiycw mc ¥©§¦¨¨¥¦§¨¥
ïééa,mec` `edyxkip mcd d`xn oi`e,eaïéàBømiaiygn ±BúBà §©¦¦

oiid z` ±,íéî àeä eléàkxkip mcd did m`e.dwixfl xyk ,ea §¦©¦
áøòúðmiycw mcäiç íãa Bà äîäa íãa,oileg lyBúBà ïéàBø ¦§¨¥§©§¥¨§©©¨¦

oilegd mc z` ±,íéî àeä eléàkxyk ea xkip gafd mc did m`e §¦©¦
,dwixfls`.miycwd mcn daexn oilegd mcy it lräãeäé éaø©¦§¨
,øîBàmc ly lecb ilka dltp miycw mc ly zg` dtih wx m` mb ¥

y itl ,dwixfl mcd xyk ,oileg,íc ìháî íc ïéàepina oiny iptn ¥¨§©¥¨
.lha epi`

:dcedi iaxe [opax-] `nw `pz ly mnrh z` yxtn opgei iaxøîà̈©
íäéðLe ïðçBé éaø,[dcedi iaxe `nw `pz-]eLøc ãçà àø÷î- ©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

.weqt eze`n mzhiy z` eyxc
ycewa xiryd mcne xtd mcn dfn lecb odkd did ,mixetikd meia
ipy z` axrn did okn xg`le .zkextd cbpk lkidae ,miycwd
aezk df oipr iable .adfd gafn lr cgi mdipyn dfne ,mincd

dxeza(gi fh `xwie)øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå'zFpxw lr ozpe §¨©¦©©¨¦©©¨¦§¨©©©§
oky ,dywe .'aiaq gAfOdBîcî äaeøî øt ìL BîcL òeãé øácä ©¦§¥©¨¦©¨¨¨©¤¨¤¨§¤¦¨

,øéòN ìLel did ,mincd ipy eaxrzpy xg`l dxe`kl ,ok m`e ¤¨¦
mya cer `xwdl `le ,aexd `edy xtd mca lhadl xiryd mcl
`ly x`ean 'xiryd mc' eny `xwp oiicry dnne .'xiryd mc'

lhazp.df oic mrha dcedi iaxe [opax-] `nw `pz ewlgpe .ïðaø± ©¨¨
migafa dpynd ly `nw `pzéøáñ̈§¦
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zegpn(iying meil)

ïàkî-micnl df weqtnïéìBòì,gafnd lrúà äæ ïéìháî ïéàL ¦¨¨¦¤¥§©§¦¤¤
.äæxtd mcy .lha herind oi` ,exiagn daexn cg`d m` elit`e ¤

xtd mc oi`y enke ,gafnd iab lr miwxfpe 'oiler' md xiryd mce
exn`p `l 'oiler' ly zaexrz lka jk ,hrend xiryd mc z` lhan

.lehia ipicly `id zaexrzd m` mb ,'oiler'n dpi`y zaexrz la`
dgpna axrzpy unewa ,ok lre .herind z` lhan aexd epina oin
mdipyy itl ,dxiyk zaexrzdy opax mixaeq ,epizpyna epipyy
mc' migafa epipyy dna la` .ipyd z` lhan cg`d oi`e ,'oiler'
lqtpe lha miycwd mcy opax mixaeq ,'oileg mca axrzpy miycw
oin zaexrz `edy s`e ,[mc d`xn ea ze`xdl ie`x did `l m`]

.gafnd lr dler epi` oileg mcy itl ,epinaïàkî ,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¦¨
cenll yi df weqtny -ïéîìaxrzpy,ìèa BðéàL ,Bðéîam` mb §¦§¦¤¥¨¥

.gafnd lr oiler mdipy oi`,lha epin epi`ya axrzpy oin la`
zxzein dyxc oi` ,dcedi iax zrcly itl ,'oiler' mdipy m` elit`
iax xaeq ,dgpna axrzpy unew ,jkitle .lhazi `ly dpnn cenll
,'epin epi`ya oin' zaexrz `idy itl ,dleqt zaexrzdy dcedi
la` .'oiler' mdipyy it lr s` ,unewd zleqa lhazn dgpnd onye
it lr s` ,xyky dcedi iax xaeq ,oileg mca axrzpy miycw mc

.epina oin zaexrz `idy itl ,gafnd lr dler epi` oileg mcy
:opgei iax ixac itl opax zyxc lr dywn `xnbdïàkî éøáñ ïðaø©¨¨¨§¦¦¨

micnl [xiryd mc z` lhan epi` xtd mcy dfn±]ïéàL ïéìBòì̈¦¤¥
,äæ úà äæ ïéìháî,jk yexcl mdl oipnàîìãåoi`y mrhd ile`e - §©§¦¤¤¤§¦§¨

`ed xtd mca xiryd mc lhaznc íeMîxiryde xtd mcïéî ¦§¦
,àeä Bðéîaoiny dcedi iax cnely itk myn cenll jl yi jkitle §¦

.milhazn ,eaxrzpy epina oin mpi`y 'oiler' la` ,lha epi` epina
:`xnbd zvxznc mixaeq opaxïðéòîLà éàdid aezkd m` - ¦©§§¦©

wx `idy zaexrza ,lhazn epi`y yecigd z` eprinyn,Bðéîa ïéî¦§¦
ïðéòîLà àìås` `idy zaexrza yecigd z` eprinyn did `le - §Ÿ©§§¦©

,'ïéìBò'xnel epl did ok` f`úøîà à÷ãkyiy ,ziywdy enk - ¦¦§¨¨§©
epi` epina oin axrzpy lky myn cenllcenll oi` `linne ,lha

la` .'df z` df milhan mpi` oiler'y mynàzLä[eiykr-] ©§¨
ïðéòîLàc,lhazn mcd oi`y yecigd z` aezkd eprinydy - §©§§¦©
ly ote`a,'ïéìBò'`ed ,lhazn epi`y mrhdy giken df ok m` ¦
c íeMîmd mipind ipy,ïéìBò.lha epi` epina oiny meyn `le ¦§¦

:dywne zxfeg `xnbdàîìãåepi`y myn cenll oi` ile`e - §¦§¨
,lhaznwxàkéàc ãòmb ,zaexrzd didzy cr -å ,Bðéîa ïéîmb ©§¦¨¦§¦§
,'ïéìBò'mipiipr ipy mpyi xiryd mce xtd mc ly zaexrzae li`ed ¦

z` lhan aexd oi`y myn cenll oi`e ,'epina oin'e 'oiler' ,el`
la` ,mixacd ipy mze` z` da yiy zaexrza `l` herind

.lha ,ecal epina oin e` ,dcal oiler ly zaexrz:`xnbd dwiqn
àéL÷xacd dyw ok` ±. ©§¨

:opgei iax ixac itl dcedi iax zyxc lr dywn `xnbdäãeäé éaøå§©¦§¨
yøáñmicnly,ìèa BðéàL Bðéîa ïéîì ïàkî,jk yexcl el oipn ¨©¦¨§¦§¦¤¥¨¥

àîìãåxtd mca xiryd mc lhazn oi`y mrhd ile`e -íeMî §¦§¨¦
àeä 'ïéìBò'cmce xtd mcy meyn ±lr miler mdipy xiryd ¦

oi` 'oiler'y opax micnely itk myn cenll jl yi jkitle ,gafnd
epi` mdn cg`e epina axrzpy oin la` ,df z` df milhan

.lha ,'oiler'dn
c dcedi iax xaeq :`xnbd zvxznïðéòîLà éàdid aezkd m` - ¦©§§¦©

zaexrz ly ote`a ,lhazn epi`y yecigd z` eprinynïéìBò¦
`idyBðéî BðéàLa ïéîmipinn md j` 'oiler' md mixacd ipyy - ¦§¤¥¦

miyxec epiid gxkda f` ,mipeyjknúøîà÷ãk,ziywdy enk - ¦§¨¨§©
cenll mileki epiid `l ok` ,f`e .df z` df milhan oi` 'oiler'y

la` .lha epi` epina oin lky mynàzLä[eiykr-]ïðéòîLàc- ©§¨§©§§¦©
ly ote`a lhazn mcd oi`y yecigd z` aezkd eprinydyïéî¦

,Bðéîa`ed mrhdy gken ok m`,àeä Bðéîa ïéîc íeMîjkitle §¦¦§¦§¦
mce xtd mcn cnlp dfy 'lha epi` epina oin' wxy dcedi iax xaeq
.myn cenil epl oi` dfly itl ,milhazn ok 'oiler' la` ,xiryd

:dywne zxfeg `xnbdàîìéãåmc zaexrzn cenll oi` ile`e - §¦§¨
`l` lhazn epi`y xiryd mce xtdàkéàc ãòyiy cr - ©§¦¨

mb ,zaexrzaå 'Bðéîa ïéî'mb,'ïéìBò'mce xtd mc zaexrzae li`ed ¦§¦§¦
myn cenll oi`e ,'epina oin'e 'oiler' ,el` mipiipr ipy mpyi xiryd
ipy mze` z` da yiy zaexrza `l` herind z` lhan aexd oi`y
.lhan ,ecal epina oin e` ,dcal oiler ly zaexrz la` ,mixacd

:`xnbd dwiqnàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
oin'y `id dcedi iax zhiyy ,opgei iax ixac lr dywn `xnbd

:'lha epi` epinaïðz,dpyna epipy -øîBà äãeäé éaøunewd §©©¦§¨¥
axrzpy,(íéðäk úçðîa)axrzpy e`çéLî ïäk úçðîazgpn - §¦§©Ÿ£¦§¦§©Ÿ¥¨¦©
,oiziagíéëñð úçðîáe-,mikqp zgpna axrzpy e`äìeñt- §¦§©§¨¦§¨

,mileqt mdipyitl ,da axrzpy unewde dgpndBfLly unewd - ¤
dacp zgpn,äáò dúìéìaly oexyr lk xear ony ly cg` bel §¦¨¨¨¨

,dar dwiva `linne ,zleqåeli`Bæzgpne giyn odk zgpn - §
mikqp,äkø dúìéìa`linne ,oexyr lkl oibel dyly e` mipy §¦¨¨©¨
owiva,jx dyrpBfî Bæ úBòìBa ïäåunewd ,cgi eaxrzpy ici lr - §¥§¦

unewd ly epny daxzpy `vnpe dgpnd ly onyd on wlg rlea
`id dcedi iax zrcy opgei iax ixacle .dgpnd ly dpny hrnzpe

,dyw 'lha epi` epina oin'yéåä äî Bfî Bæ úBòìBa éëådnl - §¦§¦©¨¥
zaexrz ef zaexrz ixde ,elqtp,àeä Bðéîa ïéîyi mdipya ixdy ¦§¦

lhazi `l dgpnd ly onydy ozep oicd dcedi iaxl ,ok m`e ,ony
xqig' `le 'dpny daix' `l o`k oi`e ,ezgpnl sxevn x`yie ,unewa

.'dpny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zegpn(iriax meil)

ééaà déì øîà,`ler xa daxléëä éà,yexitd `ed jk m` - ¨©¥©©¥¦¨¦
déì éòaéî 'epðBaúé'.oaz oeyl `edy ,aezkl jixv did -øîà àlà ¦§¤¦¨¥¥¤¨¨©

ééaà,`ziixad zpeek `id jkìBëécr daxd gln eilr oziy ©©¥¨
yïéðák epNòé.daxd zexey eilr yiy ©£¤§¦§¨

àáø déì øîà,iia`ldéì éòaéî 'epðáé' ,éëä éà.oipa oeyl `edy ¨©¥¨¨¦¨¦¦§¤¦¨¥¥
àáø øîà àlà,`ziixad zpeek `id jk.eäðBáz ìBëézl`ey ¤¨¨©¨¨¨§¥

:`xnbdéàîly yexitd.'eäðBáz':`xnbd daiyn,éMà áø øîà ©§¥¨©©©¦
ìBëéxnel ziiddaxd gln eilr oziyy ickBa ïzéglndíòè ¨¦¥©©

äðéak,mc`a mrh zpzepy'çìîz' øîBì ãeîìzjk lk jixv oi`y ©¦¨©§©¦§¨
.gln daxd

:`xnbd zl`eyäNBò àeä ãöék.dgilnd z``xnbd daiyn: ¥©¤
BëôBäå øæBçå ,çìî åéìò ïúBðå ,øáàä àéáî,ipyd cvlåéìò ïúBðå ¥¦¨¥¤§¥¨¨¤©§¥§§§¥¨¨

eäìòîe ,çìî.gafnd lr ¤©©£¥
:dxicwl xya zgiln xeriy zx`an `xnbdïëå ,ééaà øîà̈©©©¥§¥

äøéã÷ì`ivedl ick dglenl jixve ,dxicwa xya lyal dvexd - ¦§¥¨
.df xeriyn xzei dglenl jixv oi` ,enc
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oifge` mipya cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

'åë ïéìåòì ïàëîoizipznc minc ipde -

.iccd` ilhan `le ,edpip oiler migafc
ïéî

1

2

ïàëîoke .xexne dvne gqt jxek didy lld iab (` ,ehw) "migqt iaxr"a opixn`ck ,ef z` ef zelhan zevn oi`c meyn dil wetiz :xn`z m`e Ð df z` df oilhan oi`y oilerl

iabl `nye !lldcn dii`x iziine ,df z` df oilhan oi`y xn`we ,ollay `nhe xzepe lebitc `idda yiwl oa oerny iax` xfrl` iax bilt (` ,hr migaf) zeaexrzd wxta

.ip`y dlik`éáøåiaxc (` ,hr oileg) "epa z`e eze`" wxta opiwqn `d ?`xw `dn dcedi iaxc `nrhc opgei iax wiqn ikid :xn`z m`e Ð lha epi`y epina oinl o`kn xaq dcedi

`" ira `l a`d rxfl oiyyeg xn`c o`ne ,`l e` a`d rxfl oiyyeg i` dil `wtqn iwetq dcedi,`xw jixv `l wlglc xaqw "eze`" dil xziin `lc `ippgl :mzd opiwqnc ,wlgl "eze

"el e`ived" wxt `neiae !ozpei iaxk dl xaqc

xn` cg ,ozpei iaxe diy`i iax :opixn` (a ,fp)

miizqz :opixn`e ,oiaxrn oi` xn` cge oiaxrn

`lc ab lr s`c ,oiaxrn xn`c diy`i iaxc

ab lr s`e .inc aizkc o`nk "ecgi" aizk

,oiaxrn xn`c ozpei iax `niz elit` :opigcc

`ipz :mzd opiwqn `d ,"zg`" aizkc `kd ip`y

xaq ozpei iaxc idpc :xnel yie !oiiepiyk `lc

envr ipta df "xiryd mcne xtd mcn gwle"

dcedi iax Ð "zg`" yixc `le ,envr ipta dfe

m`e .oiaxrnc xaqwe ,yixc "dpya zg`"

ol ded ,"zg`" yixc `lc idp ,ozpei iaxe :xn`z

"ecgi" aizkc o`nk "mcne" aizkc oeik :xninl

(a ,v zegpn) "zecn izy" wxta ogky`ck ,inc

ipycn yixcc qxhpewa yxit mzdc (xnel yie) !inc "ecgi" aizkc o`nk "o`vd one" `xw jci`a aizkc meyn ,`ian mipy dvx ,`ian cg` dvx :xnel "o`vd on e`" ozpei iax yixcc

xtd mcl" "o`vd one xwad on" `ince ,iz`w dndad on iyextl ediiexzc ,"xwad one" azknl ivn ded `lc ,iepiy jk lk df oi` ,edine ."o`vd one xwad on" aizkc ,dixeaica `xw

`zi`ck ,"mc" "mc" aizkcn edl `wtpc :xnel yie ?epina oine oiler dil `pn ,oiaxrn oi` xn`c o`ne :xn`z m`e .iteqe`l e"ie inp `kd Ð iteqe`l e"ie aizkc i`d ,"xiryd mcle

.elri `l cifna ,elri bbeya Ð ervtzpe jxt ifeb` eltp :dcedi iax xn`w mxkd i`lke dlxr iab (a ,cp oihib) "oiwfipd" wxta :xn`z m`e .(` ,`t migaf) "zeaexrzd" wxta migafa

,anw zay) "lhep" wxta gkenck ,d`ne cg`a dlerc dcedi iax dcen inp dnexz lke .mzd opixn`ck qipwc meyn `l` ,liha `aexa `ziixe`cn mzd rnyne ,`ed epina oin mzde

`lc ,"ervtzpe zbl eltp" (a ,cp) oihiba opiqxb `le .xity liha yai xac la` ,`edy lka Ð dti axrznd gl xacc :xnel yie !d`ne cg`a rnecnd z` oilrn :dcedi iax xn`wc (`

idp ,inp oihiga oihig :opixn`c (a ,gl) dvia zkqn seqae .inc glk axrznd mrh Ð dpin ody zekizgd lk zxqe` zg` dkizgc (` ,w) oilega xn`wc `de .yaia `l` gla ixiin

mziixak i`c ,axrzny ixiin gnwa oixerye oihig xn`c `dc ,rcz .ilha onvr oihiga oihig la` ,inc glke dti axrzny ,ixiin gnwa Ð liha lihan opaxl liha `l dcedi iaxlc

z` wlq Ð dfa df eaxrzpe obfny dnexz ly cg`e oileg ly cg` zeqek izy :(a ,br) dxf dcear zkqn seqa opgei iax xn`c `dc mz epiax yxtn df oiprke .ilha `l ixkpinc oeik

.edyna epinac dpin rny `l` !dnexzd lhal epin epi`yl riiqi inp epina oin ok m` ,cg`e d`na dler dnexzc oeik :dil `iywc .elhane eilr dax epin epi`ye ,epi`y ink epin

lahc `nrh mzd yxtnc ,ediieexzl `nrh cge ,`ed lah llkac meyn Ð dnexz aiyg `le ,jqp oiie lahn ueg mrh ozepa opina dxezay mixeqi` lkc mzd opgei iax xn`c `de

,evnwp `ly zegpn izyc oizipzne .yai xaca Ð d`ne cg`a dler dnexzc izkec lkae .dxeqi` jk dziilrk dnexz oicd `ede Ð ixkd z` zxhet zg` dhigc ,exeqi` jk exizidkc

inwenc ,`laihl miixiy dil ilhan `lcÐ dhegya dliapc onwlc `idde .zygxne zagne xepz dt`na `le ,gl xaca ixnbl axrzny ,ixii` zleq zgpna Ð dcedi iaxk onwl

d`nl dltp m`c (` ,`k) mzd opixn`c ,oi`nh oileg dizgze dpeilrd zba dxaypy dnexz ly ziagc (a ,k) migqtc `iddn mz epiaxl dywd e"pltn aeh mei epiax axde .dgenipya

axrzne gl oi`c ,dqira eltpy dnexz lye oileg lye xe`y ly `iddn zeywdl leki did ok enky d`xpe !d`ne cg`a dler gl xac elit` ,`nl` .`nhze cxz lkd ixac Ð oileg

dnexzc `dc ,uxize .yail gl oia welig oi` i`cec ,mz epiax ea xfge .dlri Ð oixekr oibel d`n jezl ltpy lelv oii bel :`ztqeza "dnexz d`q" wxt zenexz zkqna cere .epnn xzi

mpi`y oilega Ð oileg ly cg`e dnexz ly cg` zeqek ipyc `idde .dnexzd epiidc lhak zeyril ,oilegd epiidc lhanl xyt` i`c ,oipwezn oileg jezl dltpa Ð d`ne cg`a dler

,opilf` lha xza xn`c o`nl s` `iyw `l (my) migqtc `idde .epina oin dil dede ,opax ilf` lhan xza :onwl xn`c o`nk opgei iax dl xaqe ,dnexz zeyril edl xyt`c ,oipwezn

!lah eyriy oilegd epiidc lhanl xyt` i` `d ?dl zgkyn ikid edyna epina lahe :xn`z m`e .oileg dyrizy dnexzl dl xyt` `le ,odilr dwyn my oi` igxqn ikl miwync

ltp elit` ,inp i` .ziad ipt d`x `ly laha ziad ipt d`xy lah ,inp i` .mdipy lr lah myc oeik epina oin iedc ,dnexzl leah epi`y laha dnexzl leah lah ltpy :xnel yie

`idde ,milra cia dnexzc oebk Ð oipwezn oilega zeqek ipyc dze` inewe`l `ki` ,ikdl opiz`c `zyde .dlr ileyzi`l xyt`c ,milra cia dnexzl dcerae Ð oipwezn oilegl

oin mzd aiyg ikdle ,ef z` ef zeliha dhegye dliap dcedi iaxl dil zi`c ,onwlc `iig iaxk migqtc `idde mz epiaxc oey`x uexiz ayiil yi cere .odk cia dnexza Ð migqtc

.`iig iaxc edl zi` `nlr ilek e`lc onwl gken inp ikdc ,`iig iaxk `lc opgei iax la` .miyya edl ibq `lc ,d`ne cg` oiprl epine oin oiaeygy it lr s`e edyna epin epi`ya

lhan wex oi`c `iddc ,`aeh `ki`c d`xp ,lha xza lif`c `pipg iaxl elit`e .`iig iaxk `lc `ied lhan xza lif`c `cqg axlc onwl qxhpewa yxit ,mc lhan mc oi`c dpyn jde

inc `lc .`pipg iaxl elit` dfk zeidl dfl xyt` i` edlek Ð mc lhan mc oi` :dcedi iax xn`c ,dnda mca axrzpy (a ,ft oileg) ieqik mc iabe ,milbx in lhan milbx in oi`e wex

cib" wxta xn`c .`iig iaxk `lc `cqg axl cenlzdc `nzq lke .oilegk ozyecwn e`vi cg` dlil oiliykc (a ,bk) onwl qxhpewd yxity enk ,oilegk zeidl xyti`c miycw mcl

iax xn`wc xiv iabe .liha `l epina oin xn`wc dcedi iaxl dkxvp `l :xn`wc dliya rexf iabe ,dcedi iaxl zekizgd lk zxqe`e dliap ziyrp dnvr dkizg :(` ,w oileg) "dypd

iaxl mc lhan mc oi` xn`c (` ,`r) dcpa xn`c dqeaz mce ,dcedi iaxl epina oinc dviac `idde .'ek ipyne ,liha `l epina oin dcedi iax xn` `dc jixte ,miz`na dxeriy dcedi

jixv `pipg iaxl elit`e .dcedi,opgei iaxl (` ,`k) migqtc `idd dyw `le ,yail gl oia wlgny mz epiax uexiz ayiil yi cere .`iig iaxk `lc iz`ady jpdn yiy d`xpc ,oeir

`ziixa oke .jqp oiie laha dcedi iaxke ,ixeqi` x`ya opaxk xaq opgei iax `l` .mrh ozepa (dcedi iaxc) opaxlc opgei iax dcenc ,edyna jqp oiie lah xn`w `nlr ilekc `ail` e`lc

on xcepd" wxta `ipzcde .opgei iaxc dizeek `ipz `dc .xaca mi`pz ly zwelgn dyly `ki` `zyde .mewn lka liha epina oinc ,opaxk (my) migqtc `idd `zyde .dizeek `ipzc

ziriay exn` `l :mdl xn` ,dpina `edy lk zxqe` ziriayd :opze ,oixizn dl oi`y ziriay ixd :el exn` ,'ek oixizn el yiy xac lk :oerny iax xn` llk (` ,gp mixcp) "wxid

lr ltpy jqp oii :`ztqeza `ipzc `d `gip `zyde .epina oin elit` oilha oixeqi` lkc opaxk `xiaq mzdc ,jqp oiie lahn jxtinl ivn `l Ð `l dlik`l la` ,xerial `l` dpina

oia dawipy ziag iab mei leahc `ztqeza `ipzc `iddn `iyw la` .oii edyn my x`yi `ly xyt` i`y it lr s` ,xzen x`yde oiid z` slwi Ð oii iab lr ,mgici Ð miapr iab

dlri Ð oiccvd on ,eci iab lr cexb dwyndy iptn Ð dileyn ,eci jezl jinzn dwyny iptn Ð ditn ,d`nh dileyne ditn :xne` dcedi iax ,d`nh dileyn oia dicivn oia ditn

.di`x (a ,cp oihib) oiwfipdc `idde ,mc lhan mc oi` :l`ilnb oax meyn dcedi iax xn` (` ,hr migaf) "zeaexrzd" wxta ,diaxc `d dicic `d :uxiz wgvi epiax axde !d`ne cg`a

d`n (jixv) oi` o`ke ,oileg ly d`n jixv oileg ly oiid ly zeqek ipyc `iddc ,yxtl cer yie !dilr mzd bilt `axc ,`iyw la` .(a ,gr migaf) "zeaexrzd" wxta iia` ipyn ikde

oze`n xyr dryz oileg ly qekay oiidn yilye ,dnexzd cbpk min miwlg draye miyng oileg ly qekae ,min miwlg dyly dnexz ly qekay ,mine oileg ly oii oia dnexz cbpk

miwlg d`n minde oileg ly oii oia oi` Ð oii cg`e min miwlg ipy befn didi m` mbe .dnexzd cbpk miwlg dryze mirayl `l` oiler oi` oileg ly oiide mind lk oia ixd ,miwlg

dpnye miyng oileg ly qekd ine ,miwlg ipy dnexzd qek bfn ik ,lkd oia d`n oi` ixde ,d`na `l` epi` lehia ik .mind mr sxhvdl oileg ly oiid leki oi` okl ,dnexzd cbpk

.miyyl oiide d`nl mind etxhvi `l `nyc xnel yi ,lkd oia d`n yi elit`e .xzei `le miwlg dryze mipeny o`k ixd Ð miwlg dryze mixyr oileg ly oiid ok m`e ,miwlg
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zegpn(iying meil)

ïàkî-micnl df weqtnïéìBòì,gafnd lrúà äæ ïéìháî ïéàL ¦¨¨¦¤¥§©§¦¤¤
.äæxtd mcy .lha herind oi` ,exiagn daexn cg`d m` elit`e ¤

xtd mc oi`y enke ,gafnd iab lr miwxfpe 'oiler' md xiryd mce
exn`p `l 'oiler' ly zaexrz lka jk ,hrend xiryd mc z` lhan

.lehia ipicly `id zaexrzd m` mb ,'oiler'n dpi`y zaexrz la`
dgpna axrzpy unewa ,ok lre .herind z` lhan aexd epina oin
mdipyy itl ,dxiyk zaexrzdy opax mixaeq ,epizpyna epipyy
mc' migafa epipyy dna la` .ipyd z` lhan cg`d oi`e ,'oiler'
lqtpe lha miycwd mcy opax mixaeq ,'oileg mca axrzpy miycw
oin zaexrz `edy s`e ,[mc d`xn ea ze`xdl ie`x did `l m`]

.gafnd lr dler epi` oileg mcy itl ,epinaïàkî ,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¦¨
cenll yi df weqtny -ïéîìaxrzpy,ìèa BðéàL ,Bðéîam` mb §¦§¦¤¥¨¥

.gafnd lr oiler mdipy oi`,lha epin epi`ya axrzpy oin la`
zxzein dyxc oi` ,dcedi iax zrcly itl ,'oiler' mdipy m` elit`
iax xaeq ,dgpna axrzpy unew ,jkitle .lhazi `ly dpnn cenll
,'epin epi`ya oin' zaexrz `idy itl ,dleqt zaexrzdy dcedi
la` .'oiler' mdipyy it lr s` ,unewd zleqa lhazn dgpnd onye
it lr s` ,xyky dcedi iax xaeq ,oileg mca axrzpy miycw mc

.epina oin zaexrz `idy itl ,gafnd lr dler epi` oileg mcy
:opgei iax ixac itl opax zyxc lr dywn `xnbdïàkî éøáñ ïðaø©¨¨¨§¦¦¨

micnl [xiryd mc z` lhan epi` xtd mcy dfn±]ïéàL ïéìBòì̈¦¤¥
,äæ úà äæ ïéìháî,jk yexcl mdl oipnàîìãåoi`y mrhd ile`e - §©§¦¤¤¤§¦§¨

`ed xtd mca xiryd mc lhaznc íeMîxiryde xtd mcïéî ¦§¦
,àeä Bðéîaoiny dcedi iax cnely itk myn cenll jl yi jkitle §¦

.milhazn ,eaxrzpy epina oin mpi`y 'oiler' la` ,lha epi` epina
:`xnbd zvxznc mixaeq opaxïðéòîLà éàdid aezkd m` - ¦©§§¦©

wx `idy zaexrza ,lhazn epi`y yecigd z` eprinyn,Bðéîa ïéî¦§¦
ïðéòîLà àìås` `idy zaexrza yecigd z` eprinyn did `le - §Ÿ©§§¦©

,'ïéìBò'xnel epl did ok` f`úøîà à÷ãkyiy ,ziywdy enk - ¦¦§¨¨§©
epi` epina oin axrzpy lky myn cenllcenll oi` `linne ,lha

la` .'df z` df milhan mpi` oiler'y mynàzLä[eiykr-] ©§¨
ïðéòîLàc,lhazn mcd oi`y yecigd z` aezkd eprinydy - §©§§¦©
ly ote`a,'ïéìBò'`ed ,lhazn epi`y mrhdy giken df ok m` ¦
c íeMîmd mipind ipy,ïéìBò.lha epi` epina oiny meyn `le ¦§¦

:dywne zxfeg `xnbdàîìãåepi`y myn cenll oi` ile`e - §¦§¨
,lhaznwxàkéàc ãòmb ,zaexrzd didzy cr -å ,Bðéîa ïéîmb ©§¦¨¦§¦§
,'ïéìBò'mipiipr ipy mpyi xiryd mce xtd mc ly zaexrzae li`ed ¦

z` lhan aexd oi`y myn cenll oi`e ,'epina oin'e 'oiler' ,el`
la` ,mixacd ipy mze` z` da yiy zaexrza `l` herind

.lha ,ecal epina oin e` ,dcal oiler ly zaexrz:`xnbd dwiqn
àéL÷xacd dyw ok` ±. ©§¨

:opgei iax ixac itl dcedi iax zyxc lr dywn `xnbdäãeäé éaøå§©¦§¨
yøáñmicnly,ìèa BðéàL Bðéîa ïéîì ïàkî,jk yexcl el oipn ¨©¦¨§¦§¦¤¥¨¥

àîìãåxtd mca xiryd mc lhazn oi`y mrhd ile`e -íeMî §¦§¨¦
àeä 'ïéìBò'cmce xtd mcy meyn ±lr miler mdipy xiryd ¦

oi` 'oiler'y opax micnely itk myn cenll jl yi jkitle ,gafnd
epi` mdn cg`e epina axrzpy oin la` ,df z` df milhan

.lha ,'oiler'dn
c dcedi iax xaeq :`xnbd zvxznïðéòîLà éàdid aezkd m` - ¦©§§¦©

zaexrz ly ote`a ,lhazn epi`y yecigd z` eprinynïéìBò¦
`idyBðéî BðéàLa ïéîmipinn md j` 'oiler' md mixacd ipyy - ¦§¤¥¦

miyxec epiid gxkda f` ,mipeyjknúøîà÷ãk,ziywdy enk - ¦§¨¨§©
cenll mileki epiid `l ok` ,f`e .df z` df milhan oi` 'oiler'y

la` .lha epi` epina oin lky mynàzLä[eiykr-]ïðéòîLàc- ©§¨§©§§¦©
ly ote`a lhazn mcd oi`y yecigd z` aezkd eprinydyïéî¦

,Bðéîa`ed mrhdy gken ok m`,àeä Bðéîa ïéîc íeMîjkitle §¦¦§¦§¦
mce xtd mcn cnlp dfy 'lha epi` epina oin' wxy dcedi iax xaeq
.myn cenil epl oi` dfly itl ,milhazn ok 'oiler' la` ,xiryd

:dywne zxfeg `xnbdàîìéãåmc zaexrzn cenll oi` ile`e - §¦§¨
`l` lhazn epi`y xiryd mce xtdàkéàc ãòyiy cr - ©§¦¨

mb ,zaexrzaå 'Bðéîa ïéî'mb,'ïéìBò'mce xtd mc zaexrzae li`ed ¦§¦§¦
myn cenll oi`e ,'epina oin'e 'oiler' ,el` mipiipr ipy mpyi xiryd
ipy mze` z` da yiy zaexrza `l` herind z` lhan aexd oi`y
.lhan ,ecal epina oin e` ,dcal oiler ly zaexrz la` ,mixacd

:`xnbd dwiqnàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
oin'y `id dcedi iax zhiyy ,opgei iax ixac lr dywn `xnbd

:'lha epi` epinaïðz,dpyna epipy -øîBà äãeäé éaøunewd §©©¦§¨¥
axrzpy,(íéðäk úçðîa)axrzpy e`çéLî ïäk úçðîazgpn - §¦§©Ÿ£¦§¦§©Ÿ¥¨¦©
,oiziagíéëñð úçðîáe-,mikqp zgpna axrzpy e`äìeñt- §¦§©§¨¦§¨

,mileqt mdipyitl ,da axrzpy unewde dgpndBfLly unewd - ¤
dacp zgpn,äáò dúìéìaly oexyr lk xear ony ly cg` bel §¦¨¨¨¨

,dar dwiva `linne ,zleqåeli`Bæzgpne giyn odk zgpn - §
mikqp,äkø dúìéìa`linne ,oexyr lkl oibel dyly e` mipy §¦¨¨©¨
owiva,jx dyrpBfî Bæ úBòìBa ïäåunewd ,cgi eaxrzpy ici lr - §¥§¦

unewd ly epny daxzpy `vnpe dgpnd ly onyd on wlg rlea
`id dcedi iax zrcy opgei iax ixacle .dgpnd ly dpny hrnzpe

,dyw 'lha epi` epina oin'yéåä äî Bfî Bæ úBòìBa éëådnl - §¦§¦©¨¥
zaexrz ef zaexrz ixde ,elqtp,àeä Bðéîa ïéîyi mdipya ixdy ¦§¦

lhazi `l dgpnd ly onydy ozep oicd dcedi iaxl ,ok m`e ,ony
xqig' `le 'dpny daix' `l o`k oi`e ,ezgpnl sxevn x`yie ,unewa
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zegpn(iriax meil)

ééaà déì øîà,`ler xa daxléëä éà,yexitd `ed jk m` - ¨©¥©©¥¦¨¦
déì éòaéî 'epðBaúé'.oaz oeyl `edy ,aezkl jixv did -øîà àlà ¦§¤¦¨¥¥¤¨¨©

ééaà,`ziixad zpeek `id jkìBëécr daxd gln eilr oziy ©©¥¨
yïéðák epNòé.daxd zexey eilr yiy ©£¤§¦§¨

àáø déì øîà,iia`ldéì éòaéî 'epðáé' ,éëä éà.oipa oeyl `edy ¨©¥¨¨¦¨¦¦§¤¦¨¥¥
àáø øîà àlà,`ziixad zpeek `id jk.eäðBáz ìBëézl`ey ¤¨¨©¨¨¨§¥

:`xnbdéàîly yexitd.'eäðBáz':`xnbd daiyn,éMà áø øîà ©§¥¨©©©¦
ìBëéxnel ziiddaxd gln eilr oziyy ickBa ïzéglndíòè ¨¦¥©©

äðéak,mc`a mrh zpzepy'çìîz' øîBì ãeîìzjk lk jixv oi`y ©¦¨©§©¦§¨
.gln daxd

:`xnbd zl`eyäNBò àeä ãöék.dgilnd z``xnbd daiyn: ¥©¤
BëôBäå øæBçå ,çìî åéìò ïúBðå ,øáàä àéáî,ipyd cvlåéìò ïúBðå ¥¦¨¥¤§¥¨¨¤©§¥§§§¥¨¨

eäìòîe ,çìî.gafnd lr ¤©©£¥
:dxicwl xya zgiln xeriy zx`an `xnbdïëå ,ééaà øîà̈©©©¥§¥

äøéã÷ì`ivedl ick dglenl jixve ,dxicwa xya lyal dvexd - ¦§¥¨
.df xeriyn xzei dglenl jixv oi` ,enc
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המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' א

oifge` mipya cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

'åë ïéìåòì ïàëîoizipznc minc ipde -

.iccd` ilhan `le ,edpip oiler migafc
ïéî

1

2

ïàëîoke .xexne dvne gqt jxek didy lld iab (` ,ehw) "migqt iaxr"a opixn`ck ,ef z` ef zelhan zevn oi`c meyn dil wetiz :xn`z m`e Ð df z` df oilhan oi`y oilerl

iabl `nye !lldcn dii`x iziine ,df z` df oilhan oi`y xn`we ,ollay `nhe xzepe lebitc `idda yiwl oa oerny iax` xfrl` iax bilt (` ,hr migaf) zeaexrzd wxta

.ip`y dlik`éáøåiaxc (` ,hr oileg) "epa z`e eze`" wxta opiwqn `d ?`xw `dn dcedi iaxc `nrhc opgei iax wiqn ikid :xn`z m`e Ð lha epi`y epina oinl o`kn xaq dcedi

`" ira `l a`d rxfl oiyyeg xn`c o`ne ,`l e` a`d rxfl oiyyeg i` dil `wtqn iwetq dcedi,`xw jixv `l wlglc xaqw "eze`" dil xziin `lc `ippgl :mzd opiwqnc ,wlgl "eze

"el e`ived" wxt `neiae !ozpei iaxk dl xaqc

xn` cg ,ozpei iaxe diy`i iax :opixn` (a ,fp)

miizqz :opixn`e ,oiaxrn oi` xn` cge oiaxrn

`lc ab lr s`c ,oiaxrn xn`c diy`i iaxc

ab lr s`e .inc aizkc o`nk "ecgi" aizk

,oiaxrn xn`c ozpei iax `niz elit` :opigcc

`ipz :mzd opiwqn `d ,"zg`" aizkc `kd ip`y

xaq ozpei iaxc idpc :xnel yie !oiiepiyk `lc

envr ipta df "xiryd mcne xtd mcn gwle"

dcedi iax Ð "zg`" yixc `le ,envr ipta dfe

m`e .oiaxrnc xaqwe ,yixc "dpya zg`"

ol ded ,"zg`" yixc `lc idp ,ozpei iaxe :xn`z

"ecgi" aizkc o`nk "mcne" aizkc oeik :xninl

(a ,v zegpn) "zecn izy" wxta ogky`ck ,inc

ipycn yixcc qxhpewa yxit mzdc (xnel yie) !inc "ecgi" aizkc o`nk "o`vd one" `xw jci`a aizkc meyn ,`ian mipy dvx ,`ian cg` dvx :xnel "o`vd on e`" ozpei iax yixcc

xtd mcl" "o`vd one xwad on" `ince ,iz`w dndad on iyextl ediiexzc ,"xwad one" azknl ivn ded `lc ,iepiy jk lk df oi` ,edine ."o`vd one xwad on" aizkc ,dixeaica `xw

`zi`ck ,"mc" "mc" aizkcn edl `wtpc :xnel yie ?epina oine oiler dil `pn ,oiaxrn oi` xn`c o`ne :xn`z m`e .iteqe`l e"ie inp `kd Ð iteqe`l e"ie aizkc i`d ,"xiryd mcle

.elri `l cifna ,elri bbeya Ð ervtzpe jxt ifeb` eltp :dcedi iax xn`w mxkd i`lke dlxr iab (a ,cp oihib) "oiwfipd" wxta :xn`z m`e .(` ,`t migaf) "zeaexrzd" wxta migafa

,anw zay) "lhep" wxta gkenck ,d`ne cg`a dlerc dcedi iax dcen inp dnexz lke .mzd opixn`ck qipwc meyn `l` ,liha `aexa `ziixe`cn mzd rnyne ,`ed epina oin mzde

`lc ,"ervtzpe zbl eltp" (a ,cp) oihiba opiqxb `le .xity liha yai xac la` ,`edy lka Ð dti axrznd gl xacc :xnel yie !d`ne cg`a rnecnd z` oilrn :dcedi iax xn`wc (`

idp ,inp oihiga oihig :opixn`c (a ,gl) dvia zkqn seqae .inc glk axrznd mrh Ð dpin ody zekizgd lk zxqe` zg` dkizgc (` ,w) oilega xn`wc `de .yaia `l` gla ixiin

mziixak i`c ,axrzny ixiin gnwa oixerye oihig xn`c `dc ,rcz .ilha onvr oihiga oihig la` ,inc glke dti axrzny ,ixiin gnwa Ð liha lihan opaxl liha `l dcedi iaxlc

z` wlq Ð dfa df eaxrzpe obfny dnexz ly cg`e oileg ly cg` zeqek izy :(a ,br) dxf dcear zkqn seqa opgei iax xn`c `dc mz epiax yxtn df oiprke .ilha `l ixkpinc oeik

.edyna epinac dpin rny `l` !dnexzd lhal epin epi`yl riiqi inp epina oin ok m` ,cg`e d`na dler dnexzc oeik :dil `iywc .elhane eilr dax epin epi`ye ,epi`y ink epin

lahc `nrh mzd yxtnc ,ediieexzl `nrh cge ,`ed lah llkac meyn Ð dnexz aiyg `le ,jqp oiie lahn ueg mrh ozepa opina dxezay mixeqi` lkc mzd opgei iax xn`c `de

,evnwp `ly zegpn izyc oizipzne .yai xaca Ð d`ne cg`a dler dnexzc izkec lkae .dxeqi` jk dziilrk dnexz oicd `ede Ð ixkd z` zxhet zg` dhigc ,exeqi` jk exizidkc

inwenc ,`laihl miixiy dil ilhan `lcÐ dhegya dliapc onwlc `idde .zygxne zagne xepz dt`na `le ,gl xaca ixnbl axrzny ,ixii` zleq zgpna Ð dcedi iaxk onwl

d`nl dltp m`c (` ,`k) mzd opixn`c ,oi`nh oileg dizgze dpeilrd zba dxaypy dnexz ly ziagc (a ,k) migqtc `iddn mz epiaxl dywd e"pltn aeh mei epiax axde .dgenipya

axrzne gl oi`c ,dqira eltpy dnexz lye oileg lye xe`y ly `iddn zeywdl leki did ok enky d`xpe !d`ne cg`a dler gl xac elit` ,`nl` .`nhze cxz lkd ixac Ð oileg

dnexzc `dc ,uxize .yail gl oia welig oi` i`cec ,mz epiax ea xfge .dlri Ð oixekr oibel d`n jezl ltpy lelv oii bel :`ztqeza "dnexz d`q" wxt zenexz zkqna cere .epnn xzi

mpi`y oilega Ð oileg ly cg`e dnexz ly cg` zeqek ipyc `idde .dnexzd epiidc lhak zeyril ,oilegd epiidc lhanl xyt` i`c ,oipwezn oileg jezl dltpa Ð d`ne cg`a dler

,opilf` lha xza xn`c o`nl s` `iyw `l (my) migqtc `idde .epina oin dil dede ,opax ilf` lhan xza :onwl xn`c o`nk opgei iax dl xaqe ,dnexz zeyril edl xyt`c ,oipwezn

!lah eyriy oilegd epiidc lhanl xyt` i` `d ?dl zgkyn ikid edyna epina lahe :xn`z m`e .oileg dyrizy dnexzl dl xyt` `le ,odilr dwyn my oi` igxqn ikl miwync

ltp elit` ,inp i` .ziad ipt d`x `ly laha ziad ipt d`xy lah ,inp i` .mdipy lr lah myc oeik epina oin iedc ,dnexzl leah epi`y laha dnexzl leah lah ltpy :xnel yie

`idde ,milra cia dnexzc oebk Ð oipwezn oilega zeqek ipyc dze` inewe`l `ki` ,ikdl opiz`c `zyde .dlr ileyzi`l xyt`c ,milra cia dnexzl dcerae Ð oipwezn oilegl

oin mzd aiyg ikdle ,ef z` ef zeliha dhegye dliap dcedi iaxl dil zi`c ,onwlc `iig iaxk migqtc `idde mz epiaxc oey`x uexiz ayiil yi cere .odk cia dnexza Ð migqtc

.`iig iaxc edl zi` `nlr ilek e`lc onwl gken inp ikdc ,`iig iaxk `lc opgei iax la` .miyya edl ibq `lc ,d`ne cg` oiprl epine oin oiaeygy it lr s`e edyna epin epi`ya

lhan wex oi`c `iddc ,`aeh `ki`c d`xp ,lha xza lif`c `pipg iaxl elit`e .`iig iaxk `lc `ied lhan xza lif`c `cqg axlc onwl qxhpewa yxit ,mc lhan mc oi`c dpyn jde

inc `lc .`pipg iaxl elit` dfk zeidl dfl xyt` i` edlek Ð mc lhan mc oi` :dcedi iax xn`c ,dnda mca axrzpy (a ,ft oileg) ieqik mc iabe ,milbx in lhan milbx in oi`e wex

cib" wxta xn`c .`iig iaxk `lc `cqg axl cenlzdc `nzq lke .oilegk ozyecwn e`vi cg` dlil oiliykc (a ,bk) onwl qxhpewd yxity enk ,oilegk zeidl xyti`c miycw mcl

iax xn`wc xiv iabe .liha `l epina oin xn`wc dcedi iaxl dkxvp `l :xn`wc dliya rexf iabe ,dcedi iaxl zekizgd lk zxqe`e dliap ziyrp dnvr dkizg :(` ,w oileg) "dypd

iaxl mc lhan mc oi` xn`c (` ,`r) dcpa xn`c dqeaz mce ,dcedi iaxl epina oinc dviac `idde .'ek ipyne ,liha `l epina oin dcedi iax xn` `dc jixte ,miz`na dxeriy dcedi

jixv `pipg iaxl elit`e .dcedi,opgei iaxl (` ,`k) migqtc `idd dyw `le ,yail gl oia wlgny mz epiax uexiz ayiil yi cere .`iig iaxk `lc iz`ady jpdn yiy d`xpc ,oeir

`ziixa oke .jqp oiie laha dcedi iaxke ,ixeqi` x`ya opaxk xaq opgei iax `l` .mrh ozepa (dcedi iaxc) opaxlc opgei iax dcenc ,edyna jqp oiie lah xn`w `nlr ilekc `ail` e`lc

on xcepd" wxta `ipzcde .opgei iaxc dizeek `ipz `dc .xaca mi`pz ly zwelgn dyly `ki` `zyde .mewn lka liha epina oinc ,opaxk (my) migqtc `idd `zyde .dizeek `ipzc

ziriay exn` `l :mdl xn` ,dpina `edy lk zxqe` ziriayd :opze ,oixizn dl oi`y ziriay ixd :el exn` ,'ek oixizn el yiy xac lk :oerny iax xn` llk (` ,gp mixcp) "wxid

lr ltpy jqp oii :`ztqeza `ipzc `d `gip `zyde .epina oin elit` oilha oixeqi` lkc opaxk `xiaq mzdc ,jqp oiie lahn jxtinl ivn `l Ð `l dlik`l la` ,xerial `l` dpina

oia dawipy ziag iab mei leahc `ztqeza `ipzc `iddn `iyw la` .oii edyn my x`yi `ly xyt` i`y it lr s` ,xzen x`yde oiid z` slwi Ð oii iab lr ,mgici Ð miapr iab

dlri Ð oiccvd on ,eci iab lr cexb dwyndy iptn Ð dileyn ,eci jezl jinzn dwyny iptn Ð ditn ,d`nh dileyne ditn :xne` dcedi iax ,d`nh dileyn oia dicivn oia ditn

.di`x (a ,cp oihib) oiwfipdc `idde ,mc lhan mc oi` :l`ilnb oax meyn dcedi iax xn` (` ,hr migaf) "zeaexrzd" wxta ,diaxc `d dicic `d :uxiz wgvi epiax axde !d`ne cg`a

d`n (jixv) oi` o`ke ,oileg ly d`n jixv oileg ly oiid ly zeqek ipyc `iddc ,yxtl cer yie !dilr mzd bilt `axc ,`iyw la` .(a ,gr migaf) "zeaexrzd" wxta iia` ipyn ikde

oze`n xyr dryz oileg ly qekay oiidn yilye ,dnexzd cbpk min miwlg draye miyng oileg ly qekae ,min miwlg dyly dnexz ly qekay ,mine oileg ly oii oia dnexz cbpk

miwlg d`n minde oileg ly oii oia oi` Ð oii cg`e min miwlg ipy befn didi m` mbe .dnexzd cbpk miwlg dryze mirayl `l` oiler oi` oileg ly oiide mind lk oia ixd ,miwlg

dpnye miyng oileg ly qekd ine ,miwlg ipy dnexzd qek bfn ik ,lkd oia d`n oi` ixde ,d`na `l` epi` lehia ik .mind mr sxhvdl oileg ly oiid leki oi` okl ,dnexzd cbpk

.miyyl oiide d`nl mind etxhvi `l `nyc xnel yi ,lkd oia d`n yi elit`e .xzei `le miwlg dryze mipeny o`k ixd Ð miwlg dryze mixyr oileg ly oiid ok m`e ,miwlg
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ïàkî :éøáñ ïðaø .ìèa BðéàL Bðéîa ïéîì ïàkî :øáñ̈©¦¨§¦§¦¤¥¨¥©¨©¨§¦¦¨

!àeä Bðéîa ïéîc íeMî àîìãå .äæ úà äæ ïéìháî ïéàL ïéìBòì¯Bðéîa ïéî ïðéòîLà éà ¨¦¤¥§©§¦¤¤¤§¦§¨¦§¦§¦¦©§©¦©¦§¦
ïéìBò ïðéòîLà àìå¯ïéìBò ïðéòîLàc àzLä ;zøîà à÷ãk¯¯ .ïéìBòc íeMîãò àîìãå §¨©§©¦©¦¦§¨¨§©§¨§¨§©§©¦©¦¦§¦§¦§¨©

.ìèa BðéàL Bðéîa ïéîì ïàkî :øáñ äãeäé éaøå .àéL÷ !ïéìBòå Bðéîa ïéî àkéàcàîìãå §¦¨¦§¦§¦©§¨§©¦§¨¨©¦¨§¦§¦¤¥¨¥§¦§¨
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`oifgeקסב mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

åðéîá ïéî.onye ony -øçà øáãå.zleq -åðéî úà ÷ìñmeyn unwc ony -

.dlhane ,ea rlapd ony lr dax unew ly ezleq `vnpe ,epi`y ink - dacp

åðîùù.evnwy xg`l ony eilr ozpy -åîöò àåädevn zligz ,xnelk -

.xyk epny m`c oky lke ,oibeld on cg` dgpn ixiya unewl eptytyiyàìù
ïîù äì òá÷éla` ,dvnwp `ly cera -

.xyk - zvw dpny m` dvinw xg`láéø÷é
df oilhan oi` oilerc ,ediinrhl opaxc -

.df z`áéø÷é àì øîåà äãåäé éáøelit`e -

oi` oilerc meyn `l` axwi ixn` `l opax

zgpn` - dizi`c `kide ,df z` df oilhan

unewa ony ltp m` la` .dil opicy dacp

!axwi `l opaxl elit` - `hegcúçðî
íéìéàå íéøô ìù íéëñðiabl daixg -

oibel dyly ied yakc ,yak mikqp zgpn

zlq" :"jl gly" zyxta aizkc ,oexyrl

mipy oide ,"ony oidd ziriaxa lela oexyr

oibel ipy mili`e mixt lye .oibel xyr

,"oidd ivg onya lela" :xta aizkc ,oexyrl

.zlq mipexyr dylye oibel dyy epiidc

onya lela mipexyr izy zlq" :mili`ae

mixt zgpn daxrzpc `kide ."oidd ziyily

meyn ,axwi `l i`ce mzd - miyak zgpna

zgpnc unew la` .dkx dard z`vnpc

.axwi - dacp zgpnc unewa axri`c `heg

ùøôî÷ éùåøômixt zgpn :xn`w ikde -

,lelaa axrzpy axg epiidc ,miyak lya

,axwi opaxl ikd elit` - dfn df oirelac

.df z` df oilhan oiler oi`cäãåäé éáø
áø÷é àì øîåàeilr dax epin epi`yc -

.elhaneíéöò éáâ ìò.eilr unewd gipde -

åäî`l e` unew xqg ied in -?opixn` in

,unewl onyd xagn `edy dn ,oiler ixeag

.mivrd lr unewd ozepe xfegyåîã ïéìåòë
e` ,xyke unewa rlaen onyd ied eli`k -

leqte oilerk e`läìòîä ?.uega -ïéìåò
.mvr - oiler ixeag ,xya -ïîùoin e`l -

.`id zlqùéøô éà íöòe`l ,oirwet oebk -

,v oileg) "dypd cib" wxta ,ixecd`l devn

unew :xg` oeyl .enc oilerk e`l jkld ,(`

edn ,mivr iab lr epny dviny?`ira in

`l e` unew mr mivr xihwdl?oiler ixeag

epi` m`e ,enc oilerk unewl xagny ony -

`le oilerk `l e` ,xqg unewk ied exihwn

.ol ztki`äðùî'åë úåçðî éúùxak -

.(` ,ak) dlrnl izyxitàøîâäìéáð
äèåçùá äìèá(zg`) zekizg izy yi m` -

- idefi` reci oi`e ,dliap zg`e dhegy

epi` - zekizgn zg`a rbp m`y ,oda dlha

.`id dhegy :opixn`c ,`nhøùôà éàù
äìéáð äùòúù äèåçùìoin dil dede -

.lkd ixacl lhae ,epin epi`yaäèåçùå
äìéáðá äìéèá äðéàzekizg izy yi m` -

.dhegyd `id ef `nyc ,oilez `l` ,dilr ztxyp dpi` dnexza odn zg` drbp m`e ,dliha dpi` - odipia dhegy zg`e dliapäèåçù äùòéúù äìéáðì øùôàùdinwl -

daexnk zeidl hrenl xyt`c ab lr s`c ,liha xza opilf` `le .epin epi`ya oink ied - hrenk zeidl aexl xyt` i`e li`ede ,lhan xza lif`c ,`cqg axc `nrh yxtn

.epin epi`ya oink ied -äàîåè äçøô.dliap diexw xbl die`xd :(a ,bk) zexekaa opixn`e ,"dppzz jixrya xy` xbl" :(ci mixac) aizkc -åì øùôàù ìëepiidc ,lhal -

zekizgd on zg` drbp m`e ,dliap dyrizy dhegyl xyt` i`c ,dliapa dliha dhegy la` .dhegya dliha dpi` dliap ,jkld ,lha epi` - lhan ly edenk zeidl ,hren

.liha xza lif` `pipg iaxc ,dilr ztxyp - dnexzaìèá åðéîá ïéî àä.oilha ,dliapa dhegy oia dhegya dliap oia ,jkld -
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øîà`zrnya (` ,gw oileg) "xyad lk" wxta xn`c `d Ð 'ek dcedi iax xaqw `ax

`kd epiid Ð 'ek epine oin `edy lk dcedi iax xaqw :`ax xn`c ,alg ztihc

wxtc `ax epiidc ,qxhpewa my yxity enk `le .`axc dizlin xwir `edy ,oizrnya

mzdc .'ek xg` xace epine oin ied ewlqe mcw `l elit` :xn`y (a ,w my) "dypd cib"

.'ek dcedi iax xaqw :`pyil i`da xn`w `l

àåäbel :yexit Ð beld ixiya ekykyn envr

opz `d ,xn`z m`e .xzezipy zegpn ly

!eaex z` akrn eherin onyd (` ,fk) oiwxita

i`e ,zxyd ik`lnl dxez dpzip `ly :xnel yie

.onyd on bela x`yi `ly xyt`áøç
?jixt `w i`n :dniz yi Ð 'ek lelaa axrzpy

eid m`c yiwl oa oerny iax dcen mlerlc

meyn `le .axwi `l opaxl elit`e oilhan oiler

dedc ,xqgpy lela meyn `l` ,onzypy axg

,lhae axga epny axrzp `dc ,dpny xqig dil

jixve ,dfa df eaxrzpy leqte xykk dil dede

:xnel yie !e`l m` axwi opixn` ded m` oeir

opiwtqnc ab lr s`c .dpny xqig aiyg `lc

iab lr epny dviny unew iab jenqa `axl dil

`hiyt `kd ,oilerk oiler ixeaig i` mivr

odipyc oeik ,axga epny dvinyk `inc oilerkc

xqig meyn mlerl elqtin `l df itle .mixhwp

.dpny daix meyn `l` ,dpny

õîå÷:yexit Ð mivr iab lr epny dviny

ezvwne ,mivra onyd on rlap zvw

i` dil `irane .unewd mr mivr iab lr oira

oira `ed eli`k rlapd aiyg

,uegay dnl xaegne li`ed ,mivr iab lr

.`l e` ,enc oilerk oiler ixeaigc zngn

izyxity enke ,zepeyl ipy yxit qxhpewae

.d`xpäìéáð`nhln epiid Ð dhegya dliha

wxta opixn`ck ,`nhn `yna la` ,rbna

.(` ,bk) zexekac iyilyäèåçùdliha dpi`

epi`e miaxd zeyxa irawc `kide Ð dliapa

reaw lkc ,xedh ewitq Ð rbp odn efi`a rcei

iedinl xyt`c `kid ,inc dvgn lr dvgnk

axern didy oeik ,xiryd mce xtd mce .dizeek

xyt`c aiyg Ð dpzn odn ozpe zg`k ea

.dfk df zeidl
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Bðéîa ïéî àeäL ìk :äãeäé éaø øáñ÷ ,àáø øîà£©¨¨¨¨©©¦§¨¨¤¦§¦
øçà øáãå¯Bðéî BðéàLå ,BðéàL éîk Bðéî úà ÷lñ §¨¨©¥©¥¤¦§¦¤¥§¤¥¦

àèBç úçðîc õîB÷ :øîzéà .Bìháîe åéìò äáø̈¤¨¨§©§¦§©¤§¦§©¥
BðnML¯:øîà Lé÷ì Léøå ,ìeñt :øîBà ïðçBé éaø ¤¦§©¦¨¨¥¨§¥¨¦¨©

.eäìòîe âBlä éøéLa BëLëLî Bîöò àeä¯:áéúëäå ©§§©§§¦§¨¥©©£¥§¨§¦
¯ !"äðBáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìò íéNé àì"àeää Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§¨©

ïðçBé éaø déáéúéà .äéúBøáçk ïîL dì òa÷é àlL¤Ÿ¦§©¨¤¤§©§¤¨¥¦¥©¦¨¨
ìeìáa áøòúpL áøç :Lé÷ì Léøì¯éaø ,áéø÷é §¥¨¦¨¥¤¦§¨¥§¨©§¦©¦

àèBç úçðîc õîB÷ åàì éàî ;áéø÷é àì :øîBà äãeäé§¨¥Ÿ©§¦©¨¤§¦§©¥
?äáãð úçðîc õîB÷a áøòéàc¯íéøt úçðî ,àì §¦£©§¤§¦§©§¨¨¨¦§©¨¦

.íéNák úçðîa íéìéàå¯úçðî :dì éðú÷ àéãäa àäå §¥¦§¦§©§¨¦§¨§¤§¨¨¨¥¨¦§©
ìeìáa áøòúpL áøçå ,íéNák úçðîa íéìéàå íéøt¯ ¨¦§¥¦§¦§©§¨¦§¨¥¤¦§¨¥§¨

!áø÷é àì :øîBà äãeäé éaø ,áø÷é¯Løôî÷ éLeøét ¦§©©¦§¨¥Ÿ¦§©¥¥¨§¨¥
,íéöò éab ìò BðîL ävénL õîB÷ :àáø éòa .dì̈¨¥¨¨¤¤¦¨©§©©¥¥¦
?eîc ïéìBòk åàì Bà ,eîc ïéìBòk ïéìBò éøeaéç ?eäî©¦¥¦§¦¨¨§¦¨
Léøå ïðçBé éaøc eðééä åàì :éLà áøì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©©¦¨©§§©¦¨¨§¥
íöòå úéfk Ba ïéàL øáà äìònä :øîzéàc ?Lé÷ì̈¦§¦§©©©£¤¥¤¤¥©©¦§¤¤

úéfëì BîéìLî¯Lé÷ì Léø ,áéiç :øîà ïðçBé éaø ©§¦§©©¦©¦¨¨¨©©¨¥¨¦
áéiç øîà ïðçBé éaø ;øeèt :øîà¯ïéìBò éøeaéç ¨©¨©¦¨¨¨©©¨¦¥¦

,eîc ïéìBòkøeèt øîà Lé÷ì Léøå¯ïéìBò éøeaéç §¦¨§¥¨¦£©¨¦¥¦
?eîc ïéìBòk åàì¯Léøì éòaéúå ,ïðçBé éaøì éòaéz ¨§¦¨¦¨¥§©¦¨¨§¦¨¥§¥

éaø øîà à÷ àì ïàk ãò ,ïðçBé éaøì éòaéz ;Lé÷ì̈¦¦¨¥§©¦¨¨©¨Ÿ¨¨©©¦
éàä ìáà ,àeä øNác àðéîc ,íöòa àlà íúä ïðçBé¨¨¨¨¤¨§¤¤§¦¨§¨¨£¨©

àeä õîB÷c àðéîc åàìc¯Léøì eléôà àîìc Bà .àì §¨§¦¨§¤¨¦§¨£¦§¥
éàå ,àeä Løôî øác ,íöòa àlà øîà à÷ àì ,Lé÷ì̈¦Ÿ¨¨©¤¨§¤¤§©¦§¨§¦

Léøt¯øa åàìc ïîL ìáà ,éøeãäàì äåöî åàì ¨¥¨¦§¨§©£¥£¨¤¤§¨©
àeä Løôî¯.e÷éz ?àðL àì àîìc Bà .àìäðùî ¦§¨¨¦§¨¨§¨¥

ìBëé íà ,Bæa Bæ eáøòúðå eöî÷ð àlL úBçðî ézL§¥§¨¤Ÿ¦§§§¦§¨§¨¦¨
dîöò éðôa Bfîe dîöò éðôa Bfî õBî÷ì¯åàì íàå ,úBøéLk¯áøòúpL õîB÷ .úBìeñt ¦§¦¦§¥©§¨¦¦§¥©§¨§¥§¦¨§¤¤¦§¨¥

äöî÷ð àlL äçðîa¯øéè÷ä íàå ,øéè÷é àì¯àlL Bæå ,íéìòaì äìBò äöî÷pL Bæ §¦§¨¤Ÿ¦§§¨Ÿ©§¦§¦¦§¦¤¦§§¨¨©§¨¦§¤Ÿ
dzøéáç ìL äéøéLa Bà äéøéLa döîe÷ áøòúð .íéìòaì äìBò àì äöî÷ð¯,øéè÷é àì ¦§§¨Ÿ¨©§¨¦¦§¨¥§¨¦§¨¤¨¦§¨¤¨¤£¥§¨Ÿ©§¦

¯ øéè÷ä íàå.íéìòaì äìBòàøîâøLôà éàL ,äèeçLa äìéèa äìéáð :àcñç áø øîà §¦¦§¦¨©§¨¦¨©©¦§¨§¥¨§¥¨¦§¨¤¦¤§¨
ì,äèeçL äNòzL äìéáðì øLôàL ,äìéáða äìéèa äðéà äèeçLe ;äìéáð äNòzL äèeçL ¦§¨¤¥¨¤§¥¨§¨¥¨§¥¨¦§¥¨¤¤§¨¦§¥¨¤¥¨¤§¨

eäBîk úBéäì Bì øLôàL ìk :øîà àðéðç éaøå .dúàîeè äçøt äçøñî éëìc¯,ìèa Bðéà ¦§¦©§§¨¨§¨§¨¨§©¦£¦¨¨©¨¤¤§¨¦§¨¥¨¥
eäBîk úBéäì Bì øLôà éàL ìëå¯ïðaøc àaélà éà ?ïàîc àaélà .ìèa¯:éøîà àä §¨¤¦¤§¨¦§¨¨¥©¦¨§©¦©¦¨§©¨©¨¨§¦

äãeäé éaøc àaélà éà !ìèa Bðéîa ïéî ìáà ,éããäà éìháî àìc àeä ïéìBò¯àäå ¦§¨§©§¦©£¨¥£¨¦§¦¨¥¦©¦¨§©¦§¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zegpn(iyiy meil)

:`xnbd zvxzn,äãeäé éaø øáñ÷ ,àáø øîàyìkzaexrzàeäL ¨©¨¨¨¨©©¦§¨¨¤
øçà øáãå Bðéîa ïéîmdn cg` ,mixac ipya axrzp cg` xacy - ¦§¦§¨¨©¥

,xg` oinn `ed ipyde epin `ed,jk epecl yiéîk Bðéî úà ÷lñ©¥¤¦§¦
,BðéàL,axrzpy xacd ly 'epin' `edy zaexrzd wlg ,xnelk ¤¥

,llk zaexrzd jeza epi` eli`k aygie`linnBðéî BðéàLwlg - ¤¥¦
,dpeyd oind on `edy zaexrzdnåéìò äáø[axrzpy xacd lr-] ¨¤¨¨

Bìháîeepizpyna jkitle .epin epi`ya oin ly zaexrz lk oick §©§
ly onyd ,unewd ly zleqe onya axrzp dgpnd ly onydy
zleqde ,epi` eli`k aygp dgpnd ony ly 'epin' `edy unewd
daxzpy `vnpe ,da rlapy dgpnd ly onyd z` lhan uneway

.dgpnd dlqtpe ,df unewl jiiyy dgpnd ly onyd
dler oaxw' zyxta zexen`d zexiard on zg` lr xary mc`

'cxeie(c-` d `xwie)ef dgpna .'`heg zgpn' `ian ,'milcay lc' `ede ,
.dlqtp ony ozp m`e ,ony miyl xeq`

unewa s` jiiy df xeqi` m`d mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:dgpndBðnML àèBç úçðîc õîB÷ ,øîzéà,ony eilr ozpy -éaø ¦§©¤§¦§©¥¤¦§©¦

,ìeñt øîBà ïðçBémb lg ,`heg zgpn lr onyd zpizp xeqi`y itl ¨¨¥¨
.unewd lr,âBlä éøéLa BëLëLî Bîöò àeä ,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©©§§©§§¦§¨¥©

etytyiy `id dligzkl devnd meiw ,xnelkx`ypy onyd ixiiya
`aedy beld on,zxg` dgpn xeareäìòîelk ok m`e ,gafnd lr ©£¥

.lqtp epi`y epny m`y oky
ixac lr `xnbd dywn:yiwl yixáéúëäå`heg zgpn zyxta §¨§¦

(`i d `xwie).'äðBáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìò íéNé àì'zvxzn Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§¨
:`xnbdàeääwx epcnll `a ,df weqt -ïîL dì òa÷é àlL- ©¤Ÿ¦§©¨¤¤

,dvnwpy mcew raw jxca ony dilr miyi `lyäéúBøáçk- §©§¤¨
ony zvw my m` dvnwpy xg`l la` .zegpnd x`ya enk ,xnelk

.jka lqtp epi` ,unewd lr
:yiwl yix lr zeywdl dtiqen `xnbddéáéúéàdywd -ïðçBé éaø ¥¦¥©¦¨¨

,Lé÷ì Léøì`ziixaa epipyìeìáa áøòúpL áøçdyai dgpn - §¥¨¦¨¥¤¦§¨¥§¨
dlela dgpna daxrzpy,onyaáéø÷és`e .gafnd lr mdipy z` ©§¦

'oiler'y itl .dlelad dgpnd ly onyd on zrlea dyaid dgpndy
epi` ,daxgd dgpna axrzpy onyd jkitle ,df z` df milhan oi`

.lha,áéø÷é àì øîBà äãeäé éaødf oilhan 'oiler'y xaeqy itl ©¦§¨¥Ÿ©§¦
,df z``vnpe ,dil` lhazn daixgd dgpnd jezl rlapy onyde

.dpick `ly ony da yiy,dyweåàì éàî`ziixad zpeekaxg' ©¨
l 'lelaa axrzpyúçðîc õîB÷a áøòéàc àèBç úçðîc õîB÷¤§¦§©¥§¦¨©§¤§¦§©

.äáãðzgpn ly axgd unewdy itl `ed ,dcedi iax lqty mrhde §¨¨
d onyn rla `hegiaxy x`ean ok m`e .dacp zgpnd ly unew

iax ixacke ony ekezl ltpy `heg zgpn ly unew lqet dcedi
exiykdy dny itl ,yiwl yix lr dyw minkg ixacn mbe .opgei
milhan oi` 'oiler'y mixaeqy itl wx `ed ,zaexrzd z` minkgd
jiiy `ly ony `heg zgpn ly unewa ozp m` la` ,df z` df

.leqty micen minkg mb ,zxg` dgpnl
:`xnbd zvxzn,àìeyexit oi` ,'lelaa axrzpy axg' epipyy dn Ÿ

`l` ,dacp zgpna axrzpy `heg zgpn ly unewúçðîly mikqp ¦§©
íéìéàå íéøtdaxrzpyúçðîaly mikqp,íéNákzegpny ¨¦§¥¦§¦§©§¨¦

ly mikqpd zgpn iabl 'axg' ze`xwp mili`e mixt ly mikqpd
xtd zegpna ozipd onyd xeriyy iptn ,'lela' z`xwpd miyak
ly mikqp zgpna eli`e .zleq oexyr lk xear oibel ipy `ed li`de
iax lqet jkitle .zleq oexyrl ony oibel dyly mipzep ,yak
mili`de mixtd zgpny `vnpy meyn ,ozaexrz z` dcedi
ziyrp dkx dzlilay miyakd zgpne ,dkx ziyrp dar dzlilay
zrcl mb ,dacp zgpna `heg zgpn ly unew axrzp m` la` .dar

.aixwi dcedi iax
:`xnbd dywnúçðîa íéìéàå íéøt úçðî ,dì éðz÷ àéãäa àäå§¨§¤§¨¨¨¥¨¦§©¨¦§¥¦§¦§©

,áø÷é àì øîBà äãeäé éaø ,áø÷é ìeìáa áøòúpL áøçå ,íéNák§¨¦§¨¥¤¦§¨¥§¨¦§©©¦§¨¥Ÿ¦§©
daxrzpy mili`e mixt zgpn oic yxetna hwp `pzde li`ede
gxkda ,'lelaa axrzpy axg' hwpy dn ok m` ,miyak zgpna
lr dyw aeye ,dacp zgpna axrzpy `heg zgpn unewl dpeekd

.epnyy `heg zgpn unew xiykdy yiwl yix
:`xnbd zvxzndn,'lelaa axrzpy axg' `pzd dpyyéLeøét¥¥

dì Løôî÷-mili`e mixt zgpn' dpyy dn lr yexit `ed ¨§¨¥¨
mixt zgpny eprinydl `pzd `ae ,'miyak zgpna daxrzpy
'lelaa axg' zaexrz z`xwp ,miyak zgpna daxrzpy mili`e

.dlrnl x`azpy enke
`ed m`d ,mivr iab lr hgqp epnyn zvwny unewa dpc `xnbd

:dxhwdl xykõîB÷ ,àáø éòadacp zgpn lyävénLhgqy - ¨¥¨¨¤¤¦¨
z`íéöò éab ìò BðîLenvr unewd z` gipd jk xg`e ,gafn ly ©§©©¥¥¦

,onyd eze` iab lr,eäîe` ,leqte xqg unewk epic df unew m`d ©
mixne` m`d .`lïéìBò éøeaéçmixacd ipy z` xaige xfgy dn - ¦¥¦

,dfl df gafnd lr milerdeîc ïéìBòkeli`k df ici lr aygp - §¦¨
,xyke unewa rlape ay onydBà`nyeîc ïéìBòk åàì-df oi` ¨§¦¨

.leqte unew ly epny xqgy `vnpe ,onyd ea rlaen eli`k aygp
:`xnbd zl`eyeðééä åàì ,éMà áøì àðéáø déì øîàewitq ike - ¨©¥©¦¨§©©¦¨©§

mzwelgnk epi` ,`ax ly,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøcewlgpyoiprl §©¦¨¨§¥¨¦
.uega miycw dlrnd oicäìònä øîzéàcuegaøáàdler oaxwn §¦§©©©£¤¥¤

úéfë Ba ïéàLxyaíöòåel xaegndïðçBé éaø ,úéfëì BîéìLî ¤¥©©¦§¤¤©§¦§©©¦©¦¨¨
áéiç øîà,uega d`lrd xeqi` meynøeèt øîà Lé÷ì Léøoick ¨©©¨¥¨¦¨©¨

.zifkn zegt uega dlrnd:zwelgnd z` `xnbd zx`anïðçBé éaø©¦¨¨
,áéiç øîàxaeqy itlyïéìBò éøeaéçxyal xaegnd mvrd - ¨©©¨¦¥¦

,dxhwdl ie`xdeîc ïéìBòk`ed okle ,dxhwdl ie`xd xyak epic ± §¦¨
,zifkl milyne sxhvn,øeèt øîà Lé÷ì Léøåxaeqy itl §¥¨¦¨©¨

y,eîc ïéìBòk åàì ïéìBò éøeaéçmilyne sxhvn mvrd oi` jkitle ¦¥¦¨§¦¨
,mivr iab lr epny dviny unewa `ax ly ewitq dxe`kle .zifkl

.`l e` ,'enc oilerk oiler ixeaig' m` ef zwelgna ielz
`ax zwitq :zxne`e `xnbd zayiinéòaézod [wtzqdl yi-]éaøì ¦¨¥§©¦

éòaézå ,ïðçBémb,Lé÷ì Léøìdnec `ax zwitq oi`y itl ¨¨§¦¨¥§¥¨¦
.yiwl yixe opgei iax zwelgnl:recn `xnbd zyxtnéaøì éòaéz¦¨¥§©¦

,ïðçBéy itlíúä ïðçBé éaø øîà à÷ àì ïàk ãòdlrnd iabl±] ¨¨©¨Ÿ¨¨©©¦¨¨¨¨
,[uegaíöòa àlà,xyal xaegndàeä øNác àðéîcmvrdy - ¤¨§¤¤§¦¨§¨¨

,xyad mr sxhvn `ed jkitle ,xyad ly oind eze`n `edìáà£¨
éàä,[onyd-]àì ,àeä õîB÷c àðéî åàìcmixne` oi` ile` dfa - ©§¨¦¨§¤Ÿ

.unewd mr sxhvn epi` onyde ,enc oilerk oiler ixeaigàîìc Bà¦§¨
,dketd `xaq xnel yi `ny e` ±yà÷ àì Lé÷ì Léø(ì) eléôà£¦§¥¨¦Ÿ¨

øîà,'enc oilerk e`l oiler ixeaig'yíöòa àlà,xyal xaegnd ¨©¤¨§¤¤
meynàeä Løôéî øác,xyaa rela epi`y ±Léøt éàåyxit m`e - §©¦§¨§¦¨¦

,dkxrnd lrn ecal mvrdéøecäàì äåöî åàìdevn oi` - ¨¦§¨§©§¥
,dkxrnd iab lr exifgdlìáàdïîL,dgpnd lyLøôéî øa åàìc £¨¤¤§¨©¦§¨

àeä,unewa `ed relay meynàìyiwl yix xn` `l dfa `ny - Ÿ
oiler ixeaig'y xn`p ezrcl mbe ,'enc oilerk e`l oiler ixeaig'y

,xyke 'enc oilerkàðL àì ,àîìc Bàoic oia lcad oi` `ny e` - ¦§¨Ÿ§¨
opgei iaxl mdipyae ,mivra rlapy ony oicl xyal xaegnd mvr
e`l oiler ixeaig' yiwl yixle ,'oilerk oiler ixeaig'y mixne`

.'oilerk:`xnbd dwiqnee÷éz±wtqa `ax ly ef dl`y cenrz ¥
.dhytp `le

äðùî

:eaxrzpy zegpn ly mipey mipte`a dpc epizpynzLúBçðî é §¥§¨
dîöò éðôa Bfî õBî÷ì ìBëé íà ,Bæa Bæ eáøòúðå ,eöî÷ð àlL¤Ÿ¦§§§¦§¨§¨¦¨¦§¦¦§¥©§¨

,dîöò éðôa Bfîe,ilkd ly cg` cva dltp zg` dgpny oebk ¦¦§¥©§¨
lkn x`ype ,eicgi exagzp rvn`ae ,ipyd ecva dltp dipy dgpne

,axrzp `ly unew ick dgpn,úBøéLklk ly zvwnd on unewe §¥
.axrzp `ly dgpnåàì íàådgpn lkn uenwl leki epi` m`e - §¦¨

odizy ,ixnbl eaxrzpy itl ,dnvr ipta,úBìeñtmeynepi`y §
.zaexrzd on uenwl leki

õîB÷zg` dgpn lyäçðîa áøòúpLzxg`àì ,äöî÷ð àlL ¤¤¦§¨¥§¦§¨¤Ÿ¦§§¨Ÿ
øéè÷éz`.zaexrzd lkøéè÷ä íàå,zaexrzd lk z`Bædgpnd ©§¦§¦¦§¦
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המשך בעמוד ל



קסג oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

åðéîá ïéî.onye ony -øçà øáãå.zleq -åðéî úà ÷ìñmeyn unwc ony -

.dlhane ,ea rlapd ony lr dax unew ly ezleq `vnpe ,epi`y ink - dacp

åðîùù.evnwy xg`l ony eilr ozpy -åîöò àåädevn zligz ,xnelk -

.xyk epny m`c oky lke ,oibeld on cg` dgpn ixiya unewl eptytyiyàìù
ïîù äì òá÷éla` ,dvnwp `ly cera -

.xyk - zvw dpny m` dvinw xg`láéø÷é
df oilhan oi` oilerc ,ediinrhl opaxc -

.df z`áéø÷é àì øîåà äãåäé éáøelit`e -

oi` oilerc meyn `l` axwi ixn` `l opax

zgpn` - dizi`c `kide ,df z` df oilhan

unewa ony ltp m` la` .dil opicy dacp

!axwi `l opaxl elit` - `hegcúçðî
íéìéàå íéøô ìù íéëñðiabl daixg -

oibel dyly ied yakc ,yak mikqp zgpn

zlq" :"jl gly" zyxta aizkc ,oexyrl

mipy oide ,"ony oidd ziriaxa lela oexyr

oibel ipy mili`e mixt lye .oibel xyr

,"oidd ivg onya lela" :xta aizkc ,oexyrl

.zlq mipexyr dylye oibel dyy epiidc

onya lela mipexyr izy zlq" :mili`ae

mixt zgpn daxrzpc `kide ."oidd ziyily

meyn ,axwi `l i`ce mzd - miyak zgpna

zgpnc unew la` .dkx dard z`vnpc

.axwi - dacp zgpnc unewa axri`c `heg

ùøôî÷ éùåøômixt zgpn :xn`w ikde -

,lelaa axrzpy axg epiidc ,miyak lya

,axwi opaxl ikd elit` - dfn df oirelac

.df z` df oilhan oiler oi`cäãåäé éáø
áø÷é àì øîåàeilr dax epin epi`yc -

.elhaneíéöò éáâ ìò.eilr unewd gipde -

åäî`l e` unew xqg ied in -?opixn` in

,unewl onyd xagn `edy dn ,oiler ixeag

.mivrd lr unewd ozepe xfegyåîã ïéìåòë
e` ,xyke unewa rlaen onyd ied eli`k -

leqte oilerk e`läìòîä ?.uega -ïéìåò
.mvr - oiler ixeag ,xya -ïîùoin e`l -

.`id zlqùéøô éà íöòe`l ,oirwet oebk -

,v oileg) "dypd cib" wxta ,ixecd`l devn

unew :xg` oeyl .enc oilerk e`l jkld ,(`

edn ,mivr iab lr epny dviny?`ira in

`l e` unew mr mivr xihwdl?oiler ixeag

epi` m`e ,enc oilerk unewl xagny ony -

`le oilerk `l e` ,xqg unewk ied exihwn

.ol ztki`äðùî'åë úåçðî éúùxak -

.(` ,ak) dlrnl izyxitàøîâäìéáð
äèåçùá äìèá(zg`) zekizg izy yi m` -

- idefi` reci oi`e ,dliap zg`e dhegy

epi` - zekizgn zg`a rbp m`y ,oda dlha

.`id dhegy :opixn`c ,`nhøùôà éàù
äìéáð äùòúù äèåçùìoin dil dede -

.lkd ixacl lhae ,epin epi`yaäèåçùå
äìéáðá äìéèá äðéàzekizg izy yi m` -

.dhegyd `id ef `nyc ,oilez `l` ,dilr ztxyp dpi` dnexza odn zg` drbp m`e ,dliha dpi` - odipia dhegy zg`e dliapäèåçù äùòéúù äìéáðì øùôàùdinwl -

daexnk zeidl hrenl xyt`c ab lr s`c ,liha xza opilf` `le .epin epi`ya oink ied - hrenk zeidl aexl xyt` i`e li`ede ,lhan xza lif`c ,`cqg axc `nrh yxtn

.epin epi`ya oink ied -äàîåè äçøô.dliap diexw xbl die`xd :(a ,bk) zexekaa opixn`e ,"dppzz jixrya xy` xbl" :(ci mixac) aizkc -åì øùôàù ìëepiidc ,lhal -

zekizgd on zg` drbp m`e ,dliap dyrizy dhegyl xyt` i`c ,dliapa dliha dhegy la` .dhegya dliha dpi` dliap ,jkld ,lha epi` - lhan ly edenk zeidl ,hren

.liha xza lif` `pipg iaxc ,dilr ztxyp - dnexzaìèá åðéîá ïéî àä.oilha ,dliapa dhegy oia dhegya dliap oia ,jkld -
øúá
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øîà`zrnya (` ,gw oileg) "xyad lk" wxta xn`c `d Ð 'ek dcedi iax xaqw `ax

`kd epiid Ð 'ek epine oin `edy lk dcedi iax xaqw :`ax xn`c ,alg ztihc

wxtc `ax epiidc ,qxhpewa my yxity enk `le .`axc dizlin xwir `edy ,oizrnya

mzdc .'ek xg` xace epine oin ied ewlqe mcw `l elit` :xn`y (a ,w my) "dypd cib"

.'ek dcedi iax xaqw :`pyil i`da xn`w `l

àåäbel :yexit Ð beld ixiya ekykyn envr

opz `d ,xn`z m`e .xzezipy zegpn ly

!eaex z` akrn eherin onyd (` ,fk) oiwxita

i`e ,zxyd ik`lnl dxez dpzip `ly :xnel yie

.onyd on bela x`yi `ly xyt`áøç
?jixt `w i`n :dniz yi Ð 'ek lelaa axrzpy

eid m`c yiwl oa oerny iax dcen mlerlc

meyn `le .axwi `l opaxl elit`e oilhan oiler

dedc ,xqgpy lela meyn `l` ,onzypy axg

,lhae axga epny axrzp `dc ,dpny xqig dil

jixve ,dfa df eaxrzpy leqte xykk dil dede

:xnel yie !e`l m` axwi opixn` ded m` oeir

opiwtqnc ab lr s`c .dpny xqig aiyg `lc

iab lr epny dviny unew iab jenqa `axl dil

`hiyt `kd ,oilerk oiler ixeaig i` mivr

odipyc oeik ,axga epny dvinyk `inc oilerkc

xqig meyn mlerl elqtin `l df itle .mixhwp

.dpny daix meyn `l` ,dpny

õîå÷:yexit Ð mivr iab lr epny dviny

ezvwne ,mivra onyd on rlap zvw

i` dil `irane .unewd mr mivr iab lr oira

oira `ed eli`k rlapd aiyg

,uegay dnl xaegne li`ed ,mivr iab lr

.`l e` ,enc oilerk oiler ixeaigc zngn

izyxity enke ,zepeyl ipy yxit qxhpewae

.d`xpäìéáð`nhln epiid Ð dhegya dliha

wxta opixn`ck ,`nhn `yna la` ,rbna

.(` ,bk) zexekac iyilyäèåçùdliha dpi`

epi`e miaxd zeyxa irawc `kide Ð dliapa

reaw lkc ,xedh ewitq Ð rbp odn efi`a rcei

iedinl xyt`c `kid ,inc dvgn lr dvgnk

axern didy oeik ,xiryd mce xtd mce .dizeek

xyt`c aiyg Ð dpzn odn ozpe zg`k ea

.dfk df zeidl

`le
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Bðéîa ïéî àeäL ìk :äãeäé éaø øáñ÷ ,àáø øîà£©¨¨¨¨©©¦§¨¨¤¦§¦
øçà øáãå¯Bðéî BðéàLå ,BðéàL éîk Bðéî úà ÷lñ §¨¨©¥©¥¤¦§¦¤¥§¤¥¦

àèBç úçðîc õîB÷ :øîzéà .Bìháîe åéìò äáø̈¤¨¨§©§¦§©¤§¦§©¥
BðnML¯:øîà Lé÷ì Léøå ,ìeñt :øîBà ïðçBé éaø ¤¦§©¦¨¨¥¨§¥¨¦¨©

.eäìòîe âBlä éøéLa BëLëLî Bîöò àeä¯:áéúëäå ©§§©§§¦§¨¥©©£¥§¨§¦
¯ !"äðBáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìò íéNé àì"àeää Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§¨©

ïðçBé éaø déáéúéà .äéúBøáçk ïîL dì òa÷é àlL¤Ÿ¦§©¨¤¤§©§¤¨¥¦¥©¦¨¨
ìeìáa áøòúpL áøç :Lé÷ì Léøì¯éaø ,áéø÷é §¥¨¦¨¥¤¦§¨¥§¨©§¦©¦

àèBç úçðîc õîB÷ åàì éàî ;áéø÷é àì :øîBà äãeäé§¨¥Ÿ©§¦©¨¤§¦§©¥
?äáãð úçðîc õîB÷a áøòéàc¯íéøt úçðî ,àì §¦£©§¤§¦§©§¨¨¨¦§©¨¦

.íéNák úçðîa íéìéàå¯úçðî :dì éðú÷ àéãäa àäå §¥¦§¦§©§¨¦§¨§¤§¨¨¨¥¨¦§©
ìeìáa áøòúpL áøçå ,íéNák úçðîa íéìéàå íéøt¯ ¨¦§¥¦§¦§©§¨¦§¨¥¤¦§¨¥§¨

!áø÷é àì :øîBà äãeäé éaø ,áø÷é¯Løôî÷ éLeøét ¦§©©¦§¨¥Ÿ¦§©¥¥¨§¨¥
,íéöò éab ìò BðîL ävénL õîB÷ :àáø éòa .dì̈¨¥¨¨¤¤¦¨©§©©¥¥¦
?eîc ïéìBòk åàì Bà ,eîc ïéìBòk ïéìBò éøeaéç ?eäî©¦¥¦§¦¨¨§¦¨
Léøå ïðçBé éaøc eðééä åàì :éLà áøì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©©¦¨©§§©¦¨¨§¥
íöòå úéfk Ba ïéàL øáà äìònä :øîzéàc ?Lé÷ì̈¦§¦§©©©£¤¥¤¤¥©©¦§¤¤

úéfëì BîéìLî¯Lé÷ì Léø ,áéiç :øîà ïðçBé éaø ©§¦§©©¦©¦¨¨¨©©¨¥¨¦
áéiç øîà ïðçBé éaø ;øeèt :øîà¯ïéìBò éøeaéç ¨©¨©¦¨¨¨©©¨¦¥¦

,eîc ïéìBòkøeèt øîà Lé÷ì Léøå¯ïéìBò éøeaéç §¦¨§¥¨¦£©¨¦¥¦
?eîc ïéìBòk åàì¯Léøì éòaéúå ,ïðçBé éaøì éòaéz ¨§¦¨¦¨¥§©¦¨¨§¦¨¥§¥

éaø øîà à÷ àì ïàk ãò ,ïðçBé éaøì éòaéz ;Lé÷ì̈¦¦¨¥§©¦¨¨©¨Ÿ¨¨©©¦
éàä ìáà ,àeä øNác àðéîc ,íöòa àlà íúä ïðçBé¨¨¨¨¤¨§¤¤§¦¨§¨¨£¨©

àeä õîB÷c àðéîc åàìc¯Léøì eléôà àîìc Bà .àì §¨§¦¨§¤¨¦§¨£¦§¥
éàå ,àeä Løôî øác ,íöòa àlà øîà à÷ àì ,Lé÷ì̈¦Ÿ¨¨©¤¨§¤¤§©¦§¨§¦

Léøt¯øa åàìc ïîL ìáà ,éøeãäàì äåöî åàì ¨¥¨¦§¨§©£¥£¨¤¤§¨©
àeä Løôî¯.e÷éz ?àðL àì àîìc Bà .àìäðùî ¦§¨¨¦§¨¨§¨¥

ìBëé íà ,Bæa Bæ eáøòúðå eöî÷ð àlL úBçðî ézL§¥§¨¤Ÿ¦§§§¦§¨§¨¦¨
dîöò éðôa Bfîe dîöò éðôa Bfî õBî÷ì¯åàì íàå ,úBøéLk¯áøòúpL õîB÷ .úBìeñt ¦§¦¦§¥©§¨¦¦§¥©§¨§¥§¦¨§¤¤¦§¨¥

äöî÷ð àlL äçðîa¯øéè÷ä íàå ,øéè÷é àì¯àlL Bæå ,íéìòaì äìBò äöî÷pL Bæ §¦§¨¤Ÿ¦§§¨Ÿ©§¦§¦¦§¦¤¦§§¨¨©§¨¦§¤Ÿ
dzøéáç ìL äéøéLa Bà äéøéLa döîe÷ áøòúð .íéìòaì äìBò àì äöî÷ð¯,øéè÷é àì ¦§§¨Ÿ¨©§¨¦¦§¨¥§¨¦§¨¤¨¦§¨¤¨¤£¥§¨Ÿ©§¦

¯ øéè÷ä íàå.íéìòaì äìBòàøîâøLôà éàL ,äèeçLa äìéèa äìéáð :àcñç áø øîà §¦¦§¦¨©§¨¦¨©©¦§¨§¥¨§¥¨¦§¨¤¦¤§¨
ì,äèeçL äNòzL äìéáðì øLôàL ,äìéáða äìéèa äðéà äèeçLe ;äìéáð äNòzL äèeçL ¦§¨¤¥¨¤§¥¨§¨¥¨§¥¨¦§¥¨¤¤§¨¦§¥¨¤¥¨¤§¨

eäBîk úBéäì Bì øLôàL ìk :øîà àðéðç éaøå .dúàîeè äçøt äçøñî éëìc¯,ìèa Bðéà ¦§¦©§§¨¨§¨§¨¨§©¦£¦¨¨©¨¤¤§¨¦§¨¥¨¥
eäBîk úBéäì Bì øLôà éàL ìëå¯ïðaøc àaélà éà ?ïàîc àaélà .ìèa¯:éøîà àä §¨¤¦¤§¨¦§¨¨¥©¦¨§©¦©¦¨§©¨©¨¨§¦

äãeäé éaøc àaélà éà !ìèa Bðéîa ïéî ìáà ,éããäà éìháî àìc àeä ïéìBò¯àäå ¦§¨§©§¦©£¨¥£¨¦§¦¨¥¦©¦¨§©¦§¨§¨
éáø
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zegpn(iyiy meil)

ìéæà àúeæç øúa äãeäé éaøraewd ,xnelk ,d`xnd xg` jled - ©¦§¨¨©¨¨¨¦
wx ,zaexrzd iwlg ly zekldd mpi` ,`l e` epina oin `ed m`

dpyna dcedi iax dpyy dnn ,x`ean df xac .mteb mvr.gr migaf)

(.ak lirl `aed,epina oin `edy itl ,miycw mc lhan oileg mc oi`y
,ipyd lr mincd on cg` ly mipicd elegiy xyt` i`y it lr s`e
leki epi` miycw mc mbe ycew zeyridl leki oileg mc oi` oky
llka df ixd ,mc dfe dfy ,dey mteb mvry oeik j` ,oileg zeyridl

.lha `le epina oin zaexrzå,df itléãéàå éãéàdliap mb - §¦¦§¦¦
,dliapa daxrzpy dhegy mbe ,dhegya daxrzpy,àeä Bðéîa ïéî¦§¦

`pipg iaxe `cqg ax ly mweligk `lce ,md xya oin mdipyy oeik
.dhegya dliap daxrzpl dliapa dhegy daxrzp oia

:`xnbd zxne`àlàewlgp `pipg iaxe `cqg axéaøc àaélà ¤¨©¦¨§©¦
ç,Bæa Bæ úBìéèa äèeçLe äìéáð àéiç éaø éðúc ,àéi`ly dnne ¦¨§¨¥©¦¦¨§¥¨§¨§¥¨

epi` epina oin lky xaeqy x`ean ,'lha epina oin lk' mzq dpy
,epin epi`ya oin ody itl zelhazn dhegye dliap wxe ,lha
e` lhand ixg` mikled m`d `pipg iaxe `cqg ax ewlgp ezhiyae

.jenqa x`eaiy enke ,lhad ixg`
:`xnbd dywn .`iig iax xaeq in zrck zxxan `xnbdàéiç éaø©¦¦¨

ïàîc àaélà,eixac z` xn`,ïðaøc àaélà éà,dywcéøîà àä ©¦¨§©¦©¦¨§©¨¨¨¨§¦
àä ,éããäà éìháî àìc àeä 'ïéìBò'x`y,ìéèa Bðéîa ïéîeli`e ¦§Ÿ§©§¦©£¨¥¨¦§¦¨¥

.epina oin lk `le ,zeliha dhegye dliap wxy xn` `iig iaxéàå§¦
,äãeäé éaøc àaélàixdy ,dyw ok mbäãeäé éaøì Bðéîa ïéî ìk ©¦¨§©¦§¨¨¦§¦§©¦§¨

,ìéèa àìixde ,efa ef zeliha dhegye dliapy `iig iax xn` ji`e Ÿ¨¥
.od xya oin odizy

:`xnbd zvxzníìBòìeixac xn` `iig iax,äãeäé éaøc àaélà §¨©¦¨§©¦§¨
àëéä éléî éðä ,ìèa àì Bðéîa ïéî äãeäé éaø øîà à÷ éëå§¦¨¨©©¦§¨¦§¦Ÿ¨¥¨¥¦¥¥¨

äéúååk éåäéîì déì øLôàcmileki cg`d ipicy ote`a wx ± §¤§¨¥§¦§¥§¨¥
,ipydk zeidle jtdzdléåäéîì déì øLôà àìc àëéä ìáà£¨¥¨§Ÿ¤§¨¥§¦§¥

déúååke epin epi`ya oin ly zaexrz df ixd,ìèadfy itl §¨¥¨¥
oic ef zaexrzl yiy mxeb ,mdizeklda mipey eaxrzpy mipindy

.epin epi`ya oinéâìôéî à÷ àäáe,`pipg iaxe `cqg axáøc §¨¨¦§§¦§©
ïðéìæà ìháî øúa øáñ àcñçoind ly avnd itl mikled - ¦§¨¨©¨©§©¥¨§¦©

ef ixd ,lhak zeidle jtdzdl leki m`y ,aexd `edy lhand
zeidl leki epi` lhand m`e ,dliha dpi`y epina oin zaexrz

.dlhae epin epi`ya oin zaexrz ef ixd ,lhakøáñ àðéðç éaøå§©¦£¦¨¨©
ïðéìæà ìèa øúa,herind `edy lhad ly avnd itl mikled - ¨©¨¥¨§¦©

ixd e`l m`e ,lha epi`y epina oin df ixd lhank zeidl leki m`y
.lhae epin epi`ya oin df

:`cqg ax lr dywne `pipg iaxl di`x d`ian `xnbdézL ,ïðz§©§¥
éðôa Bfî õBî÷ì ìBëé íà ,Bæa Bæ eáøòúðå eöî÷ð àlL úBçðî§¨¤Ÿ¦§§§¦§¨§¨¦¨¦§¦¦§¥
àëä àäå ,úBìeñt åàì íàå ,úBøLk dîöò éðôa Bfîe dîöò± ©§¨¦¦§¥©§¨§¥§¦¨§§¨¨¨

,onvr ipta efne efn uenwl lekiy ote`a o`k ixdedéì õéî÷c ïåék¥¨§¨¦¥
àãçî,zg` dgpn unwy ixg` -íéøéL déì äåä Cãéàdn ± ¥£¨¦¨£¨¥¦©¦
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ìéæà àúåæç øúádl xyt` i`y ab lr s`e ,mc lhan mc oi` :lirl opixn`wc -

oi` [xya] (xyk) oin mdipye li`ede ,`zefg xza lif` inp `kd .dfk [df] zeidl

.dfa df milhaåæá åæ úåìèá`dae .`iig iaxc `nrh iyxtn `cqg axe `pipg iaxe -

iaxe ,dliapa dhegy `le ,`iig iax xn` dhegya dliap :xaq `cqg axc ,ibilt

.`kti` yxtn `pipgéáøã àáéìà íìåòì
'åë äãåäéiax xn`c minc iab :`iyw i`e -

!miycw mc lhan oileg mc oi` :lirl dcedi

miycwl xyt` `kd - `pipg iaxl `nlya

cg` dlil oiliyky ,oilegk oilhank zeidl

- `cqg axl `l` .oilegk ezyecwn `vi

zeidl oilegl xyt` i` `dc ,lhail

axl epin epi`ya oin dil dede ,miycwk

!`iig iaxk `lc iede ,`cqgíéøéù äéì äåä
lhan `le ,ef dgpnn xiizypy dn -mixiy i

dn ,dgpn jci`c `laihl dgpn jdc

dgpnk dil iedlc ,xkip oi`y axrzpy

iediz [`ly] (`l`) dvinw mcew dxqgy

.jci`l dvinwïéìèáî àìã àåä ïéìåò-

.edpip oiler e`l mixiyeéáøë àìã àîéì
àééçlha oi`c dcedi iax xn` `l :xn`c -

i`n`e .dizeek iedinl xyt`c `kid `l m`

daixk iedizc mixiyl `laih dil lhan `lc

`nipc ,`pipg iaxl jxtnl ivn `l - dzlq

lha xza i`c ,opilf` lhan xzac `kdn

xza inp i`c .`laih eed in miixiy opilf`

`l - miixiyl lhan `laihe ,opilf` lha
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`ki` `nl` .exihwz laa `ed ixd - mixiy

.mixiya dxhwdåøéáç úà ìèáî õîå÷ä ïéà
iax bilt `lc ,dcen dcedi iax elit` `dc -

unewa dvnew axrzp` oizipzna dcedi
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.dlrnl dizyxit xakeàúøåôå àúøåô ìëã
äéðéî õî÷îì éæç.axrzp `l i` -øéè÷é àì

.unewa `l` dxhwd zevn oi`c -äìáéú
çö÷á.gqt zqirl -ïéìáúë äéì ååä-
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oia exqgy mixiyk iedilc ,dyw oiicr la` .`nrh yxit qxhpewae ,dzleq daixk

xihwn :(` ,h zegpn) `nw wxta xn`c opgei iaxk ol `niiwc :xnel yie !dxhwdl dvinw

.ea xfg yiwl oa oerny iaxe ,mdilr unew

àîéìoeyld jezn rnyn Ð `iig iaxk `lc

.`iig iax lr biltnc `ki`c dil `hiytc

.dizeek `lc `aeh yxit [iaxe d"c a ,ak] lirle

íúädvnew axrzp` jenqa Ð `xif iaxk

xwirl `xif iax dxn` dixiya

.xg` oipra llk uixzin `lc meyn ,dizln

lr (` ,iw migaf) "dlrnde hgeyd" wxta cere

dkezl dvnew xfg jk xg`e dvnw :opzc `d

miixiy elhape :jixt ,aiig uega daixwde

`le ,'ek dxhwd dxn`p :`xif iax ipyne !unewl

xnzi` izxz jpd` `l` ."`xif iaxck" ipyn

.dizlin xwir

äìáéúdvn oiprl (`ipzck) Ð 'ek gvwa

`l` `id dvn :ipzwck ,`ipzin

migqtc `ztqezae .zlaezn dvn z`xwpy

.zlaezn dvna oi`vei :`peb i`dk ipz (a wxt)
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li`ed xn` oeklic :xn` opgei iaxe ,`id xfrl`

diwfglc qxhpewa my yxite .ea lqtil ez`pwe

epa enk laan dlr `pdk axy ,xne` did eax

daxd l`y opgei iaxe ,laan didy `iig iax ly

`aac `xza wxta `zi`ck ,`pdk axl zewitq
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igxqnc ,daiyia ayeie owf opgei iax did `pdk

zexey eiptl miayei micinlzde ,dipiab dil
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ïðéìæà ìháî øúa :øîàc ïàîì àîìLa ;äãeäé éaø¯ ©¦§¨¦§¨¨§©§¨©¨©§©¥¨§¦©

àlà ;ìèa àì Bðéîa ïéîe ,Bðéîe ïéî déì éåäå ,dépéî õî÷îì éæç àúøet ìëc ,ìèák éåä ìháî§©¥¨¥§¨¥§¨§¨£¥§¦§¨¦¥§¨¥¥¦¦¦§¦Ÿ¨¥¤¨
?àéiç éaøk àìc ,àîéì ?àìáéè éåä à÷ éî õîB÷ ,ïðéìæà ìèa øúa :øîàc ïàîì¯éîð àä §©§¨©¨©¨¥¨§¦©¤¦¨¨¥¦§¨¥¨§¨§©¦¦¨¨©¦

dzøáç ìL íéøéLa döîe÷ áøòúð :òîL àz .àøéæ éaøãk¯øéè÷ä íàå ,øéè÷é àì¯äúìò ¦§©¦¥¨¨§©¦§¨¥§¨§¦©¦¤£¤§¨Ÿ©§¦§¦¦§¦¨§¨
ïðaø éà ?épî ,õîB÷ì íéøéL déì éìháî à÷ àìå ,ìéèák ìháî éåä àìc àëä àäå ;íéìòaì©§¨¦§¨¨¨§¨¨¥§©¥§¨¥§¨¨§©§¦¥¦©¦§¤©¦¦©¨©
äøeîàä äøè÷ä äî ,íéøéLa äøè÷ä äøîàðå õîB÷a äøè÷ä äøîàð :àøéæ éaø øîà !'åëå£©©¦¥¨¤¤§¨©§¨¨§¤§¤¤§¨©§¨¨§¦©¦©©§¨¨¨£¨

õîB÷a¯íéøéLa äøeîàä äøè÷ä óà ,Bøéáç úà ìháî õîB÷ ïéà¯úà ïéìháî íéøéL ïéà §¤¥¤§©¥¤£¥©©§¨¨¨£¨§¦©¦¥¦©¦§©§¦¤
ïéìáú éðéî ìëáe ,ïéîLîeLa ,çö÷a dìaéz :òîL àz .õîBwä¯àlà àéä ävî ,äøLk ©¤¨§©¦§¨§¤©§§§¦§¨¦¥©§¦§¥¨©¨¦¤¨

:øîàc ïàîì àîìLa ;ävnî éôè ïéìáz dì Létàc Czòã à÷ìñ à÷ .úìaeúî ävî úàø÷pL¤¦§¥©¨§¤¤¨¨§¨©§¨§©¥¨©§¦§¥¦©¨¦§¨¨§©§¨©
ïðéìæà ìèa øúa¯àLtòî éëìc ,ìhánk éåä ìéèa¯:øîàc ïàîì àlà ;ïéìáúk dì éåä ¨©¨¥¨§¦©¨¥¨¥©§©¥¦§¦¦©§¨¨¥¨§©§¦¤¨§©§¨©

?ävî eåä à÷ éî ïéìáz ,ïðéìæà ìháî øúa¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯,ïéìáz dì Létà àìc ¨©§©¥¨§¦©©§¦¦¨¨©¨¨¨§©¨§¦©§¨©¥¨©§¦
òîL ,úìaeúî ävî úàø÷pL àlà àéä ävî :éðú÷c ,éîð à÷éc .äìèa àìå àéä ävî daeøc§¨©¨¦§¨¨§¨©§¨©¦§¨¨¥©¨¦¤¨¤¦§¥©¨§¤¤§©
B÷lçL ïBøOò :éøîà÷å éáúéc àéiç éaø éðáì eäðéçkLà ,àðäk áø ÷éìñ ék .dpéî¦¨¦¨¥©¨£¨©§©¦§¦§¥©¦¦¨§¨§¦§¨¨§¦¦¨¤¦§
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zegpn(iyiy meil)

ìéæà àúeæç øúa äãeäé éaøraewd ,xnelk ,d`xnd xg` jled - ©¦§¨¨©¨¨¨¦
wx ,zaexrzd iwlg ly zekldd mpi` ,`l e` epina oin `ed m`

dpyna dcedi iax dpyy dnn ,x`ean df xac .mteb mvr.gr migaf)

(.ak lirl `aed,epina oin `edy itl ,miycw mc lhan oileg mc oi`y
,ipyd lr mincd on cg` ly mipicd elegiy xyt` i`y it lr s`e
leki epi` miycw mc mbe ycew zeyridl leki oileg mc oi` oky
llka df ixd ,mc dfe dfy ,dey mteb mvry oeik j` ,oileg zeyridl

.lha `le epina oin zaexrzå,df itléãéàå éãéàdliap mb - §¦¦§¦¦
,dliapa daxrzpy dhegy mbe ,dhegya daxrzpy,àeä Bðéîa ïéî¦§¦

`pipg iaxe `cqg ax ly mweligk `lce ,md xya oin mdipyy oeik
.dhegya dliap daxrzpl dliapa dhegy daxrzp oia

:`xnbd zxne`àlàewlgp `pipg iaxe `cqg axéaøc àaélà ¤¨©¦¨§©¦
ç,Bæa Bæ úBìéèa äèeçLe äìéáð àéiç éaø éðúc ,àéi`ly dnne ¦¨§¨¥©¦¦¨§¥¨§¨§¥¨

epi` epina oin lky xaeqy x`ean ,'lha epina oin lk' mzq dpy
,epin epi`ya oin ody itl zelhazn dhegye dliap wxe ,lha
e` lhand ixg` mikled m`d `pipg iaxe `cqg ax ewlgp ezhiyae

.jenqa x`eaiy enke ,lhad ixg`
:`xnbd dywn .`iig iax xaeq in zrck zxxan `xnbdàéiç éaø©¦¦¨

ïàîc àaélà,eixac z` xn`,ïðaøc àaélà éà,dywcéøîà àä ©¦¨§©¦©¦¨§©¨¨¨¨§¦
àä ,éããäà éìháî àìc àeä 'ïéìBò'x`y,ìéèa Bðéîa ïéîeli`e ¦§Ÿ§©§¦©£¨¥¨¦§¦¨¥

.epina oin lk `le ,zeliha dhegye dliap wxy xn` `iig iaxéàå§¦
,äãeäé éaøc àaélàixdy ,dyw ok mbäãeäé éaøì Bðéîa ïéî ìk ©¦¨§©¦§¨¨¦§¦§©¦§¨

,ìéèa àìixde ,efa ef zeliha dhegye dliapy `iig iax xn` ji`e Ÿ¨¥
.od xya oin odizy

:`xnbd zvxzníìBòìeixac xn` `iig iax,äãeäé éaøc àaélà §¨©¦¨§©¦§¨
àëéä éléî éðä ,ìèa àì Bðéîa ïéî äãeäé éaø øîà à÷ éëå§¦¨¨©©¦§¨¦§¦Ÿ¨¥¨¥¦¥¥¨

äéúååk éåäéîì déì øLôàcmileki cg`d ipicy ote`a wx ± §¤§¨¥§¦§¥§¨¥
,ipydk zeidle jtdzdléåäéîì déì øLôà àìc àëéä ìáà£¨¥¨§Ÿ¤§¨¥§¦§¥

déúååke epin epi`ya oin ly zaexrz df ixd,ìèadfy itl §¨¥¨¥
oic ef zaexrzl yiy mxeb ,mdizeklda mipey eaxrzpy mipindy

.epin epi`ya oinéâìôéî à÷ àäáe,`pipg iaxe `cqg axáøc §¨¨¦§§¦§©
ïðéìæà ìháî øúa øáñ àcñçoind ly avnd itl mikled - ¦§¨¨©¨©§©¥¨§¦©

ef ixd ,lhak zeidle jtdzdl leki m`y ,aexd `edy lhand
zeidl leki epi` lhand m`e ,dliha dpi`y epina oin zaexrz

.dlhae epin epi`ya oin zaexrz ef ixd ,lhakøáñ àðéðç éaøå§©¦£¦¨¨©
ïðéìæà ìèa øúa,herind `edy lhad ly avnd itl mikled - ¨©¨¥¨§¦©

ixd e`l m`e ,lha epi`y epina oin df ixd lhank zeidl leki m`y
.lhae epin epi`ya oin df

:`cqg ax lr dywne `pipg iaxl di`x d`ian `xnbdézL ,ïðz§©§¥
éðôa Bfî õBî÷ì ìBëé íà ,Bæa Bæ eáøòúðå eöî÷ð àlL úBçðî§¨¤Ÿ¦§§§¦§¨§¨¦¨¦§¦¦§¥
àëä àäå ,úBìeñt åàì íàå ,úBøLk dîöò éðôa Bfîe dîöò± ©§¨¦¦§¥©§¨§¥§¦¨§§¨¨¨

,onvr ipta efne efn uenwl lekiy ote`a o`k ixdedéì õéî÷c ïåék¥¨§¨¦¥
àãçî,zg` dgpn unwy ixg` -íéøéL déì äåä Cãéàdn ± ¥£¨¦¨£¨¥¦©¦

dpnn x`ypyly zaexrz eiykrn o`k yiy `vnpe ,'miixiy' didp
,lahe miixiy,àìáéèì íéøéL éìháî à÷ àìåmilhan eid m`y §Ÿ¨§©§¦¦©¦§¦§¨

dpic didy itl ,dipyd dgpnd on uenwl leki did `l ,dze`
.dleqty dvinw mcew dxqgy dgpnk:`xnbd zxxanépîzrck - ©¦

,epizpyn diepy inéøîà àä ,ïðaø éàwxyéìháî àìc àeä ïéìBò ¦©¨¨¨¨§¦¦§Ÿ§©§¦
ãäàä ,éã[la`-],ìèa Bðéîa ïéîmiixiyd oi` dnl ok m`e £¨¥¨¦§¦¨¥

,'oiler' oic miixiyd lr oi` oky ,lahd z` milhanàèéLt àlà¤¨§¦¨
zhiya zkled epizpynyäãeäé éaø.lha epi` epina oiny xaeqd ©¦§¨

:`cqg ax lr dywne ,`pipg iaxl di`xd z` `xnbd zniiqn
øîàc ïàîì àîìLa[xn`y `pipg iax-],ïðéìæà ìèa øúazpaen ¦§¨¨§©§¨©¨©¨¥¨§¦©
d o`k oky ,dpynd,ìèa,lahd `edyìháîk éåäzeidl leki - ¨¥¨¥¦§©¥

,miixiyd mdy lhand enkék íéøéL eäì eåä Cãéàî õéî÷ éëìc¦§¦¨¦¥¦¨¨§¦©¦¦
éðä,miixiyl dfd lahd jtdzi ,dipyd dgpnd on uenwi xy`ky - ¨¥

dpi`y epina oin zaexrz ef ixd ,lhandk zeidl leki lhady itle

,dlihaøîàc ïàîì àlà[xn`y `cqg ax-]ïðéìæà ìháî øúa ¤¨§©§¨©¨©§©¥¨§¦©
,dywàìáéè eåä à÷ éî íéøéLxefgl mileki mpi` miixiyd ixd - ¦©¦¦¨¨¦§¨

oi` dnle ,epin epi`ya oin zaexrz o`k yiy `vnpe ,lah ly avnl
,lahd z` milhan miixiydàìc ,(àcñç áøc àaélà) àîéì¥¨©¦¨§©¦§¨§Ÿ

àéiç éaøk,`iig iax zhiya zkled dpi` epizpyny xn`p m`d ± §©¦¦¨
zxaeq wxmvra epina oin mdy mixac ipy lk dcedi iax zrcly

.mdipica mipey mdy it lr s` ,df z` df milhan mpi` mzedn
:`xnbd zxne` .`cqg ax zrcl mb dpynd z` zx`an `xnbd

e ,lha epi` epina oiny mixaeqd opaxk epizpyn mlerléaøãk íúä̈¨¦§©¦
àøéæit lr `ed ,lahd z` milhan miixiyd oi` epizpynay dn - ¥¨

,`xif iax ixacäøîàðå ,õîB÷a äøè÷ä äøîàð àøéæ éaø øîàc§¨©©¦¥¨¤¤§¨©§¨¨§¤§¤¤§¨
,íéøéLa äøè÷äxn`py(`i a `xwie)`l Wac lke x`U lk iM' ©§¨¨§¦©¦¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ

`xnba eyxc df weqtne ,''dl dW` EPOn Exihwz(:fp onwl)lky ©§¦¦¤¦¤©
xhwedy zegpnd ly miixiyd enke ,gafnl wlg epnn dlr xaky
,miixiya dxhwd oeyl dxn`py ixd ,'exihwz la'a `ed ixd ,ovnew

,dey dxifba miyxeceõîBwä ïéà õîB÷a äøeîàä äøè÷ä äî©©§¨¨¨£¨§¤¥©¤
,Bøéáç úà ìháîx`azpy enk ,df z` df milhan oi` 'oiler'y itl §©¥¤£¥

lirl(:ak),úà ïéìháî íéøéL ïéà ,íéøéLa äøeîàä äøè÷ä óà©©§¨¨¨£¨§¦©¦¥¦©¦§©§¦¤
,õîBwämiixiyd oi` mb mrh eze`ne ,oiler oic yi miixiyl mby itl ©¤

.lahd z` milhan
:`pipg iax lr dywne ,`cqg axl di`x d`ian `xnbdòîL àz̈§©

,dpyna epipy ,`cqg axl di`xàlL äçðîa áøòúpL õîBwä©¤¤¦§¨¥§¦§¨¤Ÿ
øéè÷é àì äöî÷ð,zaexrzd z`Bæ ,øéè÷ä íàådgpndäöî÷pL ¦§§¨Ÿ©§¦§¦¦§¦¤¦§§¨

à÷ àìå .íéìòaì äúìò àì äöî÷ð àlL Bæå ,íéìòaì äúìò̈§¨©§¨¦§¤Ÿ¦§§¨Ÿ¨§¨©§¨¦§Ÿ¨
õîBwì àìáéè déì ìéháîz` lhan daexn `edy lahd oi`e - §©¥¥¦§¨©¤

dy aygp did `l elhan did m`y ,unewd.xhwed unewzxxan
:`xnbdépî,epizpyn diepy in zrck -éøîà àä ,ïðaø éàwx ©¦¦©¨¨¨¨§¦

,ìèa Bðéîa ïéî àä ,éããä éìháî àìc àeä ïéìBòoi` dnl ok m`e ¦§Ÿ§©§¦£¨¥¨¦§¦¨¥
,unewd z` lhan lahdäãeäé éaø àèéLt àlàoiny xaeqd `ed ¤¨§¦¨©¦§¨

.lha epi` epina
:`pipg iax lr dywne ,`cqg axl di`xd z` `xnbd zniiqn

øîàc ïàîì àîìLa[xn`y `cqg axl-],ïðéìæà ìháî øúaoaen ¦§¨¨§©§¨©¨©§©¥¨§¦©
d o`ky itl ,dpynd oicìháî,lahd `edyéåäzeidl leki - §©¥¨¥

,ìèak,unewd `edydépéî õî÷îì éæç àúøet ìëclky iptn - §¨¥§¨§¨£¦§¦§©¦¥
`l m` ,dipyd dgpnd lr epnn uenwl ie`x lahd ly ohw wlg

,axrzpåjkitlïàîì àlà .ìèa àì Bðéîa ïéîå ,Bðéîe ïéî déì éåä §¨¥¥¦¦§¦§¦Ÿ¨¥¤¨§©
øîàc[xn`y `pipg iaxl-]ïðéìæà ìèa øúaavnd itl mikled - §¨©¨©¨¥¨§¦©

,dyw ,unewd `edy lhad lyàìáéè éåä à÷ éî õîB÷-ike ¤¦¨¨¥¦§¨
oin zaexrz ef ixd ok m`e ,lahdk zeidle jtdzdl leki unewd
dvnwpy dgpnd s`e ,laha lhazdl unewl yie ,epin epi`ya

.lqtzàéiç éaøk àìc àîéì`pipg iax zrcly xn`p m`d - ¥¨§Ÿ§©¦¦¨
`edy lk dcedi iax zrcly wx ,`iig iaxk zxaeq dpi` epizpyn

in.lha epi` ezedn mvra epina o
:`xnbd zxne` .`pipg iax zrcl mb dpynd z` zx`an `xnbd

e ,lha epina oiny mixaeqd opaxk epizpyn mlerléaøãk énð àä̈©¦¦§©¦
àøéæ,dlrnl xkfpd `xif iax ixac it lr dyxtl yi ef dkld mb - ¥¨

z` lhan epi` lahd mb ,df mrhne ,unew milhan miixiy oi`y
.unewd

oiae `cqg axl oia ,`iig iax ly eyecig xwir lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .`pipg iaxlòîL àzepipy ,`iig iaxk `ly di`x ¨§©

,dpynaøéè÷é àì dzøáç ìL íéøéLa döîe÷ áøòúðz` ¦§¨¥§¨§¦©¦¤£¤§¨Ÿ©§¦
,zaexrzdìháî éåä àìc àëä àäå ,íéìòaì äúìò øéè÷ä íàå§¦¦§¦¨§¨©§¨¦§¨¨¨§Ÿ¨¥§©¥

ìéèákepi` miixiyd `edy 'lhan'd df ote`a `lde ±zeidl leki §¨¥
,lhad `edy unewdkìèáîk ìéèa àìå]`edy unewd mbe - §Ÿ¨¦¦§©¥

lhand mdy miixiydk zeidl leki epi` lhadå [ok it lr s`àì §Ÿ
,õîBwì íéøéL déì éìháî à÷unewd did ,eze` milhan eid m`y ¨§©§¦¥¦©¦©¤

,lqtpépî,diepy `id in zrck -'åëå ïðaø éà-`idy xn`p m` ©¦¦©¨¨
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`oifgeקסו mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

àñéáá åçéðäå.dfl df oirbep oi` oi`vgd ipy el`e -åäîexiag `nhp in -

`l e`ïðú éë ?ekezay dn sxvn ilkd :(a ,k dbibg) "ycewa xneg" wxta -

.elek z` lqt ezvwna mei leah rbp m`y ,ycwl'åë éããäà éòâðã éìéî éðä
i`c .ipye oey`x zeyrl dxeng ez`neh oi`c meyn ,mei leah hwp ikdl -

sexiv il dnl ,zxg` d`neh?`nhn `d

z` `nhn ilkde ,ilkd z` `nhd eze`

.x`ydøáçî éìë ïðú éîrnyn ded -

,cg ied eli`k mxagn ilkde ,iccd` irbpc

rnyn "sxvn" .df `nhp df `nhp m`e

.cg` zeidl otxvn dfe ,oirbep oi`cèéùåä
.oexyr ivg jpd oial cg` oexyr ivg -

åäî`nhiy edn ,dfa mei leah rbp m` -

mipy oze`éìëì êéøö ïéà ?i`d oebk -

`dc ,ilkl jixv oi`c ,iyily oexyr ivg

oi` - zg` dgpnl el` mr sxhvn epi`

.mipey`xd mixedhe ,etxvn ilkdèéùåä
'åë íåé ìåáèoda `l rbp `le ,oxie`a -

.ilka `leàúééøåàã éìë óåøéöopixn`c -

e`yr aezkd - "zg` sk" :(a ,bk dbibg)

oebk `xnegl `py `l ,zg` skay dn lkl

iedc ,dvinw oebk `lewl `py `le ,d`neh

.`id `ziilrn dvinwe oirbep eli`kåà
ïðáøã.`lewl `le `xnegle -éðôá åæî
äîöòick ilkd cva efn cnery rnyn -

.efa oke ,axern epi`y unewáøòîã êä
òâð àì àä`nl` ,zexyk :ipzwe ,unewa -

.`ziixe`c sexivàîìéã àáø øîàe`l -

.envr ipta unew i`wcïé÷ìåçîä ïéùåâá
÷øñîë ïéåùòäoiwlegn dgpnd iteb -

,unew ick efne unew ick efn ,cg`d y`xn

cvny df wxqnk ,oirbep cg`d y`xa la`

.zexfetn eipiy cg` cvne xaegn cg`éàî
äìò éåäedn ,miwlegn mi`vg ipyc -

ilk sexiv meyn df lr dfn uenwlíéøäå ?
åðîî.evnewa -íéìë éðùã àéîåãoebk -

.dfa df oirbep oi`càá÷á àæéô÷ ïåâë-

ozepe ,dlecb dcin jeza dphw dcn wwgy

lr s`c .oeviga eivge oexyr ivg inipta

yceba i`lirn oi`vgd ipy iaixrc ab

.ilkdéàúúî àúöéçî é÷ñôîã ïåéë-

epi`e li`ed ,aexir ycebd aexir oi`c

cg` ilk `d :opiwiic `dae .ilkd xie`a

.xyk milk ipya `edy i`dc `inecïåâë
úáéøòdvigne ,oilebpxz ly daex` -

min oia welgl ick zirvn`a dkenp

zrbn dpi`e dkenp dvign dze`e ,oqxenl

,`ed wqtd e`l jklid .daixrd ztyl

oi`vgd ipy dvignd on dlrnl irbpc

oiwelgc `qia iab `kd la` .ilkd xie`a

.`l - ixnbl odíéî øåáéçå éìë óåøéö
åäî.min xeaiga xg` `nhiy edn ,ilk sexiva `nhpy oexyr ivg ,xnelk -

xeaige ,ilkl ueg yi oexyr ivge ,oirbep oi`e ilka oexyr i`vg ipy yi m` oebk

d`neh rbpe .ilkd jezay dne ilkl ueg ly z` xagn xepv e` wevp oebk min

.ilk sexiv meyn exiag `nhpe ,mina rbep epi`y ilkay dfaåäîz` `nhiy -

.min xeaiga df lyéàåâã éìéî éðä.ueg lyl `le ,ipdn ilkay eze`l -øáçî.oevigd `nhe -éìë óåøéöå íéî øåáéçdf `nhpe ,oevigd `nhp m` oebk -

.min xeaiga ilkayåäîexiv meyn xg`d z` df `nhiy -ilk s?opixn` `l e` ,ilkd jeza drxi`y d`nehl `l` sexiv ipdn `lc opixn` inãçà àîèðå ?
ïäîxg`e] (ok m` `l`) .d`neh zrya ilka did `l ixdy ,df z` `nhie df xefgiy sexiv ipdn `l i`ce `iddlc ,oirbep oi`e `qiaa mdipyl gipd jk xg`e -

exiag leqtl ick ef d`neh lawiy edn ,`nha rbpe mei leah xfg [jkäàîåè äéì òáù àä ?.zxg` d`neh cer lawi `le ,dpey`x -
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dinyn xn`we aizic iaxa oerny iaxl digky` `pdk ax wilq ik :(` ,hp) "miycw iycw"

eizewitq opgei iax el l`yc `d i`ce la` .elek mbtpy gafn :iqei iaxa l`rnyi iaxc

mz epiaxe .(a ,fiw) `nw `aa seqa gkenck ,daiyi y`x opgei iax didyk ,eini seqa did

ol `d" yxtny enk ,xne` did laany eicinlzl opgei iax (a ,ct) oihibc `idd yxit

.(a ,hk) oiyeciwa "edl `de

ïéàùwxta Ð etxvn ilk oi` ilkl jixv

ilkd :`xnba (a ,bk) dbibgc `xza

`pdk ax aizene ,"zg` sk" aizkcn sxvn

`edy dpin wiice ,`aiwr iax siqenc `iddn

xa meyn yiwl oa oerny iax ipyne .opaxcn

z` ,`ziixe`c dgpn ixiyl `kxvp `l :`xtw

oi` ilkl jixv oi`ye ,etxvn ilkd ilkl jixvy

jixv oi` elit` xefbe opax ez`e ,etxvn ilkd

`pdk axl heyty ,dniz edfe .etxvn ilk ilkl

`lc ,ilkl jixv oi`y dn sxvn ilk oi`c jk lk

dl xaq `nye !`iepiy `idd` biltc rnyn

:mzd ipync ,dea` xa daxc `iepiy `iddk

ixiya `wec ,inp i` .`ilahw iab lr exavyk

ilk sxvn Ð ilkl jixv xak didy ,dgpn

`le .dvinw mcewc ezyecwn `vi `ly ,opaxcn

.ilkl jixv mlern did `lc ,`kdl inc

óåøéö`de :xn`z m`e Ð opaxc e` `ziixe`c

`xza wxta wcwcn diteb `pdk ax

iax siqedc `iddn ,opaxc `edy (a ,bk) dbibgc

meyn dil `wtqn `nyc :xnel yie !`aiwr

.mzdc `iepiy

óåøéö:qxhpewa yxit Ð edn min xeaige ilk

sexiva `nhpy oexyr ivg ,xnelk

ipy yi m` oebk .min xeaiga `nhiy edn ,ilk

yi oexyr ivge ,oirbep oi`e ilka oexyr i`vg

xagn xepiv e` wevp oebk min xeaige ,ilkl ueg

rbpe ,ilkd jezay dnl ilkl ueg xy` z`

`nhpe ,mina rbep epi`y ilkay dfa d`neh

df z` `nhiy edn ,ilk sexiv meyn exiag

xnel `ed dniz xace ?min xeaiga uegay

`nhle d`neh lawl oilke` oixagn oiwyny

.wevp ici lr oixagzny yxity ,cere !mixg`

oixiykna ol `niiw onvr minl elit` `lde

?d`nehl xeaig wevp oi`c (h dpyn d wxt)

zkqna zg` dpyn yi qxhpewd yexit oirke

didy daixr :(g dpyn) ipiny wxt zexdh

ohnln gteh dwyne ,olrnln (wevpe) qxthw

mizye ,zetxhvn opi` dviak zekizg ylye

mpi` mizy elit` :xne` iqei iaxe .zetxhvn

m`e .dwyn zevvex eid ok m` `l` ,zetxhvn

.sxhvn lcxgd oirk elit` ,cner dwyn did

.sxhvn epi` xext lke`d :xne` `qec iax

e` yeka eagze uxtpy bexz` :`ipz `ztqezae

mc` ixeaig oi`y ,xeaig oi` df ixd Ð mqiwa

oi`y ,dxedh Ð zexit ina dyly dqir .xeaig

dpi` zexit in zyil m` `ed dniz xace .oiwyn dray `l` oilke`d z` xagny xac jl

mc`y xac ,hwp `zlinc `gxe` `l` ,`wec e`l dyl `nye !gnwd z` xagl zlren

.dfl dfn oi`ad oiwyna dqir mizif i`vg ipy oixagn zexit iny minrt zexit ina yl
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ék ?eäî ,ïäî ãçàa íBé ìeáè òâðå ,àñéáa Bçépäå§¦¦§¦¨§¨©§§¤¨¥¤©¦
Lãwì BëBúaM äî óøöî éìk ïðz¯àëéä éléî éðä §©§¦§¨¥©¤§©Ÿ¤¨¥¦¥¥¨

Bà ,àì éããäa éòâð àìc àëéä ìáà ,éããäa éòâðc§¨§¦©£¨¥£¨¥¨§¨¨§¦©£¨¥¨
éìk" ïðz éî :eäéà eäì øîà ?àðL àì àîìéc¦§¨¨§¨£©§¦¦§©§¦

.eäc ìk ,ïðz "óøöî éìk" ?"øaçî¯ãçà èéLBä §©¥§¦§¨¥§©¨§¦¤¨
éøö :eäì øîà ?eäî ,ïäéðéáìéìkì C¯,Bôøöî éìk §¥¥¤©£©§¨¦©§¦§¦§¨§

éøö ïéàéìkì C¯¯ .Bôøöî éìk ïéàíBé ìeáè èéLBä ¥¨¦©§¦¥§¦§¨§¦§
øác Eì ïéà :eäì øîà ?eäî ,ïäéðéa Bòaöà úà¤¤§¨¥¥¤©£©§¥§¨¨
àòa eäéà øãä .ãáìa ñøç éìk àlà Bøéåàî ànènL¤§©¥¥£¦¤¨§¦¤¤¦§¨£©¦§¨
Bà àúééøBàc óeøéö ?äæ ìò äfî õBî÷ì eäî :eäéépéî¦©§©¦§¦¤©¤¥§©§¨
,eðòîL Ba àöBik ,eðòîL àì Bæ :Bì eøîà ?ïðaøc§©¨©¨§Ÿ¨©§©¥¨©§
íà ,Bæa Bæ eáøòúðå eöî÷ð àlL úBçðî éðL :ïðúc¦§©§¥§¨¤Ÿ¦§§§¦§¨§§¦
dîöò éðôa Bfîe dîöò éðôa Bfî õBî÷ì ìBëé¯ ¨¦§¦¦§¥©§¨¦¦§¥©§¨

¯ åàì íàå ,úBøéLkàäéî õBî÷ì ìBëé ék ;úBìeñt §¥§¦¨§¦¨¦§¦¨
:àáø øîà !òâð àì àä áøòîc Cä ?éànà ,úBøéLk§¥©©¨¦§¨©¨¨¨©£©¨¨
éåä éàî .÷øñîk ïééeNòä ïé÷leçîä ïéLeâa àîìc¦§¨§¦©§¨¦¨£¦§©§¥©¨¥
"epnî íéøäå" :àéðúc ,òîL àz :àáø øîà ?dìò¯ £¨£©¨¨¨§©§©§¨§¥¦¦¤

àä ;õBî÷éå íéìë éðLa ïBøOò àéáé àlL ,øaeçîä ïî¦©§¨¤Ÿ¨¦¦¨¦§¥¥¦§¦§¨
íéìë éðLc àéîec ãçà éìëa¯:ééaà déì øîà .õéî÷ ¦§¦¤¨§¨¦§¥¥¦¨¥£©¥©©¥

óàc ,àa÷a àæéô÷ ïBâk ?éîc éëéä íéìë éðL àîìéc¦§¨§¥¥¦¥¦¨¥§§¦¨§©¨§©
àæéô÷c àzöéçî ÷ñôéîc ïåék ,éàléòî éáéøòc áb ìò©©©£¦¦¥¦©¥¨§¦§©§¦§¨¦§¦¨
?éîc éëéä íéìë éðLc àéîec ãçà éìk àä ;àzzî¦©¨¨§¦¤¨§¨¦§¥¥¦¥¦¨¥
ï÷ñôéîc áb ìò óàå ,ïéìBâðøz ìL dúáéøò ïBâk§£¥¨¨¤©§§¦§©©©§¦§§¨

àúöéçî¯éòaéz ììk òéâð àìc àëä ìáà ;òéâð àä §¦¨¨¨¨¦©£¨¨¨§¨¨¦©§¨¦¨¥
ék ?eäî ,íéî øeaéçå éìk óeøéö :äéîøé éaø éòa !Cì̈¨¥©¦¦§§¨¥§¦§¦©¦©¦

Lãwì BëBúaM äî óøöî éìk ïðz¯,éàeâc éléî éðä §©§¦§¨¥©¤§©Ÿ¤¨¥¦¥§©©
éàøác ìáà¯íàå ?øaçî øaçîc ïåék àîìéc Bà ,àì £¨§¨©¨¦§¨¥¨§¦©©¦©©§¦

óeøéöå íéî øeaéç ,øaçî øaçîc ïåék øîBì éöîéz¦§¥©¥¨§¦©©¦©©¦©¦§¥
óøöî éìk ïðz ék ?eäî ,õeçaî íBé ìeáè òâðå éìk§¦§¨©§¦©©¦§©§¦§¨¥

¯éàøaî ìáà ,éàebî òâðc éléî éðä¯àîìéc Bà ,àì ¨¥¦¥§¨©¦©©£¨¦¨©¨¦§¨
ãçà àîèðå ,B÷lçL ïBøOò :àáø éòa .e÷éz ?àðL àì̈§¨¥¨¥¨¨¦¨¤¦§§¦§¨¤¨
,àîè BúBàa òâðå íBé ìeáè øæçå ,àñéáa Bçépäå ïäî¥¤§¦¦§¦¨§¨©§§¨©§¨¥
déì øîà ?àì Bà ,äàîeè Bì òáN ïðéøîà éî ?eäî©¦¨§¦©¨©§¨¨£©¥
àîè ïéãñ :ïðúäå ?äàîeè déì òáN ïðéøîà éîe :ééaà©©¥¦¨§¦©¨©¥§¨§¨§©¨¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zegpn(ycew zay meil)

àñéáa Bçépäådgpnd i`vg ipye ,dgpnd z` millea eay ilk - §¦¦§¦¨
,dfa df mirbep mpi`,eäî ,ïäî ãçàa íBé ìeáè òâðå`nhp m`d §¨©§§¤¨¥¤©

yxeye .`l e` ,ea rbp `ly oexyrd ivg mb,`ed dl`ydïðz ék± ¦§©
dbibga dpyna epipyy dn(:k)dLãwì BëBúaM äî óøöî éìk- §¦§¨¥©¤§©Ÿ¤

elqtp odn zg`a rbpe ,cg` ilka ycew ly zekizg dnk yi m`y
,olekéããäa éòâðc àëéä éléî éðäote`a `l` mpi` el` mixac - ¨¥¦¥¥¨§¨§¦©£¨¥

,efa ef zerbep zekizgdy,àì éããäa éòâð àìc àëéä ìáà`l okle £¨¥¨§Ÿ¨§¦©£¨¥Ÿ
.mei leahd ea rbp `ly oexyr ivg eze` lqtp,àðL àì àîìéc Bà¦§¨Ÿ§¨

`ly oexyrd ivg mb lqtp `linne ,sxvn ilkd oirbep oi` m` mbe
.mei leahd ea rbp:`xnbd daiyneäéà eäì øîà`pdk ax aiyd - ¨©§¦
,`iig iax ipalïðz éîd' dpyna'øaçî éìk,ekezay dn z` ¦§©§¦§©¥

eidiy mxagn ilkde ,ipya cg` mirbepa xaecny rnyn df oeyly
d' ,ynn zg` dkizgk,ïðz 'óøöî éìk`ed df oeyl zernyneìk §¦§¨¥§©¨

eäc`ly oexyrd ivg mb ok m`e ,dfa df mirbep mpi` m` elit`y - §
.lqtp mei leahd ea rbp

:`pdk ax z` le`yl etiqed `iig iax ipaïäéðéáì ãçà èéLBä- ¦¤¨§¥¥¤
rbpe ,oexyrd i`vg ipy oia ,dgpnl jiiy epi`y ,sqep oexyr ivg ozp

,sqepd oexyrd ivga mei leah,eäîoexyrd i`vg ipy e`nhp m`d ©
.`l e` dgpnd ly:`xnbd daiyneäì øîày dn ,`pdk axéøöC ¨©§¨¦

,éìëì,dgpnd iwlg oebkd,Bôøöî éìky dn la`éøö ïéà,éìëì C ¦§¦§¦§¨§¥¨¦¦§¦
,ef dgpnl jiiy epi`y oexyr ivg eze` oebkïéàd,Bôøöî éìk ¥§¦§¨§

dgpnd i`vg ipy e`nhp `l jkitle.iyilyd oexyrd ivg zngn
:cer le`yl etiqed `iig iax ipaBòaöà úà íBé ìeáè èéLBä¦§¤¤§¨

ïäéðéa,mda rbp `le ,ilkd xie`a ,dgpnd i`vg ipy oia -,eäî ¥¥¤©
.`l e` e`nhp m`d:`xnbd daiyneäì øîà`pdk axc Eì ïéàøá ¨©§¥§¨¨

,ãáìa ñøç éìk àlà Bøéåàî ànènLilk dpi` '`qia'de li`ede ¤§©¥¥£¦¤¨§¦¤¤¦§¨
.dgpnd d`nhp `l ,qxg

:dvinw oiprl ilk sexiv liren m`d dpc `xnbdàòa eäéà øãä£©¦§¨
eäéépéî,`iig iax ipan l`ye `pdk ax xfg -ìò äfî õBî÷ì eäî ¦©§©¦§¦¤©

äæmirbep mpi`e ,cg` ilka migpend dgpn ly oexyr i`vg ipy - ¤
e` ipyd oexyr ivg lr df oexyr ivgn uenwl leki m`d ,dfa df

m` ielz df wtqe .`lóeøéöoic `ed ilkàúééøBàccnlpy ¥§©§¨
mi`iypd zepaxw lv` xn`pd aezkdn(ci f xacna)exn`e ,'zg` sM'©©©

`xnba(:bk dbibg),'zg` skay dn lkl e`yr aezkd'bdep `linne
.dvinw oiprl `lewl oiae ,d`neh oiprl `xnegl oiaBà`ed `ny

oicïðaøc.`lewl `le `xnegl bdepe ,cala:`xnbd daiyneøîà §©¨¨¨§
Bì,`pdk axl `iig iax ipaeðòîL àì Bæ,epizeaxnla`Ba àöBik Ÿ¨©§©¥

ok ,jzl`y z` heytl yi epnny oic -ïðúc .eðòîL,epizpyna ¨©§¦§©
Bfî õBî÷ì ìBëé íà ,Bæa Bæ eáøòúðå eöî÷ð àlL úBçðî ézL§¥§¨¤Ÿ¦§§§¦§¨§¨¦¨¦§¦

,dîöò éðôa Bfîe dîöò éðôaone ,ixnbl eaxrzp `ly oebk ¦§¥©§¨¦¦§¥©§¨
,axrzp `ly unew ick dgpn lkn x`yp miccvdúBøéLk,zegpnd §¥

z` xihwne ,dly dgpnd lr daxrzp `ly zleq lkn unewe
,mivnewdåàì íàå-,dnvr ipta dgpn lkn uenwl leki epi` m`e §¦¨

odizy ,ixnbl eaxrzpy itl.úBìeñt:`xnbd zwcwcnìBëé ék §¦¨
úBøéLk àäéî õBî÷ìdgpn lkn uenwl leki m`y ,dfa x`ean ± ¦§¦¨§¥

,zexiyk odizy dnvr ipta,éànà`ldeòâð àì àä áøòîc Cä ©©©¦§¨¥¨Ÿ¨©
,ely unewa rbep epi` dipyd dgpna axerny dgpnd ly wlgd -

.dvinwl mb lirene dxezd on `ed ilk sexiv oicy gken `l`
:`xnbd dgec÷øñîk ïééeNòä ïé÷leçîä ïéLeâa àîìc ,àáø øîà̈©¨¨¦§¨§¦©§¨¦¨£¦§©§¥

ixnbl micxten dvinwl miie`xd miwlgdyk xaecn oi` ile` -
ipyd mcvn la` ,cg` cvn wx md micxten `l` ,zegpnd itebn
,cg` yeb `ed cg`d ecvny wxqn znbecke .mdl mixaegn md
lk ixdy ,mze` uenwl leki jkitle ,zexfetn eipiy ipyd ecvne
epi` `ny llk mirbep mpi` m` la` ,dfa df mirbep dgpnd iwlg

.dvinw oiprl liren ilk sexiv oi`y ,uenwl leki
:`xnbd zl`ey .zxg` `ziixan wtqd z` heytl dvex `xnbd

dìò éåä éàî.df wtq mr x`yp dn -:`xnbd daiynàáø øîà ©¨¥£¨¨©¨¨
òîL àz,xacl di`xàéðúcdxeza aezk ,`ziixaa(g e `xwie) ¨§©§©§¨

epnî íéøäå''epnn' zaizn miyxece ,'FvnwAuenwl yiyïî §¥¦¦¤§ª§¦
,øaeçîäxnelkïBøOò àéáé àlLgpene wlegn `edykéðLa ©§¨¤Ÿ¨¦¦¨¦§¥

.õBî÷éå ,íéìëdgpnd iwlg ipyyk wxy ,`ziixadn wiicl yie ¥¦§¦§
,uenwl leki epi` micxtp milka migpenàämd migpen m` la` - ¨

,íéìë éðLc àéîec ,ãçà éìëa,dfa df mirbep miwlgd oi`y oebke ¦§¦¤¨§¨¦§¥¥¦
õéî÷oiprl s` liren 'ilk sexiv'y x`eane ,mdn zenwl leki - ¨¦

.dxezd on `edy itl ,dvinw
:`xnbd dgecééaà déì øîà,`axlàîìécepipyy dn ile` - ¨©¥©©¥¦§¨

oexyr `iai `ly `ziixaaaéîc éëéä ,íéìë éðL,xaecn dna - §¥¥¦¥¦¨¥
àa÷a àæéô÷ ïBâkoexyr ivg ozpe ,lecb ilka ohw ilk wwgy - §§¦¨§©¨

`ed yecigde .unwe ,ohwd ilka oexyr ivge ,lecbd ilkaìò óàc§©©
éàléòî éáéøòc áblr s`y -dlrnl miaxern dgpnd i`vgy it ©©£¦¦¥¦©

,ilkd yceba[àì] àzzî àæéô÷c àúöéçî ÷ñôéîc ïåékli`ed - ¥¨§¦§©§¦¨¨¦§¦¨¦©¨Ÿ
aeyg dlrnl aexird oi` ,miwlegn md ilkd xie` jeza dhnle
yie .uenwl leki epi`y milk ipya gpend oexyrk df ixde ,xeaig

wiicl,`ziixadnàäa gpen oexyrd m` -éðLc àéîec ãçà éìk ¨§¦¤¨§¨¦§¥
,íéìëe ,epnn uenwl lekiïéìBâðøz úáéøò ïBâk éîc éëéäoebk - ¥¦¥¦¨¥§£¥©©§§¦

gpen oexyrdymilebpxzl lke` da mipzepy daixrl dnecd ilka,
mewnn mind mewn z` wlgl ick dkenp dvign dzirvn`a yiy
,dlrnln daixrd zty cr dribn dpi` dvign dze`e ,oqxend

àúöéçî ï÷ñôéîc áb ìò óàåilka zgpen dgpnd xy`ky s`e - §©©©§¦§§¨§¦¨¨
mewn lkn ,diwlg ipy oia dhnln zwqtn dvignd ,dfòéâð àä̈§¦©

.dvinw oiprl xaegnk aygp df okle ,ilkd xie` jeza dlrnlìáà£¨
ììk òéâð àìc àëämirbep miwlgd oi`y ,`pdk ax zl`ya o`k - ¨¨§Ÿ§¦©§¨

,ipya cg` llk,Cì éòaéz.dl`yd dhytp `le ¦¨¥¨
xeaig ici lr `nhne xfeg ilk sexiv ici lr `nhpd m` dpc `xnbd

:miníéî øeaéçå éìk óeøéö ,äéîøé éaø éòa`nhpy oexyr ivg - ¨¥©¦¦§§¨¥§¦§¦©¦
mpi`e ilk jeza oexyr i`vg ipy ozpy oebk ,'ilk sexiv' oic ici lr
oexyrd ivg `nhpe ,mi`vgd on cg`a d`neh drbpe ,dfa df mirbep
oexyr ivg cer yi ilkl uegne ,ilk sexiv ici lr ilkd jezay ipyd
oexyr ivg eze`l min glwnd xepiv ici lr e` wevip ici lr xaegnd

,sexivd zngn `nhpyeäî`nhn ilkd jezay oexyrd ivg m`d - ©
.`l e` mind xeaig ici lr ilkl uegny df z`z` `xnbd zx`an

:wtqdïðz ékepipyy dn m`d ±,'Lãwì BëBúaM äî óøöî éìk' ¦§©§¦§¨¥©¤§©Ÿ¤
éàeâc éléî éðädn `nhiy oiprl `l` exn`p `l el` mixac - ¨¥¦¥§©©

,miptayàì éàøác ìáàz` mb exeaiga `nhie xefgiy `l la` - £¨§¨©Ÿ
,uegay dnøaçî øaçîc ïåék àîìéc Bàxaegn oevigde li`ed - ¦§¨¥¨¦§©©§©©

.sexiv zngn wx `nhp iniptdy s` ,`nhp `ed mb ,iniptl
ici lr `nhne xfeg ,min xeaig ici lr `nhpd m`d dpc `xnbd

:ilk sexivøîBì éöîéz íàårixkdl -y xnele ,ef dl`yaïåék §¦¦§¥©¥¨
,øaçî øaçîc,ztqep dl`y le`yl mewn yióeøéöå íéî øeaéç ¦§©©§©©¦©¦§¥

,eäî õeçaî íBé ìeáè òâðå ,éìkuegn didy oexyr ivg ,xnelk §¦§¨©§¦©©
mei leah rbpe ,ilkd jezay oexyr ivgl min xeaiga xaegnd ilkl
jezay oexyrd ivg z` jka `nihe ,ilkl uegny oexyrd ivga
xfeg ilkd jezay oexyrd ivg m`d ,mind xeaig ici lr ilkd

.ilkd jezay sqepd oexyrd ivgd z` ilk sexiv ici lr `nhneék¦
ïðzdy epipyy dn m`d ±óøöî éìk,ekezay dnòâðc éléî éðä §©§¦§¨¥¨¥¦¥§¨©

éàebî,miptan d`nehd drbpyk `l` exn`p `l el` mixac -ìáà ¦©©£¨
àì éàøaî-,`l ,uegan d`a d`nehdyk la`àì àîìéc Bà ¦¨©Ÿ¦§¨Ÿ

,àðL.uegan d`ad d`nehl mb liren ilk sexive:`xnbd dwiqn §¨
e÷éz.dhytp `ly ,wtqa dl`yd cenrz - ¥

:ztqep d`neh lawn `nhpy xac m` dpc `xnbdïBøOò ,àáø éòä¥¨¨¦¨
B÷lçL,mipylå ,ïäî ãçà àîèðåjk xg`àñéáa Bçépäipy z` ¤¦§§¦§¨¤¨¥¤§¦¦§¦¨

,oexyrd i`vg,dfa df mirbep miwlgd oi`y ote`aíBé ìeáè øæçå§¨©§
BúBàa òâðådidy oexyr ivg,eäî ,àîèivg eze` lawn m`d §¨©§¨¥©

sexiv zngn ipyd ivgd z` leqti df ici lre ,dycg d`neh oexyr
,md wtqd iccve .`l e` ilkäàîeè Bì òáN ïðéøîà éîm`d - ¦¨§¦©¨©§¨

epi` aeye ,dpey`xd ez`nehn ray xak oey`xd ivgdy mixne`
,dycg d`neh lawn.àì BàŸ

:'d`neh el ray' mixne` oi`y giken iia`ééaà déì øîà`axl ¨©¥©©¥
,äàîeè déì òáN ïðéøîà éîe,dycg d`neh lawl leki epi` aeye ¦¨§¦©¨©¥§¨

ïðúäåmilk zkqna(h"n f"kt),ïéãñ`edy ,daikyl cnerdàîè §¨§©¨¦¨¥
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קסז oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

àñéáá åçéðäå.dfl df oirbep oi` oi`vgd ipy el`e -åäîexiag `nhp in -

`l e`ïðú éë ?ekezay dn sxvn ilkd :(a ,k dbibg) "ycewa xneg" wxta -

.elek z` lqt ezvwna mei leah rbp m`y ,ycwl'åë éããäà éòâðã éìéî éðä
i`c .ipye oey`x zeyrl dxeng ez`neh oi`c meyn ,mei leah hwp ikdl -

sexiv il dnl ,zxg` d`neh?`nhn `d

z` `nhn ilkde ,ilkd z` `nhd eze`

.x`ydøáçî éìë ïðú éîrnyn ded -

,cg ied eli`k mxagn ilkde ,iccd` irbpc

rnyn "sxvn" .df `nhp df `nhp m`e

.cg` zeidl otxvn dfe ,oirbep oi`cèéùåä
.oexyr ivg jpd oial cg` oexyr ivg -

åäî`nhiy edn ,dfa mei leah rbp m` -

mipy oze`éìëì êéøö ïéà ?i`d oebk -

`dc ,ilkl jixv oi`c ,iyily oexyr ivg

oi` - zg` dgpnl el` mr sxhvn epi`

.mipey`xd mixedhe ,etxvn ilkdèéùåä
'åë íåé ìåáèoda `l rbp `le ,oxie`a -

.ilka `leàúééøåàã éìë óåøéöopixn`c -

e`yr aezkd - "zg` sk" :(a ,bk dbibg)

oebk `xnegl `py `l ,zg` skay dn lkl

iedc ,dvinw oebk `lewl `py `le ,d`neh

.`id `ziilrn dvinwe oirbep eli`kåà
ïðáøã.`lewl `le `xnegle -éðôá åæî
äîöòick ilkd cva efn cnery rnyn -

.efa oke ,axern epi`y unewáøòîã êä
òâð àì àä`nl` ,zexyk :ipzwe ,unewa -

.`ziixe`c sexivàîìéã àáø øîàe`l -

.envr ipta unew i`wcïé÷ìåçîä ïéùåâá
÷øñîë ïéåùòäoiwlegn dgpnd iteb -

,unew ick efne unew ick efn ,cg`d y`xn

cvny df wxqnk ,oirbep cg`d y`xa la`

.zexfetn eipiy cg` cvne xaegn cg`éàî
äìò éåäedn ,miwlegn mi`vg ipyc -

ilk sexiv meyn df lr dfn uenwlíéøäå ?
åðîî.evnewa -íéìë éðùã àéîåãoebk -

.dfa df oirbep oi`càá÷á àæéô÷ ïåâë-

ozepe ,dlecb dcin jeza dphw dcn wwgy

lr s`c .oeviga eivge oexyr ivg inipta

yceba i`lirn oi`vgd ipy iaixrc ab

.ilkdéàúúî àúöéçî é÷ñôîã ïåéë-

epi`e li`ed ,aexir ycebd aexir oi`c

cg` ilk `d :opiwiic `dae .ilkd xie`a

.xyk milk ipya `edy i`dc `inecïåâë
úáéøòdvigne ,oilebpxz ly daex` -

min oia welgl ick zirvn`a dkenp

zrbn dpi`e dkenp dvign dze`e ,oqxenl

,`ed wqtd e`l jklid .daixrd ztyl

oi`vgd ipy dvignd on dlrnl irbpc

oiwelgc `qia iab `kd la` .ilkd xie`a

.`l - ixnbl odíéî øåáéçå éìë óåøéö
åäî.min xeaiga xg` `nhiy edn ,ilk sexiva `nhpy oexyr ivg ,xnelk -

xeaige ,ilkl ueg yi oexyr ivge ,oirbep oi`e ilka oexyr i`vg ipy yi m` oebk

d`neh rbpe .ilkd jezay dne ilkl ueg ly z` xagn xepv e` wevp oebk min

.ilk sexiv meyn exiag `nhpe ,mina rbep epi`y ilkay dfaåäîz` `nhiy -

.min xeaiga df lyéàåâã éìéî éðä.ueg lyl `le ,ipdn ilkay eze`l -øáçî.oevigd `nhe -éìë óåøéöå íéî øåáéçdf `nhpe ,oevigd `nhp m` oebk -

.min xeaiga ilkayåäîexiv meyn xg`d z` df `nhiy -ilk s?opixn` `l e` ,ilkd jeza drxi`y d`nehl `l` sexiv ipdn `lc opixn` inãçà àîèðå ?
ïäîxg`e] (ok m` `l`) .d`neh zrya ilka did `l ixdy ,df z` `nhie df xefgiy sexiv ipdn `l i`ce `iddlc ,oirbep oi`e `qiaa mdipyl gipd jk xg`e -

exiag leqtl ick ef d`neh lawiy edn ,`nha rbpe mei leah xfg [jkäàîåè äéì òáù àä ?.zxg` d`neh cer lawi `le ,dpey`x -
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dinyn xn`we aizic iaxa oerny iaxl digky` `pdk ax wilq ik :(` ,hp) "miycw iycw"

eizewitq opgei iax el l`yc `d i`ce la` .elek mbtpy gafn :iqei iaxa l`rnyi iaxc

mz epiaxe .(a ,fiw) `nw `aa seqa gkenck ,daiyi y`x opgei iax didyk ,eini seqa did

ol `d" yxtny enk ,xne` did laany eicinlzl opgei iax (a ,ct) oihibc `idd yxit

.(a ,hk) oiyeciwa "edl `de

ïéàùwxta Ð etxvn ilk oi` ilkl jixv

ilkd :`xnba (a ,bk) dbibgc `xza

`pdk ax aizene ,"zg` sk" aizkcn sxvn

`edy dpin wiice ,`aiwr iax siqenc `iddn

xa meyn yiwl oa oerny iax ipyne .opaxcn

z` ,`ziixe`c dgpn ixiyl `kxvp `l :`xtw

oi` ilkl jixv oi`ye ,etxvn ilkd ilkl jixvy

jixv oi` elit` xefbe opax ez`e ,etxvn ilkd

`pdk axl heyty ,dniz edfe .etxvn ilk ilkl

`lc ,ilkl jixv oi`y dn sxvn ilk oi`c jk lk

dl xaq `nye !`iepiy `idd` biltc rnyn

:mzd ipync ,dea` xa daxc `iepiy `iddk

ixiya `wec ,inp i` .`ilahw iab lr exavyk

ilk sxvn Ð ilkl jixv xak didy ,dgpn

`le .dvinw mcewc ezyecwn `vi `ly ,opaxcn

.ilkl jixv mlern did `lc ,`kdl inc

óåøéö`de :xn`z m`e Ð opaxc e` `ziixe`c

`xza wxta wcwcn diteb `pdk ax

iax siqedc `iddn ,opaxc `edy (a ,bk) dbibgc

meyn dil `wtqn `nyc :xnel yie !`aiwr

.mzdc `iepiy

óåøéö:qxhpewa yxit Ð edn min xeaige ilk

sexiva `nhpy oexyr ivg ,xnelk

ipy yi m` oebk .min xeaiga `nhiy edn ,ilk

yi oexyr ivge ,oirbep oi`e ilka oexyr i`vg

xagn xepiv e` wevp oebk min xeaige ,ilkl ueg

rbpe ,ilkd jezay dnl ilkl ueg xy` z`

`nhpe ,mina rbep epi`y ilkay dfa d`neh

df z` `nhiy edn ,ilk sexiv meyn exiag

xnel `ed dniz xace ?min xeaiga uegay

`nhle d`neh lawl oilke` oixagn oiwyny

.wevp ici lr oixagzny yxity ,cere !mixg`

oixiykna ol `niiw onvr minl elit` `lde

?d`nehl xeaig wevp oi`c (h dpyn d wxt)

zkqna zg` dpyn yi qxhpewd yexit oirke

didy daixr :(g dpyn) ipiny wxt zexdh

ohnln gteh dwyne ,olrnln (wevpe) qxthw

mizye ,zetxhvn opi` dviak zekizg ylye

mpi` mizy elit` :xne` iqei iaxe .zetxhvn

m`e .dwyn zevvex eid ok m` `l` ,zetxhvn

.sxhvn lcxgd oirk elit` ,cner dwyn did

.sxhvn epi` xext lke`d :xne` `qec iax

e` yeka eagze uxtpy bexz` :`ipz `ztqezae

mc` ixeaig oi`y ,xeaig oi` df ixd Ð mqiwa

oi`y ,dxedh Ð zexit ina dyly dqir .xeaig

dpi` zexit in zyil m` `ed dniz xace .oiwyn dray `l` oilke`d z` xagny xac jl

mc`y xac ,hwp `zlinc `gxe` `l` ,`wec e`l dyl `nye !gnwd z` xagl zlren

.dfl dfn oi`ad oiwyna dqir mizif i`vg ipy oixagn zexit iny minrt zexit ina yl

e`yre
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ék ?eäî ,ïäî ãçàa íBé ìeáè òâðå ,àñéáa Bçépäå§¦¦§¦¨§¨©§§¤¨¥¤©¦
Lãwì BëBúaM äî óøöî éìk ïðz¯àëéä éléî éðä §©§¦§¨¥©¤§©Ÿ¤¨¥¦¥¥¨

Bà ,àì éããäa éòâð àìc àëéä ìáà ,éããäa éòâðc§¨§¦©£¨¥£¨¥¨§¨¨§¦©£¨¥¨
éìk" ïðz éî :eäéà eäì øîà ?àðL àì àîìéc¦§¨¨§¨£©§¦¦§©§¦

.eäc ìk ,ïðz "óøöî éìk" ?"øaçî¯ãçà èéLBä §©¥§¦§¨¥§©¨§¦¤¨
éøö :eäì øîà ?eäî ,ïäéðéáìéìkì C¯,Bôøöî éìk §¥¥¤©£©§¨¦©§¦§¦§¨§

éøö ïéàéìkì C¯¯ .Bôøöî éìk ïéàíBé ìeáè èéLBä ¥¨¦©§¦¥§¦§¨§¦§
øác Eì ïéà :eäì øîà ?eäî ,ïäéðéa Bòaöà úà¤¤§¨¥¥¤©£©§¥§¨¨
àòa eäéà øãä .ãáìa ñøç éìk àlà Bøéåàî ànènL¤§©¥¥£¦¤¨§¦¤¤¦§¨£©¦§¨
Bà àúééøBàc óeøéö ?äæ ìò äfî õBî÷ì eäî :eäéépéî¦©§©¦§¦¤©¤¥§©§¨
,eðòîL Ba àöBik ,eðòîL àì Bæ :Bì eøîà ?ïðaøc§©¨©¨§Ÿ¨©§©¥¨©§
íà ,Bæa Bæ eáøòúðå eöî÷ð àlL úBçðî éðL :ïðúc¦§©§¥§¨¤Ÿ¦§§§¦§¨§§¦
dîöò éðôa Bfîe dîöò éðôa Bfî õBî÷ì ìBëé¯ ¨¦§¦¦§¥©§¨¦¦§¥©§¨

¯ åàì íàå ,úBøéLkàäéî õBî÷ì ìBëé ék ;úBìeñt §¥§¦¨§¦¨¦§¦¨
:àáø øîà !òâð àì àä áøòîc Cä ?éànà ,úBøéLk§¥©©¨¦§¨©¨¨¨©£©¨¨
éåä éàî .÷øñîk ïééeNòä ïé÷leçîä ïéLeâa àîìc¦§¨§¦©§¨¦¨£¦§©§¥©¨¥
"epnî íéøäå" :àéðúc ,òîL àz :àáø øîà ?dìò¯ £¨£©¨¨¨§©§©§¨§¥¦¦¤

àä ;õBî÷éå íéìë éðLa ïBøOò àéáé àlL ,øaeçîä ïî¦©§¨¤Ÿ¨¦¦¨¦§¥¥¦§¦§¨
íéìë éðLc àéîec ãçà éìëa¯:ééaà déì øîà .õéî÷ ¦§¦¤¨§¨¦§¥¥¦¨¥£©¥©©¥

óàc ,àa÷a àæéô÷ ïBâk ?éîc éëéä íéìë éðL àîìéc¦§¨§¥¥¦¥¦¨¥§§¦¨§©¨§©
àæéô÷c àzöéçî ÷ñôéîc ïåék ,éàléòî éáéøòc áb ìò©©©£¦¦¥¦©¥¨§¦§©§¦§¨¦§¦¨
?éîc éëéä íéìë éðLc àéîec ãçà éìk àä ;àzzî¦©¨¨§¦¤¨§¨¦§¥¥¦¥¦¨¥
ï÷ñôéîc áb ìò óàå ,ïéìBâðøz ìL dúáéøò ïBâk§£¥¨¨¤©§§¦§©©©§¦§§¨

àúöéçî¯éòaéz ììk òéâð àìc àëä ìáà ;òéâð àä §¦¨¨¨¨¦©£¨¨¨§¨¨¦©§¨¦¨¥
ék ?eäî ,íéî øeaéçå éìk óeøéö :äéîøé éaø éòa !Cì̈¨¥©¦¦§§¨¥§¦§¦©¦©¦

Lãwì BëBúaM äî óøöî éìk ïðz¯,éàeâc éléî éðä §©§¦§¨¥©¤§©Ÿ¤¨¥¦¥§©©
éàøác ìáà¯íàå ?øaçî øaçîc ïåék àîìéc Bà ,àì £¨§¨©¨¦§¨¥¨§¦©©¦©©§¦

óeøéöå íéî øeaéç ,øaçî øaçîc ïåék øîBì éöîéz¦§¥©¥¨§¦©©¦©©¦©¦§¥
óøöî éìk ïðz ék ?eäî ,õeçaî íBé ìeáè òâðå éìk§¦§¨©§¦©©¦§©§¦§¨¥

¯éàøaî ìáà ,éàebî òâðc éléî éðä¯àîìéc Bà ,àì ¨¥¦¥§¨©¦©©£¨¦¨©¨¦§¨
ãçà àîèðå ,B÷lçL ïBøOò :àáø éòa .e÷éz ?àðL àì̈§¨¥¨¥¨¨¦¨¤¦§§¦§¨¤¨
,àîè BúBàa òâðå íBé ìeáè øæçå ,àñéáa Bçépäå ïäî¥¤§¦¦§¦¨§¨©§§¨©§¨¥
déì øîà ?àì Bà ,äàîeè Bì òáN ïðéøîà éî ?eäî©¦¨§¦©¨©§¨¨£©¥
àîè ïéãñ :ïðúäå ?äàîeè déì òáN ïðéøîà éîe :ééaà©©¥¦¨§¦©¨©¥§¨§¨§©¨¦¨¥
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף כד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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`oifgeקסח mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

ñøãî.af eilr akyy-ïåìéå åàùòå.my erawe gztd iptl eyxt -ñøãîä ïî øåäè-

,qxcn`nh epi` -qxcnl ie`x epi`ylke ,qxcnl ieyr oi` ixdy ,mc`cer`nhi`le

dyrpe cenr el xne`y df `vi ,daiyil cgeiny in :(a ,bk) dbibg zkqna opixn`c

.qxcnarbpy inkmiwynemilke``nhlqxcnrbn`nhla` .epzk`lnàìàikdl-

e`yry mcew af ea rbp m`y ,oelie dil ipdn

- rbne qxcn ,ze`neh izy eilr eide ,oelie

,milk e` mc``nhlnqxcnd on xedh eiykr

.oiwyne oilke`l rbn zxez eilr dx`ypeéë
àîè àäéî áæ åá òâðelit` .rbnz`neh inp-

z`neh dlg ,qxcn `nhpy xg`l ,seqal

on xdhie oelie epyriyky ,`piipr i`dl rbn

.rbnz`neh eilrlegz-qxcndàîéð éàîàå
äéì òáù àä.qxcn z`neh -éî÷î àîìéã

ñøãî`kdc .eilr qxc jk xg`e ,ea rbp -

d`nehc meyn ,dil ray `d :jxtinl `kil

.dilr dlge dpey`xd on dxeng `pixg`

dpey`x ici`e ici`c ,zepexyr iab `kd la`

oilke` z`neh ef oiae ef oiac ,`id dlw dipye

.llk dipy `liig `le ,`idàôéñî àìà-

.d`neh dl ray xn` `lc `wtpïåúçú
ñøãî úàîåè- eizgzzervnxyr elit`y-

.qxcnze`nhn olekñøãî òâîrbpc meyn-

oelie oezgzl epyriyky ,dpin `wtpe .oeilra

z`neh `nh `di oiicr - qxcnd on xdhie

.rbnäéì òáù àîéì.qxcn z`neh -àëä
äæ øçà äæá.mipexyr ivg iab -ïåùàøå ãåáà
ïéôøèöîsexiva df zngn oey`xd `nhpe -

.ilkùøôåîsxhvn epi` -df zgzyixtdy-

zpn lr yxted `l ixdy ,enr leqtl

dl.micea` mdipy ixdy ,cea`d mr sxhv

éããäã àú÷éá éðáoleky ,od cg` zia ipa -

.e`a cg` dgpn gknàú÷éázia ,`zwr ia =

.xvïéà íéøçàä íäéðù ïåùàøä ïî õî÷
ïéìëàðly evnewl oiwwfp mdipy ixdy -

eze` oexyr `l` xizn epi` unewe ,oey`x

,elld oi`vgd on cg`e epnn yxtedy ivg

.df `le df `l lk`p `l- edfi` rci `lc oeike

äéãéã íéøéùåoey`x oexyr ivg eze`c -

.unewd epnn yxtedyà÷ðã àëéà àäå
áéø÷ àìã õîå÷ã`vnew i`dc`zliz `dc-

,`ed iyilyd oexyr ivg zngn ,aeyg epi`

ied jklid .df unewl ewwfed ozyly ixdy

z` mixiyknd mipexyr i`vg ipyn cg lkl `wpc ihnc ,`zliz xqg unew i`d

.oda zxykp dgpndy mipyd on oexyr ivg lkl unew `wpc .ziyy = `wpc .dgpnd

éùà áø øîàzvinw ,cg`d on `l` unw `lc oeikc ,ikxit e`l ikxit izxz jpd -

jklid .unwc `ed cg oexyrc `zrc` - unw ik odke ,`ilz odkc `zrca dgpnd

dfi` eteq lr cenrl oi`c meyn ,oilk`p opi` mipyde ,oilk`p oey`x ixiy ,axw unew

.unewa xzip zeidl odkd zrca oey`xd mr sxhvp odn
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åàùòå"dy` dna" wxta xn`ck ,dyrn iepiy dia carc oebke Ð qxcnd on xedh oelie

wxta milk zkqnae .dyrn iepiya `l` oz`nehn oiler oi`c (a ,gp zay)

oelie d`yr ,qxcn `nh `edy oicq :opzc ,dyrn iepiy `id efi` yxtn (e dpyn) "mixkd"

,xtziyn :mixne` i`ny zia ?dzxdh izni`n .zn `nh d`nh la` qxcnd on xedh Ð

:xne` `aiwr iax ,xywiyn :mixne` lld ziae

`edy dn itl .df rbp qxcn dfi`a ike .rawiyn

jixv ,d`neh dil ray opixn` `lc xnel dvex

.afd eilr qxcyn ltwp `ly cbaa ixii`c xnel

elbxa eilr qxcya ixiin `lc xnel jixv cere

ok m`c ,qxcn `nhny xaca e` ,lerp e` mexr

`l zg` zaae ,zg` zaa rbne qxcn dil `iz`

oebk `l` .opiwqnck ,d`neh dil ray opixn`

oi`y mixac e` ,oiwiqtn ur ilk iheyt yiy

.qxcn oi`nhnéë`nh `din afd ea rbp

iia`l dil `xiaqc dn itl Ð 'ek seqal elit`e

gkenck ,df xg` dfl zg` za oia welig oi`y

`pznc :denzl yi ,`tiqn wcwcl `ayk jenqa

dil ray opixn` `lc wcwcl el did `nw

:eyexite ,qxcn rbn `nh la` :xn`wc ,d`neh

,rbn z`nehe qxcn z`neh el dz`a zg` zaa

iax `ed iqei iaxc `nw `pzc .envra rbepy itl

,`nhn mixzqd zia z`neh :xaqwc xi`n

(a ,ar oileg) "dywnd dnda" wxta ogky`ck

!wlgpy dyly lr dylya `peeb i`d ik ibiltc

`d :xn`z `ly ,iqei iaxn wiic jklc :xnel yie

rbp qxcn dfi`a" xn`we iqei iax dilr biltc

ray opixn`c dil `xiaqc meyn epiid Ð "df

xerd" wxt seqa :xn`z m`e .d`neh dil

(xa` zifk zkizg) iab (a ,gkw my) "ahexde

ayig :xn`c ,igd on [xa`n xya zifk jzegd]

eilr cxiy itl ,`nh Ð ekzg jk xg`e eilr

?i`n`e .eilr ayigyk oilke` z`neh zxez

xa` z`neh `nh `edy ,d`neh dil ray `nip

`xneg inp `ki`c :xnel yie !dxengd igd on

zegta d`neh `nhl lireny ,oilke` z`neha

uxzl oi`e .dviakl enilyn dfe oilke` dviakn

meyn Ð `nh ekzg jk xg`e eilr ayigc i`dc

mzdc] ,`inhn [`l] mixzqd zia z`nehc

edine .xi`n iaxk dl iwenc [`inhnc opixn`

,iqei iaxk `iz` `l i`n`e :dniz `teb `id

zryn d`neh lawnc meyn `nhc `nipe

my) "dywnd dnda" wxta opixn`ck ,ezyixt

zelawn odia`n ozyixt zryac ,lecb cban ze`ad (cbad) yly lr ylya (a ,ar

xa`a x`yp oi` elit` ixiin (a ,gkw my) "ahexde xerda"c :xnel yie !odia`n d`neh

,dt migqt) "oilev cvik" seqa dyw edine .`inhn `lc ,ekzegyk dkex` zelrdl ick

,'ek jzeg ezvwn `viy xa` ,rny `z :xn`wc ,exfb `l e` d`neh dia exfb `vei iab (a

z`neh :ipyne !dil `nhn `w `d ?ied i`n dil jizg ik ,d`neh opax dia exfb zxn` i`e

`kilc xnel oi`e !ezyixt zrya `nhn `w `d ,izk`e .`nhn `le `id mixzqd zia

`ed `piaxc `ail`e ,mixzqd zia `nrhl jixv ded `l ok m`c ,uegay dna xeriyk

zrya d`neh lawn `lc gken (a ,eh) "el exn`" wxta zezixka `dc ,egxk lra mifzipa (a ,gkw oileg) "ahexde xerd"ae (` ,dt) migqta ixiinc :xnel yie .jk xg` ikd ipync

jzegyk `nye .jzege wxtl ribny cr slewe mvrl ribny cr jzeg :ipzw `dc ,egxk lra oifzipa migqtc `idd mwezinc `xazqn `l edine .mc`a lclecnd xa` iab ,ezyixt

zaa eiykr rbep epi`y ,elek z` jzgny cr [jilyne] hrn jzgne xfege jilyne hrn oikqa jzgn ,inp i` .dfl df oia yixtn oikqdy itl ,ezyixt zrya d`neh lawn `l oikqa

izxtinc o`nk oilke` ixeaigc `nil ?xi`n iaxk `iz`c (` ,hkw oileg) "ahexde xerd"a iiepyl jixhvi` i`n` :xn`z m`e .jilyne `edy lk jzgna ,inlyexia `icda yxtn oke .zg`

izxtinc o`nk oilke` ixeaig opixn` `l ,inp i` .`piaxk `lc `ibeq `iddc :xnel yie !(` ,dt migqt) "oilev cvik" wxtae (a ,ar oileg) "dywnd dnda" wxta `piax xn`wck ,enc

,ck) oiaexirc ipy wxtae (a ,aiw zay) "mixyw el`e" wxta :xn`z m`e .ovvwl cizry milkd zecic `inece ,eci z` xaer `ivede `viy xyac `idd ik ,jzgil cnerd xaca `l` enc

(``dc Ð dpey`x `py i`n :jixte .qxcn rbn `nh la` qxcnd on xedh Ð dpwize dipy dwqtp ,qxcn `nh Ð dpwize eipf`n zg` dwqtpy lcpq :opixn`c
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ïBléå BàNòå ñøãî¯òbî àîè ìáà ,ñøãnä ïî øBäè ¦§¨©£¨¦¨¦©¦§¨£¨¨¥©©
íàL ,àlà ?äæ òâð ñøãî äæéàa :éñBé éaø øîà .ñøãî¦§¨¨©©¦¥§¥¤¦§¨¨©¤¤¨¤¦

áfä Ba òâð¯,àîè àäéî áfä Ba òâð ék .áfä òbî àîè ¨©©¨¨¥©©©¨¦¨©©¨¦¨¨¥
?éànà .áfä òbî Ck øçàå ñøãî àîèk ,óBqáì eléôàå©£¦§©§¨¥¦§¨§©©¨©©©¨©©
íàL" éàäc éànîe :déì øîà !äàîeè déì òáN :àîéì¥¨¨©¥§¨£©¥¦©§©¤¦
àéåäc ,ñøãî énwî àîìéc ?ñøãî øúáì "áfä Ba òâð̈©©¨§¨©¦§¨¦§¨¦©¥¦§¨§¨§¨
éãéàå éãéàc àëä ìáà ,äl÷ äàîeè ìò äøeîç äàîeè§¨£¨©§¨©¨£¨¨¨§¦¦§¦¦

äl÷ äàîeè¯éðLa éñBé éaø äãBî :àôéqî àlà !àì §¨©¨¨¤¨¦¥¨¤©¦¥¦§¥
ïäéìò áæ áLéå ,äæ ìò äæ ïéçpeîe ïéìte÷îä ïéðéãñ¯ §¦¦©§¨¦¨¦¤©¤§¨©¨£¥¤

;ñøãî òbîe ñøãî àîè ïBzçzäå ,ñøãî àîè ïBéìòäL¤¨¤§¨¥¦§¨§©©§¨¥¦§¨©©¦§¨
!äàîeè déì òáN :àîéì ?éànàå¯,úçà úáa íúä §©©¥¨¨©¥§¨¨¨§©©©

ãçà ãáàå ,B÷lçL ïBøOò :àáø øîà .äæ øçà äæa àëä̈¨¨¤©©¤¨©¨¨¦¨¤¦§§¨©¤¨
ìL éøäå ,ïBLàøä àöîðå ,åézçz øçà Léøôäå ïäîïzL ¥¤§¦§¦©¥©§¨§¦§¨¨¦©£¥§¨§¨

ãeáà àîèð ;àñéaa ïéçpeî¯,ïéôøèöî ïBLàøå ãeáà ¨¦©¦¨¦§¨¨¨§¦¦§¨§¦
Løôeî àîèð ;óøèöî ïéà Løôeî¯ïBLàøå Løôeî §¨¥¦§¨¥¦§¨§¨§¨§¦

ïBLàø àîèð ;óøèöî ïéà ãeáà ,ïéôøèöî¯íäéðL ¦§¨§¦¨¥¦§¨¥¦§¨¦§¥¤
éîð ïäî ãçà àîèð eléôà :øîà ééaà .ïéôøèöî¯ ¦§¨§¦©©¥¨©£¦¦§¨¤¨¥¤©¦

éããäc àz÷éá éða eälek ?àîòè éàî ,ïéôøèöî íäéðL§¥¤¦§¨§¦©©§¨§§¥¦§¨©£¨¥
ãeáàä ïî õî÷ ,äöéî÷ ïéðòì ïëå .eäðéð¯ïBLàøå åéøéL ¦§§¥§¦§©§¦¨¨©¦¨¨§¨¨§¦

Løôenä ïî õî÷ ;ìëàð Bðéà Løôeî ,ïéìëàð¯åéøéL ¤¡¨¦§¨¥¤¡¨¨©¦©§¨§¨¨
ïBLàø ïî õî÷ ;ìëàð Bðéà ãeáà ,ïéìëàð ïBLàøå¯ §¦¤¡¨¦¨¥¤¡¨¨©¦¦

ïäî ãçàî õî÷ eléôà :øîà ééaà .ïéìëàð ïðéà íäéðL§¥¤¥¨¤¡¨¦©©¥¨©£¦¨©¥¤¨¥¤
¯àz÷éá éða éîð eälek ?àîòè éàî ,ïéìëàð ïðéà ïäéðL§¥¤¥¨¤¡¨¦©©§¨§©¦§¥¦§¨

é÷úî .eäðéð éããäcàäéî déãéc íéøéLå :àtt áø dì ó ©£¨¥¦§©§¦¨©©¨§¦©¦¦¥¦¨
é÷úî !áéø÷ àìc õîB÷c à÷ðc àkéà àä ?ïéìëàðdì ó ¤¡¨¦¨¦¨©§¨§¤§¨¨¥©§¦¨

?áéø÷ éëéä déôeb õîB÷å :àiLøLî áøc déøa ÷çöé áø©¦§¨§¥§©§¨§¦¨§¤¥¥¦¨¥
àzòãa õîB÷ :øîà éLà áø !ïéleç àzìz àkéà àä̈¦¨¦§¨¦©©¦£©¤§©§¨

õéî÷ ék ïäëå ,àúléî àéìz ïäëc¯.õéî÷ à÷ ïBøNòà §Ÿ¥©§¨¦§¨§Ÿ¥¦¨¥©¦¨¨¨¥
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zegpn(ycew zay meil)

ñøãî,af eilr akyyïBìéå BàNòåoelie myl gztd iptl eyxt ± ¦§¨©£¨¦
,raw jxcaïî øBäèz`nehñøãnäepi`e ,dligza ea dzidy ¨¦©¦§¨

,qxcnl cer cgein epi`y itl ,milke mc` `nhnòbî àîè ìáà£¨¨¥©©
ãîñømilke` `nhne ,qxcn rbn z`neha oelied `nh oiicr la` ± ¦§¨

dyrpy mcewy itl ,d`nehd a`a rbpy xac lk enk ,miwyne
wlgd z` `nih epnn wlge wlg lke ,qxcn z`neh eilr did qxcn
z`neh ,drwt eay qxcn z`nehy s` jkle ,rbn z`neha eci lry

.drwt `l eay qxcn rbnòâð ñøãî äæéàa éñBé éaø øîàoelie ¨©©¦¥§¥¤¦§¨¨©
,äæzlaw oiprl dribp aeyg df oi`e `ed 'mixzqd zia rbn' `lde ¤

.d`neháfä òbî àîè áfä Ba òâð íàL àlàafd rbp m` wxe - ¤¨¤¦¨©©¨¨¥©©©¨
.miwyne milke` `nhne 'af rbn' z`neh mb eilr sqezip ,oicqa

la` :`iyewd z` `xnbd zniiqnék[m`-]àîè àäéî áfä Ba òâð ¦¨©©¨¦¨¨¥
,rbn z`nehaeléôàådidz oicqa afd zribp m`,óBqáì,xnelk ©£¦§©

qxcn z`neha `nhpe afd eilr qxcy xg`løçàå ñøãî àîèk)§¨¥¦§¨§©©
.(áfä òbî Ckeéànà,oicqd lr rbn z`neh dlg recn ±àîéì ¨©©©¨©©¥¨

äàîeè déì òáNz`neha `ln oicqde li`edy ,xnel mikixv eid ± ¨©¥§¨
.llk rbn z`neh eilr legi `l aey ,qxcn

dgec:`xnbddéì øîà,iia`l `axBa òâð íàL' éàäc éànîe ¨©¥¦©§©¤¦¨©
ñøãî øúáì 'áfäafdy `ed iqei iax ixac yexity rcei dz` oipn ± ©¨§¨©¦§¨

rbn z`neh dlgy zgked df gkne ,eilr qxcy xg`l oicqa rbp
,'d`neh dil ray' mixne` oi`e qxcn z`neh lrénwî àîìéc¦§¨¦©¥

äl÷ äàîeè ìò äøeîç äàîeè àéåäc ,ñøãîeixac yexit ile` ± ¦§¨§¨§¨§¨£¨©§¨©¨
dlg i`cea df ote`ay ,eilr qxcy iptl oicqa rbp afdy `ed
itl ,qxcn rbn z`nehn ray xaky s` ,oicqd lr qxcn z`neh

,dpey`xd d`nehdn dxeng dipyd d`nehdyàëä ìáàoexyra £¨¨¨
ewligy,àì äl÷ äàîeè éãéàå éãéàcon oexyrd ray xaky oeik §¦¦§¦¦§¨©¨Ÿ

.eilry dpey`xd d`nehd
ly `tiqd on ,d`neh dil ray mixne` oi`y dgiken `xnbd

:`xnbd zxne` .dpyndàôéqî àlàheytl yi my dpynd ly ¤¨¦¥¨
,`ax zwitq z`éñBé éaø äãBîminkglïéìte÷îä ïéðéãñ éðLa ¤©¦¥¦§¥§¦¦©§¨¦

L ,ïäéìò áæ áLéå äæ ìò äæ ïéçpeîeoicqdñøãî àîè ïBéìòä ¨¦¤©¤§¨©¨£¥¤¤¨¤§¨¥¦§¨
,afd zaiyi zngnåoicqdñøãî àîè ïBzçzä,afd zaiyi zngn §©©§¨¥¦§¨

åmb`nhñøãî òbîdliren rbn z`nehe ,oeilrd oicqa rbp ixdy §©©¦§¨
z`neh df ici lr epnn rwtie ,oelie oicqd on eyri m` s`y oiprl

'qxcn rbn' meyn `nhi oiicr ,qxcn.å,dywéànàoicqd lr dlg §©©
,rbn z`neh oezgzdäàîeè déì òáN àîéìaeye ,qxcn z`nehn ¥¨¨©¥§¨

.rbn z`neh lawl leki epi`
:`xnbd dgecúçà úáa íúä,miltewnd mipicq ipy ly oica ± ¨¨§©©©

oicqd lr ayi afdy ciny itl ,zg` zaa ze`nehd izy eilr ze`a
z`neha oezgzd `nhp ,oezgzd oicqd lr ecak ybxede oeilrd
lke ,oeilrd oicqa rbp df rbxa ixdy ,qxcn rbn z`nehae qxcn

,d`neh dil ray xnel jiiy `l ,zg` zaa odizy eilr e`ayàëä̈¨
äæ øçà äæa,`ax mda wtzqpy oexyr i`vg ipya o`k la` ± §¤©©¤

yi jkitle ,dpey`xd d`nehd ixg` wx d`a dipyd d`nehd
ly ewitq hytp `le ,d`neh dil ray xn`p dfa ile`y ,wtzqdl

.`ax
`vnpe ,xg` oexyr ivg yixtde ,eivg ca`y oexyra dpc `xnbd
d`neh oiprl mitxhvn oexyrd i`vg dylyn dfi` ,cea`d

:dvinweïBøOò àáø øîàzg` dgpn lyB÷lçL,mipylãáàå ¨©¨¨¦¨¤¦§§¨©
Léøôäå ,ïäî ãçàoexyr ivgåézçz øçàivg z` milydl ick ¤¨¥¤§¦§¦©¥©§¨

,ca`y oexyrdåjk xg`àöîðoexyr ivgïBLàøä,cea`déøäå §¦§¨¨¦©£¥
ìLàñéáa ïéçpeî ïzL,[cg` ilka±]m`y `ed oicdàîèðivg §¨§¨¨¦§¦¨¦§¨

didy oexyrdïéôøèöî ïBLàøå ãeáà ,ãeáàz` sxvn ilkd - ¨¨§¦¦§¨§¦
dgpnk zeidl ca`p `ly oey`xd oexyrd ivge cea`d oexyrd ivg
z` cea`d `nhne ,cgi axwdl mixen` eid mdipy oky ,zg`

.oey`xdóøèöî ïéà Løôeîyxtedy oexyrd ivg la` ±zgz §¨¥¦§¨¥
,cea`d mr axwdl zpn lr yxted `ly itl ,sxhvn epi` ,cea`d

.ilk sexiv zngn e`nhn cea`d oi` jkitle
m`àîèðdLøôeî,cea`d zgz,ïéôøèöî ïBLàøå Løôeî ¦§¨§¨§¨§¦¦§¨§¦

zeidl mitxhvn cea`d zgz yxtende ,ca`p `ly oey`xd ,xnelk
,cea`d `vnp did `l m` cgi axwdl mixen` eid md oky ,cg`k

d la` .ilk sexiv zngn oey`xd z` yxtend `nhneïéà ãeáà̈¥
óøèöîxen` did `l cea`d oky ,cg`k zeidl yxtend mr ¦§¨¥

zngn e`nhn yxtend oi` jkitle ,eizgz yxtend mr axwdl
.ilk sexiv

m`àîèðdïBLàø,ca`p `ly,ïéôøèöî íäéðLode cea`d od ¦§¨¦§¥¤¦§¨§¦
eid mdipyy itl ,cg` zeidl oey`xd mr mitxhvn yxtend
,ca`py xg`l yxtende ,ca`py mcew cea`d ,enr axwdl mixen`

.ilk sexiv zngn mdipy z` oey`xd `nhn jkitl
ïéôøèöî íäéðL énð ïäî ãçà àîèð eléôà øîà ééaàm` mb ± ©©¥¨©£¦¦§¨¤¨¥¤©¦§¥¤¦§¨§¦

zeidl enr mitxhvn mixg`d mipyd ,yxtend e` cea`d `nhp
,cg`k,àîòè éàîitlyããäc àz÷éa éða eälekeäðéð élk - ©©£¨§§¥¦§¨©£¨¥¦§

liaya e`aed mlek ,xnelk ,zia eze`n mi`a dgpnd i`vg zyely
.'ilk sexiv' oiprl cg`k md miaeyg jkitle ,zg` dgpn

:`xnbd zxne`äöéî÷ ïéðòì ïëåoiprl iia`e `ax ewlgpy myk ± §¥§¦§©§¦¨
xg` yixtde oexyr ivg ca`p m`y ,dvinw oiprl ewlgp jk ,d`neh
zrcl ,cg` ilka migpen mzylye cea`d `vnp jk xg`e eizgz

m` `axãeáàä ïî õî÷,dgpnd lk lrïéìëàð ïBLàøå åéøéL- ¨©¦¨¨§¨¨§¦¤¡¨¦
oexyrd ivg oke ,dvinwd xg` cea`d oexyrd ivgn x`ypy dn

,milk`p ,ca`p `ly oey`xdlk enk,dvinwd xg` dgpn ixiiy
cea`dy oeik ,zg` dgpn zeidl mitxhvn cea`de oey`xdy itl

d la` .oey`xl sxhvdl ick yxted,ìëàð Bðéà Løôeî`ly iptn §¨¥¤¡¨
m`e .yxtend mr axwdl xen` cea`d did,Løôenä ïî õî÷̈©¦©§¨

,ïéìëàð ïBLàøå åéøéLdgpn zeidl mitxhvn oey`xde yxtend §¨¨§¦¤¡¨¦
la` ,oey`xd mr sxhvdl ick yxted yxtendy oeik ,zg`ãeáà̈

ìëàð Bðéàdvinwd oi`e ,yxtend mr sxhvdl ick yxted `ly ¥¤¡¨
m`e .exizdl dlirenïî õî÷d,ïéìëàð ïðéà íäéðL ,ïBLàøitl ¨©¦¦§¥¤¥¨¤¡¨¦

itl cea`d ,oey`xd mr sxhvdl miie`x yxtende cea`dy
ixg`y itl yxtende ,oey`xd mr zeidl yxted ezligzny
xyt` i`y oeike ,oey`xd mr sxhvdl yxted cea`d ca`py

vi mdipyyoexyr `l` xizn unewd oi`y itl ,oey`xd mr etxh
,cg`cg` cere ,unw epnny oey`xd oexyr ivg `l` xzed `l

mpi` mdipy jkl ,`ed dfi` reci oi`y ,mixg`d mi`vgd ipyn
.milk`p

ïéìëàð ïðéà ïäéðL ,ïäî ãçàî õî÷ eléôà øîà ééaàm` mb ± ©©¥¨©£¦¨©¥¤¨¥¤§¥¤¥¨¤¡¨¦
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dfi` reci oi`e ,cala cg` oexyr `l` xizn epi` unewde li`ede

.milk`p mpi` mdipy ,xizd mitqepd mi`vgd ipyn
:dlik`a xzed unw epnny oexyrd ivgy df lr dywn `tt ax
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áéø÷ly oexyr ivg lkl dxqgd unew ziyiy o`k yi `ld ± ¨¥
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.unewd
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[à :úáù úìá÷ øãñ ¯ úéáøò úìôú [åערבית תפלת קודם
וגו' נרננה לכו [10אומרים בכח אנא דודי11בלחש, לכה ,[

וקדיש,12וגו' מלך, ה' השבת, ליום שיר .13מזמור

[áהמועד חול או יוםֿטוב חל אומרים14ואם אין בשבת
נרננה לדוד15לכו מזמור מתחילין דודי16רק לכה ,

בשמחה גם אומרים בשלום בואי ובחרוז בשלימות
ברינה17ובצהלה גם אומרים .18ואין

[âכגוונא אומרים: ערבית תפלת קדיש19בתחלת חצי ,

.20וברכו

רסח) ובסי' הסימן בהמשך נתבאר התפלה סדר .(המשך

[ãדודי לכה בכח, אנא אמירת בעת לעמוד [וראה21נוהגים

בקדיש עמידה לענין עד22בהערה נרננה' ב'לכו עומדים ויש ,[
'ברכו' .23אחר

ìåçä úåîéáî øúåé [æשכשמתפללים ליזהר שיש אלא -

לפני לעבור לקטן ליתן אין - הזמן קודם שבת של ערבית
השבת ביום שנה י"ג לכלל מגיע אם גם .24התיבה

øùôàù äî ìëá [çהתפלה קודם שבת המקבלים גם -
אחר) באופן או שיר' 'מזמור אמירת מקדימין(ע"י מקום מכל

זמנו25להתפלל לאחר יאחרוהו לא ועכ"פ ,26.
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בשער10) טעמם ומבואר בסידור הנדפסים המזמורים ששת
ומזמור החול, ימי חמשה כנגד חמשה שהם ז אות פי"ז הכולל

עייש"ב. שבת, ערב נגד וגו' הבו לדוד
ואמירת11) ט: ס"ק עז סי' השלחן ובבדי סיון, ב' יום היום

מיהו לזה, טעם מצאתי ולא בחשאי לומר נוהגין בכח' 'אנא
בסידור זה על ביאור וראה הדין, מן בחשאי לומר צריך בש"ק

רנג. ע' והערות ציונים עם הזקן רבינו
שלישית12) פעם בלחש מוסיפים דודי' 'לכה הפיוט בסיום

ציונים עם הזקן רבינו סידור (ראה מלכתא' שבת כלה 'בואי
רנו). ע' והערות

ורק דודי', 'לכה הפיוט את בניגון לזמר נהגו לא בליובאוויטש
ע' ח"ג הנגונים (ספר וחזן) (קהל מיוחדת בנעימה אותו אומרים

דודי'. 'לכה מנגנים היום חב"ד קהילות ובכמה נב),
באמירת לשוח והמנהג בשלום', ב'בואי הפנים הפיכת מנהג

ד. סעיף רסב סי' על לעיל בהרחבה נתבאר כלה' 'בואי
סידור.13)

שיש למי הן שייך כגוונא קודם שבת' 'קבלת שלאחר הקדיש
קודש בשבת יארצייט לו שיש למי והן וא"ו, ביום יארצייט לו
והערות ציונים עם הזקן רבינו סידור וראה ,27 ע' המנהגים (ס'

רנו). ע'
אסרו14) הוא השבת ויום טוב ביום שחל שבת ערב הדין והוא

פי"ז הכולל' ב'שער כמבואר דלא נרננה' 'לכו אומרים אין - חג
רבינו סידור וראה ,26 ע' המנהגים ס' תשרי, ג' יום (היום סק"ו

רנ). ע' והערות ציונים עם הזקן
נפעלים15) - אלו מזמורים אמירת ע"י הנפעלים שהענינים

דיבור ע"י אלו מזמורים אמירת ללא גם השלימות בתכלית
סי"ב). ר"ה ערב שיחת ח"ד ה'תשמ"ב מנחם (תורת האדם

רבינו סידור יג, ס"ק עז סי' השלחן בבדי בזה ביאורים עוד וראה
רמט. ע' והערות ציונים עם הזקן

(16.26 ע' המנהגים ספר
תמוז17) בי"ב אדמו"ר כ"ק הוראת וכן תשרי, ז' יום היום

אבלה'תשי"ב בשבת, שחל כסלו בי"ט נהגו וכן בשבת, שחל

ציונים עם הזקן רבינו (סידור הכפורים ויום השנה בראש לא
רנה). ע' והערות

הסידור.18) על בהגהות מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק כתב כן
דומה19) ואינו כתיקונו, השם אומרים 'כגוונא' באמירת

(ס' השם את לבטאות שלא נזהרים בהם אבות פרק ללימוד
ציונים עם הזקן רבינו בסידור ובהרחבה ,27 ע' המנהגים

רנח). ע' והערות
המודפס20) כו' 'ולומר אומרים ביחידות מתפללים אם

ע' ח"ג קודש (אגרות מקודם ברכו שמעו אם נוגע ואין בסידור,
שז).
עז21) סי' השלחן בדי וראה ,14 ע' ריב גליון התקשרות גליון

ט. ס"ק
אדמו"ר22) כ"ק הגהת בהרחבה הביאו הנ"ל התקשרות בגליון

שלא הפלא וציינו שבת קבלת שאחר בקדיש לעמוד מוהרש"ב
קדיש באיזה נסתפקו שם בהמשך אמנם המנהגים, בספר נעתקה
לישב הראשונות בשנים אדמו"ר כ"ק מנהג והביאו הכוונה,

זה. בקדיש
שבת23) ומנהגי הליכות (לקט אדמו"ר כ"ק מנהג היה כן

,(13 ע' קודש
אדמו"ר כ"ק שמנהג 15 הערה ריב גליון בהתקשרות וראה
המדרש בבית שבת קבלת מתפלל שהיה הראשונות בשנים
לאיש"ר ונעמד השבת' ליום שיר ב'מזמור יושב היה למעלה
המדרש בבית מתפללים שהיו יותר מאוחרות ובשנים שבקדיש,
ונשאר בעמידה השבת' ליום שיר 'מזמור אומר היה ושם למטה,

מעומד.
באמירת24) חובה ידי הציבור מוציא אינו מצוה בר שכשאינו

אבל הנער, ימי שנות לענין מועילה אינה שבת ותוספת 'ברכו',
נג (סי' התיבה לפני לירד מותר - בלילה ערבית מתפללים אם
ואין לעצמו להתפלל הקטן יכול מקום שמכל ומשמע יג) סעיף

קידוש. לענין להלן וראה הכוכבים, לצאת להמתין צריך
שבת25) קבלת הוי דלדידן אע"פ טז: ס"ק עז סי' השלחן בדי

כדי הטעם נראה להתפלל, מקדימין מ"מ שיר, מזמור באמירת
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ב סעיף תחילת שבת, בערב התפילה דין רסז, סימן ב חלק
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ìåçä úåîé ìë [èבדורות להחמיר נהגו שרבים כפי -

.29האחרונים

äìôú ïéðòì [éקריאת לענין לא אבל בלבד, תפלה לענין -

ממש בלילה שמצוותן העומר וספירת .30שמע

ãçà ïîæá [àéכך פעם כשנוהג מאשר יותר חמור שהוא -

כך .32ופעם

zetqede mipeiv

רע"א, בסי' שנת' כמו השבת לכניסת סמוך השבת את לקדש
דשכיחי משום שבת בליל עינינו יראו שא"א כ' רס"ז סי' ובא"ר
בני שיש ועוד הנר, יכבה שלא ועוד למהר, יש הלכך מזיקין
אלו כל ומפני בבוקר, מעט כ"א שבת בערב אכלו שלא אדם

מעריב. תפלת ג"כ להקדים יש הטעמים
נ שבת:טעם בערב שחל טוב ביום בפרט התפלה להקדמת וסף

תבשילין עירוב על לסמוך שאפשר בכך בקיאים הכל שאין כיון
ממש, לחשכה סמוך ולא יום מבעוד רק לשבת טוב מיום ולהכין
להקדים טוב - לשבת ממש סמוך העירוב על יסמכו שלא וכדי
להכין כולם נזהרין ובזה יום, מבעוד שבת של ערבית ולהתפלל
ח). סעיף תקכז (סי' שבת של ערבית תפלת קודם שבת צרכי כל

¯�Âכמבואר26) 'ÈÒ·להם שיש העם רוב להזהיר צריך וגם :
לשבת להם הצריך כל עושין ברכו אמרו שלא עוד שכל היתר
ואין ברכו אמירת להקדים יש ולכן ממש לילה שהוא אע"פ
הוא זכות כי הכנסת לבית בא לא שעדיין גדול אדם על להמתין

בראשו. עיניו והחכם ידו על שבת יתחלל שלא לו
מפלג27) שבת תוספת עליו ולקבל להקדים רוצה אם ה: סעיף

הלילה; קודם זמניות ורביע שעה דהיינו ולמעלה המנחה
פלג קודם קיבל אם אבל מלאכה, בעשיית ונאסר - בידו הרשות
ואם . . מלאכה בעשיית ומותר כלום, קבלתו אין - המנחה

אח"כ. ולהתפלל לחזור צריך אז התפלל
המנחה. פלג זמן תחלת חישוב על שם שנתבאר מה וראה

לפי28) גדול היום בעוד להדליקו למהר יקדים לא ו: סעיף
רוצה ואם יאחר, לא וגם שבת לכבוד שמדליקו ניכר אינו שאז
שעה באותה שבת עליו ולקבל גדול היום בעוד הנר להדליק

זו אין לאלתר שבת עליו שמקבל כיון כי רשאי להדלקה סמוך
שעה שהוא - ולמעלה המנחה מפלג שיהא ובלבד הקדמה

הלילה. קודם זמניות ורביע
כמה29) מצינו גוונא וכהאי ז: סי' אדה"ז בשו"ת כמבואר

ובדורות אחרונים, או ראשונים הפוסקים בהן שנחלקו דברים
רבו הללו ובדורות המקילין, כדעת אבותינו אבות נהגו שלפנינו
בזמנה ערבית ותפלת חדש כמו - להחמיר הנוהגים רבו כמו

טובא. גוונא וכהאי
בזה שיש - להקדים יכול שבת בערב מקום שמכל מוסיף וכאן

בימינו. המנהג להלן וראה מצוה,
בה30) יוצא ואינו בתפלתו גם שמע קריאת יקרא מקום ומכל

ספי ולענין הסעיף, בהמשך כמבואר בסי'י"ח מבואר העומר רת
כלל סופרין הציבור אין יום מבעוד שכשמתפללין סי"ב תפט
(אפילו הזמן כשיגיע בביתו סופר אחד וכל הכנסת, בבית

שמע). קריאת לענין למקילים
א:31) סעיף שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סימן

שיעשה והוא עבד; כמר, ודעבד עבד; כמר, דעבד ואסיקנא,
עד מנחה ומתפלל כרבנן עושה שאם מינייהו, כחד לעולם
ולמעלה המנחה מפלג ערבית להתפלל יכול אינו שוב הלילה,
מפלג ערבית ומתפלל יהודה כר' עושה ואם יום); (שעשהו
שעה באותה מנחה יתפלל שלא ליזהר צריך ולמעלה, המנחה

לילה). (שעשהו
כך32) ופעם כך פעם ינהוג שלא ה: ס"ק רלג סי' אברהם מגן

וערבית המנחה פלג אחר מנחה אחד ביום יתפלל שלא ומכ"ש
צ"ה. קודם

•
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Ëואם יצא עליו כשבירך לפניו היה אם כלל אחזו לא ואם
צריך כן דעת על שבירך אף לפניו הביאו ואח"כ בירך

ולברך. לחזור

מאותו יותר לו הביאו ואח"כ שלפניו פירות על שבירך מי אבל
שברכותיהם כגון הראשונה בברכה שנפטר אחר ממין או המין
אפילו ולברך לחזור א"צ טפל והשני עיקר שהראשון או שוות
כולו. אכלו שכבר הראשון שכלה אחר האחר מין לפניו הביאו

היה לא אפילו לאכלו השני על גם דעתו היה שכשבירך והוא
היתה לא אם אבל זו בברכה לפטרו בפירוש עליובדעתו דעתו

קודם הראשון אכל כבר אם ולברך לחזור צריך הברכה בשעת

הראשון ממין לפניו עדיין יש אם אבל לפניו האחר מין שהביאו
מיני ששניהם כגון להראשון הדומה אחר מין לפניו כשהביאו
זמן שכל עליו ולברך לחזור א"צ משקין מיני ששניהם או פירות
הדעת היסח עושה אינו הראשון שתיית או באכילת עוסק שהוא
כשהוא אדם של דרכו שכן לפי ממש נמלך א"כ אלא הסתם מן
לאכילה מאכילה ולגרור בה להמשך בשתיה או באכילה עוסק

לשתיה. ומשתיה

שהכל אע"פ השתיה למתק דגים לו והביאו שכר שותה אם אבל
שותה כך ידי שעל להשכר טפלים הם הדגים וגם אחת ברכה
עליהם דעתו היתה א"כ אלא אחת בברכה נפטרים אינם יותר
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ב סעיף תחילת שבת, בערב התפילה דין רסז, סימן ב חלק
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`zax `zkld

ìåçä úåîé ìë [èבדורות להחמיר נהגו שרבים כפי -

.29האחרונים

äìôú ïéðòì [éקריאת לענין לא אבל בלבד, תפלה לענין -

ממש בלילה שמצוותן העומר וספירת .30שמע

ãçà ïîæá [àéכך פעם כשנוהג מאשר יותר חמור שהוא -

כך .32ופעם

zetqede mipeiv

רע"א, בסי' שנת' כמו השבת לכניסת סמוך השבת את לקדש
דשכיחי משום שבת בליל עינינו יראו שא"א כ' רס"ז סי' ובא"ר
בני שיש ועוד הנר, יכבה שלא ועוד למהר, יש הלכך מזיקין
אלו כל ומפני בבוקר, מעט כ"א שבת בערב אכלו שלא אדם

מעריב. תפלת ג"כ להקדים יש הטעמים
נ שבת:טעם בערב שחל טוב ביום בפרט התפלה להקדמת וסף

תבשילין עירוב על לסמוך שאפשר בכך בקיאים הכל שאין כיון
ממש, לחשכה סמוך ולא יום מבעוד רק לשבת טוב מיום ולהכין
להקדים טוב - לשבת ממש סמוך העירוב על יסמכו שלא וכדי
להכין כולם נזהרין ובזה יום, מבעוד שבת של ערבית ולהתפלל
ח). סעיף תקכז (סי' שבת של ערבית תפלת קודם שבת צרכי כל

¯�Âכמבואר26) 'ÈÒ·להם שיש העם רוב להזהיר צריך וגם :
לשבת להם הצריך כל עושין ברכו אמרו שלא עוד שכל היתר
ואין ברכו אמירת להקדים יש ולכן ממש לילה שהוא אע"פ
הוא זכות כי הכנסת לבית בא לא שעדיין גדול אדם על להמתין

בראשו. עיניו והחכם ידו על שבת יתחלל שלא לו
מפלג27) שבת תוספת עליו ולקבל להקדים רוצה אם ה: סעיף

הלילה; קודם זמניות ורביע שעה דהיינו ולמעלה המנחה
פלג קודם קיבל אם אבל מלאכה, בעשיית ונאסר - בידו הרשות
ואם . . מלאכה בעשיית ומותר כלום, קבלתו אין - המנחה

אח"כ. ולהתפלל לחזור צריך אז התפלל
המנחה. פלג זמן תחלת חישוב על שם שנתבאר מה וראה

לפי28) גדול היום בעוד להדליקו למהר יקדים לא ו: סעיף
רוצה ואם יאחר, לא וגם שבת לכבוד שמדליקו ניכר אינו שאז
שעה באותה שבת עליו ולקבל גדול היום בעוד הנר להדליק

זו אין לאלתר שבת עליו שמקבל כיון כי רשאי להדלקה סמוך
שעה שהוא - ולמעלה המנחה מפלג שיהא ובלבד הקדמה

הלילה. קודם זמניות ורביע
כמה29) מצינו גוונא וכהאי ז: סי' אדה"ז בשו"ת כמבואר

ובדורות אחרונים, או ראשונים הפוסקים בהן שנחלקו דברים
רבו הללו ובדורות המקילין, כדעת אבותינו אבות נהגו שלפנינו
בזמנה ערבית ותפלת חדש כמו - להחמיר הנוהגים רבו כמו

טובא. גוונא וכהאי
בזה שיש - להקדים יכול שבת בערב מקום שמכל מוסיף וכאן

בימינו. המנהג להלן וראה מצוה,
בה30) יוצא ואינו בתפלתו גם שמע קריאת יקרא מקום ומכל

ספי ולענין הסעיף, בהמשך כמבואר בסי'י"ח מבואר העומר רת
כלל סופרין הציבור אין יום מבעוד שכשמתפללין סי"ב תפט
(אפילו הזמן כשיגיע בביתו סופר אחד וכל הכנסת, בבית

שמע). קריאת לענין למקילים
א:31) סעיף שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סימן

שיעשה והוא עבד; כמר, ודעבד עבד; כמר, דעבד ואסיקנא,
עד מנחה ומתפלל כרבנן עושה שאם מינייהו, כחד לעולם
ולמעלה המנחה מפלג ערבית להתפלל יכול אינו שוב הלילה,
מפלג ערבית ומתפלל יהודה כר' עושה ואם יום); (שעשהו
שעה באותה מנחה יתפלל שלא ליזהר צריך ולמעלה, המנחה

לילה). (שעשהו
כך32) ופעם כך פעם ינהוג שלא ה: ס"ק רלג סי' אברהם מגן

וערבית המנחה פלג אחר מנחה אחד ביום יתפלל שלא ומכ"ש
צ"ה. קודם

•
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Ëואם יצא עליו כשבירך לפניו היה אם כלל אחזו לא ואם
צריך כן דעת על שבירך אף לפניו הביאו ואח"כ בירך

ולברך. לחזור

מאותו יותר לו הביאו ואח"כ שלפניו פירות על שבירך מי אבל
שברכותיהם כגון הראשונה בברכה שנפטר אחר ממין או המין
אפילו ולברך לחזור א"צ טפל והשני עיקר שהראשון או שוות
כולו. אכלו שכבר הראשון שכלה אחר האחר מין לפניו הביאו

היה לא אפילו לאכלו השני על גם דעתו היה שכשבירך והוא
היתה לא אם אבל זו בברכה לפטרו בפירוש עליובדעתו דעתו

קודם הראשון אכל כבר אם ולברך לחזור צריך הברכה בשעת

הראשון ממין לפניו עדיין יש אם אבל לפניו האחר מין שהביאו
מיני ששניהם כגון להראשון הדומה אחר מין לפניו כשהביאו
זמן שכל עליו ולברך לחזור א"צ משקין מיני ששניהם או פירות
הדעת היסח עושה אינו הראשון שתיית או באכילת עוסק שהוא
כשהוא אדם של דרכו שכן לפי ממש נמלך א"כ אלא הסתם מן
לאכילה מאכילה ולגרור בה להמשך בשתיה או באכילה עוסק

לשתיה. ומשתיה

שהכל אע"פ השתיה למתק דגים לו והביאו שכר שותה אם אבל
שותה כך ידי שעל להשכר טפלים הם הדגים וגם אחת ברכה
עליהם דעתו היתה א"כ אלא אחת בברכה נפטרים אינם יותר

רי"ב. בסימן כמ"ש ברכה בשעת לפניו שהיו או
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הראשון אכל כבר אם אף ממש המין מאותו לפניו הביאו (ואם
בסתם אבל ממש נמלך הוא א"כ אלא ולברך לחזור א"צ כולו
הברכה בשעת לפניו שהיה זה ממין הדעת היסח עושה אינו
אדם של שדרכו לפי לפניו כשיביאו עוד מלאכלו נמנע להיות

בה). שהתחיל מאחר בה ולהרבות באכילה להמשך

בה עצמו קובע שאדם בסעודה אלא כן אמרו שלא אומרים ויש
קביעתו אין בהם עצמו קובע אם אף בהם וכיוצא בפירות אבל
שהביאו מה על דעתו היתה שלא וכיון לפירות קבע שאין כלום
ולברך לחזור צריך ממש נמלך שאינו אף הברכה אחר לפניו
עדיין אכל ולא ממש המין מאותו לו הביאו אם אף ענין בכל
ליזהר טוב לכתחלה מקום ומכל להקל ברכות וספק הראשון

לו. שיביאו מה כל על דעתו להיות

בעל על שדעתם כיון פירות מיני לאכול הקרואים ואורחים
בסי' כמ"ש לפניהם שהביא מה כל על דעתם הרי שזימנם הבית
א"צ הראשון שכלה אחר אחר מין לפניהם הביא ואפילו קע"ט

ולברך: לחזור

Èלזה שאין בחשיבות שוים הם והשני כשהראשון זה וכל
מהא' חשוב הב' אם אבל לפניו שניהם היו אם זה על קדימה
רי"א בסי' שיתבאר דרך על חביב שהוא או ז' מין שהוא מפני
בשעת לפניו כן גם הוא אם אפילו הראשון בברכת נפטר אינו
זו בברכה השני לפטור נתכוין ולא בסתם שבירך אלא הברכה
שיפטור בדין אינו מקום מכל עליו דעתו הסתם שמן פי על ואף
לפוטרו נתכוין כן אם אלא גררא בדרך החשוב את חשוב שאינו
לפוטרו וכשנתכוין קע"ו) בסי' (כמ"ש בסתם לא אבל בפירוש
לפניו הביאוהו ואם ברכה בשעת לפניו היה לא אפילו פוטרו
וגם עליו וחביב הראשון מן יפה שהוא פי על אף מברך בעודו
הברכה עליו שהתחיל (כיון הראשון מן תחלה יאכל ז' מין הוא

עליו): שבירך

‡Èנמאס או ונאבד מידו ונפל עליו ובירך לאכלו פרי בידו נטל
צריך עוד לפניו זה ממין ויש לאכילה ראוי שאינו עד
לפי כשבירך עליהם דעתו היתה אפילו עליהם ולברך לחזור
כולם את פוטר וזה כשבירך בידו שאחז זה על חלה שהברכה

זה. על שבירך בברכה נפטר לא זה את אכל כשלא אבל

שהמים אע"פ ושותה מברך המים אמת על העומד מקום ומכל
מתחילה נתכוין שלכך לפי והלכו חלפו כשבירך לפניו שהיו
חלה ועליהם ברכתו אחר שיבאו מה אלא אלו מים לשתות שלא

ברכתו.

עליו ודעתו לפניו שמוכן מה כל על חלה שהברכה אומרים ויש
וכן עליו שבירך הפרי מידו נפל אם עליו ולברך לחזור וא"צ
לפניו שעומד הקנקן מן וממלאו וחוזר ונשפך הכוס על בירך אם
לחזור צריך אין לשתיה מוכן שאצלו הספסל על או השלחן על

ברכות. בספק להקל עיקר וכן עליו ולברך

אם אף שלפניו ממה ולשתות לאכול בברור דעתו שהיתה והוא
חלה הברכה אין בסתם אבל עליו שבירך מה מידו נופל היה לא

הברכה. בשעת שבידו מה על אלא

הברכה אין עוד ולשתות לאכול בבירור דעתו היתה אם ואפילו
אח"כ אם אבל הברכה בשעת לפניו כשהוא אלא זה על חלה
ממנו שבידו מה נפל אם עליו ולברך לחזור צריך לפניו הביאוהו
או אוכל היה אם עליו לברך צריך היה שלא במקום אפילו

כשבירך. שבידו ממה שותה

אחד וגוף ומחוברים מעורבים שהם כיון המים שבאמת (ובמים
הברכה): בשעת לפניו היה שלא מה על אף כולם על הברכה הם

·Èעמו אחרים יש אם אבל לבדו שותה או כשאוכל זה וכל
שבידו מה ונפל חובתן ידי להוציאם להם גם מברך והוא
חלה הברכה כי ולברך לחזור שא"צ אומרים יש הברכה אחר
לפניהם היה אלא בידם אחזו לא אפילו אחרים שביד מה על גם
ולכן ברכתו אחר טועמים כשהם שלפניהם מה על חלה הברכה
רק כך אחר לו שמביאים מה על ולברך לחזור א"צ הוא גם

בשיחה: בינתיים יפסיק שלא

‚Èהיא הראשונה וברכתו ולברך לחזור צריך שהוא מקום וכל
מלכו כבוד שם ברוך אחריה לומר צריך לעולםלבטלה תו

לבטלה. שמים שם שמזכיר מי כל וכן ועד

יסיים אלהינו שאמר קודם הכוס נשפך או האוכל מידו נפל ואם
הזכרת כאן ואין פסוק כקורא נראה שיהא חקיך למדני ויאמר
שיאמר קודם שנזכר לבטלה ברכה כל וכן לבטלה שמים שם

אלהינו:

„Èכל לשפוך ומנהג בשכונה מת שיש ושמע המים על בירך
שלא המים מן מעט ישתה המת שבשכונת שאובין מים
שטעם להאומרים ואף השאר ישפוך ואח"כ לבטלה ברכתו תהא
במים המות דם טפת מטיל המות שמלאך מפני הוא המנהג
רע דבר ידע לא מצוה שומר מקום מכל מסתכן מהן והשותה
משום השאר ישפוך לבטלה ברכתו שאין מעט ששתה ומאחר

סכנה. חשש

התקופה שעברה עד מעט ימתין נופלת שהתקופה שמע ואם
בשעת לשתות אלא בהם סכנה שאין אומרים יש כי וישתה
בשעת ברזל בהם היה שלא שכל האומרים ואף התקופה
שומר מקום מכל אח"כ גם מהם לשתות סכנה יש התקופה

רע: דבר ידע לא מצוה

ÂËמים חשש משום שתייתו קודם מעט ושופך מים השותה
משום הברכה אחר ולא לברך שיתחיל קודם ישפוך הרעים

הברכה: בזיון

טֿטו סעיף הפירות בברכת וטעות הפסק דין רו סימן א חלק

•

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

dxez ihewl

תהלתך" יגיד ופי תפתח שפתי "אדנ"י הבקשה תוכן

אדנֿי שם בחינת תפתח, שפתי אדנֿי ענין וזהו

האדם שפתי הפותח הוא מלכות בחינת שהוא

המתפלל.

1

2

3

4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

(שאומרים הכתוב לשון יבואר הנ"ל כל פי על
וגו'": תפתח שפתי "אדנ"י העמידה) לתפילת כהכנה

מלמעלה הבאה ההתעוררות על קאי זה פסוק
האור גילוי שהיא התפלה, בשעת באדם ומאירה
נמשך ומזה המלכות, במדת למעלה שמאיר האלקי
שפתותיו שיהיו למטה האדם בנשמת גם ונתגלה
והם כנ"ל, ית' לשמו ולזמר להלל מאליהם נפתחות

מתנה. בדרך מלמעלה" הנמשכים ויראה ה"אהבה

(מלשון "אדנ"י" תפתח": שפתי "אדנ"י וזהו
ספירת היא – הארץ) כל על ומלך אדון אדנות,
ד"דברים הענין ידי שעל היא והבקשה המלכות;
ייפתח העליונה המלכות שבספירת הלב" מן היוצאים
ויראה באהבה לעוררו למטה, המתפלל האדם של פיו

לה'. ודביקות

.äëùîä àåä ãéâé ïåùì ,êúìäú ãéâé éôå
"ופי הכתוב, המשך תוכן גם תהלתך":יגידוזהו

דינור "נהר (כמו המשכה לשון הוא ונפקנגד"יגיד"
אש של נהר – אינומושךגו'" שהאדם היינו ויוצא),

רק פיו אלא עצמו בכח ומזמר אתמושךמהלל
"תהלתך".

הענין:] [וביאור

íéëìåä íéîäù ,êåîðì äåáâî íéî êùåîä ìùîë
íéîä éìë åúåèäá íøâ íãàäù ÷øå ,íäéìàî

.íéðåéìòä
למים דומה האדם ידי על ה' תהלת של זו המשכה
הכלי את מטה והאדם גבוה במקום בכלי הנמצאים
הוא האדם לכאורה, נמוך. למקום המים את ומוריד
של לאמתו אבל למטה, מלמעלה המים לירידת הגורם
(מצד מאליהם יורדים המים אלא בכחו זה אין דבר
היא האדם ופעולת לנמוך) גבוה ממקום לרדת טבעם

הכלי שבהטיית בעלמא, גרם ירדוגרםרק שהמים
נמוך. למקום (מעצמם)

äðéà úçáùî äîùðäù çáùäå äìäúä ïë åîë
øáã äëéùîä àéäù ,äîöò äîùðä úâùä ãöî
úãîî ,éîöòä êúìäú àéä äìäúä ÷ø ,äî

.úåëìî
שהנשמה ותשבחות בתהלות בנמשל, הוא וכך
זו שהתעוררות הקב"ה, את ומשבחת מהללת הקדושה
של מ"התעוררות" אלא עצמה, הנשמה מן באה אינה
תהלת יגיד) "(ופי וזהו כנ"ל. המלכות" ",ך"מדת

בה נתעוררו לא ה' את משבחת שהנשמה שהתהלות
ידי –עבודתהעל ית') בגדולתו השגתה ידי על (היינו

"תהלת זוהי (שהיאךאלא המלכות מדת של התהלות ,"
כנ"ל). תדיר, להקב"ה ומזמרת מהללת

íøâ úðéçáá ,êéùîîå ãéâîä àìà åðéà "éôå"
.àîìòá

באח בהתבוננות ויגיעתו האדם כדיעבודת ה', דות
אלא אינה לאלקות, אהבה רגשי זה ידי על לעורר
את ולקלוט לקבל ראוי כלי יהי' שהאדם הכנה

בו. הנמשכת המלכות מדת של ה"תהלה"

ויגיעתו עבודתו – האדם של שה"פה" נמצא,
ה"תהלה" להמשכת בעלמא" "גרם רק הוא – בתפלה
לירידת גרם רק היא הכלי שהטיית (כשם מלמעלה

כנ"ל). נמוך, למקום גבוה ממקום מאליהם המים

øåáã úàøùäì éìë àéä íãàáù äôäù åðééäå
.'åë ïåéìòä

של עניינו שכל – תהלתך" יגיד "ופי פירוש וזהו
ולגילוי להתעוררות קיבול" "כלי להיות הוא האדם פה

העליון"). "דיבור (מבחינת מלמעלה הבאים

חז בלשון הפירוש עומק ""[וזהו מהל לאזנך השמע

"שאתה ישראל– (כנכנסת מוציא"" – המאמר) בתחלת ל

רק"מפיך [לא היא בתפלה ביותר הנעלית העבודה :

" ישמע [שהאדם אשר והתפלה הרנה מזמרתהנשמהאל [

""ומשבחת כי חלק, נפש רק המתפלל היא . . הגוף לא

המתפלל היא ממעל (כנאלקה כאשר"" אלא] ב), פרק ל

) הקדושה ממעל"הנשמה אלקה למטה"חלק הנמצאת (

" האדם השומעתבגוף את בתוכה וקולטת שלתפלה"" "

" ישראלבחינת המלכותכנסת מדת היא – למעלה "

(כנסת הנשמה של התשוקה שהתעוררות כלומר, (כנודע).

מהלמטהישראל) תוצאה היא באלקות, "תפלה"להדבק

המלכות מדת של (ההשתוקקות למעלה ישראל כנסת של

" כענין – בשרשה) ולהיכלל ]."ךתהלתיגידופילעלות

àìå ,ìòôð ïåùì ,åùã÷ íùá åììäúä ïéðò åäæå
.åììä øîàð

øîåà æà ,äìòîìî éåìéâ úðéçá ùéùë ,åðééäã
íçáùå íúìäúù ,íéðåéìò íéëàìîå úåîùðì
íäìù äìäúä ïéàù ,íééç íé÷ìàá íäìù úåâùäá
åæ äìäú úðéçá íäì êùîðù ÷ø ,åììä øîàéùì

.äìòîìî
" שנאמר לכך הפנימי הטעם בשםהתהללווזהו
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(שאומרים הכתוב לשון יבואר הנ"ל כל פי על
וגו'": תפתח שפתי "אדנ"י העמידה) לתפילת כהכנה

מלמעלה הבאה ההתעוררות על קאי זה פסוק
האור גילוי שהיא התפלה, בשעת באדם ומאירה
נמשך ומזה המלכות, במדת למעלה שמאיר האלקי
שפתותיו שיהיו למטה האדם בנשמת גם ונתגלה
והם כנ"ל, ית' לשמו ולזמר להלל מאליהם נפתחות

מתנה. בדרך מלמעלה" הנמשכים ויראה ה"אהבה

(מלשון "אדנ"י" תפתח": שפתי "אדנ"י וזהו
ספירת היא – הארץ) כל על ומלך אדון אדנות,
ד"דברים הענין ידי שעל היא והבקשה המלכות;
ייפתח העליונה המלכות שבספירת הלב" מן היוצאים
ויראה באהבה לעוררו למטה, המתפלל האדם של פיו

לה'. ודביקות

.äëùîä àåä ãéâé ïåùì ,êúìäú ãéâé éôå
"ופי הכתוב, המשך תוכן גם תהלתך":יגידוזהו

דינור "נהר (כמו המשכה לשון הוא ונפקנגד"יגיד"
אש של נהר – אינומושךגו'" שהאדם היינו ויוצא),

רק פיו אלא עצמו בכח ומזמר אתמושךמהלל
"תהלתך".

הענין:] [וביאור

íéëìåä íéîäù ,êåîðì äåáâî íéî êùåîä ìùîë
íéîä éìë åúåèäá íøâ íãàäù ÷øå ,íäéìàî

.íéðåéìòä
למים דומה האדם ידי על ה' תהלת של זו המשכה
הכלי את מטה והאדם גבוה במקום בכלי הנמצאים
הוא האדם לכאורה, נמוך. למקום המים את ומוריד
של לאמתו אבל למטה, מלמעלה המים לירידת הגורם
(מצד מאליהם יורדים המים אלא בכחו זה אין דבר
היא האדם ופעולת לנמוך) גבוה ממקום לרדת טבעם

הכלי שבהטיית בעלמא, גרם ירדוגרםרק שהמים
נמוך. למקום (מעצמם)

äðéà úçáùî äîùðäù çáùäå äìäúä ïë åîë
øáã äëéùîä àéäù ,äîöò äîùðä úâùä ãöî
úãîî ,éîöòä êúìäú àéä äìäúä ÷ø ,äî

.úåëìî
שהנשמה ותשבחות בתהלות בנמשל, הוא וכך
זו שהתעוררות הקב"ה, את ומשבחת מהללת הקדושה
של מ"התעוררות" אלא עצמה, הנשמה מן באה אינה
תהלת יגיד) "(ופי וזהו כנ"ל. המלכות" ",ך"מדת

בה נתעוררו לא ה' את משבחת שהנשמה שהתהלות
ידי –עבודתהעל ית') בגדולתו השגתה ידי על (היינו

"תהלת זוהי (שהיאךאלא המלכות מדת של התהלות ,"
כנ"ל). תדיר, להקב"ה ומזמרת מהללת

íøâ úðéçáá ,êéùîîå ãéâîä àìà åðéà "éôå"
.àîìòá

באח בהתבוננות ויגיעתו האדם כדיעבודת ה', דות
אלא אינה לאלקות, אהבה רגשי זה ידי על לעורר
את ולקלוט לקבל ראוי כלי יהי' שהאדם הכנה

בו. הנמשכת המלכות מדת של ה"תהלה"

ויגיעתו עבודתו – האדם של שה"פה" נמצא,
ה"תהלה" להמשכת בעלמא" "גרם רק הוא – בתפלה
לירידת גרם רק היא הכלי שהטיית (כשם מלמעלה

כנ"ל). נמוך, למקום גבוה ממקום מאליהם המים

øåáã úàøùäì éìë àéä íãàáù äôäù åðééäå
.'åë ïåéìòä

של עניינו שכל – תהלתך" יגיד "ופי פירוש וזהו
ולגילוי להתעוררות קיבול" "כלי להיות הוא האדם פה

העליון"). "דיבור (מבחינת מלמעלה הבאים

חז בלשון הפירוש עומק ""[וזהו מהל לאזנך השמע

"שאתה ישראל– (כנכנסת מוציא"" – המאמר) בתחלת ל

רק"מפיך [לא היא בתפלה ביותר הנעלית העבודה :

" ישמע [שהאדם אשר והתפלה הרנה מזמרתהנשמהאל [

""ומשבחת כי חלק, נפש רק המתפלל היא . . הגוף לא

המתפלל היא ממעל (כנאלקה כאשר"" אלא] ב), פרק ל

) הקדושה ממעל"הנשמה אלקה למטה"חלק הנמצאת (

" האדם השומעתבגוף את בתוכה וקולטת שלתפלה"" "

" ישראלבחינת המלכותכנסת מדת היא – למעלה "

(כנסת הנשמה של התשוקה שהתעוררות כלומר, (כנודע).

מהלמטהישראל) תוצאה היא באלקות, "תפלה"להדבק

המלכות מדת של (ההשתוקקות למעלה ישראל כנסת של

" כענין – בשרשה) ולהיכלל ]."ךתהלתיגידופילעלות

àìå ,ìòôð ïåùì ,åùã÷ íùá åììäúä ïéðò åäæå
.åììä øîàð

øîåà æà ,äìòîìî éåìéâ úðéçá ùéùë ,åðééäã
íçáùå íúìäúù ,íéðåéìò íéëàìîå úåîùðì
íäìù äìäúä ïéàù ,íééç íé÷ìàá íäìù úåâùäá
åæ äìäú úðéçá íäì êùîðù ÷ø ,åììä øîàéùì

.äìòîìî
" שנאמר לכך הפנימי הטעם בשםהתהללווזהו
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של נעלה באופן מדבר הכתוב כי נפעל, לשון קדשו",
תוצאה אינו ההילול כאשר להשי"ת, הילול אמירת
"יהללו") לומר צריך הי' (שאז עצמו המהלל מעבודת

"תהלת היא והמהלליםךאלא מלמעלה, בו שנמשכת ,"

"לשון הזה, ההילול את בתוכם מקבלים רק ה' את
נפעל".

אפילו אלא (למטה) בנשמות רק לא הוא זה וענין
עמוקות השגות להם שיש דאע"פ עליונים, במלאכים
משלהם ה"תהלה" אין אצלם גם מקום מכל באלקות,

"תהלת אלא שנמשכתךעצמם, המלכות) מדת (של "
מלמעלה. בהם

דכאשר למלאכים, שאומר המשורר כוונת וזוהי

תהלתם אזי אלקי, אור גילוי המלכות במדת יש

שייקרא ראוי לא ולכן עצמם, שלהם אינם ושבחם

להם נמשכת התהלה אלא "הללו", לשון עליו וייאמר

לשון "התהללו", עלי' אומר הכתוב ולכן מלמעלה,

נפעל.

.äìòîìî íäá êùîðä 'úé åúìäú ãéâé íäéôå

:ì"ðëå ,íéøéùä øéù ïéðò ïáåé äæ ìëîå
שהוא – השירים" "שיר בענין הכוונה עומק וזהו

של למעלהה"שיר" המלכות ומתגלהמדת המאיר ,

למטה. ישראל נשמות כל של ב"השירים"
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בפנימיתÂ˘¯˘(לב) המצות ששרש לפי הוא הענין
שבכתר כתר שנק' העליון ורצון התענוג
להיות ממשיכין עושין פי' רש"מ עושין ישראל וכמאמר
שינוי ה"ז רצון לו להיות באמת כי הרצון פנימיות לו
לרצון רצון מבחי' גם למעלה הוא עצמו דמצד והתפעלות
אך כו' גדול צמצום ע"י להיות הוצרך דמע"ב ברצון כמו
וממשיכין עושין שישראל הוא שבמצות הפנימי ברצון
בריתי לא אם וז"ש למע"ב החיצוני הרצון נמשך וממילא
ודוקא גשמי וזמן במקום הן המצות וגם רש"מ נק' ואז כו'
מלובש דוקא בזה ומקום בזמן גשמי בעשי' שהן מפני
להיות הקב"ה נתאוה כמא' והרצון התענוג ועצמות פנימית
כנ"ל עבמ"ת מעשה דסוף משום דוקא בתחתונים דירה לו
צריך מטה למטה המלובש זה רצון לו להיות וכדי וד"ל

גם מהיות שלמעלה אא"ס ועצמות מפנימית זה לעורר
שרשו למטה המצוה עשי' ונמצא כו' דמע"ב לרצון מקור
עם הגג שמחבר העמוד כמו וה"ז כו' מעלה למעלה אחוז
ומטה מעלה חיבור הן המצו' כך יחד ומטה מעלה הקרקע
מעלה למעלה שהוא אא"ס פנימית בחי' שיהי' דהיינו יחד

דיר לו להיות פנימיתיתחבר ע"י והוא מטה למטה ה
נק' וע"כ למטה שמלובש למעלה ה' שבמצות רצה"ע
אור עמודי תר"ך בשם דרבנן וז"מ דאורייתא מצות תרי"ג
אא"ס ועצמיות פנימי' שורה שבו הכתר בחי' הוא ותר"ך
אור דתורה העליונים פנים מאור גם למעלה שזהו ב"ה
שמחמתו כנ"ל הנפש את שמשיב דקטרת הריח ענין והוא
ישמח וקטרת שמן בפי' כנ"ל הפנים הארת ממילא נעשה

וד"ל: כו' לב
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עמיתךÈÎÂ(של"ו) מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו
וממכר במקח לדון מ"ע זו י"ד), כ"ה (ויקרא
הלוקח שמשמשך המשיכה או הכסף קנין דהיינו ככתוב
הכסף לו ליתן מחוייב ואח"כ שלו הוא הרי החפץ את
דב"מ רפ"ד במשנה הערוכה הלכה פסק וכידוע המגיע
הזהב תני דמ"ה ובגמ' רש"י וכדפי' הכסף את קונה הזהב

ס"ל שם יוחנן ור' כו', לעולם מעות הוא שכסף לפי מחייב
אבל החפץ את קנה הכסף שבנתינת ג"כ קונות מעות דד"ת
וביאור קצ"ח: סי' בחו"מ קי"ל והכי משיכה בעי מד"ס
וארץ שמים קונה כתיב ית' בו הנה למעלה זה ענין
עפ"י הם קניניו וכל הכל, קונה וכן י"ט) י"ד (בראשית
בע"ח עפמ"ש יובן והענין ובכסף, במשיכה התורה
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העולמות ולברוא להאציל הפשוט ברצונו כשעלה דמתחלה
שיכירו בריותיו עם להטיב הוא חסד שחפץ מפני רק הי'
א"ע צמצם ולכן הימים כל להם לטוב ותפארתו גדלו
בעבודתם שהם התחתונים במעשה תלוי ואח"כ קו והמשיך
רם ית' דעצמותו ידוע כי והענין האלהות, המשכת גורמים
ממלא עלמין ובחי' מגדר קץ אין עד מדריגות רבבות ונשא
נק' העולמות לתוך ומאיר שנמשך הקו כי פי' וסובב
הגדול העיגול שהוא לו וסובב המקיף הא"ס ואור ממכ"ע
סוכ"ע נק' הצמצום מן ולמעלה פנוי המקום מן שלמעלה
לבד מקיף בבחי' בהם מאיר שהוא ע"י העלמין את שמחי'
באמת הנה פמ"ח בלק"א כ"ז וכמ"ש הקו לתוך שמאיר וגם
בחי' מהיות קץ אין מעלה מעלה ונשא רם ית' עצמותו
ית' אליו ממש ערוך אין כי ולהקו לעולמות וסובב מקיף
וכמו ב"ה ממנו הארה רק הוא סובב הנק' זו שבחי' אלא
אור נראה באורך וז"ש המאור עצמיות מערך שאינו הזיו
הקו אנחנו ונראה הסובב, הוא באורך פי' י') ל"ו (תלים
הסובב מן בעלמא הארה שהוא העלמין בתוך המתלבש
העליונים העולמות בראשית (וזהו דהארה הארה הוא וא"כ
כו' לבד הקו הארת מאיר באצי' אבל בא"ק דהיינו
חד וגרמוהי איהו וחיוהי איהו המתחיל במאמר וכמבואר
א' (בראשית אור יהי אלקים ויאמר וז"ש באגה"ק) יעו"ש
בחי' ע"י שנמשך הקו סוד הוא קדמאה אור פי' ג')
אורחא דלאו בזהר וכמ"ש אלקים שז"ס בתחלה הצמצום

לאש רקיעדמלכא יהי אור יהי ולומר דהדיוטא במילין תעי
דהדיוטא מילי' שנק' העולמות התהוות בחי' שהוא כו'
שעליו הקו שלפני האור שהוא הסובב בחי' ואפי' ית' אצלו
להבראות יכול אחד במאמר והלא באמרם רז"ל כיוונו
נבראו א' במחשבה בר"מ מ"ש וכענין מ"א) פ"ה (אבות
שמקיף סובב הנק' ית' הארתו על שכוונתם העולמות כל
הדורות כל סוף עד ומביט וצופה עד"מ א' בסקירה לכולם
באמת הנה פרטיהם ופרטי העולמות כל כלולים בה שהרי
ית' עצמו שמשפיל והשפלה ית' קמי' גדולה ירידה היא
וז"ס העולמות לחיות מקור להיות דהדיוטא במילין
(מגילה ענותנותו מוצא אתה שם גדולתו במקום מארז"ל
סוכ"ע ית' שהוא מה שהוא עצמה שהגדולה פי' א') ל"א
הוא ית' קמי' באמת הנה רבה גדולה אצלינו שזהו וממכ"ע
להיות עצמו להשפיל ענותנותו שזהו אלא עצומה השפלה
לדבר המלך עצמו שישפיל כמו וממלא בסובב גדול נק'
הי' בתחלה זו והמשכה ירידה והנה כו' נבזה איש עם
עם להטיב ענוה ובבחי' הוא חסד חפץ כי ומעצמו מאיליו
ע"י שהם התחתונים במעשה תלוי ואח"כ הערך קטני
ומרירו לנהורא חשוכא אתהפכא כד שלהם אתעדל"ת
בבחי' נמשך להיות ב"ה אא"ס הארת ימשיכו למיתקא
שאת ביתר ועצום גדול בגילוי ממלא בבחי' ומשם סובב
סוד והוא שרש, בסוד מתחלה הנמשך ההארה על עז ויתר

קונה ית' שה' קנין הנק' וזהו העיקר, על מרובה תוספת
כסף להם שנותן סגולתו עם מישראל ובפרט מהתחתונים
תכסף אליו אשר הא"ס אורו והתגלות המשכת סוד הוא
סוד הוא מהם שמקבל החפץ בעבור חי כל נפש
ענין וביאור לנהורא, חשוכא מהתהפכות האתעדל"ת
א') כ"ה (תלים אשא נפשי ה' אליך כמ"ש הוא האתעדל"ת
שנמשכה היא טהורה בי שנתת נשמה כי שמתבונן ע"י
יצרתה בראתה אתה השתלשלות ע"י עילאה טהירו מבחי'
אחזירנה וא"כ כו' ממני ליטלה עתיד ואתה בי"ע נפחתה
נפשו להעלות ממש בחייו ומואס זמנה קודם ית' אליו
ה' את החיים בצרור צרורה להיות טה"ע חוצבה למקור
עי"ז לעורר אתעדל"ת נק' היא זו אהבה שבחי' ממש
החפץ מושך ית' שהוא המשיכה וז"ס ב"ה אא"ס המשכת
וה"ז מ"ן בבחי' ממקומה עולת האדם שנפש כלומר
דהיינו לרשות מרשות דפרודא מטורי והגבהה העלאה
הארץ עם רבים בסוד הקליפות שהם מרה"ר היציאה
שם בחו"מ וכמ"ש עולם של יחידו לרה"י ה') ה' (שמות
והעלאת המשיכה עיקר כי ברה"ר קונה אינה שמשיכה ס"ט
נפשי ה' אליך כדכתיב דפרודא מעלמא לצאת הוא מ"ן
כי כסף נותן ית' הוא המשיכה ואחר א') כ"ה (תלים אשא
בבחי' שהוא ההתבוננות מן הבאה הנ"ל אהבה בחי' הנה

וקצבה בחי'גבול יש אמנם זוטא אהבה ונק' ההשגה לפי
כלי יכול לא כי הגוף מגדרי ולצאת גבול בלי רבה אהבה
מתנה בבחי' מלמעלה מאיליה הבאה וזוהי להכיל הלב
העלאת בחי' שהיא הנ"ל זוטא אהבה קדימת ע"י והיינו
העולמות בכל ב"ה אא"ס גלוי מלמעלה ממשיך ועי"ז מ"ן
נפשו על להפליא עד ועצומה רבה הארה מאיר ומשם
זו והמשכה מעלתה, כפי דאבי"ע בי"ס המושרשת הפרטי'
אשר האדם בנפש זו אה"ר יבא וממנה מ"ד בשם הנק' היא
דימינא מסט' והן רבה ואהבה כוסף מל' הכסף וז"ס בגוף
ורחימו דחילו בחי' ד' ברע"מ מ"ש וז"ס כו' חסד איש כהן
נפשך בכל ומ"ד מ"ן ואה"ר אה"ז דהיינו ודחילו רחימו
מל' וכנען כנען, ארץ ישראל ארץ נק' ועש"ז מאדך. ובכל
רוב כי ח') י"ב (הושע מרמה מאזני בידו כנען כמ"ש סוחר
ניצוצין רפ"ח העלא' ענינם שכולם בארץ תלויות המצות
הקו מלפני ב"ה אא"ס גלוי נמשך ועי"ז בשבה"כ שנפלו
במצותיו. שקדשנו הקדושה שז"ס החלל לתוך מאיר להיות
אהבתיך עולם אהבת וכמ"ש המשיכה היא ההעלאה והנה
שהאהבה בארוכה וכנ"ל ב') ל"א (ירמי' חסד משכתיך ע"כ
הבאה וההמשכה מ"ן ונק' משיכה נק' מהתבוננות הבאה
ששם כנען בארץ הוא וכ"ז הקדשים כסף ונק' מ"ד נק' עי"ז
הנק' הנ"ל הניצוצות עיקרי ששם לפי הזה המסחר עיקר
ר' דעת נת"ל והנה ישראל: ארץ נקראת הבירור ואחר מ"ן
נותנים לפעמים כי והענין קונות מעות שד"ת יוחנן
המשכת ג"כ למעלה יש וכן המשיכה קודם הכסף הסוחרים
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העולמות ולברוא להאציל הפשוט ברצונו כשעלה דמתחלה
שיכירו בריותיו עם להטיב הוא חסד שחפץ מפני רק הי'
א"ע צמצם ולכן הימים כל להם לטוב ותפארתו גדלו
בעבודתם שהם התחתונים במעשה תלוי ואח"כ קו והמשיך
רם ית' דעצמותו ידוע כי והענין האלהות, המשכת גורמים
ממלא עלמין ובחי' מגדר קץ אין עד מדריגות רבבות ונשא
נק' העולמות לתוך ומאיר שנמשך הקו כי פי' וסובב
הגדול העיגול שהוא לו וסובב המקיף הא"ס ואור ממכ"ע
סוכ"ע נק' הצמצום מן ולמעלה פנוי המקום מן שלמעלה
לבד מקיף בבחי' בהם מאיר שהוא ע"י העלמין את שמחי'
באמת הנה פמ"ח בלק"א כ"ז וכמ"ש הקו לתוך שמאיר וגם
בחי' מהיות קץ אין מעלה מעלה ונשא רם ית' עצמותו
ית' אליו ממש ערוך אין כי ולהקו לעולמות וסובב מקיף
וכמו ב"ה ממנו הארה רק הוא סובב הנק' זו שבחי' אלא
אור נראה באורך וז"ש המאור עצמיות מערך שאינו הזיו
הקו אנחנו ונראה הסובב, הוא באורך פי' י') ל"ו (תלים
הסובב מן בעלמא הארה שהוא העלמין בתוך המתלבש
העליונים העולמות בראשית (וזהו דהארה הארה הוא וא"כ
כו' לבד הקו הארת מאיר באצי' אבל בא"ק דהיינו
חד וגרמוהי איהו וחיוהי איהו המתחיל במאמר וכמבואר
א' (בראשית אור יהי אלקים ויאמר וז"ש באגה"ק) יעו"ש
בחי' ע"י שנמשך הקו סוד הוא קדמאה אור פי' ג')
אורחא דלאו בזהר וכמ"ש אלקים שז"ס בתחלה הצמצום

לאש רקיעדמלכא יהי אור יהי ולומר דהדיוטא במילין תעי
דהדיוטא מילי' שנק' העולמות התהוות בחי' שהוא כו'
שעליו הקו שלפני האור שהוא הסובב בחי' ואפי' ית' אצלו
להבראות יכול אחד במאמר והלא באמרם רז"ל כיוונו
נבראו א' במחשבה בר"מ מ"ש וכענין מ"א) פ"ה (אבות
שמקיף סובב הנק' ית' הארתו על שכוונתם העולמות כל
הדורות כל סוף עד ומביט וצופה עד"מ א' בסקירה לכולם
באמת הנה פרטיהם ופרטי העולמות כל כלולים בה שהרי
ית' עצמו שמשפיל והשפלה ית' קמי' גדולה ירידה היא
וז"ס העולמות לחיות מקור להיות דהדיוטא במילין
(מגילה ענותנותו מוצא אתה שם גדולתו במקום מארז"ל
סוכ"ע ית' שהוא מה שהוא עצמה שהגדולה פי' א') ל"א
הוא ית' קמי' באמת הנה רבה גדולה אצלינו שזהו וממכ"ע
להיות עצמו להשפיל ענותנותו שזהו אלא עצומה השפלה
לדבר המלך עצמו שישפיל כמו וממלא בסובב גדול נק'
הי' בתחלה זו והמשכה ירידה והנה כו' נבזה איש עם
עם להטיב ענוה ובבחי' הוא חסד חפץ כי ומעצמו מאיליו
ע"י שהם התחתונים במעשה תלוי ואח"כ הערך קטני
ומרירו לנהורא חשוכא אתהפכא כד שלהם אתעדל"ת
בבחי' נמשך להיות ב"ה אא"ס הארת ימשיכו למיתקא
שאת ביתר ועצום גדול בגילוי ממלא בבחי' ומשם סובב
סוד והוא שרש, בסוד מתחלה הנמשך ההארה על עז ויתר

קונה ית' שה' קנין הנק' וזהו העיקר, על מרובה תוספת
כסף להם שנותן סגולתו עם מישראל ובפרט מהתחתונים
תכסף אליו אשר הא"ס אורו והתגלות המשכת סוד הוא
סוד הוא מהם שמקבל החפץ בעבור חי כל נפש
ענין וביאור לנהורא, חשוכא מהתהפכות האתעדל"ת
א') כ"ה (תלים אשא נפשי ה' אליך כמ"ש הוא האתעדל"ת
שנמשכה היא טהורה בי שנתת נשמה כי שמתבונן ע"י
יצרתה בראתה אתה השתלשלות ע"י עילאה טהירו מבחי'
אחזירנה וא"כ כו' ממני ליטלה עתיד ואתה בי"ע נפחתה
נפשו להעלות ממש בחייו ומואס זמנה קודם ית' אליו
ה' את החיים בצרור צרורה להיות טה"ע חוצבה למקור
עי"ז לעורר אתעדל"ת נק' היא זו אהבה שבחי' ממש
החפץ מושך ית' שהוא המשיכה וז"ס ב"ה אא"ס המשכת
וה"ז מ"ן בבחי' ממקומה עולת האדם שנפש כלומר
דהיינו לרשות מרשות דפרודא מטורי והגבהה העלאה
הארץ עם רבים בסוד הקליפות שהם מרה"ר היציאה
שם בחו"מ וכמ"ש עולם של יחידו לרה"י ה') ה' (שמות
והעלאת המשיכה עיקר כי ברה"ר קונה אינה שמשיכה ס"ט
נפשי ה' אליך כדכתיב דפרודא מעלמא לצאת הוא מ"ן
כי כסף נותן ית' הוא המשיכה ואחר א') כ"ה (תלים אשא
בבחי' שהוא ההתבוננות מן הבאה הנ"ל אהבה בחי' הנה

וקצבה בחי'גבול יש אמנם זוטא אהבה ונק' ההשגה לפי
כלי יכול לא כי הגוף מגדרי ולצאת גבול בלי רבה אהבה
מתנה בבחי' מלמעלה מאיליה הבאה וזוהי להכיל הלב
העלאת בחי' שהיא הנ"ל זוטא אהבה קדימת ע"י והיינו
העולמות בכל ב"ה אא"ס גלוי מלמעלה ממשיך ועי"ז מ"ן
נפשו על להפליא עד ועצומה רבה הארה מאיר ומשם
זו והמשכה מעלתה, כפי דאבי"ע בי"ס המושרשת הפרטי'
אשר האדם בנפש זו אה"ר יבא וממנה מ"ד בשם הנק' היא
דימינא מסט' והן רבה ואהבה כוסף מל' הכסף וז"ס בגוף
ורחימו דחילו בחי' ד' ברע"מ מ"ש וז"ס כו' חסד איש כהן
נפשך בכל ומ"ד מ"ן ואה"ר אה"ז דהיינו ודחילו רחימו
מל' וכנען כנען, ארץ ישראל ארץ נק' ועש"ז מאדך. ובכל
רוב כי ח') י"ב (הושע מרמה מאזני בידו כנען כמ"ש סוחר
ניצוצין רפ"ח העלא' ענינם שכולם בארץ תלויות המצות
הקו מלפני ב"ה אא"ס גלוי נמשך ועי"ז בשבה"כ שנפלו
במצותיו. שקדשנו הקדושה שז"ס החלל לתוך מאיר להיות
אהבתיך עולם אהבת וכמ"ש המשיכה היא ההעלאה והנה
שהאהבה בארוכה וכנ"ל ב') ל"א (ירמי' חסד משכתיך ע"כ
הבאה וההמשכה מ"ן ונק' משיכה נק' מהתבוננות הבאה
ששם כנען בארץ הוא וכ"ז הקדשים כסף ונק' מ"ד נק' עי"ז
הנק' הנ"ל הניצוצות עיקרי ששם לפי הזה המסחר עיקר
ר' דעת נת"ל והנה ישראל: ארץ נקראת הבירור ואחר מ"ן
נותנים לפעמים כי והענין קונות מעות שד"ת יוחנן
המשכת ג"כ למעלה יש וכן המשיכה קודם הכסף הסוחרים

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



c"agקעו i`iyp epizeax zxezn

סיוע צ"ל אתעדל"ת שיהי' כדי שגם כידוע מ"ן לעורר מ"ד
ברכות וז"ס כו' עוזרו אלמלא כי מלמעלה תחלה והמשכה
נמשך ועי"ז המ"ן העלאת היא שעושה המצוה כי המצות
והמשכה בריכה ל' היא שבתחלה והברכה מ"ד אח"כ
עובר צ"ל ולכן ההעלאה להיות ועוז כח ליתן מלמעלה
גמור קנין הוא שד"ת לר"י וס"ל דייקא לעשייתן
סוד שהוא מ"ן העלא' יהי' בודאי הרי זה מ"ד שמשנמשך
לדברי עכו"ם (ומ"מ כנ"ל לרשות מרשות והיציאה הקנין
קליפות מג' נמשכים הם כי במשיכה אלא מקנה אינו ר"י

קנין ואינו מאד עד קשה מהם והבירור לגמרי הטמאות
לאור החשך שנהפך בפו"מ ההעלאה שנגמר עד אלא גמור
מסתיר שהגוף אלא ממעל אלוה חלק שהם ישראל משא"כ
והוא עוזרו להיות מלמעלה ועוז כח שנמשך מיד הנה
נפלאות יראנו וה' הקנין, יוגמר בודאי מ"ן המעלה המ"ד
אמת ודאי ג"כ ר"ל ודעת האמת), בדרך וידריכנו מתורתו
כנ"ל ר"י דעת עפ"י זה שביארנו אלא דא"ח ואלו אלו כי
פסח בהלכות הח"י וכמ"ש לדינא עיקר הפוסקים שתפסוהו

סקי"ג: תמ"ח סי'

xknne gwna oecl devn

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ì�Ó‡שהיא הגם דאהרן, אה"ר המשכת להיות בכדי
לאדם זה נותנים אין הנה מ"מ גבול, בלי בעצם
להתגלות ההוא האדם שבכח הטבעית אהבה ערך לפי כ"א
באחד המאריך כל וכמארז"ל כו', אחד בה' ההתבוננות ע"י
איך ההתבוננות הוא אחד פי' ושנותיו, ימיו לו מאריכין
וד"ר, וארץ ז"ר שנבראו שהגם חשיב, כלא קמי' דכולא
עולם, של אלופו ב"ה אוא"ס לגבי בתכלית בטלי' הם מ"מ

הרוחנ לגבי הגשמיות ביטול כמוכה,כמשנ"ת מי בד"ה יות
שום יש שלא הא' המקור עד גבוה מעל בגבוה יובן ועד"ז
פי' באחד מאריך וכאשר ית'. זולתו אמיתי מציאות
יוצא זה לפ"ע האריכות ערך שלפי ההתבוננות, באריכות
מאריכין אזי כו', הגילוי אל מהעלם הטבעית האהבה אצלו
חסדו, ה' יצוה יומם כמ"ש חסד בחי' הוא יום פי' ימיו, לו
לו מאריכי' ופי' החסד, איש דאברהם אהבה בחי' והיא
שלמעלה חסד ורב בחי' הוא א"א מבחי' לו שנמשך ימיו
דוקא, באחד כשמאריך דוקא זהו מ"מ אמנם כו'. מהחכ'
לענין וכמו"כ כו'. אוהבי דאברהם האהבה בחי' היא
א"ע מייגע כאשר כ"א יר"ע בחי' לאדם נותנים אין היראה,
לו נותנים ביר"ת עבודתו לפ"ע ואז עכ"פ, יר"ת בבחי'
מורא לו ואתנם ה') ב' (מלאכי וכמ"ש עילאה. יראה בחי'
לו ואתנם על קאי שויראני הוא הפשוט שפי' הגם ויראני,
בבחי' ויראני שכאשר י"ל מ"מ רש"י, שפי' וכמו מורא,
וע' כו', יר"ע בחי' היינו מורא לו ואתנם אז עכ"פ יר"ת

בלבו, שהי' המורא בעבור לו נתתים אלה את שפי' במצ"ד
שהי' המורא מפני זהו השבט ראש לאהרן שנתן מה שכל
בהקדמת תלוי יר"ע נתינת שענין י"ל שפיר א"כ בלבו.
ואהבת וז"ע יר"ע, בחי' לו נותנים היר"ת שלפ"ע יר"ת,

כו'. היראה לרבות את
‰�‰Âכה"ג דאהרן אה"ר מעלת מאד גדלה כי להיות

צריך לכן האצי', שלפני חסד ורב מבחי' שהיא
הנ"ל, להאה"ר לבושי' שהם בגדי' לשמונה הכה"ג
וד' הוי' דש' אותיות ד' כנגד הם בד"כ בגדים (והשמונה
דתומ"צ הלבושי' בחי' הוא ובכלל אד'), דש' אותיות
אהבה אור גילוי לקבל שיוכל להנפש לבושי' שנעשי'
בתוך משה ויבא בענין במ"א מ"ש וכענין זו, העליונה
להשיג, יוכל וע"י שבו לבוש בחי' הוא שהענן הענן,
כי הגם שלמה, משלי המשל ע"י השכל השגת וכענין
המשל ע"י יכולים עכ"ז לגמרי זר מדבר הוא המשל
י"ל יותר לכן מלמטלמ"ע, הוא שכ"ז רק הנמשל, להשיג
להתגלות יוכל כן הדבור, אותיות ע"י האהבה גילוי כענין
ה' דבר ע"י מהשתלשלות שלמעלה האה"ר בחי' גם
אתכם אהבתי פי' ה', אמר אתכם אהבתי וזהו דתומ"צ.

העליו אהבה בחי' היאהיא כי אם מלמעלה הנמשכת נה
בחי' הוא ה' אמר ע"י מ"מ השתלשלות, מסדר למעלה
אה"ר בחי' גם להתגלות ונתלבש בא ע"י דתומ"צ הדבור

זו.
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ÈÎוצ"ל מוסר. תוכחות חיים ודרך אור ותורה מצוה נר
התורה מלבד חיים דרך איזהו חיים ודרך ענין מהו
לנר המצוה שהמשיל מה והנה קודם. האמור' והמצוה
יחידי נר היינו נר דפי' בתחלתו בשל"ה פי' לאור והתורה
בסוטה ארז"ל ועד"ז גדולה מדורה הוא ואור נר נקרא שזה
אור ותורה מצוה נר כי יוסי בר' מנחם ר' דרש ע"א דכ"א
המצוה את באור התורה ואת בנר המצוה את הכתוב תלה
מצוה אף שעה לפי אלא מגינה אינה נר מה לך לומר בנר
מה לך לומר באור התורה ואת שעה לפי אלא מגינה אינה
משמע ולפ"ז כו'. לעולם מגינה תורה אף לעולם מגין אור
עמוד שעלה כיון ממש"ש וכ"מ היום אור היינו דאור
דאור מדורה בשל"ה כמ"ש ולא בפרש"י, וע"ש כו' השחר
מה ילהק"ת זה ולהבין גדולה. ממדורה גם עדיף היום
מבחי' היא שההתהוות עשה ה' חפץ אשר כל כת' שפעם
וכמא' נעשו שמים הוי' בדבר כתי' ופעם ה' ורצון חפץ
בחפץ נברא ולא ודבור מאמר שהי' העולם נברא בע"מ

לבד. ורצון
ÔÈ�Ú‰Âוצורה חומר יש דבר שלכל נודע הנה כי הוא

השמים כמו בכלל הדבר גוף עצם הוא שהחומר
כמו הדבר ותמונת ציור הוא וצורה בכלל הארץ או בכלל
והנה כו'. במראה הציור וכן כדורי הוא שהשמים מה
נתהווה אור יהי שבמאמר ובע"מ, ה' בדבר נברא החומר
מאין הרקיע נתהווה רקיע יהי במאמר וכן ליש מאין האור

נעשה היא ובצלמו בדמותו הרקיע צורת אופן אבל ליש,
כל וז"ש מא' או בדבור גילוי לכלל בא שלא ה' בחפץ
ונברא נברא כל ציור בחי' דהיינו עשה ה' חפץ אשר
מ"ש ג"כ וזהו כו'. ה' חפץ מבחי' שזהו שלמטה בנבראים
שהוא הדבר ציור בבחי' ג"כ דהיינו עשית בחכמה כולם
והיינו בחכמה האדם את יצר אשר וכמו חכ' מבחי'
בכדי כי כו'. חכ' בחי' ע"י הוא ורצון חפץ בחי' דהמשכ'
בנבראים ממש פעולה נעשה יהי' ה' ורצון חפץ שמבחי'
כו', ובצלמם בדמותם שחלוקים דוקא התחלקות ובבחי'
אמנם כו'. חכמה בבחי' הרצון בחי' התלבשות ע"י הוא
מ"ח כח בחי' והוא הע"ס מכל שלמעלה בחכמה דוקא
הוא למעלה החכמה ושרש כו'. ב"ה אוא"ס שורה שבחכ'
בשעלו מדד מי כו' המדה קו דקרדוניתא בוצינא בחינת
נברא כל יהי' ומה איך המדידה נעשה החכ' שע"י כו' מים
בע"ח מ"ש יובן ובזה כו'. ה' ורצון חפץ בחי' כפי ונברא
תמיד, העולמות להחיות כדי תדירי הוא או"א דיחוד
ה' דבר ע"י הוא העולמות חיות שהרי מובן אינו דלכאורה
כי מובן הנ"ל ולפי דאו"א, תדירי היחוד לזה נצרך ומה
ענין וזהו כו'. הצורה נמשך שמשם עשית בחכמה כולם
ע"ב דקע"ט תצוה ר"פ בזהר ופי' כולם את מחיה ואתה
שהוי"ו דהיינו כחדא כליל תתאה ונהורא עילאה נהורא
הנק' הדבור בחי' אל וח"ע ה' חפץ מבחי' המשכה הוא

כולם. את מחיה להיות אתה
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בעצם, א"ס שהוא אור הנפש. להתפעלות מביאה הכל, את מחיה האלקי שהאור התבוננות
א"ס הוא כי שינוי, אין המחיה באור בגוף. הנשמה כמו משתנה ואינו סוף אין עד מתפשט

תכלית אין עד למטה נמשך הוא ולכן בעצם, ופשוט

ּדהארתp‰Â‰יד) ּכתיב, ּכּלם" את מחּיה "ואּתה זאת, ּבכל ¿ƒ≈ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּכל את ּולהחיֹות להּוֹות נמׁש הרי אלקי ְְְֱֲֲִִֵֶַַָָֹאֹור
ך, סימן הּקדׁש ּבאּגרת וכדאיתא ליׁש, מאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנבראים
ונעׂשים ונֹוצרים הּנבראים ּבכל הּוא ּדהארה ּדהארה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָּדהארה
הּנבראים, ּבכל ׁשּנמׁש אלקי והחּיּות האֹור ׁשהּוא ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹכּו',

ּכּנים",15ּוכמאמר ּביצי עד ראמים מּקרני ּומפרנס "הּזן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָ
ּתחּתֹוניםּדהא הּיֹותר ּבּמדרגֹות ּגם ונמׁש מאיר והחּיּות ֹור ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָ

אּתה ׁשם ׁשמים אּסק "אם ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשפלים, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּיֹותר
הוי' ּבגדּלת ּגדֹולה התּבֹוננּות ּדזהּו הּנּך", ּׁשאֹול ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻואּציעה
עד למדרגה מּמדרגה ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנמׁש
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ÈÎוצ"ל מוסר. תוכחות חיים ודרך אור ותורה מצוה נר
התורה מלבד חיים דרך איזהו חיים ודרך ענין מהו
לנר המצוה שהמשיל מה והנה קודם. האמור' והמצוה
יחידי נר היינו נר דפי' בתחלתו בשל"ה פי' לאור והתורה
בסוטה ארז"ל ועד"ז גדולה מדורה הוא ואור נר נקרא שזה
אור ותורה מצוה נר כי יוסי בר' מנחם ר' דרש ע"א דכ"א
המצוה את באור התורה ואת בנר המצוה את הכתוב תלה
מצוה אף שעה לפי אלא מגינה אינה נר מה לך לומר בנר
מה לך לומר באור התורה ואת שעה לפי אלא מגינה אינה
משמע ולפ"ז כו'. לעולם מגינה תורה אף לעולם מגין אור
עמוד שעלה כיון ממש"ש וכ"מ היום אור היינו דאור
דאור מדורה בשל"ה כמ"ש ולא בפרש"י, וע"ש כו' השחר
מה ילהק"ת זה ולהבין גדולה. ממדורה גם עדיף היום
מבחי' היא שההתהוות עשה ה' חפץ אשר כל כת' שפעם
וכמא' נעשו שמים הוי' בדבר כתי' ופעם ה' ורצון חפץ
בחפץ נברא ולא ודבור מאמר שהי' העולם נברא בע"מ

לבד. ורצון
ÔÈ�Ú‰Âוצורה חומר יש דבר שלכל נודע הנה כי הוא

השמים כמו בכלל הדבר גוף עצם הוא שהחומר
כמו הדבר ותמונת ציור הוא וצורה בכלל הארץ או בכלל
והנה כו'. במראה הציור וכן כדורי הוא שהשמים מה
נתהווה אור יהי שבמאמר ובע"מ, ה' בדבר נברא החומר
מאין הרקיע נתהווה רקיע יהי במאמר וכן ליש מאין האור

נעשה היא ובצלמו בדמותו הרקיע צורת אופן אבל ליש,
כל וז"ש מא' או בדבור גילוי לכלל בא שלא ה' בחפץ
ונברא נברא כל ציור בחי' דהיינו עשה ה' חפץ אשר
מ"ש ג"כ וזהו כו'. ה' חפץ מבחי' שזהו שלמטה בנבראים
שהוא הדבר ציור בבחי' ג"כ דהיינו עשית בחכמה כולם
והיינו בחכמה האדם את יצר אשר וכמו חכ' מבחי'
בכדי כי כו'. חכ' בחי' ע"י הוא ורצון חפץ בחי' דהמשכ'
בנבראים ממש פעולה נעשה יהי' ה' ורצון חפץ שמבחי'
כו', ובצלמם בדמותם שחלוקים דוקא התחלקות ובבחי'
אמנם כו'. חכמה בבחי' הרצון בחי' התלבשות ע"י הוא
מ"ח כח בחי' והוא הע"ס מכל שלמעלה בחכמה דוקא
הוא למעלה החכמה ושרש כו'. ב"ה אוא"ס שורה שבחכ'
בשעלו מדד מי כו' המדה קו דקרדוניתא בוצינא בחינת
נברא כל יהי' ומה איך המדידה נעשה החכ' שע"י כו' מים
בע"ח מ"ש יובן ובזה כו'. ה' ורצון חפץ בחי' כפי ונברא
תמיד, העולמות להחיות כדי תדירי הוא או"א דיחוד
ה' דבר ע"י הוא העולמות חיות שהרי מובן אינו דלכאורה
כי מובן הנ"ל ולפי דאו"א, תדירי היחוד לזה נצרך ומה
ענין וזהו כו'. הצורה נמשך שמשם עשית בחכמה כולם
ע"ב דקע"ט תצוה ר"פ בזהר ופי' כולם את מחיה ואתה
שהוי"ו דהיינו כחדא כליל תתאה ונהורא עילאה נהורא
הנק' הדבור בחי' אל וח"ע ה' חפץ מבחי' המשכה הוא

כולם. את מחיה להיות אתה
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בעצם, א"ס שהוא אור הנפש. להתפעלות מביאה הכל, את מחיה האלקי שהאור התבוננות
א"ס הוא כי שינוי, אין המחיה באור בגוף. הנשמה כמו משתנה ואינו סוף אין עד מתפשט

תכלית אין עד למטה נמשך הוא ולכן בעצם, ופשוט

ּדהארתp‰Â‰יד) ּכתיב, ּכּלם" את מחּיה "ואּתה זאת, ּבכל ¿ƒ≈ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּכל את ּולהחיֹות להּוֹות נמׁש הרי אלקי ְְְֱֲֲִִֵֶַַָָֹאֹור
ך, סימן הּקדׁש ּבאּגרת וכדאיתא ליׁש, מאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנבראים
ונעׂשים ונֹוצרים הּנבראים ּבכל הּוא ּדהארה ּדהארה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָּדהארה
הּנבראים, ּבכל ׁשּנמׁש אלקי והחּיּות האֹור ׁשהּוא ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹכּו',

ּכּנים",15ּוכמאמר ּביצי עד ראמים מּקרני ּומפרנס "הּזן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָ
ּתחּתֹוניםּדהא הּיֹותר ּבּמדרגֹות ּגם ונמׁש מאיר והחּיּות ֹור ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָ

אּתה ׁשם ׁשמים אּסק "אם ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשפלים, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּיֹותר
הוי' ּבגדּלת ּגדֹולה התּבֹוננּות ּדזהּו הּנּך", ּׁשאֹול ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֻואּציעה
עד למדרגה מּמדרגה ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנמׁש
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ּגם ואדם אדם ּכל ּוביכלת ׁשפלים, הּיֹותר ּברּואים ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹמדרגת
הוי' ּגדּלת ׁשרֹואה זאת, לידע ּביֹותר (וכמבארהּפׁשּוט ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

כּו' הוי' "ּגדֹול ּבענין הּנ"ל "וארא" הּמתחיל ּדּבּור ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָּב[מאמר]

כּו') הּנבראים מרּבּוי הוי' ּגדּלת אלקינּו", זֹוּבעיר והתּבֹוננּות , ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵַַָָָֹֻ
מּמׁש, ּבמּוחׁש ׁשרֹואים מּזה ּבּנפׁש, ּגדֹולה התּפעלּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשה
אין ּכן על ּבעצם, סֹוף אין הּוא ׁשהאֹור לפי הּוא זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָוכל
עד וההׁשּתלׁשלּות הּמדרגֹות ּברּבּוי להתּפּׁשטּותֹו ּכן ּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַסֹוף
ּומתּפּׁשט נמׁש ׁשהּוא מקֹום ּובכל כּו', מּמׁש מּטה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלמּטה
הּנׁשמה ּכדמיֹון ּדאינֹו ּכלל, והׁשּתּנּות ּבהתּפעלּות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאינֹו
האֹור אבל הּגּוף, מּמקרי מתּפעלת הרי ּדהּנׁשמה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגּוף,
ּומה ּכלל, מׁשּתּנה ואינֹו מתּפעל אינֹו והמהּוה המחּיה ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹאלקי
מה והינּו ההתלּבׁשּות, ידי על ּבהאֹור ׁשּנּוי להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּׁשּיכֹול
ׁשּבבחינת ּבהחּיּות רק הּוא ׁשּנּוי, איזה ּפֹועל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּׁשההתלּבׁשּות
ּדבריאה מהּכלים הּוא ּכח ּבבחינת ׁשהּוא ּדחּיּות וידּוע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹּכח,
ּבבחינת הם הרי עׂשּיה יצירה ּדבריאה ּדכלים עׂשּיה, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָיצירה
הן הּיׁש ּדראׁשית הּנ"ל הּקדׁש ּבאּגרת וכדאיתא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמציאּות,
הּׁשּנּוי ּבהם ׁשּי זה ּומּׁשּום עׂשּיה, יצירה ּדבריאה ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלים
ׁשּנּוי ׁשּום ּבֹו אין המחּיה ּבאֹור אבל ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָוההתּפעלּות,
"אין ׁשּכתּוב ּוכמֹו מתערב, ׁשאינֹו לפי ּכלל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָוהתּפעלּות

ּבּזהר ואיתא ּכהוי'", ולית16קדֹוׁש אינּון, קּדיׁשין יד"ּכּמה ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּדסדר קּדיׁשין ּכּמה ּכמֹו אינֹו הוי' ּדקדֹוׁש ּכהוי'", ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָקדֹוׁש
ׁשּקדֹוׁש הּוא הׁשּתלׁשלּות ׁשּבסדר ּדקּדיׁשין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהׁשּתלׁשלּות,

ּכאׁשר אבל ּבהתלּבׁשּות, ּבאים ׁשאינם הּוא ּוקדּׁשתם ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומבּדל
ּבב הם הרי מהמתלּבׁשים ׁשּנּוי, ּפֹועל ּותפיסא ּתפיסא, חינת ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָ

ּדֹומה ּדאינֹו האֹור, ּבחינת ׁשהּוא הוי' קדֹוׁש ּכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּׁשאין
מתלּבׁש, ּדאינֹו מה והּוא הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַלהּקּדיׁשין
לפי ּתפיסא, ּבבחינת אינֹו הרי ּבהתלּבׁשּות ּבא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָוכאׁשר
ּומּכל ׁשּמאיר, למּטה האֹור ּכדגמת והּוא מתערב, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאינֹו
ּדר ׁשּמאיר האֹור מׁשל, ּדר על ּוכמֹו מתערב. אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמקֹום

ּולבנה ירּקה אדּמה זכּוכית ויׁש חּלּוקים17הּזכּוכית, ּדיׁש , ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֻֻ
ׁשּום ּבֹו יׁש ּובלּתי ּפׁשּוט הּוא הרי האֹור אבל אּלּו, ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָּבמראֹות
ּׁשּמאיר מה רק ׁשהּוא לפי הּזכּוכית, מּמראֹות ּכלל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָמראה
הרי מקֹום מּכל ּבהתלּבׁשּות, ידֹו על מאיר אם וגם ידֹו, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָעל
ּדר יּובן כן ּוכמֹו מתערב. ׁשאינֹו לפי נתּפס, האֹור ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאין
ואין ּכלל, מׁשּתּנה ׁשאינֹו המחּיה אלקי וחּיּות ּבהאֹור ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּדגמא,
אין הּוא ׁשהאֹור לפי הּוא זה וכל וׁשּנּוי, התּפעלּות ׁשּום ְְְְֲִִִֵֶֶַָָּבֹו
אין ּבבחינת הּוא התּפּׁשטּותֹו ּגם הּנה ּכן על ּבעצם, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַסֹוף
אחרֹונֹות הּיֹותר הּמדרגֹות עד הּמדרגֹות ּבכל ׁשּנמׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָסֹוף,
ּבתכלית, ׁשפלים הּיֹותר הּברּואים ּכמֹו ּתחּתֹונֹות, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָוהּיֹותר
מׁשּתּנה, ואינֹו מתּפעל אינֹו נמׁש ׁשהּוא מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּובכל
ּברּבּוי ּבא ּכן על ּבעצם, ּפׁשיטּות ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָולהיֹותֹו
למּטה וזהּו ּכלל, ּגבּול ּובלי ׁשעּור ּבלי מדרגֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהתחּלקּות
ּגם עד ּובגּלּוי ּבהתּפּׁשטּות ׁשהּוא ּתכלית, אין עד ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָמּטה

ּבתכלית. ׁשפלים הּיֹותר ְְְְִִֵֵַַַַָּבּמדרגֹות
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[מאמר]16) ריש השירים שיר תורה לקוטי וראה א. מד, ג חלק
(הראשון). וראינה צאינה המתחיל דיבור

בענין17) ד פרק ד שער בפרדס הובא זכוכית דרך דהארה המשל

שהם מפני לומר יש ולבנה, ירוקה אדומה שתפס ומה הספירות.
השירים שיר תורה לקוטי ב. עא, א חלק זוהר ראה הקווין. בשלשה

יפה. הנך המתחיל דיבור [מאמר] סוף

ואין.יד. (ישנם), הם קדושים כמה

•

mixeaic ihewl

חינוך. נקרא מה סיפור, לכם לספר אני רוצה

אבי קראני לשמונה, רבע כלומר שנים, שבע בן כשהייתי

לאכול, לך אסור בלילה לי: ואמר כיפור יום בערב אליו

ואחרי לאכול, צריך אינך עשרה שתים השעה עד בבוקר

פירוש מה לי והסביר ברצונך. תלוי � עשרה שתים

אם � לי ואמר אבי הוסיף � אלא כיפור, ביום לאכול

ואני אלי תבוא אחד, מאף תבקש אל לאכול, אז תרצה

אז אהיה באם ומשתה, מאכל עבורך באמצעהכנתי

מאף אוכל תבקש אל אך מה, זמן תחכה עשרה, שמונה

ממני. רק אחד

היה ואילך שנה ומאותה היום כל צמתי שנה באותה

העיר: "אבי" המלה (כשאמר וכו'. בפשיטות הכל כבר

אינני שראשית מפני עדן, נשמתו אבי, על אומר אינני

וכו'). הסתלק לא אבי לגבי ושנית כתובות, כותב

הצמחים על רוח, אוצרות הרוחות, נושבות בסוכות

כמו הוא עצרת שמיני האדמה; בתוך עדיין המושרשים

הקטנים מהדשאים מכירים הארץ שיושבי הצמיחה קנה

כמות על הכוונה אין כלומר, שיהיה, הצמיחה אופן את

לפעמים יש שהרי השביעה, ענין על אלא הצמיחה

תבואה אבל היא בכמות, מעטה שהיא למרות שהתבואה

יודעים הצמיחה סדר את וכו'. להיפך גם וכך המשביעה,

גם שזה בחסידות. מתבאר שהוא וכפי מהזוהר, אנו

שבנפש בעבודה והן השנה שבכל הענינים של בעבודה

� השנה בראש העולם מתנהג איך ישאלוני אם האדם.
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עדן בגן בליובאוויטש, שנהגו איך רק יודע אני יודע, אינני

שדובר מה כולם זוכרים בודאי העליון. עדן ובגן התחתון

המתינו בו לחדר קוראים היו הזקן רבנו שחסידי פעם

ישב בו ולחדר התחתון", עדן "גן � ל"יחידות" להיכנס

וחסידות הרבי היו אצלם העליון", עדן "גן � הרבי

בחייך" תראה "עולמך של החיים21המדריגה היה זה ,

הדבר וכך הזה, בעולם שלהם עדן הגן היה וזה שלהם

שמיני אמיתית. בהתקשרות מקושרים חסידים אצל

בשמחת הריקוד ידי על וטפוי"'. ה"מריבוי' הוא עצרת

של מורגש הבלתי העצמי התענוג ממשיכים תורה

ידי על שממשיכים מה שזה סוף, אין של העצמי ההעלם

כשאדם רגליו. לכפות עד שמגיע מה שענינו הריקוד,

� יותר גדולה השמחה וכאשר בידיו, טופח הוא שמח

וסובבת בו חדרה שהשמחה כלומר, ברגליו, רוקד הוא

רגליו. לכפות עד כולו אותו

יושבים וכעת בטל, ישבתי לא הרי הזה בזמן אתמול

הדבר לי גם לכם, מוקשה הדבר הסתם מן שעות. כמה

זה הרי לשינה בקשר בטל, הלכו לא הרי אתמול מוקשה,

ה' ה"חלקי תורה בן יהודי כל אצל הרי זה סדר, כן גם

נפשי" נפשי",22אמרה "אמרה של הזמן הרי ישנו ,

יוד שלא בענין כשיגעים מדברת. הרישהנפש אותו, עים

לו, מתגלה הדבר למעלה, עולה כשהנשמה השינה בשעת

יותר, עליונה דרגא הרי ישנה נפשי". אמרה ה' "חלקי זהו

בהם שמתבוננים האלקיים והענינים שלומדים שהענינים

עולה שהנשמה השינה בשעת הנה וכו' התפלה בשעת

ועמקות פנימיות אז יודעים � חיים לה ושואבת למעלה

כו'). שכר כעין זה (אבל הענינים

מסביב, חשוך בלילה, רכבת, בתחנת פעם ראיתם

קרון כל ושולח מתהלך והשומר מעט, בה אנשים

הרי אחר. למחוז שני וקרון זה למחוז אחד קרון למקומו,

תתאה דעלמא כגוונא עילאה בלילה23"עלמא הנה ,

מסתובבים השינה, בעת עולות כשהנשמות למעלה

אחת כל הנשמות את שולח מיכאל ומלאך מלאכים,

להיכלה.

בוא לו, ואמר היום בשעות ידידו עם נפגש אחד אם

והם פלוני, של ההכרחית להצטרכותו רובלים כמה ונשיג

את מצרפים למעלה המלאכים בלילה הרי והשיגו, הלכו

אחד אם הצדקה; להיכל אותן ושולחים הנשמות שתי

זהו התורה. להיכל אותו שולחים � ביום תורה למד

מובן היה שלא הענין שמתגלה נפשי", אמרה ה' "חלקי

כתיב רבא דרש בענין וכמו וכו',24לו. בו עיניך התעיף

בדרוש הוסבר זה (ענין מכן לאחר הענין לו מתברר

תרצ"א). עצרת שמיני

כשיושבים כעת בטל, ישבתי לא אתמול פנים כל על

מי על בסיכום: להתדבר הרי צריכים זמן, ומקדישים

בעצמם לעשות צריכים חסידים סומכים, אתם

ענין שבלב, עבודה להיות צריכה להתייגע, ומוכרחים

צריכה בעיון, לימוד התפלה, לעבודת ההכנה התפלה,

שכדי יודעים העיון ויודעי שעות, שלש־ארבע להיות

חמש־שש לפחות ללמוד יש בעיון שעות שלש ללמוד

שעות.

יהא מאמן שמן היה מצ'רנוביל נ"ע נחום ר' הצדיק

יהודי כשרואים במוחש, אנו רואים שכן רבה, שמיה

ובבשר בלב בגשמיות פשוט מתווסף � ולומד יושב

אם הרי תורה, לומדי מאות בין יושב הייתי אם הגשמי.

קילו, רבע לי מספיק היה ליום לחם קילו צריכים היו

הקילו. שמינית לי מספיק היה קילו, חצי צריכים היו ואם

שרבותינו כפי אלא פשוט, איש להיות רוצה הייתי

מיכל פשוט. איש של הענין את הבינו הקדושים

מאבי,25שצערבינער רחוק לא סליחות בשעת פעם עמד

אדם היה אבי אבי. בו קינא עיניו, משתי דמעות וזלגו

מקנא אני באמרו: מקנאה, נפלו ולחייו בגשמיות, יפה

בוקר לפנות שתים בשעה קם בעיירתו, היושב במיכל

וכו'. תהלים ואומר

בתשובה, ולחזור לחטוף עוד יכולים יהודים, שמעו

חותמים, � כיפור ביום כותבים, � השנה בראש

בראשית שבת ועד החיים, פתקי מוציאים רבה בהושענא

מההיכל. מוצאים לא עדיין הם

הריני ואמר: שנתאספו העם להמון פנה כך אחר

חלילה מניחים שאינם כאלה כאן ישנם אם לכם, מודיע

כאן יהיו שלא � המשפחה טהרת שומרים ואינם תפילין

אחרי העדן מגן שּולח הראשון אדם שלי. ַבהקפות

יכולים אינם עדן גן ואויר עדן גן שקרקע מפני החטא,

שכינה בתורה ועוסקים שיושבים "עשרה חטא. לסבול

ביניהם" בהתקשרות26שרויה שהם חסידים של קיבוץ ,

שלי בהקפות עדן. גן אויר שם שורה � העולם לאבות

טהרת על שומרים שאינם אלה להיות יכולים לא

אחד במקיף אתי (יחד תפילין מניחים שאינם המשפחה,

מהיום עצמם על יקבלו אם רק להיות), יכולים הם אין �

תפילין. ולהניח המשפחה טהרת על לשמור

סוף.27כתוב כן גם יש לחושך � לחושך" שם "קץ

בריצתכם העולם, וסערת זרם עם הרצים אברכים אתם
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עדן בגן בליובאוויטש, שנהגו איך רק יודע אני יודע, אינני

שדובר מה כולם זוכרים בודאי העליון. עדן ובגן התחתון

המתינו בו לחדר קוראים היו הזקן רבנו שחסידי פעם

ישב בו ולחדר התחתון", עדן "גן � ל"יחידות" להיכנס

וחסידות הרבי היו אצלם העליון", עדן "גן � הרבי

בחייך" תראה "עולמך של החיים21המדריגה היה זה ,

הדבר וכך הזה, בעולם שלהם עדן הגן היה וזה שלהם

שמיני אמיתית. בהתקשרות מקושרים חסידים אצל

בשמחת הריקוד ידי על וטפוי"'. ה"מריבוי' הוא עצרת

של מורגש הבלתי העצמי התענוג ממשיכים תורה

ידי על שממשיכים מה שזה סוף, אין של העצמי ההעלם

כשאדם רגליו. לכפות עד שמגיע מה שענינו הריקוד,

� יותר גדולה השמחה וכאשר בידיו, טופח הוא שמח

וסובבת בו חדרה שהשמחה כלומר, ברגליו, רוקד הוא

רגליו. לכפות עד כולו אותו

יושבים וכעת בטל, ישבתי לא הרי הזה בזמן אתמול

הדבר לי גם לכם, מוקשה הדבר הסתם מן שעות. כמה

זה הרי לשינה בקשר בטל, הלכו לא הרי אתמול מוקשה,

ה' ה"חלקי תורה בן יהודי כל אצל הרי זה סדר, כן גם

נפשי" נפשי",22אמרה "אמרה של הזמן הרי ישנו ,

יוד שלא בענין כשיגעים מדברת. הרישהנפש אותו, עים

לו, מתגלה הדבר למעלה, עולה כשהנשמה השינה בשעת

יותר, עליונה דרגא הרי ישנה נפשי". אמרה ה' "חלקי זהו

בהם שמתבוננים האלקיים והענינים שלומדים שהענינים

עולה שהנשמה השינה בשעת הנה וכו' התפלה בשעת

ועמקות פנימיות אז יודעים � חיים לה ושואבת למעלה

כו'). שכר כעין זה (אבל הענינים

מסביב, חשוך בלילה, רכבת, בתחנת פעם ראיתם

קרון כל ושולח מתהלך והשומר מעט, בה אנשים

הרי אחר. למחוז שני וקרון זה למחוז אחד קרון למקומו,

תתאה דעלמא כגוונא עילאה בלילה23"עלמא הנה ,

מסתובבים השינה, בעת עולות כשהנשמות למעלה

אחת כל הנשמות את שולח מיכאל ומלאך מלאכים,

להיכלה.

בוא לו, ואמר היום בשעות ידידו עם נפגש אחד אם

והם פלוני, של ההכרחית להצטרכותו רובלים כמה ונשיג

את מצרפים למעלה המלאכים בלילה הרי והשיגו, הלכו

אחד אם הצדקה; להיכל אותן ושולחים הנשמות שתי

זהו התורה. להיכל אותו שולחים � ביום תורה למד

מובן היה שלא הענין שמתגלה נפשי", אמרה ה' "חלקי

כתיב רבא דרש בענין וכמו וכו',24לו. בו עיניך התעיף

בדרוש הוסבר זה (ענין מכן לאחר הענין לו מתברר

תרצ"א). עצרת שמיני

כשיושבים כעת בטל, ישבתי לא אתמול פנים כל על

מי על בסיכום: להתדבר הרי צריכים זמן, ומקדישים

בעצמם לעשות צריכים חסידים סומכים, אתם

ענין שבלב, עבודה להיות צריכה להתייגע, ומוכרחים

צריכה בעיון, לימוד התפלה, לעבודת ההכנה התפלה,

שכדי יודעים העיון ויודעי שעות, שלש־ארבע להיות

חמש־שש לפחות ללמוד יש בעיון שעות שלש ללמוד

שעות.

יהא מאמן שמן היה מצ'רנוביל נ"ע נחום ר' הצדיק

יהודי כשרואים במוחש, אנו רואים שכן רבה, שמיה

ובבשר בלב בגשמיות פשוט מתווסף � ולומד יושב

אם הרי תורה, לומדי מאות בין יושב הייתי אם הגשמי.

קילו, רבע לי מספיק היה ליום לחם קילו צריכים היו

הקילו. שמינית לי מספיק היה קילו, חצי צריכים היו ואם

שרבותינו כפי אלא פשוט, איש להיות רוצה הייתי

מיכל פשוט. איש של הענין את הבינו הקדושים

מאבי,25שצערבינער רחוק לא סליחות בשעת פעם עמד

אדם היה אבי אבי. בו קינא עיניו, משתי דמעות וזלגו

מקנא אני באמרו: מקנאה, נפלו ולחייו בגשמיות, יפה

בוקר לפנות שתים בשעה קם בעיירתו, היושב במיכל

וכו'. תהלים ואומר

בתשובה, ולחזור לחטוף עוד יכולים יהודים, שמעו

חותמים, � כיפור ביום כותבים, � השנה בראש

בראשית שבת ועד החיים, פתקי מוציאים רבה בהושענא

מההיכל. מוצאים לא עדיין הם

הריני ואמר: שנתאספו העם להמון פנה כך אחר

חלילה מניחים שאינם כאלה כאן ישנם אם לכם, מודיע

כאן יהיו שלא � המשפחה טהרת שומרים ואינם תפילין

אחרי העדן מגן שּולח הראשון אדם שלי. ַבהקפות

יכולים אינם עדן גן ואויר עדן גן שקרקע מפני החטא,

שכינה בתורה ועוסקים שיושבים "עשרה חטא. לסבול

ביניהם" בהתקשרות26שרויה שהם חסידים של קיבוץ ,

שלי בהקפות עדן. גן אויר שם שורה � העולם לאבות

טהרת על שומרים שאינם אלה להיות יכולים לא

אחד במקיף אתי (יחד תפילין מניחים שאינם המשפחה,

מהיום עצמם על יקבלו אם רק להיות), יכולים הם אין �

תפילין. ולהניח המשפחה טהרת על לשמור

סוף.27כתוב כן גם יש לחושך � לחושך" שם "קץ

בריצתכם העולם, וסערת זרם עם הרצים אברכים אתם
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כד.22) ג, איכה

א.23) קצז, זח"א א. נח, ברכות ראה

ה.24) כג, משלי

הרבי.25) אל לליובאוויטש ליד שצעריקנע, מהישוב המו"ל: הערכת

ה.26) ג, אבות

ג.27) כח, איוב
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על שוכחים יהדות, על שוכחים � העולם עניני אחרי

מבולבלים הנכם המשפחה, טהרת על שבת, על תפילין,

אתכם סוחב החיים זרם הפרנסה, דאגת וטרודים,

מחייכם. חלק חיים אתם כך עיניכם, את ומעוור

הולכים אתם הרי והתבוננו, צעירים אנשים הזכרו

יודעים אינכם ומילדיכם, מכם יהיה מה ומתבגרים,

יודעים אינם ונשותיכם אתם דין, יודעים אינכם ללמוד,

מחפשים ב"חיים", שקועים הנכם אסור, ומה מותר מה

לגמרי. שוכחים אתם הנשמה ועל לגוף, טוב שיותר מה

בסוף. יהיה מה העתיד, על להסתכל צריך אדם כל

כתוב הרי טוב. יהיה בודאי ממנו28הסוף ידח "לבלתי

שתי שישנן אלא בתשובה. כולם יחזרו סוף סוף נדח".

והשנית טוב, רוב לאדם נותן שהשי"ת מה האחת דרכים:

הקברות, בית על לחשוב צריכים חלילה. יסורים ידי על

בבית והבגרות. הנערות בזמן גם תמיד, אותו ולזכור

שונים חיים שנות בני שוכנים לכלהקברות השי"ת יתן ,

הרי אך ושנים, ימים אריכות מקום בכל ישראל בני

עובר" כצל על29"ימינו לשמור תפילין, להניח צריכים .

ילדים נולדים יהדות, על כששומרים המשפחה, טהרת

בחדרים ללמוד ילדיכם את וכשתמסרו ובריאים, כשרים

הרבה והם אתם תראו אלף, קמץ לומדים בהם טובים

אריכות ואחרי ושנים, ימים אריכות לכם תהיה נחת,

כשרים. בנים ובני כשרים, "קדישים" לכם יהיו הימים

על ולשמור תפילין להניח עצמם על שמקבלים אלה

ההקפות, בשעת כאן להישאר יכולים המשפחה טהרת

יתן והשי"ת התורה בשמחת עצמנו את נשמח ואנחנו

בגשמיות ומאושרת בריאה שנה ישראל כלל בתוך לכולנו

וברוחניות.

"אתפשטותא רם: בקול ואמר רגליו על עמד כך אחר

דרא" בכל משה30דמשה אצל ישראל, אוהב היה משה ,

ונשמה, רוח נפש רק לא יהודי, גוף כל יקר היה רבנו

ואחד אחד כל של גופו אצלי יקר יהודי. גוף גם אלא

כאן ישנם אם הפעם: עוד מודיע אני ולכן מישראל,

וכאלה המשפחה, טהרת על שומרים שאינם כאלה

שלי, בהקפות נוכחים יהיו בל � תפילין מניחים שאינם

לא נפשות ובסכנות להם סכנה משום בכך יש כי

משחקים.

סוברים בודאי החשמל את והדליקו שכיבו אלה

גמורה, טעות זה הרי מותר, שבחג המתירים, כדעת

בכך התכוונו שהם מה בחג. חשמל ולכבות להדליק אסור

עומק, מני עמוקה כוונתם אם גם אחד, לאף נוגע לא �

של ברשותו נמצאים יהודים בעזה"י, מכך מפחד אני אין

מאמינים שאינם לאלה גם ודם. בשר ברצון ולא הקב"ה

בסכנות שיזהרו, לומר אני מחוייב דבר, בשום חלילה

המקום את לעזוב טוב יותר משחקים, לא נפשות

בודאי מקבלים להקפות כאן שנשארים ואלה בבריאות,

יוצא (והפועל שצריך כפי להתנהג חברות דברי עצמם על

להתנהג עצמם על מקבלים שהם הבטיחו שרבים היה

וכו'). כראוי

ואמר: מקומו על שליט"א אדמו"ר כ"ק ישב כך אחר

כעת ותרגימא, משקה לתת יש האלה האברכים לכל

אחים. אנחנו

כתוב כהנים פירושים31בברכת ושני אברכם" "ואני

את מברכים שהכהנים הברכה ימלא שהקב"ה א) בכך:

אבי, של בן אני הכהנים. את מברך שהקב"ה ב) ישראל.

עצמית, המשכה זה שבכלל לאב־סבי, ונין סבי, של נכד

תרצ"א), השנה ראש של המאמר על (כוונתו שדובר כפי

אתכם מברך הריני � קודש זרע ישראלובפרט כלל ואת

וכו'. ומתוקה טובה בשנה תבל מרחבי שבכל

אחד שכל אתכם, בברית בא הריני אמר: כך אחר

שיעורי לקבוע וישתדל ברבים לימוד בשיעור ישתתף

בכל קבועה שעה להיות צריכה אחד לכל ברבים. לימוד

ללימוד. יום

בשנה צריכים מה סוד, מגלה קצת להיות רוצה אני

ספר של הראשונים הפרקים י"ב פה בעל ללמוד זו:

ההקדמה עם יחד באותיותיהם בדקדוק ה"תניא"

כו' אליכם מההקדמה (כלומר: אקרא" אישים "אליכם

קמים כאשר לישון, הולכים וכאשר י"ג), פרק עד

בדיבור כך על יחזרו � שהולכים והיכן מהשינה,

ובמחשבה.

אדמו"ר לכ"ק ואמר שו"ב שי' ר"מ בא כך אחר

שהן להקפות, שנשארו הנשים שליח שהוא שליט"א,

עצמן על מעידות והן והאזהרות הדיבורים כל את שמעו

אדמו"ר כ"ק ההקפות. בשעת להיות רשאיות שהן

שיש אלה אותן, מברך שהוא להן לענות ציווה שליט"א

חופה לתורה ובעליהן הן אותם יגדלו ובנות בנים להן

ילדים להם אין עדיין עתה שלעת ואלה טובים, ומעשים

בילדים יחיו בעליהן ולבות לבותיהן את השי"ת ישמח �

טהרת לחיזוק נשים" "אגודת שיקימו ובריאים, טובים

גשמי טוב בכל ישראל עמו את יברך והשי"ת המשפחה,

ורוחני.
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ד.29) קמד, תהלים ראה

א.30) רעג, ב. רטז, זח"ג ראה עט. תיקון
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טרגי. משגה היתה המרזח לבית מפינסק לעבור הסכמתה גדול. היה היתומה דבורה חוה של צערה
בפרך. אותה והעבידו בה התעמרו פשוט, הם, גבול. היה לא החדשים מעבידיה לאכזריות

א-ל לפני רק עזרה. ולבקש לבה את לשפוך תוכל שלפניו גואל או קרוב היה לא דבורה לחוה
הגן, אל ערב לפנות הקיץ בימי יוצאת היתה במיוחד בתפלותיה. נפשה שופכת היתה בשמים אחד

בתחנונים. תהלים פרקי אומרת או כוונה ברוב מתפללת היתה השמים, כפת תחת ושם,

לשפוך חפשיה עצמה חשה כך ומשום אותה, שומע אינו אשה ילוד ששום בטוחה היתה היתומה
הגבלה. ללא לבה מרי את

המרזח בית ליד עבר ובדרכו הראשון במנין להתפלל לקרלין כמנהגו, טעוול, הלך אחד בוקר
והאזין הילוכו את עצר הוא בתפלתה. השקועה אשה של בכי קול לאזנו הגיע לפתע לאחוזתו. הסמוך
ואת אותה המרזח, בית בעלת האשה זו אין ודאי המתפללת? מי מאד: התפלא הוא הלבבית. לתפלה
עלה שלא מובן כזו. נפש בהשתפכות לתפלה מסוגלים שאינם ומגושמים, גסים כאנשים הכיר בעלה
מאחר אך הדבר, את לבדוק החליט הוא גדולה. כה בכוונה המתפללת בית בעוזרת מדובר כי בדעתו

הכנסת. מבית לכשיחזור הדבר את דחה לתפלה שמיהר

ומבלה באכרים מוקף יושב בית-המרזח בעל את ראה הוא המרזח. לבית טעוול נכנס חזרה בדרכו
לאוזניו הגיעו מישהו, עם לדבר הספיק בטרם עומד, שהוא כדי תוך גויים. של כדרכם בליצנות אתם

דבורה. חוה על שצעקה המרזח בעלת זו היתה וחירוף. גערה קולות

זה ובמקום משהו מלעשות לה "מתחמקת - צרחה - רבנית!" שהיא שפחה חדש: ענין לך "הרי
אתנחתא לאחר תהלים?". ותאמר שתתפלל בית נערת על שמע מי תהלים! ובאמירת בתפלות עוסקת
מפרקתך. את אשבור - ביד הסידור עם נוספת פעם אותך אראה "אם בקול: היתומה את הזהירה קלה

שכמותך!" מכוערת בתולה עד, לעולמי תזכרי ממני שתקבלי המנה את

הקולות בקעו שמשם הפנה לעבר הסתכל הוא לו. ברור היה הכל להסברים, זקוק היה לא טעוול
ביתומה המשיכהוהבחין בינתיים מכות. לספיגת כמוכנה ומבויישת, מבוהלת גבירתה, לפני העומדת

הנערה. על נכמרו טעוול של רחמיו להירגע. שרצתה מבלי ניכר, זמן בצעקותיה האשה

למצוא מנת על דבורה חוה עם קשר ליצור כדי המרזח לבית להכנס הזדמנויות טעוול חיפש מאז
מעבידיה. של הפקוחה עינם תחת אתה לשוחח הצליח לא הוא ברם, לה. לעזור דרך

תהלים, ואמרה האילן בצל כדרכה, ישבה, דבורה חוה כאשר הצהרים, אחר השבת ביום פעם,
רבים פרטים לשמוע מעוניין היה הוא רב. זמן נמשכה השיחה אתה. לשוחח והחל טעוול אליה ניגש
בחייה שלראשונה לאחר הכל את לספר ניאותה מצדה והיא מצבה, על דבורה חוה מפי האפשר ככל
מבבית בהרבה גרוע שהוא החדשים אדוניה בבית מצבה על סיפרה כך אותה. לשמוע שרוצה מי נמצא

המרזח. בית בעל של אחיו

שבאמצעותו פינסק, של רבה יפה, משה רבי הגאון אל מיהר הפרטים כל לטעוול שנודעו לאחר
דבורה חוה על לו ידוע שהיה מה כל את לגאון סיפר הוא שלו. הצדקה כספי מרבית את מחלק היה

היתומה.
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טרגי. משגה היתה המרזח לבית מפינסק לעבור הסכמתה גדול. היה היתומה דבורה חוה של צערה
בפרך. אותה והעבידו בה התעמרו פשוט, הם, גבול. היה לא החדשים מעבידיה לאכזריות

א-ל לפני רק עזרה. ולבקש לבה את לשפוך תוכל שלפניו גואל או קרוב היה לא דבורה לחוה
הגן, אל ערב לפנות הקיץ בימי יוצאת היתה במיוחד בתפלותיה. נפשה שופכת היתה בשמים אחד

בתחנונים. תהלים פרקי אומרת או כוונה ברוב מתפללת היתה השמים, כפת תחת ושם,

לשפוך חפשיה עצמה חשה כך ומשום אותה, שומע אינו אשה ילוד ששום בטוחה היתה היתומה
הגבלה. ללא לבה מרי את

המרזח בית ליד עבר ובדרכו הראשון במנין להתפלל לקרלין כמנהגו, טעוול, הלך אחד בוקר
והאזין הילוכו את עצר הוא בתפלתה. השקועה אשה של בכי קול לאזנו הגיע לפתע לאחוזתו. הסמוך
ואת אותה המרזח, בית בעלת האשה זו אין ודאי המתפללת? מי מאד: התפלא הוא הלבבית. לתפלה
עלה שלא מובן כזו. נפש בהשתפכות לתפלה מסוגלים שאינם ומגושמים, גסים כאנשים הכיר בעלה
מאחר אך הדבר, את לבדוק החליט הוא גדולה. כה בכוונה המתפללת בית בעוזרת מדובר כי בדעתו

הכנסת. מבית לכשיחזור הדבר את דחה לתפלה שמיהר

ומבלה באכרים מוקף יושב בית-המרזח בעל את ראה הוא המרזח. לבית טעוול נכנס חזרה בדרכו
לאוזניו הגיעו מישהו, עם לדבר הספיק בטרם עומד, שהוא כדי תוך גויים. של כדרכם בליצנות אתם

דבורה. חוה על שצעקה המרזח בעלת זו היתה וחירוף. גערה קולות

זה ובמקום משהו מלעשות לה "מתחמקת - צרחה - רבנית!" שהיא שפחה חדש: ענין לך "הרי
אתנחתא לאחר תהלים?". ותאמר שתתפלל בית נערת על שמע מי תהלים! ובאמירת בתפלות עוסקת
מפרקתך. את אשבור - ביד הסידור עם נוספת פעם אותך אראה "אם בקול: היתומה את הזהירה קלה

שכמותך!" מכוערת בתולה עד, לעולמי תזכרי ממני שתקבלי המנה את

הקולות בקעו שמשם הפנה לעבר הסתכל הוא לו. ברור היה הכל להסברים, זקוק היה לא טעוול
ביתומה המשיכהוהבחין בינתיים מכות. לספיגת כמוכנה ומבויישת, מבוהלת גבירתה, לפני העומדת

הנערה. על נכמרו טעוול של רחמיו להירגע. שרצתה מבלי ניכר, זמן בצעקותיה האשה

למצוא מנת על דבורה חוה עם קשר ליצור כדי המרזח לבית להכנס הזדמנויות טעוול חיפש מאז
מעבידיה. של הפקוחה עינם תחת אתה לשוחח הצליח לא הוא ברם, לה. לעזור דרך

תהלים, ואמרה האילן בצל כדרכה, ישבה, דבורה חוה כאשר הצהרים, אחר השבת ביום פעם,
רבים פרטים לשמוע מעוניין היה הוא רב. זמן נמשכה השיחה אתה. לשוחח והחל טעוול אליה ניגש
בחייה שלראשונה לאחר הכל את לספר ניאותה מצדה והיא מצבה, על דבורה חוה מפי האפשר ככל
מבבית בהרבה גרוע שהוא החדשים אדוניה בבית מצבה על סיפרה כך אותה. לשמוע שרוצה מי נמצא

המרזח. בית בעל של אחיו

שבאמצעותו פינסק, של רבה יפה, משה רבי הגאון אל מיהר הפרטים כל לטעוול שנודעו לאחר
דבורה חוה על לו ידוע שהיה מה כל את לגאון סיפר הוא שלו. הצדקה כספי מרבית את מחלק היה

היתומה.
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תינשא שהיתומה - ברעיונו שעלתה להצעה ועצתו דעתו חוות את ביקש הגאון עם שיחתו במהלך

דבורה חוה כי לו שהתבררה העובדה עליו העיקה כי אם לו, מתאימה שהיא לו היה נראה לאשה. לו

ודברים התפלות את הבינה היא ואילו בקושי, לקרוא ידע הוא הקטנות". ב"אותיות ממנו יותר יודעת

לעצתו. וציפה הרב בפני הבעיה את שיטח הוא כך אחרים.

זיווג היתומה אין כי דעתו יחווה שהרב למקרה מוכן שהיה גדול כה היה טעוול של לבו טוב

צרכיה. וכל נדוניה לה ולספק חשבונו על מתאים בן-זוג עם להשיאה אז גם לדאוג בשבילו, מתאים

חייה. את הממררים האכזריים מעבידיה מידי היתומה את להציל היה והמיידי העיקרי רצונו

ואת המרזח בית בעל את אליו הזמין מיד הצעיר. האחוזה בעל של דבריו את רב בענין שמע הרב

מסוחריה אחד של לביתו שלח ואותה היתומה, את מיד לשחרר המרזח בית בעל על פקד הוא היתומה.

כשבינתיים מה. זמן בביתו אותה יחזיק שהסוחר ביקש הרב כוח. ולהחליף לנוח פינסק, של הנכבדים

של ואופייה אישיותה על מידע בינתיים לאסוף התכוון הרב המסחר. בבית האפשר במדת לו תסייע

הן כפולה, אחריות חש הוא הלב. טוב טעוול של אשתו להיות ראויה היא אם להחליט כדי היתומה,

אם. ובלי אב בלי גלמודים יתומים שניהם דבורה, חוה של לעתידה והן טעוול של לעתידו

פי של רבה אליו הזמין שבועות מספר שערךכעבור הבירורים לאחר כי לו והודיע טעוול, את נסק

אם ספק הביע אך שמחה, התמלא טעוול עבורו. מתאימה זוג בת היא דבורה חוה כי למסקנה הגיע

הנכבדות הצעת את בפניה והביא דבורה לחוה לקרוא שלח הרב לו. להינשא תיאות דבורה חוה

הסכמתה. את מיד הביעה והיא טעוול, עם להשתדך

לחתונה. מועד ונקבע התנאים נכתבו מיד

מצוות לקיום המלאה הזכות מהם אחד לכל תיזקף החתונה עד כי לתנאים להוסיף ביקש טעוול

הזכויות והן הזה בעולם הרכוש הן שוה במדה לשניהם שייכים יהיו הנישואין לאחר אך ידו, על הצדקה

הגדול הרכוש את מלאה. שותפה לו תהיה דבורה שחוה רצה הוא הבא. לעולם הטובים המעשים של

חשבון את שיערוך פינסק של רבה את ביקש הוא זכויות. שווי כשותפים שניהם שם על מיד כתב שלו

לצדקה. החדש מרכושה חומש מיד נתנה מצדה זו דבורה. לחוה השייכת המחצית חשבון ואת רכושו,

טעוול. של באחוזתו נקבעה הזוג דירת

אתו ללמוד החלה - כלשהן ידיעות בעלת היתה דבורה חוה ואילו עם-הארץ היה וטעוול מאחר
את קצת ולהבין תהלים פרק לקרוא חומש, פרשת ללמוד טעוול הצליח שנה תוך שידעה. מה את

המלים. פירוש

העבירו מיד התקדמותנו". להמשך משותף מורה לנו נקח "הבה - דבורה חוה אמרה - "עתה"

חוה של ידידה והאשה יפה משה רבי של ישיבתו מבני אברך הבעל מתאים: זוג זה לצורך לאחוזתם

בכבוד והוחזקו מכובד, ושכר באחוזה מגורים קיבל הזוג אריה. נתן ר' היה האברך של שמו דבורה.

היה אריה נתן ר' שכרם. על לפעם מפעם והוסיפו צרכיהם כל להם שסיפקו ואשתו טעוול ידי על רב

דבורה. וחוה טעוול האחוזה, בעלי עם ביומו יום מדי ללמוד צריך

כפי הצדקה כספי את פינסק של לרבה מעבירים דבורה וחוה טעוול היו שנה חמש-עשרה משך

פינסק את יפה משה רבי כשעזב הרב. על-ידי בחדשו חודש מדי שנבדק הכנסותיהם מחשבון שהתחייבו

נפתלי, לרבי הסוד את משה רבי גילה טעוול של ובהסכמתו מפראג, כץ נפתלי רבי מקומו את מילא

הזוג. בני של הסתר במתן הטיפול את מעתה עליו שקיבל

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

חוה וגם אריה, נתן ר' בהשראת והתקדמותו משקידתו כתוצאה חכם, לתלמיד טעוול הפך בינתיים

כך נותנים שהם הצדקה על ידע שהצבור רצו שלא כשם הרי זאת עם בלימודיה. מאד התקדמה דבורה

לשמור ידם על התבקש אריה נתן ר' ידיעותיהם. ועל שלהם התורה לימוד על ידע שמישהו רצו לא

לב. וטובי ישרים אך פשוטים, אנשים - שהיו מה נשארו הכל בעיני בסוד. הדברים את

המשיכו ההורים, הם, ואילו בישראל, בתים והקימו בינתיים שגדלו בילדים, התברכו הזמן במשך

של נסיעות עורכים היו לזמן מזמן בשפע. צדקה ובמתן תורה בלימוד בסתר ולעסוק בצנעה לחיות

ופראג. קראקא ווילנא, מינסק, סלוצק, בריסק, באוסטרהא, - זמן אותו של הגדולות בישיבות ביקורים

בסוד. יישמר שהדבר בתנאי אך הישיבה להחזקת רב כסף מקום בכל השאירו הם

ושהם מופלגה, במדה ספר יודעי הם דבורה וחוה שטעוול כך על ידע לא ואיש עברו, רבות שנים

לצדקה. מהכספים גדול חלק מחלקים ושהם גדולים עשירים

מקומו ואת העיר, את כץ נפתלי רבי עזב פינסק רבנות כסא על לשבתו שנה וחמש עשרים כעבור
וחוה טעוול של חייהם סיפור פרטי קודמו מפי לו שנודעו החדש, הרב מפוזנא. הערץ נפתלי רבי מילא

עשרות זה הנמשכים שלהם הגדולים הצדקה מעשי את בצבור לגלות לו לאפשר אותם אילץ דבורה,

גדלותם. את שהסתירו זוג בני הם השניים כי הרחב לצבור לפתע נודע כך בשנים.
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תרפ"ח ניסן י"ב ב"ה

המפורסם הרה"ג הנעלה ידידי כבוד

שי' שמעון מוהר"ר כו' אי"א וו"ח

וברכה שלום

בידם עלה ת"ל אשר ידידי כבוד מכתב לקרוא נהניתי

היא אשר לכל, השוה במקח ומכרו פסח, של קמח להשיג

משאלות ימלא והשי"ת לעושי', ותפארת הרבים טובת באמת

ולברכה. לטובה לבבם

מן ולכאו"א יחיו אנ"ש לכללות בשמי ברכה נא יגיד

לשמוע השי"ת ויזכנו בפרט, בשלומנו ודורשים השואלים

בגו"ר. טוב אך להשמיע

ושמח כשר בחג ומברכו הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף
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חוה וגם אריה, נתן ר' בהשראת והתקדמותו משקידתו כתוצאה חכם, לתלמיד טעוול הפך בינתיים

כך נותנים שהם הצדקה על ידע שהצבור רצו שלא כשם הרי זאת עם בלימודיה. מאד התקדמה דבורה

לשמור ידם על התבקש אריה נתן ר' ידיעותיהם. ועל שלהם התורה לימוד על ידע שמישהו רצו לא

לב. וטובי ישרים אך פשוטים, אנשים - שהיו מה נשארו הכל בעיני בסוד. הדברים את

המשיכו ההורים, הם, ואילו בישראל, בתים והקימו בינתיים שגדלו בילדים, התברכו הזמן במשך

של נסיעות עורכים היו לזמן מזמן בשפע. צדקה ובמתן תורה בלימוד בסתר ולעסוק בצנעה לחיות

ופראג. קראקא ווילנא, מינסק, סלוצק, בריסק, באוסטרהא, - זמן אותו של הגדולות בישיבות ביקורים

בסוד. יישמר שהדבר בתנאי אך הישיבה להחזקת רב כסף מקום בכל השאירו הם

ושהם מופלגה, במדה ספר יודעי הם דבורה וחוה שטעוול כך על ידע לא ואיש עברו, רבות שנים

לצדקה. מהכספים גדול חלק מחלקים ושהם גדולים עשירים

מקומו ואת העיר, את כץ נפתלי רבי עזב פינסק רבנות כסא על לשבתו שנה וחמש עשרים כעבור
וחוה טעוול של חייהם סיפור פרטי קודמו מפי לו שנודעו החדש, הרב מפוזנא. הערץ נפתלי רבי מילא

עשרות זה הנמשכים שלהם הגדולים הצדקה מעשי את בצבור לגלות לו לאפשר אותם אילץ דבורה,

גדלותם. את שהסתירו זוג בני הם השניים כי הרחב לצבור לפתע נודע כך בשנים.
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תרפ"ח ניסן י"ב ב"ה

המפורסם הרה"ג הנעלה ידידי כבוד

שי' שמעון מוהר"ר כו' אי"א וו"ח

וברכה שלום

בידם עלה ת"ל אשר ידידי כבוד מכתב לקרוא נהניתי

היא אשר לכל, השוה במקח ומכרו פסח, של קמח להשיג

משאלות ימלא והשי"ת לעושי', ותפארת הרבים טובת באמת

ולברכה. לטובה לבבם

מן ולכאו"א יחיו אנ"ש לכללות בשמי ברכה נא יגיד

לשמוע השי"ת ויזכנו בפרט, בשלומנו ודורשים השואלים

בגו"ר. טוב אך להשמיע

ושמח כשר בחג ומברכו הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומובן שפעולותיו בהפצת המעינות חוצה, תחזקנה ותוסיפנה בברכות השי"ת בכלל ובהאמור 

ביחוד, אלא שמובן ג"כ שהפעולות אודותם מזכיר אינן מספיקות כלל וכלל שהרי נמצאים אנו בעקבתא 

דמשיחא ממש וכל רגע ורגע יקר לעשות ההכנה והכלי היא הפצת המעינות כדבעי שאז אתי מר )כאגה"ק 

של הבעש"ט הידועה(, והעלמות והסתרים ובזה גם מה שכותב אודותם אינו אלא ענין מדומה וכמבואר 

שכל  הוא  דנהפוך  הימים  ובאותן  החדש  באותו  אנו  שנמצאים  ובפרט  ובירור,  דנסיון  בחילוק  בדא"ח 

העלמות והסתרים נהפכים לטוב הנראה והנגלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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òéøæú úùøô

áéïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³
äàîèå øëæ äãìéå réøæú ék äMà øîàì ìàøNé¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¨Æ¦´©§¦½©§¨«§−̈¨¨®§¨«§¨Æ

:àîèz dúåc úcð éîék íéîé úráLâíBiáe ¦§©´¨¦½¦¥²¦©¬§Ÿ−̈¦§¨«©−
:Búìør øNa ìBné éðéîMäãìLeìLe íBé íéLúL ©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«§¦¬Æ§´¤

òbú-àì Lã÷-ìëa äøäè éîãa áLz íéîé̈¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®§¨´Ÿ¤«Ÿ¦À̈
:døäè éîé úàìî-ãr àáú àì Lc÷nä-ìàå(éåì) §¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©§−Ÿ§¥¬¨«¢¨«

äíéMLå dúcðk íéráL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬
:äøäè éîc-ìr áLz íéîé úLLå íBéå| úàìîáe Æ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«¦§´Ÿ

BúðL-ïa Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤¤§¨Æ
-ìäà çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe äìòì§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ§©®̈¤¤¬©«Ÿ¤

:ïäkä-ìà ãrBîæäéìr øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå ¥−¤©Ÿ¥«§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨
Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc ø÷nî äøäèå§¨«£−̈¦§´Ÿ¨¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬

:äá÷pìçäç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå ©§¥¨«§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´
ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà íéøú-ézL§¥«Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´

:äøäèå ïäkä äéìr øtëå úàhçìô(ìàøùé) §©¨®§¦¤¬¨¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨
âéà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
áBøNa-øBrá äéäé-ék íãàBà úçtñ-Bà úàN ¨À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´

àáeäå úrøö òâðì BøNa-øBrá äéäå úøäá©¤½¤§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ
:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkä ïøäà-ìà¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«

âòâpa ørNå øNaä-øBra òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©
òâð BøNa øBòî ÷îr òâpä äàøîe ïáì | Côä̈©´¨À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©

:Búà ànèå ïäkä eäàøå àeä úrøöãúøäa-íàå ¨©−©®§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«§¦©¤Á¤Á
øBòä-ïî äàøî-ïéà ÷îrå BøNa øBòa àåä äðáì§¨¨̧¦¹§´§¨À§¨ŸÆ¥«©§¤´¨¦¨½
òâpä-úà ïäkä øébñäå ïáì Côä-àì äørNe§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¤−©

:íéîé úráLääpäå éréáMä íBia ïäkä eäàøå ¦§©¬¨¦«§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³
Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéra ãîr òâpä©¤̧©Æ¨©´§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯

:úéðL íéîé úráL ïäkä©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(236 'nr ` zegiy ihewl)

ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡(ב (יב, ƒ»ƒ«¿ƒ«

˙BÂˆÓ ˙Ú¯Ê‰ . . ‰M‡ ˙‡¯˜pL . . Ï‡¯NÈ ˙Ò�k ÏÚ . . ÊÓ¯Èƒ¿…«¿∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿≈ƒ»«¿»«ƒ¿

החיים) (אור

ּבׁשם יׂשראל ּכנסת נקראת ׁשמֹו ועל 'איׁש', נקרא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקּב"ה

אפֹוא, מבּטא, אּׁשה הּׁשם זאת". לקחה מאיׁש "ּכי – ְֳִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻ'אּׁשה'

ּכזה אדם והּנה, אליו. להתקרב הּוא רצֹונֹו וכל לה' ׁשּקׁשּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיהּודי

והעֹולם. מהּגּוף להּנתק ׁשאיפה הּנפׁש', ל'כלֹות להּגיע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעלּול

וארצּיֹות ּגׁשמּיֹות מצֹות 'לזרע' חּיב הּוא ׁשּגם הּכתּוב, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹמלּמדנּו

לידי מביאה היא ּכ ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ(ּכׁשם

ְִָצמיחה).

éðùåäpäå úéðL éréáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ
ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä ääk¥¨´©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ

:øäèå åéãâa ñaëå àåä úçtñîæäNt-íàå ¦§©´©¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¸
ïäkä-ìà Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²¤©Ÿ¥−

:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèìçïäkä äàøå §¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½
úrøö ïäkä Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬©Ÿ¥−¨©¬©

:àåäôèàáeäå íãàa äéäú ék úrøö òâð ¦«¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨®̈§−̈
:ïäkä-ìàéøBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå ¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½

:úàNa éç øNa úéçîe ïáì ørN äëôä àéäå§¦¾¨«§−̈¥¨´¨®̈¦§©²¨¨¬©−©§¥«
àéàì ïäkä Bànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úrøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®´Ÿ

àeä àîè ék epøbñé:áéúrøvä çøôz çBøt-íàå ©§¦¤½¦¬¨¥−«§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ
BLàøî òâpä øBò-ìk úà úrøvä äúqëå øBòä½§¦§¨´©¨©À©¥µ¨´©¤½©¥«Ÿ−

:ïäkä éðér äàøî-ìëì åéìâø-ãråâéïäkä äàøå §©©§®̈§¨©§¥−¥¥¬©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À
úrøvä äúqë äpäå-úà øäèå BøNa-ìk-úà §¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½§¦©−¤

:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpäãéBa úBàøä íBéáe ©®̈©ª²¨©¬¨−̈¨¬«§¸¥«¨¬²
:àîèé éç øNaåèéçä øNaä-úà ïäkä äàøå ¨¨¬©−¦§¨«§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−

:àeä úrøö àeä àîè éçä øNaä Bànèåæèéë Bà §¦§®©¨¨¬©©²¨¥¬−¨©¬©«´¦¬
:ïäkä-ìà àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä áeLé̈²©¨¨¬©©−§¤§©´§¨¨®−̈¤©Ÿ¥«

æéïäkä øäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨®̈§¦©¯©Ÿ¥²
:àeä øBäè òâpä-úàô ¤©¤−©¨¬«

ã ycew zegiyn zecewp ã(492 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

˙Ú¯ˆ Ú‚�Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

B¯N·a e„ÏB� ÔÎÏ ,¯¯a˙� ‡Ï ÔÈ„Ú ÂÈLe·Ï ÛBÒaL ˙ÏÒt ˜«̄¿…∆∆¿¿»¬«ƒ…ƒ¿»≈»≈¿ƒ¿»

˙ei�BˆÈÁa . תורה). (לקוטי ¿ƒƒ

להֹוסיף: È‰È‰ויׁש Èkמקרה אּלא הרגיל, ּדבר זה אין – ְְִֵƒƒ¿∆ְִִֵֶֶֶָָָָָ

B¯Naנקרית. ¯BÚaלא ואף האדם לעצם ׁשּי אינֹו הּנגע – ְִֵ¿¿»ְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבלבד. לעֹורֹו אם ּכי ˆ¯Ú˙לבׂשרֹו, Ú‚�;נגיעה מּלׁשֹון ּגם נגע – ְְְִִִִַָ∆«»»«ְְִִֶַַָ

ּבֹו. נֹוגע רק אּלא לחיצֹונּיּותֹו, אפּלּו ׁשּי אינֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּנגע

,éðù
éùéìùçé:àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáeèéäéäå ¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«§¨º̈

äðáì úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãàëäpäå ïäkä äàøå £©§®̈¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³

Bànèå ïáì Côä dørNe øBòä-ïî ìôL äàøî©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈¨©´¨®̈§¦§¯
:äçøt ïéçMa àåä úrøö-òâð ïäkäàë| íàå ©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨§¦´

äpðéà äìôLe ïáì ørN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨

iyiy ,iying ,iriax - bi - rixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéîé úráL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî¦¨−§¦´¥®̈§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«
áëòâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©

:àåäâëäúNô àì úøäaä ãîrz äézçz-íàå ¦«§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨
:ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä úáøöñ ¨¤¬¤©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ak zegiy ihewl)

˙Ú¯ˆ Ú‚�Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

B¯N·a e„ÏB� ÔÎÏ ,¯¯a˙� ‡Ï ÔÈ„Ú ÂÈLe·Ï ÛBÒaL ˙ÏÒt ˜«̄¿…∆∆¿¿»¬«ƒ…ƒ¿»≈»≈¿ƒ¿»

˙ei�BˆÈÁa . תורה). (לקוטי ¿ƒƒ

חמּור עֹון ׁשהּוא הרע, לׁשֹון על ּבאים נגעים הרי לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹיׁש

חסר מּתֹו הרע לׁשֹון ׁשּמדּבר למי ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּביֹותר.

הּדֹובר, ּבנפׁש אינֹו ׁשהרע ונמצא, רעה. ּכּונה ללא לב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׂשימת

ּבחיצֹונּיּותֹו. היינּו ּבדּבּורֹו, רק אּלא ְְְְִִִִִִֶַַָּבפנימּיּותֹו,

éòéáøãëäúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä úéçî¦§©´©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

äëúøäaa ïáì ørN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
äçøt äåëna àåä úrøö øBòä-ïî ÷îr äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨

:àåä úrøö òâð ïäkä Búà ànèååëäpàøé | íàå §¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«§¦´¦§¤´¨
äpðéà äìôLe ïáì ørN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨

ñäå ääë àåäå øBòä-ïî:íéîé úráL ïäkä Bøéb ¦¨−§¦´¥®̈§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«
æëäNôú äNt-íà éréáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ

:àåä úrøö òâð Búà ïäkä ànèå øBòaçë-íàå ¨½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«§¦
àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîrú äézçz©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´
úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤

:àåä äåënäô ©¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr al zegiy ihewl)

˙Ú¯ˆ Ú‚�Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

B¯N·a e„ÏB� ÔÎÏ ,¯¯a˙� ‡Ï ÔÈ„Ú ÂÈLe·Ï ÛBÒaM ˙ÏÒt ˜«̄¿…∆∆¿¿»¬«ƒ…ƒ¿»≈»≈¿ƒ¿»

˙ei�BˆÈÁa . תורה). (לקוטי ¿ƒƒ

את רֹואה אינֹו מאֹורֹו ׁשחׁש ּכהן מּדּוע לפרׁש, יׁש זה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלפי

ואינֹו ּגדֹול, ּבתקף הּוא הראּיה אֹור ּכזה אדם אצל ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּנגעים.

נהר'); 'סגי הּסּומא נקרא (ׁשּלכן ּגׁשמית ּבראּיה להתצמצם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹיכֹול

האדם, ׁשל הּפנימּיּות את רק ׁשרֹואה הּוא, ּברּוחנּיּות ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָוענינֹו

חיצֹונית. ּפסלת - הּנגע את רֹואה הּוא אין ולכן טֹוב. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּכּלּה

éùéîçèëBà Làøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬
:ï÷æáì÷îr eäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøå §¨¨«§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ

÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c áäö ørN Báe øBòä-ïî¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ®̈§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤
:àeä ï÷fä Bà Làøä úrøö àeäàìäàøé-éëå ½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«§¦«¦§¤̧

÷îr eäàøî-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«©§¥̧Æ¨´Ÿ

à øçL ørNå øBòä-ïîïäkä øébñäå Ba ïé ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯©Ÿ¥²
:íéîé úráL ÷úpä òâð-úàáì-úà ïäkä äàøå ¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«§¨¨̧©Ÿ¥´¤

-àìå ÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä íBia òâpä©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ
÷îr ïéà ÷úpä äàøîe áäö ørN Bá äéä̈¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

:øBrä-ïîâìúäåbøébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå çl ¦¨«§¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧
:úéðL íéîé úráL ÷úpä-úà ïäkäãìäàøå ©Ÿ¥¯¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨Á

äNô-àì äpäå éréáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
øäèå øBòä-ïî ÷îr epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä BúàäìäNôé äNt-íàå ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¬¦§¤²
:Búøäè éøçà øBòa ÷úpäåìäpäå ïäkä eäàøå ©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²

áävä ørOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä äNẗ¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ
:àeä àîèæìøçL ørNå ÷úpä ãîr åéðéra-íàå ¨¥¬«§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ

:ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîöñ ¨«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«
çìúøäa íøNa-øBrá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ

:úðáì úøäaèìíøNa-øBrá äpäå ïäkä äàøå ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²
øBäè øBòa çøt àeä ÷äa úðáì úBäk úøäa¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬

àeä:ñ «
ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr fl zegiy ihewl)

˙Ú¯ˆ Ú‚�Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

‰M„˜c ‡ÈL˜ ‡�Èc . . ÌÈ�BÈÏÚ ˙B¯B‡ Ì‰ . . ÌÈÚ‚�לקוטי) ¿»ƒ≈∆¿ƒƒ»«¿»ƒ¿À»

תורה)

אּלא הּׁשפע, מניעת צמצּום, אינּה ּבׁשרׁשּה a‚z¯˙ּגבּורה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָƒ¿…∆

צמצּום מּמּנּה מׁשּתלׁשל ולכן הּמקּבל, מּכלי ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשפע,

הּוא ּבׁשרׁשֹו נגע ּכאן: ואף ּכפׁשּוטֹו. קדּׁשה,a‚z¯˙ודין ׁשל ְְְְְִִֶַַָָƒ¿…∆ְֶָֻ

ּומהםÌÈ�BÈÏÚ"אֹורֹות קׁשים, ּדינים מהם ׁשּנׁשּתלׁשל אּלא ," ∆¿ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּבנגע ּגם ּבּטּוי לידי ּבא והּדבר טמא. נגע מראה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמׁשּתלׁשל

אינּה 'טהֹור' הּכהן אמירת מּלכּתחּלה: טהֹור ּבמראה – ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכפׁשּוטֹו

לחסד. והפיכתּה הּגבּורה המּתקת אּלא הּטמאה, מן ְְְְֲֳִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻטהרה

,éùéîç
éùéùî:àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«
àîøBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬

:àeäáîïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå «§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úrøö ícîãà£©§®̈¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

âîäðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
øBò úrøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

:øNaãîepànèé ànè àeä àîè àeä reøö-Léà ¨¨«¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²
:Brâð BLàøa ïäkääîòâpä Ba-øLà reøväå ©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«§©¨¹©£¤´©¤À©

íôN-ìrå reøô äéäé BLàøå íéîøô eéäé åéãâa§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈



קפה iyiy ,iying ,iriax - bi - rixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéîé úráL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî¦¨−§¦´¥®̈§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«
áëòâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©

:àåäâëäúNô àì úøäaä ãîrz äézçz-íàå ¦«§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨
:ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä úáøöñ ¨¤¬¤©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ak zegiy ihewl)

˙Ú¯ˆ Ú‚�Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

B¯N·a e„ÏB� ÔÎÏ ,¯¯a˙� ‡Ï ÔÈ„Ú ÂÈLe·Ï ÛBÒaL ˙ÏÒt ˜«̄¿…∆∆¿¿»¬«ƒ…ƒ¿»≈»≈¿ƒ¿»

˙ei�BˆÈÁa . תורה). (לקוטי ¿ƒƒ

חמּור עֹון ׁשהּוא הרע, לׁשֹון על ּבאים נגעים הרי לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹיׁש

חסר מּתֹו הרע לׁשֹון ׁשּמדּבר למי ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּביֹותר.

הּדֹובר, ּבנפׁש אינֹו ׁשהרע ונמצא, רעה. ּכּונה ללא לב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׂשימת

ּבחיצֹונּיּותֹו. היינּו ּבדּבּורֹו, רק אּלא ְְְְִִִִִִֶַַָּבפנימּיּותֹו,

éòéáøãëäúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä úéçî¦§©´©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

äëúøäaa ïáì ørN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
äçøt äåëna àåä úrøö øBòä-ïî ÷îr äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨

:àåä úrøö òâð ïäkä Búà ànèååëäpàøé | íàå §¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«§¦´¦§¤´¨
äpðéà äìôLe ïáì ørN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨

ñäå ääë àåäå øBòä-ïî:íéîé úráL ïäkä Bøéb ¦¨−§¦´¥®̈§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«
æëäNôú äNt-íà éréáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ

:àåä úrøö òâð Búà ïäkä ànèå øBòaçë-íàå ¨½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«§¦
àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîrú äézçz©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´
úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤

:àåä äåënäô ©¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr al zegiy ihewl)

˙Ú¯ˆ Ú‚�Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

B¯N·a e„ÏB� ÔÎÏ ,¯¯a˙� ‡Ï ÔÈ„Ú ÂÈLe·Ï ÛBÒaM ˙ÏÒt ˜«̄¿…∆∆¿¿»¬«ƒ…ƒ¿»≈»≈¿ƒ¿»

˙ei�BˆÈÁa . תורה). (לקוטי ¿ƒƒ

את רֹואה אינֹו מאֹורֹו ׁשחׁש ּכהן מּדּוע לפרׁש, יׁש זה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלפי

ואינֹו ּגדֹול, ּבתקף הּוא הראּיה אֹור ּכזה אדם אצל ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּנגעים.

נהר'); 'סגי הּסּומא נקרא (ׁשּלכן ּגׁשמית ּבראּיה להתצמצם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹיכֹול

האדם, ׁשל הּפנימּיּות את רק ׁשרֹואה הּוא, ּברּוחנּיּות ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָוענינֹו

חיצֹונית. ּפסלת - הּנגע את רֹואה הּוא אין ולכן טֹוב. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּכּלּה

éùéîçèëBà Làøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬
:ï÷æáì÷îr eäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøå §¨¨«§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ

÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c áäö ørN Báe øBòä-ïî¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ®̈§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤
:àeä ï÷fä Bà Làøä úrøö àeäàìäàøé-éëå ½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«§¦«¦§¤̧

÷îr eäàøî-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«©§¥̧Æ¨´Ÿ

à øçL ørNå øBòä-ïîïäkä øébñäå Ba ïé ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯©Ÿ¥²
:íéîé úráL ÷úpä òâð-úàáì-úà ïäkä äàøå ¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«§¨¨̧©Ÿ¥´¤

-àìå ÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä íBia òâpä©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ
÷îr ïéà ÷úpä äàøîe áäö ørN Bá äéä̈¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

:øBrä-ïîâìúäåbøébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå çl ¦¨«§¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧
:úéðL íéîé úráL ÷úpä-úà ïäkäãìäàøå ©Ÿ¥¯¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨Á

äNô-àì äpäå éréáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
øäèå øBòä-ïî ÷îr epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä BúàäìäNôé äNt-íàå ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¬¦§¤²
:Búøäè éøçà øBòa ÷úpäåìäpäå ïäkä eäàøå ©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²

áävä ørOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä äNẗ¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ
:àeä àîèæìøçL ørNå ÷úpä ãîr åéðéra-íàå ¨¥¬«§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ

:ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîöñ ¨«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«
çìúøäa íøNa-øBrá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ

:úðáì úøäaèìíøNa-øBrá äpäå ïäkä äàøå ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²
øBäè øBòa çøt àeä ÷äa úðáì úBäk úøäa¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬

àeä:ñ «
ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr fl zegiy ihewl)

˙Ú¯ˆ Ú‚�Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

‰M„˜c ‡ÈL˜ ‡�Èc . . ÌÈ�BÈÏÚ ˙B¯B‡ Ì‰ . . ÌÈÚ‚�לקוטי) ¿»ƒ≈∆¿ƒƒ»«¿»ƒ¿À»

תורה)

אּלא הּׁשפע, מניעת צמצּום, אינּה ּבׁשרׁשּה a‚z¯˙ּגבּורה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָƒ¿…∆

צמצּום מּמּנּה מׁשּתלׁשל ולכן הּמקּבל, מּכלי ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשפע,

הּוא ּבׁשרׁשֹו נגע ּכאן: ואף ּכפׁשּוטֹו. קדּׁשה,a‚z¯˙ודין ׁשל ְְְְְִִֶַַָָƒ¿…∆ְֶָֻ

ּומהםÌÈ�BÈÏÚ"אֹורֹות קׁשים, ּדינים מהם ׁשּנׁשּתלׁשל אּלא ," ∆¿ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּבנגע ּגם ּבּטּוי לידי ּבא והּדבר טמא. נגע מראה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמׁשּתלׁשל

אינּה 'טהֹור' הּכהן אמירת מּלכּתחּלה: טהֹור ּבמראה – ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכפׁשּוטֹו

לחסד. והפיכתּה הּגבּורה המּתקת אּלא הּטמאה, מן ְְְְֲֳִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻטהרה

,éùéîç
éùéùî:àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«
àîøBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬

:àeäáîïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå «§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úrøö ícîãà£©§®̈¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

âîäðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
øBò úrøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

:øNaãîepànèé ànè àeä àîè àeä reøö-Léà ¨¨«¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²
:Brâð BLàøa ïäkääîòâpä Ba-øLà reøväå ©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«§©¨¹©£¤´©¤À©

íôN-ìrå reøô äéäé BLàøå íéîøô eéäé åéãâa§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈



ycegdקפו xihtn ,iriay - bi - rixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àø÷é àîè | àîèå äèréåîòâpä øLà éîé-ìk ©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«¨§¥º£¤̧©¤¬©
äðçnì õeçî áLé ããa àeä àîè àîèé Ba²¦§−̈¨¥´®¨¨´¥¥½¦¬©©«£¤−

:BáLBîñæîãâáa úrøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå «¨«§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨®̈©§¤´¤
:íézLt ãâáa Bà øîöçîáørá Bà éúLá Bà ¤½¤−§¤¬¤¦§¦«³¦§¦Æ´§¥½¤

:øBr úëàìî-ìëa Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì©¦§¦−§©¨®¤´§½−§¨§¤¬¤«
èîøBòá Bà ãâaa ícîãà Bà | ÷ø÷øé òâpä äéäå§¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹

úrøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©
:ïäkä-úà äàøäå àeäðòâpä-úà ïäkä äàøå ®§¨§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨¬©Ÿ¥−¤©®̈©

:íéîé úráL òâpä-úà øébñäåàðàøåòâpä-úà ä §¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«§¨¨̧¤©¤¹©
éúMá-Bà ãâaa òâpä äNô-ék éréáMä íBia©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤«©§¦³
øBòä äNré-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−

:àeä àîè òâpä úøàîî úrøö äëàìîìáðóøNå ¦§¨®̈¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«§¨©¸
øîva áørä-úà Bà | éúMä-úà Bà ãâaä-úà¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ
Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà́©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−

:óøOz Làa àåä úøàîî úrøö-ék òâpäâðíàå ©¨®©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«§¦»
éúMá Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬©§¦−

:øBr-éìk-ìëa Bà áørá Bàãðeñaëå ïäkä äeöå ´¨¥®¤−§¨§¦«§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½
:úéðL íéîé-úráL Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(493 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

˙Ú¯ˆ Ú‚�Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

‰M„˜c ‡ÈL˜ ‡�Èc . . ÌÈ�BÈÏÚ ˙B¯B‡ Ì‰ . . ÌÈÚ‚�לקוטי) ¿»ƒ≈∆¿ƒƒ»«¿»ƒ¿À»

תורה)

יכֹולים ׁשאינם אֹורֹות ּדתהּו, אֹורֹות היינּו עליֹונים" ְְְְִִֵֶֶַָֹ"אֹורֹות

ׁשֹוב', ּבלי 'רצֹוא היינּו האדם ּובעבֹודת ּבכלים. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלהתלּבׁש

ּומּזה הּנפׁש'. 'ּכלֹות ה', ּבאֹור ולּכלל הּגּוף מּכלי לצאת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתׁשּוקה

ּבתפּלה, ההתלהבּות ׁשאחר "ּכמֹו החיצֹונים, יניקת להיֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָיכֹול

קפידא ּדינים, ּבחינת . . להתהּוֹות יּוכל ּבּתֹורה, עֹוסק אינֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָאם

ּבגימטרּיא - המצֹור"ע יצחק': לוי מ'ּתֹורת להעיר ויׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָוכעס".

תה"ו.

éòéáùäðäpäå òâpä-úà ñakä | éøçà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â
àîè äNô-àì òâpäå Bðér-úà òâpä Côä-àì«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´
Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làa àeä½¨¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬

:Bzçaâáåðéøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå §©©§«§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−
Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å Búà ñakäª©¥´Ÿ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬

:áørä-ïî Bà éúMä-ïîæðãâaa ãBò äàøz-íàå ¦©§¦−¬¦¨¥«¤§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤
àåä úçøt øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½Ÿ©−©¦®

:òâpä Ba-øLà úà epôøNz Làaçðãâaäå ¨¥´¦§§¤½¥¬£¤−©¨«©§©¤¿¤
ñaëz øLà øBòä éìk-ìë-Bà áørä-Bà éúMä-Bà«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´§©¥½

:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñåèðúøBz úàæ §¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«ÂŸ©¸
éúMä Bà íézLtä Bà | øîvä ãâa úrøö-òâð¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³©§¦Æ

:Bànèì Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áørä Bàttt ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬§©§«
.ïîéñ ä"éðá ,íé÷åñô æ"ñ

ã ycew zegiyn zecewp ã(495 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

˙Ú¯ˆ Ú‚�Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

‰M„˜c ‡ÈL˜ ‡�Èc . . ÌÈ�BÈÏÚ ˙B¯B‡ Ì‰ . . ÌÈÚ‚�לקוטי) ¿»ƒ≈∆¿ƒƒ»«¿»ƒ¿À»

תורה)

יׁשב" "ּבדד ּבמצרע ׁשּכתּוב מה לבאר יׁש זה ,eiÏÚÓÏ˙‡לפי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ¿«¬ƒ»

מּׁשאר לגמרי ׁשּמבּדלת ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה ׁשּמדּבר ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻוהינּו,

לגמרי מבּדל 'מצֹורע', ׁשּנקרא מׁשיח, ׁשּגם ּולהעיר, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּדרגֹות.

מאד" וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי יׂשּכיל "הּנה ּבֹו ּכּכתּוב העם, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹמּכל

רּבנּו). מּמׁשה ּולמעלה מהאבֹות ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ(למעלה

ùãåçä úùøô øéèôîì äàéø÷áé úåîù

øéèôî
ùãåçä

áéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ
øîàì íéøöî õøàa:áLàø íëì äfä Lãçä §¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç:âeøac ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«©§À
äfä Lãçì øùra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ©´Ÿ¤©¤®
úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå: §¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

ãBðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èrîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

äNä-ìr eqëz:ääéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN ¨−Ÿ©©¤«¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´
eçwz íéfrä-ïîe íéNákä-ïî íëì:åíëì äéäå ¨¤®¦©§¨¦¬¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ

äfä Lãçì íBé øNr äraøà ãr úøîLîì§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®
íéaørä ïéa ìûøNé-úãr ìä÷ ìk Búà eèçLå: §¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦

æ-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìr óB÷Lnä: ©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

çúBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
eäìëàé íéøøî-ìr:èìLáe àð epnî eìëàz-ìà ©§Ÿ¦−Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬

åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna ìMáî§ª−̈©®̈¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈
Baø÷-ìrå:éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå §©¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

eôøNz Làa ø÷a-ãr epnî:àéBúà eìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼

ycegd zyxt - xihtn - xeaiva d`ixwl yneg

íëãéa íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî̈§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®
ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå:áéézøárå ©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©Ÿ̈«§¨«©§¦´

ékäå äfä äìéla íéøöî-õøàáõøàa øBëa-ìë éú §¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤
íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå íãàî íéøöî¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦

ýåýé éðà íéèôL äNrà:âéúàì íëì ícä äéäå ¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ
ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà íézaä ìr©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈

âð íëá äéäé-àìå íëìr ézçñôeúéçLîì ó ¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½
íéøöî õøàa éúkäa:ãéíëì äfä íBiä äéäå §©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ

úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬
eäbçz íìBò:åèCà eìëàz úBvî íéîé úráL −̈§¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ

ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä íBia|-ìk ©´¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨
íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç ìëàŸ¥´¨¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬

éráMä íBé-ãr ïLàøä:æè-àø÷î ïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨
-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤

íëì äNré Bcáì àeä:æéék úBvnä-úà ízøîLe ¬§©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤
úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬

íìBò:çéáøra Lãçì íBé øNr äraøàa ïLàøa ¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
áøra Lãçì íéøNrå ãçàä íBé ãr úvî eìëàz: «Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

èéék íëézáa àöné àì øàN íéîé úráL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãrî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

õøàä çøæàáe øba ìàøNé:ëàì úöîçî-ìk ¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´Ÿ
úBvî eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú:ô

ùãåçäúùøô̄øéèôî

Ÿ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

.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



קפז ycegd zyxt - xihtn - xeaiva d`ixwl yneg

íëãéa íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî̈§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®
ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå:áéézøárå ©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©Ÿ̈«§¨«©§¦´

ékäå äfä äìéla íéøöî-õøàáõøàa øBëa-ìë éú §¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ§¤´¤
íéøöî éýìû-ìëáe äîäa-ãrå íãàî íéøöî¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦

ýåýé éðà íéèôL äNrà:âéúàì íëì ícä äéäå ¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ
ícä-úà éúéàøå íL ízà øLà íézaä ìr©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈

âð íëá äéäé-àìå íëìr ézçñôeúéçLîì ó ¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½
íéøöî õøàa éúkäa:ãéíëì äfä íBiä äéäå §©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ

úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬
eäbçz íìBò:åèCà eìëàz úBvî íéîé úráL −̈§¨ª«¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ

ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä íBia|-ìk ©´¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨
íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç ìëàŸ¥´¨¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬

éráMä íBé-ãr ïLàøä:æè-àø÷î ïBLàøä íBiáe ¨«¦−Ÿ©¬©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨
-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤

íëì äNré Bcáì àeä:æéék úBvnä-úà ízøîLe ¬§©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤
úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬

íìBò:çéáøra Lãçì íBé øNr äraøàa ïLàøa ¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
áøra Lãçì íéøNrå ãçàä íBé ãr úvî eìëàz: «Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

èéék íëézáa àöné àì øàN íéîé úráL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãrî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

õøàä çøæàáe øba ìàøNé:ëàì úöîçî-ìk ¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´Ÿ
úBvî eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàú:ô

ùãåçäúùøô̄øéèôî

Ÿ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

.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



קפח
ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùãåçä úùøô úøèôääî ÷øô ìà÷æçéá

éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëìéçúäì=] øîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå" ìàøùé úéá ¯ íòä ìë (æé-æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó

."øîà-äë (çé) ÷åñôá [äøèôää
.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

äîæè:ìàøNéa àéNpì úàfä äîeøzä-ìà eéäé õøàä írä ìkæéäéäé àéNpä-ìrå µŸ¨¨´¨½̈¤¦«§−¤©§¨´©®Ÿ©¨¦−§¦§¨¥«§©©¨¦´¦«§¤À
äNré àeä ìûøNé úéa éãrBî-ìëa úBúaMáe íéLãçáe íébça Cñpäå äçðnäå úBìBòä̈«´§©¦§¨»§©¥¼¤¼©«©¦³¤«¢¨¦Æ©©¨½§¨«£¥−¥´¦§¨¥®´©«£¤º

:ìàøNé-úéa ãra øtëì íéîìMä-úàå äìBòä-úàå äçðnä-úàå úàhçä-úà¤©«©¨´§¤©¦§À̈§¤¨«¨Æ§¤©§¨¦½§©¥−§©¬¥«¦§¨¥«
."øîà-äë (çé) ÷åñôá [äøèôää ìéçúäì=] øîåì íéëéøö"

çéúàhçå íéîz ø÷a-ïa-øt çwz Lãçì ãçàa ïBLàøa äåäé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¨«¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦©¬©¤¨−̈¨¦®§¦¥−̈
:Lc÷nä-úàèéäøærä úBpt òaøà-ìàå úéaä úæeæî-ìà ïúðå úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå ¤©¦§¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©´©«©À̈§¨©Æ¤§©´©©½¦§¤©§©²¦¬¨«£¨−̈

:úéîéðtä øöçä ørL úæeæî ìrå çaænìëéútîe äâL Léàî Lãçá äráLa äNrz ïëå ©¦§¥®©§©̧§©½©−©¤«¨¥¬©§¦¦«§¥³©«£¤Æ§¦§¨´©½Ÿ¤¥¦¬Ÿ¤−¦¤®¦
:úéaä-úà ízøtëåàëúBòáL âç çñtä íëì äéäé Lãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøa §¦©§¤−¤©¨«¦¨«Â¦Â§©§¨¨̧¨¨¬Æ©½Ÿ¤¦«§¤¬¨¤−©¨®©©¾§ª´
:ìëàé úBvî íéîéáë:úàhç øt õøàä ír-ìk ãráe Bãra àeää íBia àéNpä äNrå ¨¦½©−¥«¨¥«§¨¨³©¨¦Æ©´©½©«£¾§©−¨©´¨¨®¤©−©¨«

âëúráL íBiì íîéîz íéìéà úráLå íéøt úráL ýåýéì äìBò äNré âçä-éîé úráLå§¦§©̧§¥«¤¹̈©«£¤¯¨´©«Ÿ̈À¦§©´Â̈¦Â§¦§©̧¥¦³§¦¦Æ©½¦§©−
:íBiì íéfr øérN úàhçå íéîiäãëïéä ïîLå äNré ìéàì äôéàå øtì äôéà äçðîe ©¨¦®§©¾̈§¦¬¦¦−©«¦§À̈¥¨¬©¨²§¥¨¬¨©−¦©«£¤®§¤−¤¦¬

:äôéàìäëúàhçk íéîiä úráL älàë äNré âça Lãçì íBé øNr äMîça éréáMa ¨«¥¨«©§¦¦¿©«£¦¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¤½̈©«£¤¬¨¥−¤¦§©´©¨¦®©«©¨Æ
:ïîMëå äçðnëå äìòkåîàíéã÷ äðtä úéîéðtä øöçä ørL äåäé éðãà øîà-äk ¨«Ÿ½̈§©¦§−̈§©¨«¤«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼©¹©¤«¨¥³©§¦¦Æ©Ÿ¤´¨¦½

:çúté Lãçä íBéáe çúté úaMä íBéáe äNrnä éîé úLL øeâñ äéäéáàéNpä àáe ¦«§¤´¨½¥−¤§¥´©©«£¤®§³©©¨Æ¦¨¥½©§¬©−Ÿ¤¦¨¥«©¨´©¨¦¿
åéîìL-úàå BúìBr-úà íéðäkä eNrå ørMä úæeæî-ìr ãîrå õeçî ørMä íìeà Cøc¤Á¤Á¨̧©©¹©¦À§¨©Æ©§©´©©½©§¨´©«Ÿ£¦À¤«¨Æ§¤§¨½̈

-àì ørMäå àöéå ørMä ïzôî-ìr äåçzLäå:áørä-ãr øâqéâõøàä-ír eåçzLäå §¦§©«£¨²©¦§©¬©©−©§¨¨®§©©¬©«Ÿ¦¨¥−©¨¨«¤§¦§©«£´©¨À̈¤
:ýåýé éðôì íéLãçáe úBúaMa àeää ørMä çútãýåýéì àéNpä áø÷é-øLà äìòäå ¤µ©©©´©©½©©¨−¤«¢¨¦®¦§¥−§Ÿ̈«§¨´Ÿ½̈£¤©§¦¬©¨¦−©«Ÿ̈®
:íéîz ìéàå íîéîz íéNáë äML úaMä íBéaääçðî íéNákìå ìéàì äôéà äçðîe §´©©À̈¦¨¯§¨¦²§¦¦−§©¬¦¨¦«¦§¨Æ¥¨´¨©½¦§©§¨¦¬¦§−̈

:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzîåìéàå íéNák úLLå íîéîz ø÷a-ïa øt Lãçä íBéáe ©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«§´©½Ÿ¤©¬¤¨−̈§¦¦®§¥¯¤§¨¦²¨©−¦
:eéäé íîéîzæïîLå Bãé âéOz øLàk íéNákìå äçðî äNré ìéàì äôéàå øtì äôéàå §¦¦¬¦«§«§¥¨̧©¹̈§¥¨³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈§©̧§¨¦½©«£¤¬©¦−¨®§¤−¤
:äôéàì ïéäç:àöé Bkøãáe àBáé ørMä íìeà Cøc àéNpä àBááeèõøàä-ír àBááe ¦¬¨«¥¨«§−©¨¦®¤´¤¨³©©̧©Æ¨½§©§−¥¥«§¸©¨¹̈¤

ørL-Cøc àaäå áâð ørL-Cøc àöé úBçzLäì ïBôö ørL Cøc àaä íéãrBna ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈»©«£¦¼©¿̈¤Á¤Á©̧©¨¹§¦§©«£À¥¥Æ¤«¤©´©¤½¤§©¨Æ¤«¤©´©
:àöé Bçëð ék Bá àa-øLà ørMä Cøc áeLé àì äðBôö ørL-Cøc àöé áâðéàéNpäå ¤½¤¥¥−¤«¤©´©¨®¨´Ÿ¨À¤³¤©©̧©Æ£¤¨´½¦¬¦§−¥¥«§©¨¦®

:eàöé íúàöáe àBáé íàBáa íëBúaàéøtì äôéà äçðnä äéäz íéãrBnáe íébçáe §¨³§¨Æ¨½§¥−̈¥¥«©©¦´©«£¦À¦«§¤³©¦§¨Æ¥¨³©¨Æ
:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzî íéNákìå ìéàì äôéàåáéäìBò äáãð àéNpä äNré-éëå §¥¨´¨©½¦§©§¨¦−©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«§¦©«£¤Á©¨¦̧§¨¹̈¨´

åéîìL-úàå Búìr-úà äNrå íéã÷ äðtä ørMä-úà Bì çúôe ýåýéì äáãð íéîìL-Bà«§¨¦»§¨¨´©«Ÿ̈¼¨´©À¤©©̧©Æ©Ÿ¤´¨¦½§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤§¨½̈

:Búàö éøçà ørMä-úà øâñå àöéå úaMä íBéa äNré øLàkâéíéîz BúðL-ïa Náëå ©«£¤¬©«£¤−§´©©¨®§¨¨²§¨©¬¤©©−©©«£¥¬¥«§¤̧¤¤§¨¹¨¦À
:Búà äNrz ø÷aa ø÷aa ýåýéì íBiì äìBò äNrzãéø÷aa ø÷aa åéìr äNrú äçðîe ©«£¤¬¨²©−©«Ÿ̈®©¬Ÿ¤©−Ÿ¤©«£¤¬Ÿ«¦§¨Á©«£¤̧¨¹̈©³Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ

L ïîLå äôéàä úéML:ãéîz íìBò úBwç ýåýéì äçðî úìqä-úà ñøì ïéää úéLéì ¦¦´¨«¥½̈§¤²¤§¦¦¬©¦−¨´Ÿ¤©®Ÿ¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½ª¬−̈¨¦«
åè:ãéîz úìBò ø÷aa ø÷aa ïîMä-úàå äçðnä-úàå Nákä-úà eNré©«£¸¤©¤¯¤§¤©¦§¨²§¤©¤−¤©´Ÿ¤©®Ÿ¤©−¨¦«

éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëíééñì=] øîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå" ,åúæåçàî ¯ øîà-äë (çé-æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó

."ãéîú [åè ÷åñô ,ïàë äøèôää
.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

æèíúfçà äéäz åéðáì àéä Búìçð åéðaî Léàì äðzî àéNpä ïzé-ék äåäé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«¦¥̧©¨¦³©¨¨Æ§¦´¦¨½̈©«£¨¬¦−§¨¨´¦«§¤®£ª¨¨¬
:äìçða àéäæéúáLå øBøcä úðL-ãr Bl äúéäå åéãárî ãçàì Búìçpî äðzî ïzé-éëå ¦−§©«£¨«§¦«¦¥̧©¨¹̈¦©«£¨À§©©Æ¥«£¨½̈§¨³§¨Æ©§©´©§½§¨©−

:äéäz íäì åéða Búìçð Cà àéNpìçéíúfçàî íúðBäì írä úìçpî àéNpä çwé-àìå ©¨¦®©µ©«£¨½¨−̈¨¤¬¦«§¤«§«Ÿ¦©̧©¨¦¹¦©«£©´¨À̈§«Ÿ¨Æ¥«£ª¨½̈
:Búfçàî Léà énr eöôé-àì øLà ïrîì åéða-úà ìçðé Búfçàî¥«£ª¨−©§¦´¤¨¨®§©̧©Æ£¤´«Ÿ¨ª´©¦½¦−¥«£ª¨«

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©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 8-e zFwc 44 ,miixdvA 12 drW ,'` mFi :clFnd©¨¨¨©¨¨©¦©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWilWd mFiA ,oqip Wcg W`xŸŸ¤¦¨©©§¦¦©¨¨¥§¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע - החודש בערים שונות בעולם קצ
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
5:336:268:069:018:389:339:4110:3717:5919:0318:2319:2718:4319:37באר שבע  )ח( )ק(

5:326:248:059:008:379:329:4010:3617:5919:0418:2419:2818:3319:37חיפה )ח( )ק(

5:306:228:048:598:359:319:3810:3518:0019:0418:2419:2818:2319:36ירושלים )ח( )ק(

5:346:268:069:018:389:349:4110:3717:5919:0318:2319:2718:4319:38תל אביב )ח( )ק(

6:406:289:169:099:489:4110:5210:4719:2119:2919:5019:5919:1020:13אוסטריה וינה )ק(

7:267:319:519:5310:2310:2511:2411:2519:2519:1619:5119:4218:5819:52אוסטרליה מלבורן )ק(

6:456:339:199:139:529:4510:5610:5019:2119:2919:5019:5819:1020:02אוקראינה אודסה )ק(

6:266:149:028:559:349:2710:3810:3319:0519:1419:3519:4418:5419:48אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:526:399:279:1910:009:5211:0310:5819:3119:4020:0120:1119:2120:15אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:436:309:199:129:529:4410:5610:5019:2419:3419:5520:0519:1420:09אוקראינה קייב )ק(

6:156:038:518:449:239:1610:2710:2218:5419:0319:2419:3318:4319:37אוקראינה דונייצק )ק(

7:117:009:469:3910:1810:1111:2211:1719:4719:5520:1620:2419:3620:37איטליה מילאנו )ק(

6:096:078:428:409:129:1010:1410:1318:3018:2818:5118:4918:1018:53אקוואדור קיטו )ח(

7:007:049:249:269:579:5910:5810:5818:5718:4919:2219:1418:3219:24ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:497:5610:1710:1910:4810:5011:4811:4919:5119:4120:1720:0719:2420:11ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:576:479:309:2410:039:5711:0611:0119:2719:3319:5319:5919:1420:03ארה״ב בולטימור )ק(

6:456:359:199:139:519:4510:5510:5019:1919:2519:4519:5219:0620:03ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:466:369:199:149:529:4610:5510:5119:1819:2419:4519:5119:0520:03ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:207:109:559:4910:2710:2111:3111:2619:5620:0320:2320:3019:4320:41ארה״ב דטרויט )ק(

7:147:079:469:4210:1910:1411:2111:1819:4019:4320:0320:0719:2520:16ארה״ב היוסטן )ק(

6:446:359:179:129:499:4410:5210:4819:1319:1819:3819:4318:5919:52ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:157:099:469:4210:1910:1511:2111:1819:3719:4020:0020:0319:2220:12ארה״ב מיאמי )ק(

6:426:329:159:099:489:4210:5110:4619:1319:1919:4019:4619:0019:59ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:386:279:139:079:459:3910:4910:4419:1519:2119:4219:4919:0219:59ארה״ב שיקאגו )ק(

6:286:299:029:019:319:3110:3310:3218:4718:4319:0919:0418:2519:08בוליביה לה פאס )ח(

7:287:1410:039:5610:3610:2811:4011:3420:0820:1820:4020:5019:5921:07בלגיה אנטוורפן )ק(

7:277:1410:049:5610:3610:2811:4011:3420:0920:1920:4120:5120:0021:06בלגיה בריסל )ק(

6:386:239:169:089:489:4010:5310:4719:2519:3719:5920:1119:1720:15בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:086:108:368:379:089:0810:0910:0918:1518:0918:3818:3217:5218:38ברזיל ס.פאולו )ח(

5:545:568:238:238:548:549:559:5518:0217:5618:2418:1917:3918:25ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:446:319:219:149:539:4610:5810:5219:2819:3820:0020:1019:1920:26בריטניה לונדון )ק(

6:526:389:299:2110:029:5311:0611:0019:3819:4920:1120:2219:2920:39בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:516:379:279:1910:009:5211:0410:5819:3419:4520:0620:1719:2520:21גרמניה ברלין )ק(

7:106:579:479:3910:1810:1111:2311:1719:5320:0220:2420:3319:4320:37גרמניה פרנקפורט )ק(

6:086:108:388:389:089:0910:1010:1018:1818:1218:4118:3517:5518:39דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:356:309:059:029:389:3410:4010:3718:5318:5519:1519:1718:3619:21הודו בומביי )ח(

6:306:259:018:589:339:3010:3510:3318:5118:5219:1219:1418:3419:18הודו פונה )ח(

6:316:199:068:599:389:3110:4210:3719:0819:1719:3819:4718:5819:51הונגריה בודפשט )ק(

6:546:449:289:2210:009:5411:0310:5919:2619:3219:5219:5919:1320:03טורקיה איסטנבול )ק(

7:167:079:499:4410:2110:1611:2511:2019:4619:5120:1120:1719:3220:21יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע - החודש 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
6:536:419:279:2010:009:5311:0310:5819:2819:3619:5720:0619:1720:10מולדובה קישינב )ק(

6:276:229:038:599:339:2910:3610:3318:5718:5819:1919:2018:4019:24מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:386:459:019:049:349:3710:3410:3518:3218:2118:5918:4818:0318:52ניו זילנד צ. צ. )ח(

5:555:488:298:259:008:5610:0310:0018:2418:2718:4718:5118:0918:55נפאל קטמנדו )ח(

7:047:029:339:3110:0510:0311:0711:0519:1619:1419:3719:3518:5619:39סינגפור סינגפור )ח(

6:196:058:578:499:299:2110:3310:2719:0419:1519:3619:4718:5519:51פולין ורשא )ק(

6:106:118:378:369:109:0910:1110:1018:1718:1318:3818:3417:5518:38פרו לימה )ח(

7:287:1610:039:5610:3510:2811:3911:3420:0520:1320:3420:4219:5420:55צרפת ליאון )ק(

7:367:2410:1210:0510:4410:3711:4811:4320:1720:2620:4720:5620:0621:10צרפת פריז )ק(

5:505:488:248:228:548:529:579:5518:1318:1218:3418:3317:5418:37קולומביה בוגוטה )ח(

7:056:549:409:3410:1210:0611:1611:1119:4219:4920:0920:1719:3020:29קנדה טורונטו )ק(

6:416:309:169:109:499:4210:5210:4719:1919:2719:4719:5519:0720:08קנדה מונטריאול )ק(

6:396:319:109:059:439:3810:4610:4219:0319:0819:2819:3318:4919:37קפריסין לרנקה )ק(

7:106:549:499:4110:2110:1211:2611:1920:0120:1320:3620:4819:5321:05רוסיה מוסקבה )ק(

7:096:579:439:3710:1610:0911:2011:1419:4519:5420:1420:2319:3420:27רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:116:599:489:4110:1910:1211:2311:1819:5220:0120:2220:3019:4120:43שוייץ ציריך )ק(

6:156:118:458:429:179:1410:1910:1718:3218:3218:5318:5418:1418:58תאילנד 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

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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



אצק לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע - החודש 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
6:536:419:279:2010:009:5311:0310:5819:2819:3619:5720:0619:1720:10מולדובה קישינב )ק(

6:276:229:038:599:339:2910:3610:3318:5718:5819:1919:2018:4019:24מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:386:459:019:049:349:3710:3410:3518:3218:2118:5918:4818:0318:52ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:555:488:298:259:008:5610:0310:0018:2418:2718:4718:5118:0918:55נפאל קטמנדו )ח(

7:047:029:339:3110:0510:0311:0711:0519:1619:1419:3719:3518:5619:39סינגפור סינגפור )ח(

6:196:058:578:499:299:2110:3310:2719:0419:1519:3619:4718:5519:51פולין ורשא )ק(

6:106:118:378:369:109:0910:1110:1018:1718:1318:3818:3417:5518:38פרו לימה )ח(

7:287:1610:039:5610:3510:2811:3911:3420:0520:1320:3420:4219:5420:55צרפת ליאון )ק(

7:367:2410:1210:0510:4410:3711:4811:4320:1720:2620:4720:5620:0621:10צרפת פריז )ק(

5:505:488:248:228:548:529:579:5518:1318:1218:3418:3317:5418:37קולומביה בוגוטה )ח(

7:056:549:409:3410:1210:0611:1611:1119:4219:4920:0920:1719:3020:29קנדה טורונטו )ק(

6:416:309:169:109:499:4210:5210:4719:1919:2719:4719:5519:0720:08קנדה מונטריאול )ק(

6:396:319:109:059:439:3810:4610:4219:0319:0819:2819:3318:4919:37קפריסין לרנקה )ק(

7:106:549:499:4110:2110:1211:2611:1920:0120:1320:3620:4819:5321:05רוסיה מוסקבה )ק(

7:096:579:439:3710:1610:0911:2011:1419:4519:5420:1420:2319:3420:27רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:116:599:489:4110:1910:1211:2311:1819:5220:0120:2220:3019:4120:43שוייץ ציריך )ק(

6:156:118:458:429:179:1410:1910:1718:3218:3218:5318:5418:1418:58תאילנד 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

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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLeðëîñúå íBìL §¦éðôlî ïBöø éäé§¦éðôlî ïBöø éäé¨éðôlî ïBöø éäé¨éðôlî ïBöø éäé¦§¨¤éðôlî ïBöø éäé¦§¨¤éðôlî ïBöø éäé§¨ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¡ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¡ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé EŸì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé EŸì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E£ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E£ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¤ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¤ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¦¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨§¦§§¥

ììe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúåókî eðìévúå ,(íBìL §¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL §¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¦§ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¦§ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¤§¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL¤§¥ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§©¦ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¦§¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¦§¨ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¨ ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL§¨ ìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìL §¨) ,íBìL§©£¦¥§¨ókî eðìévúå ,(íBìL §¨ókî eðìévúå ,(íBìL§©¦¥ókî eðìévúå ,(íBìL§©¦¥ókî eðìévúå ,(íBìLókî eðìévúå ,(íBìL¦©ókî eðìévúå ,(íBìL
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