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מתוך פירוש רש"י

קט )יא( ינקש נושה לכל אשר לו. אדם הטורח ומחזיר ולהוט לעשות דבר, נופל בו לשון מתנקש, כלומר מוטרף 
ומתלבט, כמו )דניאל ה, ו( "וארכבתה דא לדא נקשן", וכן "פן תנקש אחריהם". אף כאן יהיה הנושה בעשו את 

עבודתו, שנאמר )בראשית כה, כג( ורב יעבוד צעיר, לשון אחר, יהיה הנושה נוגע ונקרב לכל אשר לו, ינקש, שיי"ט 

אצופי"ץ בלעז. )=יהא נתקל(, יהי משפט הנושה נוקש ונשען על כל ממונו, וזהו יעקב הנושה בעשו את עבודתו, 

שנאמר ורב יעבוד צעיר. מצאתי. בדור אחר, שיבוא אחר כורתו ימש שמו וטבעו, שאפילו זיכרון לא יפול עליו בפי 

הדור הנולד בעולם לאחר שנשחת שמו. שארטרמיר"א בלעז. )=השמדה(: 

קיא )א( הללויה וגו'. מזמור זה הוסר באל"ף בי"ת, אות אחד בראש הפסוק ואחד באמצעותיו, וכן כולם מאל"ף 
ועד תי"ו. וכמו כן מזמור השני, הראשון מדבר בשבחו של הקב"ה, והשני מספר בשבחו של צדיק: 



ד

,oqip 'd ,*dxdh zyxt zay .c"qa

f"iyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰„t1עּמדי היּו ּברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי .2ּבׁשלֹום »»ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
ּבדר ּגם להיֹות ׁשּיכֹולה סתם ּפדּיה ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָוהינּו,
היא ׁשהּפדּיה ׁשּבּכתּוב החּדּוׁש וזהּו מלחמה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
היא ׁשהּפדּיה לזה הּטעם הּכתּוב ּומבאר ּדוקא. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשלֹום
הרּבים ּבׁשביל היינּו, עּמדי, היּו ּברּבים ּכי ְְְְִִִִִִִַַַָָָָּבׁשלֹום,

עלי להתּפּלל ּבעזרתי ׁשאיתא3ׁשהיּו ,ּכ ּכדי ועד , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לׁשלֹומֹו4ּבירּוׁשלמי מתּפּללים היּו אבׁשלֹום אנׁשי ׁשּגם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

מעלת ּגדל מּצד היא ּבׁשלֹום ׁשהּפדּיה והינּו, ּדוד. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
עם עּמדי, ׁשהיּו ּבאפן היא הרּבים מעלת אמנם, ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהרּבים.
ׁשּכל ּכיון מּכלֿמקֹום, יחיד, ׁשהיה ּדאףֿעלּֿפי ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּדוד,

רּבים ּכמֹו ליּה הוי ּבֹו, ּתלּויים מאמר5יׂשראל ועלּֿדר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ז"ל [ספרים6רּבֹותינּו ליּה ּבעי ּדלרּבים ּכיון מׁשה ׁשאני ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּדוד נמי והכא דמי, ּכרּבים זכּותיּה] ּדאּלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָאחרים:
ּבֹו, ּתלּויים היּו יׂשראל וכל הרּבים עבּור נלחם ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשהיה
ׁשל הּכח עּמדי, היּו ּברּבים ּכי וזהּו דמי. ּכרּבים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלכן
ּגם לדוד נמׁש ׁשּבּצּבּור הּכח ׁשּלכן, עּמדי, היה ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהרּבים

עּמדי היּו ּברּבים ּכי עלֿידי זה7ּביחיד, ׁשּבענין והינּו, . ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ורּבים. ּדיחיד הּצרּוף ְְְִִֵֶַַָיׁשנֹו

וׁשעלÔÈ·‰Ïeֿב) ורּבים, יחיד ּדצירּוף הענין מעלת ¿»ƒְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
יׁש ּדוקא, ּבׁשלֹום הּפדּיה ּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָידיֿזה

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּתחּלה ההפרׁש8להקּדים לענין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּדכתיב (רּבים), לצּבּור יחיד ּבהּמצאֹו9ּבין ה' ּדרׁשּו ְְְְְִִִִִִִֵַָָ
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שנאמרה בשיחה וראה ספרים. בכמה זו פרשה נקראת כן (*

אדמו"ר שכ"ק (239 ע' ח"א לקו"ש כ. ע' (לקמן בהתוועדות

הי' הפעמים וברוב זו, פרשה שם להזכיר בכלל משתמט הי' מוהריי"צ

לקו"ש גם וראה וכדומה. בחודש היום רק בכתב) וכן (בע"פ מזכיר

(המו"ל). 5 הערה 100 ע' (יהל1)ח"ז אוה"ת ראה – המאמר לכללות

ואילך). רד (ע' עה"פ לתהלים הקאּפיטל2)אור) – יט. נה, ַתהלים

1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א אמירתו שמסיימים

עה"פ.3)ואילך). רט.4)פרש"י ע' שם אור) (יהל אוה"ת וראה ה"ח. סוף פ"א שם.5)סוטה אוה"ת

סע"א.6) ט, רח.7)תענית ע' שם א.8)אוה"ת קה, ב. מט, יבמות א. יח, ו.9)ר"ה נה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הפותח הפסוק הרבי. של ה55ֿ הולדתו יום לפני בשבת נאמר שלפנינו המאמר

הרבי סיים אותו בתהילים, נ"ה מפרק הוא נפשי", בשלום "פדה המאמר את

המתאים תהילים המזמור את יום בכל לומר המנהג עלֿפי אלו, בימים לומר

חייו. לשנות

צירוף מעלת תתבאר זה במאמר

היחיד. תפילת עם הרבים כוח

לדוד שסייעה היא זו מעלה

כל לנצח הכוח את לו ונתנה

זה עניין שלום. של באופן אויביו

המעלה ביאור עלֿידי יתבאר

שבעשרתֿימיֿתשובה, הנפלאה

בתפילת יום בכל גם שנמצאת

הרבים.

‰„t1ÈLÙ� ÌBÏLa »»¿»«¿ƒ
eÈ‰ ÌÈa¯a Èk ÈÏ ·¯wÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»

È„nÚ2.הפשוט פירוש - ƒ»ƒ
פדה הקדושֿברוךֿהוא בפסוק:

במלחמה מהקרב דוד את והציל

מבואר: בחסידות שונאיו. עם

ועד שלום, של בדרך היא הפדיה

(וכמו כלל למלחמה צורך שאין

שהגויים שלמה, בימי שהי'

מלחמה כל ללא אליו התבטלו

i„t‰וקרב). LiL ,e�È‰Â¿«¿∆≈¿ƒ»
Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL Ì˙Ò¿»∆¿»ƒ¿«
e‰ÊÂ ,‰ÓÁÏÓ ÏL C¯„a¿∆∆∆ƒ¿»»¿∆
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eÈ‰ ÌÈa¯a Èk ,ÌBÏLa¿»ƒ¿«ƒ»
ÏÈ·La ,e�ÈÈ‰ ,È„nÚƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ
È˙¯ÊÚa eÈ‰L ÌÈa¯‰»«ƒ∆»¿∆¿»ƒ

ÈÏÚ Ïlt˙‰Ï:שנאמר (כמו ¿ƒ¿«≈»«
את אוהבים ויהודה ישראל וכל

Ck,3דוד) È„k „ÚÂ ,¿«¿≈»
ÈÓÏLe¯Èa ‡˙È‡L4ÌbL ∆ƒ»ƒ«¿ƒ∆«

eÈ‰ ÌBÏL·‡ ÈL�‡«¿≈«¿»»
ÏL BÓBÏLÏ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿∆
‰i„t‰L ,e�È‰Â .„Âc»ƒ¿«¿∆«¿ƒ»
Ï„b „vÓ ‡È‰ ÌBÏLa¿»ƒƒ«…∆
,Ì�Ó‡ .ÌÈa¯‰ ˙ÏÚÓ«¬«»«ƒ»¿»
ÔÙ‡a ‡È‰ ÌÈa¯‰ ˙ÏÚÓ«¬«»«ƒƒ¿…∆
,„Âc ÌÚ ,È„nÚ eÈ‰L∆»ƒ»ƒƒ»ƒ
,„ÈÁÈ ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆»»»ƒ
ÏkL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆»

dÈÏ ÈÂ‰ ,Ba ÌÈÈeÏz Ï‡¯NÈנחשבת][=תפלת ¯ÌÈaו BÓk5. ƒ¿»≈¿ƒ«≈≈¿«ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ6בשביל "פרנסה אומרת: הגמרא ¿«∆∆«¬««≈«

אלא אחד בזכות לעולם בא אינו העולם לכל ומחיה טובה (שפע רבים",

עושה הקב"ה - בתבואה ברכה שתשלח שובע צריכין רבים שאם רבים, בשביל

הצריך יחיד אבל זכו. אם

הקב"ה אין תבואותיו שיתברכו

כפי אלא השנה דין עבורו משנה

הגמרא: מקשה רש"י), ברכותיה.

פרנסה שניתנה מצינו והרי

משה בזכות במדבר לישראל

אלא, יחיד)? לכאורה, (שהיה,

הגמרא: LÓ‰עונה È�‡L«ƒ…∆
משה] הוא «≈ÔÂÈk[=שונה
dÈÏ ÈÚa ÌÈa¯Ïcכיון=] ƒ¿«ƒ»≈≈
רבים] עבור ובגירסת[שביקש

ÌÈl‡c :ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¬≈ƒ¿«ƒ
dÈ˙eÎÊגדולה [=שזכותו ¿≈
„ÈÓוחזקה] ÌÈa¯k [=הרי] ¿«ƒ»ƒ

כרבים] �ÈÓהוא ‡Î‰Â ,¿»»»≈
לגבי שם המבואר הענין [=(כמו

כאן] גם רבינו) Âc»ƒ„משה
ÌÈa¯‰ ¯e·Ú ÌÁÏ� ‰È‰L∆»»ƒ¿»¬»«ƒ
ÌÈÈeÏz eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈»¿ƒ

ÈÓ„ ÌÈa¯k ÔÎÏ ,Baוזכות »≈¿«ƒ»ƒ
לו עמדה Èkהרבים e‰ÊÂ .¿∆ƒ
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ÌÈa¯Âעם הרבים כוח צירוף - ¿«ƒ
היחיד של .זכותו
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,ÌÈa¯Â „ÈÁÈ Ûe¯Èˆc¿≈»ƒ¿«ƒ
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  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א

 ג............................א"קיט "ק ליםמזמורי תה  )ב

עם ביאור בדרך (  פדה בשלום נפשיה "מאמר ד  )ג

 ה ..................... ז"יתש'ה, ניסן' ה, טהרהפ "ש )אפשר

 י.................מ"תשד'ה, ראש חודש ניסןמכתב כללי   )ד

 יד.......ז"ישת'ה, ניסן' ה, טהרה  פרשתשבתשיחת   )ה

 גכ ......זירך כ )ק"בלה( מצורע פרשתלקוטי שיחות   )ו

 ח"רהג ה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ז

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

 ל.............מצורע  על פרשתילקוט גאולה ומשיח  )ח

 גל.........מצורע לשבוע פרשתחומש שיעור יומי   )ט

 בנ.............מצורע לשבוע פרשתשיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 גנ....................................מצורע פרשת לשבוע 

 סא..........אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן  )יב

 גס...........מצורע לשבוע פרשת "יום יוםה"לוח   )יג

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

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 סח .........מצורע לשבוע פרשת פרקים ליום'  ג–  )טו

  צד .........מצורע לשבוע פרשת  פרק אחד ליום–  )טז

 צט............מצורע לשבוע פרשת ותצו ספר המ–  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

 הק.................... חי פרק יםתהל, ל-כט פרק א-מואלש

 זק............................................מסכת שבת עקבעין י  )יט

   עם ביאורים מנחותמסכת   )כ

  חק.......................................... לא ףעד ד כהף מד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

 לחק................................................ר הזקן"אדמו

  הפירותברכת  שולחן ערוך הלכות  )כב

 לטק................................................ר הזקן"אדמו

   יום השבתזכור אתה "ד –  אורתורה  )כג

 מק..................................................ר הזקן"ואדמ

   רהשערי או  )כד

 מגק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כה

 מדק......................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 מדק............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כז

 מהק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

   י"שת'ההמאמרים ספר   )כח

 מוק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 מזק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ספר הזכרונות   )ל

 מטק...................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  אגרות קודש   )לא

 קנב....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  מצורע ת התורה פרשתחומש לקריא  )לב

  נגק..................................."תורה תמימה"פ חומש "ע

 נחק....................מצורע פרשתלשבוע לוח זמנים   )לג

 קנט...........................................ברכת האילנות  )לד

  נטק.....................שבת קודשנרות ל הדלקת סדר  )לה



ה

,oqip 'd ,*dxdh zyxt zay .c"qa

f"iyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰„t1עּמדי היּו ּברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי .2ּבׁשלֹום »»ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
ּבדר ּגם להיֹות ׁשּיכֹולה סתם ּפדּיה ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָוהינּו,
היא ׁשהּפדּיה ׁשּבּכתּוב החּדּוׁש וזהּו מלחמה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
היא ׁשהּפדּיה לזה הּטעם הּכתּוב ּומבאר ּדוקא. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשלֹום
הרּבים ּבׁשביל היינּו, עּמדי, היּו ּברּבים ּכי ְְְְִִִִִִִַַַָָָָּבׁשלֹום,

עלי להתּפּלל ּבעזרתי ׁשאיתא3ׁשהיּו ,ּכ ּכדי ועד , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לׁשלֹומֹו4ּבירּוׁשלמי מתּפּללים היּו אבׁשלֹום אנׁשי ׁשּגם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

מעלת ּגדל מּצד היא ּבׁשלֹום ׁשהּפדּיה והינּו, ּדוד. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
עם עּמדי, ׁשהיּו ּבאפן היא הרּבים מעלת אמנם, ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהרּבים.
ׁשּכל ּכיון מּכלֿמקֹום, יחיד, ׁשהיה ּדאףֿעלּֿפי ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּדוד,

רּבים ּכמֹו ליּה הוי ּבֹו, ּתלּויים מאמר5יׂשראל ועלּֿדר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ז"ל [ספרים6רּבֹותינּו ליּה ּבעי ּדלרּבים ּכיון מׁשה ׁשאני ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּדוד נמי והכא דמי, ּכרּבים זכּותיּה] ּדאּלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָאחרים:
ּבֹו, ּתלּויים היּו יׂשראל וכל הרּבים עבּור נלחם ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשהיה
ׁשל הּכח עּמדי, היּו ּברּבים ּכי וזהּו דמי. ּכרּבים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלכן
ּגם לדוד נמׁש ׁשּבּצּבּור הּכח ׁשּלכן, עּמדי, היה ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהרּבים

עּמדי היּו ּברּבים ּכי עלֿידי זה7ּביחיד, ׁשּבענין והינּו, . ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ורּבים. ּדיחיד הּצרּוף ְְְִִֵֶַַָיׁשנֹו

וׁשעלÔÈ·‰Ïeֿב) ורּבים, יחיד ּדצירּוף הענין מעלת ¿»ƒְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
יׁש ּדוקא, ּבׁשלֹום הּפדּיה ּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָידיֿזה

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּתחּלה ההפרׁש8להקּדים לענין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּדכתיב (רּבים), לצּבּור יחיד ּבהּמצאֹו9ּבין ה' ּדרׁשּו ְְְְְִִִִִִִֵַָָ
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שנאמרה בשיחה וראה ספרים. בכמה זו פרשה נקראת כן (*

אדמו"ר שכ"ק (239 ע' ח"א לקו"ש כ. ע' (לקמן בהתוועדות

הי' הפעמים וברוב זו, פרשה שם להזכיר בכלל משתמט הי' מוהריי"צ

לקו"ש גם וראה וכדומה. בחודש היום רק בכתב) וכן (בע"פ מזכיר

(המו"ל). 5 הערה 100 ע' (יהל1)ח"ז אוה"ת ראה – המאמר לכללות

ואילך). רד (ע' עה"פ לתהלים הקאּפיטל2)אור) – יט. נה, ַתהלים

1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א אמירתו שמסיימים

עה"פ.3)ואילך). רט.4)פרש"י ע' שם אור) (יהל אוה"ת וראה ה"ח. סוף פ"א שם.5)סוטה אוה"ת

סע"א.6) ט, רח.7)תענית ע' שם א.8)אוה"ת קה, ב. מט, יבמות א. יח, ו.9)ר"ה נה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הפותח הפסוק הרבי. של ה55ֿ הולדתו יום לפני בשבת נאמר שלפנינו המאמר

הרבי סיים אותו בתהילים, נ"ה מפרק הוא נפשי", בשלום "פדה המאמר את

המתאים תהילים המזמור את יום בכל לומר המנהג עלֿפי אלו, בימים לומר

חייו. לשנות

צירוף מעלת תתבאר זה במאמר

היחיד. תפילת עם הרבים כוח

לדוד שסייעה היא זו מעלה

כל לנצח הכוח את לו ונתנה

זה עניין שלום. של באופן אויביו

המעלה ביאור עלֿידי יתבאר

שבעשרתֿימיֿתשובה, הנפלאה

בתפילת יום בכל גם שנמצאת

הרבים.

‰„t1ÈLÙ� ÌBÏLa »»¿»«¿ƒ
eÈ‰ ÌÈa¯a Èk ÈÏ ·¯wÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»

È„nÚ2.הפשוט פירוש - ƒ»ƒ
פדה הקדושֿברוךֿהוא בפסוק:

במלחמה מהקרב דוד את והציל

מבואר: בחסידות שונאיו. עם

ועד שלום, של בדרך היא הפדיה

(וכמו כלל למלחמה צורך שאין

שהגויים שלמה, בימי שהי'

מלחמה כל ללא אליו התבטלו

i„t‰וקרב). LiL ,e�È‰Â¿«¿∆≈¿ƒ»
Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL Ì˙Ò¿»∆¿»ƒ¿«
e‰ÊÂ ,‰ÓÁÏÓ ÏL C¯„a¿∆∆∆ƒ¿»»¿∆
·e˙kaL LecÁ‰«ƒ∆«»
ÌBÏLa ‡È‰ ‰i„t‰L∆«¿ƒ»ƒ¿»
·e˙k‰ ¯‡·Óe .‡˜Âc«¿»¿»≈«»
‡È‰ ‰i„t‰L ‰ÊÏ ÌÚh‰«««¿∆∆«¿ƒ»ƒ
eÈ‰ ÌÈa¯a Èk ,ÌBÏLa¿»ƒ¿«ƒ»
ÏÈ·La ,e�ÈÈ‰ ,È„nÚƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ
È˙¯ÊÚa eÈ‰L ÌÈa¯‰»«ƒ∆»¿∆¿»ƒ

ÈÏÚ Ïlt˙‰Ï:שנאמר (כמו ¿ƒ¿«≈»«
את אוהבים ויהודה ישראל וכל

Ck,3דוד) È„k „ÚÂ ,¿«¿≈»
ÈÓÏLe¯Èa ‡˙È‡L4ÌbL ∆ƒ»ƒ«¿ƒ∆«

eÈ‰ ÌBÏL·‡ ÈL�‡«¿≈«¿»»
ÏL BÓBÏLÏ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿∆
‰i„t‰L ,e�È‰Â .„Âc»ƒ¿«¿∆«¿ƒ»
Ï„b „vÓ ‡È‰ ÌBÏLa¿»ƒƒ«…∆
,Ì�Ó‡ .ÌÈa¯‰ ˙ÏÚÓ«¬«»«ƒ»¿»
ÔÙ‡a ‡È‰ ÌÈa¯‰ ˙ÏÚÓ«¬«»«ƒƒ¿…∆
,„Âc ÌÚ ,È„nÚ eÈ‰L∆»ƒ»ƒƒ»ƒ
,„ÈÁÈ ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆»»»ƒ
ÏkL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆»

dÈÏ ÈÂ‰ ,Ba ÌÈÈeÏz Ï‡¯NÈנחשבת][=תפלת ¯ÌÈaו BÓk5. ƒ¿»≈¿ƒ«≈≈¿«ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ6בשביל "פרנסה אומרת: הגמרא ¿«∆∆«¬««≈«

אלא אחד בזכות לעולם בא אינו העולם לכל ומחיה טובה (שפע רבים",

עושה הקב"ה - בתבואה ברכה שתשלח שובע צריכין רבים שאם רבים, בשביל

הצריך יחיד אבל זכו. אם

הקב"ה אין תבואותיו שיתברכו

כפי אלא השנה דין עבורו משנה

הגמרא: מקשה רש"י), ברכותיה.

פרנסה שניתנה מצינו והרי

משה בזכות במדבר לישראל

אלא, יחיד)? לכאורה, (שהיה,

הגמרא: LÓ‰עונה È�‡L«ƒ…∆
משה] הוא «≈ÔÂÈk[=שונה
dÈÏ ÈÚa ÌÈa¯Ïcכיון=] ƒ¿«ƒ»≈≈
רבים] עבור ובגירסת[שביקש

ÌÈl‡c :ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¬≈ƒ¿«ƒ
dÈ˙eÎÊגדולה [=שזכותו ¿≈
„ÈÓוחזקה] ÌÈa¯k [=הרי] ¿«ƒ»ƒ

כרבים] �ÈÓהוא ‡Î‰Â ,¿»»»≈
לגבי שם המבואר הענין [=(כמו

כאן] גם רבינו) Âc»ƒ„משה
ÌÈa¯‰ ¯e·Ú ÌÁÏ� ‰È‰L∆»»ƒ¿»¬»«ƒ
ÌÈÈeÏz eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈»¿ƒ

ÈÓ„ ÌÈa¯k ÔÎÏ ,Baוזכות »≈¿«ƒ»ƒ
לו עמדה Èkהרבים e‰ÊÂ .¿∆ƒ

Ák‰ ,È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯a¿«ƒ»ƒ»ƒ«…«
,È„nÚ ‰È‰ ÌÈa¯‰ ÏL∆»«ƒ»»ƒ»ƒ
¯eavaL Ák‰ ,ÔÎlL∆»≈«…«∆«ƒ
,„ÈÁÈa Ìb „Â„Ï CLÓ�ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ
eÈ‰ ÌÈa¯a Èk È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«ƒ»

È„nÚ7‰Ê ÔÈ�ÚaL ,e�È‰Â . ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»∆
„ÈÁÈc Ûe¯v‰ B�LÈ∆¿«≈¿»ƒ

ÌÈa¯Âעם הרבים כוח צירוף - ¿«ƒ
היחיד של .זכותו

ÔÈ�Ú‰ ˙ÏÚÓ ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ«¬«»ƒ¿»
,ÌÈa¯Â „ÈÁÈ Ûe¯Èˆc¿≈»ƒ¿«ƒ
‰È‰z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLÂ¿∆«¿≈∆ƒ¿∆
LÈ ,‡˜Âc ÌBÏLa ‰i„t‰«¿ƒ»¿»«¿»≈
‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M8 ∆»¿«≈«
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B‡ˆn‰a '‰ eL¯cƒ¿¿ƒ»¿
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  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א

 ג............................א"קיט "ק ליםמזמורי תה  )ב

עם ביאור בדרך (  פדה בשלום נפשיה "מאמר ד  )ג

 ה ..................... ז"יתש'ה, ניסן' ה, טהרהפ "ש )אפשר

 י.................מ"תשד'ה, ראש חודש ניסןמכתב כללי   )ד

 יד.......ז"ישת'ה, ניסן' ה, טהרה  פרשתשבתשיחת   )ה

 גכ ......זירך כ )ק"בלה( מצורע פרשתלקוטי שיחות   )ו

 ח"רהג ה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ז

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

 ל.............מצורע  על פרשתילקוט גאולה ומשיח  )ח

 גל.........מצורע לשבוע פרשתחומש שיעור יומי   )ט

 בנ.............מצורע לשבוע פרשתשיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 גנ....................................מצורע פרשת לשבוע 

 סא..........אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן  )יב

 גס...........מצורע לשבוע פרשת "יום יוםה"לוח   )יג

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

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 סח .........מצורע לשבוע פרשת פרקים ליום'  ג–  )טו

  צד .........מצורע לשבוע פרשת  פרק אחד ליום–  )טז

 צט............מצורע לשבוע פרשת ותצו ספר המ–  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

 הק.................... חי פרק יםתהל, ל-כט פרק א-מואלש

 זק............................................מסכת שבת עקבעין י  )יט

   עם ביאורים מנחותמסכת   )כ

  חק.......................................... לא ףעד ד כהף מד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

 לחק................................................ר הזקן"אדמו

  הפירותברכת  שולחן ערוך הלכות  )כב

 לטק................................................ר הזקן"אדמו

   יום השבתזכור אתה "ד –  אורתורה  )כג

 מק..................................................ר הזקן"ואדמ

   רהשערי או  )כד

 מגק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כה

 מדק......................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 מדק............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כז

 מהק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

   י"שת'ההמאמרים ספר   )כח

 מוק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 מזק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ספר הזכרונות   )ל

 מטק...................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  אגרות קודש   )לא

 קנב....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  מצורע ת התורה פרשתחומש לקריא  )לב

  נגק..................................."תורה תמימה"פ חומש "ע

 נחק....................מצורע פרשתלשבוע לוח זמנים   )לג

 קנט...........................................ברכת האילנות  )לד

  נטק.....................שבת קודשנרות ל הדלקת סדר  )לה



iytpו melya dct

ימים ּבעׂשרה קרֹוב הּוא ואימתי קרֹוב, ּבהיֹותֹו ְְְֲִִֵַַָָָָָָָקראּוהּו
והּכתיב הּכּפּורים, ליֹום הּׁשנה ראׁש ּגדֹול10ׁשּבין ּגֹוי מי ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

קראנּו ּבכל אלקינּו ּכה' אליו קרֹובים אלקים לֹו ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹאׁשר
ׁשּכתּוב ּדמה ּבצּבּור, ּכאן ּביחיד ּכאן קׁשיא לא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹאליו,
ה' ּדרׁשּו ׁשּכתּוב ּומה לּצּבּור. היינּו אליו קראנּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבכל
ּומבאר ּביחיד. הּוא ּתׁשּובה), ימי (ּבעׂשרת גֹו' ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּבהּמצאֹו

צדק' ה'צמח אדמֹו"ר כ"ק ׁשהּצּבּור11ּבזה מּוכח ׁשּמּזה , ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבעׂשרת הּמאירה מּבחינה יֹום ּבכל ממׁשיכים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָ(הרּבים)

הּזקן רּבנּו ּבאּור ידּוע והּנה, ּתׁשּובה. ּבמאמר12ימי ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ
לצּבּור ּכאן ּבצּבּור), ּכאן ּביחיד (ּכאן הּנ"ל ז"ל ְְְִִִֵַַַַָָָָרּבֹותינּו
היינּו ליחיד ּכאן הּנפׁש, ּכחֹות עׂשר עם העבֹודה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהיינּו
עׂשרת עבֹודת ּדמעלת והינּו, ׁשּבּנפׁש. ּדיחידה ְְְֲֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעבֹודה
ּבחינת מאיר ׁשאז הּׁשנה, ּכל עבֹודת לגּבי ּתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָימי
(הּמתאים הּנ"ל צדק' ה'צמח ּבאּור ּולפי ׁשּבּנפׁש. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָיחידה
ׁשהּצּבּור ּפׁשּוטֹו) לפי הּנ"ל רז"ל מאמר ּבפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַיֹותר
יחיד עלֿידי הּנמׁשכת מּבחינה יֹום ּבכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָממׁשיכים
הּצּבּור עבֹודת ׁשעּקר נמצא, ּתׁשּובה, ימי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּבעׂשרת
יחידה ּבחינת להמׁשי הּוא הּׁשנה ּכל ּבמׁש ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ(הרּבים)

הּנפׁש. ּכחֹות ּבעׂשר ְֶֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּבּנפׁש

ּתׁשּובהe‡·e¯ג) ימי עׂשרת ׁשל ענינם ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ּובענין הּתׁשּובה. עבֹודת הּוא ּפׁשּוטֹו ְְְְְֲִִַַַָלפי
על לחרטה ּדנֹוסף לכאֹורה, ּפלא, ּדבר מצינּו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהּתׁשּובה

להּבא על קּבלה ּגם להיֹות צרי לפי13העבר, ּדהּנה, . ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
להּבא על ׁשהּקּבלה מּׁשּום הּוא הּדבר טעם ְְִֶַַַַַַַָָָָָּפׁשּוטֹו
אין (ּדאם אמּתית חרטה היא העבר על ׁשהחרטה ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמֹורה
העבר על ׁשהחרטה מֹוכיח זה הרי להּבא, על ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָקּבלה
ּבאּור, צרי הענין ּבפנימּיּות אבל אמּתית), חרטה ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָָָאינּה
הּנעׂשה הּפגם את לתּקן הּוא הּתׁשּובה ּתכן ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרי
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על קּבלה לזה צרי לּמה ולכאֹורה החטא, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָעלֿידי
הּקּבלה ׁשּבפׁשטּות, ׁשּכׁשם לֹומר, צרי ּכן ועל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהּבא.
ּגם הּוא ּכן העבר, על לחרטה נֹוגעת להּבא ְֲֵֶַַַַַַַָָָָָעל
החטא ּפגם את לתּקן ׁשּבׁשביל הענין, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבפנימּיּות

להּבא. על קּבלה ּגם להיֹות צריכה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ(ׁשּבעבר)

ÔÈ�Ú‰Âׁשּתֹועיל אפׁשר אי מּובן אינֹו ּדלכאֹורה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶָָָ
ׁשהרי ׁשּבעבר, החטא ּפגם את לתּקן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתׁשּובה
עבֹודת ּדמעלת הּוא, הענין א עבר. ּׁשעבר ְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָמה
ׁשּלמעלה לבחינה להּגיע ׁשּביכלּתּה היא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּתׁשּובה

הם14מהּזמן ועתיד הוה עבר הרי מהּזמן למעלה ּומּצד , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ּבהוה מעׂשיו על ּבחירה לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם ּכן ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבׁשוה,
מה יּובן ּובזה לעבר. ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובעתיד,
קּבלה ּגם אּלא העבר על חרטה רק לא היא ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשהּתׁשּובה
הרי העבר, על ּבחרטה רק היא עבֹודתֹו ּדאם להּבא. ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָעל
העבר. את לתּקן יכֹול אינֹו זה ּומּצד הּזמן, ּבגדרי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
הּוא אחת ׁשּבבת ּכזה ּבאפן היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹאבל
ׁשּמעמיד ּדהינּו העתיד, על ּומקּבל העבר על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתחרט
לֹומר [ויׁש הּזמן וגדרי מהגּבלֹות ׁשּלמעלה ּבמּצב ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעצמֹו
ּכללּות'ּדיקע (די הּכללית ההתמּסרּות ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּדהינּו
אזי הּזמן] מּגדרי ׁשּלמעלה לאלקּות ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹאיּבערּגעּגעּבנקייט)

העבר. את ּגם לתּקן ְְִֵֶֶַַָָָּביכלּתֹו

מּגדריp‰Â‰ד) למעלה הּוא הּתׁשּובה ענין ׁשעּקר ּכיון ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עבֹודת הּנפׁש, ׁשּבדרגֹות מּובן הרי ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָהּזמן,

יחידה ׁשּבחינת לפי מהּזמן, למעלה ׁשהיא ׁשּבּנפׁש יחידה מּצד היא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּתׁשּובה
רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו העֹולם. מּגדרי ׁשּלמעלה האלקּות ּדרּגת עם ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹקׁשּורה

ׁשאלּו15ז"ל כּו' לּנבּואה ׁשאלּו כּו' עליה ּתהא מה החֹוטאת נפׁש לחכמה ׁשאלּו ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּתׁשּובה ׁשענין היינּו, לֹו, ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה אמר להּקּב"ה ׁשאלּו כּו' ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלּתֹורה
יׁש הּתֹורה מּצד ּגם ּכי מּתֹורה, אפּלּו למעלה ׁשהּוא ּכפי הּקּב"ה מּצד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּוא
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ז f"iyz'd ,oqip 'd ,dxdh zyxt zay

על קּבלה לזה צרי לּמה ולכאֹורה החטא, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָעלֿידי
הּקּבלה ׁשּבפׁשטּות, ׁשּכׁשם לֹומר, צרי ּכן ועל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהּבא.
ּגם הּוא ּכן העבר, על לחרטה נֹוגעת להּבא ְֲֵֶַַַַַַַָָָָָעל
החטא ּפגם את לתּקן ׁשּבׁשביל הענין, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבפנימּיּות

להּבא. על קּבלה ּגם להיֹות צריכה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ(ׁשּבעבר)

ÔÈ�Ú‰Âׁשּתֹועיל אפׁשר אי מּובן אינֹו ּדלכאֹורה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶָָָ
ׁשהרי ׁשּבעבר, החטא ּפגם את לתּקן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתׁשּובה
עבֹודת ּדמעלת הּוא, הענין א עבר. ּׁשעבר ְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָמה
ׁשּלמעלה לבחינה להּגיע ׁשּביכלּתּה היא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּתׁשּובה

הם14מהּזמן ועתיד הוה עבר הרי מהּזמן למעלה ּומּצד , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ּבהוה מעׂשיו על ּבחירה לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם ּכן ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבׁשוה,
מה יּובן ּובזה לעבר. ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובעתיד,
קּבלה ּגם אּלא העבר על חרטה רק לא היא ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשהּתׁשּובה
הרי העבר, על ּבחרטה רק היא עבֹודתֹו ּדאם להּבא. ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָעל
העבר. את לתּקן יכֹול אינֹו זה ּומּצד הּזמן, ּבגדרי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
הּוא אחת ׁשּבבת ּכזה ּבאפן היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹאבל
ׁשּמעמיד ּדהינּו העתיד, על ּומקּבל העבר על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתחרט
לֹומר [ויׁש הּזמן וגדרי מהגּבלֹות ׁשּלמעלה ּבמּצב ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעצמֹו
ּכללּות'ּדיקע (די הּכללית ההתמּסרּות ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּדהינּו
אזי הּזמן] מּגדרי ׁשּלמעלה לאלקּות ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹאיּבערּגעּגעּבנקייט)

העבר. את ּגם לתּקן ְְִֵֶֶַַָָָּביכלּתֹו

מּגדריp‰Â‰ד) למעלה הּוא הּתׁשּובה ענין ׁשעּקר ּכיון ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עבֹודת הּנפׁש, ׁשּבדרגֹות מּובן הרי ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָהּזמן,

יחידה ׁשּבחינת לפי מהּזמן, למעלה ׁשהיא ׁשּבּנפׁש יחידה מּצד היא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּתׁשּובה
רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו העֹולם. מּגדרי ׁשּלמעלה האלקּות ּדרּגת עם ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹקׁשּורה

ׁשאלּו15ז"ל כּו' לּנבּואה ׁשאלּו כּו' עליה ּתהא מה החֹוטאת נפׁש לחכמה ׁשאלּו ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּתׁשּובה ׁשענין היינּו, לֹו, ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה אמר להּקּב"ה ׁשאלּו כּו' ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלּתֹורה
יׁש הּתֹורה מּצד ּגם ּכי מּתֹורה, אפּלּו למעלה ׁשהּוא ּכפי הּקּב"ה מּצד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּוא
עם קׁשּור זה וענין לגמרי. מהּזמן למעלה הּוא הּקּב"ה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהגּבלֹות,
ׁשּלמעלה יחיד ּבחינת עם ׁשּמתקּׁשרת ׁשם על יחידה ׁשּנקראת ׁשּבּנפׁש, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיחידה

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

סהמ"צ14) גֿד. מה, נצבים לקו"ת וראה ב'קלו. ע' ח"ה דברים אוה"ת ג. כו, אחרי לקו"ת ראה

ואילך. שם דרושים15)להצ"צ אוה"ת ראה תשב. רמז תהלים יל"ש ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי

תשכ"ד לדוד מזמור ד"ה ואילך. רסה ע' תרס"ד ואילך. שנח ע' תרכ"ט סה"מ א'תקנז. ע' ליוהכ"פ

ואילך). ק ס"ע ח"א ניסן י"א (סה"מ ואילך ס"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚבעולמות וגם בנשמתו, 'פוגם' הוא האדם החטא בזמן - «¿≈«≈¿
בעולמות להימשך צריכה שהיתה השפע שהמשכת גורם שעי"ז שלמעלה,

עלֿידי הטומאה. למקום ח"ו תרד הראוי, למקום להגיע במקום דקדושה,

שהמשכת הפגם, את ומתקן הטומאה ממקום החיות את מוציא האדם התשובה

הראוי למקום תגיע ,השפע
‰ÊÏ CÈ¯ˆ ‰nÏ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»»»ƒ»∆
Ôk ÏÚÂ ?‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïa«̃»»«¿«»¿«≈
ÌLkL ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆¿≈
ÏÚ ‰Ïaw‰ ,˙eËLÙaL∆¿«¿««»»«
ÏÚ ‰Ë¯ÁÏ ˙Ú‚B� ‡a‰Ï¿«»«««¬»»«
Ìb ‡e‰ Ôk ,¯·Ú‰∆»»≈«
,ÔÈ�Ú‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»

Ôw˙Ï ÏÈ·LaLÌ‚t ˙‡ ∆ƒ¿ƒ¿«≈∆¿«
‰ÎÈ¯ˆ (¯·ÚaL) ‡ËÁ‰«≈¿∆∆»»¿ƒ»
ÏÚ ‰Ïa˜ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿««»»«

.‡a‰Ï¿«»
‰¯B‡ÎÏc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿»
¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÓ B�È‡≈»≈∆¿»
Ôw˙Ï ‰·eLz‰ ÏÈÚBzL∆ƒ«¿»¿«≈
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˙ÏÚÓc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿«¬«
‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»ƒ
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B�È‡ ‰Ê „vÓe ,ÔÓf‰«¿«ƒ«∆≈
.¯·Ú‰ ˙‡ Ôw˙Ï ÏBÎÈ»¿«≈∆∆»»
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È„) ˙ÈÏÏk‰ ˙e¯qÓ˙‰‰ e�È‰c ¯ÓBÏ LÈÂ] ÔÓf‰ È¯„‚Â¿ƒ¿≈«¿«¿≈«¿«¿«ƒ¿«¿«¿»ƒƒ
È¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡Ï (ËÈÈ˜�aÚbÚb¯ÚaÈ‡ Ú˜Èc'˙eÏÏk¿»ƒ∆ƒ∆¿∆∆¿¿«∆¡…∆¿«¿»ƒƒ¿≈

.¯·Ú‰ ˙‡ Ìb Ôw˙Ï BzÏÎÈa ÈÊ‡ [ÔÓf‰«¿«¬«ƒ»¿¿«≈«∆∆»»
È¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ¯wÚL ÔÂÈk ‰p‰Â („¿ƒ≈≈»∆ƒ«ƒ¿««¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
Ô·eÓ È¯‰ ,ÔÓf‰«¿«¬≈»
˙„B·Ú ,LÙp‰ ˙B‚¯„aL∆¿«¿«∆∆¬«
„vÓ ‡È‰ ‰·eLz‰«¿»ƒƒ«
‡È‰L LÙpaL ‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ
ÈÙÏ ,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿«¿ƒ
‰¯eL˜ ‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«¿ƒ»¿»
˙e˜Ï‡‰ ˙b¯c ÌÚƒ«¿«»¡…
.ÌÏBÚ‰ È¯„bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿≈»»
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿«≈

Ï"Ê15:‰ÓÎÁÏ eÏ‡L «»¬«»¿»
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‰‡e·pÏ eÏ‡L 'eÎ ‰ÈÏÚ»∆»»¬«¿»
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¯Ó‡ ‰"aw‰Ï eÏ‡L»¬¿«»»»«
¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ«¬∆¿»¿ƒ¿«≈
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„vÓ ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ«
‡e‰L ÈÙk ‰"aw‰«»»¿ƒ∆

BzÓ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÈk ,‰¯ ¿«¿»¬ƒƒ»ƒ
LÈ ‰¯Bz‰ „vÓ Ìb«ƒ««»≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BÏa‚‰«¿»«∆≈≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰"aw‰«»»¿«¿»
‰Ê ÔÈ�ÚÂ .È¯Ó‚Ï ÔÓf‰Ó≈«¿«¿«¿≈¿ƒ¿»∆
‰„ÈÁÈ ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿ƒ»
‰„ÈÁÈ ˙‡¯˜pL ,LÙpaL∆«∆∆∆ƒ¿≈¿ƒ»
ÌÚ ˙¯M˜˙nL ÌL ÏÚ«≈∆ƒ¿«∆∆ƒ
‰ÏÚÓlL „ÈÁÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«»ƒ∆¿«¿»
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ימי16ּכּנֹודע עׂשרת לעבֹודת ּבנֹוגע ּׁשאמרּו מה וזהּו . ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת ׁשהעבֹודה ּביחיד. ּכאן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָּתׁשּובה,
ׁשעלֿ ׁשּבּנפׁש, יחידה ּבבחינת היא הּתׁשּובה) ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ(עבֹודת
ּכלל היה לא ּכאּלּו העבר, את ּגם לתּקן אפׁשר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹידיֿזה
ׁשּכל אּלא ּבלבד, הּדמיֹון ּבכ"ף ּכאּלּו רק ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמעֹולם,
הֹואיל מעֹולם, היה ׁשּלא מּמׁש, מתּבּטל ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעבר
עׂשּית עלֿידי ולכן מהּזמן. למעלה היא ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָוהּתׁשּובה
טֹובה ׁשנה לֹו נֹותנים ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָהּתׁשּובה
לפי ׁשעברה, ּבׁשנה ּׁשעׂשה מה על הּבט ּבלי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻּומתּקה

לגמרי. נתּבּטלּו רצּויים הּבלּתי הּדברים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשּכל

יחידהp‰Â‰ה) ּבבחינת הּתׁשּובה עבֹודת היֹות עם ¿ƒ≈ְְְֱֲִִִִַַַָָ
ׁשּבחינת היא ּבזה הּכּונה הרי ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבּנפׁש,
ּדנפׁשֿרּוחֿנׁשמהֿ ּבבחינֹות ּגם ותאיר ּתמׁש ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּיחידה
ׁשעּקר לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּבפעל. למעׂשה ועד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחּיה,
על הּקּבלה וגם העבר על החרטה היא הּתׁשּובה ְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָעבֹודת
מהּזמן, ׁשּלמעלה ּבתנּועה היֹותֹו ׁשעם והינּו, ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָלהּבא,
ּבאפן זה הרי מּכלֿמקֹום הּיחידה, ּבחינת מּצד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּזהּו
הרצּוי. ּבאפן להּבא ּבפעל למעׂשה האדם יבֹוא ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּמּזה

'ערּו ּב'ׁשלחן ׁשאינם17וכדאיתא עדּות ּפסּולי לענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֻ
הּתׁשּובה וענין ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד לכׁשרּותם ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָחֹוזרים
מּדרּכם ּבהם ׁשחזרּו ּבפעל ּבמעׂשה החטא עזיבת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּפרּוׁשֹו

ׁשּתכליתּה ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת הּתׁשּובה כן ּוכמֹו ּבארּכה. ׁשם ּכּמבאר ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻהרעה,
מעלת ׁשּתכלית ונמצא, הּבאה. הּׁשנה ּבמׁש ּבפעל הּמעׂשה על ׁשּתׁשּפיע ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹהּוא
מּובן ּומּזה הּנפׁש. ּבכחֹות ּתמׁש הּיחידה ׁשּבחינת היא יחידה ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהעבֹודה
הּׁשלמּות ׁשּתכלית לצּבּור, ּכאן ליחיד ּכאן הּנ"ל ז"ל רּבֹותינּו מאמר לענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָּגם
ׁשּבּנפׁש יחידה ּבחינת להמׁשי ּדהינּו הּצּבּור, עם הּיחיד את לאחד הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבזה
עם היא ׁשהּתפּלה ּבצּבּור, ּדתפּלה הּפנימי הענין ּגם וזהּו הּנפׁש. ּכחֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבעׂשר
הּיחידה ּבחינת עם ּומאחדים יחּדיו צבּורים ׁשהם ּכפי הּנפׁש ּכחֹות עׂשר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּכל

הּסּפּור (ּכּידּוע ׁשמֹו,18ׁשּבּנפׁש על ׁשּנקרא אדמֹו"ר וחמי מֹורי כ"ק ׁשל זקנֹו עם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּנפׁש). ּכחֹות עׂשר את לצּבר הּוא ּבצּבּור ּתפּלה ׁשענין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשאמר,
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וש"נ.16) .57 ע' תרצ"ו סה"מ א. כה, ראה אגה"ת17)לקו"ת תניא וראה ססל"ד. עדות הל' חו"מ

רע"א). (צא, ואילך.18)פ"א 477 ע' ח"ב לקו"ש ואילך. מה ס"ע ב' חוברת "התמים" ראה
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עולם") של "יחידו - Ú„Bpk16Ú‚B�a(הקב"ה e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ . «»¿∆«∆»¿¿≈«
˙¯NÚc ‰„B·Ú‰L .„ÈÁÈa Ô‡k ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙„B·ÚÏ«¬«¬∆∆¿≈¿»»¿»ƒ∆»¬»«¬∆∆
,LÙpaL ‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ (‰·eLz‰ ˙„B·Ú) ‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»¬««¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆
ÏÏk ‰È‰ ‡Ï el‡k ,¯·Ú‰ ˙‡ Ìb Ôw˙Ï ¯LÙ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆¿»¿«≈«∆∆»»¿ƒ…»»¿»

el‡k ˜¯ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÓ≈»¿…«¿ƒ
,„·Ïa ÔBÈÓc‰ Û"Îa¿«ƒ¿ƒ¿«
Ïha˙Ó ¯·Ú‰ ÏkL ‡l‡∆»∆»∆»»ƒ¿«≈
,ÌÏBÚÓ ‰È‰ ‡lL ,LnÓ«»∆…»»≈»
‡È‰ ‰·eLz‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿«¿»ƒ
ÔÎÏÂ .ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿«¿»≈
‰·eLz‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ««¿»
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»
‰·BË ‰�L BÏ ÌÈ�˙B�¿ƒ»»»
‰Ó ÏÚ Ëa‰ ÈÏa ‰w˙Óe¿À»¿ƒ«≈««
,‰¯·ÚL ‰�La ‰NÚM∆»»¿»»∆»¿»
ÈzÏa‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ
.È¯Ó‚Ï eÏha˙� ÌÈÈeˆ¿̄ƒƒ¿«¿¿«¿≈
˙„B·Ú ˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈ƒ¡¬«
‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁ·a ‰·eLz‰«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰Êa ‰�ek‰ È¯‰ ,LÙpaL∆«∆∆¬≈««»»»∆
‰„ÈÁi‰ ˙�ÈÁaL ‡È‰ƒ∆¿ƒ««¿ƒ»

Ìb ¯È‡˙Â CLÓzבמוחין À¿«¿»ƒ«
- ŒLÙ�cומידות ˙B�ÈÁ·aƒ¿ƒ¿∆∆

„ÚÂ ,‰iÁŒ‰ÓL�ŒÁe¯«¿»»«»¿«
BÓÎe .ÏÚÙa ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿…«¿
¯wÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ«
‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»ƒ
Ì‚Â ¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Á‰«¬»»«∆»»¿«
,e�È‰Â ,‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïaw‰««»»«¿«»¿«¿
‰Úe�˙a B˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡ƒ¿»
e‰fL ,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿«∆∆
,‰„ÈÁi‰ ˙�ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ««¿ƒ»
ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆¿…∆
Ì„‡‰ ‡B·È ‰fnL∆ƒ∆»»»»
‡a‰Ï ÏÚÙa ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿…«¿«»
‡˙È‡„ÎÂ .Èeˆ¯‰ ÔÙ‡a»…∆»»¿ƒ¿ƒ»

'Ce¯Ú ÔÁÏL'a17ÔÈ�ÚÏ ¿À¿»»¿ƒ¿»
Ì�È‡L ˙e„Ú ÈÏeÒt¿≈≈∆≈»
„Ú Ì˙e¯LÎÏ ÌÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿«¿»«
ÔÈ�ÚÂ ,‰·eLz eNÚiL∆«¬¿»¿ƒ¿«
˙·ÈÊÚ BLe¯t ‰·eLz‰«¿»≈¬ƒ«
ÏÚÙa ‰NÚÓa ‡ËÁ‰«≈¿¿«¬∆¿…«
Ìk¯cÓ Ì‰a e¯ÊÁL∆»¿»∆ƒ«¿»
ÌL ¯‡·nk ,‰Ú¯‰»»»«¿…»»

‰k¯‡aמאימתי" (לדוגמא: «¬À»
משיקרעו בריבית? מלוה חזרת

לנכרי" אפילו בריבית ילוו שלא גמורה חזרה בהם ויחזרו מעצמם שטרותיהם

‰e‡וכו') d˙ÈÏÎzL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰·eLz‰ ÔÎ BÓÎe .¿≈«¿»«¬∆∆¿≈¿»∆«¿ƒ»
,‡ˆÓ�Â .‰‡a‰ ‰�M‰ CLÓa ÏÚÙa ‰NÚn‰ ÏÚ ÚÈtLzL∆«¿ƒ««««¬∆¿…«¿∆∆«»»«»»¿ƒ¿»
˙�ÈÁaL ‡È‰ ‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ«¬«»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«
˙BÁÎa CLÓz ‰„ÈÁi‰«¿ƒ»À¿«¿…
Ìb Ô·eÓ ‰fÓe .LÙp‰«∆∆ƒ∆»«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿««¬««≈«
Ô‡k „ÈÁÈÏ Ô‡k Ï"p‰««»¿»ƒ»
˙ÈÏÎzL ,¯eaˆÏ¿ƒ∆«¿ƒ
„Á‡Ï ‡e‰ ‰Êa ˙eÓÏM‰«¿≈»∆¿«≈
,¯eav‰ ÌÚ „ÈÁi‰ ˙‡∆«»ƒƒ«ƒ
˙�ÈÁa CÈLÓ‰Ï e�È‰c¿«¿¿«¿ƒ¿ƒ«
¯NÚa LÙpaL ‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆«∆∆¿∆∆
Ìb e‰ÊÂ .LÙp‰ ˙BÁk…«∆∆¿∆«
‰lÙ˙c ÈÓÈ�t‰ ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡È‰ ‰lÙz‰L ,¯eaˆa¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ
LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚ Ïk ÌÚƒ»∆∆…«∆∆
ÂÈcÁÈ ÌÈ¯e·ˆ Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈¿ƒ«¿»
˙�ÈÁa ÌÚ ÌÈ„Á‡Óe¿À»ƒƒ¿ƒ«
Úe„ik) LÙpaL ‰„ÈÁi‰«¿ƒ»∆«∆∆«»«

¯etq‰18ÏL B�˜Ê ÌÚ «ƒƒ¿≈∆
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Îƒ¿»ƒ«¿

BÓL ÏÚ ‡¯˜pLאדמו"ר - ∆ƒ¿»«¿
בנו מאוורוטש, יצחק יוסף רבי

צדק הצמח אדמו"ר ,של
‰lÙz ÔÈ�ÚL ,¯Ó‡L∆»«∆ƒ¿«¿ƒ»
˙‡ ¯aˆÏ ‡e‰ ¯eaˆa¿ƒƒ¿…∆
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f"iyz'd ,oqip 'd ,dxdh zyxt zay

היּוe‰ÊÂו) ּברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְְִִִִִַַָָָָָ
ׁשּברּבים א) (סעיף לעיל נתּבאר ּדהּנה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָעּמדי,
המׁשכת ענין והּוא והרּבים, הּיחיד צרּוף הּוא עּמדי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָהיּו
עלֿידי ולכן (רּבים). הּנפׁש ּבכחֹות (יחיד) יחידה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחינת
ׁשהּפדּיה היינּו ּדוקא, ּבׁשלֹום לפדּיה ּבאים זֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּדוקא, ׁשלֹום ׁשל ּבדר אּלא מלחמה, ׁשל ּבדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאינּה
זה וענין הּמנּגד, ׁשל למציאּותֹו מקֹום אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמּלכּתחּלה
ּדוקא, ׁשּבּנפׁש יחידה ּבחינת ּגּלּוי ׁשּמּצד ּבעבֹודה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּוא
מקֹום ּתפיסת למנּגד אין ׁשּבּנפׁש יחידה ׁשּמּצד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכיון
יחידה ׁשּבחינת לפי הּדבר, וטעם ּכלל. ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּומציאּות
למעלה ׁשהּוא ּדוקא, יחיד יחיד, ּבחינת עם ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמתקּׁשרת
ליחיד אחד ּבין ההפרׁש ּכּידּוע אחד, מּבחינת ,19ּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

העֹולמֹות למציאּות מקֹום ּתפיסת יׁש אחד ּבחינת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּמּצד
אין יחיד ּבחינת מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן ּבטלים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאּלא

ּגם זה נמׁש יחיד, עם הּיחידה התקּׁשרּות ּומּצד ּכלל. לעֹולם מציאּות ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשּום
ּבׁשלֹום. הּפדּיה נעׂשית ולכן ּכלל, מציאּות למנּגד אין ׁשּמּצּדּה יחידה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבבחינת
ּכּמבאר מׁשיחא, מלּכא ּדוד ּדוקא, ּדוד עלֿידי נאמר זה ּׁשּפסּוק מה ּגם ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוזהּו

מקֹומֹות הּיעּוד20ּבכּמה יקּים ׁשאז לבא, לעתיד ּתהיה ּבׁשלֹום הּפדּיה ׁשאמּתית ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
הארץ מן אעביר הּטמאה רּוח ּדוד21את עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ

ּבימינּו. ּבמהרה מׁשיחא, ְְְְִִֵֵַָָָָמלּכא
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ואילך.19) א קכד, להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב נה, וארא א).20)תו"א נו, ח"א תשובה (שערי פי"א האמצעי לאדמו"ר פדה ד"ה

תשסט). ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה הנ"ל ב.21)ד"ה יג, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯a Èk ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ� ÌBÏLa ‰„t e‰ÊÂ (Â¿∆»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
Ûe¯ˆ ‡e‰ È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯aL (‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆¿«ƒ»ƒ»ƒ≈
(„ÈÁÈ) ‰„ÈÁÈ ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,ÌÈa¯‰Â „ÈÁi‰«»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿««¿»«¿ƒ«¿ƒ»»ƒ
‰i„ÙÏ ÌÈ‡a BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ .(ÌÈa¯) LÙp‰ ˙BÁÎa¿…«∆∆«ƒ¿»≈«¿≈¬»»ƒƒ¿ƒ»

e�ÈÈ‰ ,‡˜Âc ÌBÏLa¿»«¿»«¿
ÏL C¯„a d�È‡ ‰i„t‰L∆«¿ƒ»≈»¿∆∆∆
ÏL C¯„a ‡l‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»∆»¿∆∆∆
,‡˜Âc ÌBÏL»«¿»
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ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz „b�ÓÏ ÔÈ‡≈«¿«≈¿ƒ«»
ÌÚËÂ .ÏÏk ˙e‡ÈˆÓe¿ƒ¿»¿««
˙�ÈÁaL ÈÙÏ ,¯·c‰«»»¿ƒ∆¿ƒ«
ÌÚ ˙¯M˜˙Ó ‰„ÈÁÈ¿ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ
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Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«
Úe„ik ,„Á‡ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆»«»«
„Á‡ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈∆»
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היּוe‰ÊÂו) ּברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְְִִִִִַַָָָָָ
ׁשּברּבים א) (סעיף לעיל נתּבאר ּדהּנה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָעּמדי,
המׁשכת ענין והּוא והרּבים, הּיחיד צרּוף הּוא עּמדי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָהיּו
עלֿידי ולכן (רּבים). הּנפׁש ּבכחֹות (יחיד) יחידה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחינת
ׁשהּפדּיה היינּו ּדוקא, ּבׁשלֹום לפדּיה ּבאים זֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּדוקא, ׁשלֹום ׁשל ּבדר אּלא מלחמה, ׁשל ּבדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאינּה
זה וענין הּמנּגד, ׁשל למציאּותֹו מקֹום אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמּלכּתחּלה
ּדוקא, ׁשּבּנפׁש יחידה ּבחינת ּגּלּוי ׁשּמּצד ּבעבֹודה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּוא
מקֹום ּתפיסת למנּגד אין ׁשּבּנפׁש יחידה ׁשּמּצד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכיון
יחידה ׁשּבחינת לפי הּדבר, וטעם ּכלל. ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּומציאּות
למעלה ׁשהּוא ּדוקא, יחיד יחיד, ּבחינת עם ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמתקּׁשרת
ליחיד אחד ּבין ההפרׁש ּכּידּוע אחד, מּבחינת ,19ּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

העֹולמֹות למציאּות מקֹום ּתפיסת יׁש אחד ּבחינת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּמּצד
אין יחיד ּבחינת מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן ּבטלים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאּלא

ּגם זה נמׁש יחיד, עם הּיחידה התקּׁשרּות ּומּצד ּכלל. לעֹולם מציאּות ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשּום
ּבׁשלֹום. הּפדּיה נעׂשית ולכן ּכלל, מציאּות למנּגד אין ׁשּמּצּדּה יחידה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבבחינת
ּכּמבאר מׁשיחא, מלּכא ּדוד ּדוקא, ּדוד עלֿידי נאמר זה ּׁשּפסּוק מה ּגם ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוזהּו

מקֹומֹות הּיעּוד20ּבכּמה יקּים ׁשאז לבא, לעתיד ּתהיה ּבׁשלֹום הּפדּיה ׁשאמּתית ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
הארץ מן אעביר הּטמאה רּוח ּדוד21את עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ

ּבימינּו. ּבמהרה מׁשיחא, ְְְְִִֵֵַָָָָמלּכא
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אגרות קודש

]אד"ש, תשי"ז[

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במש"כ בפי' מרז"ל שלעת"ל כל המועדים בטלים חוץ מפורים. ויש עוד מ"ד דגם חוץ מחנוכה, 

יוהכ"פ.

יעוין שו"ת הרשב"א סצ"ג. ס' החיים )לאחי המהר"ל( ס' פרנסה רפ"ז. עקרים מ"ג פט"ז. מ"מ 

ס"פ ויקהל. הוספות לתו"א לרבינו הזקן ריש מג"א. שערי אורה )לרבנו האמצעי( ע' קיג. ועוד.



י
מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

)תרגום מאידיש(

 ב"ה,  יום ג' שהוכפל בו כי טוב,

 ראש חודש ניסן, ה'תשד"מ.

ברוקלין, נ.י.

                                    אל כל בני ובנות ישראל

                                   בכל מקום שהם

                                                  ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בבואנו משבת פרשת החודש ובעמדנו ביום ראש חודש ניסן – עולה מיד ברעיון הפעם הראשונה 

שבה נאמר ראש-חודש ניסן בתורה, בפרשה זו, כאשר היום הזה נקבע כיום הראשון של החודש הראשון, 

חודש יציאת מצרים, זמן חרותנו.

התורה מספרת כי באותו יום, שבועיים לפני יציאת מצרים, קיבל עמנו, עם ישראל, את המצוה 

הראשונה: קידוש החודש – לקדש את היום הראשון של כל חודש לפי המולד של הלבנה, יחד עם שאר 

הפרטים שבלוח היהודי, כולל עיבור השנים. לפי הלוח שלנו נקבעים ימי החודש וחדשי השנה לפי מהלך 

הלבנה, עם "שנה מעוברת" אחת לאחרי שנתיים או שלוש שנים, כאשר מתווסף עוד חודש כדי להשוות 

החמה. כך חל חודש  הלבנה קצרה משנת  ולהשלים את מספר הימים ש"הצטברו" בגלל העובדה ששנת 

ניסן תמיד באביב, בהתאם לציווי התורה לחוג את הפסח דוקא ב"חודש האביב", באותו פרק זמן של 

שנת החמה שבו יצאו בני ישראל ממצרים. וממילא חלים גם שאר חגי השנה במועדיהם הנכונים לפי שנת 

החמה.

יום ג' שהוכפל בו כי טוב: פרש"י בראשית א, ז. ובאוה"ת )בראשית לג, ב. משפטים ע' א'קנז. ועוד( מקשר זה עם 
טוב לשמים וטוב לבריות – קידושין מ, א. וראה פיה"מ להרמב"ם פאה בתחילתה. מכתב כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע 

בסה"מ ה'תש"ט ע' יח )השני(. מכ' ומאמר כ"ק אדמו"ר שם. ובפרש"י שם בסופו – דגם העבר נעשה טוב.
ראש-חודש: הכולל כל ימי החודש, כראש הכולל כל איברי הגוף )לקו"ת ר"ה נח, א. עט"ר בתחלתו(. וראה 

ר"ה )ד, א(: באחד בניסן כו' רגל שבו כו'.
ראש-חודש ניסן: אותו היום נטל עשר עטרות – שבת פז, סע"ב )וראה תוד"ה עשר. תו"ש לפקודי מ סקי"ט. 
ס"ט.  סתכ"ט  חאו"ח  אדה"ז  שו"ע  וראה  יב.  ז,  נשא  )פ"ז((,  עולם  )מסדר  שמיני  ר"פ  עה"ת  בפרש"י  הובא  וש"נ(. 
ובירושלמי שקלים בתחילתה שבו ביום נתרמה התרומה לקרבנות ציבור )כולל – דאותו היום(. ע"ד החסידות – ראה 
דרושי דא"ח עה"פ החודש הזה )אוה"ת, תורת שמואל תרכ"ו. ועוד( ועה"פ ויהי ביום השמיני. וראה לקוטי לוי"צ 

לזח"ג ר"פ שמיני.
חודש ניסן: שהוא חודש הגאולה – שמו"ר פט"ו, יא. וראה אוה"ת בא ע' רסד ואילך. ד"ה החודש ה'ש"ת.

ניסן: ראה ברכות נז, רע"א: נסי נסים.
בבואנו משבת: דמיני' מתברכין כולהו יומין )זח"ב סג, ב. פח, א(, שבהם גם ר"ח ניסן. ושבת זו היא גם שבת 

מברכים ר"ח ניסן. וי"ל ד"יחדשהו הקב"ה" קאי על "חודש )ניסן(", היינו שיחדש כל החודש )ניסן(.
פרשת החודש: מגילה כט, א ואילך.

התורה מספרת: בא יב, א ואילך.
שבועיים: פרוס החג. וראה דעת רשב"ג )פסחים ו, א(. – וראה שקלים רפ"ג ובירושלמי שם.

באבער  תנחומא  וראה  א(.  א,  בראשית  )פרש"י  ישראל  בה  שנצטוו  ראשונה  מצוה  שהיא  הראשונה:  מצוה 
בראשית יא. יל"ש עה"פ בא שם )רמז קפז(. גירסת מדרש לקח טוב ר"פ בראשית. – ולהעיר, שבמדרשים הנ"ל ליתא 

"שהיא מצוה ראשונה", אבל משמע שזוהי הכוונה. וראה בארוכה לקו"ש חכ"ו ע' 59 ואילך, וש"נ. 
)ראה בהנסמן בהערה  ועד כדי כך עד ש"לא הי' צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה"  הראשונה: 

הקודמת(.
מצוה . . קידוש החודש . . כולל עיבור השנים: סהמ"צ לרס"ג מ"ע נו. סהמ"צ להרמב"ם מ"ע קנג. אבל הבה"ג 
)וכ"ה לדעת הסמ"ג מ"ע מו, מז( וכן הרמב"ן )בהשגותיו לשורש הא' דסהמ"צ להרמב"ם( מונים עיבור שנים למצוה 

בפ"ע. וראה בארוכה ביאור הרי"פ פערלא לסהמ"צ לרס"ג שם. תו"ש בא )כרך ג' ע' ד' ואילך(.
וחדשי השנה לפי מהלך הלבנה: רמב"ם ריש הל' קידוש החודש.

לאחרי שנתיים או שלוש שנים . . להשוות ולהשלים: רמב"ם שם פ"א ה"ב. שם פ"ד ה"א-ב.
ציווי התורה: משפטים כג, טו. תשא לד, יח. ראה טז, א. וראה סנהדרין יג, א-ב. ר"ה כא, א. רמב"ם שם פ"ד 

ה"א.



יי
בד בבד, באותו יום של ראש-חודש ניסן, ציווה הקב"ה לבני ישראל על קרבן הפסח וחג הפסח, 

ועל הדרך שבה צריכים בני ישראל לחגוג את חג "זמן חרותנו", לא רק כחרות משעבוד גופני, כי אם גם – 

ובעיקר – "זמן חרותנו" במובן הרוחני, השתחררות מן ההשתעבדות הרוחנית למצרים של אז ול"מצרים" 

שבכל הזמנים ובכל המקומות.

זו הוראה עיקרית בתורה )"תורה" – מלשון: הוראה( והרי התורה היא נצחית, וכל הוראותי' הן 

נצחיות ותקיפות בכל הזמנים ובכל מקום שבו נמצאים יהודים, ובמיוחד ההוראות הקשורות בחג הפסח, 

זמן חרותנו, החג המהווה הכנה למתן-תורה ולקבלת התורה.

החודש  קידוש  של  המצוה  ענין  את  בפועל  המבטאת  מעוברת,  שנה  היא  הנוכחית  שהשנה  כיון 

ועיבור השנים, כאמור לעיל, הרי עתה הזמן להתבונן במשמעות הענין של שנה מעוברת, אשר – ככל ענין 

אצל יהודים – הדבר קשור בראש ובראשונה עם יהדות, תורה ומצוות בחיי יום יום.

במיוחד הדברים אמורים ביום הראשון של חודש ניסן, שעד ליום זה הי' בית-הדין יכול "לעבר" 

את השנה, לעשות שנה פשוטה – שנה מעוברת.

ראש חודש הגאולה "גואל" אותנו גם מספק זה, ומעניק את הוודאות ואת הכח לנכונות "לקבל" 

את מצוות הפסח וקרבן הפסח, וכעבור שבועיים לצאת מ"מצרים" על כל משמעויות המושג, וממילא גם 

את ספירת העומר וכו' – עבודת השם של כל העתיד.

בהתחשב בכך שכבר דובר פעמים מספר בנושא זה של שנת-עיבור, נתעכב כאן רק על נקודה אחת 

בענין זה ושייכותה המיוחדת לעבודת השם, שהרי עבודת השם היא היסוד לחרות אמיתית, כפי שחכמינו 

מסבירים שבן-חורין אמיתי, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה וחי על-פי התורה.

* * *

בד בבד . . ציווה: וראה מכילתא עה"פ וילכו ויעשו )בא שם, כח(, הובא בפרש"י שם: מכיון שקבלו עליהם מעלה 
עליהם וכו'.

בד בבד . . הפסח: להעיר מפרש"י )מגילה כט, א( ד"ה ברביעית )בנוגע לפרשת החודש( – ששם פרשת הפסח.
ציווה . . על קרבן הפסח וחג הפסח: בא שם, ג ואילך.

חרותנו במובן הרוחני: ראה ז"ח ר"פ יתרו. זח"ב מ, א. וראה גם תקו"ז תקנ"ו )צז, סע"ב(. וראה גם בהנסמן 
להלן הע' ד"ה כפי שחכמינו מסבירים.

ול"מצרים" שבכל הזמנים: להעיר מב"ר פט"ז. ה: כל המלכיות )הגליות( נקראו על שם מצרים על שם שהם 
מצירות לישראל.

"תורה" – מלשון: הוראה: זח"ג נג, ב.
התורה היא נצחית וכו': רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ט. הל' מלכים פי"א סוף ה"ג. פיה"מ סנהדרין הקדמה לפרק 

חלק היסוד התשיעי. וראה גם תניא רפי"ז. ובכ"מ.
החג המהווה הכנה למתן-תורה ולקבלת התורה: שמות ג, יב: בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על 
ההר הזה. ולהעיר מפרש"י שם )משמו"ר פ"ג, ד(: זכות יש לישראל שיצאו ממצרים כו' שהרי עתידים לקבל התורה 

על ההר הזה.
השנה הנוכחית היא שנה מעוברת: עיבור ושלימות במספר ימים הכי גדול שאפשר להיות בשנה, שפ"ה. וראה 

ל"ת להאריז"ל ר"פ וארא. קה"י ערך שפה. וש"נ.
להתבונן . . קשור . . עם יהדות: ובפרט ע"פ תורת הבעש"ט )כש"ט – הוצאת קה"ת – הוספות סי' קכז. קכט. 

וש"נ. "היום יום" ט' אייר(. תורת הה"מ )לקו"א – הוצאת קה"ת - סי' ריג(.
שעד ליום זה: רמב"ם הל' קידוש החודש פ"ד הי"ד. ועיי"ש באריכות לשונו.

ואת הכח: וי"ל שהוא ע"ד הגאולה בעתה או אחישנה )סנהדרין צח, א(. ובנוגע לקידוש החודש – ע"י בי"ד או 
שכבר קדשוהו שמים )ר"ה כד, א(.

כח: להעיר שגם בשנה מעוברת – בר"ח ניסן דוקא "נזכרים ונעשים" דברי פ' החודש והפסח.
לצאת מ"מצרים" על כל משמעויות המושג: ראה בהנסמן להלן הע' ד"ה כפי שמוסבר.

דובר פעמים מספר: ראה מכ' וא"ו תשרי ה'תשל"ח )נדפס בלקו"ש חי"ד ע' 478 ואילך(, וא"ו תשרי שנה זו, 
ועוד – בארוכה.

כפי שחכמינו מסבירים: אבות פ"ו מ"ב. וראה גם שמו"ר פמ"א, ז. ויק"ר פי"ח, ג. זח"ב קיג, סע"ב ואילך. ז"ח 
צז, ב. ועוד.

עוסק בתורה וחי: ראה ב"ח לטואו"ח סמ"ז ד"ה ומ"ש דאמר וד"ה ונוסחא. ט"ז לשו"ע שם סק"א. סה"מ 
קונטרסים ח"א רנח, א ואילך. תרפ"ח ע' קיב. שם ע' קכז. לקו"ש ח"ד ע' 1230 ואילך.

אגרות קודש
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כפי שצויין לעיל – קשור ענין עיבור השנים ביחודו של הלוח היהודי שלנו. הבסיס לכך הוא העובדה 

ש"ישראל מונין ללבנה". הלוח היהודי מבוסס על הלבנה אך מביא בחשבון גם את השמש, דבר המבטיח 

שחג הפסח ושאר החגים יחולו במועדיהם המדוייקים.

ויעודו  שניהם – השמש והלבנה – נבראו כדי "להאיר על הארץ", ולשמש את האדם, שתכליתו 

הם – "אני נבראתי לשמש את קוני".

כשנתבונן נראה כי קיים הבדל בין האופנים שבהם מאירים השמש והלבנה את הארץ: השמש 

)ומכאן גם השם  יום באותו אופן, ללא כל שינוי. לעומתו הלבנה מתחדשת מדי חודש  יום  ומאיר  זורח 

"חודש"( בהופעתה, או ב"היוולדה" )"מולד הלבנה"(, בראשית החודש, תחילה כרצועה צרה חצי-עגולה, 

והיא הולכת ומתמלאת ומגביהה אורה מיום ליום עד שהיא מגיעה לשלימותה ושיא אורה, ביום ארבעה-

עשר או חמשה-עשר לחודש.

אחידות ויציבות, והלבנה –  במילים אחרות: השמש והירח מסמלים שני כחות. השמש מייצגת 

תמורה והתחדשות.

שני גורמים אלה קיימים גם בעבודת ה', ולמרות שהם, לכאורה, ענינים הפכיים ומנוגדים, הרי 

דווקא שניהם יחד הכרחיים ודרושים להשגת שלימות בעבודת השם.

ביאור הדבר:

ישנם ענינים בעבודת השם החוזרים ונשנים מדי יום ביומו ללא הבדל. כך – לדוגמא, פותח כל 

יהודי את יומו, מיד עם הקצו משנתו, באמירת "מודה אני לפניך", הוא מכיר ומודה לה' "מלך חי וקיים", 

על שהעניק לו יום, כך גם מצות לימוד תורה, אהבת ישראל וכו', שיהודי חייב לקיימן בכל יום ומדי יום.

אך יחד עם זה חייבת להתווסף מדי יום התלהבות מחודשת בכל עניני היהדות, ובפרט בענינים 

החוזרים ונשנים מדי יום, בדיוק כאילו באו היום מפי הגבורה.

התלהבות חדשה ושמחה באה בימים של שבת ויום-טוב, וכו', כאשר מתווספות תפילות מיוחדות 

ומצוות מיוחדות הקשורות רק עם ימים מיוחדים אלה, כגון: הדלקת נרות וקידוש בשבת ובחגים, אכילת 

כפי שצויין לעיל: בהבא להלן ראה בארוכה מכתב הנ"ל שנה זו. וש"נ.
גו' תקס"ז  ג. וראה ד"ה ויאמר לו יהונתן מחר חודש  ישראל מונין ללבנה: סוכה כט, א. וראה גם ב"ר פ"ו, 
החודש:  קידוש  הל'  ריש  וברמב"ם  ואילך.  סע"ב  ד,  בראשית  באוה"ת   – הגהות  עם  ואילך(.  מח  ע'  תקס"ז  )סה"מ 

והשנים שאנו מחשבין הם שני החמה, - נתבאר בלקו"ש חכ"ו שם סעיף יו"ד ואילך.
שניהם . . נבראו כדי "להאיר על הארץ": בראשית א, טו.

לשמש את האדם: ועד שהשמש ממתקת הפירות והלבנה מבשלת הפירות )פרש"י ברכה לג, יד(. וראה ברכות 
ו, סע"ב ובחדא"ג מהרש"א שם. הקדמת פיהמ"ש להרמב"ם ד"ה אח"כ ראה להסתפק.

אני נבראתי לשמש את קוני: משנה וגמרא סוף מסכת קידושין.
ומכאן גם השם "חודש": לקוטי לוי"צ הערות לזח"ב ע' שלט. וראה אוה"ת לר"ה א'שנג.

כרצועה צרה חצי-עגולה: ראה פיה"מ להרמב"ם ר"ה פ"ב מ"ט )כן היא החלוקה במשניות ד"כת"י המקורי" 
דהרמב"ם – הוצאת קאפח(. וצ"ע בצפע"נ להראגאצ'ובי )לרמב"ם הל' קדה"ח בתחלתן( דראיית הלבנה בקדה"ח היא 

דמיונית ולא אמיתית. וראה מפענח צפונות ס"ע רלו ובהוספות שם שהאריך, וש"נ.
ביום ארבעה-עשר או חמשה-עשר לחודש: שהרי מילוי ושלימות הלבנה הוא "חצי כ"ט י"ב תשצ"ג )מן המולד(" 

)רמב"ם שם פ"ו ה"ג. ב"י לטואו"ח סתכ"ו ד"ה ומ"ש רבינו. ב"ח שם ד"ה אר"י וכו'( – בין י"ד לט"ו.
אהבת ישראל: שהיא כלל גדול בתורה )תו"כ הובא בפרש"י עה"פ קדושים יט, יח(. ויתירה מזו – זו היא כל 

התורה כולה ואידך פירושא הוא )שבת לא, א(. וראה תניא פל"ב. קונטרס אהבת ישראל.
בדיוק כאילו באו היום מפי הגבורה: ובל' חז"ל: בכל יום יהיו בעיניך חדשים כאילו בו ביום נצטוית עליהם – 
פרש"י עה"פ תבוא כו, טז. וראה פרש"י עה"פ עקב יא, יג. – ובפרש"י עה"פ יתרו יט, א – בנוגע לתורה. ספרי ופרש"י 
עה"פ ואתחנן ו, ו. שו"ע אדה"ז או"ח סי' סא סעיף ב' )וש"נ( – בנוגע לק"ש. וראה ד"ה ביום השני תרפ"ב פ"ב ואילך 
)סה"מ קונטרסים ח"ב תסה, ריש ע"ב ואילך(. ד"ה וכל העם רואים ה'ש"ת פ"ה ואילך. ד"ה ואהי' אצלו אמון ה'ש"ת 

)סה"מ ה'ש"ת ע' 116 ואילך(.

אגרות קודש
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מצה בזמן חרותנו וכו' – באופן עד שקדושת השבת מורגשת גם בימי החול, ותוכן כל חג חודר לחיי כל 

ימי השנה, כפי שמוסבר שענין "יציאת-מצרים" קיים בכל יום – ההשתחררות מכל המיגבלות הפנימיות 

והחיצוניות המפריעות לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב, חרות אמיתית.

* * *

ויהי רצון שהחל מראש-חודש ניסן, והלוך ומוסיף בימים הבאים, יתבוננו עמוקות כל אחד ואחת 

נוגע להתנהגות  בכל האמור, ובכל הענינים הקשורים עם חג המצות, זמן חרותנו, אשר, כאמור, כל זה 

היום-יומית של כל השנה כולה.

ודבר זה גם יחיש ויקרב את הגאולה האמיתית והשלימה של כל יהודי ושל כל היהודים, ועל-ידי 

כך גם הגאולה לכל עמי העולם, ויתקיים: "כי אתה תנחל בכל הגוים", "וידעו כי שמך ה' לבדך עליון על 

כל הארץ" )שהקב"ה ישלוט בכל העמים, וכל העמים ידעו שהקב"ה לבדו - שמו הוא האלקים, השליט 

העליון על כל הארץ(.

 בכבוד ובברכה

 לחג פסח כשר ושמח

מנחם שניאורסאהן

קדושת השבת . . בימי החול: ראה פע"ח שער השבת פכ"ד: להמשיך אור הסעודות לכל סעודות השבוע, וכנגד 
התפלות . . להמשיך . . לכל התפלות של כל השבוע. ולהעיר מדעת הרמב"ן )יתרו כ, ח( בפי' זכור את יום השבת לקדשו, 

ש"היא מצוה שנזכור תמיד בכל יום את השבת". וראה לקו"ש חי"ט ריש ע' 222 ובהערות שם.
תוכן כל חג חודר לחיי כל ימי השנה: להעיר מלקו"ת ברכה צח, ב. בפרט בנוגע לחג הפסח – ראה שיחת חגה"פ 
תש"ג )סה"ש תש"ג ע' 75(: באמת מאירה הארת כל המועדים בכל יום, נאר חג הפסח ווערט נמשך שטענדיג )= אלא 
שחג הפסח נמשך תמיד(. – נתבאר בלקו"ש ח"ה ע' 173 ואילך ובהערות שם. ולהעיר, אשר ענין זכר ליציאת מצרים 

הוא "יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו" – חינוך מצוה כא.
כפי שמוסבר: תניא פמ"ז. תו"א וירא נז, ב ואילך. בשלח ס"ד, א-ב. יתרו עא, ג ואילך. לקו"ת במדבר ג, א. י, 
ג. שער האמונה לאדהאמ"צ פכ"א )לט, א ואילך(. סידור שער התפילין )ח, ד(. ד"ה ויהי בעצם היום הזה תרנ"ה )סה"מ 

תרנ"ה ע' עא ואילך(. ובכ"מ.
"יציאת מצרים" קיים בכל יום: ומזכירין יצי"מ בכל יום, ביום ובלילה – רמב"ם הל' ק"ש פ"א ה"ג. שו"ע אדה"ז 

או"ח סי' סז.
הגאולה לכל עמי העולם: ראה רמב"ם הל' מלכים ספי"א.
כי אתה תנחל בכל הגוים: תהלים סיום וחותם מזמור פב.

וידעו כי אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ: תהלים סיום וחותם מזמור פג.

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק החדש עם המוסגר בו, ומוסגר בזה הקבלות.

אתר  על  בשמו"ר  וכמודגש  לכם  הזה  החדש  הציווי  בתכ"י  מאתנו  בכאו"א  שיקויים  רצון  ויהי 

אשתו  חדש  בירושלמי  מרז"ל  ע"פ  אתמול,  ההתועדות  בעת  שנאמר  במאמר  שנתבאר  וע"ד  דוקא,  לכם 

שנתחדשה הלכה, שיחדשו על ענין הבריאה שהיא מאין ליש ענין הפכי מיש לאין )פירוש הצ"צ בהנ"ל(.

ועי"ז יקויים ג"כ בניסן עתידין להגאל וכסתימת השמו"ר בזה דלשיטתו אזיל ר"י לא בכסף תגאלו 

יהי' שאף שזכר מזריע תחלה  נסים  וגם בזה מעשה  וכמבואר בד"ה החדש קיץ הש"ת  ב(  צז,  )סנהדרין 

אתעדל"ע )ראה לקו"ת דשבוע העבר ד"ה שוש תשיש( בכ"ז תלד זכר ]להעיר מהירושלמי ברכות פ"ט הלכה 

ה' ביושבת על המשבר, ודלא כבבלי שם[, גאולה העתידה שהיא )בלשון( זכר דוקא )פסחים קטז, ב בתוס'(.

בברכה.
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.f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

ז"ל‡ רבותינו מאמר בארוכה נתבאר חתן1. מסעודת הנהנה שניתנה2"כל לתורה זוכה . . (ו)משמחו . .
וגו'" אומרים קול כלה, וקול חתן קול שמחה וקול ששון "קול קולות", ה"חמשה כנגד קולות", ,3בחמשה

(אצילותֿבריאהֿיצירהֿ ההשתלשלות ובסדר (נפשֿרוחֿנשמהֿחיה) שבאדם הבחינות ד' הם קולות" ש"חמשה
בה שיש ל"תורה", ושייכותם (יחידה), הגדרים מכל שלמעלה החמישית ובחינה דומםֿצומחֿחיֿמדבר), עשיה,
מתגלה ב"חתן" כן וכמו ברוךֿהוא, איןֿסוף אור עצמות עם ומאוחדת קשורה להיותה החמישית, בחינה גם
ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - הגדרים כל ממציאות שמופשט האיןֿסוף כח ההולדה, כח

שיחות'). ב'לקוטי נכללו שלא ענינים כמה נוספו (להלן ואילך 107 עמוד ו' חלק שיחות'
האדם: קול בדוגמת בהעלם, תחילה שהיה דבר וגילוי המשכת הוא ה"קול" שענין ב, בסעיף

קול אודות הוא שהמדובר שאףֿעלֿפי - בתורהdlrnlyובהקדמה שנקרא כיון מכלֿמקום, רוחני, ענין שהוא
מובן הרי "קול", dhnlyבשם lewdyהואlynבשם הנקרא למעלה הרוחני הענין את להבין יכולים שעלֿידו

"קול".

בזה: והענין

הוא, הדברים פירוש אלא להנמשל, המשל בין דמיון איזה שמוצאים באופן אינם שבתורה המשלים כל
מהנמשל ונלקח נשתלשל שהמשל - יותר ובפנימיות להנמשל, וקשור שייך אכן .4שהמשל

ש הכוונה אין - למלך" ב"משל מלךולדוגמא: של למעלה המלוכה ענין בין דמיון איזהֿשהוא סתם מוצאים
הפירוש אלא קץ, אין עד הבדלות אלפי אלף להבדיל ודם, בשר מלך של למטה המלוכה לענין המלכים מלכי

למטה המלוכה שענין lylzypeהוא, jynpזה הרי ולכן למעלה, המלוכה oeeknמענין lynהמלוכה ענין על
למעלה.

לבושים בכמה הענין בא ה"השתלשלות" שעלֿידי - השתלשלות של באופן שבא ענין כל כמו שזהו אלא
ענין משתלשל למעלה המלוכה מענין שכאשר המלוכה, בענין וכמו כו'. ובהגשמה ומסתירים, המעלימים

אביון". "מלך נעשה עליון" שמ"מלך עד הגשמה, בריבוי בא זה הרי למטה, המלוכה

שלמטה שהקול - ה"קול" בענין הוא כן זהlylzypוכמו הרי ולכן שלמעלה, oeeknמהקול lynשעלֿידו
שלמעלה. הקול בענין השגה קצת לנו תהיה

מושג להם אין בגוף מלובשת בהיותה הנשמה וחושי רוחניים, ענינים הם שלמעלה שהענינים כיון כלומר:
למטה שנשתלשלו כפי ענינים מאותם משלים לנו ניתנו הקב"ה בחסד הנה - שלמעלה הרוחניים בענינים
הרוחניים בענינים השגה קצת לנו תהיה - והשגה הבנה לנו יש שבהם - אלו משלים שעלֿידי בגשמיות,

שלמעלה.

מדותיו: או שכלו מגלה האדם שקול שם,

אצלו להיות צריך לראש שלכל - לזולתו לגלות אדם שרוצה ענין בכל הוא ואחרzriciוכן (שכל), הענין
בשביל המתאים באופן שיהיה הענין את להכין היינו, הזולת, אל זו ידיעה להביא כיצד להתבונן צריך כך

מדות). של ענין (שזהו הזולת אל ההשפעה

נעשים אלו ענינים כל אלא`elvאמנם, ואינם מהם, דבר שום לו אין עדיין הרי - להזולת ובנוגע ,dpkd

דוקא. הדיבור קול עלֿידי נעשה - להזולת הגילוי ואילו להזולת. והגילוי להשפעה

להזולת לגלות יכול שעלֿידו - הוא הדיבור קול עלֿידי הגילוי elyואופן mipiprd lk,גילוי רק לא היינו,
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ב.1) ו, ברכות
שוחט,2) דוד הת' החתן של ברכות" "שבע הי' זה הש"ק ביום

אדמו"ר כ"ק אל יהודא, דוב הרה"ח החתן, אבי פנה התפלה ולאחר
אדמו"ר כ"ק לשאלת (במענה באמרו להתוועד, וביקשו שליט"א

נותנים ניסן חודש שבימי מברכים"), שבת זה אין "הרי שליט"א:
) ).l"endה"נשיאים"...

יא.3) לג, ירמי'
וש"נ.4) .173 ע' חי"ב תו"מ גם ראה

f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

גילוי אפילו אלא ytpdהשכל, zeiniptשכתוב כמו מתגלה5, הדיבור שעלֿידי היינו, בדברו", יצאה "נפשי
הנפש. פנימיות

עלֿידי (שנעשה המדבר אל השומע של שהקשר היינו, השומע, אצל הוא כן - המדבר אצל שהוא וכשם
השומע. נפש בפנימיות גם אלא השומע, נפש בחיצוניות רק לא הוא הדיבור)

פנימיות עם השומע נפש פנימיות של הקשר את שפועלת כך כל נעלית מדריגה יש הדיבור שבקול והיינו,
המדבר. נפש

כדי ועד הנפש, פנימיות גילוי בו אין ובודאי ולחוץ, השפה מן שהוא חיצוני דיבור גם יש גיסא, ולאידך
ידבר. בדעת שלא כיון בו, אין השכל גילוי שגם דיבור שיש כך,

נעלית ובמדריגה מדריגות. כמה ישנן גופא שבקול אלא הזולת, אל גילוי הוא הקול ענין שכללות ונמצא,
שבנפש. יותר נעלית מדריגה מתגלית הדיבור, קול של יותר

הזולת: ובין בינו שמחלקת זו לא גם הגדרה, שום בה שאין בנפש נעלית מדרגא הוא הדיבור כח ששורש י, סעיף בסוף

יותר: ובפרטיות

עם הקשור ענין שזהו כיון הרי - השכל שמצד וה"פשיטות" ה"רוחניות" איןze`ivnלמרות אזי האדם,
להזולת. הגילוי שיהיה שייך לא ולכן מקום, תפיסת להזולת

דוקא החכמה בחינת מצד הוא - להזולת גילוי - הדיבור ענין ששורש לומר, צריך ש"היא6ועלֿכן ,xewn

) וההבנה" zinipteהשכל zizin`"עדיין בהשגה נתפס ואינו ומובן מושג שאינו מה שהוא מ"ה "כ"ח ,7השכל),

הזקןlehiaשענינה אדמו"ר שכתב כמו מורו8, לבדובשם "שהוא ההרגש היא החכמה שמדרגת המגיד הרב
זולתו", ואין הוא

המצאו שמאמיתת המציאות, אמיתית אצלו נרגש כאשר כי, - להזולת הגילוי להיות יכול זו מדריגה ומצד
הנמצאים כל והזולת9נמצאו הוא אזי ,miey.אליו הגילוי להיות שיוכל להזולת גם מקום נתינת יש ובמילא, ,

י: סעיף לאחרי

האדם: בגוף גם אלו בחינות ד' ישנם כן כמו - דומםֿצומחֿחיֿמדבר בחינות ד' ישנם האדם שבנפש וכשם

נתן דרבי באבות כדאיתא העקב, הוא - שהעקב10דומם היינו, אדם", של עקיבו זה באדם המות "מלאך
כלל. חיּות בו שאין האדם בגוף המקום הוא

נתן דרבי באבות כדאיתא לגדלות, מקטנות שצומחות השערות, הם - וברא10צומח בעולם חורשים "ברא
אדם". של שערות זה באדם חורשים

האדם. שבגוף החיּות פנימיות הוא - ומדבר האדם, שבגוף החיּות הוא - חי

אדם בין מדריגות חילוקי יש אלא שוים, הכל אין חי) (בחינת החיּות שבחיצוניות - שביניהם והחילוק
שוים. הכל מדבר) (בחינת החיּות בפנימיות מהֿשאיןֿכן לחבירו,

מזולתו נבדל הוא הרי האדם שבנפש חי בחינת שמצד האדם, בנפש ומדבר חי שבין החילוק ועלֿדרך -
שוים. והזולת הוא הרי האדם שבנפש המדבר בחינת מצד מהֿשאיןֿכן אליו, מתגלה ואינו

ובכללות בהם, שוים הכל ואין לגדול, קטן בין חילוקים יש שבהם ענינים שיש - האדם בעבודת ודוגמתו
בחינת הוא השכל ענין והרי ודעת, טעם שעלֿפי הענינים הם וכמוigהרי שוים, הכל שבהם ענינים יש אבל ;

ישראל" בני בתוך ד"ונקדשתי "עדה"11בענין הקרויים מישראל עשרה מהם12, אחד שכל מישראל שתשעה -
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ו.5) ה, שה"ש
ובכ"מ.6) ס"ה. אגה"ק תניא ראה
פי"ח.7) תניא
בהגהה.8) פל"ה שם

יסוה"ת.9) הל' ריש רמב"ם ראה
ספל"א.10)
לב.11) כב, אמור
וש"נ.12) ב. כא, ברכות ראה



טו f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

גילוי אפילו אלא ytpdהשכל, zeiniptשכתוב כמו מתגלה5, הדיבור שעלֿידי היינו, בדברו", יצאה "נפשי
הנפש. פנימיות

עלֿידי (שנעשה המדבר אל השומע של שהקשר היינו, השומע, אצל הוא כן - המדבר אצל שהוא וכשם
השומע. נפש בפנימיות גם אלא השומע, נפש בחיצוניות רק לא הוא הדיבור)

פנימיות עם השומע נפש פנימיות של הקשר את שפועלת כך כל נעלית מדריגה יש הדיבור שבקול והיינו,
המדבר. נפש

כדי ועד הנפש, פנימיות גילוי בו אין ובודאי ולחוץ, השפה מן שהוא חיצוני דיבור גם יש גיסא, ולאידך
ידבר. בדעת שלא כיון בו, אין השכל גילוי שגם דיבור שיש כך,

נעלית ובמדריגה מדריגות. כמה ישנן גופא שבקול אלא הזולת, אל גילוי הוא הקול ענין שכללות ונמצא,
שבנפש. יותר נעלית מדריגה מתגלית הדיבור, קול של יותר

הזולת: ובין בינו שמחלקת זו לא גם הגדרה, שום בה שאין בנפש נעלית מדרגא הוא הדיבור כח ששורש י, סעיף בסוף

יותר: ובפרטיות

עם הקשור ענין שזהו כיון הרי - השכל שמצד וה"פשיטות" ה"רוחניות" איןze`ivnלמרות אזי האדם,
להזולת. הגילוי שיהיה שייך לא ולכן מקום, תפיסת להזולת

דוקא החכמה בחינת מצד הוא - להזולת גילוי - הדיבור ענין ששורש לומר, צריך ש"היא6ועלֿכן ,xewn

) וההבנה" zinipteהשכל zizin`"עדיין בהשגה נתפס ואינו ומובן מושג שאינו מה שהוא מ"ה "כ"ח ,7השכל),

הזקןlehiaשענינה אדמו"ר שכתב כמו מורו8, לבדובשם "שהוא ההרגש היא החכמה שמדרגת המגיד הרב
זולתו", ואין הוא

המצאו שמאמיתת המציאות, אמיתית אצלו נרגש כאשר כי, - להזולת הגילוי להיות יכול זו מדריגה ומצד
הנמצאים כל והזולת9נמצאו הוא אזי ,miey.אליו הגילוי להיות שיוכל להזולת גם מקום נתינת יש ובמילא, ,

י: סעיף לאחרי

האדם: בגוף גם אלו בחינות ד' ישנם כן כמו - דומםֿצומחֿחיֿמדבר בחינות ד' ישנם האדם שבנפש וכשם

נתן דרבי באבות כדאיתא העקב, הוא - שהעקב10דומם היינו, אדם", של עקיבו זה באדם המות "מלאך
כלל. חיּות בו שאין האדם בגוף המקום הוא

נתן דרבי באבות כדאיתא לגדלות, מקטנות שצומחות השערות, הם - וברא10צומח בעולם חורשים "ברא
אדם". של שערות זה באדם חורשים

האדם. שבגוף החיּות פנימיות הוא - ומדבר האדם, שבגוף החיּות הוא - חי

אדם בין מדריגות חילוקי יש אלא שוים, הכל אין חי) (בחינת החיּות שבחיצוניות - שביניהם והחילוק
שוים. הכל מדבר) (בחינת החיּות בפנימיות מהֿשאיןֿכן לחבירו,

מזולתו נבדל הוא הרי האדם שבנפש חי בחינת שמצד האדם, בנפש ומדבר חי שבין החילוק ועלֿדרך -
שוים. והזולת הוא הרי האדם שבנפש המדבר בחינת מצד מהֿשאיןֿכן אליו, מתגלה ואינו

ובכללות בהם, שוים הכל ואין לגדול, קטן בין חילוקים יש שבהם ענינים שיש - האדם בעבודת ודוגמתו
בחינת הוא השכל ענין והרי ודעת, טעם שעלֿפי הענינים הם וכמוigהרי שוים, הכל שבהם ענינים יש אבל ;

ישראל" בני בתוך ד"ונקדשתי "עדה"11בענין הקרויים מישראל עשרה מהם12, אחד שכל מישראל שתשעה -
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f"iyz'dטז oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

במדריגת שהם ישראל מבני עשרה ואילו (מנין), "עדה" חשובים אינם רבינו, משה כמו שבגדולים גדול הוא
ה בחינת מצד הוא זה שענין - "עדה" חשובים שבקלים, .xacnקל

בחי החמישית, בחינה בענין יב, יחידה:בסעיף נת

שבזהר13ובהקדמה שיש14- במדרשc'איתא אבל לנשמתא, ונשמתא נשמה רוח נפש איתא:15דרגות:
"dyngהם נפשֿרוחֿנשמהֿחיה המדרגות שד' - בזה והענין יחידה". חיה נשמה רוח נפש לה נקראו שמות

מהתלבשות שלמעלה הנפש עצם היא החמישית והמדריגה האדם, שבנפש דומםֿצומחֿחיֿמדבר בחינות ד' כנגד
בחינת עם שקשורה כיון "יחידה", בשם ונקראת המדבר, מבחינת גם למעלה פרטיים, לענינים והתחלקות

"יחיד".

"יחיד": בחינת בענין הביאור עלֿפי יובן ה'יחידה', בחינת של ענינה וביאור

מקומות בכמה רומז16מבואר ש"אחד" - ל"יחיד" "אחד" שבין (17החילוק והארץ הרקיעים וg'שז' ('c

) עולם של אלופו להקב"ה בטלים העולם בטלה`'רוחות זו שמציאות אלא עולם, של מציאות שישנה והיינו, ,(
אין מלכתחילה הרי זו דרגא שמצד היינו, לגמרי, מהעולמות למעלה היא "יחיד" בחינת מהֿשאיןֿכן להקב"ה,

מציאות. איזו על סברא

שלישי" ו"יום שני" "יום גם יש שלאחריו אחד", "יום וכמו המנוי, אחד כן גם יש "אחד" שבתיבת גם וזהו
שהוא האל"ף, של ההתפשטות היא שמציאותם אלא העולמות, מציאות עדיין ישנה זו שבדרגא והיינו, וכו',

שני" ש"אין פירושה "יחיד" תיבת מהֿשאיןֿכן שבעולם; האלקות התפשטות אין18ענין זו שבדרגא והיינו, ,
כלל. נוספת מציאות

ה'יחידה': לבחינת בנוגע גם מובן ומזה

אלא ד"אחד", הענין רק לא ישנו שלמעלה כשם לכן, העליון, מאדם נשתלשל התחתון שאדם העניןכיון גם
יחיד. בחינת שמצד הביטול גם אלא אחד, בחינת שמצד הביטול רק לא התחתון באדם גם יש כן כמו ד"יחיד",

שמצד הביטול כי, דחכמה, הביטול שהוא מדבר דבחינת מהביטול שלמעלה ה'יחידה', בחינת ענין וזהו
שהביטול לעיל האמור (ועלֿדרך בטלה זו שמציאות אלא מציאות, ישנה שעדיין באופן הוא החכמה בחינת
הביטול מהֿשאיןֿכן המצאו), מאמיתת נמצאו ששניהם כיון שוים, והזולת שהוא באופן הוא החכמה שמצד

לגמרי. מהמציאות שלמעלה באופן הוא 'יחידה' בחינת שמצד

נפשֿרוחֿנשמהֿחיה: הבחינות בד' גם תאיר ה'יחידה' שבחינת כדי הבחינות, חמשת כל ניתנו שבתורה יג, בסעיף

יאיר "יחיד" שבחינת היינו, בנבראים, האיןֿסוף המשכת הוא תורה דמתן החידוש שכללות - הענין ונקודת
במדרש כדאיתא .19למטה, כך לרומי, יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני ואמר שגזר למלך "משל

אדם לבני נתן והארץ לה' שמים השמים ואמר (הקב"ה) גזר הראשונה20. גזירה בטל התורה ליתן כשבקש ,

שבחינת באופן העבודה להיות צריכה לכך ובהתאם לתחתונים". ירדו והעליונים לעליונים יעלו התחתונים ואמר
נפשֿרוחֿנשמהֿחיה. הבחינות בד' תאיר ה'יחידה'

לחתן: בנוגע ועלֿדרךֿזה

בחיים חדש סדר להתחיל עומדים וכלה חתן שהוא21כאשר דורות, לדורי עד, עדי בנין בישראל, בית להקים ,
בנבראים האיןֿסוף כח המשכת ד'22ענין עם ולחברה לקשרה ה'יחידה' בחינת דהמשכת בעבודה צורך יש -

נפשֿרוחֿנשמהֿחיה. הבחינות
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וש"נ.13) .51 ע' תרצ"ו סה"מ גם ראה
ב.14) עט, ח"א
ט.15) פי"ד, ב"ר
סהמ"צ16) פ"ח. הק"ש שער אמ"ב ב. נה, וארא תו"א ראה

א). קכד, (דרמ"צ פי"ח התפלה מצות שרש להצ"צ
ס"ו.17) שם ואדה"ז שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא סמ"ק ראה

ג. כג, תזריע לקו"ת

ח.18) ד, קהלת
טו.19) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
טז.20) קטו, תהלים
פ"ג21) בכורים (ירושלמי עוונותיו כל על לו שמוחלים לאחרי

ג). לו, וישלח עה"ת בפרש"י הובא רפי"ז. שמואל מדרש ה"ג.
ובכ"מ.22) א. מ, שה"ש לקו"ת ראה

f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

הענין גם גדרzgnycוזהו פורצת ששמחה דכיון - דוקא ה'יחידה'23חתן בחינת גילוי עלֿידה נעשה לכן ,

בהעלם. היא עצמה שמצד אף הגילוי), ענין בה ששייך כמה (עד

הראשון המקור על דקאי דייקא, "מקדם" - מקדם" בגןֿעדן יצירך כשמחך . . תשמח "שמח נאמר זה ועל
ה'יחידה'. בחינת שהוא

לתו דחתן השייכות גם נפשֿרוחֿנשמהֿחיה,וזוהי הבחינות עם יחידה בחינת דחיבור הפעולה כי, - רה
כנ"ל. ותחתונים, דעליונים החיבור היה שבו תורה דמתן הענין בכח היא בנבראים, האיןֿסוף והמשכת

דוקא:· השביעית בברכה היא קולות" ה"חמשה שהזכרת לכך הטעם לבאר יש עלֿפיֿזה .

היא השביעית בהxnbdהברכה ומודגשת ניכרת ולכן הברכות, כל dpeekdשל zilkzלחבר - הנישואין שבענין
עד עדי בנין בונים שעלֿידיֿזה דנפשֿרוחֿנשמהֿחיה), המדריגות (ד' גבול עם ה'יחידה') (בחינת גבול בלי

יבורך" ישרים .24ב"דור

- וגו'" שמחה וקול ששון קול גו' ישמע גו' "מהרה שאומרים שזהו - לבוא לעתיד תהיה הענין ושלימות
שכתוב כמו לבושים, ללא יתברך עצמותו גילוי יהיה ואז "יחיד", בחינת יאיר לבוא שלעתיד יכנף25כיון "ולא

שכתוב כמו בשר, לעיני אפילו מטה, למטה עד יהיה זה וגילוי מוריך", את רואות עיניך והיו מוריך 26עוד

גו'". בשר כל וראו גו' "ונגלה

חתן‚ "משמח חותמים קולות") ה"חמשה נזכרו (שבה השביעית שבברכה הטעם גם לבאר יש עלֿפיֿזה .

הזקן רבינו שמבאר וכפי וכלה", חתן "משמח חותמים שבה השישית כבברכה דלא - הכלה" שהלשון27עם
חתן רקe"משמח היא שהכלה מורה (בוא"ו) "משמחdlthכלה" הלשון מהֿשאיןֿכן ממנו, ומקבלת להחתן

שהכלהmrחתן היינו, החתן", את משמח הוא הכלה ידי ש"על מזה, ויתירה שוים, ששניהם מורה הכלה"
בחתן. שמחה משפיעה
הידוע בהקדם נק28ויובן ישראל וכנסת ו"כלה":שהקב"ה "חתן" בשם ראים

הם מקבלים אליהם זקוקים ישראל שבני הענינים כל שהרי (חתן), מהקב"ה מקבלת - (כלה) ישראל כנסת
מהקב"ה.

שהרי מהקב"ה, הם מקבלים - ישראל של עבודתם עלֿידי שנעשים ומצוות התורה עניני אפילו מזה: ויתירה
במדרש כדאיתא המצוות, קיום על הכח את להם נותן הפסוק29הקב"ה עשה30על "מי ואשלם", הקדימני "מי

שיוכל כח לו ונתן מזוזה, לקנות ממון לו נתן בית, לו נתן שהקב"ה היינו, כו'", בית לו נתתי שלא עד מזוזה לי
המזוזה. את לקבוע

רבותינו כמאמר למעלה, רוח נחת הם פועלים המצוות, מקיימים ישראל שבני עלֿידיֿזה ואףֿעלֿפיֿכן,
רצוני".31ז"ל ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת

של בכוחו הוא המצוות קיום עלֿידי העליון רצון את ממלאים ישראל שבני גופא שזה אףֿעלֿפי כלומר:
רוח. נחת הם פועלים בפועל, יתברך רצונו את ומשלימים שממלאים עלֿידיֿזה מכלֿמקום, הקב"ה,

כאשר דוקא הוא זה ותענוג תענוג, של ענין נעשה הרצון מילוי שעלֿידי אתzlefdוכידוע ממלא
ודוקא רוח. נחת גורם זה ואין חידוש, בכך אין רצונו, את ממלאים רגלו או ידו שכאשר והיינו, הרצון.
גורם זה הרי - עצמו בפני למציאות נרגש הזולת כאשר ובפרט זולת, עלֿידי נעשה רצונו מילוי כאשר

רוח. נחת

עצמם, בפני למציאות עצמם את ומרגישים למטה, יורדים שכאשר ישראל, לנשמות בנוגע כן וכמו
ביותר. גדול רוח נחת גורם זה הרי - יתברך רצונו הם ממלאים ואףֿעלֿפיֿכן

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

ועוד.23) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ב.24) קיב, תהלים
א).25) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
ה.26) מ, שם
ב.27) מח, שה"ש לקו"ת ויגש. ס"פ תו"א ראה

ועוד.28) .143 ע' חל"ד .213 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה
ב.29) פכ"ז, ויק"ר
ג.30) מא, איוב
ח.31) כח, פינחס ופרש"י ספרי ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
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הענין גם גדרzgnycוזהו פורצת ששמחה דכיון - דוקא ה'יחידה'23חתן בחינת גילוי עלֿידה נעשה לכן ,

בהעלם. היא עצמה שמצד אף הגילוי), ענין בה ששייך כמה (עד

הראשון המקור על דקאי דייקא, "מקדם" - מקדם" בגןֿעדן יצירך כשמחך . . תשמח "שמח נאמר זה ועל
ה'יחידה'. בחינת שהוא

לתו דחתן השייכות גם נפשֿרוחֿנשמהֿחיה,וזוהי הבחינות עם יחידה בחינת דחיבור הפעולה כי, - רה
כנ"ל. ותחתונים, דעליונים החיבור היה שבו תורה דמתן הענין בכח היא בנבראים, האיןֿסוף והמשכת

דוקא:· השביעית בברכה היא קולות" ה"חמשה שהזכרת לכך הטעם לבאר יש עלֿפיֿזה .

היא השביעית בהxnbdהברכה ומודגשת ניכרת ולכן הברכות, כל dpeekdשל zilkzלחבר - הנישואין שבענין
עד עדי בנין בונים שעלֿידיֿזה דנפשֿרוחֿנשמהֿחיה), המדריגות (ד' גבול עם ה'יחידה') (בחינת גבול בלי

יבורך" ישרים .24ב"דור

- וגו'" שמחה וקול ששון קול גו' ישמע גו' "מהרה שאומרים שזהו - לבוא לעתיד תהיה הענין ושלימות
שכתוב כמו לבושים, ללא יתברך עצמותו גילוי יהיה ואז "יחיד", בחינת יאיר לבוא שלעתיד יכנף25כיון "ולא

שכתוב כמו בשר, לעיני אפילו מטה, למטה עד יהיה זה וגילוי מוריך", את רואות עיניך והיו מוריך 26עוד

גו'". בשר כל וראו גו' "ונגלה

חתן‚ "משמח חותמים קולות") ה"חמשה נזכרו (שבה השביעית שבברכה הטעם גם לבאר יש עלֿפיֿזה .

הזקן רבינו שמבאר וכפי וכלה", חתן "משמח חותמים שבה השישית כבברכה דלא - הכלה" שהלשון27עם
חתן רקe"משמח היא שהכלה מורה (בוא"ו) "משמחdlthכלה" הלשון מהֿשאיןֿכן ממנו, ומקבלת להחתן

שהכלהmrחתן היינו, החתן", את משמח הוא הכלה ידי ש"על מזה, ויתירה שוים, ששניהם מורה הכלה"
בחתן. שמחה משפיעה
הידוע בהקדם נק28ויובן ישראל וכנסת ו"כלה":שהקב"ה "חתן" בשם ראים

הם מקבלים אליהם זקוקים ישראל שבני הענינים כל שהרי (חתן), מהקב"ה מקבלת - (כלה) ישראל כנסת
מהקב"ה.

שהרי מהקב"ה, הם מקבלים - ישראל של עבודתם עלֿידי שנעשים ומצוות התורה עניני אפילו מזה: ויתירה
במדרש כדאיתא המצוות, קיום על הכח את להם נותן הפסוק29הקב"ה עשה30על "מי ואשלם", הקדימני "מי

שיוכל כח לו ונתן מזוזה, לקנות ממון לו נתן בית, לו נתן שהקב"ה היינו, כו'", בית לו נתתי שלא עד מזוזה לי
המזוזה. את לקבוע

רבותינו כמאמר למעלה, רוח נחת הם פועלים המצוות, מקיימים ישראל שבני עלֿידיֿזה ואףֿעלֿפיֿכן,
רצוני".31ז"ל ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת

של בכוחו הוא המצוות קיום עלֿידי העליון רצון את ממלאים ישראל שבני גופא שזה אףֿעלֿפי כלומר:
רוח. נחת הם פועלים בפועל, יתברך רצונו את ומשלימים שממלאים עלֿידיֿזה מכלֿמקום, הקב"ה,

כאשר דוקא הוא זה ותענוג תענוג, של ענין נעשה הרצון מילוי שעלֿידי אתzlefdוכידוע ממלא
ודוקא רוח. נחת גורם זה ואין חידוש, בכך אין רצונו, את ממלאים רגלו או ידו שכאשר והיינו, הרצון.
גורם זה הרי - עצמו בפני למציאות נרגש הזולת כאשר ובפרט זולת, עלֿידי נעשה רצונו מילוי כאשר

רוח. נחת

עצמם, בפני למציאות עצמם את ומרגישים למטה, יורדים שכאשר ישראל, לנשמות בנוגע כן וכמו
ביותר. גדול רוח נחת גורם זה הרי - יתברך רצונו הם ממלאים ואףֿעלֿפיֿכן
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ועוד.23) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ב.24) קיב, תהלים
א).25) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
ה.26) מ, שם
ב.27) מח, שה"ש לקו"ת ויגש. ס"פ תו"א ראה

ועוד.28) .143 ע' חל"ד .213 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה
ב.29) פכ"ז, ויק"ר
ג.30) מא, איוב
ח.31) כח, פינחס ופרש"י ספרי ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
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עם" בלא מלך ש"אין - המלוכה מענין המשל גם דברים32וכידוע שהם עוממות, "מלשון דייקא, "עם" ,

כו'" .33נפרדים

מקבלים יתברך) רצונו את הם ממלאים עצמם בפני מציאות (שבהיותם גופא זה שענין היות שעם והיינו,
למעלה. רוח נחת גורם זה הרי מכלֿמקום, (כנ"ל), מלמעלה הם

הם ישראל שנשמות שאף כביכולונמצא, פועלים גם הם הרי עבודתם עלֿידי הרי (כלה), מקבלים בבחינת
ז"ל רבותינו מאמר ועלֿדרך משפיע), (בחינת מעצמו,34למעלה שלמד ממה (יותר מכולן" יותר "ומתלמידי
"מחבירי"). יותר ואפילו מרבותי", ש"למדתי ממה יותר

יתגלה„ - עבודתם עלֿידי למעלה פועלים ישראל שנשמות זה ענין והנה, .`eal cizrlשעכשיו והיינו, ,
יקויים כאשר לבוא, לעתיד אבל למעלה, כביכול משפיע בבחינת הם ישראל שנשמות איך בגילוי רואים אין
בני עבודת עלֿידי למעלה שנעשה רוח' וה'נחת התענוג גודל את בגלוי יראו אזי גו'", הוי' כבוד "ונגלה היעוד

המצוות. בקיום ישראל
שכתוב מה לבוא35וזהו שלעתיד - במעשיו" הוי' והתענוג36"ישמח השמחה את יראו עתיד) לשון ("ישמח"

"במעשיו". שמח שהקב"ה שלמעלה,

ישראל (שנשמות במעשיו" הוי' ד"ישמח הענין שיהיה כדי להיותmilretאמנם, צריכה למעלה), שמחה
eiykrבבחינת ישראל נשמות בתכליתlawnעבודת ועומדים שלהם המציאות את לגמרי שמבטלים היינו, ,

לבוא לעתיד יתגלה ועלֿידיֿזה יתברך, רצונו לקיים לאלקות, לגמרי ונתינה מסירה של ובאופן דמקבל, הביטול
למעלה. השמחה שתהיה והשפיע גרם ישראל נשמות של עול' וה'קבלת שהביטול

בעושיו" ישראל ד"ישמח הענין להיות צריך במעשיו" הוי' ד"ישמח להענין הקדמה שבתור שזוהי37וזהו -

" ענין שזהו לגמרי, בטל שנעשה עד ונתינה מסירה מתוך מקבל, בבחינת דישראל בעושיו",gnyiהעבודה ישראל
גדר שפורץ השמחה נעשה32ענין ועלֿידיֿזה לאלקות, ומתמסר שלו, וההגדרות מההגבלות לגמרי שיוצא היינו, ,

למעלה. שמחה פועל בעושיו") ישראל ("ישמח עבודתו שעלֿידי כיון במעשיו", הוי' ד"ישמח הענין

גבר" תסובב ד"נקבה הענין יהיה לבוא שלעתיד גם בבחינת38וזהו רק היא ישראל כנסת שעכשיו היינו, ,

שזהו מהזכר, למעלה שתהיה גבר", תסובב ד"נקבה ענין שזהו משפיע, בבחינת תהיה לבוא לעתיד אבל מקבל,
ברוחניות, כן וכמו המוקף, מהדבר בשטח יותר גדול הוא המסבב שהדבר בגשמיות כמו "תסובב", פירוש

למעלה. משפיע בבחינת שהיא כיון כביכול, יותר גדולה היא ישראל שכנסת

מקבל,‰ בבחינת היא ישראל כנסת שעכשיו והקב"ה, ישראל לכנסת בנוגע אמורים שהדברים כשם והנה, .
הענין ישנו שבתחילה למטה, וכלה לחתן בנוגע גם כן כמו - כביכול משפיע בבחינת תהיה לבוא ולעתיד

חתן חתןeד"משמח ד"משמח הענין ישנו כך אחר אבל המשפיע, הוא שהחתן משפעתmrכלה", שהכלה הכלה",
להחתן.

כי, - קולות" ה"חמשה את מזכירים שבה דוקא, השביעית בברכה הכלה" עם חתן "משמח שאומרים וזהו
הוא שענינם קולות", ה"חמשה כל כבר שישנם היינו, הנישואין, ענין כל ותכלית גמר היא השביעית הברכה
מורה זה שלשון הכלה", עם חתן "משמח חותמים ולכן כנ"ל, התכלית שזהו בנבראים, האיןֿסוף כח המשכת

לבוא. לעתיד שתתגלה השלימות תכלית שזוהי בהחתן, משפיעה שהכלה

בלבד אירוסין בבחינת שהוא הזה שבזמן - והקב"ה ישראל לכנסת בנוגע בנמשל הקירוב39וענינו עדיין חסר ,

יהיה שאז לבוא לעתיד מהֿשאיןֿכן ישראל, כנסת מעלת ניכרת לא ולכן המקבל, אל המשפיע של הפנימי
נישואין ישראל,39בחינת כנסת מעלת ניכרת תהיה אזי המקבל, אל המשפיע של פנימי היותר הקירוב שהוא ,

גבר". תסובב ד"נקבה הענין שזהו
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(32.86 הערה קמ ע' ח"ב מלוקט בסה"מ נסמן
רפ"ז.33) שעהיוה"א תניא
וש"נ.34) א. ז, תענית
לא.35) קד, תהלים

א.36) פט, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
ב.37) קמט, שם
כא.38) לא, ירמי'
ובכ"מ.39) ואילך. א מח, שה"ש לקו"ת וראה ספט"ו. שמו"ר

f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

Âישראל (שכנסת במעשיו" הוי' ד"ישמח שהענין ד) (סעיף לעיל נתבאר ישראל וכנסת להקב"ה בנוגע והנה, .
ישראל דכנסת העבודה שזוהי בעושיו", ישראל ד"ישמח הענין עלֿידי נעשה למעלה) שמחה ומשפיעה פועלת

אירוסין. בבחינת שהוא הזה בזמן שנעשית מקבל בבחינת
בבחינת היא והכלה המשפיע הוא החתן שעכשיו שאףֿעלֿפי - למטה וכלה לחתן בנוגע גם הוא כן וכמו

של ענין להיות צריך מכלֿמקום, מצדdcearמקבל, בבחינתdlkdגם היא שהעבודה אלא ,lawn.

אומר הוא ש"החתן שזהו כלה", "קול ולא חתן" ד"קול הענין רק ישנו הזה שבזמן שאף שמצינו גם וזהו
והכלה לי, מקודשת את שלzwzey"27הרי ענין להיות צריך מכלֿמקום, ,dcearהכלה שהרי הכלה, מצד גם

zecedleצריכה mikqdlההודאה היא שהשתיקה שותקת", ש"הכלה שזהו לי", מקודשת את "הרי החתן לאמירת
מקבל בבחינת עבודה היינו, בלבד, וההסכמה ההודאה בענין היא שה"עבודה" אלא החתן, לאמירת .40וההסכמה

כנ"ל. בהחתן, תשפיע שהכלה כך, כדי עד כלה", ד"קול הענין לבוא לעתיד יהיה ועלֿידיֿזה

Ê:ישראל ובנות לנשי מזה וההוראה .
לכבוש" דרכה אשה ואין לכבוש דרכו ש"איש ובנות41אףֿעלֿפי נשי של עבודתן גם נדרשת מכלֿמקום, ,

אלא) מלחמה, בדרך (לא להיות צריך שלהן העבודה שאופן אלא, החינוך, בענין תעסוקנה הן שגם ישראל,
קירוב. בדרך

לפסח: פורים שבין בימים בעמדנו - אלו מזמנים מיוחדת והוראה

שכתוב כמו מרדכי, לפני במגילה נזכרת [ולכן המלכה אסתר עלֿידי בא - פורים המלכה42נס אסתר "ותכתוב
כיון עצמה, היא שהרי מסירתֿנפש, מתוך עבודתה שעבדה היהודי"], ומרדכי היהגו' לא המלך, בבית שהיתה

לעיל (כמדובר דבר לה שזהו43חסר - החינוך בענין היתה ועבודתה ישראל, בני בשביל נפשה שמסרה אלא ,(

בשושן" הנמצאים היהודים כל את כנוס "לך נעשה44שאמרה זה ענין והרי כולם, את ולקבץ לאסוף היינו, ,

וקירוב. אהבה בדרך אלא) מלחמה, בדרך (לא

ז"ל חכמינו אמרו - לפסח שהן45ובנוגע ממצרים", ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר
תחילה" הכירוהו ש"הם דור שהעמידו כולו,46אלו לוי ושבט רבינו משה לפני ואפילו ישראל, בני כל לפני ,

מצרים בשעבוד היה לא לוי ששבט היות שעם השעבוד,46והיינו, קושי של במצב ונתחנכו נולדו הילדים ואילו ,
תחילה". הכירוהו "הם מכלֿמקום,

מצרים שם על שנקראו - הגליות כל על ההוראה בעבודת47וזוהי לסייע צריכות ישראל ובנות שנשי -

זה שענין במוחש, אלקות הכרת באלקות, הכרה לו שתהיה דור תחילה", ש"יכירוהו דור ולחנך לגדל החינוך,
דוקא. התורה פנימיות עלֿידי נעשה

כשם - העתידה לגאולה נזכה אזי מקבל, בבחינת עכשיו עבודתן יעבדו ישראל ובנות שנשי ועלֿידיֿזה
שכתוב כמו צדקניות, נשים בזכות היתה מצרים שאז48שגאולת - נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

בימינו. במהרה לבוא העתידה בגאולה גבר", תסובב ד"נקבה הענין יהיה

***

Á.נפשי בשלום פדה המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר .

***

Ëמאמרים גם שם יש אבל ברורות. שמועות והם הזקן, אדמו"ר של מאמרים נרשמו שבו "ביכל" ישנו .
ה"ביכל". את שרשם הרושם כותב זה שענין או אחר, בשם זו תורה אמר הזקן אדמו"ר אם ומסופקני אחר, בשם

דלקמן התורה גם ישנה הנ"ל :49וב"ביכל"
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(40.295 ע' ח"ג תו"מ גם ראה
ב.41) סה, יבמות
כט.42) ט, אסתר
(43.(195 ע' (לעיל סל"ט פורים שיחת
טז.44) ד, שם

ב.45) יא, סוטה
ד.46) ה, שמות עה"ת בפרש"י הובא טז. פ"ה, שמו"ר
ד.47) פט"ז, ב"ר
טו.48) ז, מיכה
(49– צה ס"ע ח"א כתובים על אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפסה



יט f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

Âישראל (שכנסת במעשיו" הוי' ד"ישמח שהענין ד) (סעיף לעיל נתבאר ישראל וכנסת להקב"ה בנוגע והנה, .
ישראל דכנסת העבודה שזוהי בעושיו", ישראל ד"ישמח הענין עלֿידי נעשה למעלה) שמחה ומשפיעה פועלת

אירוסין. בבחינת שהוא הזה בזמן שנעשית מקבל בבחינת
בבחינת היא והכלה המשפיע הוא החתן שעכשיו שאףֿעלֿפי - למטה וכלה לחתן בנוגע גם הוא כן וכמו

של ענין להיות צריך מכלֿמקום, מצדdcearמקבל, בבחינתdlkdגם היא שהעבודה אלא ,lawn.

אומר הוא ש"החתן שזהו כלה", "קול ולא חתן" ד"קול הענין רק ישנו הזה שבזמן שאף שמצינו גם וזהו
והכלה לי, מקודשת את שלzwzey"27הרי ענין להיות צריך מכלֿמקום, ,dcearהכלה שהרי הכלה, מצד גם

zecedleצריכה mikqdlההודאה היא שהשתיקה שותקת", ש"הכלה שזהו לי", מקודשת את "הרי החתן לאמירת
מקבל בבחינת עבודה היינו, בלבד, וההסכמה ההודאה בענין היא שה"עבודה" אלא החתן, לאמירת .40וההסכמה

כנ"ל. בהחתן, תשפיע שהכלה כך, כדי עד כלה", ד"קול הענין לבוא לעתיד יהיה ועלֿידיֿזה

Ê:ישראל ובנות לנשי מזה וההוראה .
לכבוש" דרכה אשה ואין לכבוש דרכו ש"איש ובנות41אףֿעלֿפי נשי של עבודתן גם נדרשת מכלֿמקום, ,

אלא) מלחמה, בדרך (לא להיות צריך שלהן העבודה שאופן אלא, החינוך, בענין תעסוקנה הן שגם ישראל,
קירוב. בדרך

לפסח: פורים שבין בימים בעמדנו - אלו מזמנים מיוחדת והוראה

שכתוב כמו מרדכי, לפני במגילה נזכרת [ולכן המלכה אסתר עלֿידי בא - פורים המלכה42נס אסתר "ותכתוב
כיון עצמה, היא שהרי מסירתֿנפש, מתוך עבודתה שעבדה היהודי"], ומרדכי היהגו' לא המלך, בבית שהיתה

לעיל (כמדובר דבר לה שזהו43חסר - החינוך בענין היתה ועבודתה ישראל, בני בשביל נפשה שמסרה אלא ,(

בשושן" הנמצאים היהודים כל את כנוס "לך נעשה44שאמרה זה ענין והרי כולם, את ולקבץ לאסוף היינו, ,

וקירוב. אהבה בדרך אלא) מלחמה, בדרך (לא

ז"ל חכמינו אמרו - לפסח שהן45ובנוגע ממצרים", ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר
תחילה" הכירוהו ש"הם דור שהעמידו כולו,46אלו לוי ושבט רבינו משה לפני ואפילו ישראל, בני כל לפני ,

מצרים בשעבוד היה לא לוי ששבט היות שעם השעבוד,46והיינו, קושי של במצב ונתחנכו נולדו הילדים ואילו ,
תחילה". הכירוהו "הם מכלֿמקום,

מצרים שם על שנקראו - הגליות כל על ההוראה בעבודת47וזוהי לסייע צריכות ישראל ובנות שנשי -

זה שענין במוחש, אלקות הכרת באלקות, הכרה לו שתהיה דור תחילה", ש"יכירוהו דור ולחנך לגדל החינוך,
דוקא. התורה פנימיות עלֿידי נעשה

כשם - העתידה לגאולה נזכה אזי מקבל, בבחינת עכשיו עבודתן יעבדו ישראל ובנות שנשי ועלֿידיֿזה
שכתוב כמו צדקניות, נשים בזכות היתה מצרים שאז48שגאולת - נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

בימינו. במהרה לבוא העתידה בגאולה גבר", תסובב ד"נקבה הענין יהיה

***

Á.נפשי בשלום פדה המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר .

***

Ëמאמרים גם שם יש אבל ברורות. שמועות והם הזקן, אדמו"ר של מאמרים נרשמו שבו "ביכל" ישנו .
ה"ביכל". את שרשם הרושם כותב זה שענין או אחר, בשם זו תורה אמר הזקן אדמו"ר אם ומסופקני אחר, בשם
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כט.42) ט, אסתר
(43.(195 ע' (לעיל סל"ט פורים שיחת
טז.44) ד, שם

ב.45) יא, סוטה
ד.46) ה, שמות עה"ת בפרש"י הובא טז. פ"ה, שמו"ר
ד.47) פט"ז, ב"ר
טו.48) ז, מיכה
(49– צה ס"ע ח"א כתובים על אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפסה



f"iyz'dכ oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

שאמר הזקן אדמו"ר דברי את העתיק הרושם אם מסופקני [וכאמור: ז"ל הבעלֿשםֿטוב בשם "שמעתי
פסוק על הבעלֿשםֿטוב"] בשם "שמעתי בעצמו כותב שהרושם או הבעלֿשםֿטוב", בשם ימלל50"שמעתי מי

מלילות מוללין כמו ויבטלם, ישברם ימלל פירוש תהלתו, כל ישמיע ה' ה',51גבורות גבורות שיבטל והכוונה ,
הדינין וישבר יבטל ועלֿידיֿזה ד', תהלות שכולו תהלים שיאמרו היינו תהלתו, כל ישמיע דינין. הבאין52פירוש

עליו".

אחר במקום גם נמצא ה'" גבורות ימלל ד"מי הפירוש על53- קאי תהלתו" כל ש"ישמיע הפירוש אבל ,

זה. מקור גם שמספיק אלא אחר, במקום מצאתיו לא לעתֿעתה תהלים, אמירת

ישראל בתפוצות שנתפשטה תהלים דאמירת התקנה עם גם קשור זה המעלות54וענין כל שמלבד לידע, -

אזי שלמעלה, ודינים בגבורות אחיזה להם שיש ענינים ישנם אם שאפילו נוספת, מעלה יש תהלים, שבאמירת
תהלים. אמירת עלֿידי לבטלם יכולים

כך ואחר שבירה הלשון נאמר שתחילה בדיוק) נרשמה שאכן נאמר (אם הנ"ל בתורה כהלשון - מזה ויתירה
מיתוק הלשון מציאות55נאמר את ומבטלים ששוברים בלבד זו שלא יותר, נעלה ענין הוא הדינים מיתוק והרי ,

מזה, יתירה אלא עצמםmiktdnyהדינים, הדינים יותר.aehlאת גדולה טובה היא לטוב הדינים הפיכת והרי ,

***

Èיום בתורה,56. מסויימת פרשה עם קשור השנה, שבתות ככל זה, השבתֿקודש
בספרים היום. פרשת של שמה את מלהזכיר משתמט היה אדמו"ר מו"ח כ"ק זו- פרשה נקראת לא שונים

כותב היה הרוב ועל כלל, בשם לקרותה חפץ היה לא אדמו"ר מו"ח כ"ק אבל טהרה". "פרשת אלא בשמה,
וכדומה בחודש, היום את רק אומר -57או .

מצרים. יציאת של הזמן שהוא ניסן, בחודש עתה נמצאים כן וכמו

שני בין קשר שיש כיון פרטית, בהשגחה הוא ניסן בחודש היום פרשת שקורין מה גם הרי הענינים, וככל
הענינים.

‡Èז"ל רבותינו אמרו מצרים יציאת אודות .58- בזה והדיוק ממצרים. אבותינו נגאלו האמונה בזכות :dpen`

אמונה. אלא השגה לא היינו, דוקא,
ממצרים? אבותינו נגאלו בזכותה שדוקא מצרים יציאת עם שייכותה ומהי אמונה, של החידוש מהו

השכל. מצד המוכרח ענין אלא אמונה, זו אין אצלם אבל הבורא. במציאות מודים העולם אומות חסידי גם
עצמו את עושה דבר אין הכלל מצד הנה העולם, במציאות מתבוננים מי59כאשר שישנו הכרה, לידי באים ,

אותו. ומנהיג העולם את שברא

גם הרי באלקות, הודאה לידי אותם מביאה העולם שמציאות אלא אלקות, אצלם מונח לא שבעצם וכיון
כמה עד רק היא שלהם בלבושיmlerdyההודאה ומצומצם לעולם שייך שאלקות זו במדה כלומר, זאת, מכריח

על מודים.dlrnlהטבע. אינם - והטבע מהעולם

מונח ובמילא אלקות, עם בעצם קשורים ישראל בני העולם. מצד לא באה ישראל בני של האמונה אבל
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תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר גם ראה ב. סח, 239 כת"י מביכל
וש"נ. סע"בֿג. בהוספות

ב.50) קו, תהלים
ע'51) ריש חט"ו (אגרותֿקודש זו שנה אייר ד' מכתב גם ראה
קיא).

מיתוק52) ענין גם שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר זו תורה באמירת
בפנים). לקמן (וראה הדינים

הצ"צ53) רשימות ואילך. ג לג, ויחי לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
ואילך). תרמט ע' ואילך. תיב (ע' עה"פ אור) (יהל לתהלים

שבסו"ס54) תהלים" אמירת ערך גודל אודות מכתבים "קובץ ראה
יצחק". יוסף "אהל תהלים

המיתוק.55) ענין נזכר לא – הנ"ל מביכל לעיל הנעתק בהנוסח
זה בנוסח הנ"ל תורה מופיעה שבה ה"ביכל" מצאנו לא ולעתֿעתה

)l"end.(

ונדפסה56) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה
מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 239 ע' ח"א בלקו"ש

המו"ל. ע"י
וש"נ.57) .179 ע' חי"א תו"מ גם ראה
מכילתא58) גם וראה לשון). (בשינוי תקיט רמז הושע יל"ש

ב. כלה"), מלבנון "אתי (עה"פ פ"ד שהש"ר וראה לא. יד, בשלח
פ"ה.59) היחוד שער הלבבות חובת ראה – בכ"ז בארוכה

f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

הגבלות בזה אין ובמילא אלקות. הוא ענינם ישראל בני כך עולם, - ענינם העולם שאומות כשם האלקות. אצלם
מהטבע. שלמעלה אלקות גם בפשיטות אצלם ומונח הטבע,

בחסידות בשם60וכמבואר היא ישראל שאמונת ישראל, לאמונת העולם אומות אמונת בין היהied'החילוק ,

כאחד ויהיה בשם61הוה היא העולם אומות של והאמונה מהטבע. למעלה ,miwl`הטבע בגימטריא וכפי62, .
היא" אלקים "אצבע הוי'", את ידעתי "לא והחרטומים: פרעה .63שאמרו

·È:הדברים להבהרת .

לו שאין גלוי נס רואה כאשר מלבד שבדבר, הטבע את אינוֿיהודי מחפש - שבעולם ענין מקוםmeyבכל
הטבע. בלבושי זאת להלביש ברצונו - שיכול כמה עד אז, וגם אלקי. דבר שזהו להודות הוא מוכרח בטבע,

שבזה. האלקות את מיד מחפש שרואה, דבר בכל להבדיל, יהודי, אבל

ההיפך הרי - הטבע מצד שזהו להסביר השתדלות מיני בכל הוא מחפש גלוי בנס אפילו שאינוֿיהודי, וכשם
עורף" קשה "עם של בתוקף הוא נעמד הטבע, מצד לגמרי הוא שלכאורה בענין שאפילו יהודי, אצל 64הוא

אלקות.`oiוטוען: מצד אלא הטבע מצד זה

שדובר הירושלמי65וכפי דברי שעלֿפי66בפירוש יודעים שהכל אףֿעלֿפי וזורע": העולמים בחי "מאמין
גרעין יטול לא הוא זה; על יסמוך לא יהודי הרי - הצמיחה נעשית אזי באדמה גרעין זורעים כאשר טבע
אצלו אמינים אינם הטבע חוקי לצמוח; צריך הטבע חוקי שמצד בגלל בידים, דבר לקלקל באדמה, ויכניסנו
שזריעתו בו ובוטח העולמים, בחי שמאמין בגלל הוא, שזורע, לכך הטעם בידים. דבר יקלקל שבגללם דיים

פירות. ותתן תצמיח

‚Èהענינים גם הם כך הטבע, שינוי שפעל מהקב"ה בודאי הוא בטבע, כלל מקום לו שאין שנס, כשם .

הטבעיים.
הנס אפילו נס. זה שאין עצמו את להשלות יכול ביותר, גדול בנס אפילו אזי עצמו, את לרמות שרוצה מי

אומרים ז"ל שחכמינו ועד הגדולים, הנסים אחד סוף, ים נתינת67דקריעת היתה בו גם - "קשה" הלשון זה על
נס. זה שאין לומר לטעות, מקום

במכילתא של68איתא במאמר כדאיתא פרת, מנהר (חוץ שבעולם מים כל נבקעו סוף ים קריעת שבשעת
מהר"ש אדמו"ר שכתוב69כ"ק מה וזהו בקיעת70). את ראו שהאומות שבשעה ופחד", אימתה עליהם "תפול

ופחד. אימתה עליהם נפל אזי ישראל, בני בשביל שזהו להם וכשנודע הדבר, לסיבת וחקרו שאלו המימות,

נבקע היה אילו עצמם: את להטעות שיוכלו מקום נתינת גם בה היה שבעולם המים כל בקיעת גיסא, ולאידך
מים כל שנבקעו כיון אבל ישראל. בני בשביל הקב"ה של נס שזהו בבירור יודעים הכל היו בלבד, סוף ים
ישראל, בני בשביל נס ולא וכו', הטבע תהלוכות מצד שזהו בשכל, לטעות מקום נתינת זה היה שבעולם,

שנבקעו שבעולם.lkוהראיה, מים

לטעות, מקום יש ביותר, גדול בנס שאפילו הוא, מלמעלה ההנהגה אופן הרי - הבחירה ענין שיהיה בכדי
ז"ל רבותינו יטעה.71וכמאמר לטעות והרוצה כתוב :

„È:ממצרים אבותינו נגאלו האמונה שבזכות הכוונה וזוהי .
וגבולים מצרים מלשון הוא אבל72מצרים אלקות, שנרגש היינו, דקדושה, מצרים (א) אופנים: בשני והם .
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ואילך).60) ג רפד, – (הא' ימים ששת ד"ה דא"ח) (עם סידור ראה
ב"התמים" (נדפס פ"ט תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה פ"ד. האמונה שער
קיח ע' תרפ"ז ואילך. 187 ס"ע תשי"א סה"מ ואילך. מא ע' ח"ז

ואילך).
פ"ז.61) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
(62– והמרגיל (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

ובכ"מ. רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא,
טו.63) ח, וארא ב. ה, שמות
מג"א64) בתו"א נתבאר ספמ"ב. שמו"ר וראה ט. לד, תשא

ובכ"מ. ואילך. ב קכג, (בהוספות)

(65.(171 ע' לעיל .216 ע' ח"א (לקו"ש ס"ח פורים שיחת ראה
וש"נ.

א.66) לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא
וש"נ.67) א. ב, סוטה
כא.68) יד, בשלח – בפרש"י הובא
קסא).69) (ע' פקמ"ז תרל"ו רבים מים המשך
טז.70) טו, בשלח
ח.71) פ"ח, ב"ר
ובכ"מ.72) ואילך. ג עא, יתרו ואילך. ג נז, וארא תו"א ראה



כי f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

הגבלות בזה אין ובמילא אלקות. הוא ענינם ישראל בני כך עולם, - ענינם העולם שאומות כשם האלקות. אצלם
מהטבע. שלמעלה אלקות גם בפשיטות אצלם ומונח הטבע,

בחסידות בשם60וכמבואר היא ישראל שאמונת ישראל, לאמונת העולם אומות אמונת בין היהied'החילוק ,

כאחד ויהיה בשם61הוה היא העולם אומות של והאמונה מהטבע. למעלה ,miwl`הטבע בגימטריא וכפי62, .
היא" אלקים "אצבע הוי'", את ידעתי "לא והחרטומים: פרעה .63שאמרו

·È:הדברים להבהרת .

לו שאין גלוי נס רואה כאשר מלבד שבדבר, הטבע את אינוֿיהודי מחפש - שבעולם ענין מקוםmeyבכל
הטבע. בלבושי זאת להלביש ברצונו - שיכול כמה עד אז, וגם אלקי. דבר שזהו להודות הוא מוכרח בטבע,

שבזה. האלקות את מיד מחפש שרואה, דבר בכל להבדיל, יהודי, אבל

ההיפך הרי - הטבע מצד שזהו להסביר השתדלות מיני בכל הוא מחפש גלוי בנס אפילו שאינוֿיהודי, וכשם
עורף" קשה "עם של בתוקף הוא נעמד הטבע, מצד לגמרי הוא שלכאורה בענין שאפילו יהודי, אצל 64הוא

אלקות.`oiוטוען: מצד אלא הטבע מצד זה

שדובר הירושלמי65וכפי דברי שעלֿפי66בפירוש יודעים שהכל אףֿעלֿפי וזורע": העולמים בחי "מאמין
גרעין יטול לא הוא זה; על יסמוך לא יהודי הרי - הצמיחה נעשית אזי באדמה גרעין זורעים כאשר טבע
אצלו אמינים אינם הטבע חוקי לצמוח; צריך הטבע חוקי שמצד בגלל בידים, דבר לקלקל באדמה, ויכניסנו
שזריעתו בו ובוטח העולמים, בחי שמאמין בגלל הוא, שזורע, לכך הטעם בידים. דבר יקלקל שבגללם דיים

פירות. ותתן תצמיח

‚Èהענינים גם הם כך הטבע, שינוי שפעל מהקב"ה בודאי הוא בטבע, כלל מקום לו שאין שנס, כשם .

הטבעיים.
הנס אפילו נס. זה שאין עצמו את להשלות יכול ביותר, גדול בנס אפילו אזי עצמו, את לרמות שרוצה מי

אומרים ז"ל שחכמינו ועד הגדולים, הנסים אחד סוף, ים נתינת67דקריעת היתה בו גם - "קשה" הלשון זה על
נס. זה שאין לומר לטעות, מקום

במכילתא של68איתא במאמר כדאיתא פרת, מנהר (חוץ שבעולם מים כל נבקעו סוף ים קריעת שבשעת
מהר"ש אדמו"ר שכתוב69כ"ק מה וזהו בקיעת70). את ראו שהאומות שבשעה ופחד", אימתה עליהם "תפול

ופחד. אימתה עליהם נפל אזי ישראל, בני בשביל שזהו להם וכשנודע הדבר, לסיבת וחקרו שאלו המימות,

נבקע היה אילו עצמם: את להטעות שיוכלו מקום נתינת גם בה היה שבעולם המים כל בקיעת גיסא, ולאידך
מים כל שנבקעו כיון אבל ישראל. בני בשביל הקב"ה של נס שזהו בבירור יודעים הכל היו בלבד, סוף ים
ישראל, בני בשביל נס ולא וכו', הטבע תהלוכות מצד שזהו בשכל, לטעות מקום נתינת זה היה שבעולם,

שנבקעו שבעולם.lkוהראיה, מים

לטעות, מקום יש ביותר, גדול בנס שאפילו הוא, מלמעלה ההנהגה אופן הרי - הבחירה ענין שיהיה בכדי
ז"ל רבותינו יטעה.71וכמאמר לטעות והרוצה כתוב :

„È:ממצרים אבותינו נגאלו האמונה שבזכות הכוונה וזוהי .
וגבולים מצרים מלשון הוא אבל72מצרים אלקות, שנרגש היינו, דקדושה, מצרים (א) אופנים: בשני והם .
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ואילך).60) ג רפד, – (הא' ימים ששת ד"ה דא"ח) (עם סידור ראה
ב"התמים" (נדפס פ"ט תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה פ"ד. האמונה שער
קיח ע' תרפ"ז ואילך. 187 ס"ע תשי"א סה"מ ואילך. מא ע' ח"ז

ואילך).
פ"ז.61) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
(62– והמרגיל (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

ובכ"מ. רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא,
טו.63) ח, וארא ב. ה, שמות
מג"א64) בתו"א נתבאר ספמ"ב. שמו"ר וראה ט. לד, תשא

ובכ"מ. ואילך. ב קכג, (בהוספות)

(65.(171 ע' לעיל .216 ע' ח"א (לקו"ש ס"ח פורים שיחת ראה
וש"נ.

א.66) לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא
וש"נ.67) א. ב, סוטה
כא.68) יד, בשלח – בפרש"י הובא
קסא).69) (ע' פקמ"ז תרל"ו רבים מים המשך
טז.70) טו, בשלח
ח.71) פ"ח, ב"ר
ובכ"מ.72) ואילך. ג עא, יתרו ואילך. ג נז, וארא תו"א ראה



f"iyz'dכב oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

וכו' והשתלשלות שבירידה מקום ונתינת שרש וזהו אלקים. בשם האמונה דוגמת - כו' ודעת בטעם מוגבל זה
שיקוע - מטה למטה בירידה - ועד אלקות, על לגמרי חסֿושלום ששוכחים דקליפה, מצרים (ב) להיות יוכל

טומאה שערי .73במ"ט

רוחניים, בענינים רק שלא - הטבע ותהלוכות עולם בעניני כלל התחשבו לא ישראל שבני האמונה, ובזכות
ה לאומות לכאורה הם שווים שבהם גשמיים, בענינים גם "אלא ישראל היו בהם גם להבדיל, mipiievnעולם,

ממצרים74שם" רק ולא ממצרים, יציאה - ובמילא מהטבע, שלמעלה הוי' דשם הגילוי את הביא זה הרי -

דקדושה. ממצרים גם אלא דקליפה,

ÂË:הנגעים בענין - בפרשתנו גם מרומז זה וענין .
כותב ופלא75הרמב"ם אות אלא עולם, של ממנהגו ש"אינו - בתים ונגעי בגדים נגעי - הנגעים ענין אודות

ביתו", קירות "משתנות שבתחילה הדברים, סדר באריכות שמבאר וכפי הרע". מלשון להזהירן כדי בישראל היה
הלאה. וכן שבביתו", העור כלי "משתנין הועיל, לא ואם

ישראל בני האמינו כך מלמעלה, הבא ענין אלא הטבע מצד זה שאין בבירור ראו הנגעים שבענין וכשם
lkdyהחטא מן להזהירם כמו מיוחדת, כוונה דבר בכל יש כך בנגעים, וכמו פרטית, בהשגחה מלמעלה בא

במדרש כדאיתא בנגעים, שהיה כמו בגלוי, טוב גם שהוא ועד נעלם, טוב - טוב הוא זה גם הרי ובאמת 76וכו',

הבית" את "ונתץ הטמינו.77שעלֿידי שהכנענים זהב של (אוצרות) מטמוניות מצאו

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

יתרו.73) ר"פ זו"ח ראה
הגש"פ.74) נוסח
כי75) אדם ד"ה תזריע פ' לקו"ת וראה צרעת. טומאת הל' סוף

ב). (כב, יהי'

(נתבאר76) לד יד, פרשתנו בפרש"י הובא ו. פי"ז, ויק"ר ראה
ואילך). 91 ע' חל"ב ואילך, 108 ע' חכ"ז בלקו"ש

מה.77) שם, פרשתנו
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הקודש ללשון מתורגם
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הפסוק תנוך1מן על ונתן האשם מדם הכהן "ולקח

ומפרש "תנוך" המילה את רש"י מצטט המטהר...", אוזן

והפותרים לי, נודע לא תנוך ולשון שבאוזן, אמצעי "גדר

טנדרוס" לו .2קורים

כלֿכך נפוצה אינה "תנוך" המילה אמנם, להבין: צריך

מוזכרת3בתורה כבר היא אבל ,okÎiptlבפרשת בחומש,

תצוה4צו בפרשת לפניֿכן, ואף בפרשת5, יתרֿעלֿכן: .

הסחוסyxtnתצוה הוא "תנוך, ואומר: המילה, את רש"י

טנרוס"6האמצעי שקורין האוזן אם7שבתוך כך, ואם .

פירש כבר הואokÎiptlרש"י מדוע "תנוך", המילה את

כך? על חוזר

מסתפק רש"י אין מדוע סיבה, ישנה אם וממהֿנפשך:

כאשר כך על לחזור צריך והוא תצוה, בפרשת בפירושו

היה צריך הרי "תנוך", המילה את שוב אומרת התורה

בפעם שוב זו מילה לפרש מופיעה,zncewdרש"י שהיא

צו? בפרשת

.·
˘Â¯ÈÙ Â˙Â‡ ÏÚ ˜ÂÈ„· ¯ÊÂÁ Â�È‡ È"˘¯

אומר צו בפרשת בפשטות: לענות היה ניתן לכאורה,

בתחילה המילואים8רש"י דפרשת הזה הענין ש"כל ,

על לחזור צריך הוא אין ולכן תצוה", בואתה פירשתי

באותו תצוה, בפרשת המפורשת "תנוך", המילה פירוש

לגמרי. אחר בענין המילה מובאת בפרשתנו, ואילו ענין.

שאין מובן, כאן רש"י מדברי כי מובן, זה אין עדיין אך

"תנוך" המילה של פירוש אותו על לחזור רק בכוונתו

כי: תצוה, כבפרשת

בכלל רש"י צריך מדוע א) המתעוררים: לקשיים נוסף

בכל אם ב) הוסברה? שכבר מילה של פירוש על לחזור

בחזרה צורך יש בפירוש9זאת היה די –xeviwa10גדר"

אחרֿ המופיעה "בוהן" למילה בדומה – שבאוזן" אמצעי

בפרק "הגודל מפרש הוא תצוה בפרשת אשר בפסוק, כך

"גודל". בקיצור אומר הוא בפרשתנו ואילו האמצעי",

כאן רש"י פירוש dpyneהרי siqenפירושו לעומת

לי", נודע לא תנוך "ולשון (א) מוסיף הוא תצוה. שבפרשת
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יד.1) יד, פרשתנו

נקב2) בפני האוזן שבאמצע להגדר שכוונתו משמע רש"י לשון מפשטות

וכן סק"ד. שם ט"ז סק"ז. שט סי' יו"ד לטור בפרישה כמ"ש gkenהאוזן

" בפנים) לקמן (שהובא תצוה בפ' רש"י הואjezayמלשון ולפי"ז האוזן".

תצוה בפ' עה"פ תרגם (וכן אודנא" "רום כח) כה. יז. (יד. כאן כת"א דלא*

בגבוה ו: כא, משפטים דרשב"י במכילתא הוא ועד"ז בפנים. דלקמן צו ופ'

חיו"ד צ"צ משו"ת ולהעיר שם)**. וצו תצוה (ופ' כאן כתיב"ע כ"א שבאוזן),

מפרש"י דמוכח דבכורות) רפ"ו חמודות ולחם מתויו"ט שם (ראה רכט סי'

שם), תצוה בפ' גם ברש"י שהובא (הל' סחוס נק' אוזן של דגובה בש"ס

ועפ"ז תנוך, נק' כולו אוזן של דעליונה ב) מ, (בכורות מפרש"י גם ומשמע

עיי"ש הת"א לפי' גם שבאוזן", האמצעי ו"גדר "תנוך" ל' לפרש יש

רש"י פירוש בין לחלק אין ובמציאות המלה בפירוש ולכאורה – בארוכה***

הש"ס. על לפרש"י עה"ת

דמכיון י"ל החסחוסyxetnyאבל "מן מום לענין א) לז, (שם במשנה

–l`אבל שחסחוס משמע שם), פרש"י – אוזן של רכה (אלי' העור" מן

חסחוס לשון כי וכו'. כהתויו"ט העליונה כל כולל שם) (פרש"י האוזן" "תנוך

לפרש"י`xytותנוך מצ"ע ו"סחוס" "תנוך" פי' אבל העליונה, על גם לפרש

שם הט"ז שמ"ש צ"ל לפ"ז אבל שם. וט"ז כפרישה ממש האמצעי גדר הוא

התנוך מן בחסרון שנפגמה ס"ל ולהלכה (בפרש"י) תנוך לשון בפי' רק הוא

לשון סיום מפרש שהרי האוזן, של (הקשה) העליונה כל הוא שם) (שבשו"ע

מ"ש ע"ד – רכה באלי' בכורות כפרש"י האוזן שבשפת העור ולא השו"ע

ע' שם וראה לו. ע' תשל"ח תשרי נ.י. תורה" ב"יגדיל (נדפס האמליר הרי"א

לקמן וראה בט"ז. כן לא מוכח שם הצ"צ בשו"ת אבל הרד"ל). תשובת מב
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ריע".3) לו "אין שם תצוה ראב"ע ראה

כד.4) כג. ח,

כ.5) כט,

וצ"צ6) בתויו"ט כנ"ל משמע ומזה רש"י. כת"י ובכו"כ וב' א' בדפוס כ"ה

האמצעי". גדר הסחוס "הוא אחדים ובדפוסים "סחוס". נק' העליונה שכל

(טינרוס),7) ב' בדפוס בפרשתנו וכ"ה ב'. ובדפוס הדפוסים ברוב כ"ה

ופרשתנו תצוה בפרש"י גורסים ויש "טינדרוס". כבפרשתנו הוא ראשון ובדפוס

"טנדריס". שם וברע"ב הסחוס. ד"ה א לז, בכורות בפרש"י וכ"ה "טנדרין".

"טנדרוס". כבפרשתנו שם בכורות וברגמ"ה

ה.8) ח,

מה9) יזכור לא למקרא) חמש ש(הבן ויתכן רגיל בלתי לשון שהוא כיון

שלפנ"ז.xtqaשפירש חומש

פירושו10) ומפרש שחוזר רש"י בפירוש כמ"פ שמצינו פעםxeviwaוכמו

שבתחלת בנדו"ד וכ"ה יותר. באריכות (בחומש) לפנ"ז פירש שכבר מה ב'

" שם שכתב תצוה בפ' פי' לגבי מקצר qegqdפירושו `edהאמצעיjezay

מוסיף פירושו בהמשך כאן אבל שבאוזן". אמצעי "גדר רק ובפרשתנו האוזן".

בפנים. כדלקמן ומשנה

'it d`xe .ev 'ta z"dr j"ya f"cre .ofe`d dvwa xy` jxd (jpz 'r miyxyd xtqa) w"cxae ."ofe`d lebra wacd jxd" (k ,hk devz r"a`xa `aedy) oe`bd zrck `le (*

.(26 dxrd onwl `aed) x"if

`edc oxd`c `pce` qegqg lr :bk ,g eva .k ,hk devza mbxz oke .`pce`c qegqg lr :fi weqta .`pce`c `rvin `xicb lr :mbxz (onwlc gk .dk weqta oke) o`k t"dr (**

.`rvin `xicb :my ck weqtae .d`rivnc `xicb

.irvn`d xcb `edy ofe` ly mex df :my devz lecbd yxcnae .ofe` ly deabl aexwd irvn`d xcb df :o`k t"dr aeh gwl yxcnn xirdle (***

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב אד"ש.

נבהלתי לקרות בו אשר יש סברא לנסוע באני' שמלחי' והעובדים בה ורב החובל הם ישראלים 

ובנסיעתה נמצאת בים גם ביום השבת, שזהו חילול שבת בפרהסיא, וחלק בזה גם להנוסעים בה, והיאומן 

כי יסופר אשר אברך הלומד בישיבת תומכי תמימים ובכלל בן ישיבה תהי' אצלו קס"ד כזו, ולא עוד אלא 

שמבקש הסכמתי על זה, וכפי שמסיים בשביל לקבל תועלת בתורה ויראת שמים.

ובמ"ש אודות נסיעה ללמוד בישיבה כאן ומביא ראי' מעוד אברכים תלמידי תו"ת דצרפת.

בטח ידוע לו מה נכתב להם, היינו שילמדו בהתמדה ושקידה גדולה במשך החדשים דהחורף והקיץ 

עד שהנהלת תו"ת תעיד עליהם אז יש לחשוב ע"ד הנסיעה לכאן בשילהי קייטא, ובתנאים אלו שייך הדבר 

גם אליו, כיון שגם הוא מהראשונים שבאו ללמוד בישיבה הק' דתו"ת. ויהי רצון שילמוד תורה ביראת 

שמים תורת הנגלה ותורת החסידות ויהדר בקיום המצות ויבשר טוב בכל הענינים הנ"ל.

בברכה.
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הפסוק תנוך1מן על ונתן האשם מדם הכהן "ולקח

ומפרש "תנוך" המילה את רש"י מצטט המטהר...", אוזן

והפותרים לי, נודע לא תנוך ולשון שבאוזן, אמצעי "גדר

טנדרוס" לו .2קורים

כלֿכך נפוצה אינה "תנוך" המילה אמנם, להבין: צריך

מוזכרת3בתורה כבר היא אבל ,okÎiptlבפרשת בחומש,

תצוה4צו בפרשת לפניֿכן, ואף בפרשת5, יתרֿעלֿכן: .

הסחוסyxtnתצוה הוא "תנוך, ואומר: המילה, את רש"י

טנרוס"6האמצעי שקורין האוזן אם7שבתוך כך, ואם .

פירש כבר הואokÎiptlרש"י מדוע "תנוך", המילה את

כך? על חוזר

מסתפק רש"י אין מדוע סיבה, ישנה אם וממהֿנפשך:

כאשר כך על לחזור צריך והוא תצוה, בפרשת בפירושו

היה צריך הרי "תנוך", המילה את שוב אומרת התורה

בפעם שוב זו מילה לפרש מופיעה,zncewdרש"י שהיא

צו? בפרשת

.·
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אומר צו בפרשת בפשטות: לענות היה ניתן לכאורה,

בתחילה המילואים8רש"י דפרשת הזה הענין ש"כל ,

על לחזור צריך הוא אין ולכן תצוה", בואתה פירשתי

באותו תצוה, בפרשת המפורשת "תנוך", המילה פירוש

לגמרי. אחר בענין המילה מובאת בפרשתנו, ואילו ענין.

שאין מובן, כאן רש"י מדברי כי מובן, זה אין עדיין אך

"תנוך" המילה של פירוש אותו על לחזור רק בכוונתו

כי: תצוה, כבפרשת

בכלל רש"י צריך מדוע א) המתעוררים: לקשיים נוסף

בכל אם ב) הוסברה? שכבר מילה של פירוש על לחזור

בחזרה צורך יש בפירוש9זאת היה די –xeviwa10גדר"

אחרֿ המופיעה "בוהן" למילה בדומה – שבאוזן" אמצעי

בפרק "הגודל מפרש הוא תצוה בפרשת אשר בפסוק, כך

"גודל". בקיצור אומר הוא בפרשתנו ואילו האמצעי",

כאן רש"י פירוש dpyneהרי siqenפירושו לעומת

לי", נודע לא תנוך "ולשון (א) מוסיף הוא תצוה. שבפרשת
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יד.1) יד, פרשתנו

נקב2) בפני האוזן שבאמצע להגדר שכוונתו משמע רש"י לשון מפשטות

וכן סק"ד. שם ט"ז סק"ז. שט סי' יו"ד לטור בפרישה כמ"ש gkenהאוזן

" בפנים) לקמן (שהובא תצוה בפ' רש"י הואjezayמלשון ולפי"ז האוזן".

תצוה בפ' עה"פ תרגם (וכן אודנא" "רום כח) כה. יז. (יד. כאן כת"א דלא*

בגבוה ו: כא, משפטים דרשב"י במכילתא הוא ועד"ז בפנים. דלקמן צו ופ'

חיו"ד צ"צ משו"ת ולהעיר שם)**. וצו תצוה (ופ' כאן כתיב"ע כ"א שבאוזן),

מפרש"י דמוכח דבכורות) רפ"ו חמודות ולחם מתויו"ט שם (ראה רכט סי'

שם), תצוה בפ' גם ברש"י שהובא (הל' סחוס נק' אוזן של דגובה בש"ס

ועפ"ז תנוך, נק' כולו אוזן של דעליונה ב) מ, (בכורות מפרש"י גם ומשמע

עיי"ש הת"א לפי' גם שבאוזן", האמצעי ו"גדר "תנוך" ל' לפרש יש

רש"י פירוש בין לחלק אין ובמציאות המלה בפירוש ולכאורה – בארוכה***

הש"ס. על לפרש"י עה"ת

דמכיון י"ל החסחוסyxetnyאבל "מן מום לענין א) לז, (שם במשנה

–l`אבל שחסחוס משמע שם), פרש"י – אוזן של רכה (אלי' העור" מן

חסחוס לשון כי וכו'. כהתויו"ט העליונה כל כולל שם) (פרש"י האוזן" "תנוך

לפרש"י`xytותנוך מצ"ע ו"סחוס" "תנוך" פי' אבל העליונה, על גם לפרש

שם הט"ז שמ"ש צ"ל לפ"ז אבל שם. וט"ז כפרישה ממש האמצעי גדר הוא

התנוך מן בחסרון שנפגמה ס"ל ולהלכה (בפרש"י) תנוך לשון בפי' רק הוא

לשון סיום מפרש שהרי האוזן, של (הקשה) העליונה כל הוא שם) (שבשו"ע

מ"ש ע"ד – רכה באלי' בכורות כפרש"י האוזן שבשפת העור ולא השו"ע

ע' שם וראה לו. ע' תשל"ח תשרי נ.י. תורה" ב"יגדיל (נדפס האמליר הרי"א

לקמן וראה בט"ז. כן לא מוכח שם הצ"צ בשו"ת אבל הרד"ל). תשובת מב
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ריע".3) לו "אין שם תצוה ראב"ע ראה

כד.4) כג. ח,

כ.5) כט,

וצ"צ6) בתויו"ט כנ"ל משמע ומזה רש"י. כת"י ובכו"כ וב' א' בדפוס כ"ה

האמצעי". גדר הסחוס "הוא אחדים ובדפוסים "סחוס". נק' העליונה שכל

(טינרוס),7) ב' בדפוס בפרשתנו וכ"ה ב'. ובדפוס הדפוסים ברוב כ"ה

ופרשתנו תצוה בפרש"י גורסים ויש "טינדרוס". כבפרשתנו הוא ראשון ובדפוס

"טנדריס". שם וברע"ב הסחוס. ד"ה א לז, בכורות בפרש"י וכ"ה "טנדרין".

"טנדרוס". כבפרשתנו שם בכורות וברגמ"ה

ה.8) ח,

מה9) יזכור לא למקרא) חמש ש(הבן ויתכן רגיל בלתי לשון שהוא כיון

שלפנ"ז.xtqaשפירש חומש

פירושו10) ומפרש שחוזר רש"י בפירוש כמ"פ שמצינו פעםxeviwaוכמו

שבתחלת בנדו"ד וכ"ה יותר. באריכות (בחומש) לפנ"ז פירש שכבר מה ב'

" שם שכתב תצוה בפ' פי' לגבי מקצר qegqdפירושו `edהאמצעיjezay

מוסיף פירושו בהמשך כאן אבל שבאוזן". אמצעי "גדר רק ובפרשתנו האוזן".

בפנים. כדלקמן ומשנה

'it d`xe .ev 'ta z"dr j"ya f"cre .ofe`d dvwa xy` jxd (jpz 'r miyxyd xtqa) w"cxae ."ofe`d lebra wacd jxd" (k ,hk devz r"a`xa `aedy) oe`bd zrck `le (*

.(26 dxrd onwl `aed) x"if

`edc oxd`c `pce` qegqg lr :bk ,g eva .k ,hk devza mbxz oke .`pce`c qegqg lr :fi weqta .`pce`c `rvin `xicb lr :mbxz (onwlc gk .dk weqta oke) o`k t"dr (**

.`rvin `xicb :my ck weqtae .d`rivnc `xicb

.irvn`d xcb `edy ofe` ly mex df :my devz lecbd yxcnae .ofe` ly deabl aexwd irvn`d xcb df :o`k t"dr aeh gwl yxcnn xirdle (***
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" שרש"יmixzetde(ב) לומר, הכרחי ולפיכך לו". קורים

משהו כאן לפרש דוקאycgמתכוון הקשור "תנוך", לגבי

epzyxtl.

.‚
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÏ‡˘

להבין: יש כמוֿכן

לא תנוך "לשון במילים רש"י כוונת מהי לי":rcepא)

משמעות שום אין "תנוך" שבביטוי היא כוונתו אם

ישנם הרי שבאוזן", אמצעי "גדר זה שבגללה מיוחדת

משמעות בין קשר שום בהם שאין בתורה רבים שמות

זה בפסוק ואפילו מכנה, הוא שאותו הדבר לבין השם

ואינו "גודל", רש"י מסביר "בוהן" המילה את עצמו:

מציין הוא שאין למרות לי", נודע לא בוהן "לשון אומר

"גודל". לבין "בוהן" בין משמעותי קשר

שאינו ביטוי שזהו לי", נודע "לא אומר הוא מדוע ב)

"לא אחרים, כבמקומות אומר ואינו רש"י, אצל נפוץ

וכדומה? ידעתי"

" באומרו נראהmixzetdeג) טנדרוס" לו קורים

מתכוון שרש"י ה"לעז"11בפשטות, שזהו של12לכך

ובלעז כדרכו, לומר, רש"י היה צריך כך, ואם "תנוך",

בלעז") "טנדרוס (או: טנדרוס" לו ?!13קורין

הלעז את שבדיוק לומר ef[קשה dlin lyרש"י ידע לא

בכך]. ה"פותרים" לעזרת נזקק והוא בעצמו,

משתמש אינו שרש"י לכך הסבר נמצא אם גם ד)

"בלעז" משתמש14בביטוי הוא מדוע להבין קשה אז גם ,

"והפותרים" – נדיר כלֿכך רגילים15בתואר בביטויים ולא ,

בדומה וכדומה, "והמחברים" "והמפרשים", 16יותר:

וכדומה. חברו פרשו, סרוק בן מנחם רש"י: ללשון

.„
"ÌÈ�‰Î ˙¯Â˙" ¯·Ò‰ ˙‡ ÏÂÏ˘Ï È"˘¯ ˙�ÂÂÎ

הוא: זה לכל ההסבר

רש"י מתכוון לי" נודע לא תנוך "ולשון באומרו

ב"תורת המובא הפירוש את מקרא, של פשוטו לפי לשלול,

בין המשמעותי הקשר בפשטות מובן שממנו כאן, כהנים"

רש"י ה'. בסעיף כדלהלן האמצעי", "גדר לבין "תנוך"

lleyכי לי", נודע לא תנוך "ולשון במילים זה `oiפירוש

מקרא. של פשוטו לפי מתאים הוא

רש"י אין כלל בדרך אלאlleyאמנם, פירושים,

בלי מקרא, של פשוטו לפי הפירוש את מיד מפרש

אחרים ולחלקים להלכה הפירוש בהתאמת התחשבות

"תורת של הפירוש את לשלול צריך כאן אך בתורה.

ובחומש בפרשתנו, רש"י של רבים פירושים כי כהנים",

שמציין כפי כהנים", מ"תורת לקוחים בכלל i"yxויקרא

envrמצטט הקודם בפסוק – יתרֿעלֿכן מהם. בחלק

"dlgzdרש"י ואומר כהנים", מ"תורת פירוש eke'של

כהנים" וכווונתו17בתורת ,epiiriyהפירוש בהמשך

כהנים". ב"תורת

"גדר רש"י של שפירושו יראו שכאשר איפוא, יתכן,

שרש"י יחשבו כהנים", מ"תורת לקוח שבאוזן" אמצעי

את גם שביןxaqddמקבל הקשר לגבי כהנים" "תורת של

"ולשון מדגיש הוא לפיכך אמצעי". "גדר לבין "תנוך"

לי". נודע לא תנוך

רש"י שימוש (א) הקושיות: שתי נפתרות זה לפי

לא תנוך "ולשון שרש"יrcepבביטוי העובדה (ב) לי",

תצוה: בפרשת זאת אומר אינו

תנוך "ולשון לומר יכול אינו izrciרש"י `lהוא כי ,"

ok`אבל תנוך". ל"לשון כהנים" "תורת פירוש את יודע
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לא11) טינדרוס לו קורין והפותרים "אומרו כאן בפרש"י הזכרון בספר

הפותרים". לדעת תנוך לשון לי נודע לא ולכן עברית או ארמית היא אם ידעתי

וראה12) טנדרוס". "שלועזים שם וברגמ"ה "בלעז". שם בכורות ברע"ב

שם. לרד"ק השרשים ס'

כתב13) ולא טנרוס) שקורין תצוה: בפ' (וכן לו" "קורין רש"י שכתב זה

בד שנדע בכדי שהוא לומר אפשר לכאורה – בכ"מ כדרכו בלעז, יוקטנדרוס

שבאוזן" אמצעי "(גדר) בלשון וגם מצ"ע "הסחוס" בלשון כי באוזן מקומו

בפירוש והצ"צ התויו"ט כפי שבאוזן* הקשה חלק כל שכולל לפרש אפשר

א) הרי): 2 בהערה הנ"ל על (נוסף אבל .(6 ,2 הערה (כנ"ל הש"ס על רש"י

כנ"ל) רש"י דעת מפרשים (שבו החסחוס ד"ה א לז, בכורות בש"ס במשנה גם

" "oixewyכתב הדפוסים) (לכל מפורש תצוה בפרש"י ב) jezayטנדרין".

חמץ מכירת הל' סוף בשו"ע אדה"ז מלשון ולהעיר לטעות. מקום ואין האוזן"

.39 הערה לקמן וראה ואכ"מ. פסח. הל' שלאחרי

וראה14) ועוד. לז. ל, ויצא ג. יא, נח כז. א, בראשית פרש"י גם ראה

שלפנ"ז. הערה ובתחלת .11 הערה

בא15) לדוגמא: ראה לפנ"ז, בפרש"י כבר נמצא וכיו"ב "פתרון" הלשון

שם מ. שם, יב. כה, תרומה ב. כג, שם יג. כא, משפטים ח. כ, יתרו כא. יוד,

התיבה או המקרא וביאור פירוש היינו "פתרון" פי' מהנ"ל ברוב אבל ד. כז,

בנדו"ד. משא"כ בכתוב, מפורש שאינו

מא.16) שם, ח. ל, ויצא ב. טו, .n"kaeלך

בתו"כ".17) "כדאיתא ב' ובדפוס

'ldn f"ta mb m"anxdl l"q oky l"i "ofe`ay irvn` xcb" 'it v"va y"ntre .(g`t`w axd z`ved n"dit d`xe) h"n c"it mirbp m"anxdl n"dita mb ok rnyn dxe`kl (*

h"ei iyealn z"eya azk f"cre) my ycwn z`ia 'lda n"qkd lr eziyew zvxezn f"tre .my zexeka h"eieza k"ynk `le .dxtk ixqegn 'ldn d"t yixae ,a"d ycwnd z`ia

azk (an 'r my d`xe .jli`e fk 'r (2 dxrd l"pd) "dxez licbi"a qtcp) v"vdl l`eydy dfn mb gkencke .m"anxda h"eiezd zrck l"q v"vdy d`xpk la` .(ci 'iq ,c"ei

.zeceng mgle h"eiezd ixac qtz v"vde .m"anxd ixaca l"pd c"r

rxevn zyxt zegiyÎihewl

"לא זה מוכרrcepבפירוש אינו הוא אצלי18": ומקובל

"ilאלא לפרש באתי לא אשר ,"eheytמקרא .19של

בפרשת ולא בפרשתנו, אלה דברים רש"י אומר לפיכך

ורק פירושים, לשלול נוהג רש"י אין כלל בדרך כי תצוה,

בדברי לכך, ובנוסף זאת, לעשות מיוחדת סיבה יש בפרשתנו

תנוך" ל"לשון הסבר אין תצוה בפרשת הפסוק על .20חז"ל

.‰
"ÌÈ�‰Î ˙¯Â˙" Ï˘ ¯·Ò‰‰

ודאי, תוך על "יכול נאמר: כאן כהנים" ב"תורת

של גובה על יכול – נוך על אי נוך. על תלמודֿלומר

אמצעי".21אוזן גדר זה כיצד? הא נוך. תוך תלמודֿלומר ,

היא,22המפרשים כהנים" ה"תורת שכוונת מסבירים,

א) הוא: אלא אמצעי", ל"גדר שם סתם אינו ש"תנוך"

כבמילים היא "נו"ן" האות ותוספת בפנים. "תוך" מלשון

"נו"ן" עם לפעמים הכתובות הקודש, בלשון אחרות רבות

"נו"ן" ללא אנך"23ולפעמים "חומת – "נך" מלשון ב) .24

רום של במשמעות .26וגובה25–

היא, שם, ה"תי"ו" והשמטת כאן, ה"אלף" השמטת

הקודש. בלשון אחרות כבמילים כדלעיל,

לאותיות שמוסיפים בתנ"ך, רבות במילים מוצאים –

"אל"ף" אנך`eהשורש המילה כגון עצם, שם וזה "תי"ו",

רש"י פירוש אותה27(לפי אשר "ובתבונה", ובמילה ,(

דבר..." "מבין רש"י רבות.28מפרש מילים ועוד ,

את כולל ש"תנוך" "תוך"izyוכיון – המשמעויות

אמצעי" ל"גדר התורה מתכוונת שבכך יוצא, – .29ו"נוך"

לפי גם מתאים זה שפירוש הטעות, את לשלול כדי

hytdתנוך "ולשון רש"י מדגיש ,`l."לי נודע

שכבר כיון במיוחד בפירושokÎiptlוזאת, למדנו

i"yx30"ש ,dtp`dדיה (עםzipfbxהיא "אנפה" כלומר, ."

"אף". כמילה ורוגז, כעס מלשון היא "נו"ן")

של בפירושו מקרא, של פשוטו בדרך שגם מובן, ומכך

לפעמים הכתובות מילים יש מסויימת,mrרש"י, אות

.dicrlaולפעמים

.Â
"ÍÂ˙" ÔÂ˘ÏÓ Â�È‡ "ÍÂ�˙" ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ

"Í�‡"Â
רש"י היא: זה פירוש מקבל אינו שרש"י לכך הסיבה

בלי ולפעמים "נו"ן" עם לפעמים הכתובה שמילה סובר,

אחר פירוש המילים מן אחת לכל יש לפי31"נו"ן", ,eheyt

`xwn ly.
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כא).18) מא, (מקץ קרבנה אל באו כי נודע ולא ע"ד

שם19) שגם אף וכיו"ב. ידעתי" "לא רש"י כותב מקומות דבכמה והא

א) לפי: הוא – וש"נ 2 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – רז"ל מדרשי יש

אתר על בדרז"ל גם ב) בפנים. כדלקמן דרז"ל, לשלול פרש"י דרך אין שבכלל

ע"ד אינו (כי בפשטות השלילה מובנת באם לשלול צריך אינו וכיו"ב כתו"כ

כלל). הפשט

האמצעי"20) גדר "זה שם בתו"כ שמפרש אף כגֿכד) ח, (שם צו בפ' וגם

כבפרשתנו. "תנוך" לתיבת השייכות מפרש אינו

עם21) הלל: רבינו פי' עם אהרן; הקרבן פי' עם הנדפסים בתו"כ כ"ה

ע"פ בתו"כ וכ"ה מ"ט. פי"ד נגעים ותויו"ט בר"ש הובא וכן המלבי"ם. פי'

הראב"ד: פי' עם הנדפס בתו"כ אבל ודיי). תוך על (יכול מנוקד רומי כת"י

תנוך על (בילקוט): גרס רענן ובזית גובה. על יכול תנוך על אי תנוך על ת"ל

תנוך על יכול הלל: רבינו בפי' הועתק וכן וכו'. אוזן על אי אוזן ת"ל כו' ודאי

ר"ה. בפי' נוסחאות בחילופי שם וראה ודאי.

תויו"ט22) לתו"כ. בפירושם אהרן וקרבן ראב"ד וראה כאן. מלבי"ם ראה

מ"ט. פי"ד נגעים

בפנים.23) לקמן ראה – האנפה כמו

ז.24) ז, עמוס

אודנא".25) "רום תנוך תיבת אונקלוס תרגם שכן 2 הערה לעיל ראה

מורה26) האיך נוך מלת פי' ידעתי "לא כאן אהרן בקרבן במ"ש וצ"ע

נכים עלי נאספו מלשון אותו מוציא "ושמא כאן לתו"כ ובראב"ד החצון". על

ובפי' שבאוזן". הקשה הוא האוזן של הגבוה וכן מאד קשים אנשים שפירושו

ובפי' באוזן. למטה שהוא הרכה פי' ודאי": תנוך "על פי' שם לילקוט רענן זית

בחילופי שם וראה נוך. תחת דמשמע שבאוזן תחתון מקום דהיינו הלל: רבינו

נוסחאות.

ג.27) כה, ח"ש

ג.28) לא, תשא

(29.2 הערה דלעיל בת"י וכ"ה

יט.30) יא, שמיני

שם31) במלבי"ם) (וכ"ה ועוד ותויו"ט אהרן וקרבן הראב"ד מפירוש

מ"תוך" מורכבת מלה היא "תנוך" תיבת התו"כ שלדעת שמפרשים משמע

בפי' סוגים שכמה ולהעיר בהנון*. משתמשים אינם "תוך" לפי' ולפ"ז ו"נוך".

יוצא זו תיבה ופי' תיבות מב' מורכבת אחת שתיבה בנדו"ד א) מב'כאלה:

תרגם ואונקלוס כותב: שרש"י וכיו"ב כו) לב, (האזינו "אפאיהם" ב) התיבות:

– הם אי אף אמרתי תיבות לג' זו תיבה והפי'lkyכו' בהתיבה ישנם האותיות

(תוך התיבות לב' משמש שה"וך" בנדו"ד משא"כ תיבות, לג' מפרידם רק

כו'" שערבן ומים אש מים.. "שא ח) א, (בראשית שפירש"י "שמים" ג) נוך).

תיבות לנו ש"יש ומים", אש מים "שא אל"ף אות היא ההוספה שעיקר –

וראה כא). י, בא (פרש"י נכרת" האל"ף הברת שאין לפי אל"ף חסרות הרבה

פרש"י ד) ועוד). לדוד. משכיל רש"י, דקדוקי לבוש, (רא"ם, שם רש"י מפרשי

לדוד משכיל (וראה לאחריו וגם לפניו המ' דמפרשים – מים" "שם שם

אף לה"תיו" (גם) ששייכות "וך" התיבות שמפרשים בנדו"ד משא"כ שם)**,

ועוד.wiqtnשהנו"ן .
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כה rxevn zyxt zegiyÎihewl

"לא זה מוכרrcepבפירוש אינו הוא אצלי18": ומקובל

"ilאלא לפרש באתי לא אשר ,"eheytמקרא .19של

בפרשת ולא בפרשתנו, אלה דברים רש"י אומר לפיכך

ורק פירושים, לשלול נוהג רש"י אין כלל בדרך כי תצוה,

בדברי לכך, ובנוסף זאת, לעשות מיוחדת סיבה יש בפרשתנו

תנוך" ל"לשון הסבר אין תצוה בפרשת הפסוק על .20חז"ל

.‰
"ÌÈ�‰Î ˙¯Â˙" Ï˘ ¯·Ò‰‰

ודאי, תוך על "יכול נאמר: כאן כהנים" ב"תורת

של גובה על יכול – נוך על אי נוך. על תלמודֿלומר

אמצעי".21אוזן גדר זה כיצד? הא נוך. תוך תלמודֿלומר ,

היא,22המפרשים כהנים" ה"תורת שכוונת מסבירים,

א) הוא: אלא אמצעי", ל"גדר שם סתם אינו ש"תנוך"

כבמילים היא "נו"ן" האות ותוספת בפנים. "תוך" מלשון

"נו"ן" עם לפעמים הכתובות הקודש, בלשון אחרות רבות

"נו"ן" ללא אנך"23ולפעמים "חומת – "נך" מלשון ב) .24

רום של במשמעות .26וגובה25–

היא, שם, ה"תי"ו" והשמטת כאן, ה"אלף" השמטת

הקודש. בלשון אחרות כבמילים כדלעיל,

לאותיות שמוסיפים בתנ"ך, רבות במילים מוצאים –

"אל"ף" אנך`eהשורש המילה כגון עצם, שם וזה "תי"ו",

רש"י פירוש אותה27(לפי אשר "ובתבונה", ובמילה ,(

דבר..." "מבין רש"י רבות.28מפרש מילים ועוד ,

את כולל ש"תנוך" "תוך"izyוכיון – המשמעויות

אמצעי" ל"גדר התורה מתכוונת שבכך יוצא, – .29ו"נוך"

לפי גם מתאים זה שפירוש הטעות, את לשלול כדי

hytdתנוך "ולשון רש"י מדגיש ,`l."לי נודע

שכבר כיון במיוחד בפירושokÎiptlוזאת, למדנו

i"yx30"ש ,dtp`dדיה (עםzipfbxהיא "אנפה" כלומר, ."

"אף". כמילה ורוגז, כעס מלשון היא "נו"ן")

של בפירושו מקרא, של פשוטו בדרך שגם מובן, ומכך

לפעמים הכתובות מילים יש מסויימת,mrרש"י, אות

.dicrlaולפעמים

.Â
"ÍÂ˙" ÔÂ˘ÏÓ Â�È‡ "ÍÂ�˙" ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ

"Í�‡"Â
רש"י היא: זה פירוש מקבל אינו שרש"י לכך הסיבה

בלי ולפעמים "נו"ן" עם לפעמים הכתובה שמילה סובר,

אחר פירוש המילים מן אחת לכל יש לפי31"נו"ן", ,eheyt

`xwn ly.
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כא).18) מא, (מקץ קרבנה אל באו כי נודע ולא ע"ד

שם19) שגם אף וכיו"ב. ידעתי" "לא רש"י כותב מקומות דבכמה והא

א) לפי: הוא – וש"נ 2 הערה 1 ע' ח"ה לקו"ש ראה – רז"ל מדרשי יש

אתר על בדרז"ל גם ב) בפנים. כדלקמן דרז"ל, לשלול פרש"י דרך אין שבכלל

ע"ד אינו (כי בפשטות השלילה מובנת באם לשלול צריך אינו וכיו"ב כתו"כ

כלל). הפשט

האמצעי"20) גדר "זה שם בתו"כ שמפרש אף כגֿכד) ח, (שם צו בפ' וגם

כבפרשתנו. "תנוך" לתיבת השייכות מפרש אינו

עם21) הלל: רבינו פי' עם אהרן; הקרבן פי' עם הנדפסים בתו"כ כ"ה

ע"פ בתו"כ וכ"ה מ"ט. פי"ד נגעים ותויו"ט בר"ש הובא וכן המלבי"ם. פי'

הראב"ד: פי' עם הנדפס בתו"כ אבל ודיי). תוך על (יכול מנוקד רומי כת"י

תנוך על (בילקוט): גרס רענן ובזית גובה. על יכול תנוך על אי תנוך על ת"ל

תנוך על יכול הלל: רבינו בפי' הועתק וכן וכו'. אוזן על אי אוזן ת"ל כו' ודאי

ר"ה. בפי' נוסחאות בחילופי שם וראה ודאי.

תויו"ט22) לתו"כ. בפירושם אהרן וקרבן ראב"ד וראה כאן. מלבי"ם ראה

מ"ט. פי"ד נגעים

בפנים.23) לקמן ראה – האנפה כמו

ז.24) ז, עמוס

אודנא".25) "רום תנוך תיבת אונקלוס תרגם שכן 2 הערה לעיל ראה

מורה26) האיך נוך מלת פי' ידעתי "לא כאן אהרן בקרבן במ"ש וצ"ע

נכים עלי נאספו מלשון אותו מוציא "ושמא כאן לתו"כ ובראב"ד החצון". על

ובפי' שבאוזן". הקשה הוא האוזן של הגבוה וכן מאד קשים אנשים שפירושו

ובפי' באוזן. למטה שהוא הרכה פי' ודאי": תנוך "על פי' שם לילקוט רענן זית

בחילופי שם וראה נוך. תחת דמשמע שבאוזן תחתון מקום דהיינו הלל: רבינו

נוסחאות.

ג.27) כה, ח"ש

ג.28) לא, תשא

(29.2 הערה דלעיל בת"י וכ"ה

יט.30) יא, שמיני

שם31) במלבי"ם) (וכ"ה ועוד ותויו"ט אהרן וקרבן הראב"ד מפירוש

מ"תוך" מורכבת מלה היא "תנוך" תיבת התו"כ שלדעת שמפרשים משמע

בפי' סוגים שכמה ולהעיר בהנון*. משתמשים אינם "תוך" לפי' ולפ"ז ו"נוך".

יוצא זו תיבה ופי' תיבות מב' מורכבת אחת שתיבה בנדו"ד א) מב'כאלה:

תרגם ואונקלוס כותב: שרש"י וכיו"ב כו) לב, (האזינו "אפאיהם" ב) התיבות:

– הם אי אף אמרתי תיבות לג' זו תיבה והפי'lkyכו' בהתיבה ישנם האותיות

(תוך התיבות לב' משמש שה"וך" בנדו"ד משא"כ תיבות, לג' מפרידם רק

כו'" שערבן ומים אש מים.. "שא ח) א, (בראשית שפירש"י "שמים" ג) נוך).

תיבות לנו ש"יש ומים", אש מים "שא אל"ף אות היא ההוספה שעיקר –

וראה כא). י, בא (פרש"י נכרת" האל"ף הברת שאין לפי אל"ף חסרות הרבה

פרש"י ד) ועוד). לדוד. משכיל רש"י, דקדוקי לבוש, (רא"ם, שם רש"י מפרשי

לדוד משכיל (וראה לאחריו וגם לפניו המ' דמפרשים – מים" "שם שם

אף לה"תיו" (גם) ששייכות "וך" התיבות שמפרשים בנדו"ד משא"כ שם)**,

ועוד.wiqtnשהנו"ן .

" wx `ed ,daizday "jez" zaiz 'itl dxe`klc ± 'ek jezd oihwdl rvn`ay oepd ,"jez" ef d`xeday yxtny my m"ialna r"v f"tre (*jez'a sxvl jxved okl xy` ,"

.k"eza zeaizd

qetcae .(feleh xd) dnw .`lw `"d i"zk i"yxa `zile .('ek g"a i"x zrc `ed ik) zepekp opi`y l"p m"na min my mda aezky ze`gqepdc azk my i"yxl oexkf xtqa (**

.o`k o"anxa rnyn oke .`zi` i"yx iyxtne miqetcd aexa la` ."'ek oaxry mine y` miny" wx `zi` ipy



rxevnכו zyxt zegiyÎihewl

אפיך" "וברוח על הוא: לכך רש"י32ההכרח מפרש

בשכינה כביכול הכתוב דיבר אף של נחיריים משני "היוצא

כפי הבריות אוזן להשמיע כדי ודם, בשר מלך דוגמת

מנחיריו, רוח יוצא כועס שאדם דבר, להבין שיוכלו ההווה

למען שאמר וזהו יכלו, אפו ומרוח וכן באפו, עשן עלה וכן

וכשהוא ארוכה, נשימתו נחה שזעפו אפי, אאריך שמי

אומר אני שבמקרא וחרון אף וכל קצרה... נשימתו כועס

.33כן..."

בעל להיות יכולה "אף" שהמילה שלמרות מובן, מזה

כאשר רק ברור זה הרי כאנפה, וכעס, רוגז של משמעות

"אאריך" "עשן" "רוח" המילים עם ביחד כתובה היא

"אף"34(נשימותי המילה משמעות אבל וכדומה, (

dnvrlykכפשוטו אף האיבר אלא ורוגז, כעס .35איננה

ש"תנוך" מקרא, של בפשוטו להסביר אפשר אי לכן

"תוך". מלשון הוא

מקבל אינו "נוך"רש"י מלשון היא "תנוך" שהמילה

לשינויים בנוסף כי אנך", כ"חומת וגובה, רום –

"אנך" המילה הרי כדלעיל, ו"תי"ו", "אל"ף" שבאותיות

למדידת "בדיל" זהו אלא "רום", מלשון אינה כשלעצמה,

חומה של "בדיל"36יושרה שבין והקשר ,df"גובה" לבין

לגובה ה"בדיל" את שמניחים בכך רק הוא ו"רום"

.37החומה

"על של שהמשמעות בפשטות, לומר איֿאפשר לפיכך

"תנוך" שבין הדמיון בעקבות – גובה" "על היא תנוך"

"גובה", איננה בעצמה "אנך" המילה כי – "אנך" לבין

כמו אינן "תנוך" האותיות כאשר האותיות38ובמיוחד

כדלעיל .39"אנך",

.Ê
"ÌÈ¯˙ÂÙ‰" È¯·„ ¯·Ò‰

" רש"י דברי גם מובנים האמור, כל mixzetdeלפי

"שקורין תצוה בפרשת כדבריו שלא טנדרוס", לו קורים

טנרוס".

חלום, פתרון לענין בדומה הוא ה"פותרים" של ענינם

המשקים ששר בראשית, בחומש לפניֿכן, שמסופר כפי

היא שהכוונה לו פתר ויוסף שריגים", "שלשה בחלום ראה

ימים" "שבע40ל"שלשת על פרעה חלום לגבי גם וכך .

שנים" "שבע שהן פתר שיוסף בחלום41פרות..." כלומר, .

גילה פתר, יוסף ובכלֿזאת "שנים", או "ימים" ראו לא

ימים לשלשה היא שהכוונה החלום, כוונת את והראה

שני בין שווה צד מוצאים "פותרים" כלומר, שנים. ולשבע

זהים. שאינם דברים

לי" נודע לא תנוך "ולשון אומר שרש"י לאחר לפיכך,

של ההשוואה מתאימה אין פשוטוֿשלֿמקרא שלפי –

ש" ואומר, ממשיך הוא – ו"נוך" ל"תוך" mixzetde"תנוך"

טנדרוס": לו קורים

ה שפותאלה בין ומשווים דרך42"פותרים" שלפי ,

"תנוך" של הדמיון מפני תנוך" ל"לשון הסבר יש פירושם

של שה"לעז" לכך הסיבה שזוהי אומרים, ו"נוך", ל"תוך"

"דומות" הללו המילים שתי כי "טנדרוס", הוא "תנוך"

"נו"ן" "תי"ו", של צליל יש "טנדרוס" במילה – בצליליהן

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

ח.32) טו, בשלח

כג.33) יח, וירא פרש"י וראה

עצמו.34) האף להאריך אפשר אי שהרי

הנופל35) ליסוד יתירה בו והנון ומלתם כמו "ונמלתם יא) (יז, לך בפרש"י

נופל כיסוד יתירה נון ה"ז – כו'" נושא של ונ' נוסף של נ' כגון לפרקים בו

שאף שם בבשלח רש"י פירש שלא ומזה התיבה. באמצע ולא התיבה* בתחלת

ועד"ז כן. ס"ל שלא מוכח שלו) השרשים בספר (כהרד"ק אנף משרש הוא

בנדו"ד. מובן

שם.36) עמוס (ועוד) ומצודות פרש"י ראה

"חומת37) שכתב רבוע) בחצאי הוא (אבל (שם) ח"ש לפרש"י ובפרט

מן שהוא שם.dkpאנך צו פ' לתו"כ ראב"ד וראה רגלים".

שמות38) ובפרש"י הוספה, היא האל"ף אנך שבתיבת שם ח"ש בפרש"י

בזה שיש "תנוך" בתיבת לכאורה י"ל ועפ"ז תי"ו. מוסיפים שלפעמים ב ג,

לפרש אין שם ח"ש פרש"י שמצד ע"ז (נוסף אבל שבאנך. "נכה" השורש

ברש"י המבואר התי"ו הוספת הרי) שלפנ"ז, כבהערה גובה**, נוך, – כבתו"כ

רחובות) (באר רש"י דקדוקי ראה – הדביקות ענין על להורות היא שם שמות

בנדו"ד. שייך שאינו –

י"ל39) אולי – שבאוזן האמצעי בגדר (2 הערה (הנ"ל הצ"צ פי' ע"פ

לא תנוך "ולשון שמוסיף שזה עה"ת: בפרש"י ההלכה ע"ד מופלאים מענינים

בפי' שבתו"כ, הפי' לשלול רק לא כוונתו לי" שנפק"מoeylנודע כ"א "תנוך"

כל על שקאי לפרש יש מצ"ע שבאוזן" אמצעי "גדר הלשון להלכה: גם

מקיף דבר לו שיש כיון האמצעי גדר ו"נק' כ"סחוס" שקשה אוזן של העליונה

רך עור קצת יש האוזן בעליונית שם דגם ועוד האוזן מן גדול בחלק למטה

ברמב"ם שגם 13 להערה שוה"ג לעיל וראה שם. (צ"צ הקשה" ע"ג קצת

האמצעי"), גדר זה אוזן תנוך אמרם "והוא מפרש שם וגם כן משמע בפיה"מ

גדר שהוא לומר מוכרח – "נוך" "תוך" – "תנוך" בתיבת התו"כ לפי' משא"כ

שם***. וק"א לתו"כ. הראב"ד כפי' האוזן נקב בפני האמצעי

יב.40) מ, וישב

כו.41) מא, מקץ

שרשרות42) ואף כב: כח, בתצוה רש"י ל' גם יובן כו'xztעפי"ז מנחם

כו'. שהרי"ש ואמר שרשים לשון

.(my (`ikc `xin) i"yx iwecwc d`xe) ieeiva `eai `l lrtpe ieeiv oeyl `edy oeik `ed egxkdy l"i my mbe (*

.my ev k"ezl c"a`xa 'ad 'it c"r ,ofe`ay irvn`d xcbl jiiy df cvn mbe ,dkp enk `ed jep i"yxt t"ry l"iy `l` (**

.b"rve .i"yxa l"pd c"r k"ezd ixac yxtne `"wa `"e`a qtz my h"ei iyealn z"eyae .`"wd 'ita my v"va k"k (***

rxevn zyxt zegiyÎihewl

" למילה בדומה ה"jepzו"וא"ו", ולכן – "oexztשל "

"טנדרוס". הוא ב"לעז" "תנוך" המילה

.Á
˙Â¯Á‡ ˙ÂÙ˘Ï ˜"‰Ï· ÌÈÏÈÓ ÔÈ· ÔÂÈÓ„‰

ייתכן כיצד שמילהeheytaלכאורה, מקרא, של

בתקופתfrlב" "i"yxמילה כשל זהה שורש בעלת תהיה ,

מילהycewdבלשון ,ynega!?

מזה יותר מוצאים אנו הרי –i"yx yexitaבפרשת

והאמורי43דברים שריון לחרמון יקראו "צידונים על :

בלשון שלג "הוא רש"י אומר שניר" לו `fpkyיקראו

אשכנזorpkובלשון בלשון "שלג" המילה כלומר, ."

בתקופת כנען אשרi"yxובלשון "האמוריים", כבשפת היא

המופיעה מילה – שניר" לו .ynega"יקראו

ובאנגלית, אשכנז, בלשון שלג נקרא עתה גם [ולהעיר:

"סנאו"] "שניי", – ל"שניר" .44בדומה

מן שהיא רש"י, בתקופת "טנדרוס" המילה לכך ודומה

שבחומש. "תנוך", השורש

.Ë
‰ÓÎÁ‰ ˙Â˜Ï˙Ò‰ Y ÌÈÚ‚�Ï ‰·ÈÒ‰

רש"י: שבפירוש תורה של מיינה

הקבלה בספרי היא45מוסבר לנגעים שהסיבה ,

ימותו וכתיב כמת חשוב מצורע כי החכמה, אור "הסתלקות

בחסידות בחכמה". לגבי46ולא בהרחבה זה ענין מוסבר

"בינה", של הדרגה – דאימא" "מוחין האדם: עבודת

מדרגת אהבה האדם אצל מעוררים הבורא, בגדלות התבוננות

באלקות. ולהכלל העצמית ממציאותו לצאת רצון "רצוא",

מבינה, הנעלית ה"חכמה", דרגת דאבא", "מוחין

של מסוג עבודה אלקות, כלפי מוחלטת להתבטלות גורמים

עלֿידי התבטלות אלא הנפש, כלות שאינה "שוב"

למטה. ובמצוות בתורה התעסקות

כאשר החכמה": אור "הסתלקות עקב נגרמים "נגעים"

חסרה זאת ועקב החכמה, של המוחלטת ההתבטלות חסרה

לימוד – "שוב" לדרגת הנפש וכלות ה"רצוא" הורדת

(הנובעת ה"רצוא" דרגת יכולה אז המצוות, וקיום התורה

"יניקה לאפשר בלבד) דאימא" "מוחין של מהתבוננות

כפי החיצוני) לצד כוחות (=השפעת לחיצונים"

בתפילה הרגשתcalaשההתלהבות לידי להביא יכולה

רצויה בלתי התלהבות לידי ועד וכדומה, עצמית .47ישות

הכהן, עלֿידי נעשים ורפואתם הנגעים תיקון לפיכך

הנגעים נטהרים וכך החכמה, אור את למטה מוריד שהוא

בחסידות. בהרחבה כמוסבר החיצונים, יניקת ונדחית

.È
‰ÓÎÁ‰ ˙Â˜Ï˙Ò‰ Y ÌÈÚ‚�Ï ‰·ÈÒ‰

פרטים שני ישנם הכהן עלֿידי "48בטהרה :`aedeאל

ו" אתvie`הכהן" לתקן כדי למחנה". מחוץ אל הכהן

החכמה אור של השפע בהורדת להסתפק אין הנגעים

cala")odkd `vie"ב לפניֿכן צורך יש אלא ,("...`aedeאל

ב(מקור התיקון – וכלות49הכהן" ב)"רצוא" הנגעים,

(בינה), דאימא" "מוחין באמצעות שנעשה דבר הנפש.

עם וביחד חכמה. – הכהן עלֿידי ה"שוב", אל והתאמתם

– הכהן..." "ויצא אחרֿכך מתאפשר ה"רצוא" תיקון

ועלֿידי דאימא", "מוחין אל החכמה אור והבאת הורדת

לנגעים. האפשרות מתבטלת כך

רש"י: ובפירוש בפסוק רמוזים בטהרה אלו פרטים שני

`ofeעלodkd"ונתן jepzעל מורה הימנית..." המטהר

דאימא מוחין אל הכהן") ("ונתן – החכמה אור המשכת

והתבוננות "שמיעה" "אוזן", –50.

– לי" נודע לא תנוך "ולשון רש"י אומר כך ועל

" דאימא, במוחין אוזן", שב"תנוך והתיקון l`הטהרה

rcep"51,דאבא מוחין המשכת ידי על מעצמם באים אינם ,

של הפגם בתיקון תחילה צורך יש אלא הכהן, באמצעות

צריכה שהתשובה כשם עצמה בבינה – דאימא מוחין

הפגם במקום .52להיות
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ט.43) ג,

הרי"ז44) וא"כ שבלה"ק, "שלג" משורש באים שכולם י"ל, מזו ויתירה

כנדו"ד.

ועוד.45) פרשתנו*. ריש בלקו"ת הובא פ"ז. של"ח ע"ח

ובכ"מ.46) המצורע. טומאת מצות להצ"צ סהמ"צ שם. פרשתנו לקו"ת

תו"ח47) ואילך. ג סא, (תו"א וכו' דקדושה פלשתים ע"ד שם. לקו"ת

פ"ו). תולדות ר"פ

ואילך.לק48) א כה, פרשתנו ו"ת

אלא49) – (מקומו לשם לבוא שמותר למקום צ"ל ש"והובא" להעיר

`teb enewnayבנפשו היא שההבאה או עה"פ), ספורנו – הכהן למקום הקרוב

עה"פ). (תו"כ להשהות שלא

(ק,50) שם סהמ"צ וראה כו'. בינה נק' אזן (וש"נ): בערכו מאו"א ראה

שמשיג שמיעה בחי' כמו והיא והתבוננות השגה הוא בינה דאימא במוחין סע"ב)

ואילך. שנט ע' נגעים למס' הערות לוי"צ מתורת (בפנים) הנ"ל ע"ד הדבר.ולהעיר

ידענו51) לא כו' ע"ס צו) ר"פ מק"מ (ראה נפשי ידעתי לא הפי' ע"ד

פנימיות מצד ב) כח, (ברכות כו' דרך באיזו יודע איני א) סד, חקת (לקו"ת

תרכ"ו. בגורל אך ד"ה ואילך. א'נט ע' פנחס (אוה"ת מידיעה שלמעלה הנפש

סע"ד). נ, ויקרא לקו"ת וראה תרצ"ו. תרפ"ח, אשרינו ד"ה

במוחין52) המעוות תחלה לתקן שצריך זה לענין שם פרשתנו לקו"ת

דאימא.

.(qwz ,a`lwy qetc t"r) f"ly :my z"ewla (*



כז rxevn zyxt zegiyÎihewl

" למילה בדומה ה"jepzו"וא"ו", ולכן – "oexztשל "

"טנדרוס". הוא ב"לעז" "תנוך" המילה

.Á
˙Â¯Á‡ ˙ÂÙ˘Ï ˜"‰Ï· ÌÈÏÈÓ ÔÈ· ÔÂÈÓ„‰

ייתכן כיצד שמילהeheytaלכאורה, מקרא, של

בתקופתfrlב" "i"yxמילה כשל זהה שורש בעלת תהיה ,

מילהycewdבלשון ,ynega!?

מזה יותר מוצאים אנו הרי –i"yx yexitaבפרשת

והאמורי43דברים שריון לחרמון יקראו "צידונים על :

בלשון שלג "הוא רש"י אומר שניר" לו `fpkyיקראו

אשכנזorpkובלשון בלשון "שלג" המילה כלומר, ."

בתקופת כנען אשרi"yxובלשון "האמוריים", כבשפת היא

המופיעה מילה – שניר" לו .ynega"יקראו

ובאנגלית, אשכנז, בלשון שלג נקרא עתה גם [ולהעיר:

"סנאו"] "שניי", – ל"שניר" .44בדומה

מן שהיא רש"י, בתקופת "טנדרוס" המילה לכך ודומה

שבחומש. "תנוך", השורש

.Ë
‰ÓÎÁ‰ ˙Â˜Ï˙Ò‰ Y ÌÈÚ‚�Ï ‰·ÈÒ‰

רש"י: שבפירוש תורה של מיינה

הקבלה בספרי היא45מוסבר לנגעים שהסיבה ,

ימותו וכתיב כמת חשוב מצורע כי החכמה, אור "הסתלקות

בחסידות בחכמה". לגבי46ולא בהרחבה זה ענין מוסבר

"בינה", של הדרגה – דאימא" "מוחין האדם: עבודת

מדרגת אהבה האדם אצל מעוררים הבורא, בגדלות התבוננות

באלקות. ולהכלל העצמית ממציאותו לצאת רצון "רצוא",

מבינה, הנעלית ה"חכמה", דרגת דאבא", "מוחין

של מסוג עבודה אלקות, כלפי מוחלטת להתבטלות גורמים

עלֿידי התבטלות אלא הנפש, כלות שאינה "שוב"

למטה. ובמצוות בתורה התעסקות

כאשר החכמה": אור "הסתלקות עקב נגרמים "נגעים"

חסרה זאת ועקב החכמה, של המוחלטת ההתבטלות חסרה

לימוד – "שוב" לדרגת הנפש וכלות ה"רצוא" הורדת

(הנובעת ה"רצוא" דרגת יכולה אז המצוות, וקיום התורה

"יניקה לאפשר בלבד) דאימא" "מוחין של מהתבוננות

כפי החיצוני) לצד כוחות (=השפעת לחיצונים"

בתפילה הרגשתcalaשההתלהבות לידי להביא יכולה

רצויה בלתי התלהבות לידי ועד וכדומה, עצמית .47ישות

הכהן, עלֿידי נעשים ורפואתם הנגעים תיקון לפיכך

הנגעים נטהרים וכך החכמה, אור את למטה מוריד שהוא

בחסידות. בהרחבה כמוסבר החיצונים, יניקת ונדחית

.È
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פרטים שני ישנם הכהן עלֿידי "48בטהרה :`aedeאל

ו" אתvie`הכהן" לתקן כדי למחנה". מחוץ אל הכהן

החכמה אור של השפע בהורדת להסתפק אין הנגעים

cala")odkd `vie"ב לפניֿכן צורך יש אלא ,("...`aedeאל

ב(מקור התיקון – וכלות49הכהן" ב)"רצוא" הנגעים,

(בינה), דאימא" "מוחין באמצעות שנעשה דבר הנפש.

עם וביחד חכמה. – הכהן עלֿידי ה"שוב", אל והתאמתם

– הכהן..." "ויצא אחרֿכך מתאפשר ה"רצוא" תיקון

ועלֿידי דאימא", "מוחין אל החכמה אור והבאת הורדת

לנגעים. האפשרות מתבטלת כך

רש"י: ובפירוש בפסוק רמוזים בטהרה אלו פרטים שני

`ofeעלodkd"ונתן jepzעל מורה הימנית..." המטהר

דאימא מוחין אל הכהן") ("ונתן – החכמה אור המשכת

והתבוננות "שמיעה" "אוזן", –50.

– לי" נודע לא תנוך "ולשון רש"י אומר כך ועל

" דאימא, במוחין אוזן", שב"תנוך והתיקון l`הטהרה

rcep"51,דאבא מוחין המשכת ידי על מעצמם באים אינם ,

של הפגם בתיקון תחילה צורך יש אלא הכהן, באמצעות

צריכה שהתשובה כשם עצמה בבינה – דאימא מוחין

הפגם במקום .52להיות

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

ט.43) ג,

הרי"ז44) וא"כ שבלה"ק, "שלג" משורש באים שכולם י"ל, מזו ויתירה

כנדו"ד.

ועוד.45) פרשתנו*. ריש בלקו"ת הובא פ"ז. של"ח ע"ח

ובכ"מ.46) המצורע. טומאת מצות להצ"צ סהמ"צ שם. פרשתנו לקו"ת

תו"ח47) ואילך. ג סא, (תו"א וכו' דקדושה פלשתים ע"ד שם. לקו"ת

פ"ו). תולדות ר"פ

ואילך.לק48) א כה, פרשתנו ו"ת

אלא49) – (מקומו לשם לבוא שמותר למקום צ"ל ש"והובא" להעיר

`teb enewnayבנפשו היא שההבאה או עה"פ), ספורנו – הכהן למקום הקרוב

עה"פ). (תו"כ להשהות שלא

(ק,50) שם סהמ"צ וראה כו'. בינה נק' אזן (וש"נ): בערכו מאו"א ראה

שמשיג שמיעה בחי' כמו והיא והתבוננות השגה הוא בינה דאימא במוחין סע"ב)

ואילך. שנט ע' נגעים למס' הערות לוי"צ מתורת (בפנים) הנ"ל ע"ד הדבר.ולהעיר

ידענו51) לא כו' ע"ס צו) ר"פ מק"מ (ראה נפשי ידעתי לא הפי' ע"ד

פנימיות מצד ב) כח, (ברכות כו' דרך באיזו יודע איני א) סד, חקת (לקו"ת

תרכ"ו. בגורל אך ד"ה ואילך. א'נט ע' פנחס (אוה"ת מידיעה שלמעלה הנפש

סע"ד). נ, ויקרא לקו"ת וראה תרצ"ו. תרפ"ח, אשרינו ד"ה

במוחין52) המעוות תחלה לתקן שצריך זה לענין שם פרשתנו לקו"ת

דאימא.

.(qwz ,a`lwy qetc t"r) f"ly :my z"ewla (*



rxevnכח zyxt zegiyÎihewl

"לא בביטוי משתמש נפעל,rcep[רש"י לשון ,"

ידעתי" "לא בביטוי ולא מאליה, הנעשית ופעולה "ידיעה"

וכדומה].

"והפותרים", במילה נרמז דאימא שבמוחין והתיקון

התוכן ופירוש גילוי חלומות, כבפתרון שמשמעותה,

קישורם כך ועלֿידי שונים, הנראים דברים שני של הפנימי

ואיחודם.

היא: בענינינו האדם בעבודת הדברים משמעות

וה"רצוא" ההתלהבות את דאימא", "מוחין את פותרים

הכוונה עלֿפי שנדרש כפי שיהיו, מבינה, הנובעים

הפנימית.

בוהן "על עד ב"תנוך", החכמה אור נמשך מכן ולאחר

ביד במעשה, המצוות בקיום – רגלו" בוהן ועל ידו...

,53וברגל

ו הכהן עליו "וכיפר – הנגעים מתבטלים .54טהר"ואז

(l"yz rxevn t"y zgiyn)
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שם.53) לוי"צ תורת כ.54)ראה יד, פרשתנו

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zegpn(oey`x meil)

,dlirn xeqi` oiprl `ed oecipd mye .mcd wxfp `l eli`k df ixde
xn`py enk ,''d iycw'a `l` dlirn oi`y(eh d `xwie)dbbWA d`hge§¨§¨¦§¨¨

,oaxwl meyicwdy dryn miycw iycwa milren ,okle ,'d iWcTn¦¨§¥
mcd zwixfy itl ,xyaa milren oi` ,mcd zwixf xg`e .dwixfd cr
`viyke .''d iycw' llka epi` aeye ,mipdkd zlik`l ezxizd
xiykdl `veil dliren dwixf m` `ed ielz ,dwixf mcew xyad
.dlirn icin xyad d`iveny mc zwixf lk x`yk df ixd ,oaxwd
dwixfd oi`y xaeq xfril` iax la` .`aiwr iax zrc `id oke
.dwixf mcew ea didy dlirn oica `ed x`yp okle ,`veil dliren

.`id xfril` iax ef `ziixa ok m`eéðz÷åx`ean ef `ziixaae ± §¨¨¥
úBìéëà ìò õéö ävøîc,zxk eilr miaiig okle ,`nhpy xya lr ± ¦§©¤¦©£¦

zrcly `vnpe .eilr dvxn uivdy oeik ,`ed mixedhl xzip llkay
ixac z` jetdl oi` ok m`e .zelik` lr dvxn uivd xfril` iax
uivdy xaeq iqei iaxy xnele ,lirl d`aedy `ziixaa mi`pzd
.zelik` lr dvxn uivd oi`y xaeq xfril` iaxe ,zelik` lr dvxn
jka dgcpe ,zelik` lr dvxn uivd oi`y xaeqd `ed iqei iax `l`
`ziixady yxtl oi` oky ,zeziixad izy oiay dxizql uexizd
iqei iax cifn oiae bbey oia `nhpy xya lr dvxn uivdy dxn`y

.`id
:zeziixad izy oiay dxizqd z` xg` ote`a zvxzn `xnbdàlà¤¨

àä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîàoia bbey oiay dxn`y `ziixad ± ¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨
zrc ,zelik` lr dvxn uivdy da x`eane ,dvxed cifnaéaø©¦

øæòéìà.`idàä,cifnl bbey oia dwligy dpey`xd `ziixade ± ¡¦¤¤¨
zrcïðaø.cifna qepwl yiy mixaeqy ,`id iqei iax lr miwlegd ©¨¨

mby dxn`y `ziixad z` yxtl `cqg ax jl oipn :`xnbd zl`ey
,`id xfril` iax zrcky dvxed cifnaøîéàdn lk `ld ± ¥©

déì úòîLcel eprnyy ±,øæòéìà éaøìxaeqy wx `edävøîc §¨§©¥§©¦¡¦¤¤¦§©¤
,úBìéëà ìò õéö`id ezrcy mb xnel la` ,ef `ziixaa x`eank ¦©£¦

ñéð÷ àìc,cifna,déì úòîL éîyxtl oi` ,eprny `ly lke §Ÿ¨¦¦¨§©¥
.`id ezrck ef `ziixay

:`xnbd zayiinïéàqepwl oi`y ezrcy xfril` iaxl eprny ok` ± ¦
c ,cifnadéì úòîLc éëéä ékeprnyy myky ±éñBé éaøìxaeqy ¦¥¦§¨§©¥§©¦¥

mb jk ,xedhd lr `nhd on dnexz oiprl eixaca epivny itke ,ok
,øæòéìà éaøì déì úòîL,àéðúc,xedhd lr `nhd on mxezdéaø ¨§©¥§©¦¡¦¤¤§©§¨©¦

.äîeøz Búîeøz ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,øîBà øæòéìàok m` epivn ¡¦¤¤¥¥§¥¥§¥¦§¨§¨
`ziixady o`k s` `cqg ax yxit okle ,cifna miqpew oi`y ezrc

.`id xfril` iax zrc ,dvxed cifna mby dxn`y
dvxed cifnay `ziixad z` cinrn jpd cvik :cer `xnbd zl`ey
,cifna qepwl oi`y `id ezrcy zrnyy meyne ,xfril` iax zrck

`ldeøîéàdn lk ±déì úòîLceprnyy ±øæòéìà éaøìepi`y ¥©§¨§©¥§©¦¡¦¤¤
`l` ok xn`y eprny `l ,cifna qpewàìé÷c ,äîeøúadpicy - ¦§¨§¦¨

la` ,miycwn xzei lwéøéîçc íéLã÷axzei xneg mda yiy ± §¨¨¦©£¦¦
,dnexzndéì úòîL éî.cifna qpew epi` dfa mby el eprny m`d ± ¦¨§©¥

mb qepwl oi`y ezrcy yexita eprny `ly s` :`xnbd zayiin
y itl ,ok xnel epgxk lr ,miycwaïk íàdnexz oia wlgp m` ± ¦¥

,dywi ,miycwlàä,dvxed `l cifna mby dxn`y ef `ziixa ± ¨
dééîøz ïànàepivny oeik i`ce `l` ,dyxtp mi`pzdn in zrck ± ©©¦§§¥

oicd `ed ,dnexz iabl cifna qepwl oi`y xaeq xfril` iaxy
.`id ezrc itl ef `ziixae ,miycwl

:zeziixad zxizq lr sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà àðéáøyi ©¦¨¨©
oiprl `ed oecipd xy`k ,mipecip ipy oia wlgl,Búàîeèxnelk §¨

y `ziixad dxn` df lr ,cifna e` bbeya `nhp cvikïéa`nhp m` ¥
xyad e` mcd,ââBLaeïéa`nhp m`äöøeä ,ãéæîadfae ,oaxwd §¥¥§¥¦§¨

mle` .cifnl bbey oia welig oi` okle ,dipyd `ziixad zxacn
ipd xy`koiprl `ed oec,Bú÷éøæe` bbeya df did m`d wxfyk §¦¨

wxf m`y ewligy `ed dfa ,cifnââBLa,`nhpy rci `ly ±äöøeä §¥§¨
wxf m` la` ,oaxwdãéæîa,`nhpy rciy ±äöøeä àì,oaxwd el §¥¦Ÿ§¨

.cifnl bbey oia dwlig okle dpey`xd `ziixad zxacn dfae
,øîà àìéL áøåxy`ky ,jtidl j` ,dxizqd ayiil yi df weliga §©¦¨¨©
oiprl `ed oecipd,Bú÷éøæ`l` wlgl oi`y exn`y `ed dfaïéam` §¦¨¥

wxf,ââBLaeïéawxf m`äöøeä ,ãéæîadxaic dfae ,oaxwd §¥¥§¥¦§¨
`ed oecipdyk j` .bbeyl cifn oia dwlig `ly dipyd `ziixad

oiprl,Búàîeè`nhp m`y ewligy `ed dfaäöøeä ,ââBLa,oaxwd §¨§¥§¨
miycwd e`nhp m` la`äöøeä àì ,ãéæîadxaic dfae oaxwd §¥¦Ÿ§¨

.cifnl bbey oia dwligy dpey`xd `ziixad
:`xnbd zl`eyìely eyexit,àìéL áøoiadl yiéðz÷c [àä] §©¦¨¨§¨¨¥
,dipyd `ziixaaLm`La ïéa àîèpãéæîa ïéa ââB,oaxwd dvxed ¤¦§¨¥§¥¥§¥¦

.dvxn uivd oi` cifna `nhp m` ezrcl ixdeoi` :`xnbd zx`an
`l` ,cifna oia bbeya oia `nhpy `ziixad zpeekøîà÷ éëäjk ± ¨¦¨¨©

,`ziixad zpeekàîèð`weecå .ââBLay dn oiprlB÷øæy exn`ïéa ¦§¨§¥§§¨¥
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המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' ב



כט

חג הפסח - פסוקים

והגדת לבנך1.

סיפור יציאת מצרים הוא לבנים דוקא, כמו שכתוב 
הבן  נשתנה  ומה  בנך2,  ישאלך  כי  והיה  לבנך,  והגדת 

שואל, וכמאמר3 כנגד ארבעה בנים דברה תורה.
לידת  הוא  מצרים  גאולת  נס  כי  הוא,  הדבר  טעם 

בנים, כמו שכתוב4 אם בן הוא והמיתן אותו.
)ליקוטים ואגרות עמ' תיד, עמ' תיט(

אשירה לה' כי גאה גאה5.

אשירה  כדכתיב  בשוה,  הכל  היו  סוף  ים  בקריעת 
אמרו  אמן  שבמעי  ועוברין  בשוה,  כולם  יחיד,  לשון 
שירה6 כמו הגדולים. מה שאין כן במתן תורה קיבל כל 

אחד ואחד כפי מה שראוי לו.
טעם הדבר הוא, כי בקריעת ים סוף האירה בחינת 
מכיון  אבל  מילתא,  תליא  בעתיקא  כמאמר7  כתר, 
חיצוניות  רק  האיר  הנחש8,  זוהמת  עברה  לא  שעדיין 

הכתר, בחינת רצון. ומצד רצון הכל בשוה.
בעטרה  שכתוב9  כמו  כתר,  נמשך  תורה  במתן  גם 
שעטרה לו אמו, ומלאכי השרת קשרו שני כתרים לכל 
יהודי10, אבל מכיון שפסקה הזוהמא, האירה פנימיות 
עונג  דבר  בכל  יש  תענוג  ומצד  תענוג.  בחינת  הכתר, 

מיוחד בפני עצמו.
)הערות לזהר ב עמ' פז, ליקוטים ואגרות עמ' רלג(

ואספת דגנך ותירושך ויצהרך11.

נרמז  הגלות  תחילת  פסח.  לגאולת  רומז   — דגנך 
היינו  אלומים12,  מאלמים  שראה  יוסף,  של  בחלומו 
דגן, אחר כך ירדו בני ישראל למצרים לשבור בר, דגן, 

1( בא יג, ח.
2( שם, יד.

3( הגדה של פסח.
4( שמות א, טז.
5( בשלח טו, א.
6( כתובות ז, ב.
7( זח"ב סא, א. 
8( שבת קמו, א.

9( שיר השירים ג, יא. תענית כו, ב.
10( שבת פח, א.
11( עקב יא, יד.
12( וישב לז, ז.

 — בשמלותם13  צרורות  משארותיהם  כאשר  ונגאלו 
שוב דגן.

— רומז לגאולת פורים. גזירת המן היתה  תירושך 
אחשורוש14  של  מסעודתו  נהנו  ישראל  שבני  משום 
ושתו יין אסור, אסתר ביטלה את הגזירה במשתה היין, 

ואחת ממצות היום היא לשתות יין עד דלא ידע15.
יצהרך — רומז לגאולת חנוכה. נס חנוכה היה על 
שמן  של  אחד  פך  ומצאו  השמנים,  כל  שטמאו  ידי 

טהור16.
)תולדות לוי יצחק ג עמ' 842(

כי  וזכרת  ומיקבך,  ומגרנך  מצאנך  לו  תעניק  העניק 
עבד היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלקיך, על כן אנכי 

מצוך את הדבר הזה17.

ביציאת מצרים יש שלשה דברים:
א. פסח, מצאן — על שם שפסח המקום18.

ב. מצה, מדגן שבגורן — על שם שלא הספיק בצקת 
של אבותינו להחמיץ19.

לשונות  הד'  על שם   — מיין שביקב  כוסות,  ד'  ג. 
של גאולה20.

בשלשה  לחפשי,  היוצא  לעבד  להעניק  צריך  לכן 
אלו.

ואף שיש גם מרור, הנה מרור אינו רומז על יציאת 
מצרים, אלא על קושי השעבוד, על שם שמררו המצרים 
את חיי אבותינו21, ולא שייך להעניקו לעבד. אדרבה, 
העבדות  מרירות  את  לו  ירמזו  מרור  לו  כשיעניקו 

בהיותו עבד.
וגם, בעבד עברי לא שייך מרור אפילו בהיותו עבד, 

כי הרי כתיב22 לא תרדה בו בפרך.
)תורת לוי יצחק עמ' קכ(

13( בא יב, לד.
14( מגילה יב, א. 

15( שם ז, ב.
16( שבת כא, ב.

17( ראה טו, יד-טו.

18( הגדה של פסח.
19( שם. 

20( ירושלמי פסחים פ"י, א.
21( הגדה של פסח.

22( בהר כה, מג.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zegpn(oey`x meil)

,dlirn xeqi` oiprl `ed oecipd mye .mcd wxfp `l eli`k df ixde
xn`py enk ,''d iycw'a `l` dlirn oi`y(eh d `xwie)dbbWA d`hge§¨§¨¦§¨¨

,oaxwl meyicwdy dryn miycw iycwa milren ,okle ,'d iWcTn¦¨§¥
mcd zwixfy itl ,xyaa milren oi` ,mcd zwixf xg`e .dwixfd cr
`viyke .''d iycw' llka epi` aeye ,mipdkd zlik`l ezxizd
xiykdl `veil dliren dwixf m` `ed ielz ,dwixf mcew xyad
.dlirn icin xyad d`iveny mc zwixf lk x`yk df ixd ,oaxwd
dwixfd oi`y xaeq xfril` iax la` .`aiwr iax zrc `id oke
.dwixf mcew ea didy dlirn oica `ed x`yp okle ,`veil dliren

.`id xfril` iax ef `ziixa ok m`eéðz÷åx`ean ef `ziixaae ± §¨¨¥
úBìéëà ìò õéö ävøîc,zxk eilr miaiig okle ,`nhpy xya lr ± ¦§©¤¦©£¦

zrcly `vnpe .eilr dvxn uivdy oeik ,`ed mixedhl xzip llkay
ixac z` jetdl oi` ok m`e .zelik` lr dvxn uivd xfril` iax
uivdy xaeq iqei iaxy xnele ,lirl d`aedy `ziixaa mi`pzd
.zelik` lr dvxn uivd oi`y xaeq xfril` iaxe ,zelik` lr dvxn
jka dgcpe ,zelik` lr dvxn uivd oi`y xaeqd `ed iqei iax `l`
`ziixady yxtl oi` oky ,zeziixad izy oiay dxizql uexizd
iqei iax cifn oiae bbey oia `nhpy xya lr dvxn uivdy dxn`y

.`id
:zeziixad izy oiay dxizqd z` xg` ote`a zvxzn `xnbdàlà¤¨

àä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîàoia bbey oiay dxn`y `ziixad ± ¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨
zrc ,zelik` lr dvxn uivdy da x`eane ,dvxed cifnaéaø©¦

øæòéìà.`idàä,cifnl bbey oia dwligy dpey`xd `ziixade ± ¡¦¤¤¨
zrcïðaø.cifna qepwl yiy mixaeqy ,`id iqei iax lr miwlegd ©¨¨

mby dxn`y `ziixad z` yxtl `cqg ax jl oipn :`xnbd zl`ey
,`id xfril` iax zrcky dvxed cifnaøîéàdn lk `ld ± ¥©

déì úòîLcel eprnyy ±,øæòéìà éaøìxaeqy wx `edävøîc §¨§©¥§©¦¡¦¤¤¦§©¤
,úBìéëà ìò õéö`id ezrcy mb xnel la` ,ef `ziixaa x`eank ¦©£¦

ñéð÷ àìc,cifna,déì úòîL éîyxtl oi` ,eprny `ly lke §Ÿ¨¦¦¨§©¥
.`id ezrck ef `ziixay

:`xnbd zayiinïéàqepwl oi`y ezrcy xfril` iaxl eprny ok` ± ¦
c ,cifnadéì úòîLc éëéä ékeprnyy myky ±éñBé éaøìxaeqy ¦¥¦§¨§©¥§©¦¥

mb jk ,xedhd lr `nhd on dnexz oiprl eixaca epivny itke ,ok
,øæòéìà éaøì déì úòîL,àéðúc,xedhd lr `nhd on mxezdéaø ¨§©¥§©¦¡¦¤¤§©§¨©¦

.äîeøz Búîeøz ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,øîBà øæòéìàok m` epivn ¡¦¤¤¥¥§¥¥§¥¦§¨§¨
`ziixady o`k s` `cqg ax yxit okle ,cifna miqpew oi`y ezrc

.`id xfril` iax zrc ,dvxed cifna mby dxn`y
dvxed cifnay `ziixad z` cinrn jpd cvik :cer `xnbd zl`ey
,cifna qepwl oi`y `id ezrcy zrnyy meyne ,xfril` iax zrck

`ldeøîéàdn lk ±déì úòîLceprnyy ±øæòéìà éaøìepi`y ¥©§¨§©¥§©¦¡¦¤¤
`l` ok xn`y eprny `l ,cifna qpewàìé÷c ,äîeøúadpicy - ¦§¨§¦¨

la` ,miycwn xzei lwéøéîçc íéLã÷axzei xneg mda yiy ± §¨¨¦©£¦¦
,dnexzndéì úòîL éî.cifna qpew epi` dfa mby el eprny m`d ± ¦¨§©¥

mb qepwl oi`y ezrcy yexita eprny `ly s` :`xnbd zayiin
y itl ,ok xnel epgxk lr ,miycwaïk íàdnexz oia wlgp m` ± ¦¥

,dywi ,miycwlàä,dvxed `l cifna mby dxn`y ef `ziixa ± ¨
dééîøz ïànàepivny oeik i`ce `l` ,dyxtp mi`pzdn in zrck ± ©©¦§§¥

oicd `ed ,dnexz iabl cifna qepwl oi`y xaeq xfril` iaxy
.`id ezrc itl ef `ziixae ,miycwl

:zeziixad zxizq lr sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà àðéáøyi ©¦¨¨©
oiprl `ed oecipd xy`k ,mipecip ipy oia wlgl,Búàîeèxnelk §¨

y `ziixad dxn` df lr ,cifna e` bbeya `nhp cvikïéa`nhp m` ¥
xyad e` mcd,ââBLaeïéa`nhp m`äöøeä ,ãéæîadfae ,oaxwd §¥¥§¥¦§¨

mle` .cifnl bbey oia welig oi` okle ,dipyd `ziixad zxacn
ipd xy`koiprl `ed oec,Bú÷éøæe` bbeya df did m`d wxfyk §¦¨

wxf m`y ewligy `ed dfa ,cifnââBLa,`nhpy rci `ly ±äöøeä §¥§¨
wxf m` la` ,oaxwdãéæîa,`nhpy rciy ±äöøeä àì,oaxwd el §¥¦Ÿ§¨

.cifnl bbey oia dwlig okle dpey`xd `ziixad zxacn dfae
,øîà àìéL áøåxy`ky ,jtidl j` ,dxizqd ayiil yi df weliga §©¦¨¨©
oiprl `ed oecipd,Bú÷éøæ`l` wlgl oi`y exn`y `ed dfaïéam` §¦¨¥

wxf,ââBLaeïéawxf m`äöøeä ,ãéæîadxaic dfae ,oaxwd §¥¥§¥¦§¨
`ed oecipdyk j` .bbeyl cifn oia dwlig `ly dipyd `ziixad

oiprl,Búàîeè`nhp m`y ewligy `ed dfaäöøeä ,ââBLa,oaxwd §¨§¥§¨
miycwd e`nhp m` la`äöøeä àì ,ãéæîadxaic dfae oaxwd §¥¦Ÿ§¨

.cifnl bbey oia dwligy dpey`xd `ziixad
:`xnbd zl`eyìely eyexit,àìéL áøoiadl yiéðz÷c [àä] §©¦¨¨§¨¨¥
,dipyd `ziixaaLm`La ïéa àîèpãéæîa ïéa ââB,oaxwd dvxed ¤¦§¨¥§¥¥§¥¦

.dvxn uivd oi` cifna `nhp m` ezrcl ixdeoi` :`xnbd zx`an
`l` ,cifna oia bbeya oia `nhpy `ziixad zpeekøîà÷ éëäjk ± ¨¦¨¨©

,`ziixad zpeekàîèð`weecå .ââBLay dn oiprlB÷øæy exn`ïéa ¦§¨§¥§§¨¥
ewxf m`ïéa ââBLaewxfãéæîa.dvxed §¥¥§¥¦
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ל
ביום  המצרע  תורת  תהיה  זאת   – ב  יד, 

טהרתו והובא אל-הכהן

א. מה שמו ]של משיח[ דבי רבי שילא אמרי שילה שמו 
שנאמר )בראשית מט, י( עד כי יבא שילה דבי רבי ינאי אמרי 
ינון שמו שנאמר )תהלים עב, יז( יהי שמו לעולם לפני שמש 
)ירמי' טז,  ינון שמו דבי רבי חנינה אמר חנינה שמו שנאמר 
יג( אשר לא אתן לכם חנינה ויש אומרים מנחם בן חזקי' שמו 

שנאמר )איכה א, טז( כי רחק ממני מנחם משיב נפשי.
ורבנן אמרי חיוורא דבי רבי שמו שנאמר )ישעי' נג, ה( אכן 
חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה 

אלהים ומעונה.
סנהדרין צ, ב

כמת,  נחשב  והוא  האדם  אל  והפסד  היפך  הוא  הצרעת 
ולכך  הטבעי,  הגשמי  העולם  אליו  מתנגד  המשיח  כי  ומפני 

אמרו ז"ל שהוא יושב בין עניים סובלי חלאים.
וז"ש כאן חיורא דבי ר' שמו כי הצרעת הוא ההפסד שבא 
על אשר הוא בבית רבי, אינו בשביל מזגו הרע אשר בשביל 
זה בא הצרעת, רק בשביל שכל ענינו דבק בתורה השכלית 
אשר התורה השכלית מתנגד אליו העולם הגשמי עד שיש 

העדר אל השכל מצד עולם הגשמי.
שדבק  רבי  בבית  שהוא  במי  הצרעת  שיהי'  רגיל  ולכך 
זה  ושייך  והפסד,  העדר  הוא  הצרעת  כי  ובחכמה.  בתורה 
ביותר אל אשר כל דביקותו בשכל. ואף כי התורה בודאי היא 

חיים, אבל מצד עה"ז הגשמי יש לשכל התנגדות.
חיורא דבי  כי שמו  רבנן שהם בכלי השכל אומרים  ולכך 
ר', כי יהי' למשיח מעלת השכל העליון ובשביל כך מתנגד לו 
עולם הגשמי הטבעי, ומצד הזה מתיחס אליו הצרעת שהוא 
הפסד והעדר מצד עה"ז, ולכך רבנן אמרי חיורא דבי ר' שמו 

והבן הדברים אלו מאוד.
של  למנהגו  חוץ  דבר  הוא  הצרעת  כי  לדעת  לך  יש  ועוד 
בו  אשר  על  נאמר  ולכך  הצרעת,  מענין  ידוע  כאשר  עולם 
יג( בדד ישב מחוץ למחנה שמזה תראה כי  )ויקרא  הצרעת 
הוא חוצה לגמרי. ולכך מי שהוא בבית דבי ר' אשר כל ענינו 
של  ומנהגו  הטבע  לעולם  חוץ  שהיא  עליונה  בחכמה  דבק 
חוץ  ג"כ  הוא  אשר  הצרעת  הוא  חיורא  בו  דבק  לכך  עולם, 
שהמשיח  מפני  כי  שמו,  ר'  דבי  חיורא  וז"ש  הטבע.  לעולם 
יהי' בו השכל והחכמה העליונה שהוא חוץ לטבע ומנהגו של 

עולם, לכך נמשך אחר זה חיורא דבי ר'.
חדושי מהר"ל שם

פתח )ויקרא א, ב( אדם על גלגול א"דם ד"דוד מ"שיח, כי 
יהי' בעור בשרו שאת )ישעי' נג, ה( אכן חליינו הוא נשא, גם 
דוד במעשה של בת שבע נצטרע ששה חדשים )עי' יומא כב( 
ולא איש שהתולעת  ואנכי תולעת  ז(  כב,  )תהלים  לכן אמר 
וכל חיי  ברי' שאין לה עצם אינה חי' רק ששה חדשים לבד 
תולעת אנכי לא איש שהי' חשוב כמת והי' מצורע. ז"ש זאת 
תהי' לעתיד לבוא המצורע הידוע שהוא משיח, ביום טהרתו, 
חיות ממש כי תוצא הארץ  שני ציפרין הם סוד שני משיחין 

נפש חי' זה רוח של משיח שבא מאדה"ר.
מגלה עמוקות

ר'  דבי  דצ"ח,  בסנהדרין  כדאיתא  למשיח,  שמות  ד'  יש 
שילא אמרי שילה שמו, שנא' עד כי יבוא שילה, דברי ר' ינאי 
אמרי ינון שמו, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו. 
לכם  אתן  לא  אשר  שנאמר  שמו  חנינה  אמרי  חנינה  ר'  דבי 
חנינה, וי"א מנחם בן חזקי' שמו שנאמר כי רחק ממני מנחם 

משיב נפשי.
גימט'  כי ר"ת מנחם משיב נפשי  י"ל  בן חזקי'  )וראי' על 

חזקי' וס"ת גימט' בן(.
הרי שיש ד' דעות בשמו איך הוא.

ממני  רחק  כי  טז(  א,  )איכה  פסוק  איכה  שבמד"ר  ומה 
מנחם משיב נפשי, יש עוד דעות דצמח שמו, והוי' שמו, הנה 
כדאיתא  שמו,  דמנחם  הדעה  כמו  הוא  שמו  דצמח  הדעה 

במד"ר שם, דחושבני' דדין כחושבני' דדין.
וכמ"ש  שמו,  דינון  הדעה  ע"ד  הוא  שמו  דהוי'  והדעה 

במהרש"א כאן.
שמו,  רבי  דבי  דחיוורא  דסנהדרין  בגמרא  דרבנן  והדעה 
הפירוש הוא שהוא מעונה בצרעת כמ"ש נגוע מוכה כו', אבל 

לא שזהו שמו, רק הענין שהוא מוכה בצרעת.
אתא  שהוא  הפירוש  שמי',  דדוד  שם  שבמד"ר  והדעה 

מבית דוד.
שמות  הד'  וכל  דא"ח.  ואלו  ואלו  הם,  אמת  הדעות  וכל 

נרמזו בשם משיח, שהוא ר"ת מנחם, שילה, ינון, חנינה.
לקוטי לוי יצחק, פסחים ע' קו, פניני לוי יצחק על התורה

ב. וידבר ה' אל משה ואל אהרן וגו' כי תבאו אל ארץ כנען 
וגו'. למה נזכר כאן אהרן, בשלמא אם הי' אומר דברו אל בני 
וגו' הי' צודק הדבור לבאים שהם ישראל,  ישראל כי תבואו 
אבל אומרו אל משה אל אהרן כי תבאו, והם אינם באים לא 
יצדק בהם כי תבאו, וגם אשר אני נותן לכם לאחוזה ולא נתנה 
להם ולא לזרעם שהלויים אין להם חלק בארץ, שנאמר לא 

יהי' לכהנים הלויים חלק ונחלה וגו'.
התורה  מן  המתים  לתחיית  מכאן  תבאו  כי  לומר  ואפשר 

שעתידין לבא בזמן התחייה.
שפתי כהן

הפרשה  כל  אחוזתכם.  ארץ  בבית  צרעת  נגע  ונתתי  ג. 
הזאת נדרשת על בית ראשון ועל בית שני.

ירמי'  זה  והגיד לכהן  זה הקב"ה.  )לה( ובא אשר לו הבית 
אשר  הכהנים  מן  א(  א,  )ירמי'  שנאמר  כהן  שהי'  הנביא 
מראה  גי'  נראה  כנגע  ע"ז.  זו  בבית  לי  נראה  כנגע  בענתות. 
)ד'( עגלים. ד"א גי' עגלים )ו(פסל מיכה. והגיד ]לכהן[ גי' זה 

לנביא.
בית  לפנות  ירמי'  להם  וצוה  הבית  את  ופנו  הכהן  וצוה  )ו( 
המקדש ולטהרו מע"ז שנאמר )ישעי' כח, כ( כי קצר המצע 
מהשתרע. בטרם יבא הכהן זה הקב"ה. כהן גי' דיין ע"ה, שהוא 
דיין יחידי, כלומר בטרם ישב עליהן בדין. ולא יטמא כל אשר 
כח(  קו,  )תהלים  שנאמר  כמת  באהל  מטמאה  ע"ז  כי  בבית 
כשהוכיחן  ואח"כ  ע"ז.  במסכת  כדאי'  מתים  זבחי  ויאכלו 

ירמי' ולא הועיל. ובא הכהן ישב הקב"ה עליהן בדין.
י(  ח,  )יחזקאל  שנאמר  הבית  בקירות  הנגע  והנה  )לז( 
)ירמי'  מאד  עשתה  שערורית  שקערורות  הקיר.  על  מחוקה 
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יח, יג(. ירקרקות או אדמדמות מראות גווני ע"ז.

)לח( ויצא הכהן מן הבית עשר מסעות נסעה שכינה. )ר"ה 
לא( והסגיר את הבית שבעת ימים כלומר שבעה שנים נעשו 
גחלים עוממות. ד"א ע' שנים של גלות בבל שנאמר )ישעי' 

כד, י( סוגר כל בית מבוא.
שהוסיפו  הקב"ה  ראה  הנגע  פשע  והנה  הכהן  וראה  )לט( 
חטאת על חטאת שנאמר )הושע יג, ב( ועתה יוסיפו לחטוא.

)מ( וצוה הכהן וחלצו צוה הקב"ה לשרוף את ביתו ולהחריב 
היכלו.

)מא( ושפכו את העפר אלו כלי שרת של זהב שנקרא עפר 
שנאמר )איוב כח, ו( ועפרות זהב לו. אל מקום טמא זו בבל.

בבל  גלות  של  שנים  ע'  לסוף  אחרות  אבנים  ולקחו  )מב( 
נבנה בית המקדש בשני'.

)מג( ואם ישוב הנגע ופרח זה חרבן בית שני שחזרו וטמאו.
במארה  ט(  ג,  )מלאכי  שנאמר  היא  ממארת  צרעת  )מד( 

אתם נארים.
ימי הסגיר אותו יטמא כלומר כל  והבא אל הבית כל  )מו( 
הימים שהסגיר הקב"ה ביד אומה הרשעה, הבא לשם עובר 
עד  ]יהיו[  ושמה  יובאו  בבלה  כב(  כז,  )ירמי'  ]שנאמר[  בלאו 
יום פקדי אותם, ואיכא למאן דאמר דקאי אכלי שרת דכתיב 

לעיל מיני' כה אמר ה' על הכלים.
)מח( ואם בא יבא הכהן שנאמר )חבקוק ב, כ( אם יתמהמה 
חכה לו אם בא יבא. והנה לא פשה הנגע שנאמר )יחזקאל כ, 
לח( וברותי מכם המורדים, וכתיב )ישעי' א, כה( ואסירה כל 

בדליך. וטהר הבית שנאמר וחטאת הבית וכפרתהו.
)מט( ולקח לחטא את הבית שתי צפרים שנאמר )ירמי' ג, 
שתי  ד"א  ממשפחה.  ושנים  מעיר  אחד  אתכם  ולקחתי  יד( 
ועץ ארז  דוד.  בן  יוסף ומשיח  בן  צפרים שני משיחים משיח 
אלו ת"ח כדאיתא במסכת שבת א"ר יוסי ה' בעילות בעלתי 
שנאמר  ישראל  אלו  תולעת  ושני  גדולים.  ארזים  ה'  ונטעתי 
קטני  אלו  ואזוב  יעקב.  תולעת  תראי  אל  יד(  מא,  )ישעי' 

ישראל.
)נ( ושחט את הציפור האחת זה משיח בן יוסף שיהרג. אל 
כלי חרס כלומר שיפול ביד אומה הרשעה שנמשלו לחרס, וכן 
יהיו  ואז  חרס  בכלי  שתשמש  הרשעה  אומה  עתידה  אחז"ל 
ישראל בפחד גדול ט' חדשים שנאמר )מיכה ה, ב( לכן יתנם 

עד עת יולדה ילדה.
נדחי  את  הקב"ה  יקבץ  בו  כי  הארז  עץ  ולקח  ואח"כ  )נא( 
ישראל והפליטה הנשארה. וטבל אותם שנאמר )יחזקאל לו, 

כה( וזרקתי עליכם מים טהורים.
)נג( ושלח את הציפור החי' על פני השדה זה משיח בן דוד 
יח(  כו,  )ירמי'  שישלחנו הקב"ה לציון שנקרא שדה שנאמר 

ציון שדה תחרש. צפ)ו(ר גי' זה משיח.
)טו, לא( והזרתם את בני ישראל מטומאתם כלומר תעשו 
שנים  ת"ך  כנגד  ת"ך,  גי'  משכני  הטומאה.  אצל  זרים  אותם 
גי'[ ת"י, מנין בית  את משכני ]סופי תיבות  שעמד בית שני. 
ראשון שעמד ת"י שנים, זהו שאמר הכתוב והבית הזה קדוש 

יהי', כמנין קדו"ש שנים שעמד. עכ"מ.
רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ד. ונתתי נגע צרעת. במדרש ]רבה י"ז ז'[ מרמז כאן חורבן 
לי  נראה  כנגע  וא"ל  ירמי'  הכהן  אל  הקב"ה  שבא  בהמ"ק, 
סמל הקנאה בקירות הבית, ע"ש במדרש. והנה כתיב ונתתי 
נגע צרעת, הקב"ה תולה בעצמו כביכול, ע"ד ואשר הרעותי 

כדאי' במסכת סוכה )נ"ב ע"ב(.
נפיק  ומדרשא  שבועות  ב'  כ"א  בקרא  כתיב  לא  והנה 
עוד שבוע ג', שאז אם עמד בעיניו מטהרים, רמז לג' בתים, 
והשלישי אינו מרומז בפירוש אלא בהסתר, כי מליבא לפומא 

לא גליא.
תורת משה – חתם סופר

של  דמו  הראשון  אדם  ה"ו,  דשבת  ספ"ב  בירושלמי  ה. 
עולם הי' דכתיב ואד יעלה מן הארץ )ופי' בקה"ע ע"ד כי לא 
ירדו  אז  האדם  את  ה'  כשיצר  אך  כו',  אין  ואדם  כו'  המטיר 
גשמים וצמחו האילנות, והגשמיים, הרי כמו שהדם נפש כל 
בשר אף האדם דמו של עולם בסיבת הגשם, עכ"ל( וגרמה לו 
חוה מיתה לפיכך מסרו מצות נדה לאשה, עכ"ל. וכ"ה ברבות 

פ' בראשית וכו'.
והנה חוה גרמה לו מיתה ע"י עץ הדעת וארז"ל אשכול של 
ענבים סחטה לו וכו', וזהו ענין נדה גימט' זוהמא שהטיל נחש 
כו'... לכן הנדה אסורה לבעלה שא"א לה לקבל טפת  בחוה 

חכמה עילאה כ"ז שיש בה עה"ד וכו'.
זוהמתן  שפסקה  עד  מ"ת  שיהי'  אפשר  הי'  לא  ולכן 
כשעמדו על הר סיני, כמ"כ א"א שיהי' ביאה שהוא ג"כ יחוד 
עליון כמו ביום חתונתו זה מ"ת, כל זמן שיש בה זוהמא הנ"ל 

וכו'.
מתיר  ה'  ע"פ  קמ"ו  סי'  תילים  במדרש  דיעה  יש  ולכן 
אסורים שלע"ל יתיר הקב"ה איסור נדה. וצ"ל מדוע איסור 
נדה לבד דייקא. אלא מפני שלע"ל יהי' פסקה הזוהמא לגמרי 
ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, וגם לא יהי' עוד נאלמתי 
דומיה החשתי מטוב שהוא ר"ת נדה כ"א להפך וראו כל בשר 
כו' כי פי ה' דבר, ועז"א מהרה ישמע כו' קול חתן וקול כלה 

כו'. ע"כ לא שייך איסור נדה.
וגם כי איסור נדה מפני ששפכה דמו של אדם ולע"ל הנה 
ישכיל עבדי כו' וגבה מאד אותיות אדם שיהי' במדריגת אדם 
כמו שהי' קודם החטא אלה תולדות פרץ מלא בוי"ו כו'. ולכן 
יש מיעוט  כי מה שבלבנה  והי' אור הלבנה כאור החמה  ג"כ 
ולע"ל  כו',  בנשים  הנדות  כענין  זהו  חדש  כל  סוף  וחסרון 
שתיקן זה ויהי' אור הלבנה כאור החמה לכן יתיר ג"כ איסור 

נדה כו'.
ועפי"ז אפשר להבין ענין וספרתם לכם כו' שבע שבתות 
שהוא ענין נגד ז' נקיים וכו', ואזי אח"כ נמשך היחוד העליון 

שזהו מתן תורה, ביום חתונתו זה מתן תורה כו'.
אשר  ז"ל  מאאזמו"ר  ששמעתי  המעשה  נתיישב  ועפי"ז 
הרה"ק ר' אברהם נ"ע הי' מכוין בימי ספירת העומר על משיח 
ופעם א' הי' חולה שלח אותו לילך למקוה ולכוין לפי הספירה 
של אותו יום, ולא הבנתי מה זה שייך לספירת העומר דווקא. 
ולפי הנ"ל א"ש, כי ענין משיח הוא ענין ומלאה הארץ דיעה 
יפסיק הזוהמא  כי אז  כו'  ידע את חוה  והאדם  את ה' בבחי' 
לגמרי מחוה כו' ויהי' וגבה מאד אותיות אדם ר"ת אדם דוד 
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שייך  נקיים  ז'  ענין  שהוא  העומר  ספירת  בימי  וע"כ  משיח, 
לכוין זה.

ביאורי הזוהר – אדמו"ר הצ"צ עמוד תתקמב-תתקמה

האדם  שירדו  לעולם"1,  זוהמא  “ירדה  עה"ד  חטא  ע"י  ו. 
בהם  נתערבה  כי  וממעלתם,  שלהם  משלימות  והעולם2 
היעוד4  שיקויים  עד  בהם3  היא  נמצאת  ועדיין   – ורע  זוהמא 
"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" בגאולה העתידה שאז 
ויזדככו  יתבררו  והעולם  והאדם  לגמרי  הזוהמא  תתבטל 

ויתעלו בתכלית הבירור, הזיכוך והעלי'.
באופן  בבנ"א,  ה"זוהמא"  ירדה  עה"ד  חטא  שע"י  ז.א. 
האדם  עבודת  וצ"ל   – טבעי  כדבר  אצלם  נעשה  שהרע 
לדחותו; וזהו"ע דם נדה – רע הנגרם ע"י חטא עה"ד והנעשה 
וזוהי  זה5,  מרע  וליטהר  א"ע  להרחיק  ועליו  באדם,  כטבע 

עבודת כל אדם.
"אין  ]ד[((:  )קמו  תהלים  )מדרש  מרז"ל  יומתק  ועפ"ז 
כנ"ל  כי  כו'",  מתירה  הוא  ולע"ל  כו'  הנדה  מן  גדול  איסור 
יתברר אז העולם מהטומאה של חטא עה"ד. וכל פרטי הטבע 
יהיו טהורים )ויהי' "דם" )דער קָאך( הנצרך בתחלת העבודה, 
וראה  עלמא(.  כליא  ב(  )סט,  יומא  וראה  כשבטל.  משא"כ 
אגה"ק סכ"ו )קמג, סע"א( שלע"ל יצטרכו לידע דיני טומאת 
יולדת ואינו מזכיר טומאת נדה. וראה אוה"ת בראשית ע' נא.
לקוטי שיחות חלק יד פרשת ואתחנן

ז. ילקוט יחזקאל דף ע"ב ע"ש המשילם הנביא את ישראל 
לנדה דכתיב כטומאת הנדה היתה דרכם לפני וגו' היינו לשבח 
המשילם  דאלו  הנדה,  לטומאת  טומאתם  שנמשלה  ישראל 
כהן  דוגמת  אצלם  שורה  השכינה  היתה  לא  המת  לטומאת 
שאינו רשאי ליכנס לאהל המת, אבל נדה רשאי הכהן לישב 
כך השכינה  יתנדנד,  עמה אפי' על ספסל אחת בלבד שלא 

שורה אצל ישראל אף היותם טמאים לנפש אדם.
לנידה כתבו המפרשים כמו שדם  והא דהמשילם הנביא 
הנידה מתהפך לחלב ובזה מניקה את בנה כך הרע בישראל 
מתהפך לטובה כי מתוך חשיכא נהורא כמ"ש כיתרון האור 

מן החושך וכן הוא בילקוט סוף פ' מצורע כנ"ל.
גן  נעול  גן  נאמר  עליהן  כנדגלות  איומה  אומר  הוא  וכן 
וחוזרים  טהורים  הייתם  בעה"ז  לישראל  הקב"ה  אמר  נעול, 

1( שבת קמו, רע"א.

2( ראה תו"א תולדות כא, ב. יתרו עד, א-ב. משפטים עט, ד.

3( ואף שע"י מ"ת “פסקה זוהמתן" )שבת שם. ע"ז כב, ב. זח"א נב, ב. ח"ב קצג, ב( – הרי 

וראה תניא ספל"ו(, אף שאינה כפי שהייתה  )זהר שם.  זוהמתן  ע"י חטא העגל חזרה 

לפנ"ז )כדמוכח בש"ס שם. ניצוצי אורות זח"ג יד, ב(.

4( זכרי' יג, ב. וראה גם זח"א קכז, רע"א.

5( עפ"ז יש להסביר טעם הדעות )הובאו בדרכי תשובה סי' קצז ס"ק ג( שאסור לאשה 

לעמוד בימי טומאתה אפילו אין בעלה בעיר, אף לפי מאי דקיי"ל שטבילה בזמנה לאו 

מצוה – כי זה מורה על הטהרה מהרע והזוהמא שע"י חטא עה"ד.

תטמאו  ולא  אתכם  אטהר  אני  לבא  לעתיד  אבל  ומטמאין, 
עוד עולמית שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם.

כתבי  ושאר  קפ"ז  עמוד  אמור  פרשת  הזוהר  דברי  ולפי 
המקובלים הוא מתבאר ביותר כי טומאת הנדה נובע מחטא 
והיא  זוהמא  בה  והטיל  חוה  על  נחש  כשבא  הראשון  אדם 
פרסה נידה נ"ד י"ה ובשעבוד מצרים נתקן אותו חטא ופסקה 

זוהמתן.
ולכך בצאתם ממצרים נצטוו לספור שבע שבתות כהדא 
איתתא כי פסקו מינה דמי מסאבותא בתר דאתפסקו מינה 

מה כתיב וספרה לה שבעת ימים.
כך הכא כיון שפסקו מסאבו מנייהו ועלו בחולקא קדישא 
אמר הקב"ה מכאן והלאה חושבנא לדכיותא וספרתם לכם 
לכם דייקא כהדא איתתא וספרה לה שבעת ימים לה לעצמה 

אף הכא שבעה שבועות תספרו לכם לעצמיכם.
סיני  הר  על  ועמדו  שבועות  שבע  שספרו  אחר  והנה 
לקבל התורה אז פסקו זוהמתן היא הנידה שזכרנו והיא דעת 
אז  יתברך  תורתו  מפירים  כשישראל  איכה  ריש  הגלאנטי 
היא פירסה נידה וע"י קיום התורה תחזור לאיתנה וכדאיתא 
פסקו  אז  התורה  ישראל  כשקבלו  לפיכך  ע"ש,  בתיקונים 

זוהמתן היא הנידה.
והיו ראויים כלל ישראל להיות נשואים בקדושה ובטהרה 
כדברי הקב"ה למשה רבינו ולא עמדו בקבלתם בעו"ה וחטאו 
בעגל וחזרו לזוהמא הראשונה ופרסו נדה כבראשונה כמ"ש 
אני אמרתי אלקים אתם ובני עליון כולכם אכן כאדם תמותון 
וטומאה הראשונה טומאת הנדה לא זזה מהם ולפיכך נתעכבו 
הנשואין עד אשר נטהר מטומאתינו הנ"ל היינו טומאת הנדה 
הבאה  ההיא  הטומאה  לבער  המשיח  מלך  מלכנו  ביאת  עד 

מאדם הראשון.
ז"ל אדם  ומשיח תיקון אדם הראשון הוא כמ"ש חכמינו 
ומ"מ לא  א'(,  דוד חדר  )עיין בבית  “דוד “משיח  ר"ת “אדם 
זז מאתנו  לא  כהן  דוגמת  והקב"ה שהוא  נתבטלו האירוסין, 
ושכנתי בתוכם, השוכן אתם  בינינו שנאמר  והשרה שכינתו 
בתוך טומאתם ר"ל אף היותנו בטומאה טומאת הנדה מ"מ 

הוא בתוכנו כדין כהן היושב עם הנדה כדאמרן.
עיר דוד6 – בית אדנ-י, חדר ג' אות מ"ד

טו, לא – והזרתם את בני ישראל מטמאתם 
ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני אשר 

בתוכם

ח. ג' טומאות נאמר בפסוק.
וכנגדם ג' טהרות ]לעתיד לבא[ בפסוק )יחזקאל לו, כה( 
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ומכל וגו' אטהר אתכם.
שפתי כהן

6( ר' דוד דלידא ז"ל, נדפס אמסטרדם תע"ט.
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ּבּלילה אֹותֹו מטהרין ב)ׁשאין יד, מחּיב(רש"י הּפסּוק אם ּבינייהּו: ואיּכא ּבּיֹום". "וטהרתֹו – חּיּובית לׁשֹון נקט ּכהנים ּבתֹורת ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבּלילה, הּטהרה קּיּום את ׁשֹולל הּפסּוק אם אבל לילה; ולא יֹום לא ׁשאינֹו הּׁשמׁשֹות, ּבין לעׂשֹותּה אין ּבּיֹום, הּטהרה קּיּום ְְְְֲֲֳֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאת

לילה. אינֹו ׁשהרי הּׁשמׁשֹות, ּבין לעׂשֹותּה החייםנּתן אור ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
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Bz¯˙.ב) ‰È‰z ˙‡Êׁשּלא מיּתר, הּכתּוב ּכל …ƒ¿∆«ְֶַָָָֹֻ

והּובא המצרע יטהר ּכי אּלא לֹומר לֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹהיה

ּתבת ּדרׁשּו ּכהנים ּובתֹורת וגֹו'. הּכהן ְְְֲִֵֵֶַַַָֹֹאל

יהיה ׁשּלא ּבבמה, המצרע טהרת למעט ְְְְֳִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹזאת

לרּבֹות ּתהיה ותבת עֹולמים, ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶַַָָאּלא

רּבי ּוכמעׂשה הּזה, ּבּזמן מצרעים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיטהרּו

ד')טרפֹון ּפסּוק תו"כ ה"ב. פ"ב ׁשהראה(ירּוׁשלמי ְְְְִֶֶַַָָ

ותבת הּזה, ּבּזמן מצרעים ּבֹו ׁשּטהר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּקל

ׁשּיׁש מצרע ּבטמאת ׁשחּלק ׁשהגם לֹומר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻּתֹורת

ויׁש ראׁשֹונה ּפעם ּכהן ּבראּית מחלט ְְְִִִֵֵַַַָָֹֻלֹו

ּתֹורת כן ּפי על אף וכּדֹומה ׁשבּוע ְְְִֵֵֶֶַַַַַָּבהסּגר

טהרת ׁשאין לֹומר ּביֹום ותבת היא אחת ְְְֳִֵֵֶַַַַַָָֹמצרע

יכֹול ואמרּו ּבּלילה, ולא ּבּיֹום אּלא ְְְְְֶַַַָָָָָֹֹמצרע

עד זאת לֹומר ּתלמּוד וכּו' צּפרים לקיחת ְְְֳִִִַַַַַֹאף

טהרת למעט מּמּנה ּדרׁש זאת ּתבת הּנה ְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכאן.

צּפרים לקיחת למעט מּמנּה ודרׁש ּבבמה ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָֹמצרע

הּטהרה לזכרֹון ׁשּקדמה לצד הּטעם, ְְְְֳִֶַַַַַַָָָָּבּיֹום,

היתה לא ׁשאם ּבׁשניהם, מעט ּבּיֹום ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹוזּכרֹון

לֹו היה מהּנה ּבאחת אּלא למעט ה' ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכּונת

ּתֹורת הּדר זה על לאחד הּמעּוט ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָלהסמי

הּמעּוט יהיה ואז ּביֹום, ּתהיה זאת ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹהּמצרע

צריכא אם המצרע ּתֹורת על ולא ּבּיֹום ְְְִִַַַַַָָֹֹעל

ּביֹום הּדר זה על יאמר אֹו עֹולמים. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָּבבית

ה היהטהרת ואז ּתֹורתֹו, ּתהיה זאת ּמצרע ְְְֳִֶַַָָָָָָֹֹ

ּבסדר ואין ּבּיֹום, על ולא הּקרּבנֹות על ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹהּמעּוט

ּדרׁשּו ּובּדרׁש אחת. אֹות אפּלּו ּתֹוספת ְְֲִֶֶֶַַַָָזה

ב') פט"ז ּתֹורתֹו(ויק"ר ּתהיה זאת הּכתּוב ְִִִֶַָָֹמּיּתּור

רמז לּמה לדעת וצרי רע ׁשם מֹוציא ְִִֵֶַַַָָָָָָׁשל

לצד ּכי ונראה טהרה. ּבזמן זה ּבמקֹום ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָָָָהּדבר

הקּדים לזה צּפרים הבאת לֹומר הּכתּוב ְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבא

לׁשֹון ּבׁשביל הּוא ׁשחטאֹו לצד ּכי טעם ְְְִִִֵֶֶַַַָָלתת

צּפרים להביא זאת ּתֹורתֹו ּתהיה לזה ְְֳִִִִֶֶַָָָָֹהרע

ּדגמתֹו: ְְְְִַַָֻהמצפצפים

„BÚׁשהּצרעת להיֹות הּדר זה על לפרׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנראה

מעּפׁשּות ּתתהּוה ּתכּונתֹו הּטבע ְְְְִִִֵֶֶַַַָּכפי

ּבאדם ּתתּגּבר אׁשר הּמרה ותגּברת הּגּוף ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוזהּום

העּצבֹון יסֹובבּנּו זה ודבר ּבבׂשרֹו, רׁשם ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָועֹוׂשה

הּטבעית והרפּואה הּׂשכל, וׁשממֹון הּלב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוצרּות

הּמרחיבים וענינים העּצבֹון הרחקת הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָלזה

ּבבֹוא והּנה אֹותֹו, ּומׂשּמחים אדם ׁשל ְְְְִִִֵֶַָָלּבֹו

חלי ּכי לֹומר אדם יכֹול האדם על צרעת ִִֶַַַַַָָָָָָָֹנגע

ּכי לֹו ּובאמר להאדם, יקרה אׁשר הּוא ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָֹטבעי

ולא יאמין לא הרע לׁשֹון ּבׁשביל זה ְְֲִִִֶַַָָֹֹהּוא

וצּוה עליֹון אל נתחּכם לזה הּדברים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָיצּדיק

פרמים יהיּו ּובגדיו יׁשב ּבדד המצרע ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻׁשּיּסגר

ּודברים יעטה, ׂשפם ועל פרּוע יהיה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹוראׁשֹו

סּבת לרפּואת נגּדּיים הּטבע ּכפי הם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַאּלּו

וכאׁשר מחדׁש, הּנגע יֹולידּו ואדרּבה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּנגע

ׁשהם אּלּו ּדברים ׁשעׂשה ׁשהגם האדם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה

ּתׁשּובה ׁשהרהר ידי על כן ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָנגּדּיים

לׁשֹונֹו ּפׁשט אׁשר ּבעונֹו ּכי חּטאתֹו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָֹוהתוּדה

ויטהר מחּטאתֹו ויׁשּוב עינֹו את הּנגע ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּלה

ידע ּבזה עינֹו את הּנגע הפ ּכי ויראה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלׁשֹונֹו

אּלא הּנגע לֹו ּבא ׁשּלא ּברּורה הֹוכחה ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹויֹוכיח

אֹומרֹו והּוא הרע, לׁשֹון ׁשּדּבר È‰z‰לצד ˙‡Ê ְְְִֵֶַַָָ…ƒ¿∆

˙¯Bzוהֹוכחתֹו הּדבר והּכרת רע, ׁשם מֹוציא «ְְִֵַַַַָָָָָ

,B˙¯‰Ë ÌBÈaנגּדּיים ּדברים ׁשעׂשה ׁשהגם ¿»√»ְְֲִִִֶֶֶַָָָ

ידע ּבזה נטהר, כן ּפי על אף ּכּנזּכר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָלחליֹו

מקרה ולא זה הּוא הרע לׁשֹונֹו ּתֹורת ְְְִִֶֶַַָֹּכי

ּפיו ויׁשמר און מחׁשבֹות ּכחֹוׁשבי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָֹהּטבעי

אמר ּׁשּגמר מה והּוא �‚Úּולׁשֹונֹו, ‡t¯� ְְֶֶַַָֹƒ¿»∆«

Úe¯v‰ ÔÓ ˙Ú¯v‰ּבאה הּצרּוע מן ּפרּוׁש «»««ƒ«»«ִֵַַָָָ

לֹו: ורפא ׁשּׁשב ְְֶָָָָרפּואתֹו

‡·e‰Â.'B‚Âלֹומר הצר‡·e‰Âלצד וגֹו', ¿»¿ְַַֻ¿»ְְַ

אדם ׁשּיחׁשב חׁש טהרתֹו ּביֹום ְְֳֶֶַַָָָָָָֹׁשאמר

ואין נגעֹו ּׁשהּוסר ּבּמה טהֹור קראֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכתּוב



לג rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"k oey`x meil inei xeriy

ß 'a xc` g"k oey`x mei ß

ãé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz äéäz úàæ³Ÿ¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈
:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê∑(כא ּבּלילה(מגילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין .מלּמד, …ƒ¿∆««¿…»¿ְְְֲִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr ai zegiy ihewl)

ּבּלילה אֹותֹו מטהרין ב)ׁשאין יד, מחּיב(רש"י הּפסּוק אם ּבינייהּו: ואיּכא ּבּיֹום". "וטהרתֹו – חּיּובית לׁשֹון נקט ּכהנים ּבתֹורת ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבּלילה, הּטהרה קּיּום את ׁשֹולל הּפסּוק אם אבל לילה; ולא יֹום לא ׁשאינֹו הּׁשמׁשֹות, ּבין לעׂשֹותּה אין ּבּיֹום, הּטהרה קּיּום ְְְְֲֲֳֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאת

לילה. אינֹו ׁשהרי הּׁשמׁשֹות, ּבין לעׂשֹותּה החייםנּתן אור ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

(â)àtøð äpäå ïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¦§¨¬
:òeøvä-ïî úòøvä-òâð¤«©©¨©−©¦©¨«©

i"yx£‰�ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑חּלּוטֹו ּבימי ׁשם ׁשּנׁשּתּלח מחנֹות לׁשלׁש .חּוץ ∆ƒ««¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(ã)úBøäè úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−§Ÿ®
:áæàå úòìBú éðLe æøà õòå§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

i"yx£˙BiÁ∑(קמא לטרפֹות(חולין הרע∑B¯‰Ë˙.ּפרט לׁשֹון על ּבאין ׁשהּנגעים לפי טמא. לעֹוף טו)ּפרט ׁשהּוא(ערכין , «ְְִֵָ¿…ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
קֹול ּבצפצּוף ּתמיד ׁשּמפטּפטין צּפרים, לטהרתֹו הזקקּו לפיכ ּדברים, ּפטּפּוטי ‡¯Ê.מעׂשה ıÚÂ∑ׁשהּנגעים לפי ְְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ¿≈∆∆ְְִִֶַָ

הרּוח ּגּסּות על Ê‡Â·.ּבאין ˙ÚÏB˙ È�Le∑ּוכאזֹוב ּכתֹולעת מּגאותֹו עצמֹו יׁשּפיל ויתרּפא? ּתּקנתֹו ıÚ.מה ִַַַָָ¿ƒ««¿≈…ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ≈
Ê¯‡∑ארז ׁשל ˙ÚÏB˙.מּקל È�Le∑זהֹורית צבּוע צמר ׁשל כ"ט)לׁשֹון .(ב"מ ∆∆ֵֶֶֶַ¿ƒ««ְִֶֶֶַָָ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„„d˙eÎב ‡ÓBÈa ‡¯È‚Ò„ ‡˙È¯B‡ È‰˙ ‡c»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈
:‡�‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

ÈÊÁÈÂג ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡�‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿∆¡≈
ÔÓ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ Èqz‡ ‡‰Â ‡�‰k«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«¿ƒ»ƒ

:‡¯È‚Ò¿ƒ»

ˆÔÈ¯tד ÔÈz¯z ÈkcÓÏ ·qÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈÎc ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«¿ƒ

:‡·BÊ‡Â¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Bz¯˙.ב) ‰È‰z ˙‡Êׁשּלא מיּתר, הּכתּוב ּכל …ƒ¿∆«ְֶַָָָֹֻ

והּובא המצרע יטהר ּכי אּלא לֹומר לֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹהיה

ּתבת ּדרׁשּו ּכהנים ּובתֹורת וגֹו'. הּכהן ְְְֲִֵֵֶַַַָֹֹאל

יהיה ׁשּלא ּבבמה, המצרע טהרת למעט ְְְְֳִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹזאת

לרּבֹות ּתהיה ותבת עֹולמים, ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶַַָָאּלא

רּבי ּוכמעׂשה הּזה, ּבּזמן מצרעים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיטהרּו

ד')טרפֹון ּפסּוק תו"כ ה"ב. פ"ב ׁשהראה(ירּוׁשלמי ְְְְִֶֶַַָָ

ותבת הּזה, ּבּזמן מצרעים ּבֹו ׁשּטהר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּקל

ׁשּיׁש מצרע ּבטמאת ׁשחּלק ׁשהגם לֹומר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻּתֹורת

ויׁש ראׁשֹונה ּפעם ּכהן ּבראּית מחלט ְְְִִִֵֵַַַָָֹֻלֹו

ּתֹורת כן ּפי על אף וכּדֹומה ׁשבּוע ְְְִֵֵֶֶַַַַַָּבהסּגר

טהרת ׁשאין לֹומר ּביֹום ותבת היא אחת ְְְֳִֵֵֶַַַַַָָֹמצרע

יכֹול ואמרּו ּבּלילה, ולא ּבּיֹום אּלא ְְְְְֶַַַָָָָָֹֹמצרע

עד זאת לֹומר ּתלמּוד וכּו' צּפרים לקיחת ְְְֳִִִַַַַַֹאף

טהרת למעט מּמּנה ּדרׁש זאת ּתבת הּנה ְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכאן.

צּפרים לקיחת למעט מּמנּה ודרׁש ּבבמה ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָֹמצרע

הּטהרה לזכרֹון ׁשּקדמה לצד הּטעם, ְְְְֳִֶַַַַַַָָָָּבּיֹום,

היתה לא ׁשאם ּבׁשניהם, מעט ּבּיֹום ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹוזּכרֹון

לֹו היה מהּנה ּבאחת אּלא למעט ה' ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכּונת

ּתֹורת הּדר זה על לאחד הּמעּוט ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָלהסמי

הּמעּוט יהיה ואז ּביֹום, ּתהיה זאת ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹהּמצרע

צריכא אם המצרע ּתֹורת על ולא ּבּיֹום ְְְִִַַַַַָָֹֹעל

ּביֹום הּדר זה על יאמר אֹו עֹולמים. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָּבבית

ה היהטהרת ואז ּתֹורתֹו, ּתהיה זאת ּמצרע ְְְֳִֶַַָָָָָָֹֹ

ּבסדר ואין ּבּיֹום, על ולא הּקרּבנֹות על ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹהּמעּוט

ּדרׁשּו ּובּדרׁש אחת. אֹות אפּלּו ּתֹוספת ְְֲִֶֶֶַַַָָזה

ב') פט"ז ּתֹורתֹו(ויק"ר ּתהיה זאת הּכתּוב ְִִִֶַָָֹמּיּתּור

רמז לּמה לדעת וצרי רע ׁשם מֹוציא ְִִֵֶַַַָָָָָָׁשל

לצד ּכי ונראה טהרה. ּבזמן זה ּבמקֹום ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָָָָהּדבר

הקּדים לזה צּפרים הבאת לֹומר הּכתּוב ְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבא

לׁשֹון ּבׁשביל הּוא ׁשחטאֹו לצד ּכי טעם ְְְִִִֵֶֶַַַָָלתת

צּפרים להביא זאת ּתֹורתֹו ּתהיה לזה ְְֳִִִִֶֶַָָָָֹהרע

ּדגמתֹו: ְְְְִַַָֻהמצפצפים

„BÚׁשהּצרעת להיֹות הּדר זה על לפרׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנראה

מעּפׁשּות ּתתהּוה ּתכּונתֹו הּטבע ְְְְִִִֵֶֶַַַָּכפי

ּבאדם ּתתּגּבר אׁשר הּמרה ותגּברת הּגּוף ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוזהּום

העּצבֹון יסֹובבּנּו זה ודבר ּבבׂשרֹו, רׁשם ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָועֹוׂשה

הּטבעית והרפּואה הּׂשכל, וׁשממֹון הּלב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוצרּות

הּמרחיבים וענינים העּצבֹון הרחקת הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָלזה

ּבבֹוא והּנה אֹותֹו, ּומׂשּמחים אדם ׁשל ְְְְִִִֵֶַָָלּבֹו

חלי ּכי לֹומר אדם יכֹול האדם על צרעת ִִֶַַַַַָָָָָָָֹנגע

ּכי לֹו ּובאמר להאדם, יקרה אׁשר הּוא ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָֹטבעי

ולא יאמין לא הרע לׁשֹון ּבׁשביל זה ְְֲִִִֶַַָָֹֹהּוא

וצּוה עליֹון אל נתחּכם לזה הּדברים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָיצּדיק

פרמים יהיּו ּובגדיו יׁשב ּבדד המצרע ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻׁשּיּסגר

ּודברים יעטה, ׂשפם ועל פרּוע יהיה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹוראׁשֹו

סּבת לרפּואת נגּדּיים הּטבע ּכפי הם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַאּלּו

וכאׁשר מחדׁש, הּנגע יֹולידּו ואדרּבה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּנגע

ׁשהם אּלּו ּדברים ׁשעׂשה ׁשהגם האדם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה

ּתׁשּובה ׁשהרהר ידי על כן ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָנגּדּיים

לׁשֹונֹו ּפׁשט אׁשר ּבעונֹו ּכי חּטאתֹו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָֹוהתוּדה

ויטהר מחּטאתֹו ויׁשּוב עינֹו את הּנגע ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּלה

ידע ּבזה עינֹו את הּנגע הפ ּכי ויראה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלׁשֹונֹו

אּלא הּנגע לֹו ּבא ׁשּלא ּברּורה הֹוכחה ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹויֹוכיח

אֹומרֹו והּוא הרע, לׁשֹון ׁשּדּבר È‰z‰לצד ˙‡Ê ְְְִֵֶַַָָ…ƒ¿∆

˙¯Bzוהֹוכחתֹו הּדבר והּכרת רע, ׁשם מֹוציא «ְְִֵַַַַָָָָָ

,B˙¯‰Ë ÌBÈaנגּדּיים ּדברים ׁשעׂשה ׁשהגם ¿»√»ְְֲִִִֶֶֶַָָָ

ידע ּבזה נטהר, כן ּפי על אף ּכּנזּכר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָלחליֹו

מקרה ולא זה הּוא הרע לׁשֹונֹו ּתֹורת ְְְִִֶֶַַָֹּכי

ּפיו ויׁשמר און מחׁשבֹות ּכחֹוׁשבי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָֹהּטבעי

אמר ּׁשּגמר מה והּוא �‚Úּולׁשֹונֹו, ‡t¯� ְְֶֶַַָֹƒ¿»∆«

Úe¯v‰ ÔÓ ˙Ú¯v‰ּבאה הּצרּוע מן ּפרּוׁש «»««ƒ«»«ִֵַַָָָ

לֹו: ורפא ׁשּׁשב ְְֶָָָָרפּואתֹו

‡·e‰Â.'B‚Âלֹומר הצר‡·e‰Âלצד וגֹו', ¿»¿ְַַֻ¿»ְְַ

אדם ׁשּיחׁשב חׁש טהרתֹו ּביֹום ְְֳֶֶַַָָָָָָֹׁשאמר

ואין נגעֹו ּׁשהּוסר ּבּמה טהֹור קראֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכתּוב
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הרּוח ּגּסּות על . . הרע לׁשֹון על ּבאין ד)ׁשהּנגעים יד, (ּפטּפּוטי(רש"י ּבלבד ּבדּבּור הּמתּבּטא חיצֹוני, חטא ׁשהּוא הרע, לׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹותר. והּנחּותים החיצֹונּיים הּגּוף ּבחלקי הּמֹופיעים הּבׂשר, עֹור נגעי מביא – הרּוחּדברים) יֹותרּגּסּות ועמק ּפנימי ׁשּמקֹומּה , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

האדם. ּבגּוף ּביֹותר החׁשּוב האבר ּבּזקן), (אֹו ּבראׁש הּמֹופיעים נגעים מביאה – האדם החייםּבנפׁש אור ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

(ä)Nøç-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦¤−¤
:íéiç íéî-ìò©©¬¦©¦«

i"yx£ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ∑,ּבכלי ּתחּלה אֹותם רביעיתנֹותן הן? וכּמה ּבהם, נּכר צּפֹור ּדם ׁשּיהא .ּכדי ««ƒ«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

Ô‡ÓÏה ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ»ƒ¬»¬»¿«
:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc«¬««≈««

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּדבר, חדאּתנאי ּפרּוׁש וגֹו' והּובא אמר לזה ְְְֵֶַַַָָָָָָָ

אמרּו ורז"ל וגֹו'. אל והּובא טהרתֹו, ְְְְְֳֶַַָָָָועֹוד,

אֹומרֹו(תו"כ) וטעם יׁשהה. ולאe‰Â·‡ׁשּלא ְְְִֶֶַַֹ¿»ְֹ

ּתֹוקפֹו אֹו ּדין ּבית ׁשּיחּיבּוהּו אּולי ּובא. ְְְִֵֶַַַָָאמר

נגע הּכתּוב ּׁשאמר מה כן ּוכמֹו לבֹוא, ְֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן

לֹומר יכּון הּכהן אל והּובא וגֹו' ְְְֵֵֶַַַַַָָֹצרעת

נתעּצל: אם לבֹוא ְְְִִֵֶַַָׁשּיחּיבּוהּו

B‚Â'.ד) Á˜ÏÂ Ô‰k‰ ‰eˆÂּכהנים ּבתֹורת רז"ל ¿ƒ»«…≈¿»«¿ְֲִַַַֹ

ודרׁשּו אדם. ּבכל ּולקיחה ּבכהן צּוּוי ְְְְְְִִֵָָָָָָֹאמרּו

ּבכהן צּוּוי וׁשחט הּכהן וצּוה זה ׁשאחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבּפסּוק

רּבי ּבר יהּודה רּבי ּדברי אדם ּבכל ְְְְִִִִֵַַַָָָָָׁשחיטה

קׁשה ע"כ. ּבכהן ׁשחיטה אף אֹומר רּבי ְְִִֵֵֵֶַַָָֹיֹוסי

ּבפסּוק אּלא ורּבי יהּודה רּבי נחלקּו לא ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלּמה

אין ולקח וצּוה ּכי לצד ואם ּבראׁשֹון. ולא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹׁשני

וצּוה ּגם הּלקיחה, לבד ּבּצּוּוי להלּביׁש ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּדבר

הּׁשחיטה, לבד ּבּצּוּוי ּיׁש מה ידּוע אין ְְְִִֵֵַַַַַַָָָוׁשחט

לֹומר ׁשּיכּון לֹומר לנּו יׁש ולקח ּבּצּוּוי ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָואדרּבה

מּיד הּוא ויּקחם הּצּפרים לפניו ׁשּיביאּו ְְְֳִִִִִִֵֶַַָָָָָוצּוה

מה ּבּכהן להיֹות צריכין מצֹות ּוב' ְְְְִִִִִִֵַַַֹהּמביאים

הּוא ׁשהּכהן נאמר אם וׁשחט וצּוה ּכן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשאין

הּצּוּוי: ּנלּביׁש ּבּמה ְְִִִֶֶַַַֹׁשּיׁשחט

È˙È‡¯Âׁשהּמצוה ׁשּכתב אהרן קרּבן לבעל ¿»ƒƒְְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹ

צּפרים הּב' לפניו להביא ׁשּיצו ְְְֳִִִִֶַַָָָהיא

וטעם והמבררת. המיחדת אחת מהם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֻלבחר

ׁשּלא לצד הּוא ראׁשֹון ּבפסּוק רּבי חלק ְְִִֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

ּדבריו ואין ע"כ. הּמצוה ּילּביׁש ּבּמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמצא

ׁשּתהיה ׁשּצרי הּברירה ׁשל זֹו מצוה ּכי ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָָָנראים

ואדרּבה וצּוה, מאֹומרֹו נׁשמעת אינּה ּכהן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹּביד

ׁשּיצּוה לֹומר הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר לנּו ְֵֶֶֶַַַַַַָָָיׁש

ׁשּמצות הּכתּוב לֹומר וירצה האחת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלברר

הּזּולת ידי על והּברּור ּכהן ידי על ְְְֵֵֵֵֵַַַַַַֹהּברּור

רּבי הּוא יכֹול ּפנים ּכל ועל ּבכהן, ְְְְִִִֵַַַָָָָֹוהּׁשחיטה

ב'. ּבפסּוק ׁשּפרׁש ּכדר ראׁשֹון ּבפסּוק ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָלפרׁש

וסבר רּבי ׁשחלק ׁשּטעם לפרׁש נראה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהיה

מׁשמעּות לצד לא ּבכהן ּכן ּגם ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשהּׁשחיטה

צּוה ּכי הענין. ּׁשהּוא מה לצד אּלא ְְִִִֶֶַַַָָָָָהּכתּוב

מים על חרס ּכלי אל הּׁשחיטה ׁשּתהיה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָה'

לבד ׁשחיטה ּבחינת אינּה זֹו ּוׁשחיטה ְְְְִִִִֵַַַָָָחּיים,

ּכלי אל ׁשּיׁשחט אחר מעׂשה עּמּה יׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהרי

ׁשּצרי אמר ולזה הטהרה, הכנת עּקר וזה ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָָָָוגֹו',

ׁשאין ראׁשֹון ּבּפסּוק ּכן ּׁשאין מה ּכהן, ידי ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹעל

מסרה והּתֹורה טהרה, מעׂשה הּצּפרים ְְְֲֳֳִִִִֵַַַַָָָָָּבלקיחת

ּבּדברים: להבחין לחכמים ְְְֲִִִַַַַָָָָהּדבר

„BÚהּכתּוב ּפׁשט ּפנים ּכל על ּכי לֹומר ְְִִִֶַַַַָָָנראה

ּכּונתֹו וגֹו' ולקח הּכהן וצּוה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹּכׁשאמר

צרי אין ּכי הּכהן, על הּוא ולקח ְְְִִֵֵַַַָָֹּבאֹומרֹו

מה ודבר, ּדבר ּכל על הּכהן להזּכיר ְְְִֵַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב

היינּו אז הּכהן, ולקח וצּוה ׁשּיאמר ְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּתאמר

לפי ּבּכהן הּצּוּוי ׁשאין נכֹון ּבעּיּון ְְְִִִִֵֵֶַַָֹאֹומרים

אֹומרֹו ּכן ּׁשאין מה לבּסֹוף, זכרֹונֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַׁשאחר

מה ּכל ּבתחּלה הּכהן ׁשהזּכיר הּכהן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוצּוה

קדם. לּמזּכר יכּון ּכ אחר מהּמעׂשה ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּׁשּיבֹוא

הּכהן וצּוה הראׁשֹון הּכתּוב ּכׁשאמר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּומעּתה

והּוא יצּוה ׁשהּכהן הּוא הּכתּוב ּפׁשט ְְְְֵֶֶַַַַַָָֹולקח,

וצּוה ּכ אחר הּכתּוב ּׁשאמר מּמה אּלא ְִִִֶֶַַַַַַָָָָָיּקח,

מה ּכי ּבאצּבע מראה זה הרי וׁשחט ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכהן

הּכהן, אל חֹוזר אינֹו ולקח הּכתּוב ְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּׁשאמר

הצר לּמה עּתה עד הּכתּוב מדּבר ּבכהן ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻׁשאם

מדּבר ּבכהן הלא ב' ּפעם הּכהן וצּוה ְְְֲִֵֵֵַַַַַָֹֹֹלֹומר

וׁשחט וצּוה אּלא לֹומר לֹו היה ולא עּתה ְְְִֶַַַַָָָָָָֹעד

ׁשאפסקיה וּדאי אּלא מדּבר, ׁשּבכהן יֹודע ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹואני

ׁשּמדּבר לּה הּקֹודם ולקח הּוא, ואיזה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחר,

יה רּבי ּבין עלמא לכּלי לזה אדם, ּודהּבכל ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֻ

הּכהן וצּוה ראׁשֹון ּבפסּוק סֹוברים רּבי ְְְִִִִֵֵַַָָֹּבין

ׁשאין ב' ּפסּוק ּכן ּׁשאין מה האדם, ּכל ְֵֵֵֶֶַַָָָָָָולקח

ּכפׁשּוטֹו עֹומד מקרא ּכי רּבי סֹובר הכרח ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלנּו

לֹו. הּסמּו הּכהן ּכן ּגם וׁשחט הּכהן ְְִֵֵֵַַַַַָָָֹֹוצּוה

ׁשּנתּגּלה אחר רעֹו עליו יּגיד סֹובר יהּודה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָורּבי

ולקח ּתבת חֹוזרת ׁשאין ראׁשֹון מּפסּוק ְִִֵֵֶֶֶַַָָָלנּו

יתּפרׁש ב' ּפסּוק כן ּכמֹו הּסמּו הּכהן ְְִֵֵֵֶַַָָָֹאל

ראׁשֹון: ְִֶֹּבקטב

‡l‡ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ׁשּדרׁשּו ׁשראיתי ∆»ְְֲִִִֶֶַָָָֹ

ּתֹורת לׁשֹונם וזה הּפרׁשה ְְְִִֶַַַָָָָּבתחּלת

טהרתֹו אּלא לי אין וכּו', ּבּכהן ְְֳִֵֵֶַַָָָָֹֹהּמצרע

והּזאֹות צּפרים ׁשחיטת מּנין ּבּכהן ְְְְֳִִִִִֵַַַַָָֹֻוטמאתֹו

הּמצרע ּתֹורת לֹומר ּתלמּוד ותגלחּתֹו, ְְְְְְִַַַַַָֹוכּו'

צּפרים וׁשּלּוח צּפרים לקיחת אף יכֹול ְְֳֳִִִִִִֵַַַַָֹּבּכהן,

ע"כ. זאת לֹומר ּתלמּוד ּבּכהן וכּו' ְְְִֵַַַֹֹוכּבּוס

צר אין ּכי מׁשמע הּבריתא מּפׁשט ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהּנה

הרׁשּומים ּפרטים ׁשלׁשה אּלא ּבּכהן ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּיהיה

על לא הּכהן ׁשּיצּוה צרי אין ּכן ואם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּדוקא

הּבריתֹות ּומּב' הּׁשחיטה על ולא ְְְְִִִַַַַָָָָֹהּלקיחה

יהּודה לרּבי ּבין עלמא ּדלכּלי להדיא ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻמׁשמע

ואּולי ּדברים. ב' הּכהן ׁשּיצּוה צרי לרּבי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבין

עם ּבּבריתא הּצוּויים ב' הּתּנא הזּכיר לא ְְִִִִִִַַַַַָָָֹּכי

אינם הּמצרע ּתֹורת ׁשּבדרׁשת לצד ּדברים ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהּג'

הּטהרה, ּבגּוף ׁשהם ּדברים אּלא ְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָנכללים

וזּולת זאת, מאֹומרֹו מעׂשים הרּבה מעט ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַֹׁשהרי

ּכן ּגם הּצּוּויים היּו הּכהן וצּוה ְְִִִֵֵַַַָָֹאֹומרֹו

ּפרטים אּלא הזּכיר לא לזה ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹמתמעטים,

הּצּוּויים אבל המצרע ּתֹורת מאמרֹו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹהּנדרׁשים

הּדבר הּכתּוב להם ויחד מקֹומן זה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָאין

הּתּנא וסמ וגֹו', הּכהן וצּוה ואמר ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבמקֹומֹו

הּכהן וצּוה ּבפרׁשת לפרׁש ּׁשעתיד מה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעל

ּבכהן: ְִֵֹצּוּוי

‡l‡לרמּב"ם ה"ה)ׁשראיתי פי"א טו"צ (הלכֹות ∆»ְְִִִֶַָָָ

ׁשחיטת אּלא ּבכהן צרי ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּכתב

ענין ּכלל הזּכיר ולא ותגלחת והּזאֹות ְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֹצּפרים

ׁשוה ּדבר ּכלל ואדרּבה ּבכהן, ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹצּוּויים

ּביׂשראל, ּבין ּבכהן ּבין הּדברים ּוׁשאר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹואמר

ּתניא ּדנגעים ח' ּבפרק ׁשּבּתֹוספּתא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָוהגם

אּלא ּבכהן ׁשּיהיה צרי ׁשאין רמּב"ם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכדברי

לא וׁשם אדם ּבכל הּדברים ּוׁשאר ּדברים ְְְְְִִַָָָָָָָֹג'

נעמיד לא הּסתם מן ּבכהן. צּוּוי ענין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹֹהזּכיר

ׁשהּתּנא ּכן ּגם ונאמר ּכמאן ּדלא ְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּתֹוספּתא

הּוא ׁשּמבאר וגם אחר, ּבמקֹום הּדברים ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹּבאר

לאֹומרֹו הצר ולא ּבכהן הּוא ׁשהּצּוּוי ְְְְְִֵֶַַַָֹֹֻּבּתֹורה

הּדבר, לבאר הּוא ׁשּצרי רמּב"ם ּכן ּׁשאין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה

ׁשּנדחק ּבּתֹורה מבאר הּדבר ּכ ּכל ְְְִֵֶַַָָָָָָֹֹואינֹו

ׁשהרי לכתבֹו, הצר לא רמּב"ם ׁשּגם ְְְְֲֵֶֶַַַַַָֹֻלֹומר

הּדבר לדרׁש הצרכּו ׁשהּתּנאים אנּו ְְְִִִֶַַַָָָָֻרֹואים

ׁשּפׁשט רמּב"ם ּדסֹובר לֹומר ואין ְְְְֵֵֵֶַַַַָָמהּכתּוב.

אדם ּבכל הּדברים ּוׁשאר ׁשאמרה ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָהּתֹוספּתא

ורּבי. יהּודה ּכרּבי ּודלא הּצּוּויים אפּלּו ְְְְְֲִִִִִַַַַָָֹמׁשמע

הּוא ּפׁשּוט ּדבר ּכי עֹוד, ּתקׁשה ּכן נאמר ְִִֵֶַַָָָֹאם

ּכרּבי לא ׁשאינּה ּכזֹו לתֹוספּתא לחּוׁש אין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּכי

ּבספרא ּדבריהם ׁשהּובאּו ּכרּבי ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹיהּודה

רמּב"ם ׁשּסֹובר לֹומר ואפׁשר המזּקק. רב ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֻּדבי

ׁשהזּכיר ּכהנים ּדתֹורת ראׁשֹונה ּבריתא ְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹמּכח

ּתֹורת ּפסּוק ּבדרׁשת ּכהן הּצריכין ְְְִִִִֵַַַָָָֹּדברים

לעּכּובא, ּתֹורה הם הּדברים אֹותם ׁשּכל ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹהּמצרע

ׁשהּכהן הּדר זה על היא הּכהן וצּוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּודרׁשת

ּכבֹוד ּדר והּוא הּדברים לעׂשֹות יצּוה ְְְֲִֶֶֶַַַָָהּוא

על ּובמאמרֹו ּפיו על נעׂשים הּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָׁשּיהיּו

עּמי ּכל יּׁשק ּפי ועל מ'),ּדר מ"א והּוא(מּקץ ְְִִִִֵֶֶַַַָ

ואחרים הּדבר על לגזר ּבכהן הּצּוּוי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹאֹומרֹו
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאין ּכן מּגידים הּדברים ּומׁשמעּות ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָיעׂשּו,

וחמר קל ועֹוד לּכהן. לכבֹוד אּלא לעּכּוב ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹזה

הּכתּוב אמר וכּו' הּצּפרים ּׁשּלּוח ּומה ְְֳִִִִַַַַַַָָָהּדברים

ּומצות לקיחה מצות ׁשּכן מּכל מעּכב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

לא ּבכהן הּׁשחיטה ּגם ׁשאמר ורּבי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשחיטה.

ּדרׁשת מּכח אּלא וׁשחט הּכהן וצּוה ּפסּוק ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמּכח

להּזאה ּדֹומה היא הּׁשחיטה ׁשּגם הּמצרע ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּתֹורת

הּׁשחיטה ׁשּכלל ראׁשֹון ּתּנא והּוא ְְְְִִִֶַַַַַָָָותגלחת,

והּזאה: ּתגלחת ְְִִַַַָָעם

B‚Â'.ז) ˙Ú¯v‰ ÔÓ ¯‰hn‰ ÏÚ ‰f‰Âצרי ¿ƒ»««ƒ«≈ƒ«»««¿ִָ

לֹומר הצר לּמה ‰Ú¯v˙לדעת ÔÓאחר ְַַַַָָָֻƒ«»««ַַ

זֹו ׁשהּזאה לצד ּכי ואּולי הּכתּוב. מדּבר ְְְִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבֹו

ׁשּפסקה ּכּיֹום אּלא ּבהחלט אֹותֹו מטהרת ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאינּה

ז' לספירת הּוא צרי ועדין זֹובה מּדם ְֲִִִִִַַַַָָָָזבה

ספרֹו ימי ׁשּכל ותמצא זב, טמאת ּכדין ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻימים

מן הּמּטהר אמר לזה הּטמאה, אב הּוא ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻעדין

טמאת מן ולא הּצרעת, מּגּוף ּפרּוׁש ְְִִֵַַַַַַַָָֹֻהּצרעת

הּׁשביעי בּיֹום והיה לבּסֹוף אמר ולזה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָהּצרעת,

ספרֹו ׁשּבימי למדּת הא ּבגדיו את וכּבס ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָוגֹו'

הּטמאה, אב הּוא והּנה ּבגדים מטּמא ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻהיה

ׁשל מּגּופֹו אּלא נטהר אינֹו ּכי הֹודיע ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָולזה

ליׁשב צרי מהּצרעת ׁשּנטהר ואחר ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָצרעת

ימים: ז' ְְִָָֻּבטמאתֹו

˙¯B˙·eמן לֹומר הצר לּמה ּדרׁשּו ּכהנים ¿«ְְֲִִַַָָָֹֻ

הּכתּוב, מדּבר ׁשּבֹו ּכיון ְֵֵֶַַַַַָָָהּצרעת

הצר ּכי טמאואמרּו למעט הּצרעת מן לֹומר ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֻ

ּדן ׁשהייתי מּׁשּום ּפעמים, ז' יטען ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמת

על ואף וז' ג' טעּון ׁשאינֹו מּמצרע וחמר ְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹקל

וז' ג' ׁשּטעּון מת טמא ּפעמים, ז' טעּון כן ְְְִִֵֵֵֶָָָּפי

לֹומר ּתלמּוד ּפעמים, ז' טעּון ׁשּיהיה ּדין ְְְִִִֵֶֶַַָָאינֹו

ּבסֹוף עֹוד ודרׁשּו מת. מּטמאת ולא הּצרעת ְְְְְִִֵַַַַָָֹֻמן

וטהרֹו לֹומר ּׁשהצר מה וטהרֹו ּבריתא ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָֻאֹותּה

ׁשּזּולת וז', ג' מּטעינת המצרע למעט ּבא ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּכי

טעּון ׁשאינֹו מת מּטמא וחמר קל ּדן הייתי ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

ז' ׁשּטעּון מצרע וז', ג' טעּון ּכן על ואף ְְְֵֶַַָָָֹז'

לֹומר ּתלמּוּד וז', ג' טעּון ׁשּיהיה ּדין ְְְִִֵֶֶַַָאינֹו

וקׁשיא ע"כ. לטהרֹו יסּפיק ּבזה ּפרּוׁש ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָוטהרֹו

ודרׁשנּו הּצרעת מן הּכתּוב ׁשאמר אחר ְְִִֶַַַַַַַַָָָָלי

למעט יצּדק לא הּנה מת, טמאת מן ְְְְִִֵֵֵֵַַַַֹֻֻלמעט

אינֹו זה ודין הּדין, מן ּבא ׁשהיה לצד ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא

ׁשּבזה וז' ג' ּבֹו אין ׁשהמצרע ּכׁשּנאמר ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאּלא

ּבדברי ּכאמּור וכּו' מצרע ּומה וחמר קל ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹיבֹוא

החזיק הּצרעת מן מאֹומרֹו ּכן אם ְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָהּבריתא,

ּבֹו אין המצרע ּכי עליה וחתם זֹו ּדעת ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

למעטֹו וטהרֹו לֹומר הצר לּמה ּומעּתה וז', ְְְְֲֲִֵַַַַָָָֻג'

ׁשאין לֹומר מהּכתּוב נתחּיבה ּכבר הרי וז' ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָמּג'

לֹומר לֹו היה אֹו הּצרעת. מן מאֹומרֹו וז' ג' ְְִֵַַַַָָָּבֹו

היה ולא וז' ג' המצרע צרי ׁשאין ְְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹוטהרֹו

טמא ּכי יֹודע ואני הּצרעת, מן לֹומר ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָצרי

לֹומר ּׁשהצר מּמה ּפעמים ז' צרי אין ְְִִִֵֵֶַַַָָֻמת

מת מּטמא הּבא וחמר הּקל לסּתר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹוטהרֹו

אם אּלא ּבא וחמר קל ואין וז' ג' ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹלהּזאת

והבן: אחד אּלא ּבמלּמד ּבא ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתאמר

‰‡¯�Âצּוה ׁשה' ׁשראינּו להיֹות ּכי לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְִִִִֵֶֶָָָ

הזּכיר ולא וז' ג' הּזאת מת ְְְְְִִֵַַַָֹֻּבטמאת

ּפעמים ז' צרעת ּבטמאת והזּכיר הּזאֹות ְְְְְִִִַַַַַָָָָֻּכּמה

טהרת ּכי לֹומר סברא יׁש וז', ג' הזּכיר ְְְְֳִִִֵַַָָָֹולא

מהּזאת יֹותר ּגדֹולה טהרה היא ההּזאֹות ְֳִִֵֵַַַַָָָָָרּבּוי

ּכן ּׁשאין מה ּפעמים ז' היֹותם לצד וז' ְְְֱִֵֵֶַַָָג'

זה ּוכפי ּפעמים, ב' אּלא ׁשאינם וז' ג' ְְְִִֵֶֶֶַָָָָהּזאֹות

יֹותר המצרע לטהרת ּתּקּון הּכתּוב ְְְֳִִִֵַַַָָָֹהצרי

לֹומר סברא ויׁש מת, טמאת טהרת ְְְֳִִֵֵַַַָָָֻמּתּקּון

יֹום ׁשל ּגדֹולה יֹותר היא הּימים מסּפר ְְֳִִִֵֶַַַָָָטהרת

ּׁשּמצינּו מה ּכן ואם לטהר, יסּפיק ּבלבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאחד

ּגדֹולה הדרגה היא וז' ג' מת ּבטמא הצרי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשה'

יתחּלקּו אּלּו סברֹות ּוב' ּפעמים, ז' ְְְְִִֵֵַַַָָָמהּזאת

ּגדֹול ׁשּיחׁשב חכם ויהיה חכמים, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹּבדעֹות

ּבטהרת מהּנאמר יֹותר המצרע ּבטהרת ְְְֱֱֳֳֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּנאמר

והּנה .להפ ׁשּיחׁשב חכם ויהיה מת, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹטמא

קל לדּון יבֹוא יֹותר וז' ג' טהרת ּכי ְְֳִֵֵַַַָָָלהחֹוׁשב

ּפעמים. ז' מת ּבטמא להצרי מהמצרע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹוחמר

ילמד חמּורה ּפעמים ז' טהרת ּכי ְְְֲֳִִִֵַַַָָָּולהחֹוׁשב

ּומעּתה וחמר. מּקל מת מּטמא וז' ג' ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלמצרע

טעּות להסיר הּמעּוטים ב' לֹומר הּכתּוב ְְִִִִֵַַַַָָָיתחּיב

אּלא אֹומר היה לא ואם ּוסברא. סברא ְְְִֵֶָָָָָָָָֹּכל

מת טמא למעט הּצרעת מן ׁשּיאמר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאחד

הּסֹובר סברת ּתבֹוא ּפעמים, ז' צרי ְְִִֵֵֶַַָָָָׁשאינֹו

ׁשּכנגּדֹו טעּות הּכתּוב הסיר ּבזה ּכי ְְִִֵֶֶֶַַָָָלֹומר

יֹותרוהצּד היא ּפעמים ז' הּזאת ּכי לֹומר יק ְְְִִִִִֵַַַָָ

וחֹוזר מת, ּבטמא ולא ּבמצרע ויׁשנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָֹֹּגדֹולה

אם וכן מת, מּטמא וז' ג' לֹו להביא ודן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָאני

ּדעּת ירחיק ׁשּלא ּוכדי וגֹו'. וטהרֹו אֹומר ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהיה

סברא למעט הּכתּוב יבֹוא אי לֹומר זה ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּדר

ׁשאמרּו ּתמצא הלא אמּתית, מ"ז)ׁשאינּה (ּברכֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֹ

הגם ּפרּוׁש קרא אמר עלי מקֹומֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָּבכּמה

ׁשּבא הּכתּוב יבאר ׁשהּתּנא הרי ,ּכ ּדעּתֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

הּכתּוב ׁשּיחּוׁש לּה מסּכמת ּדעּתֹו ׁשאין ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלסברא

והבן: ּכן ְֵֵֵַָלּסֹובר

È˙È‡¯Âזצוק"ל רֹוזאניׁש הר"י הּמפלא להרב ¿»ƒƒְְִַַָָָֻ

לּמל מׁשנה הּנכּבד חמץּבּספר (הלכֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ה"א) פ"ו למהּומּצה ּדֹומה אחת ּבריתא ׁשהביא ְְִֵֶַַַַַָָָָ

וזה י"א ּפרק ּכהנים ּבתֹורת ּדתניא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹּׁשּלפנינּו,

מּצה טעּון זה יֹום הּמּצֹות חג הּזה ְֶֶַַַַַָָָלׁשֹונם

ּומה ּבדין, ׁשהיה מּצה, טעּון הּסּכֹות חג ְְִֵֶַַַָָָָָֻואין

ׁשּטעּון זה מּצה טעּון סּכה טעּון ׁשאינֹו זה ִֵֶֶֶֶַָָָָָֻאם

הּזה לֹומר ּתלמּוד מּצה, ׁשּיטען ּדין אינֹו ְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻסּכה

י"ד ּבפרק וׁשם וכּו', מּצה טעּון הּמּצֹות ְְְֶֶַַַַָָָחג

טעּון זה הּסּכֹות חג הּזה לׁשֹונם וזה ְְְֶֶֶַַַַָָָֻּתניא

ּבדין, ׁשהיה סּכה, טעּון הּמּצֹות חג ואין ְְִֵֶַַַָָָָָֻֻסּכה

חג סּכה טעּון מּצה טעּון ׁשאינֹו ּזה ֵֶֶַַַָָָָֻּומה

ׁשּיטען ּדין אינֹו מּצה טעּון ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָֹהּמּצֹות

ואין סּכה טעּון זה הּזה לֹומר ּתלמּוד ְְֵֶֶַַַָָָֻֻסּכה,

ׁשּכתבנּו עצמם הּקׁשּיֹות הרב והקׁשה ְְְְְִִֶַַַַָָָָֻוכּו'.

הרב ספר מעל ּדרׁשּו מצרע, טהרת ְְְֳִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבּבריתֹות

ּדחּוקים, קצת ז"ל ּודבריו ּבזה. ּׁשּתרץ ְְְִֵֵֶֶַָָָָמה

הּפֹוסקים לכת ועֹוד)ּובפרט ׁשּסֹוברים(רמּב"ם ְְְְְְִִִֶַַַָָ

יעמדּו לא הּתֹורה מן ׁשּמּתר ּדאֹוריתא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּספק

ּולדעּתי ּבדבריו. למעּין הּׁשלֹום עליו הרב ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָּדברי

ׁשּבארנּו עצמֹו ּבּדר הּבריתֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָיתּבארּו

יציאת נס ּפרסּום ׁשּיׁש לצד ּכי והּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלמעלה,

נס מּפרסּום יֹותר אחת ּבבחינה ּבּסּכה ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֻמצרים

אדם ּפעמים הרּבה ּכי מּצה, ּבאכילת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּיׁש

סּכה מעׂשה ּכן ּׁשאין מה מּצה ּפּתֹו ֲִֵֵֵֵֶַַַָָֻאֹוכל

אחרת ּבחינה ּכן ּגם ּובפסח ּגדֹול. ּפרסּום ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁש



לה rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"k oey`x meil inei xeriy

(å)éðL-úàå æøàä õò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤§¤§¦¬
úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä|äiçä øtvä ©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´©¦´Ÿ©«©À̈

:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«
i"yx£d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡∑ּכרּוכים והאזֹוב העץ אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא עּמהם, אֹוגדּה ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

יכֹול, לׁשלׁשּתן. אחת קיחה ואתֿהאזב", הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז "ואתֿעץ ׁשּנאמר: ּכענין הּזהֹורית, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיחד
את החזיר החּיה", הּצּפֹור ואת אֹותם "וטבל לֹומר: ּתלמּוד טבילה? ּבכלל ּתהא לא ּכן אגּדה, ּבכלל ׁשאינּה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻּכׁשם

טבילה לכלל .הּצּפֹור ְְִִִַָָ

(æ)Bøäèå íéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®§¦´£½
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLåהחיים אור §¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

„‡¯Ê‡ו ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎ�c ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈ�ÓÊז Ú·L ‡˙e¯È‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאין ּכן מּגידים הּדברים ּומׁשמעּות ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָיעׂשּו,

וחמר קל ועֹוד לּכהן. לכבֹוד אּלא לעּכּוב ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹזה

הּכתּוב אמר וכּו' הּצּפרים ּׁשּלּוח ּומה ְְֳִִִִַַַַַַָָָהּדברים

ּומצות לקיחה מצות ׁשּכן מּכל מעּכב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

לא ּבכהן הּׁשחיטה ּגם ׁשאמר ורּבי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשחיטה.

ּדרׁשת מּכח אּלא וׁשחט הּכהן וצּוה ּפסּוק ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמּכח

להּזאה ּדֹומה היא הּׁשחיטה ׁשּגם הּמצרע ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּתֹורת

הּׁשחיטה ׁשּכלל ראׁשֹון ּתּנא והּוא ְְְְִִִֶַַַַַָָָותגלחת,

והּזאה: ּתגלחת ְְִִַַַָָעם

B‚Â'.ז) ˙Ú¯v‰ ÔÓ ¯‰hn‰ ÏÚ ‰f‰Âצרי ¿ƒ»««ƒ«≈ƒ«»««¿ִָ

לֹומר הצר לּמה ‰Ú¯v˙לדעת ÔÓאחר ְַַַַָָָֻƒ«»««ַַ

זֹו ׁשהּזאה לצד ּכי ואּולי הּכתּוב. מדּבר ְְְִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבֹו

ׁשּפסקה ּכּיֹום אּלא ּבהחלט אֹותֹו מטהרת ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאינּה

ז' לספירת הּוא צרי ועדין זֹובה מּדם ְֲִִִִִַַַַָָָָזבה

ספרֹו ימי ׁשּכל ותמצא זב, טמאת ּכדין ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻימים

מן הּמּטהר אמר לזה הּטמאה, אב הּוא ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻעדין

טמאת מן ולא הּצרעת, מּגּוף ּפרּוׁש ְְִִֵַַַַַַַָָֹֻהּצרעת

הּׁשביעי בּיֹום והיה לבּסֹוף אמר ולזה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָהּצרעת,

ספרֹו ׁשּבימי למדּת הא ּבגדיו את וכּבס ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָוגֹו'

הּטמאה, אב הּוא והּנה ּבגדים מטּמא ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻהיה

ׁשל מּגּופֹו אּלא נטהר אינֹו ּכי הֹודיע ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָולזה

ליׁשב צרי מהּצרעת ׁשּנטהר ואחר ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָצרעת

ימים: ז' ְְִָָֻּבטמאתֹו

˙¯B˙·eמן לֹומר הצר לּמה ּדרׁשּו ּכהנים ¿«ְְֲִִַַָָָֹֻ

הּכתּוב, מדּבר ׁשּבֹו ּכיון ְֵֵֶַַַַַָָָהּצרעת

הצר ּכי טמאואמרּו למעט הּצרעת מן לֹומר ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֻ

ּדן ׁשהייתי מּׁשּום ּפעמים, ז' יטען ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמת

על ואף וז' ג' טעּון ׁשאינֹו מּמצרע וחמר ְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹקל

וז' ג' ׁשּטעּון מת טמא ּפעמים, ז' טעּון כן ְְְִִֵֵֵֶָָָּפי

לֹומר ּתלמּוד ּפעמים, ז' טעּון ׁשּיהיה ּדין ְְְִִִֵֶֶַַָָאינֹו

ּבסֹוף עֹוד ודרׁשּו מת. מּטמאת ולא הּצרעת ְְְְְִִֵַַַַָָֹֻמן

וטהרֹו לֹומר ּׁשהצר מה וטהרֹו ּבריתא ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָֻאֹותּה

ׁשּזּולת וז', ג' מּטעינת המצרע למעט ּבא ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּכי

טעּון ׁשאינֹו מת מּטמא וחמר קל ּדן הייתי ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

ז' ׁשּטעּון מצרע וז', ג' טעּון ּכן על ואף ְְְֵֶַַָָָֹז'

לֹומר ּתלמּוּד וז', ג' טעּון ׁשּיהיה ּדין ְְְִִֵֶֶַַָאינֹו

וקׁשיא ע"כ. לטהרֹו יסּפיק ּבזה ּפרּוׁש ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָוטהרֹו

ודרׁשנּו הּצרעת מן הּכתּוב ׁשאמר אחר ְְִִֶַַַַַַַַָָָָלי

למעט יצּדק לא הּנה מת, טמאת מן ְְְְִִֵֵֵֵַַַַֹֻֻלמעט

אינֹו זה ודין הּדין, מן ּבא ׁשהיה לצד ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא

ׁשּבזה וז' ג' ּבֹו אין ׁשהמצרע ּכׁשּנאמר ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאּלא

ּבדברי ּכאמּור וכּו' מצרע ּומה וחמר קל ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹיבֹוא

החזיק הּצרעת מן מאֹומרֹו ּכן אם ְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָהּבריתא,

ּבֹו אין המצרע ּכי עליה וחתם זֹו ּדעת ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

למעטֹו וטהרֹו לֹומר הצר לּמה ּומעּתה וז', ְְְְֲֲִֵַַַַָָָֻג'

ׁשאין לֹומר מהּכתּוב נתחּיבה ּכבר הרי וז' ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָמּג'

לֹומר לֹו היה אֹו הּצרעת. מן מאֹומרֹו וז' ג' ְְִֵַַַַָָָּבֹו

היה ולא וז' ג' המצרע צרי ׁשאין ְְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹוטהרֹו

טמא ּכי יֹודע ואני הּצרעת, מן לֹומר ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָצרי

לֹומר ּׁשהצר מּמה ּפעמים ז' צרי אין ְְִִִֵֵֶַַַָָֻמת

מת מּטמא הּבא וחמר הּקל לסּתר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹוטהרֹו

אם אּלא ּבא וחמר קל ואין וז' ג' ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹלהּזאת

והבן: אחד אּלא ּבמלּמד ּבא ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתאמר

‰‡¯�Âצּוה ׁשה' ׁשראינּו להיֹות ּכי לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְִִִִֵֶֶָָָ

הזּכיר ולא וז' ג' הּזאת מת ְְְְְִִֵַַַָֹֻּבטמאת

ּפעמים ז' צרעת ּבטמאת והזּכיר הּזאֹות ְְְְְִִִַַַַַָָָָֻּכּמה

טהרת ּכי לֹומר סברא יׁש וז', ג' הזּכיר ְְְְֳִִִֵַַָָָֹולא

מהּזאת יֹותר ּגדֹולה טהרה היא ההּזאֹות ְֳִִֵֵַַַַָָָָָרּבּוי

ּכן ּׁשאין מה ּפעמים ז' היֹותם לצד וז' ְְְֱִֵֵֶַַָָג'

זה ּוכפי ּפעמים, ב' אּלא ׁשאינם וז' ג' ְְְִִֵֶֶֶַָָָָהּזאֹות

יֹותר המצרע לטהרת ּתּקּון הּכתּוב ְְְֳִִִֵַַַָָָֹהצרי

לֹומר סברא ויׁש מת, טמאת טהרת ְְְֳִִֵֵַַַָָָֻמּתּקּון

יֹום ׁשל ּגדֹולה יֹותר היא הּימים מסּפר ְְֳִִִֵֶַַַָָָטהרת

ּׁשּמצינּו מה ּכן ואם לטהר, יסּפיק ּבלבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאחד

ּגדֹולה הדרגה היא וז' ג' מת ּבטמא הצרי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשה'

יתחּלקּו אּלּו סברֹות ּוב' ּפעמים, ז' ְְְְִִֵֵַַַָָָמהּזאת

ּגדֹול ׁשּיחׁשב חכם ויהיה חכמים, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹּבדעֹות

ּבטהרת מהּנאמר יֹותר המצרע ּבטהרת ְְְֱֱֳֳֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּנאמר

והּנה .להפ ׁשּיחׁשב חכם ויהיה מת, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹטמא

קל לדּון יבֹוא יֹותר וז' ג' טהרת ּכי ְְֳִֵֵַַַָָָלהחֹוׁשב

ּפעמים. ז' מת ּבטמא להצרי מהמצרע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹוחמר

ילמד חמּורה ּפעמים ז' טהרת ּכי ְְְֲֳִִִֵַַַָָָּולהחֹוׁשב

ּומעּתה וחמר. מּקל מת מּטמא וז' ג' ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלמצרע

טעּות להסיר הּמעּוטים ב' לֹומר הּכתּוב ְְִִִִֵַַַַָָָיתחּיב

אּלא אֹומר היה לא ואם ּוסברא. סברא ְְְִֵֶָָָָָָָָֹּכל

מת טמא למעט הּצרעת מן ׁשּיאמר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאחד

הּסֹובר סברת ּתבֹוא ּפעמים, ז' צרי ְְִִֵֵֶַַָָָָׁשאינֹו

ׁשּכנגּדֹו טעּות הּכתּוב הסיר ּבזה ּכי ְְִִֵֶֶֶַַָָָלֹומר

יֹותרוהצּד היא ּפעמים ז' הּזאת ּכי לֹומר יק ְְְִִִִִֵַַַָָ

וחֹוזר מת, ּבטמא ולא ּבמצרע ויׁשנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָֹֹּגדֹולה

אם וכן מת, מּטמא וז' ג' לֹו להביא ודן ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָאני

ּדעּת ירחיק ׁשּלא ּוכדי וגֹו'. וטהרֹו אֹומר ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהיה

סברא למעט הּכתּוב יבֹוא אי לֹומר זה ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּדר

ׁשאמרּו ּתמצא הלא אמּתית, מ"ז)ׁשאינּה (ּברכֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֹ

הגם ּפרּוׁש קרא אמר עלי מקֹומֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָּבכּמה

ׁשּבא הּכתּוב יבאר ׁשהּתּנא הרי ,ּכ ּדעּתֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

הּכתּוב ׁשּיחּוׁש לּה מסּכמת ּדעּתֹו ׁשאין ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלסברא

והבן: ּכן ְֵֵֵַָלּסֹובר

È˙È‡¯Âזצוק"ל רֹוזאניׁש הר"י הּמפלא להרב ¿»ƒƒְְִַַָָָֻ

לּמל מׁשנה הּנכּבד חמץּבּספר (הלכֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ה"א) פ"ו למהּומּצה ּדֹומה אחת ּבריתא ׁשהביא ְְִֵֶַַַַַָָָָ

וזה י"א ּפרק ּכהנים ּבתֹורת ּדתניא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹּׁשּלפנינּו,

מּצה טעּון זה יֹום הּמּצֹות חג הּזה ְֶֶַַַַַָָָלׁשֹונם

ּומה ּבדין, ׁשהיה מּצה, טעּון הּסּכֹות חג ְְִֵֶַַַָָָָָֻואין

ׁשּטעּון זה מּצה טעּון סּכה טעּון ׁשאינֹו זה ִֵֶֶֶֶַָָָָָֻאם

הּזה לֹומר ּתלמּוד מּצה, ׁשּיטען ּדין אינֹו ְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻסּכה

י"ד ּבפרק וׁשם וכּו', מּצה טעּון הּמּצֹות ְְְֶֶַַַַָָָחג

טעּון זה הּסּכֹות חג הּזה לׁשֹונם וזה ְְְֶֶֶַַַַָָָֻּתניא

ּבדין, ׁשהיה סּכה, טעּון הּמּצֹות חג ואין ְְִֵֶַַַָָָָָֻֻסּכה

חג סּכה טעּון מּצה טעּון ׁשאינֹו ּזה ֵֶֶַַַָָָָֻּומה

ׁשּיטען ּדין אינֹו מּצה טעּון ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָֹהּמּצֹות

ואין סּכה טעּון זה הּזה לֹומר ּתלמּוד ְְֵֶֶַַַָָָֻֻסּכה,

ׁשּכתבנּו עצמם הּקׁשּיֹות הרב והקׁשה ְְְְְִִֶַַַַָָָָֻוכּו'.

הרב ספר מעל ּדרׁשּו מצרע, טהרת ְְְֳִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבּבריתֹות

ּדחּוקים, קצת ז"ל ּודבריו ּבזה. ּׁשּתרץ ְְְִֵֵֶֶַָָָָמה

הּפֹוסקים לכת ועֹוד)ּובפרט ׁשּסֹוברים(רמּב"ם ְְְְְְִִִֶַַַָָ

יעמדּו לא הּתֹורה מן ׁשּמּתר ּדאֹוריתא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּספק

ּולדעּתי ּבדבריו. למעּין הּׁשלֹום עליו הרב ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָּדברי

ׁשּבארנּו עצמֹו ּבּדר הּבריתֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָיתּבארּו

יציאת נס ּפרסּום ׁשּיׁש לצד ּכי והּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלמעלה,

נס מּפרסּום יֹותר אחת ּבבחינה ּבּסּכה ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֻמצרים

אדם ּפעמים הרּבה ּכי מּצה, ּבאכילת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּיׁש

סּכה מעׂשה ּכן ּׁשאין מה מּצה ּפּתֹו ֲִֵֵֵֵֶַַַָָֻאֹוכל

אחרת ּבחינה ּכן ּגם ּובפסח ּגדֹול. ּפרסּום ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
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ּובזמּנֹו ּבעּתֹו הּנס ּפרסּום יֹותר ׁשהּוא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַיׁש

לֹו ׁשּתהיה חכם ויבֹוא ּבניסן, ּבט"ו ְְְְִִֶֶֶָָָָׁשהּוא

ּגדֹול ׁשהּוא סּכה נס ּפרסּום להגּדיל ְְְְִִֵֶַַָָָָֻהּסברא

לּסּכה וחמר קל וידּון מּצה, אכילת ְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻמּפרסּום

ׁשּלא הּמּצֹות חג ּומה ויאמר מּצה, ְְֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּטעּונה

ּפנים ּכל על ּפרסּום ּכ ּכל ה' ּבֹו ְְִִִִַָָָָהצרי

ּכל על הּצרי ּדבר ׁשהּוא לצד ּבמּצה ְְְִִֶַַַַָָָָָחּיבֹו

אינֹו ּגדֹול ּפרסּום ׁשהּוא ׁשראינּו סּכה ְִִִֵֶֶָָָָֻּפנים,

הּמּצֹות, חג הּזה לֹומר ּתלמּוד מּצה, ׁשּצרי ְִִֶֶַַַַַַַָָּדין

ּכי ויאמר ּבהפ ׁשּתדּון אחרת סברא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹותבֹוא

ּׁשּמעט מּמה ׁשּכנגּדֹו סברא ודחה נצח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדידיה

הּמּצה הּוא הּפרסּום ועּקר מּצה ּבּה ׁשאין ְְִִֵֶַַַַַָָָָֻסּכה

מּסּכה וחמר ּבקל ּבפסח סּכה לחּיב ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוידּון

כן ּפי על ואף מּצה ה' ּבּה הצרי ְְִִִֵֶַַַָָֹׁשּלא

הּסּכֹות חג הּזה לֹומר ּתלמּוד סּכה, ְְִִֶַַַַַָֻֻהצרי

הּסברֹות, לב' הּמעּוטין ּדֹורׁש ׁשהּתּנא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָותדע

אי הּתּנא, ׁשעׂשה ראׁשֹון וחמר ּבקל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבהעיר

אם יֹודע אינֹו ועדין וחמר קל מּפיו ֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹהֹוציא

ּׁשּפרׁשּתי ּובּמה ׁשנים, אֹו אחד אּלא טעּון ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאינֹו

ּבעל הּגדֹול הרב ּׁשּכתב ּומה נכֹון. על ֶַַַַַַַָָָָָיבֹוא

מקֹום ּבאיזה יֹודעים היינּו ׁשּלא לּמל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹמׁשנה

ׁשחג אֹומרים היינּו ּומּספקה וחמר הּקל ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹנאמר

מּצה טעּון הּסּכֹות וחג סּכה טעּון ְַַַַַָָָָֻֻהּמּצֹות

ׁשאין ּכיון ּכי מכרחים, ז"ל ּדבריו אין ְְִִֵֵֵֶָָָָֻע"כ.

יכֹול ׁשאינ לצד וחמר קל לדּון יכֹול ְְֵֶֶַַַָָָָָֹאּתה

מי ּכי זה אּלא טעּון ׁשאינֹו זה ּומה ִִֵֶֶֶֶַַָָלֹומר

ּתדּון ודלמא זה אּלא טעּון ׁשאינֹו ל ְְְִֵֶֶֶַָָָָָאמר

לּצד וכן ב', טעּון ויהיה להפ וחמר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּקל

מהּטעם וחמר הּקל לעׂשֹות יכֹול אני אין ֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהאחר

ּתדּון ולא ּבׁשּלֹו אחד ּכל יעמד ּומעּתה ְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹֹעצמֹו,

קל לֹומר ּפן ׁשּיׁש ׁשּתאמר לא אם וחמר, ִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹקל

וחמר הּקל לֹומר ּפן ויׁש אחד מּצד ְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוחמר

והּוא הּצדדין, לב' הּכתּוב וחׁש אחר ְְְְִִֵַַַַָָָמּצד

ׁשּפרׁשּתי: ְִֵֶֶֶַַהּדר

B‚Â'.ח) ¯‰hn‰ ÒaÎÂּכּבּוס לדעת צרי ¿ƒ∆«ƒ«≈¿ִִַַָָ

ּבימי ּבגדים מטּמא ׁשעֹודּנּו ּכיון לּמה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָזה

ּׁשּפרׁשּתי למה וגם ז')ספרֹו, טמאה(ּפסּוק ּכי ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ

הּצרעת הפסקת היא עליו ּבגדיו ׁשּמכּבס ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָזֹו

ּפי על אף הּצרעת, מן מאֹומרֹו ׁשּדּיקּתי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָּכמֹו

אֹותם. מטּמא ועֹודּנֹו ּבגדיו יכּבס לא ְְְְֵֵֵֶַַָָָֹכן

לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו מצאתי ּכהנים ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹּובתֹורת

ּבגדים ׁשּמטּמא ללּמד אם ללּמד ּבא מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכּבס

אחד אּלא וכּו', ספרֹו מּבימי וחמר קל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמּגע

ּבמּגע מּלטּמא ואחד ּומֹוׁשב מׁשּכב ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמּלטּמא

אמר זה ּוכפי ׁשּפסקהÒaÎÂע"כ. לֹומר וגֹו' ְִֶַָ¿ƒ∆ְְֶַָָ

ּדרׁשת הכרח עּקר והּנה ּומֹוׁשב. מׁשּכב ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאת

ולא קׁשיתינּו, מּכח אּלא אינה ּכהנים ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻּתֹורת

זּולת ּכי ּפׁשיטּותּה, לצד לפרׁשּה ְְְְְְִִַַָָָֻהצרכּו

הכרח, ללּמד ּבא מה אֹומרֹו הכרח אין ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻקׁשיתנּו

לעצמֹו ּבא ּדלמא ללּמד ׁשּבא לנּו אמר מי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכי

מהּצרעת ׁשּנטהר יֹום ּבגדיו לכּבס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּצרי

ׁשּצּוה ׁשּמצינּו ּכמֹו ימים ז' ספירת ּגמר ְְְְִִִִֶֶַַָָָויֹום

ּבּיֹום ּבׂשרֹו ּכל ולרחץ ׂשערֹו ּכל לגּלח ְְְְְִֵַַַָָָָֹה'

ה' צּוה כן ּכמֹו הּספירה ימי וסֹוף ְְְְְִִִֵֵֶַָָָׁשּנטהר

ׁשּלא היא קׁשיתֹו עּקר וּדאי אּלא הּכּבּוס. ְִִִֶֶַַַַַָָֹֻעל

ּבהכרח ולזה ּבגדים, מטּמא עדין אם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיכּבס

ולזה ּדבר ללּמד אּלא ּבא ׁשּלא אֹומר ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּתה

וחמר קל וכּו' ללּמד אם ללּמד ּבא מה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹאמר

וכּו': ותרץ ְְֵֵהּוא

È˙È‡¯Âלטּמא ּגרסת למחק ׁשּכתב הּלל לרּבנּו ¿»ƒƒְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ׁשאמרּו ההּוא מּכח ּומֹוׁשב ְְִִֶַַָָָֹמׁשּכב

ּדברים ס"ז:)ּבאּלּו מּמצרע(ּפסחים חמּור ּדזב ְְְְְִִִֵָָָָָֹ

ּבביאה. לטּמא וגֹורם ּומֹוׁשב, מׁשּכב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשּמטּמא

ּכן ּגם ּבריתֹות ּכּמה למחק צרי ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹולדבריו

ׁשהמצרע ּדקּתני ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹהּבאים

הרב ּדבריו ּדחה ּוכבר ּומֹוׁשב. מׁשּכב ְְְְִֵַַָָָָָָָָמטּמא

סמיכה. אחריה ׁשאין ּבדחּיה אהרן קרּבן ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבעל

מּמצרע, חמּור ׁשהּזב ּדברים ּבאּלּו ּׁשאמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּומה

מטּמא זב ׁשל ספרֹו ׁשּבימי האמת ּכפי הּוא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכן

אינֹו מצרע ׁשל ספרֹו וימי ּומֹוׁשב ְְְִִֵֵֶָָָָֹמׁשּכב

ׁשּלמדנּו הּדבר והּוא ּומֹוׁשב, מׁשּכב ְְְְִֵֶַַַָָָָָמטּמא

ּפסקּו וכן ּפעמים ב' הּמּטהר וכּבס ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמאֹומרֹו

ּכּון לא הּלל ורּבנּו הּפֹוסקים, וכל ְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹרמּב"ם

הּנכֹון: אל ֶֶַָָּבזה

ıÁ¯Â.'B‚Â ÌÈnaוזה אמרּו ּכהנים ּבתֹורת ¿»«««ƒ¿ְְְֲִֶַָֹ

והלא מקוה, ּבמי אפּלּו ּבּמים ְְְֲֲִִִֵֶַַַָֹלׁשֹונם

טעּון חּיים מים הּזית טעּון ׁשאינֹו זב הּוא ִִִֵֶַַַַָָָָּדין

ּתלמּוד וכּו'. ׁשּטעּון מצרע חּיים מים ְְְִִִֶַַַַָָֹּביאת

ּפׁשט ע"כ. וכּו' אפּלּו ּבּמים ורחץ ְְְֲִִַַַַַָלֹומר

ׁשּלא ּבּמים ּתבת יּתּור ׁשּדֹורׁשים הּוא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּדבריהם

ּבעל ּפרׁש וכן ורחץ, אּלא לֹומר צרי ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה

וקׁשה אהרן. הּכתּובקרּבן מעט ּכבר והלא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּכדתניא זב, ּבפרׁשת ּבמצרע חּיים מים ְְְְִִִִַַַַַַָָָָָֹּביאת

י"ג)ׁשם ּבמים(ט"ו ּבׂשרֹו ורחץ ּכהנים ּבתֹורת ְְְְֲִִַַַָָָֹ

טעּון המצרע ואין חּיים מים טעּון הּזב ְְִִִֵַַַַַָָָָֹחּיים

וכּו' הּזב אם ּומה הּוא ּדין והלא חּיים, ְֲִִִִַַַַָָֹמים

טעּון הּזב חּיים ּבמים ּבׂשרֹו לֹומר ְְְִִַַַַַָָָּתלמּוד

ּכי מׁשמע ע"כ, וכּו' טעּון המצרע ואין ְְְְְִֵַַָָָֹוכּו'

הרב ּפרׁש וכן ּכן, ּדֹורׁש ּבׂשרֹו ּתבת ְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָמּיּתּור

לֹומר הצר לּמה ּכן אם אהרן, קרּבן ְְֲִֵַַַַַַָָָֹֻּבעל

הּתּנא ּדרׁשת עּקר ּכי לֹומר ואפׁשר ְְְִִִֶַַַַַַַָָָּבּמים.

לרּבֹות ּדֹורׁש מּמּנּה ּבּמים ּתבת מּיּתּור ְִִִִֵֵֶַַַַָהּוא

ּבגדיו, למעט אצטרי ּבׂשרֹו ותבת מקוה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָמי

ּומה ּכהנים, ּבתֹורת ּכן ּגם ׁשם ׁשּדרׁש ְְֲִֵֶַַַַָָֹּכמֹו

ּבמצרע, חּיים מים מעּוט לּה ּכן ּגם ְִִִֵֶַַַַַָָָֹּׁשסמ

לא ּובזה ּבּמים, ּתבת יּתּור על וסמ ְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּבאּגב,

ּדרׁשֹות. ב' ּבׂשרֹו, מּתבת ּדֹורׁש לּמה ְְְִֵֵַַָָָָָקׁשיא

ּׁשּלא מּמה ּדֹורׁש ּכי ּפרׁש אהרן קרּבן ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹּובעל

אין ולדברנּו ּבׂשרֹו, ואמר הּזב ורחץ ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָאמר

ּכהנים ּבתֹורת ּׁשּדרׁשּו ּומה לזה. צריכין ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹאנּו

ּבּפסּוק צו כ"א)ּבפרׁשת ּבּמים(ו' וׁשּטף ּומרק ְְִַַַַַַָָָָֹֻ

לׁשֹונם וזה חּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה ּבכלי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָהאמּור

ּכל ּבּמים לֹומר ּתלמּוד סאה ּבמ' יכֹול ְְְְִַַַַָָָָֻוׁשּטף

אין ע"כ. ּבמזּוג ולא ּביין ולא ּבּמים ְְְְִִֵֵֶַַָָֹֹׁשהן,

ליּתּור ּבחּטאת האמּור ּבּמים יּתּור ְְְִִִַַַָָָָלדּמֹות

ּבּמים אמר לא אם ׁשם ּכי ּכאן, האמּור ִִִִַַַַָָָָָָֹּבּמים

מקוה מי סאה מ' אּלא מצריכֹו הייתי ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹלא

לֹומר חּיים מים ׁשּצרי לֹומר צד לנּו ִִִֵֶֶַַַַַָָׁשאין

למעט ׁשּבא לֹומר ּומכרח למעטֹו הּכתּוב ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּבא

האמּור ּבּמים ּכן ּׁשאין מה סאה, מ' ׁשל ְִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופן

חּיים מים ׁשּצריכין לֹומר צד ׁשּיׁש ּכיון ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכאן

חּיים, מים למעט ליה ׁשּדינן ּבּמים יּתּור ְִִִִִֵֵַַַַַָָָּובא

להביא עליו סאה מ' ׁשּממעט לֹומר ְְְְִֵֶַַַָָָָָוהּבא

ּבּמים לדרׁש ׁשם ּׁשהֹוסיף ּומה מּנין. ְְִִִִִֶַַַָָָָראיה

ולא מהּמׁשמעּות אּלא זה אין וכּו', ּבּיין ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹולא

הענין יּׁשּוב זה ׁשאחר ּפסּוק ועּין ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמהּיּתּור,

אחר: ְֵֶַֹּבאפן

ÌÈna.ט) B¯Na ˙‡ ıÁ¯Âלּמה לדעת צרי ¿»«∆¿»««ƒִַַָָָָ

ז"לB¯Na,אמר ׁשּדרׁשּו ּׁשּמצינּו מה לפי ַָ¿»ְְִִֶֶַָָ

ּבּזב ּׁשּכתּוב י"ג)ּבּמה לּמה(ט"ו ּבׂשרֹו ורחץ ְְֶֶַַַָָָָָָ
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i"yx£˙Á‡ ‰N·ÎÂ∑לחּטאת.ÌÈ�¯NÚ ‰LÏLe∑טעּונין מצרע ׁשל ואׁשמֹו ׁשחּטאתֹו הּללּו, ּכבׂשים ׁשלׁשה לנסּכי ¿«¿»««ְַָ¿…»∆¿…ƒְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
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„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבגדיו, ּולמעט מצרע למעט ודרׁשּו ּבׂשרֹו ְְְְְְְֵֵַַַָָָָָָֹאמר

האמּור ּבׂשרֹו ּביּתּור יצּדקּו לא הּללּו ּדרׁשֹות ְְְְְִַָָָָָֹֻב'

אמר לּמה ּגם יצּדקÌÈnaּכאן. לא וכאן יתרה ַַָָָָ««ƒְְְֵַָָֹֻ

ּבטהרה ּכי מּׁשּום ראׁשֹון, ּבפסּוק ּׁשּדרׁשּו ְְְֳִִִֶַָָָָמה

חּיים מים להצריכֹו לטעֹות לנּו היה ְְְִִִִִַַַָָָָראׁשֹונה

ב' ּובטהרה חּיים מים ּבהּזאתֹו ּׁשּיׁש ְְֳִִִֵֶַַַַָָָָמּמה

ּבאת ואם חּיים. מים ּבּה לדּון מקֹום לנּו ְִִִֵַַָָָָָָאין

הּוא, אחד ענין המצרע טהרת ׁשּכל אםלֹומר ְְֳִִֶֶַַַָָָָָֹ

ּבטהרה אפּלּו חּיים מים מעט ּכבר הרי ְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַָָָּכן

מּׁשּום לֹומר ויׁש חּיים. מים להדיא ּבה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

לא ולֹומר לחלק הּדין לבעל מקֹום ְְֲִֶַַַַַָָָֹֹׁשהיה

אּלא מהמצרע חּיים מים ּביאת הּכתּוב ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמעט

מּטמאתֹו ּבּה עֹולה ׁשאין ראׁשֹונה ְְֳִִֵֶֶָָָָָֻלטהרה

טהרה אבל מּטמאתֹו לחלּוטין ׁשּנטהר ְְְֲֲֳִִִֶַָָָָָָֻּכזב

ּכטהרת לחלּוטין מּטמאתֹו ּבּה ׁשעֹולה ְְְֲֳִִִֶֶַַָָָָֻׁשנּיה

מהּזב יּגרע ׁשּלא ּבמקֹומֹו ּדן אני עדין ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹזב

זֹו ׁשּבטהרה והגם חּיים, מים ּביאת ְְֲֳִִִִֶַַַַַָָָוצרי

הּקל ּכח ׁשהּוא חּיים מים הּזאת ּבּה ִִֵֶַַַַַַַָָֹאין

אחד ענין המצרע טהרת כן ּפי על אף ְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹוחמר,

לֹומר ּתלמּוד ּכּלה לֹומרÌÈnaהּוא ב' ּפעם ְַַָֻ««ƒַַַ

צרי אין טמאה מּכל הּמעלהּו ּבטהרה ְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשאפּלּו

לֹומר ודקּדק ּכזב, חּיים מים B¯Naּביאת ְְְִִִִֵַַַַָ¿»

מים ּביאת ׁשּצרי ּבּזב הּמׁשּפט ּבא ְִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשעליו

אֹומר הייתי ּכאן ּבׂשרֹו זכרֹון וזּולת ְְְִִִִֵַַָָָחּיים,

ּבׂשרֹו אבל לכליו אּלא חּיים מים מעט ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ׁשּכליו והגם מהּזב, וחמר ּבקל נּדֹון ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעֹודּנּו

הּכתּוב ׁשּיצר מהּזב וחמר ּבקל ּבאים ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאינם

נאמר מהּזב וחמר קל לדּון ּוכׁשּנבֹוא ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלמעטם

הּנּדֹון מה ּכּנּדֹון להיֹות הּדין מן לבא ְְִִִִִַַַַַָּדּיֹו

יׁש עדין כן ּפי על אף וכּו', ּכליו ולא ְְֲִִֵֵֵַַַָֹּגּופֹו

ׁשּמצינּו ּכיון ולֹומר לסּבר להּבא לחּוׁש ְְְִִֵֶַַָָָָָֹמקֹום

צריכין ּכליו ּגם חּיים, מים ּבהּזאתֹו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָׁשהצרי

לֹומר ּתלמּוד חּיים ÌÈnaמים B¯Na ıÁ¯Â ְִִַַַַ¿»«¿»««ƒ

ּבׂשרֹו: אפּלּו מקוה ּבמי ׁשעֹולה לֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָיתרה

Ì‡Â¯Ó‡zּבּמים ּבׂשרֹו ורחץ הּכתּוב יאמר ¿ƒ…«ְְִַַַַַָָָֹ

אחר. ּבפסּוק ּבּמים לֹומר יצר ְְְִֵַַַַַָֹֻולא

ּביאת הּכתּוב מעט לא אֹומר ׁשהייתי ִִִִִֵֵֶַַָָֹמּׁשּום

מׁשּפט ּבּה ׁשאין ב' ּבטהרה אּלא חּיים ְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָמים

ראׁשֹונה טבילה ּכן ּׁשאין מה חּיים מים ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּזאת

עדין חּיים מים הּזאת ה' ׁשהצרי ְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּמצינּו

ּבּמים. לֹומר ּתלמּוד מּזב וחמר קל ּדן ְֲִִִֶַַַַַָָָֹאני

לֹומר יכֹולין אנּו אין ּכי זה על להקׁשֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָואין

ׁשאין מּׁשּום ב' ּבטהרה אּלא הּמעּוט ּבא ְֳִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

וחמר קל מּׁשּום אּלא חּיים מים הּזאת ִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבּה

ּכל ּתאמר אם אּלא חל אינֹו וחמר ְִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהּקל

חּיים מים ּומׁשּפט היא אחת המצרע ְְֳִִִִַַַַַַַָָֹטהרת

לדּון יסּובב א' ּבטהרה ּבמצרע הּכתּוב ְְְֳֶַַַַָָָָָָֹׁשאמר

ּכׁשּבא ּכן ואם ב' טהרה על אפּלּו וחמר ְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָֹקל

א' ּבטהרה ּגם ּבא ּכאּלּו ב' ּבטהרה ְְְֳֳִִַַָָָָָהּמעּוט

אֹומר ׁשהייתי קׁשיא, אינּה זֹו ,צרי היה ְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֻולא

ב' ּבטהרה אּלא הּכתּוב מעט ּׁשּלא מּמה ְֳִִִֵֶֶַַָָָָֹּכי

ׁשהייתי סברא לי עקר ּבזה א' ּבטהרה ְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָֹולא

היא אחת המצרע טהרת ׁשּכל והייתיאֹומר ְְֳִִִֵֶַַַַָָָָֹ

טבילֹות ּבב' חּיים מים ּביאת ּבמצרע ְְְְִִִִִִַַַַָֹמצרי

למעט ב' ּבטבילה ּבּמים ּבׂשרֹו לֹומר ְְְְִִִֵַַַַַָָּתלמּוד

מיחד וחמר הּקל והּניח חּיים מים ְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֻּביאת

ּבּמים לֹומר ּתלמּוד ּדוקא, ראׁשֹונה ְְְִִִִַַַַַָָָלטבילה

ׁשּיׁש ראׁשֹונה טבילה ׁשאפּלּו ראׁשֹונה ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָּבטבילה

מים ּביאת צריכה אין חּיים מים הּזאת ְִִִִִֵַַַַַַָָָּבּה

ב' ׁשּבטבילה לֹומר לנּו יׁש עדין אּלא ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָחּיים.

לא ראׁשֹונה טבילה אבל ּבׂשרֹו ׁשּממעט ְְְֲִִֵֶַָָָָֹהּוא

לא אם ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ּבׂשרֹו להדיא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹמעט

מֹוכיחֹות וידים ב', ּבפסּוק ּבׂשרֹו אֹומר ְְְִִֵַָָָָָהיה

ּבׂשרֹו לֹומר הּכתּוב ּׁשּדקּדק מּמה הּדבר ְְִִֵֶַַַַַָָָָעל

מראה זה הרי ראׁשֹונה ּבטהרה ולא ב' ְְְְֲֳֳִֵֶֶַָָָָָֹּבטהרה

חּיים מים ּביאת צרי א' ּבטהרה ּכי ְְְֳִִִִִֶַַַַָָָּבאצּבע

לדרׁש ּׁשהצרכּו למה ּבאנּו ּומעּתה ְְְְְִִֵֶַַָָָֻלבׂשרֹו.

ּבׂשרֹו למעט ׁשּבא ּבזב הּכתּוב ׁשאמר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָמּבׂשרֹו

ּכבר והלא הצר לּמה והקׁשינּו מצרע ְְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹֻׁשל

ּכי קׁשיא אין מעּתה ּבּמים, מּתבת ְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻנתמעט

ּגּופֹו, טבילת ּגם למעט ּכן ּגם זה מעּוט ְְִִִֵֵֶַַַַָצרי

מּתבת ּגּופֹו ׁשעל הּמעּוט הּתּנא ּׁשּקבע ִִֵֶֶַַַַַַַָָּומה

ּבזב האמּורה מּבׂשרֹו הּוא ּדרׁשתֹו עּקר ְְְֲִִִַַַָָָָָָּבּמים,

והבן: ּבמקֹומֹו הּדין עּקר הּתּנא ְְְִִִֵַַַַַָָָוקבע

C¯„·eיׂשראל ּגלּות על הּפרׁשה ּתרמז רמז ¿∆∆ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

או"ה ּכי הּזהר ּבספר אֹומרֹו ּדר ְְִֵֶֶֶַַַֹעל

לצד ּבהם ויׁשלטּו הּצרעת ּבחינת הם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָליׂשראל

ּכן ּגם ותמצא הּצרעת ׁשּיסֹובב עצמֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָהּטעם

אּלא מּמצרים יׂשראל נגאלּו ׁשּלא ז"ל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשאמרּו

ּדכתיב הרע לׁשֹון ּבעלי ּבהם היה ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלצד

י"ב ּבידם היה זה ודבר וגֹו' אּׁשה ְְְְֲִֶָָָָָָָָָוׁשאלה

האדם ׁשּמרחיק ּדבר ל אין ּגם וכּו' ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹחדׁש

הּתֹורה אמרה ולזה הרע, ּכלׁשֹון קֹונֹו Ê‡˙מן ְְְִֶַַָָָָָָ…

Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰zיׂשראל ּבני עם ׁשהּוא ƒ¿∆««¿…»ְְִֵֵֶַָ

הטמאים אדם ּבני ּבנגעי B˙¯‰Ëׁשּנצטרע ÌBÈa ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ¿»√»

ּודרכיו, לׁשֹונֹו ‰Ô‰kׁשּיטהר Ï‡ ‡·e‰Âּכי ְְְֵֶַָָ¿»∆«…≈ִ

הּזהר ּבספר ּכאמּור ּכהן ּבׁשם יתּכּנה ב"ה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹה'

לצד והּובא ואמר הּכהן אל והּובא ְְְְֵֶַַַַָָָָֹּבּפסּוק

ותכף הּכהן אל ּובא יתקרב עכׁשו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנתרחק

אליו, קרבים אלהים וגֹו' ּגדֹול ּגֹוי מי ּכי ְְֱִִִִִֵָָָֹֹּומּיד

מעׂשיו ּכי יתקרב מעצמֹו ּפי' והּובא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָואמר

ולּקרֹוב וגֹו' ׁשלֹום ּדכתיב קרֹוב ויּקרא ְְְְְְִִִֵַָָָָָיקרבּוהּו

אֹומרֹו והּוא וגֹו' ונלחם ה' ויצא ÈÂˆ‡ואז ְְְְְְְִָָָָ¿»»

‰�ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ô‰k‰למחנה חּוץ ׁשהּוא «…≈∆ƒ««¬∆ְֲֵֶַ

ׁשּׁשם טמא מקֹום לארץ לחּוצה ְְִֵֶֶָָָָָָָׁשכינתֹו

יׂשראל ּבני ּגֹולים הם p‰Â‰ּבעונֹותינּו ‰‡¯Â ְְֲִִֵֵֵֵַָֹ¿»»¿ƒ≈

Ú‚p‰ ‡t¯�ׁשחזרּו הּצרעת ּבא ׁשּבעדֹו ƒ¿»«∆«ְֲֶֶַַַַָָָ

לּמּטהר ולקח הּכהן וצּוה ונטהרּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹּבתׁשּובה

˙B¯B‰Ë ˙BiÁ ÌÈ¯tˆ ÈzLמׁשיחים ב' הם ¿≈ƒ√ƒ«¿ְִִֵ

העליֹונֹות נׁשמֹות יתּכּנּו כן ּכי צּפֹור ְְְְְִִִִֵֶַָָָונקרא

וזה לצּפֹור הּגֹואל ׁשּיתּכּנה מצינּו ועֹוד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּכּידּוע

מערתא ּומההּוא ּבלק ּבפרׁשת הּזהר לׁשֹון ְְְְֵַַַַָָָָָָָֹל

ּבעלמא ּדיׁשלט עּלאה רברבא עֹופא חד ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹיסּגא

ׁשאמרּו ּומצינּו ע"כ וכּו' מלכּותא יתיהיב ְְְְְִִִֵֶַָָָָוליה

אפרים ּבן מׁשיח הם יׂשראל מׁשיחי ׁשּׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָז"ל

ּבן מׁשיח יתּגּלה ּובתחּלה ּדוד ּבן ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּומׁשיח

ּדוד ּבן מׁשיח יתּגּלה ּכ ואחר וימּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאפרים

צּפרים ב' לּמּטהר ולקח אמר אּלּו ב' ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָּוכנגד

מעלֹות הם הּכּנּויים אּלּו ּכל טהֹורֹות ְֲִִֵֵַַַָחּיֹות

ואֹומרֹו ּדעת ליֹודעי ּכּידּוע ‡¯Êהּקדּׁשה ıÚÂ ְְְְְֵַַַַַָָֻ¿≈∆∆

·Ê‡Â ˙ÚÏB˙ È�Leעץ אבֹות ג' לזכּות רמז ¿ƒ««¿≈…ְִֵֶֶָ

ּבענקים הּגדֹול האדם ׁשהּוא אברהם הּוא ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָארז

ּתיראי אל אֹומרֹו דר על יעקב תֹולעת ְְְֲִִִֶֶַַַַַֹּוׁשני

ּבחינת ׁשהּוא יצחק הּוא ואזֹוב יעקב ְְְֲִִֵֶַַַַָֹּתֹולעת

ואמר ׁשלׁשּתן זכּות צרּוף ׁשּצרי ְְְְְִֵֶַַָָָָָהּגבּורה

ËÁLÂאפרים ּבן מׁשיח להריגת רמז ּכאן ¿»«ְֲִִִֶֶַַַַַָָָ

,יתּבר ÌÈiÁּבמאמרֹו ÌÈÓ ÏÚ N¯Á ÈÏk Ï‡ ְְֲִַַָָ∆¿ƒ∆∆««ƒ«ƒ

וכּנה נפׁשם ּפדיֹון העם ּכּפרת ּבׁשביל ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּפי'

את אלהים ה' וּייצר דר על חרׂש ּכלי ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹאֹותם

והּכּונההא חרס ּכלי ׁשהּוא האדמה מן עפר דם ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

לׁשבירה ׁשעֹומד חרס ּככלי ׁשּנׁשארּו לצד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבזה

על חּיים למים הּמתיחסת הּתֹורה ּגרעֹון ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָלצד

זה ועל ּתֹורה ּביׂשראל ׁשאין חּיים מים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָסּבת

זה ּדבר ּבאמצעּות ּגם האחת הּצּפֹור ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתּׁשחט

הרחמים מּדֹותיו הפ נקם ּבגדי ה' ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָילּבׁש

ּדבר ּומּמֹוצא המרעים, לּגֹוים ּכלה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָויעׂשה

ימּות לא ּתֹורה ּבהם יהיה ׁשאם יֹודע ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹאּתה

ׁשּצרי ז"ל האר"י ׁשּכתב ותמצא ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָהּצּדיק,

הּצּדיק זה על להתּפּלל הּקבּועה ּבּתפּלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָלכּון

יתרּבה הּתפּלה ּבאמצעּות ּכי ּפי' ימּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

מּמּנּו, מות ּגזרת ּותבּטל חי ויעמד ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֻזכּותֹו

‰iÁ‰ואמר ¯tv‰ ּדוד‡˙ ּבן מׁשיח ׁשהּוא ְַָ∆«ƒ…««»ִִֶֶַָָ

זכּות עּמֹו ויצרף הּוא ּברּו הקדֹוׁש אֹותּה ְִִִֵַַָָָָיּקח

והּוא ׁשּנהרג הּצּדיק נקמת ויצרף ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָהאבֹות

אֹותם וטבל וגֹו' עץ ואת אתּה יּקח ְְְְִֵֶַַָָָֹאֹומרֹו
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„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבגדיו, ּולמעט מצרע למעט ודרׁשּו ּבׂשרֹו ְְְְְְְֵֵַַַָָָָָָֹאמר

האמּור ּבׂשרֹו ּביּתּור יצּדקּו לא הּללּו ּדרׁשֹות ְְְְְִַָָָָָֹֻב'

אמר לּמה ּגם יצּדקÌÈnaּכאן. לא וכאן יתרה ַַָָָָ««ƒְְְֵַָָֹֻ

ּבטהרה ּכי מּׁשּום ראׁשֹון, ּבפסּוק ּׁשּדרׁשּו ְְְֳִִִֶַָָָָמה

חּיים מים להצריכֹו לטעֹות לנּו היה ְְְִִִִִַַַָָָָראׁשֹונה

ב' ּובטהרה חּיים מים ּבהּזאתֹו ּׁשּיׁש ְְֳִִִֵֶַַַַָָָָמּמה

ּבאת ואם חּיים. מים ּבּה לדּון מקֹום לנּו ְִִִֵַַָָָָָָאין

הּוא, אחד ענין המצרע טהרת ׁשּכל אםלֹומר ְְֳִִֶֶַַַָָָָָֹ

ּבטהרה אפּלּו חּיים מים מעט ּכבר הרי ְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַָָָּכן

מּׁשּום לֹומר ויׁש חּיים. מים להדיא ּבה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

לא ולֹומר לחלק הּדין לבעל מקֹום ְְֲִֶַַַַַָָָֹֹׁשהיה

אּלא מהמצרע חּיים מים ּביאת הּכתּוב ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמעט

מּטמאתֹו ּבּה עֹולה ׁשאין ראׁשֹונה ְְֳִִֵֶֶָָָָָֻלטהרה

טהרה אבל מּטמאתֹו לחלּוטין ׁשּנטהר ְְְֲֲֳִִִֶַָָָָָָֻּכזב

ּכטהרת לחלּוטין מּטמאתֹו ּבּה ׁשעֹולה ְְְֲֳִִִֶֶַַָָָָֻׁשנּיה

מהּזב יּגרע ׁשּלא ּבמקֹומֹו ּדן אני עדין ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹזב

זֹו ׁשּבטהרה והגם חּיים, מים ּביאת ְְֲֳִִִִֶַַַַַָָָוצרי

הּקל ּכח ׁשהּוא חּיים מים הּזאת ּבּה ִִֵֶַַַַַַַָָֹאין

אחד ענין המצרע טהרת כן ּפי על אף ְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹוחמר,

לֹומר ּתלמּוד ּכּלה לֹומרÌÈnaהּוא ב' ּפעם ְַַָֻ««ƒַַַ

צרי אין טמאה מּכל הּמעלהּו ּבטהרה ְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשאפּלּו

לֹומר ודקּדק ּכזב, חּיים מים B¯Naּביאת ְְְִִִִֵַַַַָ¿»

מים ּביאת ׁשּצרי ּבּזב הּמׁשּפט ּבא ְִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשעליו

אֹומר הייתי ּכאן ּבׂשרֹו זכרֹון וזּולת ְְְִִִִֵַַָָָחּיים,

ּבׂשרֹו אבל לכליו אּלא חּיים מים מעט ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ׁשּכליו והגם מהּזב, וחמר ּבקל נּדֹון ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעֹודּנּו

הּכתּוב ׁשּיצר מהּזב וחמר ּבקל ּבאים ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאינם

נאמר מהּזב וחמר קל לדּון ּוכׁשּנבֹוא ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלמעטם

הּנּדֹון מה ּכּנּדֹון להיֹות הּדין מן לבא ְְִִִִִַַַַַָּדּיֹו

יׁש עדין כן ּפי על אף וכּו', ּכליו ולא ְְֲִִֵֵֵַַַָֹּגּופֹו

ׁשּמצינּו ּכיון ולֹומר לסּבר להּבא לחּוׁש ְְְִִֵֶַַָָָָָֹמקֹום

צריכין ּכליו ּגם חּיים, מים ּבהּזאתֹו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָׁשהצרי

לֹומר ּתלמּוד חּיים ÌÈnaמים B¯Na ıÁ¯Â ְִִַַַַ¿»«¿»««ƒ

ּבׂשרֹו: אפּלּו מקוה ּבמי ׁשעֹולה לֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָיתרה

Ì‡Â¯Ó‡zּבּמים ּבׂשרֹו ורחץ הּכתּוב יאמר ¿ƒ…«ְְִַַַַַָָָֹ

אחר. ּבפסּוק ּבּמים לֹומר יצר ְְְִֵַַַַַָֹֻולא

ּביאת הּכתּוב מעט לא אֹומר ׁשהייתי ִִִִִֵֵֶַַָָֹמּׁשּום

מׁשּפט ּבּה ׁשאין ב' ּבטהרה אּלא חּיים ְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָמים

ראׁשֹונה טבילה ּכן ּׁשאין מה חּיים מים ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּזאת

עדין חּיים מים הּזאת ה' ׁשהצרי ְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּמצינּו

ּבּמים. לֹומר ּתלמּוד מּזב וחמר קל ּדן ְֲִִִֶַַַַַָָָֹאני

לֹומר יכֹולין אנּו אין ּכי זה על להקׁשֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָואין

ׁשאין מּׁשּום ב' ּבטהרה אּלא הּמעּוט ּבא ְֳִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

וחמר קל מּׁשּום אּלא חּיים מים הּזאת ִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבּה

ּכל ּתאמר אם אּלא חל אינֹו וחמר ְִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהּקל

חּיים מים ּומׁשּפט היא אחת המצרע ְְֳִִִִַַַַַַַָָֹטהרת

לדּון יסּובב א' ּבטהרה ּבמצרע הּכתּוב ְְְֳֶַַַַָָָָָָֹׁשאמר

ּכׁשּבא ּכן ואם ב' טהרה על אפּלּו וחמר ְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָֹקל

א' ּבטהרה ּגם ּבא ּכאּלּו ב' ּבטהרה ְְְֳֳִִַַָָָָָהּמעּוט

אֹומר ׁשהייתי קׁשיא, אינּה זֹו ,צרי היה ְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֻולא

ב' ּבטהרה אּלא הּכתּוב מעט ּׁשּלא מּמה ְֳִִִֵֶֶַַָָָָֹּכי

ׁשהייתי סברא לי עקר ּבזה א' ּבטהרה ְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָֹולא

היא אחת המצרע טהרת ׁשּכל והייתיאֹומר ְְֳִִִֵֶַַַַָָָָֹ

טבילֹות ּבב' חּיים מים ּביאת ּבמצרע ְְְְִִִִִִַַַַָֹמצרי

למעט ב' ּבטבילה ּבּמים ּבׂשרֹו לֹומר ְְְְִִִֵַַַַַָָּתלמּוד

מיחד וחמר הּקל והּניח חּיים מים ְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֻּביאת

ּבּמים לֹומר ּתלמּוד ּדוקא, ראׁשֹונה ְְְִִִִַַַַַָָָלטבילה

ׁשּיׁש ראׁשֹונה טבילה ׁשאפּלּו ראׁשֹונה ְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָּבטבילה

מים ּביאת צריכה אין חּיים מים הּזאת ְִִִִִֵַַַַַַָָָּבּה

ב' ׁשּבטבילה לֹומר לנּו יׁש עדין אּלא ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָחּיים.

לא ראׁשֹונה טבילה אבל ּבׂשרֹו ׁשּממעט ְְְֲִִֵֶַָָָָֹהּוא

לא אם ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו ּבׂשרֹו להדיא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹמעט

מֹוכיחֹות וידים ב', ּבפסּוק ּבׂשרֹו אֹומר ְְְִִֵַָָָָָהיה

ּבׂשרֹו לֹומר הּכתּוב ּׁשּדקּדק מּמה הּדבר ְְִִֵֶַַַַַָָָָעל

מראה זה הרי ראׁשֹונה ּבטהרה ולא ב' ְְְְֲֳֳִֵֶֶַָָָָָֹּבטהרה

חּיים מים ּביאת צרי א' ּבטהרה ּכי ְְְֳִִִִִֶַַַַָָָּבאצּבע

לדרׁש ּׁשהצרכּו למה ּבאנּו ּומעּתה ְְְְְִִֵֶַַָָָֻלבׂשרֹו.

ּבׂשרֹו למעט ׁשּבא ּבזב הּכתּוב ׁשאמר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָמּבׂשרֹו

ּכבר והלא הצר לּמה והקׁשינּו מצרע ְְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹֻׁשל

ּכי קׁשיא אין מעּתה ּבּמים, מּתבת ְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻנתמעט

ּגּופֹו, טבילת ּגם למעט ּכן ּגם זה מעּוט ְְִִִֵֵֶַַַַָצרי

מּתבת ּגּופֹו ׁשעל הּמעּוט הּתּנא ּׁשּקבע ִִֵֶֶַַַַַַַָָּומה

ּבזב האמּורה מּבׂשרֹו הּוא ּדרׁשתֹו עּקר ְְְֲִִִַַַָָָָָָּבּמים,

והבן: ּבמקֹומֹו הּדין עּקר הּתּנא ְְְִִִֵַַַַַָָָוקבע

C¯„·eיׂשראל ּגלּות על הּפרׁשה ּתרמז רמז ¿∆∆ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

או"ה ּכי הּזהר ּבספר אֹומרֹו ּדר ְְִֵֶֶֶַַַֹעל

לצד ּבהם ויׁשלטּו הּצרעת ּבחינת הם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָליׂשראל

ּכן ּגם ותמצא הּצרעת ׁשּיסֹובב עצמֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָהּטעם

אּלא מּמצרים יׂשראל נגאלּו ׁשּלא ז"ל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשאמרּו

ּדכתיב הרע לׁשֹון ּבעלי ּבהם היה ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלצד

י"ב ּבידם היה זה ודבר וגֹו' אּׁשה ְְְְֲִֶָָָָָָָָָוׁשאלה

האדם ׁשּמרחיק ּדבר ל אין ּגם וכּו' ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹחדׁש

הּתֹורה אמרה ולזה הרע, ּכלׁשֹון קֹונֹו Ê‡˙מן ְְְִֶַַָָָָָָ…

Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰zיׂשראל ּבני עם ׁשהּוא ƒ¿∆««¿…»ְְִֵֵֶַָ

הטמאים אדם ּבני ּבנגעי B˙¯‰Ëׁשּנצטרע ÌBÈa ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ¿»√»

ּודרכיו, לׁשֹונֹו ‰Ô‰kׁשּיטהר Ï‡ ‡·e‰Âּכי ְְְֵֶַָָ¿»∆«…≈ִ

הּזהר ּבספר ּכאמּור ּכהן ּבׁשם יתּכּנה ב"ה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹה'

לצד והּובא ואמר הּכהן אל והּובא ְְְְֵֶַַַַָָָָֹּבּפסּוק

ותכף הּכהן אל ּובא יתקרב עכׁשו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנתרחק

אליו, קרבים אלהים וגֹו' ּגדֹול ּגֹוי מי ּכי ְְֱִִִִִֵָָָֹֹּומּיד

מעׂשיו ּכי יתקרב מעצמֹו ּפי' והּובא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָואמר

ולּקרֹוב וגֹו' ׁשלֹום ּדכתיב קרֹוב ויּקרא ְְְְְְִִִֵַָָָָָיקרבּוהּו

אֹומרֹו והּוא וגֹו' ונלחם ה' ויצא ÈÂˆ‡ואז ְְְְְְְִָָָָ¿»»

‰�ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ô‰k‰למחנה חּוץ ׁשהּוא «…≈∆ƒ««¬∆ְֲֵֶַ

ׁשּׁשם טמא מקֹום לארץ לחּוצה ְְִֵֶֶָָָָָָָׁשכינתֹו

יׂשראל ּבני ּגֹולים הם p‰Â‰ּבעונֹותינּו ‰‡¯Â ְְֲִִֵֵֵֵַָֹ¿»»¿ƒ≈

Ú‚p‰ ‡t¯�ׁשחזרּו הּצרעת ּבא ׁשּבעדֹו ƒ¿»«∆«ְֲֶֶַַַַָָָ

לּמּטהר ולקח הּכהן וצּוה ונטהרּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹּבתׁשּובה

˙B¯B‰Ë ˙BiÁ ÌÈ¯tˆ ÈzLמׁשיחים ב' הם ¿≈ƒ√ƒ«¿ְִִֵ

העליֹונֹות נׁשמֹות יתּכּנּו כן ּכי צּפֹור ְְְְְִִִִֵֶַָָָונקרא

וזה לצּפֹור הּגֹואל ׁשּיתּכּנה מצינּו ועֹוד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּכּידּוע

מערתא ּומההּוא ּבלק ּבפרׁשת הּזהר לׁשֹון ְְְְֵַַַַָָָָָָָֹל

ּבעלמא ּדיׁשלט עּלאה רברבא עֹופא חד ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹיסּגא

ׁשאמרּו ּומצינּו ע"כ וכּו' מלכּותא יתיהיב ְְְְְִִִֵֶַָָָָוליה

אפרים ּבן מׁשיח הם יׂשראל מׁשיחי ׁשּׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָז"ל

ּבן מׁשיח יתּגּלה ּובתחּלה ּדוד ּבן ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּומׁשיח

ּדוד ּבן מׁשיח יתּגּלה ּכ ואחר וימּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאפרים

צּפרים ב' לּמּטהר ולקח אמר אּלּו ב' ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָּוכנגד

מעלֹות הם הּכּנּויים אּלּו ּכל טהֹורֹות ְֲִִֵֵַַַָחּיֹות

ואֹומרֹו ּדעת ליֹודעי ּכּידּוע ‡¯Êהּקדּׁשה ıÚÂ ְְְְְֵַַַַַָָֻ¿≈∆∆

·Ê‡Â ˙ÚÏB˙ È�Leעץ אבֹות ג' לזכּות רמז ¿ƒ««¿≈…ְִֵֶֶָ

ּבענקים הּגדֹול האדם ׁשהּוא אברהם הּוא ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָארז

ּתיראי אל אֹומרֹו דר על יעקב תֹולעת ְְְֲִִִֶֶַַַַַֹּוׁשני

ּבחינת ׁשהּוא יצחק הּוא ואזֹוב יעקב ְְְֲִִֵֶַַַַָֹּתֹולעת

ואמר ׁשלׁשּתן זכּות צרּוף ׁשּצרי ְְְְְִֵֶַַָָָָָהּגבּורה

ËÁLÂאפרים ּבן מׁשיח להריגת רמז ּכאן ¿»«ְֲִִִֶֶַַַַַָָָ

,יתּבר ÌÈiÁּבמאמרֹו ÌÈÓ ÏÚ N¯Á ÈÏk Ï‡ ְְֲִַַָָ∆¿ƒ∆∆««ƒ«ƒ

וכּנה נפׁשם ּפדיֹון העם ּכּפרת ּבׁשביל ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּפי'

את אלהים ה' וּייצר דר על חרׂש ּכלי ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹאֹותם

והּכּונההא חרס ּכלי ׁשהּוא האדמה מן עפר דם ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

לׁשבירה ׁשעֹומד חרס ּככלי ׁשּנׁשארּו לצד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבזה

על חּיים למים הּמתיחסת הּתֹורה ּגרעֹון ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָלצד

זה ועל ּתֹורה ּביׂשראל ׁשאין חּיים מים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָסּבת

זה ּדבר ּבאמצעּות ּגם האחת הּצּפֹור ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתּׁשחט

הרחמים מּדֹותיו הפ נקם ּבגדי ה' ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָילּבׁש

ּדבר ּומּמֹוצא המרעים, לּגֹוים ּכלה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָויעׂשה

ימּות לא ּתֹורה ּבהם יהיה ׁשאם יֹודע ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹאּתה

ׁשּצרי ז"ל האר"י ׁשּכתב ותמצא ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָהּצּדיק,

הּצּדיק זה על להתּפּלל הּקבּועה ּבּתפּלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָלכּון

יתרּבה הּתפּלה ּבאמצעּות ּכי ּפי' ימּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

מּמּנּו, מות ּגזרת ּותבּטל חי ויעמד ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֻזכּותֹו

‰iÁ‰ואמר ¯tv‰ ּדוד‡˙ ּבן מׁשיח ׁשהּוא ְַָ∆«ƒ…««»ִִֶֶַָָ

זכּות עּמֹו ויצרף הּוא ּברּו הקדֹוׁש אֹותּה ְִִִֵַַָָָָיּקח

והּוא ׁשּנהרג הּצּדיק נקמת ויצרף ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָהאבֹות

אֹותם וטבל וגֹו' עץ ואת אתּה יּקח ְְְְִֵֶַַָָָֹאֹומרֹו



rxevnלח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"k ipy meil inei xeriy

(àé)íúàå øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ¨®
:ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£'‰ È�ÙÏ∑(פ"א כלים צא. ּכּפּורים(מנחות מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה ולא נּקנֹור החיים.ּבׁשער אור ƒ¿≈ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

(áé)íLàì Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈
éðäå ïîMä âì-úàå:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó §¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡Ï B˙‡ ·È¯˜‰Â∑אׁשם לׁשם העזרה לתֹו חי∑ÛÈ�‰Â.יקריבּנּו ּתנּופה טעּון ‡˙Ì.ׁשהּוא ÛÈ�‰Â∑את ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְְֲִֵֶַָָָָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ…»ֶ
הּלג ואת .האׁשם ְֶַָָָֹ

ß 'a xc` h"k ipy mei ß

(âé)úàhçä-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤©«©¨²
ïäkì àeä íLàä úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½

:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£Óa'B‚Â ËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜∑ּבפרׁשת אׁשם ּבתֹורת נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד ּומה ּבּצפֹון, הּמזּבח יר על ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבהעמדה. לּדֹון אׁשמֹות מּכלל זה ׁשּיצא לפי ּבּצפֹון? ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", את כ)"צו ּתהא(זבחים יכֹול ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
וגֹו'" יׁשחט אׁשר ּבמקֹום "וׁשחט... נאמר: לכ העמדתֹו? ּבמקֹום hÁk‡˙.ׁשחיטתֹו Èk∑החּטאֹות ּככל .ּכי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָƒ««»ְִַַָָ

ÈkcÓcיא ‡¯·b ˙È ÈkcÓ„ ‡�‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èיב ·¯˜ÈÂ ‡„Á ‡¯n‡ ˙È ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»¬»ƒ»≈»≈
ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏ ˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»À»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»

È˙יג ÒBkÈ Èc ¯˙‡a ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬«ƒƒ»
È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿»¬»»«¬««ƒ¬≈
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡�‰ÎÏ ‡e‰ ‡ÓL‡ ‡˙‡hÁk¿«»»¬»»¿«¬»…∆¿ƒ
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מּזכּות הרחמים ויתגּברּו הּׁשחּוטה הּצּפר ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָֹּבדם

הדרגֹות ּכל ויתּכּפרּו הּנהרג ּומּמׁשיח ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָהאבֹות

מה והּוא יׂשראל ּדביקּות ּומניעּות ְְְְְִִֵֵַַָֻהּטמאֹות

ּבאֹומרֹו ּכאן הּכתּוב ‰hn‰¯ּׁשרמז ÏÚ ‰f‰Â ְְֶַַָָָ¿ƒ»««ƒ«≈

ּולמען האבֹות זכּות למען ּכי ּכּפרה ענין ְְְְִִֵַַַַַַָָָָּפי'

יׂשראל ּבני על ויכּפר ּכפר הּוא הּנהרג ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹאׁשּכל

הּטמאה הדרגֹות ׁשבעה ּכנגד ׁשבעה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻואמר

ׁשבעה הם ּכי יׂשראל ּבית ּבהם יּטמאּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָאׁשר

וטמאת מת ּבטמאת הרמּוזים הּנה והן ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻֻּכּידּוע

ּדכתיב י"ז)נּדה ל"ו הּנּדה(יחזקאל ּכטמאת ְְְְְִִִִֵֶַַָָֻ

ואז וטהרֹו ּובזה ‰iÁ‰וגֹו' ¯tv‰ ˙‡ ÁlLÂ ְְְֲִֶָָ¿ƒ«∆«ƒ…««»

לׁשֹונֹו וזה ּבלק ּבפרׁשת הּזהר ּבספר ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּכאֹומרֹו

עּלאה רברבא עֹופא חד יסּגא מערתא ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָּומההיא

וכּו', מלכּותא יתיהב וליה עלמא ּבכל ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹּדיׁשלט

אֹומרֹו ‰O„‰והּוא È�t ÏÚהּזה עֹולם ׁשהּוא ְְ«¿≈«»∆ֶֶַָ

ואז העֹולם, ּבכל ׁשֹולטת ‰hn‰¯ׁשּתהיה ÒaÎÂ ְְְִֶֶֶֶָָָָ¿ƒ∆«ƒ«≈

יׂשראל ÂÈ„‚aׁשהם הּצֹואים‡˙ ּבגדים הם ְִֵֵֶָ∆¿»»ְִִֵַָ

אֹומרֹו ּכדר ּבנׁשמתֹו מלּבׁשים (זכריהׁשהיּו ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֻ

הּצאים,ג') הּבגדים B¯ÚNהסירּו Ïk ˙‡ Ál‚Â ְִִִַַָָֹ¿ƒ«∆»¿»

ּבּמים ורחץ העכּור, החמר צמחי ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשהם

יבֹוא ואחר מחׁשבֹותיו, יטהר ּבּה הּתֹורה ְְְְֵַַַַַָָָָהּוא

הּיֹורדת ירּוׁשלים ׁשכינה מחנה זה הּמחנה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאל

ואמר מּלמעלה, BÏ‰‡Ïּבנּויה ıeÁÓ ·LÈÂּכי ְְְְִַַָָָ¿»«ƒ¿»√ִ

ׁשבעה ׁשּיׁשבּו עד לּׁשכינה להזּדּוג יקרבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹלא

יהיּו הּׁשביעי ּובּיֹום טמאה, לחׁשׁש ְְְְֲִִִִִַַַַָֻנקּיים

ּבזה ּכּיֹוצא הּקדּׁשה, הארת לקּבלת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻראּויים

ּביחזקאל ׁשאמר כ"ו)ּתמצא ימים(מ"ג ׁשבעת ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

נמצאת וגֹו' אתֹו וטהרּו הּמזּבח את ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹיכּפרּו

הרחקת ראׁשֹונה טהרה טהרֹות ב' ְֳֳִֵַַָָָָָאֹומר

הּקדּׁשה: הקרבת היא והּב' ְְְְִַַַַַָָָֻֻהּטמאה

‰Ô‰k.יא) „ÈÓÚ‰Âמה ּדר על יתּבאר ¿∆¡ƒ«…≈ְִֵֶֶַַָ

ּכלים מּסכת ּבתחּלת מ"ח)ּׁשאמרּו (פ"א ְְִִִֵֶֶֶַַָ

יׂשראל לעזרת לּכנס אסּור ּכּפּורים ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמחּסר

ּבפתח יעמד ׁשהּמּטהר ה' צּוה ּכאן והּנה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹע"כ.

קּמא ּבפרק ּכאֹומרם נּקנֹור ׁשער ׁשהּוא ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָהעזרה

ׁשעל(ז')ּדסֹוטה הּכתּוב ואמר ה', לפני ּדכתיב ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ׁשהּוא לצד יפרץ ׁשּלא להעמידֹו ׁשמירתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹהּכהן

על לסמ לפנים ידֹו ּומכניס העזרה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹּבפתח

ראׁשֹו ּומכניס ּכהנים ּבתֹורת ּכאֹומרם ְְְְְֲִִַַָָָֹֹקרּבנֹו

יּמׁש ׁשּמא לחּוׁש יׁש וגֹו' ּתנּו על ְְִִֵֵֵֶַָָָלּתן

על הּדבר הּכתּוב הּטיל לזה לפנים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָויּכנס

להעמידֹו: ְֲִֵַַֹהּכהן

Ô‰k‰.¯‰ËÓ‰לֹומר הצר¯‰ËÓ‰ Ô‰k‰ «…≈«¿«≈ְַַֻ«…≈«¿«≈

אֹומר היה אם מהם, ּבאחד הסּפיק ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹולא

יֹודע הייתי לא המטהר אֹומר היה ולא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּכהן

הּצרעת מן ׁשּטהרֹו המטהר ּבּכהן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשהּמצוה

א מן‰ËÓ‰¯מרלזה המטהר ּבּכהן מצותֹו ּכי ֶַָָ«¿«≈ְְִִִֵֵַַַָֹ

אמר ולא המטהר אֹומר היה ואם ְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹהּצרעת,

הּנעׂשים ּדברים מצרע ּבטהרת ׁשּיׁש לצד ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּכהן

הּזר ׁשּגם לֹומר הּסברה ּתבֹוא יׂשראל ידי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

ּתלמּוד טהרֹותיו ּכן עֹוׂשה ׁשהרי המטהר ְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיּקרא

הּכהן: ֵַַֹלֹומר

LÈ‡‰.'B‚Â ¯‰hn‰לֹומר הצרLÈ‡‰ »ƒ«ƒ«≈¿ְַַֻ»ƒ

¯‰hn‰,לבד האיׁש לֹומר הסּפיק ולא «ƒ«≈ְְְִִִַַָֹ

הּקטן למעט ׁשּבא לֹומר ּתטעה ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹלצד

ּבטמאת ׁשּיׁשנֹו הגם אּלּו ּדינים ּבכלל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֻׁשאינֹו

לֹומר הסּפיק ולא הּמּטהר, אמר לזה ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹצרעת

ׁשּיׁש לצד מּׁשּום האיׁש, יאמר ולא ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹהּמּטהר

הּסברא ּתבֹוא ּכּנזּכר הּקטּנים ּגם זה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבמׁשּפט

לפני המצרע להעמיד לּכהן ה' צּוה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹלֹומר

ׁשהּוא מי אּלא יׂשראל לעזרת חּוץ ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶַַָָָה'

לעזרת לּכנס ׁשאין יֹודע אינֹו הּסתם ׁשּמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקטן

נאמר ּגדֹול אבל טהרתֹו הקרבת קדם ְְֲֳִֵֶַַַָָָָָָֹֹיׂשראל

הּוא ׁשּיֹודע לצד להעמידֹו הּכהן על חֹובה ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹאין

איׁש ׁשהּוא הגם האיׁש והעמיד לֹומר ְְֱֲִִִֶֶַַַָּתלמּוד

ּובתֹורת לעזרה. חּוץ להעמידֹו הּמצוה הּכהן ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹעל

יתרה מּלה האיׁש אֹומרֹו טעם ּדרׁשּו ְְְֲִִִֵַַָָָָֹּכהנים

אמר ּכ ואחר מּתנּופה, ועֹולה חּטאת ְְְְִֵַַַַַָָָָָלמעט

למעט לאׁשם אֹותֹו ּדכתיב אחר מעּוט ְְְִִִֵֵַַַָָָהּכתּוב

אׁשם אּלא ּתנּופה טעּון ׁשאינֹו האיׁש את ְִֵֶֶֶַָָָָָָּגם

הּוא האיׁש אם ּתאמר ואם לבד. הּׁשמן ְְְִִִֶַַַָָֹולֹוג

והניף לאׁשם אֹותֹו מאֹומרֹו מּתנּופה ְְְְְִִֵֵָָָָֹממעט

ׁשאין ּבּדבר אחרים למעט יבֹוא אי האיׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹולא

ּבאם ּבהם הּמעּוט יבֹוא ּכי קׁשיא אינֹו זה ְְִִִֵֶֶַָָָֻּבֹו.

ּבּבריתא הּתּנא ׁשּדקּדק ּתמצא ולזה ענין. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאינֹו

ּכאן) לא(ּבתו"כ האיׁש לֹומר ּתלמּוד לׁשֹונם וזה ְְְְִֶַַָָָֹ

הּתנּופה, זכרֹון אמר ולא עֹולה ולא ְְְְִַַַָָָָֹֹחּטאת

למעט ּבאה האיׁש ׁשּתבת לֹומר ּבזה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנתּכּון

הּדבר ׁשאין והגם אחד, מּדין ועֹולה ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָחּטאת

מ הּדבר ּבאיׁש, מּמּנּו לחכמיםׁשּנתמעט סּור ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

זֹו ּבריתא מׁשמעּות ּתׂשּכיל ּובזה מהּו. ְְְִֵֶַַַַַָָָָלידע

ּבעל ודברי ההבנה. קׁשה ׁשהיא ּכהנים ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּבתֹורת

ּבעיני: ּדחּוקים אהרן ְְְֲִֵַַַָֹקרּבן
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ÌL‡‰∑הּזה.Ô‰kÏ ‡e‰∑ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא לחּטאת, זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן הּתלּויֹות עבֹודֹות ּבכל »»»ֶַ«…≈ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
"ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ואמּורים ּדמים מּתן טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן אׁשמֹות ׁשאר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמּכלל

ּכהנים ּבתֹורת וכּו', לֹומר ּתלמּוד ּכחּטאת? למעלה נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא האׁשם .ּכחּטאת ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

(ãé)ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéä©§¨¦«
i"yx£Ce�z∑טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל∑Ô‰a.ּגדר ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

(åè)î ïäkä ç÷ìå:úéìàîOä ïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âl §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æè)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
íéîòt òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©§¨¦−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È�ÙÏ∑(ת"כ)הּקדׁשים קדׁשי ּבית .ּכנגד ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

(æé)ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º³Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:íLàä íc ìò úéðîéä©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnä©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(èé)Búàîhî øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−¦ª§¨®
:äìòä-úà èçLé øçàå§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

(ë)øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìòäå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬
ñ :øäèå ïäkä åéìò̈¨²©Ÿ¥−§¨¥«

i"yx£‰Á�n‰Œ˙‡Â∑ּבהמה ׁשל נסכים .מנחת ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

ß oqip '` iyily mei ß

(àë)íLà ãçà Nák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬¨¨²
ïîMa ìeìa ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì¦§¨−§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬©¤²¤

:ïîL âìå äçðîì§¦§¨−§¬Ÿ¨«¤
i"yx£„Á‡ ˙ÏÒ ÔB¯OÚÂ∑לנסכיו אחד עּׂשרֹון יביא אחד, ׁשהּוא זה ÔÓL.לכבׂש ‚ÏÂ∑,הּבהֹונֹות על מּמּנּו לתת ¿ƒ»…∆∆»ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ¿…»∆ְִֵֶַַָ

לפרׁש הּכתּוב הזקק לא הּמנחה נסּכי ׁשל החיים.וׁשמן אור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

k‰�‡יד ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc d„È:‡�ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

È„‡טו ÏÚ ˜È¯ÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡�‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז ‡�ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡�‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז ‡�‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ¯‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÈkcÓc ‡�„e‡ Ìe¯¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡�ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

„Î‰�‡יח ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

ÈkcÓcיט ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡�‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ¯˙·e d˙·BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ ‡˙Á�Ó ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

qÈÂ·כא ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Ó¯‡Ï ‡ÓL‡ „Á ¯n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡Á�ÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡�B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

OÓ‚˙.כא) B„È ÔÈ‡Â ‡e‰ Ïc Ì‡Âצרי ¿ƒ«¿≈»«∆∆ִָ

ּדר על ׁשּנתּכּון ואּולי ּכפל. לּמה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלדעת

ּדכריתּות ּבתרא ּבפרק ּׁשאמרּו וזה(כ"ז:)מה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָ

לׂשעירה אֹו לכׂשּבה הפריׁש הּמׁשנה ְְְְְְִִִִִִַָָָלׁשֹון

ּובּגמרא ע"כ. וכּו' עֹוף יביא למדּו(ׁשם)העני ְְְִִֶַָָָָָָ

ויֹורד עֹולה ּבקרּבן הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָהּדבר

הּדבר מּמקצת מׁשמע חטא אׁשר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָמחּטאתֹו

יׁשנה זֹו ּדרׁשה והּנה ע"כ. לחּטאתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָׁשהפריׁש

הזּכיר ׁשם ּכי ּדּלּות ּבדּלי ׁשּיׁשנֹו ויֹורד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָּבעֹולה



לט rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iyily meil inei xeriy

ÌL‡‰∑הּזה.Ô‰kÏ ‡e‰∑ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא לחּטאת, זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן הּתלּויֹות עבֹודֹות ּבכל »»»ֶַ«…≈ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
"ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ואמּורים ּדמים מּתן טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן אׁשמֹות ׁשאר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמּכלל

ּכהנים ּבתֹורת וכּו', לֹומר ּתלמּוד ּכחּטאת? למעלה נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא האׁשם .ּכחּטאת ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

(ãé)ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéä©§¨¦«
i"yx£Ce�z∑טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל∑Ô‰a.ּגדר ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

(åè)î ïäkä ç÷ìå:úéìàîOä ïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âl §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æè)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
íéîòt òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©§¨¦−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È�ÙÏ∑(ת"כ)הּקדׁשים קדׁשי ּבית .ּכנגד ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

(æé)ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º³Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:íLàä íc ìò úéðîéä©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnä©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(èé)Búàîhî øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−¦ª§¨®
:äìòä-úà èçLé øçàå§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

(ë)øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìòäå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬
ñ :øäèå ïäkä åéìò̈¨²©Ÿ¥−§¨¥«

i"yx£‰Á�n‰Œ˙‡Â∑ּבהמה ׁשל נסכים .מנחת ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

ß oqip '` iyily mei ß

(àë)íLà ãçà Nák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬¨¨²
ïîMa ìeìa ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì¦§¨−§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬©¤²¤

:ïîL âìå äçðîì§¦§¨−§¬Ÿ¨«¤
i"yx£„Á‡ ˙ÏÒ ÔB¯OÚÂ∑לנסכיו אחד עּׂשרֹון יביא אחד, ׁשהּוא זה ÔÓL.לכבׂש ‚ÏÂ∑,הּבהֹונֹות על מּמּנּו לתת ¿ƒ»…∆∆»ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ¿…»∆ְִֵֶַַָ

לפרׁש הּכתּוב הזקק לא הּמנחה נסּכי ׁשל החיים.וׁשמן אור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

k‰�‡יד ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc d„È:‡�ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

È„‡טו ÏÚ ˜È¯ÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡�‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז ‡�ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡�‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז ‡�‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ¯‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÈkcÓc ‡�„e‡ Ìe¯¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡�ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

„Î‰�‡יח ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

ÈkcÓcיט ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡�‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ¯˙·e d˙·BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ ‡˙Á�Ó ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

qÈÂ·כא ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Ó¯‡Ï ‡ÓL‡ „Á ¯n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡Á�ÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡�B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

OÓ‚˙.כא) B„È ÔÈ‡Â ‡e‰ Ïc Ì‡Âצרי ¿ƒ«¿≈»«∆∆ִָ

ּדר על ׁשּנתּכּון ואּולי ּכפל. לּמה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלדעת

ּדכריתּות ּבתרא ּבפרק ּׁשאמרּו וזה(כ"ז:)מה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָ

לׂשעירה אֹו לכׂשּבה הפריׁש הּמׁשנה ְְְְְְִִִִִִַָָָלׁשֹון

ּובּגמרא ע"כ. וכּו' עֹוף יביא למדּו(ׁשם)העני ְְְִִֶַָָָָָָ

ויֹורד עֹולה ּבקרּבן הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָהּדבר

הּדבר מּמקצת מׁשמע חטא אׁשר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָמחּטאתֹו

יׁשנה זֹו ּדרׁשה והּנה ע"כ. לחּטאתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָׁשהפריׁש

הזּכיר ׁשם ּכי ּדּלּות ּבדּלי ׁשּיׁשנֹו ויֹורד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָּבעֹולה



rxevnמ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iyily meil inei xeriy

(áë)äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøú ézLe§¥´Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³
:äìò ãçàäå úàhç ãçà¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«

(âë)ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút-ìà¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£B˙¯‰ËÏ È�ÈÓM‰ ÌBia∑ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ּולהּזאת לצּפרים .ׁשמיני ««¿ƒƒ¿»√»ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

(ãë)éðäå ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkä ç÷ìåó §¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨¨−§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦̧
:ýåýé éðôì äôeðz ïäkä íúàŸ¨¯©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(äë)íLàä ícî ïäkä ç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈
úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä-ïæà Ceðz-ìò ïúðå§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

(åë):úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æë)Btk-ìò øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©©−
:ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)ïîMä-ïî ïäkä ïúðå|ïæà Ceðz-ìò Btk-ìò øLà §¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À©§º³Ÿ¤
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:íLàä íc íB÷î-ìò úéðîéä©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
i"yx£ÌL‡‰ Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ∑נתק ּגֹורםאפּלּו הּמקֹום אּלא ּגֹורם הּדם ׁשאין לּמד הּדם; .ּנח «¿«»»»ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

˙„a˜כב Èc ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿≈
:‡˙ÏÚ „ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á È‰ÈÂ d„È¿≈ƒ≈««»»¿«¬»»

ÂÏ˙כג d˙eÈk„Ï ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»¿ƒ»»¿«»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡�‰k«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»√»¿»

bÏ‡כד ˙ÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»«¬»»¿»À»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡�‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬»¬»»√»¿»

k‰�‡כה ·qÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ««¬»
ÈkcÓ„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚ ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¿»¿ƒ«≈
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

:‡�ÈnÈc dÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»

„Î‰�‡כו ‡„È ÏÚ ‡�‰k ˜È¯È ‡ÁLÓ ÔÓeƒƒ¿»¿ƒ«¬»«¿»¿«¬»
:‡Ï‡ÓNcƒ¿»»

Ècכז ‡ÁLÓ ÔÓ ‡�ÈnÈc dÚaˆ‡a ‡�‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ√»¿»

¯Ìeכח ÏÚ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡�‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒƒ¿»ƒ«¿≈«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡�„e‡¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
¯˙‡ ÏÚ ‡�ÈnÈ„ dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¬«

:‡ÓL‡„ ‡Óc¿»«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מצרע אבל ּדרׁשּו, ׁשּמּמּנה מחּטאתֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹהּכתּוב

מצינּו ׁשּלא ּכׁשם ולֹומר לחלק הּדין לבעל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹיׁש

ּבֹו והחמיר ּדּלּות ּדּלי קרּבן להביא ׁשּיּוכל ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָּבֹו

וכבׂשה ּכבׂש הפריׁש אם ּבֹו נחמיר ּגם ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָהּכתּוב

מּקצת יביא ׁשּלא להם והצר ועֹולתֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֻלחּטאתֹו

ׁשּתי ּבמקֹומן להביא לחּטאתֹו ׁשהפריׁש ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהּדבר

לֹומר ּתלמּוד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ÔÈ‡Âּתֹורים ְְְִֵֵַַָ¿≈

˙‚OÓ B„Èמעׁשר והפריׁש ּדל היה ׁשּלא ׁשהגם »«∆∆ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

הּמעֹות להֹוציא הּוא יכֹול מּׂשגת ידֹו אין ְִִֵֶֶַַָָָאם

יד. הּׂשגת ּכּפרת ויביא לחּלין ְְְִִִַַַַַָָָָָֻֻהּמפרׁשים

ׁשל ויֹורד עֹולה ּבין רז"ל חלקּו ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹותמצא

וכּו' מקּדׁש טמאת ׁשל ויֹורד לעֹולה ְְְְְְִֵֶֶַָָֹֻמצרע

וכּו': ּבּטּוי ְְִַּוׁשבּועת

B‡ּכריתֹות ּבסֹוף ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְְִִֶֶֶֶַַָירצה

לׁשֹונם וזה ּבסמּו ׁשהבאתי ְְְְִֵֵֶֶָָָּבאֹותּה

עֹוף יביא והעׁשיר האיפה לעׂשירית ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָהפריׁש

ׁשּדרׁשּו ׁשם ואמרּו ע"כ, ּכׂשּבה יביא ְְְְֱִִִֶֶָָָָָהעׁשיר

הּדבר רמז וכאן חּטאתֹו, על מּדכתיב ְְִִִֵַַַַָָָָָּכן

B„Èּבאֹומרֹו ÔÈ‡Â ‡e‰ Ïcועֹודּנּו ּפרּוׁש וגֹו' ְְ«¿≈»ְְֵֶ

הגם ידֹו הּׂשיגה אם אבל מּׂשגת, ידֹו ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָאין

ּוב' עׁשיר, קרּבן יביא ּדל ּבהיֹותֹו ְְְִִִִִֶַַָָָׁשהפריׁש

יּסבלּו אּלּו עלּדרכים הּכתּוב ּבמׁשמעּות יחד ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

לחמרא ּבין מּׂשגת ידֹו אין ועֹודּנּו הּדר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻזה

וזה אמרּו ּכהנים ּובתֹורת ּכּנזּכר. לקּלא ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֻּבין

ּׁשהיה מּמה ּדל אני ׁשֹומע הּוא ּדל ְֲִִֵֶַַַַָָָלׁשֹונם

ואין לֹומר ּתלמּוד נ' ּבן ונעׂשה מנה מאה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָּבן

מֹוצא ואין לֹו יׁש וגֹו' ידֹו ואין אֹו וגֹו', ְְְְֵֵֵֵָָידֹו

ּכּונת לדעת וצרי ע"כ. ּדל לֹומר ּתלמּוד ְְִִַַַַַַַַָָָלּקח

ׁשהיּו ּכמֹו עּקר ּכל מֹוצא אין אם מֹוצא, ְְִִֵֵֵֵֶָָָואין

ׁשּמביא וּדאי ּבמצֹור, ירּוׁשלים ׁשהיתה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּימים

ּלי מה ּכי ממֹון ּכחסרי הּוא והרי עני ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָקרּבן

ּבער ּכלּום ׁשוה ואינֹו לֹו יׁש אֹו ממֹון לֹו ְְְֵֵֵֵֶֶָָאין

וּדאי אּלא ּבממֹון, מּׂשיגֹו ׁשאינֹו ּכיון ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקרּבן

הרגיל ּבּקנין מצּוי ׁשאינֹו היא הּתּנא ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכּונת

רב: ּבממֹון קנּיתּה להפליג הּוא ְְְְְִִִַַָָָָוצרי

‰‡¯�Âׁשּלא ּבּׁשעּור אם אּלא יתחּיב ׁשּלא ¿ƒ¿∆ְִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

לעצמֹו, ּׁשּצרי למה חסר הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָיהיה

קרּבן ׁשּיביא אֹומרים אנּו ירד אפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשהרי

רז"ל ּדברי ׁשל זה ּופרּוׁש מהּנׁשאר. ויחיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעני

אלהים ּדברי ואּלּו ואּלּו ּדברנּו, סֹותר ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵָָֹאינֹו

הּתֹורה ּכּונת היתה לא ׁשאם ותדע ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹחּיים.

לֹו היה רז"ל ּדברי לֹומר אּלא הּדבר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבכפל

והביא וכׂשּבה ׂשה ּדי ידֹו ּתּגיע לא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹלכּתב

מקּדׁש טמאת ּבקרּבן ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְִֶַַַָָָֻוגֹו'

ּׁשּפרׁשנּו: למה ּכן ּגם נתּכּון אּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָוהּׁשבּועֹות,

‰Óeזֹו ּבפרׁשה ּכהנים ּבתֹורת עֹוד ּׁשּדרׁשּו «ְְְֲִֶַָָָָֹ

ל"א) ל' המיּתרים(לקּמן מקראֹות ּבג' ְְְְִִַַָָָֻ

והם, יד, ÈOz‚ּבהּׂשגת ¯L‡Ó ,B„È ‚ÈOz ¯L‡ ְְֵַַָָ¬∆«ƒ»≈¬∆«ƒ

,B„È ‚ÈOz ¯L‡ ˙‡ ,B„Èהּדר זה על ּודרׁשּום »∆¬∆«ƒ»ְֶֶֶַַָ

‚ÈOz ¯L‡הבאת ּובעת קדם עׁשיר להיֹות ּבא ¬∆«ƒְְֲִִֵֶַָָָֹ

עני, קרּבן ּכן ּגם ׁשּיביא העני L‡Óe¯הּקרּבן ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָ≈¬∆

B„È ‚ÈOzּגם והתחיל עׁשיר ׁשהיה למי ּבא «ƒ»ְְְִִִִֶַָָָָ

והעני עׁשיר עדין והּוא אׁשמֹו להביא ְְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָּכן

עני. קרּבן ּכן ּגם B„Èׁשּיביא ‚ÈOz ¯L‡ ˙‡Â ְִִֵֶַַָָָ¿∆¬∆«ƒ»

ּבזמן האׁשם ׁשהּוא קרּבנֹו להביא להתחיל ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָּבא

אבל ּבעׁשר, להביא ׁשּצרי והעׁשיר עני ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָׁשהיה

ּבעׁשר עֹולה יביא לא ּבעני חּטאת הביא ְְִִִִֵֶַָָָֹֹאם

ּׁשאמר מּמה זה ּדבר ׁשם ולמדּו העׁשיר ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָאם

Ïהּכתּוב „Á‡Â ˙‡hÁÏ „Á‡‰ÏBÚׁשּצרי ַָ∆»¿«»¿∆»¿»ִֶָ

הּדרׁשֹות אּלּו מּכל אחד, מין ׁשניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

ואין ּדל אֹומרֹו מּכפל ּׁשּדרׁשנּו מה ללמד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹאין

ׁשּדרׁשּו ּדרׁשֹות ּכל אחר ׁשאפּלּו וגֹו', ְְְֲִֶֶַַָָָָידֹו

ׁשאחר ׁשּדרׁשנּו הּדרׁשֹות לב' אנּו צריכין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָעדין

ואחר עני קרּבן יביא עׁשיר קרּבן ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָׁשהפריׁש

לא ּכי עׁשיר קרּבן יביא עני קרּבן ְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהביא

הּנזּכרֹות: ּבּדרׁשֹות אּלּו ּדברים ב' ְְְִִֵַַָָָָּבאּו

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(èë)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ì)øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNòå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬
:Bãé âéOz©¦−¨«

(àì)ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬
:ýåýé éðôì øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìòŸ¨−©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(áì)Bãé âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà úøBz úàǽŸ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−
ô :Búøäèaהחיים אור §¨«¢¨«

ß oqip 'a iriax mei ß

(âì):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(ãì)äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚� Èz˙�Â∑(רבה ׁשל(ויקרא מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ׁשהּנגעים להם היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
וע ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות ּומֹוצאןזהב הּבית נֹותץ הּנגע .לֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(91 'nr al zegiy ihewl)

מטמֹונּיֹות אמֹורּיים לד)ׁשהטמינּו יד, ׁשּגרּוׁש(רש"י ּומּכיון הּנה". עד האמֹורי עֹון ׁשלם לא ּכי הּנה, יׁשּובּו רביעי "ודֹור ּכתיב ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ולכן לבּתיהם; לׁשּוב האמֹורּיים יּוכלּו ואז הארץ, מן ויגרׁשּו ּבעתיד יחטאּו יׂשראל ּבני ׁשּגם יּתכן עוֹונֹותיהם, ּבגלל הּוא ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹהאמֹורי

סאת ּבהׁשלמת ּתלּוי ׁשּגרּוׁשם מצינּו ׁשּלא הּכנענים, לׁשאר אְך זה. ּבזהב ויׁשּתּמׁשּו יׁשּובּו הּיֹום ׁשּבבֹוא ּכדי זהבם, את ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהטמינּו

רכּוׁשם. את להטמין סּבה היתה לא החייםעוֹונֹותיהם, אור ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

„Î‰�‡כט ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
:ÈÈ Ì„˜ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈkcÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈»¿ƒ«≈¿«»»¬ƒ√»¿»

BÈ�‰ל È�a ÔÓ B‡ ‡i�È�ÙL ÔÓ „Á ˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»
:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
ÈkcÓc ÏÚ ‡�‰k ¯tÎÈÂ ‡˙Á�Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«ƒ¿»»ƒ«««¬»«¿ƒ«≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ï‡לב Èc e¯È‚Ò LzÎÓ d· Èc ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ¯:לג Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

È‰·לד ‡�‡ Èc ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙È·a e¯È‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡�ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎz�ÒÁ‡ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לב) ‡Ï ¯L‡ 'B‚Â ˙¯Bz ˙‡Êּכל …«¿¬∆…¿ָ

ּדרׁשּו ורז"ל מיּתר, זאת(ּבתו"כ)הּכתּוב ְְְְַַַָָָֹֻ

אם לעני עׁשיר קרּבן הבאת ׁשרּבה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָּתֹורת

והלא קרא צרי לּמה ּתאמר ואם ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹירצה.

להקל אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא ּכן נֹותנת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּסברא

ונראה טֹוב ּברּכת עליו ּתבֹוא ירצה ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמעליו

הביא אם עׁשיר למעט הּכתּוב ׁשרצה לצד ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכי

מאֹומרֹו ׁשּדרׁשּוה ּוכמֹו יצא ׁשּלא עני ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹקרּבן

˙‡Êעל ׁשהקּפיד לֹומר הּכתּוב חׁש מעּוט, …ְִִִֶַַַָָ

ועׁשיר ּבעניֹו עני זאת ואמר ּׁשּמעט ּבּמה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּכל

לֹומר ּתלמּוד ידּועBz¯˙.ּבעׁשרֹו אין ועדין ְְְַַָ«ֲִֵַַַָ

הּכתּוב אמר B„Èלּמה ‚ÈO˙ ‡Ï ¯L‡.'וגֹו ַַָָָָ¬∆…«ƒ»ְ

וילמד החכם ׁשּיבֹוא הּכתּוב ׁשחׁש ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹואּולי

יד הּׂשג מּדין ּבמצרע האמּור יד הּׂשג ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמׁשּפט

האלה ּוׁשבּועת וקדׁשיו מקּדׁש ּבטמאת ְְְְְִַַָָָָָָָָָֻהאמּור

ּובמקֹום ּדּלּות ּדּלי ּבקרּבן ּכן ּגם ׁשּיׁשנם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָוכּו'

מביאים חּטאת ואחד עֹולה אחד ּתֹורים ְְִִִֶֶַָָָָב'

ׁשּגם ּבמצרע האמּור וילמד האיפה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹעׂשירית

עׂשירית יביא לעֹופֹות ידֹו הּׂשיגה לא אם ֲִִִִִִָָָָֹהּוא

וגֹו' אׁשר ּתֹורת זאת לֹומר ּתלמּוד ְְֲֵֶַַַָָֹהאיפה

הּׂשיגה ׁשּלא הגם ּבטהרתֹו ידֹו תּׂשיג לא ְֲֲֳִִִֶֶַַָָָָֹֹאׁשר

אף וכּו' יֹונה ּבני ׁשהם הרׁשּומה ּבטהרתֹו ְְְְֳֵֵֶַָָָָָָידֹו

ּתֹורים ב' ויביא וימּות ּבעפר יתּפּלׁש כן ּפי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָעל

אפׁשר רמז ּובדר ּדוקא. יֹונה ּבני ב' ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָאֹו

הּקדֹוׁש ּבּזהר ּׁשאמרּו למה הּכתּוב ְְֶֶַַַַַַָָָָֹׁשרמז

כב) ולזה(ּתּקּונים צרעת, נקראת הענּיּות ּכי ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

מתים נקראים ס"ד),ׁשניהם מה(נדרים והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַָָ

ּבאֹומרֹו ˆ¯Ú˙ּׁשרמז Ú‚� Ba ¯L‡עֹודּנּו ּפרּוׁש ְְֶַָ¬∆∆«»««ֵֶ

ואמר ּפרׁש הּנגע הּוא ּומה ּבֹו, ‡L¯הּנגע ְֵֵֶֶַַַַַַָ¬∆

B˙¯‰Ëa B„È ‚ÈO˙ ‡Ïידֹו מצאה ׁשּלא ּפרּוׁש …«ƒ»¿»√»ְֵֶָָָֹ

לטהרתֹו הּצרי קרּבן להביא עניֹו ְְְְְֳִִַַָָָָָָָלצד

עֹופֹות: להביא ׁשהצר עד ְְְִִֶַַַָָֻמּצרעּתֹו

B‚Â'.לד) Èz˙�Â 'B‚Â e‡·˙ Èkּבׂשֹורה וכי ƒ»…¿¿»«ƒ¿ְְִָ

יהיה ּכי אלא לֹומר לֹו היה ולא זֹו, ְְִִִֶֶַָָָֹהיא

ׁשהזּכיר ּכדר וגֹו' אחּזתכם ּבית ּבקירֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֻנגע

ואמרּו מּזה הרּגיׁשּו ורז"ל אדם. ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבנגעי

פי"ז) ׁשּיׂשראל(ויק"ר הּכנענים ׁשּׁשמעּו לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּכי

ּדר וזה ע"כ, וכּו' ּכל והטמינּו לארצם ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָּבאים

ּבּמדרׁש ּׁשאמרּו מה ּפי ועל וזה(ׁשם)ּדרׁש. ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ

נֹוגע הרחמים ּבעל אין לוי ר' אמר ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָלׁשֹונם

ּבאים הּנגעים ּבתחּלה וכּו' ּתחּלה ְְְְְִִִִִַַָָָָָּבּנפׁשֹות

לצד והּוא נכֹון. על יתּבאר ע"כ וכּו' ּביתֹו ְְְְִֵֵַַַָָעל

הפ והּוא אדם, ּבני נגעי לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהקּדים

מה אמר לזה הרחמים, ּבבעל ְֲִֶַַַַַָָָָָהאמּור

ׁשעדין לצד הּוא אדם ּבני נגעי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּׁשהקּדמּתי

ּבהם, לנגע ּבּתים ואין הארץ אל ּבאתם ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלא

הּנגע אּתן לא אז הארץ אל תבאּו ּכי ֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל

וגֹו' ארץ ּבבית נגע ונתּתי אּלא ּתחּלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבאדם

הּבית נגע הּכתּוב סּדר ׁשּלא וטעם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּתחּלה.

א ׁשּנגעי לצד ּומּידקדם, ּתכף יׁשנם דם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכי הּוא הּבית ונגעי נֹוהגים ואיל ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמהּדּבּור

ואם ּומּיד. ּתכף הּצרי הקּדים לזה ְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹיבאּו,

ּבגדים נגעי להקּדים לֹו היה ּכן אם ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּתאמר

ראּוי ולהם מּיד יׁשנם ׁשּׁשניהם אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָלנגעי

הרחמים: ּבעל מּדת ּכסדר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָלהקּדים

‰‡¯�Âּבין ּבגדים נגעי לסּדר ה' ּבחר ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִִֵֵֵַַָָ

ּבהם ׁשּיׁש לצד ּבּתים ונגעי אדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגעי

ּדברים ויׁש אדם לנגעי ּבהם ׁשוים ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּדברים

ׁשוים הּצרעת ּבׁשעּור ּכי ּבּתים, לנגעי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּׁשוים

הּבּתים ּכצרעת ולא ּכגריס אדם נגעי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹלדין



מי rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(èë)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ì)øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNòå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬
:Bãé âéOz©¦−¨«

(àì)ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬
:ýåýé éðôì øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìòŸ¨−©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(áì)Bãé âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà úøBz úàǽŸ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−
ô :Búøäèaהחיים אור §¨«¢¨«

ß oqip 'a iriax mei ß

(âì):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(ãì)äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚� Èz˙�Â∑(רבה ׁשל(ויקרא מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ׁשהּנגעים להם היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
וע ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות ּומֹוצאןזהב הּבית נֹותץ הּנגע .לֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(91 'nr al zegiy ihewl)

מטמֹונּיֹות אמֹורּיים לד)ׁשהטמינּו יד, ׁשּגרּוׁש(רש"י ּומּכיון הּנה". עד האמֹורי עֹון ׁשלם לא ּכי הּנה, יׁשּובּו רביעי "ודֹור ּכתיב ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ולכן לבּתיהם; לׁשּוב האמֹורּיים יּוכלּו ואז הארץ, מן ויגרׁשּו ּבעתיד יחטאּו יׂשראל ּבני ׁשּגם יּתכן עוֹונֹותיהם, ּבגלל הּוא ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹהאמֹורי

סאת ּבהׁשלמת ּתלּוי ׁשּגרּוׁשם מצינּו ׁשּלא הּכנענים, לׁשאר אְך זה. ּבזהב ויׁשּתּמׁשּו יׁשּובּו הּיֹום ׁשּבבֹוא ּכדי זהבם, את ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהטמינּו

רכּוׁשם. את להטמין סּבה היתה לא החייםעוֹונֹותיהם, אור ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

„Î‰�‡כט ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
:ÈÈ Ì„˜ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈkcÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈»¿ƒ«≈¿«»»¬ƒ√»¿»

BÈ�‰ל È�a ÔÓ B‡ ‡i�È�ÙL ÔÓ „Á ˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»
:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
ÈkcÓc ÏÚ ‡�‰k ¯tÎÈÂ ‡˙Á�Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«ƒ¿»»ƒ«««¬»«¿ƒ«≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ï‡לב Èc e¯È‚Ò LzÎÓ d· Èc ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ¯:לג Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

È‰·לד ‡�‡ Èc ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙È·a e¯È‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡�ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎz�ÒÁ‡ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לב) ‡Ï ¯L‡ 'B‚Â ˙¯Bz ˙‡Êּכל …«¿¬∆…¿ָ

ּדרׁשּו ורז"ל מיּתר, זאת(ּבתו"כ)הּכתּוב ְְְְַַַָָָֹֻ

אם לעני עׁשיר קרּבן הבאת ׁשרּבה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָּתֹורת

והלא קרא צרי לּמה ּתאמר ואם ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹירצה.

להקל אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא ּכן נֹותנת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּסברא

ונראה טֹוב ּברּכת עליו ּתבֹוא ירצה ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמעליו

הביא אם עׁשיר למעט הּכתּוב ׁשרצה לצד ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכי

מאֹומרֹו ׁשּדרׁשּוה ּוכמֹו יצא ׁשּלא עני ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹקרּבן

˙‡Êעל ׁשהקּפיד לֹומר הּכתּוב חׁש מעּוט, …ְִִִֶַַַָָ

ועׁשיר ּבעניֹו עני זאת ואמר ּׁשּמעט ּבּמה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּכל

לֹומר ּתלמּוד ידּועBz¯˙.ּבעׁשרֹו אין ועדין ְְְַַָ«ֲִֵַַַָ

הּכתּוב אמר B„Èלּמה ‚ÈO˙ ‡Ï ¯L‡.'וגֹו ַַָָָָ¬∆…«ƒ»ְ

וילמד החכם ׁשּיבֹוא הּכתּוב ׁשחׁש ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹואּולי

יד הּׂשג מּדין ּבמצרע האמּור יד הּׂשג ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמׁשּפט

האלה ּוׁשבּועת וקדׁשיו מקּדׁש ּבטמאת ְְְְְִַַָָָָָָָָָֻהאמּור

ּובמקֹום ּדּלּות ּדּלי ּבקרּבן ּכן ּגם ׁשּיׁשנם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָוכּו'

מביאים חּטאת ואחד עֹולה אחד ּתֹורים ְְִִִֶֶַָָָָב'

ׁשּגם ּבמצרע האמּור וילמד האיפה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹעׂשירית

עׂשירית יביא לעֹופֹות ידֹו הּׂשיגה לא אם ֲִִִִִִָָָָֹהּוא

וגֹו' אׁשר ּתֹורת זאת לֹומר ּתלמּוד ְְֲֵֶַַַָָֹהאיפה

הּׂשיגה ׁשּלא הגם ּבטהרתֹו ידֹו תּׂשיג לא ְֲֲֳִִִֶֶַַָָָָֹֹאׁשר

אף וכּו' יֹונה ּבני ׁשהם הרׁשּומה ּבטהרתֹו ְְְְֳֵֵֶַָָָָָָידֹו

ּתֹורים ב' ויביא וימּות ּבעפר יתּפּלׁש כן ּפי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָעל

אפׁשר רמז ּובדר ּדוקא. יֹונה ּבני ב' ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָאֹו

הּקדֹוׁש ּבּזהר ּׁשאמרּו למה הּכתּוב ְְֶֶַַַַַַָָָָֹׁשרמז

כב) ולזה(ּתּקּונים צרעת, נקראת הענּיּות ּכי ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

מתים נקראים ס"ד),ׁשניהם מה(נדרים והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַָָ

ּבאֹומרֹו ˆ¯Ú˙ּׁשרמז Ú‚� Ba ¯L‡עֹודּנּו ּפרּוׁש ְְֶַָ¬∆∆«»««ֵֶ

ואמר ּפרׁש הּנגע הּוא ּומה ּבֹו, ‡L¯הּנגע ְֵֵֶֶַַַַַַָ¬∆

B˙¯‰Ëa B„È ‚ÈO˙ ‡Ïידֹו מצאה ׁשּלא ּפרּוׁש …«ƒ»¿»√»ְֵֶָָָֹ

לטהרתֹו הּצרי קרּבן להביא עניֹו ְְְְְֳִִַַָָָָָָָלצד

עֹופֹות: להביא ׁשהצר עד ְְְִִֶַַַָָֻמּצרעּתֹו

B‚Â'.לד) Èz˙�Â 'B‚Â e‡·˙ Èkּבׂשֹורה וכי ƒ»…¿¿»«ƒ¿ְְִָ

יהיה ּכי אלא לֹומר לֹו היה ולא זֹו, ְְִִִֶֶַָָָֹהיא

ׁשהזּכיר ּכדר וגֹו' אחּזתכם ּבית ּבקירֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֻנגע

ואמרּו מּזה הרּגיׁשּו ורז"ל אדם. ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבנגעי

פי"ז) ׁשּיׂשראל(ויק"ר הּכנענים ׁשּׁשמעּו לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּכי

ּדר וזה ע"כ, וכּו' ּכל והטמינּו לארצם ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָּבאים

ּבּמדרׁש ּׁשאמרּו מה ּפי ועל וזה(ׁשם)ּדרׁש. ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ

נֹוגע הרחמים ּבעל אין לוי ר' אמר ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָלׁשֹונם

ּבאים הּנגעים ּבתחּלה וכּו' ּתחּלה ְְְְְִִִִִַַָָָָָּבּנפׁשֹות

לצד והּוא נכֹון. על יתּבאר ע"כ וכּו' ּביתֹו ְְְְִֵֵַַַָָעל

הפ והּוא אדם, ּבני נגעי לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהקּדים

מה אמר לזה הרחמים, ּבבעל ְֲִֶַַַַַָָָָָהאמּור

ׁשעדין לצד הּוא אדם ּבני נגעי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּׁשהקּדמּתי

ּבהם, לנגע ּבּתים ואין הארץ אל ּבאתם ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלא

הּנגע אּתן לא אז הארץ אל תבאּו ּכי ֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאבל

וגֹו' ארץ ּבבית נגע ונתּתי אּלא ּתחּלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבאדם

הּבית נגע הּכתּוב סּדר ׁשּלא וטעם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּתחּלה.

א ׁשּנגעי לצד ּומּידקדם, ּתכף יׁשנם דם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכי הּוא הּבית ונגעי נֹוהגים ואיל ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמהּדּבּור

ואם ּומּיד. ּתכף הּצרי הקּדים לזה ְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹיבאּו,

ּבגדים נגעי להקּדים לֹו היה ּכן אם ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּתאמר

ראּוי ולהם מּיד יׁשנם ׁשּׁשניהם אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָלנגעי

הרחמים: ּבעל מּדת ּכסדר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָלהקּדים

‰‡¯�Âּבין ּבגדים נגעי לסּדר ה' ּבחר ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִִֵֵֵַַָָ

ּבהם ׁשּיׁש לצד ּבּתים ונגעי אדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָנגעי

ּדברים ויׁש אדם לנגעי ּבהם ׁשוים ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּדברים

ׁשוים הּצרעת ּבׁשעּור ּכי ּבּתים, לנגעי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּׁשוים

הּבּתים ּכצרעת ולא ּכגריס אדם נגעי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹלדין
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(äì)äàøð òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä Bì-øLà àáe¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©¦§¨¬
:úéaa éì¦−©¨«¦

i"yx£˙Èaa ÈÏ ‰‡¯� Ú‚�k∑(ת"כ פי"ב, לֹומר:(נגעים ּברּור ּדבר יפסק לא וּדאי, נגע ׁשהּוא ׁשּיֹודע חכם ּתלמיד אפּלּו ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
לי" נראה "ּכנגע אּלא: לי', נראה החיים.'נגע אור ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

(åì)úBàøì ïäkä àáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´
ïäkä àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−

:úéaä-úà úBàøì¦§¬¤©¨«¦
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa∑ז טמאהׁשּכל ּתֹורת ׁשם אין לֹו, נזקק ּכהן ׁשאין Èaa˙.מן ¯L‡ŒÏk ‡ÓËÈ ‡ÏÂ∑ ¿∆∆»…«…≈¿ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…ƒ¿»»¬∆«»ƒ
על(ת"כ) אם ּתֹורה? חסה מה ועל יטמא. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל להסּגר נזקק הּנגע, ויראה הּכהן ויבא יפּנהּו לא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשאם

ּכלי על אּלא ּתֹורה חסה לא הא טמאתֹו. ּבימי יאכלם – ּומׁשקין אכלין על ואם ויּטהרּו, יטּבילם – ׁשטף ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכלי
ּבמקוה טהרה להם ׁשאין החיים.חרס, אור ְְֳִֵֶֶֶֶֶָָָ

dÏÈ„cלה È˙ÈÈÂ¯ÓÈÓÏ ‡�‰ÎÏ ÈeÁÈÂ ‡˙Èa ¿≈≈¿ƒ≈≈»ƒ«ƒ¿«¬»¿≈»
:‡˙È·a ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡LzÎÓk¿«¿»»ƒ¿¬ƒƒ¿≈»

ÏBÚÈלו ‡Ï „Ú ‡˙Èa ˙È ÔepÙÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«»≈»«»≈
Èc Ïk ·‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ ‡�‰k«¬»¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È ÈÊÁÓÏ ‡�‰k ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e ‡˙È·a¿≈»»«≈≈«¬»¿∆¡≈»

:‡˙Èa≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּתים לנגעי ׁשוים ּובּגונים ּגריסין. ּבב' ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָׁשהּוא

אדם: ּכנגע לבן ּבגֹון ולא אדמּדם אֹו ְְְְְְֲֶַַַַַָָָָֹירקרק

„BÚנגעי ּדיני הּכתּוב סּדר לּמה ּבהעיר ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָנראה

אדם ּבני ּדיני ּכל ׁשהׁשלים קדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּבגד

ׁשּיגמר עד להמּתין לֹו ׁשהיה וטהרתֹו, ְְְְְֳִִֶֶַַָָָָָֹֻטמאתֹו

מׁשּפט יסּדר ּכ ואחר אדם צרעת מׁשּפט ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָּכל

לסּדר הּכתּוב ׁשּנתּכּון לֹומר ואין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּבגדים,

ּבפני טהרתם ודיני עצמן ּבפני הּטמאה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּדיני

ּבצרעת ּגם ּכן ׁשפט לא לּמה ּכן ׁשאם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹעצמם,

נגע טמאת להקּדים ּכן ּגם לֹו ׁשהיה ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻהּבית

ּובגדיו. אדם נגעי טהרת מׁשּפט קדם ְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבית

נגע ׁשהקּדים ּבזה הּכתּוב ׁשהראה וּדאי ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ּתהיה זאת אֹומרֹו וקדם אדם לנגע קדם ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּבגד

ּכי הּצרעת עון סימן רמז ׁשּבֹו הּמצרע ְֲִִֶַַַַַַַָָָֹֹּתֹורת

הּפרׁשה ּבתחּלת ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ּבֹו ענה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּפיו

ׁשהּבגדים לֹומר הּוא וכּונתֹו ּבגדים נגעי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכתב

הּנגע הבאת ּבדין ּׁשהתחיל ּומה ּתחּלה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָלֹוקים

הּכתּוב נתחּכם ּבזה ּבּבגדים, התחיל ולא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבאדם

ּבאים ּכן ּגם הּבגדים ׁשּנגעי הּדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלחּזק

התחיל ולזה אדם, נגעי ּכמֹו האדם ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּבחטא

ּבגדים נגעי אמר להם וסמּו אדם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּבנגעי

הּמצרע ּתֹורת ּתהיה זאת ׁשניהם אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹואמר

ּכי לדעת הראת רע ׁשם מֹוציא ׁשל ְִִֵֵֶַַַָָָָּתֹורתֹו

ּׁשּלא מה הּדברים חֹוזרים ּבגדים נגעי על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּגם

ּבגדים נגעי מסּדר היה אם ּכן מּובן ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָהיה

ְֵָוהבן:

„BÚהּבגד נגע להקּדים הּכתּוב ׁשחׁש ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָנראה

אֹומר הייתי ׁשאז אדם, נגעי ּכ ְְִִִֵֵֶַַָָָָָואחר

ּבא אדם ונגע קל עון על ּבא הּבגד נגע ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכי

ׁשּיתחּיב עצמֹו עון על ולא חמּור עון ְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹעל

על נגע לצדלבֹוא הּבגדים על ּבא האדם ְְִֶַַַַַָָָָָָ

אדם נגעי ואמר הּכתּוב הקּדים ולזה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהרחמים,

ּבעל לאדם לבֹוא הּצריכה צרעת ּגם ּכי ְִִַַַַַַַָָָָָָלֹומר

לֹו ורפא יׁשּוב אּולי ּבּבגדים מביאּה ְְְֲִִִַַַָָָָָָהרחמים

עון על ּדלמא אֹומר אני ועדין עליו. ְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹמּבֹוא

נגעי ּבאים קל עון ועל אדם נגעי ּבאים ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹחמּור

נגעי ׁשהם ּתחּלה החמּור סּדרה והּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבגדים

ּכן אם ּבגדים, נגעי ׁשהם הּקל ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאדם

אדם מׁשּפט אחר הּבגדים מׁשּפט לסּדר לֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָהיה

והבן: למעלה ׁשּכתבּתי ּוכמֹו ְְְְְְֳִֵֶַַָָָָָָוטהרתם

Ó‡Ï¯.לה) Ô‰kÏ „Èb‰Âּתבת¯Ó‡Ï.מיּתרת ¿ƒƒ«…≈≈…ֵַ≈…ְֶֶֻ

הּכהן לֹו יאמר ּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת ְְְֲִֵַַַַַָֹֹֹורז"ל

הּכתּוב ּכי ּדרׁש, ּדר וזה ע"כ. ּכּבּוׁשין ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּדברי

ּדרׁשּוה ז"ל והם הּבית. לֹו אׁשר ּדברי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָמדּבר

ענין ּתנהּו הּבית ּבעל לדברי ענין אינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבאם

זה על ּפרׁש אהרן קרּבן ּובעל ּכהן. ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹלדברי

הּכהן לֹו לאמר והּתכלית לּכהן והּגיד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹהּדר

לֹו היה זה ּולפי ּכּבּוׁשין. ּדברי לֹומר ְְִִִִֵֶַָָָָרצה

ּבּבית, לי נראה ּכנגע אחר לאמר ּתבת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלֹומר

אינֹו ּבאם הּתבה ּדרׁש ׁשהּתּנא וּדאי ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא

לאמר ּתבת הּכתּוב אמר לא לּמה וקׁשה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹענין,

ּומקֹום ּביׁשר, הּדרׁשה ותּדרׁש הּכהן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבדברי

ז"ל ּדבריהם ּפי על והּוא לפרׁש, לנּו ְְְִִִִֵֵֶַָָהּניחּו

לׁשֹונם וזה ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ׁשּכתּוב ְְְְֲִֶֶַַָָָָֹעצמם

חכם ּתלמיד אפּלּו ּכנגע לֹומר ּתלמּוד מה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָנגע

אּלא וכּו' יגזר לא ּבוּדאי נגע ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹֹויֹודע

ז"ל הכריחם מי לדעת ויׁש ע"כ. ּכנגע ְְְִִִֵֶַַַַָָֹיאמר

אמר ולא ּכנגע אֹומרֹו טעם ּדלמא ּכן, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹלפרׁש

ׁשּלא ׁשּתבין נגע לֹומר הּכתּוב חׁש ּכי ִִֶֶֶֶַַַַָָָֹנגע

אּלא ּולהּגיד הּכהן אצל לבֹוא ּתֹורה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיבּתֹו

נגע, וּדאי ׁשהּוא וידע הּוא חכם ּתלמיד ְְִִֶֶַַַַַָָָאם

לא לא אֹו נגע הּוא אם ּבֹו נסּתּפק אם ְֲִִִֵֶַַָֹֹאבל

הּספק על ׁשּיבֹוא ּכנגע אמר לזה לּכהן, ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹיבֹוא

ְַַּכוּדאי:

ÔÎ‡לֹומר לֹו היה ׁשּלא היא הּתּנא ּדרׁשת »≈ְִֶַַַַָָָָֹ

ׁשההּגדה מּובן והּדבר לּכהן, והּגיד ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא

הּיּתּור ּכי ּדרׁש ולזה ,ּבסמּו הּמזּכר הּנגע ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻהיא

ּתלמיד ׁשאפּלּו נגע ולא ּכנגע ּדקּדּוק על ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹּבא

זה וכל ּכנגע, אּלא נגע יאמר לא וכּו' ְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹחכם

ּבזה ּכן ּגם לנּו הּניחּו ּומקֹום הּתּנא. ְִִֵֶַַַַַָָָָלדעת

ּׁשּדרׁשּו מה לפי הלא ז"ל, ּבדבריהם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָֹֹלחקר

ולא לי נראה וז"ל ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ְְְְֲִִִֶַָֹֹעֹוד

וכּמה וכּו' העלּיה את להביא ּבּבית ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָלנרי,

ּכדי ּכנגע לֹומר הּכתּוב צרי מעּתה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָּדרׁשֹות,

ההּמה, הּמׁשּפטים ללמד ּבּבית לי נראה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיאמר

נגע ׁשהּוא וּדאי ידע ׁשאפּלּו לדרׁש לנּו ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּומּנין

הּכתּובים לדרׁש רז"ל ׁשּדר והגם ּכנגע, ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַֹיאמר

ליּׁשב ׁשּנּוכל עֹוד ּכל כן ּפי על אף זה, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבסדר

ּובזה נכֹון, יֹותר הּוא הכרחי ּבסדר ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּדרׁשה

ׁשּנתּכּון לאמר ּתבת ּפרּוׁש ׁשּלנּו את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהרוחנּו

הּדר זה על Ú‚�kלֹומר ¯Ó‡Ïהגם ּפרּוׁש ֶֶֶַַַ≈…¿∆«ֲֵַ

אּלא ּכנגע ואינֹו נגע ׁשהּוא ידע האמת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּכפי

ּתבת וׁשעּור ּכן. יאמר כן ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹּבמאמרֹו

ּכנגע, ּתהיה האמירה הּדר זה על הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלאמר

אּלא ּכנגע ׁשאינֹו מבין אּתה ּדבר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּמֹוצא

הרוחנּו ּכן ּגם ּובזה הּדבר. ּבצדק ולא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבמאמרֹו

לֹומר ׁשרצה ּכנגע ּבתבת ׁשּדרׁש הּתּנא ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדרׁשת

לֹומר יכּון עֹוד וכּו'. חכם ּתלמיד ְְְֲִִֵֶַַַָָׁשאפּלּו

אּתה ּומּמילא ּכנגע, לאמר מּתרת ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתֹורה

ּכתבּתי ּוכבר להּתיר. ׁשהצר ּכנגע ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמבין

לדרׁש לנּו נתּונה רׁשּות ּכי ּפעמים ְְְְִִִַָָָָּכּמה

ז"ל מּדבריהם מׁשּנים ּפנים ּבכּמה ְְְְִִִִִֵֶַַָָֻהּפסּוקים

ׁשאין ּכל נכֹון על הּפסּוקים ׁשּמתיּׁשבים ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכל

ּבהלכֹות: רז"ל ּדברי ְְֲִִֵַַַַָהפּכּיּות

‰Ô‰k.לו) ‡·È Ì¯Ëaלֹומר ׁשהצר טעם ¿∆∆»…«…≈ְֶַַַַֻ

Ô‰k‰ּבטרם ּכי נׁשמע היה ׁשּזּולתּה מּׁשּום «…≈ְְִִִֶֶֶַָָָָ

להתעּכב לּכהן חּיּוב אין זה ּוּכפי יצּוה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹיבֹוא

ּבּבית, אׁשר ּכל את וּדאי ׁשּפינּו ׁשּידע ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעד

לּה אין ּבטרם ּתבת ּכי הראה הּכהן, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּומאֹומרֹו

ּוקׁשּורה וצּוה ׁשאצל הּכהן זכרֹון עם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹקׁשר

והבן: ּופּנּו עם ְִִִֵָהיא

Ïk.˙Èaa ¯L‡לא ּבּבית אׁשר ּכל ּפרּוׁש »¬∆«»ƒֲִֵֶַַָֹ

קטּנים, ּפכים ואפּלּו הּכל יּצילּו אּלא ְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹיטמא

חס יׂשראל,ּכי ׁשל הּבזּוי ממֹון על אפּלּו ה' ְֲִִִֵֶַַָָָָ

לפּנֹות ה' צּוה לּמה הּכתּוב טעם נתן ְִֶַַַַַָָָָָָּובזה
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:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨¨−¦©¦«

i"yx£˙¯e¯Ú˜L∑(ת"כ)ּבמראיהן החיים.ׁשֹוקעֹות אור ¿«¬…ְְְֵֶַ

(çì)-úà øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤
:íéîé úòáL úéaä©©−¦¦§©¬¨¦«

(èì)òâpä äNt äpäå äàøå éòéáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©
:úéaä úøé÷a§¦¬Ÿ©¨«¦

(î)òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£‰Œ˙‡ eˆlÁÂÌÈ�·‡∑:ּכמֹו מּׁשם, יּטלּום 'ויׁשּלפּון', כה)ּכתרּגּומֹו: הסרה(דברים לׁשֹון נעלֹו", ‡ÌB˜ÓŒÏ."וחלצה ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָ∆»
‡ÓË∑(ת"כ)ּבֹו ּבעֹודן מקֹומן מטּמאֹות הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, לּמד ׁשם. מׁשּתּמׁשֹות טהרֹות ׁשאין .מקֹום »≈ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(àî)øLà øôòä-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£Úˆ˜È∑)ּבלע"ז הרּבה)דריצי"ר יׁש מׁשנה ּכהנים∑È·Ò·.מּבפנים(ת"כ)∑ÈaÓ˙.ּובלׁשֹון ּבתֹורת הּנגע. סביבֹות «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָƒ«ƒְִִִ»ƒְְֲִִֶַַַֹ
הּנגע אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, סביב∑‰˜ˆe.נדרׁש הּנגע ּבקצֹוע קּצעּו אׁשר קצה, .לׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå§¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)íéðáàä-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑מׁשקל והּוא ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב אתֿהאבנים" "חּלץ אבל הּטֹוח, וכן העׂשֹות, לׁשֹון ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו ּכבד, B‚Â'.לׁשֹון Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â∑(ת"כ)וׁשב" לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ְִִֵֵֵָָ¿ƒ»«∆«¿ְְְֵֵַַַַָָָָ

ׁשבּוע ּבסֹוף ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף להּלן האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם .הּכהן", ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ÈÏ˙Îaלז ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜¯È ÔÈ˙Át ‡˙È·≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂ¯לח ‡˙Èa Ú¯˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡�‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ

Â‰‡לט ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡�‰k ·e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»

·‰Ôמ Èc ‡i�·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓ¿»»

BÁÒ¯מא ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

a‡˙¯מב ÔeÏÚÈÂ ÔÈ�¯Á‡ ‡i�·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i�·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
˙È ÔeÙl˜È Ôk ¯˙·e ‡i�·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«≈¿«¿»

:ÚL˙Èc ¯˙·e ‡˙Èa≈»»«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנגע ורֹואה הּכהן ּביאת אחר אפּלּו הלא ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹקדם

טמא הּבית ויסּגירּנּו,אין הּכהן ׁשּיצא אחר אּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּכהן ּבא קדם לפּנֹות להקּדים צר אין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹּומעּתה

ׁשּיסּגיר, קדם הּכהן ׁשּבא אחר לפּנֹות ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹויכֹולין

אמר ‡L¯לזה Ïk ‡ÓËÈ ‡ÏÂּכי ּפרּוׁש וגֹו' ֶַָָ¿…ƒ¿»»¬∆ְִֵ

להסּגיר ׁשּצרי הּנגע הּכהן ׁשּכׁשּיראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלצד

ּומּצד עּקר ּכל מּלהסּגיר להתעּכב רׁשּות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאין

ממֹון יׁשּכחּו הּמהירּות ּולצד לפּנֹות ימהרּו ְְְְְְֲִִֶַַַַָזה

לא ׁשּבזה קדם לפּנֹות ה' הקּפיד לזה ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹהּבזּוי,

אמרּו ורז"ל ּבּבית. אׁשר ּכל פי"ביטמא (נגעים ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָ

ּובתו"כ) חרסמ"ה ּכלי על אּלא הקב"ה חס ׁשּלא ְְֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבּמקוה. ּתּקנה להם יׁש ּובגדים ּכלים ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכי

על אפּלּו הקב"ה ׁשחס לפרׁש הֹוספנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָּולדרּכנּו

אֹותם: מחׁשיב אדם ׁשאין הּקטּנים חרס ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכלי

B‚Â'.לז) ˙Èa‰ ˙¯È˜a 'B‚Â ‰‡¯Âזֹו ּפרׁשה ¿»»¿¿ƒ…««ƒ¿ְַָ

הרׁשעים עם ּבהנהגתֹו ה' מפעלֹות ְְְְְֲִִִַָָָָָָרמזה

יּקרא ׁשהּוא הרע יצר ּבמטעּמי יבחרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאׁשר

ּבּזהר ואמרּו אדם. ּבני קפ"ז)נגעי ּכי(ח"א ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

הּנ נֹותן מההקב"ה מצלחת האדם ּבגּוף פׁש ְְֵֶֶַַַַַָָָ

וׁשֹותלּה וחֹוזר מּׁשם עֹוקרֹו הּוא לאו ואם ְְְְְִִֵָָָּטֹוב

הּבית, ּבנגעי ּכאן ּׁשרמז מה והּוא אחר. ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּבמקֹום

הּנפׁש, ּבּתי ׁשהּוא האדם ּגּוף אל ירמז הּבית ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכי

לרז"ל ׁשּמצינּו הּבֹורא הּוא ּכאן הרמּוז ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּכהן

הּכהן אל והּובא ּבּפסּוק ּכן ׁשּדרׁשּו הּזהר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבספר

ּבקירֹות הּנגע ּכי הקב"ה ּכׁשּיראה ּכי ואמר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָוגֹו',

מהּות ּבתֹוכּיּות הרע ּבחינת נׁשּתּקע ּפרּוׁש ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָהּבית

ּבאֹומרם ּׁשרמז מה והּוא הּבית ונתעב ְְְְְִִֶַַַַַָָָהּגּוף,

˙¯e¯Ú˜Lרּורֹות ׁשקע מּב' מרּכבת זֹו ּתבה ¿«¬…ְִֵֶֶֶַָֻ

ׁשקע אמר ּוכאּלּו ּבּמבטא נבלעת הא' ְְְְִִִֶַַַַַָָָואֹות

ׁשּנקרא הרע הּיצר ּבחינת ּבֹו ׁשּנׁשקע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָארּורֹות

אמר ּברׁשעֹו ּבחינֹות הרּבה ׁשּיׁש ּולפי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָארּור,

ואֹומרֹו העברהw¯˜¯È˙ארּורֹות, לסימן רמז ְְֲ¿«¿«…ְֲִֵַַָָָ

ז"ל אֹומרם ּדר ל"ג)על לעברה(ׁשּבת סימן ְֲִֵֶֶַַַָָָָ

אמר ּגם ּדמים‡„ncÓ˙הּדרקן, לׁשפיכת רֹומז ְַַַָָֹ¬«¿«…ְִִִֵַָ

ה' יצו לצלן. רחמנא הרע לבחינת ְְְְְִִִַַַַַַָָָָֻהמיחס

האלהי, מּׁשפע יׁשּפע ׁשּלא ּפי' הּבית ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֻלסּגר

ּבצּלא יחסּו לבל הרׁשעים נּדּוי סֹוד ְְְְֱִִִֶַָָָוהּוא

מה וׁשב ּבּדבר הרּגיׁש האדם אם ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָּדמהימנּותא,

לרחץ יּסּורין עליו להביא ה' יצו לא ואם ְְְְִִִִִַָָָֹֹּטֹוב,

ואם וכּו', אבנים חּלּוץ סֹוד והּוא ּונגעיו ְְְְְֲִִִָָָָָּכתמיו

אֹומרֹו והּוא מת, הּוא הרי מעׂשיו מסריח ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָעדין

וגֹו': אבניו את הּבית את ְְֲִֶֶַַַָָָונתץ
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(æì)úøeøò÷L úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ
:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨¨−¦©¦«

i"yx£˙¯e¯Ú˜L∑(ת"כ)ּבמראיהן החיים.ׁשֹוקעֹות אור ¿«¬…ְְְֵֶַ

(çì)-úà øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤
:íéîé úòáL úéaä©©−¦¦§©¬¨¦«

(èì)òâpä äNt äpäå äàøå éòéáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©
:úéaä úøé÷a§¦¬Ÿ©¨«¦

(î)òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£‰Œ˙‡ eˆlÁÂÌÈ�·‡∑:ּכמֹו מּׁשם, יּטלּום 'ויׁשּלפּון', כה)ּכתרּגּומֹו: הסרה(דברים לׁשֹון נעלֹו", ‡ÌB˜ÓŒÏ."וחלצה ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָ∆»
‡ÓË∑(ת"כ)ּבֹו ּבעֹודן מקֹומן מטּמאֹות הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, לּמד ׁשם. מׁשּתּמׁשֹות טהרֹות ׁשאין .מקֹום »≈ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(àî)øLà øôòä-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£Úˆ˜È∑)ּבלע"ז הרּבה)דריצי"ר יׁש מׁשנה ּכהנים∑È·Ò·.מּבפנים(ת"כ)∑ÈaÓ˙.ּובלׁשֹון ּבתֹורת הּנגע. סביבֹות «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָƒ«ƒְִִִ»ƒְְֲִִֶַַַֹ
הּנגע אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, סביב∑‰˜ˆe.נדרׁש הּנגע ּבקצֹוע קּצעּו אׁשר קצה, .לׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå§¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)íéðáàä-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑מׁשקל והּוא ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב אתֿהאבנים" "חּלץ אבל הּטֹוח, וכן העׂשֹות, לׁשֹון ƒ¿ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו ּכבד, B‚Â'.לׁשֹון Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â∑(ת"כ)וׁשב" לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ְִִֵֵֵָָ¿ƒ»«∆«¿ְְְֵֵַַַַָָָָ

ׁשבּוע ּבסֹוף ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף להּלן האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם .הּכהן", ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ÈÏ˙Îaלז ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜¯È ÔÈ˙Át ‡˙È·≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂ¯לח ‡˙Èa Ú¯˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡�‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ

Â‰‡לט ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡�‰k ·e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»

·‰Ôמ Èc ‡i�·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡�‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓ¿»»

BÁÒ¯מא ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

a‡˙¯מב ÔeÏÚÈÂ ÔÈ�¯Á‡ ‡i�·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i�·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
˙È ÔeÙl˜È Ôk ¯˙·e ‡i�·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«≈¿«¿»

:ÚL˙Èc ¯˙·e ‡˙Èa≈»»«ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנגע ורֹואה הּכהן ּביאת אחר אפּלּו הלא ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹקדם

טמא הּבית ויסּגירּנּו,אין הּכהן ׁשּיצא אחר אּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּכהן ּבא קדם לפּנֹות להקּדים צר אין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹּומעּתה

ׁשּיסּגיר, קדם הּכהן ׁשּבא אחר לפּנֹות ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹויכֹולין

אמר ‡L¯לזה Ïk ‡ÓËÈ ‡ÏÂּכי ּפרּוׁש וגֹו' ֶַָָ¿…ƒ¿»»¬∆ְִֵ

להסּגיר ׁשּצרי הּנגע הּכהן ׁשּכׁשּיראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלצד

ּומּצד עּקר ּכל מּלהסּגיר להתעּכב רׁשּות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאין

ממֹון יׁשּכחּו הּמהירּות ּולצד לפּנֹות ימהרּו ְְְְְְֲִִֶַַַַָזה

לא ׁשּבזה קדם לפּנֹות ה' הקּפיד לזה ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹהּבזּוי,

אמרּו ורז"ל ּבּבית. אׁשר ּכל פי"ביטמא (נגעים ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָ

ּובתו"כ) חרסמ"ה ּכלי על אּלא הקב"ה חס ׁשּלא ְְֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבּמקוה. ּתּקנה להם יׁש ּובגדים ּכלים ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכי

על אפּלּו הקב"ה ׁשחס לפרׁש הֹוספנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָּולדרּכנּו

אֹותם: מחׁשיב אדם ׁשאין הּקטּנים חרס ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכלי

B‚Â'.לז) ˙Èa‰ ˙¯È˜a 'B‚Â ‰‡¯Âזֹו ּפרׁשה ¿»»¿¿ƒ…««ƒ¿ְַָ

הרׁשעים עם ּבהנהגתֹו ה' מפעלֹות ְְְְְֲִִִַָָָָָָרמזה

יּקרא ׁשהּוא הרע יצר ּבמטעּמי יבחרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאׁשר

ּבּזהר ואמרּו אדם. ּבני קפ"ז)נגעי ּכי(ח"א ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

הּנ נֹותן מההקב"ה מצלחת האדם ּבגּוף פׁש ְְֵֶֶַַַַַָָָ

וׁשֹותלּה וחֹוזר מּׁשם עֹוקרֹו הּוא לאו ואם ְְְְְִִֵָָָּטֹוב

הּבית, ּבנגעי ּכאן ּׁשרמז מה והּוא אחר. ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּבמקֹום

הּנפׁש, ּבּתי ׁשהּוא האדם ּגּוף אל ירמז הּבית ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכי

לרז"ל ׁשּמצינּו הּבֹורא הּוא ּכאן הרמּוז ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּכהן

הּכהן אל והּובא ּבּפסּוק ּכן ׁשּדרׁשּו הּזהר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבספר

ּבקירֹות הּנגע ּכי הקב"ה ּכׁשּיראה ּכי ואמר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָוגֹו',

מהּות ּבתֹוכּיּות הרע ּבחינת נׁשּתּקע ּפרּוׁש ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָהּבית

ּבאֹומרם ּׁשרמז מה והּוא הּבית ונתעב ְְְְְִִֶַַַַַָָָהּגּוף,

˙¯e¯Ú˜Lרּורֹות ׁשקע מּב' מרּכבת זֹו ּתבה ¿«¬…ְִֵֶֶֶַָֻ

ׁשקע אמר ּוכאּלּו ּבּמבטא נבלעת הא' ְְְְִִִֶַַַַַָָָואֹות

ׁשּנקרא הרע הּיצר ּבחינת ּבֹו ׁשּנׁשקע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָארּורֹות

אמר ּברׁשעֹו ּבחינֹות הרּבה ׁשּיׁש ּולפי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָארּור,

ואֹומרֹו העברהw¯˜¯È˙ארּורֹות, לסימן רמז ְְֲ¿«¿«…ְֲִֵַַָָָ

ז"ל אֹומרם ּדר ל"ג)על לעברה(ׁשּבת סימן ְֲִֵֶֶַַַָָָָ

אמר ּגם ּדמים‡„ncÓ˙הּדרקן, לׁשפיכת רֹומז ְַַַָָֹ¬«¿«…ְִִִֵַָ

ה' יצו לצלן. רחמנא הרע לבחינת ְְְְְִִִַַַַַַָָָָֻהמיחס

האלהי, מּׁשפע יׁשּפע ׁשּלא ּפי' הּבית ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֻלסּגר

ּבצּלא יחסּו לבל הרׁשעים נּדּוי סֹוד ְְְְֱִִִֶַָָָוהּוא

מה וׁשב ּבּדבר הרּגיׁש האדם אם ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָּדמהימנּותא,

לרחץ יּסּורין עליו להביא ה' יצו לא ואם ְְְְִִִִִַָָָֹֹּטֹוב,

ואם וכּו', אבנים חּלּוץ סֹוד והּוא ּונגעיו ְְְְְֲִִִָָָָָּכתמיו

אֹומרֹו והּוא מת, הּוא הרי מעׂשיו מסריח ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָעדין

וגֹו': אבניו את הּבית את ְְֲִֶֶַַַָָָונתץ
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(ãî)úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
:àeä àîè úéaa àåä úøàîî©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ)"ממארת "צרעת נאמר: ּפׂשה? אםּֿכן אּלא טמא, החֹוזר יהא לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
את טּמא ּכאן אף ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן מה ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּבבּתים,
אּלא זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו ּכאן אין ּפׂשה"? "והּנה לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהחֹוזר
נגע על אּלא ללּמד ּבא לא הא ּפׂשה"?! והּנה וראה הּנגע... "ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב לֹו היה אתֿהּבית" ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ"ונתץ
ּבעֹומד ּכלּום למעלה הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ׁשּפׂשה, ּומצאֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ּבׁשבּוע ּבעיניו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהעֹומד
לֹו? ּיעׂשה ּומה ּבּׁשני. ּופׂשה ּבראׁשֹון ּבעֹומד אּלא מדּבר ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ּכאן ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבעיניו
מּׁשיבה; ּביאה נלמד הּכהן", "ּובא הּכהן", "וׁשב לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? "ונתץ לֹו: ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹיכֹול

נֹותץ. חזר, ואם ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּביאה אף ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּׁשיבה לאמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
טהֹור לֹומר:(ת"כ)חזר, ּתלמּוד ׁשבּוע? לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּובזה, ּבזה עמד ׁשאם ּומּנין ּבא)"ּובא"(. "ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אינֹו הא אמּור. ּכבר הרי ּבּׁשני, ּבפֹוׂשה אם אמּור, ּכבר הרי ּבראׁשֹון, ּבפֹוׂשה אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹיבא",
לאֿפׂשה",)"ּובא"(אמּור: והּנה "וראה ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּבא את אּלא יבא", ּבא "ואם , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

נרּפא "ּכי לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? הּכהן "וטהר ּכאן: ׁשּכתּוב ּכמֹו ,ויל יּפטר יכֹול לֹו? יעׂשה מה העֹומד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹזה
ּבעליֹונה מה למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה אמּורה 'ּביאה' לֹו? יעׂשה מה הרפאּוי. את אּלא טהרּתי לא ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּנגע",
ּכהנים. ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו לּה ּדּגמר ׁשבּוע לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹחֹולץ
הּמקראֹות וסדר ּפׂשיֹון. צרי החֹוזר ואין וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע אּלא נתיצה אין ּדבר: ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּגמרֹו
הּכתּוב ודּבר ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ּבּבית", "והאכל אלֿהּבית", "והּבא "ונתץ", "ואםֿיׁשּוב", הּוא: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכ
חֹולץ לֹו? ּיעׂשה ּומה ׁשּפׂשה, וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ׁשבּוע ּובסֹוף להסּגרֹו, ׁשני ׁשבּוע לֹו ׁשּנֹותן ּבראׁשֹון, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבעֹומד

ׁשבּועֹות מּׁשלׁשה יֹותר ּבנגעים ׁשאין צּפרים, טעּון – חזר לא נֹותץ, – חזר ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח .וקֹוצה ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(äî)øôò-ìk úàå åéöò-úàå åéðáà-úà úéaä-úà õúðå§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−¨£©´
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà àéöBäå úéaä©¨®¦§¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

(åî):áøòä-ãò àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà àaäå§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤
i"yx£B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈŒÏk∑(ת"כ)ׁשאני יכֹול נגעֹו. את ׁשּקלף ימים ולא »¿≈ƒ¿ƒ…ְְֲִִִֶֶֶַָָָֹ

"ּכלֿימי" לֹומר: ּתלמּוד נגעֹו? את ׁשּקלף הּמחלט Ú‰Œ„Ú¯·.מֹוציא ‡ÓËÈ∑(ת"כ).ּבגדים מטּמא ׁשאין מלּמד, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻƒ¿»«»»∆ְְְִֵֵֵֶַַָ
אפ ּפרס?יכֹול אכילת ּבכדי ׁשהה פג)ּלּו אֹוכל,(עירובין אּלא לי אין אתּֿבגדיו". יכּבס ּבּבית "והאכל לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

"יכּבס", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב ולא אֹוכל לא וׁשֹוכב, אֹוכל אּלא לי אין "והּׁשכב". לֹומר ּתלמּוד מּנין? ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹֹׁשֹוכב
ּפרס אכילת ּכדי לׁשֹוכב ׁשעּור לּתן וׁשכב"? "אכל נאמר: לּמה אםּֿכן רּבה. מא)"יכּבס", .(ברכות ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

(æî)ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−
åéãâa-úà: ¤§¨¨«

(çî)úéaa òâpä äNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦
àtøð ék úéaä-úà ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§¨−

:òâpä©¨«©
i"yx£‡·È ‡aŒÌ‡Â∑ׁשני ׁשבּוע NÙŒ‡Ï‰.לסֹוף ‰p‰Â ‰‡¯Â∑,ּובּׁשני ּבראׁשֹון ּבעיניו ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא ¿ƒ…»…ְִֵַָ¿»»¿ƒ≈…»»ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

לא הּנגע", נרּפא "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ּכמׁשמעֹו יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמה
וקּצּוי חליצה טעּון זה, אבל הּנגע, חזר ולא והּוטח ׁשהקצה הּבית אּלא רפאּוי ואין הרפאּוי, את אּלא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻטהרּתי

והּנה "וראה ּבּׁשני, יבא", "ואםּֿבא נדרׁש: הּמקרא וכן ׁשליׁשי. וׁשבּוע טיחהוטיחה ואין יטּיחּנּו, לאֿפׂשה", ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
הּנגע", נרּפא "ּכי הּׁשבּוע, לסֹוף חזר לא אם אתֿהּבית", הּכהן וטהר אתֿהּבית הּטֹוח "ואחרי וקּצּוי; חּלּוץ ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹּבלא

נתיצה ׁשּטעּון החֹוזר על ּפרׁש ּכבר חזר, .ואם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

LzÎÓ‡מד ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡�‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
·‡ÒÓ ‡˙È·a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡˙È·a¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»

:‡e‰

‡È‰BÚמה ˙ÈÂ È‰B�·‡ ˙È ‡˙Èa ˙È Ú¯˙ÈÂƒ»«»≈»»«¿ƒ¿»»ƒ
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ ˜tÈÂ ‡˙Èa ¯ÙÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»¬«≈»¿«≈¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

È‰Èמו d˙È ¯bÒÈc ÔÈÓBÈ Ïk ‡˙È·Ï ÏBÚÈÈ„e¿≈¿≈»»ƒ¿«¿«»≈¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

È‰BLe·Ïמז ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ·ekLÈ„e¿ƒ¿¿≈»¿««»¿ƒ
:È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ÏeÎÈÈ„e¿≈¿≈»¿««»¿ƒ

Ï‡מח ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡�‰k ÏBÚÈÈ ÏÚÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈«¬»¿∆¡≈¿»»
‡˙Èa ˙È ÚBLÈc ¯˙a ‡˙È·a ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»¿≈»»«ƒ«»≈»
:‡LzÎÓ Èqz‡ È¯‡ ‡˙Èa ˙È ‡�‰Î Èk„ÈÂƒ«≈«¬»»≈»¬≈ƒ«ƒ«¿»»

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

(èî)éðLe æøà õòå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬
:áæàå úòìBú©−©§¥«Ÿ

(ð):íéiç íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«

(àð)úàå áæàä-úàå æøàä-õò-úà ç÷ìå|úòìBzä éðL §¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´©©À©
äèeçMä øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈

:íéîòt òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©§¨¦«

(áð)øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ
:úòìBzä éðLáe áæàáe æøàä õòáe äiçä©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©

(âð)äãOä éðt-ìà øéòì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®
:øäèå úéaä-ìò øtëå§¦¤¬©©©−¦§¨¥«

ß oqip 'b iying mei ß

(ãð):÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום .איזה ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא מקֹום מּכל זב מג)יכֹול נדה ׁשחלק(ת"כ. אחר . ƒƒ¿∆»ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
נּדה, קּלה, טמאה מטּמאה ׁשהיא מּמקֹום ּזבה מה ּבזבה: וטמא ּבזב טמא לדין זכיתי לבׂשר, ּבׂשר ּבין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻהּכתּוב

זיבה חמּורה, טמאה מטּמא קרי, קּלה, טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב אף זיבה, חמּורה, טמאה B·BÊ.מטּמאה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ
‡ÓË∑(ת"כ)מטּמאה ׁשהיא הּטּפה על נ"ד)לּמד ודחּוי(נדה ׂשעֹורין ׁשל ּבצק למי ּדֹומה זֹוב ודהוי). ללבן(ס"א ודֹומה , »≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּוזרת ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, ׁשכבת הּמּוזרת. החיים.ּביצה אור ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ˆÔÈ¯tמט ÔÈz¯z ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈ƒ¬ƒ
:‡·BÊ‡Â È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â¿»»¿«¿»¿«¿ƒ¿≈»

ÈÓנ ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬««≈
:ÚeaÓ««

ˆ·Úנא ˙ÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»≈»¿»¿«
‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»ƒ¬»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˙È·Ï ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ�„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ¿≈»

:ÔÈ�ÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒ

ÚeaÓנב ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa ˙È Èk„ÈÂƒ«≈»≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««
‡·BÊ‡·e ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»¿≈»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·eƒ¿«¿ƒ

z¯˜Ï‡נג ‡¯aÓÏ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡Ï¿«≈«¿»ƒ«««≈»¿ƒ¿≈

e¯È‚Ò˙‡נד LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»«¿«¿ƒ»
:‡˜˙�Ïe¿ƒ¿»

È·Ïe˙‡:נה ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

Ïe·‰¯‡:נו ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

c‡נז ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

b·¯ב ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ב) Ìz¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ e¯acּכל «¿∆¿≈ƒ¿»≈«¬«¿∆¿ָ

לאמר. וגֹו' וידּבר ׁשאמר אחר מיּתר ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹֻזה

ׁשאמרּו ּדבריהם ּפי על לֹומר ׁשּיכּון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָואּולי

עּכּו"ם(תו"כ) ואין ּבזיבה מטּמאין יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָּבני

אמר לזה ּבזיבה. לׁשֹוןe¯acמטּמאין ּפרּוׁש ְְְִִֶַַָָָ«¿ְֵ

מהעּכּו"ם יֹותר ּבהם טמאה ׁשּתּמצא ְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻקׁשי

העּכּו"ם ואין ּומֹוׁשב. מׁשּכב מטּמא זב ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָיׂשראל

מׁשּכב מטּמא ואמרזב ּפרּוׁשÌz¯Ó‡Âּומֹוׁשב ְְְִֵַַָָָָ«¬«¿∆ֵ

אֹומרֹו ּדר על מעלה י"ז)לׁשֹון כ"ו האמרּת(ּתבא ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָֹ

מזקיק ׁשהּוא ׁשהגם ּבזה הּכּונה ,ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָוהאמיר

ׁשהם להם, למעלה הּוא זה יֹותר, הּטמאה ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבהם

סֹוד והּוא ּבטהרה, עּכּו"ם ואין ּבטהרה, ְְְְְֳֳֵֶַָָָָָיׁשנם

נפגע ׁשֹוטה י"ג:):אין (ׁשּבת ְִֵֶַָָ

LÈ‡.'B‚Â ·Ê ‰È‰È Èk LÈ‡לדעת צרי ƒƒƒƒ¿∆»¿ִַַָָ

לֹומר ּכפל ‡LÈ.לּמה LÈ‡ׁשּיֹודיע ואּולי ַַָָָƒƒְִֶַַ

ּבּמדרׁש ז"ל ּׁשאמרּו פט"ו)מה ראה(תדב"א ְְִֶַַָָָָ

אֹותי רֹואה מי ואמר טבילה, ׁשחּיב קרי ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָאדם

מי אמר ב' ּפעם ראה ׁשּוב ּכלּום, ּבכ ְְִֵַַַָָָָאין

ּׁשּכתּוב מה על עבר ג', ּפעם אֹותי, ִֶֶַַַַַָָרֹואה

וכּו' זב נעׂשה הּוא ּגבר, עם ׁשלׁש ְֲֲִִֶַַַָָָָּפעמים

ּבאֹומרֹו ׁשרמז הּוא זה ‡LÈע"כ. LÈ‡ּפרּוׁש ְְֶֶַָƒƒֵ

אֹומרֹו ּדר על איׁש, ראׁשֹונה כ"גּפעם (ּתצא ְִִֵֵֶֶַַַָ

טהֹורי"א) יהיה לא אׁשר איׁש וגֹו' ּכי ְְֲִִִִֶֶָֹאיׁש

על לרמז איׁש ב' ּפעם ואמר לילה, ְְְְִִִֵַַַַָָָֹמּקרה



מה rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

(èî)éðLe æøà õòå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬
:áæàå úòìBú©−©§¥«Ÿ

(ð):íéiç íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«

(àð)úàå áæàä-úàå æøàä-õò-úà ç÷ìå|úòìBzä éðL §¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´©©À©
äèeçMä øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈

:íéîòt òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©§¨¦«

(áð)øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ
:úòìBzä éðLáe áæàáe æøàä õòáe äiçä©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©

(âð)äãOä éðt-ìà øéòì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®
:øäèå úéaä-ìò øtëå§¦¤¬©©©−¦§¨¥«

ß oqip 'b iying mei ß

(ãð):÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום .איזה ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא מקֹום מּכל זב מג)יכֹול נדה ׁשחלק(ת"כ. אחר . ƒƒ¿∆»ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
נּדה, קּלה, טמאה מטּמאה ׁשהיא מּמקֹום ּזבה מה ּבזבה: וטמא ּבזב טמא לדין זכיתי לבׂשר, ּבׂשר ּבין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻהּכתּוב

זיבה חמּורה, טמאה מטּמא קרי, קּלה, טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב אף זיבה, חמּורה, טמאה B·BÊ.מטּמאה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ
‡ÓË∑(ת"כ)מטּמאה ׁשהיא הּטּפה על נ"ד)לּמד ודחּוי(נדה ׂשעֹורין ׁשל ּבצק למי ּדֹומה זֹוב ודהוי). ללבן(ס"א ודֹומה , »≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּוזרת ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, ׁשכבת הּמּוזרת. החיים.ּביצה אור ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ˆÔÈ¯tמט ÔÈz¯z ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈ƒ¬ƒ
:‡·BÊ‡Â È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â¿»»¿«¿»¿«¿ƒ¿≈»

ÈÓנ ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬««≈
:ÚeaÓ««

ˆ·Úנא ˙ÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»≈»¿»¿«
‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»ƒ¬»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˙È·Ï ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ�„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ¿≈»

:ÔÈ�ÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒ

ÚeaÓנב ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa ˙È Èk„ÈÂƒ«≈»≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««
‡·BÊ‡·e ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»¿≈»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·eƒ¿«¿ƒ

z¯˜Ï‡נג ‡¯aÓÏ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡Ï¿«≈«¿»ƒ«««≈»¿ƒ¿≈

e¯È‚Ò˙‡נד LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»«¿«¿ƒ»
:‡˜˙�Ïe¿ƒ¿»

È·Ïe˙‡:נה ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

Ïe·‰¯‡:נו ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

c‡נז ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

b·¯ב ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ב) Ìz¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ e¯acּכל «¿∆¿≈ƒ¿»≈«¬«¿∆¿ָ

לאמר. וגֹו' וידּבר ׁשאמר אחר מיּתר ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹֻזה

ׁשאמרּו ּדבריהם ּפי על לֹומר ׁשּיכּון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָואּולי

עּכּו"ם(תו"כ) ואין ּבזיבה מטּמאין יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָּבני

אמר לזה ּבזיבה. לׁשֹוןe¯acמטּמאין ּפרּוׁש ְְְִִֶַַָָָ«¿ְֵ

מהעּכּו"ם יֹותר ּבהם טמאה ׁשּתּמצא ְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻקׁשי

העּכּו"ם ואין ּומֹוׁשב. מׁשּכב מטּמא זב ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָיׂשראל

מׁשּכב מטּמא ואמרזב ּפרּוׁשÌz¯Ó‡Âּומֹוׁשב ְְְִֵַַָָָָ«¬«¿∆ֵ

אֹומרֹו ּדר על מעלה י"ז)לׁשֹון כ"ו האמרּת(ּתבא ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָֹ

מזקיק ׁשהּוא ׁשהגם ּבזה הּכּונה ,ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָוהאמיר

ׁשהם להם, למעלה הּוא זה יֹותר, הּטמאה ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבהם

סֹוד והּוא ּבטהרה, עּכּו"ם ואין ּבטהרה, ְְְְְֳֳֵֶַָָָָָיׁשנם

נפגע ׁשֹוטה י"ג:):אין (ׁשּבת ְִֵֶַָָ

LÈ‡.'B‚Â ·Ê ‰È‰È Èk LÈ‡לדעת צרי ƒƒƒƒ¿∆»¿ִַַָָ

לֹומר ּכפל ‡LÈ.לּמה LÈ‡ׁשּיֹודיע ואּולי ַַָָָƒƒְִֶַַ

ּבּמדרׁש ז"ל ּׁשאמרּו פט"ו)מה ראה(תדב"א ְְִֶַַָָָָ

אֹותי רֹואה מי ואמר טבילה, ׁשחּיב קרי ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָאדם

מי אמר ב' ּפעם ראה ׁשּוב ּכלּום, ּבכ ְְִֵַַַָָָָאין

ּׁשּכתּוב מה על עבר ג', ּפעם אֹותי, ִֶֶַַַַַָָרֹואה

וכּו' זב נעׂשה הּוא ּגבר, עם ׁשלׁש ְֲֲִִֶַַַָָָָּפעמים

ּבאֹומרֹו ׁשרמז הּוא זה ‡LÈע"כ. LÈ‡ּפרּוׁש ְְֶֶַָƒƒֵ

אֹומרֹו ּדר על איׁש, ראׁשֹונה כ"גּפעם (ּתצא ְִִֵֵֶֶַַַָ

טהֹורי"א) יהיה לא אׁשר איׁש וגֹו' ּכי ְְֲִִִִֶֶָֹאיׁש

על לרמז איׁש ב' ּפעם ואמר לילה, ְְְְִִִֵַַַַָָָֹמּקרה
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(â)BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

i"yx£¯¯∑ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר צלּול∑‡˙B·BÊŒ.לׁשֹון ׁשּיֹוצא ריר ּפי∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ּכמֹו את וסֹותם עב ׁשּיֹוצא »ְְִֶֶָָ∆ְִֵֶָ∆¿ƒְִֵֵֶֶָ
ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם מ"ג)האּמה נדה ח'. ּוקראֹו(מגילה ׁשּתים ראיֹות הראׁשֹון הּכתּוב מנה ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָ

"טמאתֹו ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", טמא זֹובֹו מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ"טמא",
מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה ׁשּתים ּכיצד? הא הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו אֹוֿהחּתים אתֿזֹובֹו ּבׂשרֹו רר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻּבזֹובֹו,

.לקרּבן ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(86 'nr ak zegiy ihewl)

לקרּבן מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה ג)ׁשּתים טו, הּטמאה.(רש"י חמרת לגּבי ולא קרּבן, לגּבי הּוא ׁשההבּדל לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻֻ

מּפׁשּוטם, הּכתּובים ׁשני את להֹוציא ּכדי ּבכְך אין ראיֹות, ּבׁשלׁש והּׁשני ראיֹות ּבׁשּתי עֹוסק הראׁשֹון ׁשהּפסּוק אף ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש

ּבענין הם ׁשחלּוקים ּכרחָך ועל ׁשוה; הּזבים ׁשני ׁשּטמאת ּכן, אם מּובן הּוא". ל"טמא ּבהמׁשְך ּבא טמאתֹו" ּתהיה ׁש"וזאת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻֻהיינּו

הּקרּבן. חֹובת - החייםאחר אור ְֵַַַָָ

È˙ג d¯Na ¯¯ d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
d·BcÓ d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc:‡È‰ d˙·BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

זב יהיה לאו אם מּוטב ּבֹו חזר אם ב', ְִִִֶַַַָָָָּפעם

חמּורה: לטמאה ויטּבל ְְְְֲִָָָֹֻּגמּור

B·BÊ.‡e‰ ‡ÓËּכהנים ּבתֹורת ּדרׁשּו רז"ל »≈ְְֲִַַַָֹ

על לּמד טמא, הּוא זֹובֹו הּדר זה ִֵֵֶֶֶַַַָעל

ׁשהּוא הּזב הּוא ּדין והלא טמא, ׁשהּוא ֲִֵֶֶַַַָָֹהּזֹוב

טמאה ּגֹורם ׁשהּוא הּזֹוב טמא, טמאה לֹו ְְֵֵֶַַָָָָֻֻּגרם

ׁשהּוא וכּו' יֹוכיח הּמׁשּתּלח ׂשעיר וכּו', ּדין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָאינֹו

טמא. הּוא זֹובֹו לֹומר ּתלמּוד ּומטּמא ְְֵֵַַַָָטהֹור

ּדם ואין טמא הּוא הּדר זה על עֹוד ְְְֵֵֶֶֶַַָָָודרׁשּו

קל ּדן ׁשהייתי ּפרּוׁש טמא, מהאּמה ִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּיֹוצא

טהרה מּמקֹום יֹוצא ׁשהּוא רק ּומה מרּקֹו ְֳִֵֵֶֶַָָָֹֹֻוחמר

וכּו' ּדין אין טמאה מּמקֹום ׁשּיֹוצא ּדם ְְְִִֵֵֵֶָָָֻטמא

ׁשם הּתּנא ׁשּדן ּוכדר הּוא, לֹומר ְְֶֶֶַַַַָָָּתלמּוד

ׁשּמטּמאים רגלים למי רּבּוי להצרי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכׁשרצה

הּיֹו מּדם לּה וסתר מרּקֹו וחמר קל צאודן ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּובפרק רגלים. מי לרּבֹות וזאת לֹומר ְְְְְִֵֶֶַַַַַֹּתלמּוד

נּדה נ"ו.)ּדם מי(נּדה לרּבֹות ראית ּומה הקׁשּו ְְִִִִֵַַָָָָָ

ׁשמעֹון ר' ואמר הּיֹוצא, ּדם ּולמעט ְְְְִִֵֵַַַַַָָרגלים

לרק ּדדֹומה לטמאה רגלים מי אני ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֻמרּבה

ּכן ּׁשאין מה ונבלע, וחֹוזר ויֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשּמתעּגל

רּבּוי אּלא לכּתב לא ּכן אם וקׁשה ע"כ. ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹהּדם

ּבין הלא לּמה זה רּבּוי ודן יֹוׁשב ואני ְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹוזאת

וחמר ּבקל ּבאים הּיֹוצא ּדם ּבין רגלים ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמי

לדּון ׁשּלא לֹומר מכריח הייתי זה ּומּכח ְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻמרּקֹו,

וחמר קל לסּתר הּכתּוב ׁשּבא ונאמר וחמר ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹקל

ולא הּיֹוצא ודם רגלים מי לרּבֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּתחּיב

הּוא מהם איזה ולידע מהם, אחד אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָרּבה

ּכדברי וכּו' ׁשּמתעּגל לרק ּבדֹומה ידּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּמתרּבה

הּוא, מעּוט לכּתב צרי היה ולא ׁשמעֹון, ְְְִִִִָָָֹֹר'

וזאת רּבּוי ׁשּבא אֹומר הייתי ׁשאז לדחֹות ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹואין

מי אבל וכּו' מתעּגל ׁשאינֹו הגם הּיֹוצא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָלדם

ּכׁשאנּו ּכי טעּות, זה וחמר, ּבקל אתי ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹרגלים

יֹוצא ׁשאינֹו מהרק וחמר ּבקל לדּון ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּבאים

הּיֹוצא ודם רגלים מי ּדנין אנּו טמאה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻמּמקֹום

החמּור ּבּצד ׁשוים הם ׁשהרי וחמר ּבקל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכאחד

לּדם רּבּוי צרי ולא טמאה, מּמקֹום ְְְְִִִֶַָָָָֹֻׁשּיצאּו

וחמר, לּקל לסּתר קרא ׁשאתא ׁשּתאמר לא ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹאם

מּמעּוט הּדם מעּוט ׁשּגמר הּתּנא ׁשּגם ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָותמצא

ּדרּקֹו וחמר מּקל רגלים מי ללמד ּכׁשּבא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻהּוא

וחמר ּבקל נלמד ׁשאינֹו יֹוכיח הּיֹוצא ּדם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּדחה

ׁשאינֹו הּיֹוצא לּדם מה זֹו ּפירכא ּדחה ְְִֵֵֶַַַָָָָֹולא

רּבּוי אּלא יהיה ּכׁשּלא ּומעּתה וכּו'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמתעּגל

מנעת ׁשהּתֹורה לֹומר מעצמ ּתתחּיב ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹוזאת

ואני הּכל, ּתדּון ׁשּלא ּכדי זה וחמר קל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמּלדּון

ּומּכח הּיֹוצא ּדם הּוא לטהר ּׁשּבא מה ּכי ְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיֹודע

ּביּתּור הּכתּוב ׁשּנתּכּון לפרׁש מקֹום ּבניתי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָזה

הּוא‰e‡ּתבת לבד זב ׁשל ּגּופֹו אין ּכי לֹומר ְִֵֵֶַַַָ

יעׂשה אׁשר סימן הּוא אּלא ּבעליו את ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָהמטּמא

ּכי ה' והֹודיע הרעים, מעׂשיו לצד ּבּטמא ְְֲִִִֵַַַַָָָָה'

איׁש ּכי לסימן לֹו הּוא זה סימן ּבֹו ׁשּיהיה ְְִִִִִֶֶֶָָָָאדם

חֹוזרת הּכתּוב ׁשאמר הּוא ותבת הּוא. ְֵֵֶֶֶַַַָָָטמא

י ולזה הּוא. ׁשּטמא האדם מׁשּפטאל ה' צו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

אדם לטּמא הּטמאה אב עצמֹו ׁשהּוא ְְְֵֶַַַַָָָָָָֻהאדם

היה זה ּדם, למעּוט ּדרׁשּה ּדהּתּנא והגם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָוכלים

לדּון נחזר וזאת ּדרׁשת ואחר וזאת ּדרׁשת ְְְְְֲֶַַַַַָָָֹֹֹֹקדם

ּכהנים ּבתֹורת ּדֹורׁש ּפעמים והרּבה ְְְְְְֲִִִֵֵַַָֹולדרׁש.

ּתֹורה: לדֹורׁשי מקֹום הּניח וכאן זה, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָּבדר

B·BÊa.ג) B˙‡ÓËטמאתֹו אמרּו ּכהנים ּבתֹורת À¿»¿ְְְֲִַָָֹֻ

ע"כ. ּבאדם מטּמא ׁשאינֹו למעט ְְְְֵֵֵֶֶַַֹּבזֹובֹו

זֹובֹו קרא ׁשאמר הגם זה מעּוט וזּולת ְְֲִֵֶֶַַַָָּפרּוׁש

למעט ׁשּבא ּכהנים ּבתֹורת ודרׁשּו הּוא ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹטמא

אּלא ּכן ּדרׁשּו לא מטּמא, ׁשאינֹו הּיֹוצא ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאדם

מטּמא ׁשאינֹו הּכתּוב מעט האמת ׁשאחר ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלצד

טמאת מעּוט היה לא אם אבל ּבאדם, ְְֲִִֶַַָָָָֹֹֻהּזב

אֹומרֹו ּבכלל האדם ּגם נכלל היה אז ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹהאדם

היינּו ולא זֹובֹו, נקראים ׁשניהם ּכי טמא, ְְְִִִִֵֵֶָָָֹזֹובֹו

לפרׁש מכרחים והיינּו האדם, למעט ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻיכֹולין

ּבאדם, מטּמא ׁשאינֹו הּזב טמאת על הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֻמעּוט

ׁשאינֹו הּיֹוצא ּגם למעט מקֹום לנּו היה ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹולא

ּכאמּור מרּקֹו וחמר ּבקל אתי והּוה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻמטּמא,

ּׁשּיצר מּמה למעטֹו מתחּכמים היינּו אֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֻׁשם.

למעלה: ׁשּכתבנּו ּכמֹו וזאת ְְְְְִֶַַָָָֹלרּבּוי

B˙‡ÓË.‡È‰הּזב ּומה ּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת À¿»ƒְְֲִַַַָָֹ

ּבלבן מטּמא ּבאדם מטּמא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַֹֹׁשאינֹו

ּבלבן ׁשּמטּמאה ּדין אינֹו ּבאדם ׁשּמטּמאה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹזבה

היה ׁשּלא ּפרּוׁש הוא. טמאתֹו לֹומר ְְִֵֶַַָָָֹֻּתלמּוד

זבה, למעט ּבא אּלא טמאתֹו, לֹומר ְְִֵֶַַָָָָָָֻצרי

ממעט היא מּתבת ולא טמאתּה. ולא ְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹֻֻטמאתֹו

ּכׁשּנבֹוא ּכי אהרן. קרּבן ּבעל ּכדברי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהּזבה

היא מּתבת הּמתּדּיק מעּוט מׁשמעּות ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָלדּיק

ּומה והבן. ּבּנטמא ולא ּבּטמאה הּמעּוט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻיהיה

זבה למעט ׁשהצרי זֹו ּבבריתא לפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּׁשּיׁש

מּזב, וחמר ּבקל ּתדּון ׁשּלא ּבלבן ּתטּמא ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹׁשּלא

יטּמא ׁשּלא הּזב ממעט זֹו ּבריתא ְְְְֵֵֶַַַַָָָֹֹּובראׁש

מּזבה, וחמר ּבקל ידּון ׁשּלא ב'ּבאדם והם ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

הארכּתי ּכבר זה, את זה הּסֹותרים וחמר ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹקל

ּולדר הּמּטהר, על והּזה ּבּפסּוק זֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבפרׁשה

ז"ל ּדבריהם ּכן ּגם יתיּׁשבּו ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּכתבּתי

מטּמא ׁשּדמּה חמרא ּבּנּדה יׁש ּכי זה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבמקֹום

ויבׁש נ"ד:)לח זב(נּדה ׁשל זֹובֹו ּכן ּׁשאין מה ְִֵֵֵֶֶַַָָָ

מׁשּכב מטּמא ּגם לח, אּלא מטּמא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאינֹו

ולזה הּזב, ּכן ּׁשאין מה אחת ּבראּיה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומֹוׁשב

ּבּזב חמרא ויׁש הּדם, טמאת להגּדיל ְְְְְִֵֵַַַַָָָֻֻיׁש

ׁשּסֹופר וגם ראּיֹות, אּלא ימים צרי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשאינֹו

ואם הּזבה, ּכן ּׁשאין מה ראּיֹות לב' ְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשבעה

וחׁש הּלבן, טמאת להגּדיל צדדים יׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻּכן

קל לדּון זֹו חמרא ּבעיניו ׁשּיגּדל למי ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻהּכתּוב

חמרא ּבעיניו ׁשּיגּדל ּולמי זה, ּבדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻוחמר

ּתבת אֹומרֹו וטעם והבן. זה ּבדר ׁשּידּון ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָזֹו

,‡È‰לא האֹומר ׁשּיאמר הּכתּוב ׁשחׁש נראה ƒְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּלא למעט אּלא ּבזבה לבן הּכתּוב ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמעט

מׁשּכב לטּמא ּדהינּו האדם ּבחמרֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹֻיטּמא

מינה ּדֹון לֹומר ׁשּלא אחת ּבראּיה ְִִִֵֶַַַָָֹּומֹוׁשב

זב ׁשל ּבטמאתֹו לטּמא אבל ּבאתרא ְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָֻואֹוקי

מעּוט לֹומר ּתלמּוד הּוא, ׁשּכן אֹומר אני ְֲֲִִִֵֵֶַַַעדין

עצמּה מציאּות על ּבא ׁשהּמעּוט ּפרּוׁש היא ְְִִִֵֶַַַָָב'

וׁשעּור ּבֹו, אּלא ׁשאינּה הּזב טמאת ְְִֵֶֶֶַַָָָֻׁשל

ּכּמׁשּפט זֹו טמאה הּדר זה על הם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּדברים

ראּיֹות וג' ּבב' ׁשּמטּמאים ּדהינּו הּוא ּבֹו ְְְְְְְֲִִֶֶַַאׁשר

ולא טמאתֹו מאֹומרֹו ּכּמּובן ּבּזב אּלא ְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻאינּה

זבה: ֶָָׁשל

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

(ã)éìkä-ìëå àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©¨−¦§¨®§¨©§¦²
:àîèé åéìò áLé-øLà£¤¥¥¬¨¨−¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ל מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. ׁשכב'הראּוי 'אׁשר יׁשּכב", "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה »«ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה 'עמד לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ ּתמיד המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, ∑‡LÈŒ¯L·.לא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ¬∆≈≈

לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, עליו" "אׁשרֿיׁשב אּלא: נאמר, לא .'יׁשב' ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ä)íéna õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â∑לטּמא אדם, לטּמא הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ׁשחמּור הּמׁשּכב על לּמד ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומׁשקין אכלין אּלא מטּמא ואינֹו הּטמאה, ולד אּלא אינֹו מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע .ּבגדים; ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

(å)åéãâa ñaëé áfä åéìò áLé-øLà éìkä-ìò áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨¨−©¨®§©¥¯§¨¨²
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå(הספר (חצי §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÈÏk‰ŒÏÚ ·Li‰Â∑(ת"כ)ּבמׁשּכב וכן מֹוׁשב מּׁשּום מטּמאין ּכּלן זה, על זה ּכלים עׂשרה אפּלּו נגע, לא .אפּלּו ¿«…≈««¿ƒְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

(æ)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa òâpäå§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(ç)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

i"yx£¯B‰ha ·f‰ ˜¯ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ּבמּׂשא(ת"כ. מטּמא ׁשהרק נׂשאֹו, אֹו ּבֹו .ונגע ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

(è):àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©¨−¦§¨«
i"yx£·k¯n‰ŒÏÎÂ∑,מרּכב מּׁשּום טמא ארצו"ן, ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: עליו, יׁשב ׁשּלא אףֿעלּֿפי ¿»«∆¿«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מֹוׁשב טמאת טמא אליו"ש, ׁשּקֹורין .והאּכף ְְִֵֶַָָָָֻֻ

(é)áøòä-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑(ת"כ)על ולּמד ּבא זב. ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ְִֵֶַָָ
מּבּמרּכב ּבּמׁשּכב חמר והּוא ּבגדים, ּכּבּוס טעּון ואין טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא ‡Ì˙B.הּמרּכב ‡NBp‰Â∑האמּור ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¿«≈»ָָָ

ּבגדים לטּמא אדם מטּמא מּׂשאן והּמרּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו זֹובֹו הּזב, .ּבענין ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(àé)é øLà ìëåñaëå íéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òb §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦§¦¤¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑מטּמא טבילה, ּומחּסר ׁשבעה וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו מּטמאתֹו, טבל ׁשּלא ּבעֹוד ¿»»…»««»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
טעּון ּביתֿהּסתרים ׁשאין ,ללּמד ידים, ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו טבילת הּכתּוב ׁשהֹוציא וזה טמאֹותיו. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּבכל

הּידים ּכמֹו הּגלּוי איבר אּלא מים, סו)ּביאת נדה .(ת"כ. ְִִִֵֶַַַַַָָָָ

(áé)óèMé õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©¨−¦¨¥®§¨̧§¦¥½¦¨¥−
:íéna©¨«¦

È‰Èד ‡�·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡�Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

È‰BLe·Ïה ÚaˆÈ d·kLÓa ·¯˜È Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

Bc·�‡ו È‰BÏÚ ·˙ÈÈc ‡�Ó ÏÚ ·˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BLe·Ïז ÚaˆÈ ‡�·Bc ¯Ò·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïח ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡�·Bc ˜B¯È È¯‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט ‡�·Bc È‰BÏÚ ·ek¯È Èc ‡·k¯Ó ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

È‰Èי È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«̄¿»

Ï‡יא È‰B„ÈÂ ‡�·Bc da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

zÈ·¯יב ‡�·Bc da ·¯˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»



מז rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

(ã)éìkä-ìëå àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©¨−¦§¨®§¨©§¦²
:àîèé åéìò áLé-øLà£¤¥¥¬¨¨−¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ל מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. ׁשכב'הראּוי 'אׁשר יׁשּכב", "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה »«ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה 'עמד לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ ּתמיד המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, ∑‡LÈŒ¯L·.לא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ¬∆≈≈

לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, עליו" "אׁשרֿיׁשב אּלא: נאמר, לא .'יׁשב' ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ä)íéna õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â∑לטּמא אדם, לטּמא הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ׁשחמּור הּמׁשּכב על לּמד ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומׁשקין אכלין אּלא מטּמא ואינֹו הּטמאה, ולד אּלא אינֹו מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע .ּבגדים; ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

(å)åéãâa ñaëé áfä åéìò áLé-øLà éìkä-ìò áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨¨−©¨®§©¥¯§¨¨²
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå(הספר (חצי §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÈÏk‰ŒÏÚ ·Li‰Â∑(ת"כ)ּבמׁשּכב וכן מֹוׁשב מּׁשּום מטּמאין ּכּלן זה, על זה ּכלים עׂשרה אפּלּו נגע, לא .אפּלּו ¿«…≈««¿ƒְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

(æ)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa òâpäå§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(ç)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

i"yx£¯B‰ha ·f‰ ˜¯ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ּבמּׂשא(ת"כ. מטּמא ׁשהרק נׂשאֹו, אֹו ּבֹו .ונגע ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

(è):àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©¨−¦§¨«
i"yx£·k¯n‰ŒÏÎÂ∑,מרּכב מּׁשּום טמא ארצו"ן, ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: עליו, יׁשב ׁשּלא אףֿעלּֿפי ¿»«∆¿«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מֹוׁשב טמאת טמא אליו"ש, ׁשּקֹורין .והאּכף ְְִֵֶַָָָָֻֻ

(é)áøòä-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑(ת"כ)על ולּמד ּבא זב. ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ְִֵֶַָָ
מּבּמרּכב ּבּמׁשּכב חמר והּוא ּבגדים, ּכּבּוס טעּון ואין טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא ‡Ì˙B.הּמרּכב ‡NBp‰Â∑האמּור ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ¿«≈»ָָָ

ּבגדים לטּמא אדם מטּמא מּׂשאן והּמרּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו זֹובֹו הּזב, .ּבענין ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(àé)é øLà ìëåñaëå íéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òb §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦§¦¤¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑מטּמא טבילה, ּומחּסר ׁשבעה וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו מּטמאתֹו, טבל ׁשּלא ּבעֹוד ¿»»…»««»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
טעּון ּביתֿהּסתרים ׁשאין ,ללּמד ידים, ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו טבילת הּכתּוב ׁשהֹוציא וזה טמאֹותיו. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּבכל

הּידים ּכמֹו הּגלּוי איבר אּלא מים, סו)ּביאת נדה .(ת"כ. ְִִִֵֶַַַַַָָָָ

(áé)óèMé õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©¨−¦¨¥®§¨̧§¦¥½¦¨¥−
:íéna©¨«¦

È‰Èד ‡�·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡�Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

È‰BLe·Ïה ÚaˆÈ d·kLÓa ·¯˜È Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

Bc·�‡ו È‰BÏÚ ·˙ÈÈc ‡�Ó ÏÚ ·˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BLe·Ïז ÚaˆÈ ‡�·Bc ¯Ò·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïח ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡�·Bc ˜B¯È È¯‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט ‡�·Bc È‰BÏÚ ·ek¯È Èc ‡·k¯Ó ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

È‰Èי È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«̄¿»

Ï‡יא È‰B„ÈÂ ‡�·Bc da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

zÈ·¯יב ‡�·Bc da ·¯˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»



rxevnמח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy

i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑מּגעֹו איזהּו 'עד ּכהנים: ּבתֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּסטֹו' זה אֹומר: הוי ּככּלֹו? .ׁשהּוא ְֱֵֵֵֶֶֶֻ

(âé)Búøäèì íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−
:øäèå íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâa ñaëå§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−§¨¥«

i"yx£¯‰ËÈŒÈÎÂ∑ּכׁשּיפסק.B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑,זיבה מּטמאת טהֹורים ימים וכּלןׁשבעת זֹוב, יראה ׁשּלא ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻֻ
סח)רצּופין .(נדה ְִ

(ãé)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
àáe|:ïäkä-ìà íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì ¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åè)øtëå äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧
ñ :BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò̈¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

ß oqip 'c iyiy mei ß

(æè)-úà íéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦¤
:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk̈§¨−§¨¥¬©¨¨«¤

(æé)ñaëå òøæ-úáëL åéìò äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©§ª©¬
:áøòä-ãò àîèå íéna©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(çé)eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé øLà äMàå§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´
:áøòä-ãò eàîèå íéná©©½¦§¨«§−©¨¨«¤

i"yx£ÌÈn· eˆÁ¯Â∑ּבית מּגע ׁשהרי זרע, ּבׁשכבת נֹוגע מּׁשּום הּטעם ואין ּבביאה, האּׁשה ׁשּתּטמא היא מל ּגזרת ¿»¬««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּוא החיים.הּסתרים אור ְִַָ

dÏיג È�ÓÈÂ d·BcÓ ‡�·Bc Èk„È È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ d˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ

:Èk„ÈÂ ÚeaÓ ÈÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««¿ƒ¿≈

ÔÈ�È�ÙLיד ÔÈ¯z dÏ ·qÈ ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«≈¿≈«¿ƒƒ
Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈÂ ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿≈≈»√»¿»ƒ¿«

:‡�‰ÎÏ Ôep�zÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»

ÁÂ„טו ‡˙‡hÁ „Á ‡�‰k ÔB‰˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡�‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:d·BcÓƒ≈

ÈÁÒÈÂטז ‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒƒ≈ƒ¿««¿»¿«¿≈
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ d¯Na Ïk ˙È ‡iÓ·¿«»»»ƒ¿≈ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BÏÚיז È‰È Èc CLÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈¬ƒ
·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa ÚaËˆÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú¯Ê‡יח ˙·ÎL d˙È ¯·b ·ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«ƒ¿««¿»
:‡LÓ¯ „Ú Ôe·‡ÒÈÂ ‡iÓa ÔeÁÒÈÂ¿«¿¿«»¿ƒ¿¬««¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

.יח) ÌÈn· eˆÁ¯Â,רחיצתֹו זכרֹון טעם ¿»¬««ƒְְִִַַָ

רחיצתּה(תו"כ)אז"ל מׁשּפט לּה ְְְְִִַַָָָלהׁשוֹות

ואם רחיצתֹו. ּבדין הרמּוזים הּתנאים ְְְְְְִִִִִַָָָָלכל

צרי היה לא הּפסּוק נתּכּון לזה אם ְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּתאמר

ּבתֹוספת ואּׁשה מאֹומרֹו ּכן לֹומדים ְְְְְִִִֵֵֶֶָָוהיינּו

מׁשּפט להׁשוֹות ראׁשֹון ענין על מֹוסיף ְְְְִִִִַַַָו'

ּבּתחּתֹון, העליֹון האמּור את ולּתן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשניהם

וּיקרא ּבפרׁשת ּכהנים ּבתֹורת ׁשּדרׁשּו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹּכמֹו

ּבהם ׁשּכתּוב ּדינים אֹותם ּבתחּלה,ּכל וא"ו ְִִִִֶֶָָָָָָ

וא"ו ּכהנים ּבתֹורת רז"ל ּׁשּדרׁשּו מה ְְְֲִִֶַַַַָָֹּולפי

אחד, ויֹום ׁשנים ג' ּבת קטּנה לרּבֹות ְְְְִִֶַַַָָָָואּׁשה

ּדֹורׁשים היינּו ורחצּו אמר לא אם זה ְְְֲִִִִֶַָָָֹלפי

טמאת ידעינן ולא הרחיצה למׁשּפטי ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻהּוא"ו

ּדבריהם וזּולת אחד. ויֹום ׁשנים ג' ּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָקטּנה

ּׁשאמרּו מה לפי לֹומר נראה (ּבתו"כ)היה ְְְְִִֶֶַַָָָ

ׁשּתצא עד זרע ׁשכבת מּמּנּו ּתצא אׁשר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבּפסּוק

הגם יצתה לא אם אבל לבׂשרֹו חּוץ ְְְֲֲִִַָָָָָֹֻטמאתֹו

מה הּתרּומה, ּובֹולע ּבאּמה אֹוחז ְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשהרּגיׁש

ׁשכבת ּבנגיעת אפּלּו ׁשטמאה האּׁשה ּכן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּׁשאין

ׁשאין לֹומר ורחצּו אמר לזה ּבמסּתריה, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזרע

ּבמׁשּפט לא ּברחיצה אּלא ׁשניהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמׁשוה

אֹומרֹו מפרׁשים אנּו ּומעּתה M‡Â‰הּטמאה. ְְְְִֵַַָָָָֻ¿ƒ»

מׁשּפט ּבּה יׁש לפעמים האּׁשה ּגם ּכי ְְְִִִִִֵַָָָָָָּבוא"ו

לרּבנן ּבמסּתריה טמאה ׁשאינּה לאיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשוה

יהּודה ּולרּבי ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבא ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹאם

ּכּלה ׁשל ראׁשֹונה יבמֹותּביאה ּכאן, (ּבתו"כ ְְִִֶַָָָָָ

מּתבתל"ד:), לּה לא‡˙d,ודּיקּו אם ּומעּתה ְְִִֵַָ…»ִֵַָֹ

הרחיצה מׁשּפטי לדּון ּבא והייתי ורחצּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָאמר

נמי ּדן הייתי ואּׁשה מּוא"ו לאּׁשה ְְְִִִִִִִֶַָָָָָׁשּבאיׁש

זרע ׁשכבת יצתה לא אפּלּו ּבאיׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּמטּמא

אֹומרֹו מפרׁש והייתי מהאּׁשה ויגמר ְְְְְִִִִֵֵָָָָֹחּוץ

אֹו יציאה, נקראת מּמקֹומֹו עקירתּה ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָּתצא

ּכל ּפרּוׁש לעתיד ּתצא ּכי הּדר זה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָעל

ּוכמֹו טמא יצאתה ׁשּלא הגם לצאת ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשראּויה

ל לגּלֹות ורחצּו אמר לזה ּבאּׁשה, ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשּמצינּו

האמּור לּתן ואּׁשה ׁשל ּבוא"ו נּתקֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּלא

ּבלא ורחצּו אֹומר היה ואם ּבזה, זה ְְְֲִֵֶֶֶָָָָֹׁשל

ׁשּמּמּנה אתּה ּתיבת ּדאּכא הגם ואּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹוא"ו

הּכּלה ּולמר ּכדרּכה ׁשּלא למר מעּוט ְְְְְִִֶַַַַַָָֹּדֹורׁשים

זה ּבדר אתּה ּתבת ּדֹורׁשים היינּו לא ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹאז

אחר אחרת לדרׁשה אתּה ּדֹורׁשים ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹוהיינּו

ּבית ׁשּמטּמא ּבּפסּוק ּבפרּוׁש לנּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתגּלה

היה ואדרּבה וכּו', מ"ל ּכּלה מ"ל ְְְְֶַַַָָָָָָסתריה

אבל סתרים, ּכל לרּבֹות אֹותּה לֹומר ְְֲִַַָָָָָמקֹום

הּכתּובM‡Â‰מאֹומרֹו אֹותם הׁשוה ּבוא"ו ְֵ¿ƒ»ְְִַָָָָ

ּולפי מטּמאים. ּדלא סתרים טמאת ְְְְְְְִִִִַַָָֹֻלׁשאר

ּבת לרּבֹות ואּׁשה ּכהנים ּבתֹורת ּׁשּדרׁשּו ְְְְֲִִֶַַַַָָֹמה

ׁשּסֹוברים ּדעּתם ּגּלּו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִֶֶַָָָג'

ולא למעּוט לדרׁשּה היא מיחדת אתּה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּתבת

וא"ו נׁשארת ולזה מיּתרתM‡Â‰לרּבֹות, ְְְִֶֶֶַָָ¿ƒ»ְֶֶֻ

אחד: ויֹום ׁשנים ג' לבת ְְְְִֶַָָָודרׁשּו

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy

(èé)úòáL døNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ¨−¦§¨¨®¦§©³
:áøòä-ãò àîèé da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé̈¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©¨−¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£‰·Ê ‰È‰˙ŒÈk∑(ת"כ)לֹומר ּתלמּוד אבריה? מּכל מאחד כ)יכֹול ּדם(ויקרא אין ּדמיה", אתֿמקֹור ּגּלתה "והיא : ƒƒ¿∆»»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
הּמקֹור מן הּבא אּלא יז)מטּמא d¯N·a.(נדה d·Ê ‰È‰È Ìc∑אדם הּוא אםּֿכן אּלא לטּמא, זֹוב קרּוי זֹובּה .אין ְִֵֶַַַָָָ»ƒ¿∆…»ƒ¿»»ְִֵֵֵֶַָָָָֹ

d˙c�a∑יח)ּכמֹו יח אדם(איוב ּכל מּמּגע מנּדה ׁשהיא ינּדהּו", "ּומּתבל :.d˙c�· ‰È‰z∑ראּיה אּלא ראתה לא אפּלּו ¿ƒ»»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻƒ¿∆¿ƒ»»ְֲֲִִֶָָָָֹ
.ראׁשֹונה ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr ci zegiy ihewl)

בנּדתּה ּתהיה ימים יט)ׁשבעת ּבּה(טו, יצר ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ּדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימּתק זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל ד)מציאּות אּסּור(קמו, יּתר לבֹוא ׁשּלעתיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

הּדעת. עץ חטא ׁשל והּזהמא הּטמאה מן העֹולם ויתּברר הארץ" מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּיעּוד יקּים אז ּכי – ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻנּדה

(ë)áLz-øLà ìëå àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨¨−¦§¨®§²Ÿ£¤¥¥¬
:àîèé åéìò̈−̈¦§¨«

(àë)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(áë)åéãâa ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯§¨¨²
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨¨−§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ)הּוא אף ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה על הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
העל ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבגדיםּבדת ּכּבּוס ׁשּטעּון הּמרּכב∑ÈÏk‰ŒÏÚ.יֹון, את ÓËÈ‡.לרּבֹות B· BÚ‚�a∑ ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿ƒ¿»

מ"עלֿהּכלי" ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר ÓËÈ‡.אינֹו B·ŒBÚ‚�a∑אין ׁשהּמרּכב ּבגדים, ּכּבּוס טעּון ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿»¿ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
ּבגדים לטּמא אדם מטּמא .מּגעֹו ְְְִֵֵַַַָָָָ

(ãë)àîèå åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−
ñ :àîèé åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨¨−¦§¨«

i"yx£ÂÈÏÚ d˙c� È‰˙e∑(לג נדה ימים(ת"כ. ג' אּלא יטמא לא לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּוכלי אדם מטּמאה היא מה עליו"? נּדתּה "ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת "וטמא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכמֹותּה?

חרס ּוכלי אדם מטּמא הּוא אף .חרס, ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

(äë)dúcð-úò àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ¤¦¨½̈
dúcð éîék dúàîè áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²

:àåä äàîè äéäz¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ימים Ïad˙c�Œ˙Ú.ׁשלׁשה נּדתּה∑‡ ימי ׁשבעת ׁשּיצאּו eÊ˙ŒÈÎ·.אחר B‡∑ׁשלׁשת את »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ְֶֶֹ

הּללּו עג)∑d˙c�ŒÏÚ.הּימים הּנּדה,(נדה ּכדת ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג ִַַָָ«ƒ»»ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבנּדתּה, ּתהיה ימים ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה וקרּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשּתראה רצּופין ׁשלׁשה ׁשּכל נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹּבין

זבה ּתהא הּללּו יֹום עׂשר .ּבאחד ְְֵַַַָָָָָ

„d·Bיט È‰È Ìc ‡·È„ È‰˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿≈»¿»»¿≈«
ÏÎÂ d˜eÁÈ¯· È‰z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L d¯N·a¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc¿ƒ¿««¿≈¿»»««¿»

È‰Èכ d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

d·kLÓaכא ·¯˜Èc ÏÎÂÈ‰BLe·Ï ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב ·˙È˙ Èc ‡�Ó ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

‰È‡כג Èc ‡�Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

¯d˜eÁכד È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ÈbÒכה ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ
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(èé)úòáL døNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ¨−¦§¨¨®¦§©³
:áøòä-ãò àîèé da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé̈¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©¨−¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£‰·Ê ‰È‰˙ŒÈk∑(ת"כ)לֹומר ּתלמּוד אבריה? מּכל מאחד כ)יכֹול ּדם(ויקרא אין ּדמיה", אתֿמקֹור ּגּלתה "והיא : ƒƒ¿∆»»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
הּמקֹור מן הּבא אּלא יז)מטּמא d¯N·a.(נדה d·Ê ‰È‰È Ìc∑אדם הּוא אםּֿכן אּלא לטּמא, זֹוב קרּוי זֹובּה .אין ְִֵֶַַַָָָ»ƒ¿∆…»ƒ¿»»ְִֵֵֵֶַָָָָֹ

d˙c�a∑יח)ּכמֹו יח אדם(איוב ּכל מּמּגע מנּדה ׁשהיא ינּדהּו", "ּומּתבל :.d˙c�· ‰È‰z∑ראּיה אּלא ראתה לא אפּלּו ¿ƒ»»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻƒ¿∆¿ƒ»»ְֲֲִִֶָָָָֹ
.ראׁשֹונה ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr ci zegiy ihewl)

בנּדתּה ּתהיה ימים יט)ׁשבעת ּבּה(טו, יצר ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ּדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימּתק זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל ד)מציאּות אּסּור(קמו, יּתר לבֹוא ׁשּלעתיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

הּדעת. עץ חטא ׁשל והּזהמא הּטמאה מן העֹולם ויתּברר הארץ" מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּיעּוד יקּים אז ּכי – ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻנּדה

(ë)áLz-øLà ìëå àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨¨−¦§¨®§²Ÿ£¤¥¥¬
:àîèé åéìò̈−̈¦§¨«

(àë)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(áë)åéãâa ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯§¨¨²
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨¨−§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ)הּוא אף ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה על הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
העל ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבגדיםּבדת ּכּבּוס ׁשּטעּון הּמרּכב∑ÈÏk‰ŒÏÚ.יֹון, את ÓËÈ‡.לרּבֹות B· BÚ‚�a∑ ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿ƒ¿»

מ"עלֿהּכלי" ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר ÓËÈ‡.אינֹו B·ŒBÚ‚�a∑אין ׁשהּמרּכב ּבגדים, ּכּבּוס טעּון ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿»¿ƒ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
ּבגדים לטּמא אדם מטּמא .מּגעֹו ְְְִֵֵַַַָָָָ

(ãë)àîèå åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−
ñ :àîèé åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨¨−¦§¨«

i"yx£ÂÈÏÚ d˙c� È‰˙e∑(לג נדה ימים(ת"כ. ג' אּלא יטמא לא לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּוכלי אדם מטּמאה היא מה עליו"? נּדתּה "ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת "וטמא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכמֹותּה?

חרס ּוכלי אדם מטּמא הּוא אף .חרס, ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

(äë)dúcð-úò àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ¤¦¨½̈
dúcð éîék dúàîè áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²

:àåä äàîè äéäz¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ימים Ïad˙c�Œ˙Ú.ׁשלׁשה נּדתּה∑‡ ימי ׁשבעת ׁשּיצאּו eÊ˙ŒÈÎ·.אחר B‡∑ׁשלׁשת את »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ְֶֶֹ

הּללּו עג)∑d˙c�ŒÏÚ.הּימים הּנּדה,(נדה ּכדת ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג ִַַָָ«ƒ»»ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּבנּדתּה, ּתהיה ימים ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה וקרּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּזֹו
ׁשּתראה רצּופין ׁשלׁשה ׁשּכל נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹּבין

זבה ּתהא הּללּו יֹום עׂשר .ּבאחד ְְֵַַַָָָָָ

„d·Bיט È‰È Ìc ‡·È„ È‰˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿≈»¿»»¿≈«
ÏÎÂ d˜eÁÈ¯· È‰z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L d¯N·a¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc¿ƒ¿««¿≈¿»»««¿»

È‰Èכ d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

d·kLÓaכא ·¯˜Èc ÏÎÂÈ‰BLe·Ï ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב ·˙È˙ Èc ‡�Ó ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

‰È‡כג Èc ‡�Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

¯d˜eÁכד È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ÈbÒכה ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ



rxevnנ zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy

(åë)ákLîk dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈§¦§©¬
äéäé àîè åéìò áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½

:dúcð úàîèk§ª§©−¦¨¨«

(æë)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía òâBpä-ìëå§¨©¥¬©¨−¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(çë)øçàå íéîé úòáL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå§¦¨«£¨−¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−§©©¬
:øäèzהחיים אור ¦§¨«

ß oqip 'd ycew zay ß

(èë)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ì)äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

(àì)eúîé àìå íúàîhî ìàøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

i"yx£Ìz¯f‰Â∑וכן ּפריׁשה, אּלא 'נזירה' א)אין וכן(ישעיה אחֹור", "נזרּו מח): אחיו"(בראשית "נזיר :.e˙ÓÈ ‡ÏÂ ¿ƒ«¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ¿…»À
Ì˙‡ÓËa∑'מיתה' קרּוי מקּדׁש מטּמא ׁשל הּכרת .הרי ¿À¿»»ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

(áì)òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

i"yx£·f‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּתֹורתֹו ּומהּו אחת. ראּיה Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ּבעל epnÓ ‡ˆz ¯L‡Â∑טמא קרי, ּכבעל הּוא הרי …««»ְִַַַַַָָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«ְֲִֵֵֶַַָ
ערב .טמאת ְֶֶַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr ak zegiy ihewl)

אחת ראּיה לב)ּבעל טו, ּבעל(רש"י ׁשל מּדינֹו יֹותר חמּור ּדינֹו ּכי לעיל, ׁשּנזּכר ראיֹות, ׁשלׁש אֹו ׁשּתים לבעל ׁשהּכּונה ּפרׁש לא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

אל הּקל מן הם הּכתּובים זה ּולפי קרי, ּכבעל ׁשּדינֹו אחת, ראּיה לבעל ׁשהּכּונה מפרׁש אּלא מּכן. לאחר ּבּכתּוב הּמֹופיע ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָקרי,

קריהּכבד: ּובעל אחת ראּיה ּבעל ערב.זב טמאת ׁשבעה.נּדה– טמאת ראּיֹות– ׁשלׁש אֹו ׁשּתים ּבעל ׁשבעהזב ספירת חּיּוב – ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

טמאהנקּיים. עם ּכרת.ׁשֹוכב אּסּור – ְְִִִִֵֵֵָָ

ÈÓBÈכו Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡�Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ·˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÚaˆÈÂכז ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

Ú·L˙כח dÏ È�Ó˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈ�È�ÙLכט ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡�‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰�BÈ È�a ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

ÏÚ˙‡ל „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡�‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡�‰k dÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«

ÏÂ‡לא ÔB‰˙·‡BqÓ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¬»¿¿»
Èc È�kLÓ ˙È ÔB‰·‡Òa ÔB‰˙·‡BÒa Ôe˙eÓÈ¿¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒƒ

:ÔB‰È�È·≈≈

ÎL·˙לב dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡�·B„c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
:d· ‡·‡zÒ‡Ï ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כח) ‰¯ÙÒÂ ‰·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Âצרי ¿ƒ»¬»ƒ»¿»¿»¿ִָ

אם הּוא, מקֹום ּבאיזה הּכתּוב ּגזרת ְְִֵֵֶַַַַָָָלדעת

אחר ואם לּה, ּתסּפר לֹומר לֹו היה ְְְִִִַַַַָָָָֹהּספירה

ּפי על ונראה ואחר, לֹומר לֹו היה לא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּתטהר

ואם לׁשֹונם וזה ּכהנים ּבתֹורת ּׁשאמרּו ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמה

זה לפי ע"כ. מּזֹובּה ּכׁשּתפסק מּזֹובה ְְְֲִִִִֶֶָָָָֹטהרה

ּתבת הּכתּוב ּגזרת קאמרd·BfÓ,ּתהיה והכי ְְִֵֵֶַַַָƒ»ְֲִַַָ

Ì‡Âטהרה ּתּקרא זמן מאיזה ּתדע טהרה ¿ƒְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

לסּפר טהרה נקראת זֹובּה נפסקה מעת ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָֹמּזֹובה

והבן. מּזֹובּה ּכׁשּתפסק ׁשאמרּו והּוא ימים, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹז'

(ח) ּדמגּלה קּמא ּבפרק רש"י ׁשּפי' ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָותמצא

ּתסּפר לאלּתר מּזֹובּה ּכׁשּתפסק לׁשֹונֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָֹֹוזה

למה מכּון והּוא קדם לטּבל צריכה ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹֻׁשאינּה

ְִֶַָּׁשּכתבּתי:

„BÚהּדר זה על הּכתּוב לפרׁש Ì‡Âנראה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ

הּוא ׁשּכן הּזֹוב נסּתּלק ּפרּוׁש ְֲִֵֵֵֶַַָָטהרה

ׁשּבהסּתּלק ּתחׁשב ולא טהרה ּתבת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹמׁשמעּות

ׁשּלא ּכן, לא מּמּנה, טמאה נסּתּלקה ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻהּזב

אֹומרֹו והּוא עצמֹו, הּזֹוב טמאת אּלא ְְְְְְִֶַַַַָָֻנסּתּלקה

d·BfÓועֹודּנה זֹוב, מּגע טמאה לא אבל ƒ»ְְֲֶַַָָָֹֻ

אֹומרֹו והּוא נקּיים, ז' לסּפר וצרי ְְְְְְִִִִֵָָֹטמאה

מּכל: ּתטהר ואחר וגֹו' לּה ְְְְְִִַַָָָָֹוספרה

מצרע ּפרׁשת ְֲַַָָָָֹחסלת

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy

(âì)Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®§¦¾
:äàîè-íò ákLé øLà£¤¬¦§©−¦§¥¨«

i"yx£B·BÊŒ˙‡ ·f‰Â∑:למעלה מפרׁשת ׁשּתֹורתן ראּיֹות, ׁשלׁש ּובעל ראּיֹות ׁשּתי ּבעל ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

סימן. עיד"ו פסוקים, פרצ' מצורעחסלת שת

d·Bcלג ˙È ·È‡„„ÏÂ d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜�Ïe ¯Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ¿»»»

åð÷ 'îòá äñôãð òøåöî úùøôì äøèôä



ני rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy

(âì)Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®§¦¾
:äàîè-íò ákLé øLà£¤¬¦§©−¦§¥¨«

i"yx£B·BÊŒ˙‡ ·f‰Â∑:למעלה מפרׁשת ׁשּתֹורתן ראּיֹות, ׁשלׁש ּובעל ראּיֹות ׁשּתי ּבעל ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

סימן. עיד"ו פסוקים, פרצ' מצורעחסלת שת

d·Bcלג ˙È ·È‡„„ÏÂ d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜�Ïe ¯Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ¿»»»

åð÷ 'îòá äñôãð òøåöî úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אדר שני, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

נשי ובנות קהלה קדישא שובה ישראל

אשר בעיר בוענאס איירעס מדינת ארגנטינה

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בשעתו נעם לי לקבל ידיעות מפעולותיהן הטובות בחיזוק היהדות בקהלתן והפצת עניני היהדות.

אשר תקותי שמזמן לזמן מוסיפות בזה, וכציווי תורתנו הקדושה, מעלין בקדש, ומובן אשר ביחוד 

חוב קדוש וזכות קדוש על כל אחת מבנות ישראל, בנות שרה רבקה רחל ולאה, לנהל תעמולה ולהשתדל 

וחינוך הבנים והבנות והכשרות  ענינים המיוחדים לנשים, טהרת המשפחה, הנהגת הבית בכלל  בחיזוק 

ביחוד ועוד ועוד. וכיון אשר בורא עולם ומנהיגו דורש את זה מבנות ישראל, בודאי אשר ניתנו להן כחות 

מיוחדים להביא את כל האמור לפועל במילואו ובשלימות, ואין הדבר תלוי אלא ברצונן.

ושכרן מבואר בספרים הקדושים, שלכן נכתרו גם בתואר עקרת הבית, שפירושו עיקר ויסוד בית 

ישראל.

ובפרט שבאים אנו מימי הפורים, אשר הנס הי' על ידי אסתר, ובזמן אשר עמדו במסירות נפש 

בעניני יהדות, בזמן דהסתר פנים וכמאמר חכמנו ז"ל, אשר על תקופה ההיא נאמר הסתר אסתיר.

ובאים אנו לימי חג הפסח, אשר בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו אבותנו ממצרים.

ויהי רצון אשר כל אחת ואחת מהן תוסיף כח ואומץ בעבודה הקדושה האמורה, ויהי' זה מתוך 

מנוחת הנפש הרחבת הדעת, ושמחה פנימית ואמיתית.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.



נב

לשבוע פרשת מצורע תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ח אדר ב'
מפרק קלה  

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - ב' ניסן
פרק כ

מפרק י 
עד סוף פרק יז  

יום שני - כ"ט אדר ב'
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ 

יום חמישי - ג' ניסן
פרק כ

מפרק יח
עד סוף פרק כב

יום שלישי - א' ניסן
פרק כ

מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שישי - ד' ניסן
פרק כ

מפרק כג
עד סוף פרק כח 

שבת קודש - ה' ניסן
פרק כ

מפרק כט עד סוף פרק לד

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 

'a xc` h"kÎg"k ipyÎoey`x mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ח ראשון יום
יוםראשוֿןשניכ"חֿכ"טאדרב'פרקלט
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,íúeàéöîa eìhaúéefn dxizie ,xen`d mevnvd ila -6:àìå ¦§©§¦§¦¨§Ÿ

àeäL íLøLå íøB÷îì eøæçé ÷ø ,ììk íéàøáð øãâa eéäé¦§§¤¤¦§¨¦§¨©©§§¦§¨§¨§¨¤
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íåöîö 'éçáá øéàäì åãøé íù éë äàéøáä íìåòáî
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ממציאותן,6. שיתבטלו דהיינו זה, על הוספה הוא (כ"א ממציאותן), שיתבטלו (ממה תוצאה הוא כלל") נבראים בגדר יהיו (ש"לא שזה ולא

וליכלל" כו' "וליבטל וכדלקמן נבראים), גדר יהיו... לא הם מזו... ˘ËÈÏ"‡.ויתירה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ Ù"Ú.7וכלפני 'היא' צ"ל "לכאורה
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úéìëúá åá íù úåãçåéî ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå
õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá àìôðå íåöò ãåçéá ãåçéä
íåöîö 'éçáá øéàäì åãøé íù éë äàéøáä íìåòáî
úà òãéì ã"áç ïäî ìá÷ì 'éàøáð íéìëù åìëåéù éãë
çë éôë ä"á ñ"à øåàá äâùä åæéà âéùäìå ïéáäìå 'ä
àìù úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéàøáðä íéìëù
÷ø ììë íéàøáð øãâá åéäé àìå íúåàéöîá åìèáúé
.ùîî úåäìà 'éçá àåäù íùøùå íøå÷îì åøæçé

íù úåøéàîù äøàää úáñ àéä äæ íåöîö äðäå
.äàéøáä íìåòá åìà úåîùðì ä"á ñ"à ìù ã"áç
à"à ë"ë íåöîö 'éçáá íðéàù úåìéöàá ë"àùî
àúáùçî úéì ïëìå ïäî ìá÷ì íéàøáð íéìëùì
íéìåãâä 'é÷éãöì øåãî àåä ïëì ììë íù àñéôú ïåäìéã
åîéçøå åìéçã 'éçáî 'éôà äìòî äìòîì àéä íúãåáòù
íìåòù åîë 'úé åúìåãâá úòãå äðéáä ïî úåëùîðä
ìëùì úòãå äðéá 'éçáî äìòî äìòîì àåä úåìéöàä
ñ"àì ùîî äáëøî 'éçáá äúéä íúãåáò àìà àøáð
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ממציאותן,6. שיתבטלו דהיינו זה, על הוספה הוא (כ"א ממציאותן), שיתבטלו (ממה תוצאה הוא כלל") נבראים בגדר יהיו (ש"לא שזה ולא

וליכלל" כו' "וליבטל וכדלקמן נבראים), גדר יהיו... לא הם מזו... ˘ËÈÏ"‡.ויתירה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ Ù"Ú.7וכלפני 'היא' צ"ל "לכאורה



oqipנד 'aÎ'` iriaxÎiyily mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן א' שלישי יום
יוםשלישֿירביעיא'ֿב'ניסן

,bp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùøùù éî êà,bp 'nr cr:[ç"éì òåãéë

ניסן ב' רביעי יום

,bp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äåöî øëù äðäå,106 'nr cr.'ä íã÷

ììkäìe ,úeàéöîa åéìà¥¨¦§¦§¦¨¥
ìëå íä ,Cøaúé BøBàa§¦§¨¥¥§¨
íei÷ éãé ìò ,íäì øLà£¤¨¤©§¥¦
Cøc ìò ,úBönäå äøBzä©¨§©¦§©¤¤

:eøîàLl"f epinkg -8: ¤¨§
,"äákønä ïä ïä úBáàä"¨¨¥¥©¤§¨¨

eðéäå:`ed ,"dakxn"k mix`ezn zea`dy dn -íäéîé ìkL éôì §©§§¦¤¨§¥¤
.íúãBáò úàæ äúéä:"dakxn" ly zelhazda cinz eid zea`d - ¨§¨Ÿ£¨¨

,zeevne dxez mneiw ici lr

lre mnvr lr ,mixvei md

zbxc z` mdipipr lk

xzeia dpeilrd zelhazdd

oevx mdl oi`y jk ,d"awdl

dn wx m` ik ,llk xg`

mler"a `ed dl` miwicv ly mnewn okle - 'd oevx `edy

.lehia ly beq eze` ybxen ea ,"zeliv`d

,Bæ änz äãBáò ìéëäî ïè÷ BúîLð LøML éî Càzpiga ly - ©¦¤Ÿ¤¦§¨¨¨¥¨¦£¨©¨
,"dakxn",úeòéá÷a BúãBáòa Cøaúé BøBàa ììkìå ìèaì- ¦¨¥§¦¨¥§¦§¨¥©£¨¦§¦

cenrlcinz,jxazi exe`a zellkzde lehiaaíézòå íé÷øôì ÷ø©¦§¨¦§¦¦
àéäL äøNò äðBîL úlôúa Bîëe ,äìòîì ïBöø úò íäL¤¥¥¨§©§¨§¦§¦©§¤¤§¥¤¦

,úeìéöàazrax` oky - ©£¦
,dlitzd mleqay mialyd

:zenlerd zrax` cbpk md

jexa" cr dlitzd wlg

mler" zpigaa `ed ,"xn`y

- "dxnfc iweqt" ;"diyrd

;"dxivid mler" zpigaa

zpigaa - "rny z`ixw"

dpeny" :"d`ixad mler"

mler" zpigaa - "dxyr

,"zeliv`dèøôáe¦§¨
,daL úBàåçzLäa- §¦§©£¨¤¨

,dxyr dpenya mirxekyk

õò éøôa áeúkL Bîk] úeìéöà úðéçáa àéä äàåçzLä ìkL¤¨¦§©£¨¨¦¦§¦©£¦§¤¨¦§¦¥
úaL úìa÷a íéiç"zeliv`" zpigaa od ze`eegzyddy -ék ,[ ©¦§©¨©©¨¦

àéä,`id d`eegzydd -áéLç úBéäì ,Cøaúé BøBàa ìeha ïéðò ¦¦§©¦§¦§¨¥¦§¨¦

,Lnî àìk dén÷;ynn `lk ,d"awd iptl aeyg zeidl -íb éæà ©¥§¨©¨£©©
ïklynl enk ,"mizre miwxtl" wx xenb lehia zpigaa cneryk - ¥

"dxyr dpeny"ay ze`eegzydae ,llka "dxyr dpeny" zrya

,hxtaäàéøaä íìBòa àeä BúîLð úeòéá÷ øwòxaecn ,oky - ¦©§¦¦§¨§¨©§¦¨
,dnypl xywa o`k

mler"l `id dzekiiyy

,"d`ixadíé÷øôì ÷ø]©¦§¨¦
BúîLð äìòz ïBöø úòa§¥¨©£¤¦§¨
ïééî" úðéçáa úeìéöàì©£¦¦§¦©©¦
éòãBéì òeãik ,"ïéá÷eð§¦©¨©§§¥

:[ï"ç,oevx zrya wx - ¥
mler"l eznyp dlrz

ici lr ,"zeliv`d

itk ,dhnln zexxerzd

.dlawd zxez icnell recid

dyly lr epcnl o`k cr

ly onewnl xywa milcad

,owfd epax xiaqn ,oldl .ozcear xky z` zelawn od mda ,zenypd

dceard zedn z` oiap ,ozcear xear zelawn zenypdy xkydny

:dnvr

,"äåöî ¯ äåöî øëN" ,äpäålr sqepe cxtp xac epi` xkyd - §¦¥§©¦§¨¦§¨
sqk ,lynl ,enk - devnd xear lenbk zlawn dnypdy ,devnd

mileki ep` oi` ,f`y - rviay zniieqn dcear xear lawn mc`y

,ixd `ed devnd xky `l` ;dceard zedn z` ,xkydn zrcl

devnd ly dx`dd ,xen`k

,"ocr ob"a dnypl dlbznd

døëNnL Leøtly - ¥¤¦§¨¨
,devnddúeäî òãð¥©¨¨

dúâøãîe.devnd ly - ©§¥¨¨
xkyd ote` itly

zbixcne zedn zrcl xyt` - dnypl devndny zelbzdde

.devndúBøzñða ÷ñò eðì ïéàå,mixzqpd mipiprd z` xiaqdl - §¥¨¥¤©¦§¨
íäL ,íéìBãbä íé÷écö íäL,`id mzceary -,äákøî úðéçáa ¤¥©¦¦©§¦¤¥¦§¦©¤§¨¨

,"zexzqp" z`xwp `id jk meyn xy`e ,lkyn dlrnly dcear -

,eðì úBìâpä ÷ø©©¦§¨
,CLîé íãà ìk íäéøçàL¤©£¥¤¨¨¨¦§Ÿ
,dl` dcear ipte` l` wx -

lk lr ,miielbd mipipra

se`yle jynidl cg`

,mdil` ribdleòãéì¥©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íä 'úé åøåàá ììëäìå úåàéöîá åéìà ìèáéìå ä"á
åøîàù ã"ò úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò íäì øùà ìëå
äúéä íäéîé ìëù éôì åðééäå äáëøîä ïä ïä úåáàä

.íúãåáò úàæ

ìéëäî ïè÷ åúîùð ùøùù éî êà
åúãåáòá 'úé åøåàá ììëéìå ìèáéì åæ äîú äãåáò
äìòîì ïåöø úò íäù íéúòå íé÷øôì ÷ø úåòéá÷á
èøôáå úåìéöàá àéäù äøùò äðåîù úìôúá åîëå
úåìéöà 'éçáá àéä äàååçúùä ìëù äáù 'åàååçúùäá
åøåàá ìåèéá ïéðò àéä éë [úáù 'ìá÷á ç"òøôá ù"îë]
úåòéá÷ ø÷éò ë"â éæà ùîî àìë äéî÷ áéùç úåéäì 'úé
ïåöø úòá íé÷øôì ÷ø] äàéøáä íìåòá àåä åúîùð
:[ç"éì òåãéë ð"î 'éçáá úåìéöàì åúîùð äìòú

äúåäî òãð äøëùîù 'éô äåöî äåöî øëù äðäå
íéìåãâä 'é÷éãö íäù úåøúñðá ÷ñò åðì ïéàå äúâøãîå
íãà ìë íäéøçàù åðì 'åìâðä ÷ø äáëøî 'éçáá íäù
åìéçãá 'ä úãåáò úâøãîå úåäî äðîàð òãéì êåùîé
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- ˘ËÈÏ"‡.זה" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8.ב רי, ח"א זהר ו. מז, רבה בראשית

oqip 'b iying mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ג' חמישי יום

,106 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íà åìéôà åðééäå,106 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

äðîàð,zn`a zrcl -eîéçøe eìéçãa 'ä úãBáò úâøãîe úeäî ¤¡¨¨¨©§¥©£©¦§¦§¦
,dad`e d`xia -úòãå äðéaä ïî úBëLîpä ,Baì úelbúäa§¦§©¦©¦§¨¦©¦¨¨©©

àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâal"pky" :`"hily x"enc` w"k zxrd - ¦§ª©¥¨
mlera dxkydrcp dfn ,d`ixaq"ia dnewn (devn) dceardy

xky :xnelk ."d`ixac

,xen`k ,`ed ,ef dcear

ixd ,"d`ixad mler"a

dceardy ,jkn rcpy

- (devnd)'éa dîB÷î§¨§
äãBáòå ,äàéøác úBøéôñ§¦¦§¦¨©£¨

eîéçøe eìéçãad`xia - ¦§¦§¦
,dad`eBçîaL íéiòáhä©¦§¦¦¤§Ÿ

opi`y d`xie dad` -

`l` ,ala zeybxene zeielb

mc`dy ,gena xwira od

dad` egena xxerne xkef

.zxzeqnw"k zxrd

:`"hily x"enc`l"pky"

rcp dfn dxivia dxky

q"ia dnewn dceardy

ixd ,"dxivid mler"a ,xen`k ,`ed ,ef dcear xky :xnelk ."dxivic

`ed ef dcear ly dnewny jkn rcpyìáà .äøéöéc úBøéôñ 'éa§§¦¦¦¨£¨
eîéçøe eìéçc úeøøBòúä éìa äãBáò,dad`e d`xi -elôà £¨§¦¦§§§¦§¦£¦

,éelb úðéçáa Bçîa,zelbzda d`xide dad`d oi` egena mby - §Ÿ¦§¦©¦
dàéöBäì ,ála úøzñîä úéòáhä äáäàä øøBòì eðéäc§©§§¥¨©£¨©¦§¦©§ª¤¤©¥§¦¨

Bçîa elôà ,éelbä ìà álä øzñäå íìòääîBaì úBîeìòúå ¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦£¦§Ÿ§©£¦
,íéðt ìk ìòdad` xxerl egeka oi`y cala ef `l :xnelk - ©¨¨¦

dad`d z` xxerl leki epi` mb `ed `l` ,eala zybxene dielb

zirahda zelbzda zegtl ybxezy ,zxzeqndegendidze ,

,egena oevx zxivil `iand xac ,eal zenelrza zexxerzda

,d"awd mr ,oci lr ,wacidl ick ,zeevne dxez miiwlàéä ÷ø- ©¦
,dad`díã÷ äúéäL Bîk dúãìBúk ála úøzñî úøàLð¦§¤¤§ª¤¤©¥§§¨¨§¤¨§¨Ÿ¤

äãBáòäzxxern dpi`e ,ixnbl zxzqen d"awdl dad`dyk - ¨£¨
- dceard oiprBæ äãBáò éøäiybx zexxerzd ila caer `edy - £¥£¨
,d`xie dad`ãeøtä íìBòa ähîì úøàLð9úeiðBöéç" àø÷pä , ¦§¤¤§©¨§¨©¥©¦§¨¦¦
"úBîìBòä10,zewl`d ody ,"zexitq"d `id "zenlerd zeinipt" - ¨¨

dbxcd eli`e .zenlerd ly

`id dzr da miwqer ep`y

`xwpy dnl xywa

,"zenlerd zeipevig"ïéàå§¥
da,ef dceara -çk ¨Ÿ©

Bãeçéa ììkéìå úBìòì©£§¦¨¥§¦
úBøéôñ øNò ïäL ,Cøaúé¦§¨¥¤¥¤¤§¦
áeúkL Bîëe ,úBLBãwä©§§¤¨
eìéçc àìác íéðewza©¦¦¦§¨§¦
àçøt àì ¯ eîéçøe§¦¨¨§¨

,àìéòìaezky enke - §¥¨
d`xi ilay ,"xdef ipewiz"a

zegxet od oi` ,dad`e

xaqeiy itk ,oky .dlrnl

dad` zelynp ,oldl

dtr oda ,miitpkl d`xie

od d`xide dad`d ,lyn jxc lr ,mb jk - dlrnl xetivd

,eli`e .dlrnl dcearde dxezd zeler oci lry ,"miitpk"d

dze` elriy "miitpk"d ixd zexqg ,d`xie dad` ila dceara

,dlrnl.'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì àìëé àìåef dcear oi`e - §¨¨§¨§©§¨§¥©¨¨
jezn `id dceardyk wx .d"awd iptl cenrle zelrl dleki

,owfd epax xiaqn ,oldl .'d iptl dlrnl dler `id - d`xie dad`

dceard geka oi` ,d`xie dad` zexxerzd ilay epcnly dny

myl dceara wqer `ed m` wx df oi` ,'"d mcw" dlrnl zelrl

m` ik ,dipt mey ila dceara wqer `ed m` mb `l` ;zinvr dipt

libx `edy iptn - "dcneln miyp` zeevnk" ,inzq ote`a

`ly" z`xwp ef dcear mb ixd - zeevnd z` miiwl ezephwn

.d`xie dad` ly "dnyl"d da xqg ik ,"dnyl

÷ñBò Bðéà íà eléôà eðééäå,zeevne dxeza -ì àìLdîL §©§£¦¦¥¥¤Ÿ¦§¨
ì ,Lîîäiðt Bæéà íeL ©¨§¥§¦¨

,íBìLå ñçwqer `edyk - ©§¨
,zinvr dipt jezn dceara

f` xqgy cala ef `l

o`k miiw `l` ,"dnyl"d

ixdy ,dnyln "jtid"d

diptd llba z`f dyer `ed

;ely zinvrdBîk àlà¤¨§

áeúkL11Leøt ,"äãnìî íéLðà úåöî éúBà íúàøé éäzå" : ¤¨©§¦¦§¨¨¦¦§©£¨¦§ª¨¨¥
ìbøäL ìbøä úîçî¥£©¤§¥¤ª§©

Búeðèwî12BìébøäL , ¦©§¤¦§¦
àøéì Baøå åéáà Bãnìå§¦§¨¦§©¦¨
Bðéàå .Bãáòìe 'ä úà¤§¨§§¥

÷ñBò,zeevnae dxeza - ¥
ìék ,Lnî dîLweqrl - ¦§¨©¨¦

dcearaìéà Lnî dîL ¦§¨©¨¦
úeøøBòúä àìa øLôà¤§¨§Ÿ¦§§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åáì úåìâúäá åîéçøå
äãåáòå äàéøáã ñ"éá äîå÷î ä"á ñ"à úìåãâá
ìáà äøéöéã ñ"éá åçåîáù íééòáèä åîéçøå åìéçãá
'éçáá åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã úåøøåòúä éìá äãåáò

106áìá úøúåñîä úéòáèä äáäàä øøåòì åðééäã éåìéâ
åçåîá 'éôà éåìéâä ìà áìä øúñäå íìòääî äàéöåäì
áìá úøúåñî úøàùð àéä ÷ø ô"ëò åáì úåîåìòúå
åæ äãåáò éøä äãåáòä íãå÷ äúéäù åîë äúãìåúë
úåîìåòä úåéðåöéç '÷ðä ãåøéôä íìåòá äèîì úøàùð
'éôñ øùò ïäù 'úé åãåçéá ììëéìå úåìòì çë äá ïéàå
àì åîéçøå åìéçã àìáã íéðå÷éúá ù"îëå úåùåã÷ä

.'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àìå àìéòì àçøô

åðééäå
äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåò åðéà íà 'éôà
äãîåìî 'éùðà úåöî éúåà íúàøé éäúå ù"îë àìà å"ç
åãîéìå åìéâøäù åúåðè÷î ìâøåäù ìâøä úîçî 'éô
äîùì ÷ñåò åðéàå åãáòìå 'ä úà àøéì åáøå åéáà
åìéçã úåøøåòúä àìá øùôà éà ùîî äîùì éë ùîî
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כאן9. אומר שהרי וצע"ק היצירה. בעולם גם שאפ"ל - רפ"מ לקמן ËÓÏ‰'"ראה ‰¯‡˘�'- בקו"א. ˘ËÈÏ"‡.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

.10- ויצירה". עשי' רבים, לשון - "העולמות" מובן הנ"ל ˘ËÈÏ"‡."ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11.יג כט, ‡„ÂÓ"¯12.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
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ניסן ג' חמישי יום

,106 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íà åìéôà åðééäå,106 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

äðîàð,zn`a zrcl -eîéçøe eìéçãa 'ä úãBáò úâøãîe úeäî ¤¡¨¨¨©§¥©£©¦§¦§¦
,dad`e d`xia -úòãå äðéaä ïî úBëLîpä ,Baì úelbúäa§¦§©¦©¦§¨¦©¦¨¨©©

àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâal"pky" :`"hily x"enc` w"k zxrd - ¦§ª©¥¨
mlera dxkydrcp dfn ,d`ixaq"ia dnewn (devn) dceardy

xky :xnelk ."d`ixac

,xen`k ,`ed ,ef dcear

ixd ,"d`ixad mler"a

dceardy ,jkn rcpy

- (devnd)'éa dîB÷î§¨§
äãBáòå ,äàéøác úBøéôñ§¦¦§¦¨©£¨

eîéçøe eìéçãad`xia - ¦§¦§¦
,dad`eBçîaL íéiòáhä©¦§¦¦¤§Ÿ

opi`y d`xie dad` -

`l` ,ala zeybxene zeielb

mc`dy ,gena xwira od

dad` egena xxerne xkef

.zxzeqnw"k zxrd

:`"hily x"enc`l"pky"

rcp dfn dxivia dxky

q"ia dnewn dceardy

ixd ,"dxivid mler"a ,xen`k ,`ed ,ef dcear xky :xnelk ."dxivic

`ed ef dcear ly dnewny jkn rcpyìáà .äøéöéc úBøéôñ 'éa§§¦¦¦¨£¨
eîéçøe eìéçc úeøøBòúä éìa äãBáò,dad`e d`xi -elôà £¨§¦¦§§§¦§¦£¦

,éelb úðéçáa Bçîa,zelbzda d`xide dad`d oi` egena mby - §Ÿ¦§¦©¦
dàéöBäì ,ála úøzñîä úéòáhä äáäàä øøBòì eðéäc§©§§¥¨©£¨©¦§¦©§ª¤¤©¥§¦¨

Bçîa elôà ,éelbä ìà álä øzñäå íìòääîBaì úBîeìòúå ¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦£¦§Ÿ§©£¦
,íéðt ìk ìòdad` xxerl egeka oi`y cala ef `l :xnelk - ©¨¨¦

dad`d z` xxerl leki epi` mb `ed `l` ,eala zybxene dielb

zirahda zelbzda zegtl ybxezy ,zxzeqndegendidze ,

,egena oevx zxivil `iand xac ,eal zenelrza zexxerzda

,d"awd mr ,oci lr ,wacidl ick ,zeevne dxez miiwlàéä ÷ø- ©¦
,dad`díã÷ äúéäL Bîk dúãìBúk ála úøzñî úøàLð¦§¤¤§ª¤¤©¥§§¨¨§¤¨§¨Ÿ¤

äãBáòäzxxern dpi`e ,ixnbl zxzqen d"awdl dad`dyk - ¨£¨
- dceard oiprBæ äãBáò éøäiybx zexxerzd ila caer `edy - £¥£¨
,d`xie dad`ãeøtä íìBòa ähîì úøàLð9úeiðBöéç" àø÷pä , ¦§¤¤§©¨§¨©¥©¦§¨¦¦
"úBîìBòä10,zewl`d ody ,"zexitq"d `id "zenlerd zeinipt" - ¨¨

dbxcd eli`e .zenlerd ly

`id dzr da miwqer ep`y

`xwpy dnl xywa

,"zenlerd zeipevig"ïéàå§¥
da,ef dceara -çk ¨Ÿ©

Bãeçéa ììkéìå úBìòì©£§¦¨¥§¦
úBøéôñ øNò ïäL ,Cøaúé¦§¨¥¤¥¤¤§¦
áeúkL Bîëe ,úBLBãwä©§§¤¨
eìéçc àìác íéðewza©¦¦¦§¨§¦
àçøt àì ¯ eîéçøe§¦¨¨§¨

,àìéòìaezky enke - §¥¨
d`xi ilay ,"xdef ipewiz"a

zegxet od oi` ,dad`e

xaqeiy itk ,oky .dlrnl

dad` zelynp ,oldl

dtr oda ,miitpkl d`xie

od d`xide dad`d ,lyn jxc lr ,mb jk - dlrnl xetivd

,eli`e .dlrnl dcearde dxezd zeler oci lry ,"miitpk"d

dze` elriy "miitpk"d ixd zexqg ,d`xie dad` ila dceara

,dlrnl.'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì àìëé àìåef dcear oi`e - §¨¨§¨§©§¨§¥©¨¨
jezn `id dceardyk wx .d"awd iptl cenrle zelrl dleki

,owfd epax xiaqn ,oldl .'d iptl dlrnl dler `id - d`xie dad`

dceard geka oi` ,d`xie dad` zexxerzd ilay epcnly dny

myl dceara wqer `ed m` wx df oi` ,'"d mcw" dlrnl zelrl

m` ik ,dipt mey ila dceara wqer `ed m` mb `l` ;zinvr dipt

libx `edy iptn - "dcneln miyp` zeevnk" ,inzq ote`a

`ly" z`xwp ef dcear mb ixd - zeevnd z` miiwl ezephwn

.d`xie dad` ly "dnyl"d da xqg ik ,"dnyl

÷ñBò Bðéà íà eléôà eðééäå,zeevne dxeza -ì àìLdîL §©§£¦¦¥¥¤Ÿ¦§¨
ì ,Lîîäiðt Bæéà íeL ©¨§¥§¦¨

,íBìLå ñçwqer `edyk - ©§¨
,zinvr dipt jezn dceara

f` xqgy cala ef `l

o`k miiw `l` ,"dnyl"d

ixdy ,dnyln "jtid"d

diptd llba z`f dyer `ed

;ely zinvrdBîk àlà¤¨§

áeúkL11Leøt ,"äãnìî íéLðà úåöî éúBà íúàøé éäzå" : ¤¨©§¦¦§¨¨¦¦§©£¨¦§ª¨¨¥
ìbøäL ìbøä úîçî¥£©¤§¥¤ª§©

Búeðèwî12BìébøäL , ¦©§¤¦§¦
àøéì Baøå åéáà Bãnìå§¦§¨¦§©¦¨
Bðéàå .Bãáòìe 'ä úà¤§¨§§¥

÷ñBò,zeevnae dxeza - ¥
ìék ,Lnî dîLweqrl - ¦§¨©¨¦

dcearaìéà Lnî dîL ¦§¨©¨¦
úeøøBòúä àìa øLôà¤§¨§Ÿ¦§§
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.'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àìå àìéòì àçøô

åðééäå
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oqipנו 'c iyiy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ד שישי ניסןיום '

,106 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîùì àìù ÷ñåòùëå,cp 'nr cr:øäæá ù"îë

eîéçøe eìéçcdad`e d`xi -ïàéöBäì ,íéðt ìk ìò íéiòáhä §¦§¦©¦§¦¦©¨¨¦§¦¨
,íéðt ìk ìò Baì úBîeìòzå çîa éelébä ìà álä øzñäî- ¥¤§¥©¥¤©¦©Ÿ©§©£¦©¨¨¦

z` yibxi aldy ,eala dielb dad` xxerle xevil egeka oi` m`

,zxzeqnd dad`d z` zegtd lkl xxerl ,xen`k ,eilr - dad`d

mlrdae egena ybxezy

zxxern efk dad` mb .eal

cenll zepekpe oevx ea

ixd .zeevn miiwle dxez

ly dzexxerzd mby

deedn ,zxzeqnd dad`d

,oky ,ef dcearl daiq

,ef dceara weqrl zepekpd

dad`dn d`vezk d`a

`edyk ,mxa .zxzeqnd

dad`d z` xxern epi`

`idy zexnl ,zxzeqnd

oi` ,eal zenelrza zniiw

"dnyl"d xqg `linne - dceara weqrl exxerl daiq deedn `id

- ?dnl jk lke ,ef dcearaìéáLa øác äNBò íãà ïéàL Bîk ék¦§¤¥¨¨¤¨¨¦§¦
éà Ck ,epnî àøé Bà BáäBà ïk íà àlà BðBöø úàlîì Bøáç£¥§©§Ÿ§¤¨¦¥£¨¥¦¤¨¦

ì úBNòì øLôàBðBöø úàlîì úîàa Cøaúé BîL,d"awd ly - ¤§¨©£¦§¦§¨¥¤¡¤§©§Ÿ§
Bçîa ììk Búàøéå Búáäà úeøøBòúäå ïBøëæ éìa ãáì§©§¦¦§§¦§§©£¨§¦§¨§¨§Ÿ

.íéðt ìk ìò Baì úBnìòúå BzáLçîez` zegtl xekfiy - ©£©§§©£ª¦©¨¨¦

`l `ed df xac mb m` ,j` .eal zenelrza dxxerie gena dad`d

zexnl ,d"awd oevx `lnl ick ziyrp ezcear oi` - ekeza xxer

llba dze` dyer `ed `l` ,ef ezceara zinvr dipt mey el oi`y

.ezelibxdcáì äáäà íâådad` ekeza dlbne xxern `ed m` mb §©©£¨§©¨
ef m` j` ,d"awdldad`

calaekeza xxeriy ilan

,d`xi mbúàø÷ð dðéà¥¨¦§¥
,"äãBáò" íLa`id m` - §¥£¨

,ziyrpäàøé éìaäàzz- §¦¦§¨©¨¨
,dpezgz d`xi,úBçôì§¨

àéäL,dpezgzd d`xid - ¤¦
,ìàøNé ìk áìa úøzñî§ª¤¤§¥¨¦§¨¥
`edy dceard :xnelk -

zexxerzd jezn dyer

ybxd ila ,cala dad`

mya z`xwp dpi` ,d`xid

dcearo`k yi mpn` ;

`id oi` z`f lkae ,'d zad` jezn z`f dyer `ed ixdy ,"dnyl"d

zxynd cark - drnyn dcear ,oky ."dcear"l aygidl dleki

z` ez`xi jezn xwira d`a ezceary ,epec` z`epec`enk `ly ;

dxqgy oeikne .eil` ezad` jezn xwira eia` oevx `lnny oa

"dcear"l aygp df oi` - d`xid.ïn÷ì øàaúiL Bîkwxta - §¤¦§¨¥§©¨
.`"n

ì àlL ÷ñBòLëe,Lnî dîLdceara xqgy cala ef `ly - §¤¥¤Ÿ¦§¨©¨
yexita ziyrp dceardy ,`l` ,d`xie dad` ly "dnyl"d ef

wx ,dnyl `lyìúBéäì ïBâk ,Bîöò ãBáëì äiðt Bæéà íeL §¥§¦¨¦§©§§¦§
àðåb éàäëe íëç ãéîìz,dnecke -ãvnL äiðt dúBà éæà ©§¦¨¨§©©§¨£©¨§¦¨¤¦©
úLaìúî dâðc ätìwä©§¦¨§Ÿ©¦§©¤¤

äøBzäå ,BúøBúacnly - §¨§©¨
,dipt dze` jeznàéä¦

CBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§
,äòL éôì úBtìwä- ©§¦§¦¨¨

,dry itl wx `id zelbd

,äáeLz äNòé øLà ãò©£¤©£¤§¨
,íìBòì äàeôø äàéánL¤§¦¨§¨¨¨
íb ¯ 'ä ìà BáeLaL¤§¤©

BúøBzdipt jezn cnly - ¨
,dtilw ly.Bnò äáL̈¨¦

eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥
äëøáì íðBøëæ13íìBòì" : ¦§¨¦§¨¨§¨

'eëå íãà ÷ñòé,dnyl `ly elit` ,dxeza -àlL CBznL ©£Ÿ¨¨§¤¦¤Ÿ
ìì àa dîLäáeLz úBNòì BôBñ éàcåaL ,éàcåa "dîL ¦§¨¨¦§¨§©©¤§©©©£§¨

.çcð epnî çcé àì ék ,øçà ìebìâa Bà äæ ìebìâain mb - §¦§¤§¦§©¥¦Ÿ¦©¦¤¦¨
,d"awdn "gcp" miieqn onfa didyx`yi `lseq seq ,`l` ,gcip

dryae ;daeyza xefgi

xefgz ,daeyz dyriy

cnly dxezd mb dyecwl

`ed f`y ixd - dipt jezn

ixd ."dnyl"l ribi

`l `ed xn`nd yexity

`ed "dnyl `ly"nyleki

`l` ,"dnyl"l ribdl

`edyi`cearibi

mb ,efn dxizie" ."dnyl"l

- dnyl `ly cnly dn

eli`k (dlri) avnl dyrii

- "dnyl dligzkln cnlp
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìà áìä øúñäî ïàéöåäì ô"ëò íééòáèä åîéçøå
íãà ïéàù åîë éë ô"ëò åáì úåîåìòúå çåîá éåìéâä
åáäåà ë"àà åðåöø úàìîì åøéáç ìéáùá øáã äùåò
úîàá 'úé åîùì úåùòì øùôà éà êë åðîî àøé åà
åúáäà úåøøåòúäå ïåøëæ éìá ãáì åðåöø úàìîì
ô"ëò åáì úåîåìòúå åúáùçîå åçåîá ììë åúàøéå
äàøé éìá äãåáò íùá '÷ð äðéà äãáì äáäà íâå
ù"îë ìàøùé ìë áìá úøúåñî àéäù úåçôì äàúú

ïî÷ì

äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåòùëå
äúåà éæà àðååâ éàäëå ç"ú úåéäì ïåâë åîöò ãåáëì
äøåúäå åúøåúá úùáìúî äâåðã äôéì÷ä ãöîù äéðô
øùà ãò äòù éôì äôéì÷ä êåúá úåìâ 'éçáá àéä
'ä ìà åáåùáù íìåòì äàåôø äàéáîù äáåùú äùòé
÷åñòé íìåòì ì"æø åøîà ïëìå åîò äáù åúøåú íâ
éàãåá äîùì àá äîùì àìù êåúîù 'åëå íãà
ìåâìâá åà äæ ìåâìâá äáåùú úåùòì åôåñ éàãåáù
äîùì àì íúñ äùåòùë êà çãð åðîî çãé àì éë øçà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

:‡"ËÈÏ˘בתפילה וכמו ג"ז, מעלה עבודתו דתחלת שהלשמה י"ל שאז - ט"ו) פרק (כדלעיל בגדלותו עצמו) שהרגיל (מפני באם "משא"כ

תורה ע"פ נמצא וצ"ל בכאו"א, נמצא שזהו מפני - בקטנותו דנקט וי"ל וצ"ע. הפ'). (שבסוף גו"'.˘ˆÂÂÈ˙‰מלוקטת לבניך ושננתם
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oqip 'd ycew zay mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ה' קודש שבת יום

,cp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïîæ ìë êà .î ÷øô,dp 'nr cr.úåëéøàá ì"ðë

.`"hily x"enc` w"k zxrdynn `ed cenildyk `ed xen`d lk

.invr ceak ly dipt myl ,dnyl `lyàì ,ízñ äNBòLk Cà©§¤¤§¨Ÿ
ìì àlL àìå dîLàlà ,äáeLúa éeìz øácä ïéà ¯ dîL ¦§¨§Ÿ¤Ÿ¦§¨¥©¨¨¨¦§¨¤¨

ì äæ øác ãîBìå øæBçL ãiî,íúña ãîlM äî íb éøä ,dîL ¦¨¤¥§¥¨¨¤¦§¨£¥©©¤¨©¦§¨
ãenìì óøèöîe øaçúî¦§©¥¦§¨¥§¦

,àìéòì àçøôe äæ- ¤¨§¨§¥¨
,dlrnl dlereøçàî¥©©

ïéãò Ba Laìúð àlL¤Ÿ¦§©¥£©¦
.dâðc ätì÷ íeL,ixdy - §¦¨§Ÿ©

dipt jezn cnl `l `ed

dxezd cenil okle) zinvr

,ely oey`xd`ldid

did (dbep ztilwa zelba

eze` lr xfeg `edyk ,zrk dler df okl ,"dnyl"d wx o`k xqg

.dnyl cenil."'eë íãà ÷ñòé íìBòì" ïëìåmb ,dxeza - §¨¥§¨©£Ÿ¨¨
cenild ribi "dnyl `ly"dn ,ik ,dnyl dpeekd dxqg xy`k

cnly dn z` dlrnd ,daeyz ici lr `wec e`le) "dnyl"l envr

.dnyl jezne xac eze` ycgn cnliy ici lr (`l` ,dnyl `ly

,äðeëa àlL älôúa ïéðòä ïëå,okn xg`l lltzn `ed m`y - §¥¨¦§¨¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨
xqg didy zncewd dlitzd mb dler - dpeek jezn dlitz dze`

,dpeekd daáeúkL Bîk§¤¨
øäfa14:,dlitzl xy`a ©Ÿ©

qxhpew"a oldl aezk

ezpeeky oeeikny ,"oexg`

okl ,minyl `id (dlitza)

y ,xacd witqnlk jyna

lkn ,sxhvz ,dpyd

,dpyd lk ly zelitzd

dpeek jezn zg` dlitz

cr ,xg` wlg - xg` mei ;dpeeka df wlg lltzd `ed cg` mei)

zeler (dpeeka dnly zg` dlitz ztxhvn ,dpyd lk jynay

.dpyd lk jyna lltzdy zelitzd lk dlrnl f`

.î ÷øticediy ,zeevnde dxezd ziilry ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
:zeevn meiwle dxez cenill mi`iand oevxae dpeeka dielz ,miiwne cnel

'd zelcba dwenrd ezpad jezn ze`ad d`xie dad`a md epevxe ezpeek m`

mler `edy ,"d`ixad mler" zexitq xyra eizeevne ezxez f` zeler -

dad` od m` ,j` ;dbydd

dxezd zeler - zeirah d`xie

mler" zexitq xyra zeevnde

.zecnd mler `edy ,"dxivid

eneiwae dxez ecenila m` ,mxa

ly "dnyl"d xqg ,zeevn

`ly" epi` m` mb ,d`xie dad`

dipt llba) ynn "dnyl

zevn" jezn `l` ,(zinvr

`edy iptn ,"dcneln miyp`

dxez cenll ezephwn libx

cenil geka oi` - zeevn miiwle

,ely zeevnd meiwe dxezd

.('d iptl) ,'"d mcw" zelrl

- "dnyl" dxez dze` cnele xfeg `edyk - owfd epax xiaqd - eli`e

,igkepd "dnyl" cenill ,"dnyl"d ea xqg didy mcewd cenild sxhvn

."dnyl" cnly igkepd cenild mr cgi dlrnl dler `ed mbe

ì äæ øác ãîìå øæç àlL ïîæ ìk ,CàdîLcnle xfg `ly - ©¨§©¤Ÿ¨©§¨©¨¨¤¦§¨
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ניסן ה' קודש שבת יום
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íù 'éò 'á ãåîò à"ë÷ óãå
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;'eë ÷éìñå àì÷ dépî ãéáòúà àúéøBàcdxez ly xeaicn -deedzn §¨§¨¦§¨¦¦¥¨¨§¨¦

,dlrnl dlery lewïé÷ìñ àúBìöe àúéøBàc ïéì÷ :á ãenò çñ÷ óãå§©©¨¦§¨§¨§¨¨§¦
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oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`
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äLî-ìà ýåýé øîàiå :ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷ä½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷ :øîàl¥«Ÿ©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬
úàå úBìârä ézL | úà :íiåìä-ìà íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå :Búãár£«Ÿ̈«©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ
ïúð ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøà | úàå :íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aä úraøà©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¦§¥¬¢−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå :eàOé óúka íäìr£¥¤½©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå :çaænä éðôì íðaø÷-úà¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ
ähîì áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå :çaænä úkðçì íðaø÷-úà¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈§©¥¬

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷å :äãeäéøæî dì÷Lî äàîe íéLì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷ §¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç íìéà íéðL ø÷ä¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«

ïñéð 'á ,éòéáø íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷ä :øëùOé àéNð øreö-ïa ìûðúð áéø÷ä éðMä íBiaíéL ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
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eö-ïa ìûðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç:ør £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ר"ח שלישי ליום

äãeäé§¨

ניסן ב' רביעי ליום

øëùOé¦¨¨

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ו אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות רב פעלים מו"ה אברהם סענדער שי' שו"ב

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  רצון  בעת  שיקרא  אד"ש,  מכ"ה  פ"נ  למכתבו  במענה 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בטח יבשר טוב בתוכנו ובפרט כפי שכותב גם במכתבו שיום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ממשמש ובא והרי צדיקי רועי ישראל, מה בחייו חיותו בעלמא דין עומד ומשמש 

כן להלן עומד במרום ומעורר ר"ר להשפעת צרכי כל אלה המקושרים ובפרט אלו שזכו לשמוע תורתם 

ובמאמרי דא"ח שהניחו  יראו בספריהם  בעין  עין  גם להבא  רואות את מוריך, אשר  עיניך  דוהיו  באופן 

אתנו, ואשר בהם עצמות ופנימית נפשם, וע"ד המבואר בחסידות היחוד נפלא בין השכל משכיל ומושכל, 

וק"ל.

בברכה לשבת החדש, חדש הגאולה שמח וטוב ובקרוב יקוים היעוד דחס עלינו ויגאלנו מהסתר 

אסתיר בזכות האמונה שכל ישראל מאמינים הם בני מאמינים והמאמין הראשון הוא אברהם דוהאמין 

בה' ויחשבה לו צדקה.

בברכה לבשו"ט.
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øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
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ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷ä :øëùOé àéNð øreö-ïa ìûðúð áéø÷ä éðMä íBiaíéL ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
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eö-ïa ìûðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç:ør £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
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ניסן ר"ח שלישי ליום

äãeäé§¨

ניסן ב' רביעי ליום

øëùOé¦¨¨

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
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:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥
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ïñéð 'â éùéîç íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBiaäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
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:ïìç-ïa áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ

ïñéð 'ã ,éùéù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éréáøä íBiaäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
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ניסן ג' חמישי ליום

ïìeáæ§ª
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סג היום יום . . . 

ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

)משיחה בסעודת ברית מילה(: בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה 
ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל זָאל 
לערנען  - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס איז פאר דער ישיבה.

ֵנס ְלתֹוָרה  ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבִרית ִמיָלה אֹוְמִרים, "ּכְ ִרית ִמיָלה( : ּבִ ְסעּוַדת ּבְ יָחה ּבִ )ִמּשִׂ
ת  בֹוד ְקֻדּשַׁ ֶלד ִיְלַמד )ְוָנַתן ּכְ ַהּיֶ ֵמי ְקִדיָמה ׁשֶ ּנֹוְתִנים ּדְ ים טֹוִבים". ְונֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו, ׁשֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלֻחּפָ

יָבה. ָאְמרֹו(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ם ּבְ ָמתֹו ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ַאְדמֹו"ר ׁשְ

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין 
ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. די עבודה 
מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, דָאס איז א חובת 

גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם  רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ "ּב[: ַהּקָ י ]ָהַרׁשַ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבְ
ִמּיּות ַלֲעׂשֹות  ׁשְ ׁש" ְל"ַאִין", ֵמַהּגַ ים ֵמַאִין ְלֵיׁש, ִויהּוִדים ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ִמ"ּיֵ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ַהּגַ ְוָכל ַהּדְ
ָלה  ִלי ְלרּוָחִנּיּות – זֹוִהי ַמּטָ ִמי ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשְ ִמּיּות רּוָחִנּיּות ְוֶאת ַהּגַ ׁשְ רּוָחִנּיּות. ָהֲעבֹוָדה ַלֲעׂשֹות ִמּגַ

ְפָרט.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ב ּכָ ֶזה ְמֻחּיָ ית. ּבָ ִאיׁשִ

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ִהי ָרצֹון"  ֵטיין ַהּכֵֹהן ֹלאַמר ַה"ּיְ ה הֹוְרְנׁשְ ה ְלִגיסֹו ָהַרב ֹמׁשֶ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְך ְלִעּבּור. ּיָ י ֶזה ׁשַ י ֲאִפּלּו ּכֵֹהן ְוֵלִוי ָצִריְך ְלָאְמרֹו, ּכִ יא, ְוָאַמר לֹו ּכִ ׂשִ ַאַחר ַהּנָ ׁשֶ

ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ַנת  ק אֹור ְליֹום א, ב ִניָסן ׁשְ ּלֵ "ּב[. ִנְסּתַ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ רֹוְסטֹוב, ְוׁשָ תר"ף ּבְ
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היום יום . . . סד
ּכֹות תרמ"ג,  ַחג ַהּסֻ ִני ּדְ ּיֹום ַהּשֵׁ קּות ָאִביו: ּבַ ּלְ ים, ַאֲחֵרי ִהְסּתַ ַרּבִ ר ֲאָמרֹו ּבָ ַמֲאָמר ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ
ְסעּוַדת ּפּוִרים  ין – ּבִ ָעְלָמא ּדֵ ְהיֹותֹו ּבְ ים – ָהַאֲחרֹון ּבִ ַרּבִ נּו ְלָך כּו'". ַמֲאָמר – ּבָ ֶתר ִיּתְ ּוַמְתִחיל "ּכֶ

ְך". ם ַלֹחׁשֶ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ּגֹו' ֵקץ ׂשָ תר"ף, ּוַמְתִחיל "ֵראׁשִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

"ְך  ּנַ "י. ֲאִמיַרת ּתַ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ה ֻחּמָ ָרׁשָ ָכל יֹום ּפָ "ּב[: ּבְ י ]ָהַרׁשַ עּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׁ
ָמָרא ְלִעּיּוֵני  עּור ּגְ ָניֹות. ׁשִ ֶרק ֶאָחד ִמׁשְ תּוִבים. ּפֶ ִביִאים, ְוֵכן ִמּכְ ֶרק ֶאָחד ִמּתֹוָרה, ְוֵכן ִמּנְ ה: ּפֶ ַעל ּפֶ ּבְ
ָכל יֹום  עּור – ֹלא ּבְ ם ׁשִ ְלִמי. ּגַ ירּוׁשַ עּור ּבִ ים ְליֹום. ׁשִ ּפִ עּור ְלִמְגַרס – ג' ּדַ בּוַע, ׁשִ ים ְלׁשָ ּפִ – ב' ּדַ

ָצרֹות. ּקְ ָדרֹות ָהֲאֻרּכֹות ּופֹוֵרַע ּבַ ּסְ ה: ֹלֶוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ל ַהּמִ ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ְך ַהּשָׁ ֶמׁשֶ פֹוְסִקים. ּבְ – ּבְ

ה'תש"גד ניסןיום ששי

חומש: תזריע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: וכשעוסק . . . כמ"ש בזהר.

ִרים: ֵני ְסִעיִפים ִעּקָ ֶקת ִלׁשְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ִמְתַחּלֶ ֲעבֹוַדת ּבַ
ָנה  ֲחנּות ְוַכּדֹוֶמה, ִיְלֹמד ִמׁשְ בֹו ּבַ ָיׁשְ נּוָיה, ּבְ ָעה ַהּפְ ּשָׁ ׁש ּבַ ֵעת ִעְסקֹו ַמּמָ א( ָהֲעבֹוָדה ִעם ַעְצמֹו. ּבְ
ִקי  ְהֶיה ּבָ ּיִ ְנָיא, ׁשֶ ים ּתַ ִהּלִ ָניֹות ּתְ ׁש ִמׁשְ מֹו ֻחּמָ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכְ ְנָיא, ְוִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ּדִ ֶרק ּתַ ָניֹות, ּפֶ ִמׁשְ

ׁשּוק ְוַכּדֹוֶמה. ְרחֹוב, ּבַ ָהְלכֹו ּבָ ּיּוַכל ַלֲחֹזר ֲעֵליֶהם ּבְ ה, ְלַמַען ׁשֶ ַעל ּפֶ ֶהם ּבְ ּבָ
ְכִני, ְוִלְמֹצא  ר ֵאיֶזה ִסּפּור ּתָ ּבּור ְלַסּפֵ ב ַהּדִ ִעְנְיֵני ֵעֶסק, ְיַסּבֵ ּבּור ּבְ ֵעת ַהּדִ תֹו. ּבְ ב( ָהֲעבֹוָדה ִעם ֻזּלָ

ֶזה. ַבר ִלּמּוד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה ְלעֹוֵרר ַעל ּדְ ה ְוִסּבָ ִעּלָ

ה'תש"גה ניסןשבת

חומש: תזריע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק מ. אך . . . נה באריכות.

ית ְרפּוָיה. ָחמֹות" - ּבֵ ה, "ּוַבַעל ַהּנֶ גּוׁשָ ית ּדְ ַעל ַהְיׁשּועֹות" - ּבֵ זֹון אֹוְמִרים "ּבַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ 'ְרֵצה' ּדְ ּבִ

ל  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ֹלא ְמקֹומֹו ׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַמֲאַמר  ְבָדא, ּכְ ים: ְלׁשֹון ּכַ רּוׁשִ ֵני ּפֵ בֹוד ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ד ֶאת ְמקֹומֹו", ּכָ א ָאָדם ְמַכּבֵ דֹו, ֶאּלָ ָאָדם ְמַכּבְ
יף  ּלּוי אֹור ַמּקִ בֹוד, ּגִ ָכֵבד", ּוְלׁשֹון ּכָ ה ִלּבֹו ּכְ ְרֹעה – ַנֲעׂשָ ֵבד ֵלב ּפַ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ּכָ
ן  ּתָ ּנִ ד ֶאת ְמקֹומֹו", ׁשֶ א "ָאָדם ְמַכּבֵ לֹוַמר ְמָקְררֹו, ֶאּלָ דֹו", ּכְ ל ָאָדם ְמַכּבְ ַנֲעֶלה. ְוֶזהּו "ֹלא ְמקֹומֹו ׁשֶ
יִעים אֹותֹו  ּבִ ּגּוף "ַמׁשְ ָמה ּבַ ׁשָ ִביִריַדת ַהּנְ ם ּדְ ׁשֵ אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה. ּכְ לֹו ּכַֹח ָוֹעז ְלָהִאיר ֶאת ְמקֹומֹו ּבְ
ה  ַנת ְיִריָדָתּה, ִהּנֵ ּוָ ִלים ּכַ ּתּוַכל ְלַהׁשְ ֹכחֹות ַנֲעִלים ׁשֶ ַֹבע ּבְ בּוָעה זֹו הּוא ִעְנַין ַהּשׂ ׁשְ יק", ּדִ ֵהא ַצּדִ ּתְ

הּוא. קֹום ׁשֶ ּמָ ָכל ָאָדם ְוָאָדם ּבַ ן הּוא ּבְ ּכֵ
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ה'תשע"א ב' אדר כ"ח ראשון יום האמונה ועיקרי היסודות יסוד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰úBãBñéä ãBñé§©§

ìk àéöîî àeäå ,ïBLàø éeöî íL LiL òãéì ¯ úBîëçä ãenòå§©©¨§¥©¤¥¨¨¦§©§¦¨

...àöîð¦§¨

מתעוררת הרמב"ם של התורה" יסודי "הלכות לכללות בנוגע

המשניות בפירוש תמיהה: בסנהדרין)לכאורה חלק לפרק כותב(הקדמה

יסודות" עשר שלושה ויסודותיה דתנו "שעיקרי הרמב"ם

מיסודות כמה משמיט התורה יסודי בהלכות ולמה ומפרטם.

אלו?!

התורה' 'יסודי המושג למשמעות קשור שהדבר הרבי ומבאר

תורה: משנה ספר כפתיחת

בהקדמתו, הרמב"ם שכתב כמו הוא, תורה משנה ספר

"יסודי הספר, את הפותחות לכותרת וגם הלכות" "הלכות

הלכות של היסודות כלומר, הלכתית. משמעות יש התורה"

כמה התורה' יסודי ב'הלכות הכניס לא הרמב"ם ולכן התורה,

עם אלו, יסודות האמונה: עיקרי עשר בשלושה שמנה מהיסודות

ההלכות. כל של היסודות אינם בכללות, הדת יסודי היותם

היסודות': 'יסוד את לפרש יש וכך

כפול: הוא ההלכה ziaeigתוכן dlertשבעולם שהדברים –

שיש לידע הראשונה: ההלכה (בדוגמת התורה דיני לפי יהיו

zililyמצוי); dlertאת שבעולם מהדברים לשלול –

(ובהלכה המצוות את בהם שביצעו לפני עצמם מצד מציאותם

האדםlelylהראשונה: של המציאות לידיעהmcewאת שבא

ראשון). מצוי שם שיש

מצוות כפול: תוכן יש ההלכות בכללות שמציאותdyrוכך ,

והעולם מצוותdidzהאדם התורה; לשלולl`לפי תעשה,

התורה. להוראות שבניגוד מציאות

היסודות: יסוד את הרמב"ם מלמדנו זו ובדרך

שהדברים כיון כי ו'שלילה', 'חיוב' יש עשה במצוות גם

בטרם במציאות ישנם המצוות) מתקיימות (שבהם שבעולם

שאינה כזו בצורה הם מצב באותו הרי המצוה, את בהם קיימו

פעולת ידי על כן, ואם למצוה. מנוגדת ובמילא מתאימה

כפי מצבם שלילת – שלילית פעולה גם מתבצעת בהם, המצוה

למצוה. בניגוד שהם

שם שיש "לידע היסוד בקביעת מסתפק אינו הרמב"ם ולכן

שהוא הדעת על יעלה "ואם ואומר: מוסיף אלא ראשון", מצוי

שם שיש לידע – חיובי ענינים: שני זו במצוה כי מצוי...", אינו

"שהוא אדם של דעתו על יעלה שבאם – ושלילי ראשון; מצוי

זו. סברא לשלול עליו מצוי", אינו

(fn 'nr ,q"yde m"anxd lr mipxcd - mgpn zxez)

ה'תשע"א ב' אדר כ"ט שני יום ישנות? גמרות לגנוז צריך האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰...ïlk Lãwä éáúk¦§¥©Ÿ¤ª¨

áúkL ìàøNé ñBøB÷étà ìáà ...ãia íãaàì Bà íôøNì øeñà̈§¨§¨§©§¨©¨£¨¤¦¦§¨¥¤¨©

... íMä úMã÷a ïéîàî BðéàL éðtî ...BúBà ïéôøBN ¯ äøBz-øôñ¥¤¨§¦¦§¥¤¥©£¦¦§ª©©¥

הנדפסים קודש כתבי דפי לגנוז חובה האם דנו הפוסקים

היוצאים ספרים מתוכם להגיה אלא בהם ללמוד מנת על שלא

לאור?

שכתב תורה שספר הרמב"ם מדברי זה דין שלמדו יש

ומכאן לשמו", נתקדש "שלא משום אותו שורפים אפיקורס

רש"י אמנם קדוש. אינו לקדשו התכוון ולא שם (גיטיןשהכותב

ב) שכותבמ"ה, משום זאת miakekנימק zcear mylהדבר אך ,

שכתבו 'ס"ת גורס רש"י בגמרא: בגירסא עoin'תלוי היינו ובד,

כותב הרמב"ם אך זרה, מאמין`qxewitעבודה שאינו מי היינו ,

כלל ה"ח)בהשגחה פ"ג תשובה שלדעת(הל' לפרש אין ולכן ,

שהרי ע"ז, לשם שכותבו משום קדוש אינו השם הרמב"ם

הוא שהטעם ובהכרח דבר, בשום מאמין שאינו במי מדובר

שלא שנדפסו גיליונות גם זה ולפי לשמו. כתבו שלא משום

יצחק (עין לגונזם צורך אין מהם, להגיה כדי אלא קדושה לשם

ה'). סי' או"ח

אחד שבמקום הרמ"א, בדברי סתירה גם מיושבת (יו"דבכך

סי"ג) רע"ו לבואסי' שעלול משום באגרת 'שם' לכתוב שאין כתב

ואילו גניזה, צריכים אין תורה דברי ששאר ומשמע ביזיון לידי

אחר רפ"גבמקום לרקוםס"ד)(סי' שאין המחבר ע"גmiweqtכתב

הרי דבריו, על השיג לא והרמ"א ביזיון, לידי יבואו שמא טלית

אסור? פסוקים שאף

לצחות נכתבים הפסוקים באיגרת לחלק: יש האמור ולפי

בדרך נרקמים הפסוקים בטלית אך קדושה, לשם ולא הלשון

קדושה כתשמישי דינם ולכן אשרקדושה י"ח)(מנחת סי' .דברים

שבדפוס בדבר אך אדם בכתיבת רק שהקדושה סוברים ויש

לגונזו צריך ואין קדושה קס"ד)אין סי' יאיר פיינשטיין(חוות והגר"מ .

שבעל תורה לכתוב נאסר מלכתחילה להקל: נוספת סברא חידש

לעשות "עת משום לכתוב התירו השכחה שרבתה אחר ורק פה,

שבעל תורה בדברי קדושה תורת אין כן ואם תורתך", הפרו לה'

פוקעת ללימוד ראוי אינו וכאשר לימוד, לצורך כשהם אלא פה

ללמוד שירצה מי ימצא שלא ישנות גמרות ולדעתו קדושתו.

לגונזם צריך אין ל"ט)בהן סי' ח"ד או"ח הפוסקים(אג"מ רוב דעת אך

ס"ג)להחמיר שם ובמילואים הקודש" "גנזי בס' .(ראה

ה'תשע"א ניסן א' שלישי יום הנבואה? בענין לדעת צריך מה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰òãéì ¯ úcä éãBñéî¦¥©¨¥©

ìBãb íëç ìò àlà äìç äàeápä ïéàå .íãàä éða úà àaðî ìàäL¤¨¥§©¥¤§¥¨¨¨§¥©§¨¨¨¤¨©¨¨¨

...äáçø äòc ìòa ...åéúBcîa øBab ,äîëça§¨§¨¦§¦¨©©¥¨§¨¨

המפרשים לח"מ)מקשים הגמרא(כס"מ, לדברי א): לח, (נדרים

ועניו", וחכם ועשיר גבור על אלא שכינתו משרה הקב"ה "אין

(בגופו) 'גבור' התכונות את גם מונה הרמב"ם אין ומדוע
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ה'תשע"א ב' אדר כ"ח ראשון יום האמונה ועיקרי היסודות יסוד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰úBãBñéä ãBñé§©§

ìk àéöîî àeäå ,ïBLàø éeöî íL LiL òãéì ¯ úBîëçä ãenòå§©©¨§¥©¤¥¨¨¦§©§¦¨

...àöîð¦§¨

מתעוררת הרמב"ם של התורה" יסודי "הלכות לכללות בנוגע

המשניות בפירוש תמיהה: בסנהדרין)לכאורה חלק לפרק כותב(הקדמה

יסודות" עשר שלושה ויסודותיה דתנו "שעיקרי הרמב"ם

מיסודות כמה משמיט התורה יסודי בהלכות ולמה ומפרטם.

אלו?!

התורה' 'יסודי המושג למשמעות קשור שהדבר הרבי ומבאר

תורה: משנה ספר כפתיחת

בהקדמתו, הרמב"ם שכתב כמו הוא, תורה משנה ספר

"יסודי הספר, את הפותחות לכותרת וגם הלכות" "הלכות

הלכות של היסודות כלומר, הלכתית. משמעות יש התורה"

כמה התורה' יסודי ב'הלכות הכניס לא הרמב"ם ולכן התורה,

עם אלו, יסודות האמונה: עיקרי עשר בשלושה שמנה מהיסודות

ההלכות. כל של היסודות אינם בכללות, הדת יסודי היותם

היסודות': 'יסוד את לפרש יש וכך

כפול: הוא ההלכה ziaeigתוכן dlertשבעולם שהדברים –

שיש לידע הראשונה: ההלכה (בדוגמת התורה דיני לפי יהיו

zililyמצוי); dlertאת שבעולם מהדברים לשלול –

(ובהלכה המצוות את בהם שביצעו לפני עצמם מצד מציאותם

האדםlelylהראשונה: של המציאות לידיעהmcewאת שבא

ראשון). מצוי שם שיש

מצוות כפול: תוכן יש ההלכות בכללות שמציאותdyrוכך ,

והעולם מצוותdidzהאדם התורה; לשלולl`לפי תעשה,

התורה. להוראות שבניגוד מציאות

היסודות: יסוד את הרמב"ם מלמדנו זו ובדרך

שהדברים כיון כי ו'שלילה', 'חיוב' יש עשה במצוות גם

בטרם במציאות ישנם המצוות) מתקיימות (שבהם שבעולם

שאינה כזו בצורה הם מצב באותו הרי המצוה, את בהם קיימו

פעולת ידי על כן, ואם למצוה. מנוגדת ובמילא מתאימה

כפי מצבם שלילת – שלילית פעולה גם מתבצעת בהם, המצוה

למצוה. בניגוד שהם

שם שיש "לידע היסוד בקביעת מסתפק אינו הרמב"ם ולכן

שהוא הדעת על יעלה "ואם ואומר: מוסיף אלא ראשון", מצוי

שם שיש לידע – חיובי ענינים: שני זו במצוה כי מצוי...", אינו

"שהוא אדם של דעתו על יעלה שבאם – ושלילי ראשון; מצוי

זו. סברא לשלול עליו מצוי", אינו

(fn 'nr ,q"yde m"anxd lr mipxcd - mgpn zxez)

ה'תשע"א ב' אדר כ"ט שני יום ישנות? גמרות לגנוז צריך האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰...ïlk Lãwä éáúk¦§¥©Ÿ¤ª¨

áúkL ìàøNé ñBøB÷étà ìáà ...ãia íãaàì Bà íôøNì øeñà̈§¨§¨§©§¨©¨£¨¤¦¦§¨¥¤¨©

... íMä úMã÷a ïéîàî BðéàL éðtî ...BúBà ïéôøBN ¯ äøBz-øôñ¥¤¨§¦¦§¥¤¥©£¦¦§ª©©¥

הנדפסים קודש כתבי דפי לגנוז חובה האם דנו הפוסקים

היוצאים ספרים מתוכם להגיה אלא בהם ללמוד מנת על שלא

לאור?

שכתב תורה שספר הרמב"ם מדברי זה דין שלמדו יש

ומכאן לשמו", נתקדש "שלא משום אותו שורפים אפיקורס

רש"י אמנם קדוש. אינו לקדשו התכוון ולא שם (גיטיןשהכותב

ב) שכותבמ"ה, משום זאת miakekנימק zcear mylהדבר אך ,

שכתבו 'ס"ת גורס רש"י בגמרא: בגירסא עoin'תלוי היינו ובד,

כותב הרמב"ם אך זרה, מאמין`qxewitעבודה שאינו מי היינו ,

כלל ה"ח)בהשגחה פ"ג תשובה שלדעת(הל' לפרש אין ולכן ,

שהרי ע"ז, לשם שכותבו משום קדוש אינו השם הרמב"ם

הוא שהטעם ובהכרח דבר, בשום מאמין שאינו במי מדובר

שלא שנדפסו גיליונות גם זה ולפי לשמו. כתבו שלא משום

יצחק (עין לגונזם צורך אין מהם, להגיה כדי אלא קדושה לשם

ה'). סי' או"ח

אחד שבמקום הרמ"א, בדברי סתירה גם מיושבת (יו"דבכך

סי"ג) רע"ו לבואסי' שעלול משום באגרת 'שם' לכתוב שאין כתב

ואילו גניזה, צריכים אין תורה דברי ששאר ומשמע ביזיון לידי

אחר רפ"גבמקום לרקוםס"ד)(סי' שאין המחבר ע"גmiweqtכתב

הרי דבריו, על השיג לא והרמ"א ביזיון, לידי יבואו שמא טלית

אסור? פסוקים שאף

לצחות נכתבים הפסוקים באיגרת לחלק: יש האמור ולפי

בדרך נרקמים הפסוקים בטלית אך קדושה, לשם ולא הלשון

קדושה כתשמישי דינם ולכן אשרקדושה י"ח)(מנחת סי' .דברים

שבדפוס בדבר אך אדם בכתיבת רק שהקדושה סוברים ויש

לגונזו צריך ואין קדושה קס"ד)אין סי' יאיר פיינשטיין(חוות והגר"מ .

שבעל תורה לכתוב נאסר מלכתחילה להקל: נוספת סברא חידש

לעשות "עת משום לכתוב התירו השכחה שרבתה אחר ורק פה,

שבעל תורה בדברי קדושה תורת אין כן ואם תורתך", הפרו לה'

פוקעת ללימוד ראוי אינו וכאשר לימוד, לצורך כשהם אלא פה

ללמוד שירצה מי ימצא שלא ישנות גמרות ולדעתו קדושתו.

לגונזם צריך אין ל"ט)בהן סי' ח"ד או"ח הפוסקים(אג"מ רוב דעת אך

ס"ג)להחמיר שם ובמילואים הקודש" "גנזי בס' .(ראה

ה'תשע"א ניסן א' שלישי יום הנבואה? בענין לדעת צריך מה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰òãéì ¯ úcä éãBñéî¦¥©¨¥©

ìBãb íëç ìò àlà äìç äàeápä ïéàå .íãàä éða úà àaðî ìàäL¤¨¥§©¥¤§¥¨¨¨§¥©§¨¨¨¤¨©¨¨¨

...äáçø äòc ìòa ...åéúBcîa øBab ,äîëça§¨§¨¦§¦¨©©¥¨§¨¨

המפרשים לח"מ)מקשים הגמרא(כס"מ, לדברי א): לח, (נדרים

ועניו", וחכם ועשיר גבור על אלא שכינתו משרה הקב"ה "אין

(בגופו) 'גבור' התכונות את גם מונה הרמב"ם אין ומדוע
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הנבואה? להשראת כתנאי - ו'עשיר'

השכינה השראת אודות מדובר בגמרא משנה': ה'כסף ומבאר

שלא אבל ועשירות, גבורה גם נדרשות כך ולשם בקביעות,

אלו. מעלות ללא גם להתנבא אדם יכול בקביעות

התנאים את ימנה שהרמב"ם יותר מסתבר מובן: ואינו

של נבואתם שהיתה כפי בקביעות, השכינה להשראת הנדרשים

התנאים את מאשר שבתורה, הנביאים ושאר וישעיה משה

ארעי! באופן השכינה להשראת הנדרשים

והביאור:

את מנבא שהאֿל לידע הדת "מיסודי בכותבו הרמב"ם כוונת

אלא הנבואה להשראת התנאים את לפרט רק אינה האדם..." בני

עם המתאחד ה' כגילוי הנבואה בעצם יסודית הבנה להוסיף

נבוכים' ב'מורה גם שכתב כפי הנביא, של ושכלו פט"ו)דעתו (ח"ב

ה'... מאת השופע שפע הוא ומהותה הנבואה "אמיתית

בנביאים נקלט הזה השפע כאשר ולכן, השכל". באמצעות

מתטרפות, ועשתונותיהם כושל הגוף וכח מזדעזעין "איבריהן

שתראה". מה להבין פנויה הדעה ותשאר

המעלות כל את לפרט צורך אין זה עיקרון הבנת ולשם

בא הרמב"ם כי השכינה. עליו שתשרה כדי מהנביא הנדרשות

שה הדת', 'מיסודי שהיא הידיעה את ללמדנו מתאחדתרק נבואה

דעתו עם ולהתאחד עליו לחול שתוכל וכדי האדם, דעת עם

ולא במדותיו, גבור בחכמה, גדול "חכם אלו: תכונות נדרשות

מאד". עד נכונה רחבה דעה בעל עליו... מתגבר יצרו יהא

(82 'nr bk zegiy ihewl)

ה'תשע"א ניסן ב' רביעי יום למבחן עומד אינו רבינו משה

:„ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰úeðòøtä éøác¦§¥©ª§¨

...Búàeáðì äLçëä äæa ïéà ,åéøáã eãîò àì íà ...øîBà àéápäL¤©¨¦¥¦Ÿ¨§§¨¨¥¨¤©§¨¨¦§¨

äáBhä äàá àìå ,Cëå Ck äéäiL øîàå äáBè ìò çéèáä íà ìáà£¨¦¦§¦©©¨§¨©¤¦§¤¨¨¨§Ÿ¨¨©¨

elôà ,ìàä øæâiL äáBè øác ìkL ;ø÷L àéáð àeäL òeãéa ¯ øîàL¤¨©§¨©¤§¦¤¤¤¨§©¨¤¦§Ÿ¨¥£¦

.øæBç Bðéà ,éàðz ìò©§©¥¥

ברכות א)במסכת הפסוק(ד, על טז)נאמר טו, יעבור(שמות "עד

ביאה זו ה', עמך יעבור עד – קנית" זו עם יעבור עד ה' עמך

אמרו מכאן שניה. ביאה זו – קנית זו עם יעבור עד ראשונה;

כדרך עזרא בימי נס להם ליעשות ישראל היו ראוים חכמים:

החטא. שגרם אלא נון, בן יהושע בימי להם שנעשה

הצל"ח שם)ומקשה לנביא(ברכות הקב"ה שהבטחת כיון :

ההבטחה קיום את למנוע החטא יכול איך חוזרת אינה לטובה

בביאה כמו השניה בביאה לישראל נס לעשות נביאו, למשה

הראשונה?

המשניות, לפירוש ובהקדמתו כאן הרמב"ם, מדברי ומיישב:

כדי הוא מתבטלת אינה לטובה שנבואה הכלל שמהות עולה

טובה שנבואה מצב ייתכן אם כי 'נביא', למושג קיום לתת

לבחון מידה אמת שום בידינו אין הנסיבות, בגלל מתבטלת

הרמב"ם ובלשון שקר. נביא חלילה, ומיהו, האמת נביא מיהו

המשניות) לפירוש מקום(בהקדמה לנו נשאר יהיה שלא "בשביל :

שהנביא עיקר בתורתו לנו נתן והקב"ה הנבואה אמונת בו לקיים

הבטחותיו". כשיאמנו נבחן

רבינו משה לגבי אבל נביא לכל ביחס חל זה עיקרון ואולם

צורך אין משה לגבי כי להתבטל, יכולה לטובה הבטחה אפילו

לו הובטח כבר שהרי אמת נביא שהוא ט)לבחינה יט, "וגם(שמות :

להתבטל. יכולה נבואתו ולכן לעולם", יאמינו בך

ה'תשע"א ניסן ג' חמישי יום שלילית? או חיובית הפרישות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰,øéæð íà äîe :íéîëç eøîà̈§£¨¦¨¦¨¦

éøö ,ïéiä ïî àlà Løô àlL,øáãå øác ìkî Bîöò òðBnä ;äøtk C ¤Ÿ¨©¤¨¦©©¦¨¦©¨¨©¥©©§¦¨¨¨§¨¨

Cøãa ïðéà ,ãéîz ïépòúnL elà ¯ äfä ììkáe ...änëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨©§¨©¤¥¤¦§©¦¨¦¥¨§¤¤

.äáBè¨

שמואל דברי הם א)אלו יא, אלעזר(תענית ר' לדעת אך ,

מקשה כך על יהיה...". "קדוש בנזיר שנאמר חיובית הנזירות

עצמו, לצער לאדם שאין עצמו אלעזר ר' מדברי הגמרא

מסוגל שאינו ומי עצמו, יזיר בצער לעמוד המסוגל ומיישבת:

עצמו. יצער לא

ערוך ס"א)בשולחן תקע"א סי' אלעזר,(או"ח ר' כדעת נפסק

את שהביא שמכך אומרים יש הפוסקים: נחלקו הרמב"ם ובדעת

להתענות לאדם שאין כמותו, שפסק משמע בלבד שמואל דברי

בכך לעמוד כשמסוגל שם)אף חדש מלשונו(פרי מדייקים יש אך ,

שמתענים איןcinz"אלו בקביעות שרק טובה", בדרך אינם

דברי אלא מחלוקת אין הגמרא שלמסקנת וביארו כן, לעשות

מדבר כך (ועל להתנזר מסוגל שאינו במי נאמרו שמואל

שמסוגל במי נאמרו אלעזר ר' ודברי .(קובץ)הרמב"ם)

מ הזקן ס"א)וסיףואדמו"ר קנ"ה סי' הרמב"ם(א"ח לדעת שאף ,

פרקים' ב'שמונה שכתב כמו מותר, הדבר מסוימים (פ"דבאופנים

ה"ב) פ"ב להתגברולעיל יכול ואינו ושתיה אכילה לתאוות שהנוטה

לגמרי ויפרוש הפוכה בקיצוניות מסוימת לתקופה כשינהג אלא

מותר. –

תשובה לצורך להתענות הרמב"ם לדעת גם מותר (פר"חוכן

כלפישם) ראוי שאינו באופן שהתבטא יהושע רבי שנהג כמו

הצומות" מפני שיניו "שהושחרו עד והתענה שמאי (חגיגהבית

ב) אדה"זכב, פוסק וכן ס"ד). ונפש גוף נזקי זה(הלכות שבאופן ומוסיף

אפילו zeprzdlמותר leki epi`y inlטובה זה ש"צער משום

בדרך שלא להתענות מותר וגם משחת". נפשו להציל לו היא

– זו" מטובה למעלה טוב "שאין לה' נפשו למרק אלא תשובה

להתענות. שיכול ובלבד
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ה'תשע"א ניסן ד' שישי יום עצמי ביטול מתוך - התורה לימוד

:‡ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰áiç åéáà ,ïè÷̈¨¨¦©¨

."ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå" :øîàpL ,äøBz Bãnìì§©§¨¤¤¡©§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨

התורה מצוות משאר תורה תלמוד מצוות שונה מדוע

מן במצוות לחנכו חייב אינו אביו וגם מהן, פטור ש"הקטן

תורה תלמוד במצוות ואילו סופרים", מדברי אלא התורה

תורה" הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה "מצוות

ה"א) פ"א לאדמוה"ז, ת"ת ?(הל'

כמה בתורה מופיע תורה ללמוד הציווי להבין: צריך ועוד

לבניך" "ושננתם מהפסוק נלמדת המצוה אך ו,פעמים, (ואתחנן

הרמב"םז) של המצוות במנין המצוותוגם ומנין י"א, מ"ע (סהמ"צ

ה'יד') ספר החיובבתחילת נלמד מדוע ביאור: ודרוש זה. פסוק הובא

קטן? לבן בלימוד המדבר מפסוק דווקא תורה ללמוד

והביאור:

הוא הדגש - במצוות ומצוות: תורה בין יסודי חילוק קיים

הגשמי החפץ מזדכך והעשיה הפעולה ידי על כי העשיה, על

עשיית שבעת ואף האדם. של הבהמיים הנפש כוחות ומתבררים

את "לצרף ניתנו המצוות (שהרי 'ביטול' מהאדם נדרש המצוה

חלק ה'ביטול' ואין המצוה קיום את מעכב זה אין – הבריות")

המצוה. קיום מעצם

עם בשכלו להתאחד הלומד על – התורה בלימוד ואילו

ומוגבל, נברא שהינו האדם ששכל וכדי התורה, נותן הקב"ה

עליו – הנבראים מגדר שלמעלה ה' חכמת את להכיל יוכל

להיות יוכל זו הכנה ידי ועל התורה, לנותן מציאותו את לבטל

הקב"ה. של לחכמתו 'כלי'

מלמדו לדבר "משיתחיל מקטנות, מתחיל התורה לימוד לכן

ה"ו)תורה" ההבנה(לקמן איננו התורה ללימוד שהיסוד להדגיש –

וה'כלי' הבסיס היא התורה לנותן ההתבטלות אלא השכלית

שווים. והגדול הקטן ובזה ה', לתורת הראוי

– לבניך" "ושננתם בפסוק תורה ללמוד הציווי נכתב ולכן

בהבנת שקוע הלומד כאשר עצמו, הלימוד בעת שגם להשמיענו

קטן שילד כפי התורה לנותן להתבטל עליו בשכלו, התורה

מתבטל.

(38 'nr ,hi zegiy ihewl)

ה'תשע"א ניסן ה' קודש שבת הגון שאינו לתלמיד תורה לימוד

:‡ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰,äøBz ïéãnìî ïéà¥§©§¦¨

ïéøéæçî ,äáBè àì Cøãa CìBä äéä íà ìáà ...ïeâä ãéîìúì àlà¤¨§©§¦¨£¨¦¨¨¥§¤¤Ÿ¨©£¦¦

ïéãnìîe Løãnä-úéáì BúBà ïéñéðëî Ck-øçàå ...áèeîì BúBà§¨§©©¨©§¦¦§¥©¦§¨§©§¦

.BúBà

הקודם בפרק הזקן: אדמו"ר הרמב"ם(ה"ה)מקשה כתב

אינו אם ואף לשמה", שלא אפילו בתורה אדם יעסוק ש"לעולם

מקיים שאינו באדם שם מדובר (שהרי המצוות את מקיים

הגון? שאינו לתלמיד תורה ללמד אין כן אם ומדוע מצוות),

לתלמיד: הרב בין הבדל שיש ומבאר

כל עליו אין שלומד מה מקיים שאינו אף עצמו, התלמיד

"המאור כי תורה ללמוד עליו ואדרבה, תורה, ללמוד איסור

למוטב" מחזירו פ"א)שבה חגיגה ללמד(ירושלמי אסור לרב אך .

ואף למרקוליס"), אבן זרק ("כאילו הגון שאינו תלמיד תורה

להכניס עליו מדוע זאת בכל למוטב, יחזור שהתלמיד שיתכן

איסור עשה שהרב ונמצא בו, יחזור לא אולי כי ספק, לידי עצמו

הגון. שאינו תלמיד שלימד בכך

הגון, שאינו תלמיד ללמד שאסור זו, הלכה להוסיף: ויש

למוטב התלמיד את להחזיר אפשרות ישנה כאשר רק נאמרה

לבית אותו "מכניסין למוטב שחזר לאחר שאז הלימוד, לפני

להחזירו האפשרות קיימת לא אם אבל אותו". ומלמדין המדרש

לספק שנכנס (אף כזה תלמיד גם ללמד הרב צריך למוטב, קודם

חז"ל מדברי לזה וראיה א)איסור). מז, שמאל(סוטה תהא "לעולם

לאחד שדחפו פרחיה בן כיהושע ולא מקרבת... וימין דוחה

ידיו" בשתי א)מתלמידיו קו"א פ"ד, לאדמוה"ז ת"ת .(הל'

תורה ללמד שאסור ההלכה את הרמב"ם הביא לא ומדוע

א)לגוי יג, ?(חגיגה

תורה ללמד שאין כאן בדבריו כלולה זו שהלכה לומר, יש

על מסתמך הרמב"ם לומר: אפשר ועוד הגון. שאינו לתלמיד

עבדים בהלכות הי"ח)הנאמר עבדו(פ"ח את ללמד לאדם ש"אסור

לגוי תורה ללמד שאסור וכמה כמה אחת ועל חמדתורה", (שדי

ק"ב) ס"ק כללים .פאה"ש,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zegpn(iyily meil)

'l`' ,'cren lde` ipt,à÷åc åàìefe ,dxiyk zpeekn dpi`y d`fde ¨©§¨
.dipyd `ziixad zhiy

é÷úîdì ójk lr dywd ±,óñBé áøìzhiy'ìà'cî ,äãeäé éaø ©§¦¨©¥§©¦§¨¦§¤
à÷åc,`weec df 'zxetkd ipt l`' m` ±[ìò] (çëð ìà')'zxRMd ipR ©§¨©§¥©©Ÿ¤

mixetikd mei ly ze`fda aezkyénða dfy xn`p mb ±,à÷åcepiide ©¦©§¨
,zeleqt ze`fdd zxetkd ipt lr dfd `l m`yéðL Lc÷îc àlà¤¨§¦§¨¥¦

eåä àìcmy eid `ly ±énð éëä ,úøBtëå ïBøàdid jk m`d ±àìc §Ÿ£¨§©¤¨¦©¦§Ÿ
úBàfä ãéáò`nei zkqna x`ean `lde ,ze`fd my eyr `ly ±(:ap) ¨¦©¨

:`xnbd zvxzn .mixetkd meia mcd z` efd ipy ycwna mbyøîà̈©

àø÷ øîà àleò øa äaø,mixetkd mei zcear zyxt seqafh `xwie) ©¨©¨¨©§¨
(bl,'LãBwä Lc÷î úà øtëå'lr mcd z`fd ici lr xtkiy eyexite §¦¤¤¦§©©¤

,LãBwì Lce÷îä íB÷îlr zefdl ic ,oex` oi` xy`ky xnelk ¨©§¨©¤
.oex` my zeidl onefnd mewnd

ze`fd oipra zeziixad oia dxizqd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
:zepeekn opi`y dxtàä ,øîà àáøY ïðaø àäåzeziixad izy ¨¨¨©¨§¨©¨¨

oi`y epiide ,`weeca epi` 'cren ld` ipt gkp l`'y opaxk zexaeq
ly oeeikl dfiy ice ,cren ld` gzt len weica oiekle zefdl jxev

,cren ld`
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סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א ניסן ד' שישי יום עצמי ביטול מתוך - התורה לימוד

:‡ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰áiç åéáà ,ïè÷̈¨¨¦©¨

."ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå" :øîàpL ,äøBz Bãnìì§©§¨¤¤¡©§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨

התורה מצוות משאר תורה תלמוד מצוות שונה מדוע

מן במצוות לחנכו חייב אינו אביו וגם מהן, פטור ש"הקטן

תורה תלמוד במצוות ואילו סופרים", מדברי אלא התורה

תורה" הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה "מצוות

ה"א) פ"א לאדמוה"ז, ת"ת ?(הל'

כמה בתורה מופיע תורה ללמוד הציווי להבין: צריך ועוד

לבניך" "ושננתם מהפסוק נלמדת המצוה אך ו,פעמים, (ואתחנן

הרמב"םז) של המצוות במנין המצוותוגם ומנין י"א, מ"ע (סהמ"צ

ה'יד') ספר החיובבתחילת נלמד מדוע ביאור: ודרוש זה. פסוק הובא

קטן? לבן בלימוד המדבר מפסוק דווקא תורה ללמוד

והביאור:

הוא הדגש - במצוות ומצוות: תורה בין יסודי חילוק קיים

הגשמי החפץ מזדכך והעשיה הפעולה ידי על כי העשיה, על

עשיית שבעת ואף האדם. של הבהמיים הנפש כוחות ומתבררים

את "לצרף ניתנו המצוות (שהרי 'ביטול' מהאדם נדרש המצוה

חלק ה'ביטול' ואין המצוה קיום את מעכב זה אין – הבריות")

המצוה. קיום מעצם

עם בשכלו להתאחד הלומד על – התורה בלימוד ואילו

ומוגבל, נברא שהינו האדם ששכל וכדי התורה, נותן הקב"ה

עליו – הנבראים מגדר שלמעלה ה' חכמת את להכיל יוכל

להיות יוכל זו הכנה ידי ועל התורה, לנותן מציאותו את לבטל

הקב"ה. של לחכמתו 'כלי'

מלמדו לדבר "משיתחיל מקטנות, מתחיל התורה לימוד לכן

ה"ו)תורה" ההבנה(לקמן איננו התורה ללימוד שהיסוד להדגיש –

וה'כלי' הבסיס היא התורה לנותן ההתבטלות אלא השכלית

שווים. והגדול הקטן ובזה ה', לתורת הראוי

– לבניך" "ושננתם בפסוק תורה ללמוד הציווי נכתב ולכן

בהבנת שקוע הלומד כאשר עצמו, הלימוד בעת שגם להשמיענו

קטן שילד כפי התורה לנותן להתבטל עליו בשכלו, התורה

מתבטל.

(38 'nr ,hi zegiy ihewl)

ה'תשע"א ניסן ה' קודש שבת הגון שאינו לתלמיד תורה לימוד

:‡ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰,äøBz ïéãnìî ïéà¥§©§¦¨

ïéøéæçî ,äáBè àì Cøãa CìBä äéä íà ìáà ...ïeâä ãéîìúì àlà¤¨§©§¦¨£¨¦¨¨¥§¤¤Ÿ¨©£¦¦

ïéãnìîe Løãnä-úéáì BúBà ïéñéðëî Ck-øçàå ...áèeîì BúBà§¨§©©¨©§¦¦§¥©¦§¨§©§¦

.BúBà

הקודם בפרק הזקן: אדמו"ר הרמב"ם(ה"ה)מקשה כתב

אינו אם ואף לשמה", שלא אפילו בתורה אדם יעסוק ש"לעולם

מקיים שאינו באדם שם מדובר (שהרי המצוות את מקיים

הגון? שאינו לתלמיד תורה ללמד אין כן אם ומדוע מצוות),

לתלמיד: הרב בין הבדל שיש ומבאר

כל עליו אין שלומד מה מקיים שאינו אף עצמו, התלמיד

"המאור כי תורה ללמוד עליו ואדרבה, תורה, ללמוד איסור

למוטב" מחזירו פ"א)שבה חגיגה ללמד(ירושלמי אסור לרב אך .

ואף למרקוליס"), אבן זרק ("כאילו הגון שאינו תלמיד תורה

להכניס עליו מדוע זאת בכל למוטב, יחזור שהתלמיד שיתכן

איסור עשה שהרב ונמצא בו, יחזור לא אולי כי ספק, לידי עצמו

הגון. שאינו תלמיד שלימד בכך

הגון, שאינו תלמיד ללמד שאסור זו, הלכה להוסיף: ויש

למוטב התלמיד את להחזיר אפשרות ישנה כאשר רק נאמרה

לבית אותו "מכניסין למוטב שחזר לאחר שאז הלימוד, לפני

להחזירו האפשרות קיימת לא אם אבל אותו". ומלמדין המדרש

לספק שנכנס (אף כזה תלמיד גם ללמד הרב צריך למוטב, קודם

חז"ל מדברי לזה וראיה א)איסור). מז, שמאל(סוטה תהא "לעולם

לאחד שדחפו פרחיה בן כיהושע ולא מקרבת... וימין דוחה

ידיו" בשתי א)מתלמידיו קו"א פ"ד, לאדמוה"ז ת"ת .(הל'

תורה ללמד שאסור ההלכה את הרמב"ם הביא לא ומדוע

א)לגוי יג, ?(חגיגה

תורה ללמד שאין כאן בדבריו כלולה זו שהלכה לומר, יש

על מסתמך הרמב"ם לומר: אפשר ועוד הגון. שאינו לתלמיד

עבדים בהלכות הי"ח)הנאמר עבדו(פ"ח את ללמד לאדם ש"אסור

לגוי תורה ללמד שאסור וכמה כמה אחת ועל חמדתורה", (שדי

ק"ב) ס"ק כללים .פאה"ש,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zegpn(iyily meil)

'l`' ,'cren lde` ipt,à÷åc åàìefe ,dxiyk zpeekn dpi`y d`fde ¨©§¨
.dipyd `ziixad zhiy

é÷úîdì ójk lr dywd ±,óñBé áøìzhiy'ìà'cî ,äãeäé éaø ©§¦¨©¥§©¦§¨¦§¤
à÷åc,`weec df 'zxetkd ipt l`' m` ±[ìò] (çëð ìà')'zxRMd ipR ©§¨©§¥©©Ÿ¤

mixetikd mei ly ze`fda aezkyénða dfy xn`p mb ±,à÷åcepiide ©¦©§¨
,zeleqt ze`fdd zxetkd ipt lr dfd `l m`yéðL Lc÷îc àlà¤¨§¦§¨¥¦

eåä àìcmy eid `ly ±énð éëä ,úøBtëå ïBøàdid jk m`d ±àìc §Ÿ£¨§©¤¨¦©¦§Ÿ
úBàfä ãéáò`nei zkqna x`ean `lde ,ze`fd my eyr `ly ±(:ap) ¨¦©¨

:`xnbd zvxzn .mixetkd meia mcd z` efd ipy ycwna mbyøîà̈©

àø÷ øîà àleò øa äaø,mixetkd mei zcear zyxt seqafh `xwie) ©¨©¨¨©§¨
(bl,'LãBwä Lc÷î úà øtëå'lr mcd z`fd ici lr xtkiy eyexite §¦¤¤¦§©©¤

,LãBwì Lce÷îä íB÷îlr zefdl ic ,oex` oi` xy`ky xnelk ¨©§¨©¤
.oex` my zeidl onefnd mewnd

ze`fd oipra zeziixad oia dxizqd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
:zepeekn opi`y dxtàä ,øîà àáøY ïðaø àäåzeziixad izy ¨¨¨©¨§¨©¨¨

oi`y epiide ,`weeca epi` 'cren ld` ipt gkp l`'y opaxk zexaeq
ly oeeikl dfiy ice ,cren ld` gzt len weica oiekle zefdl jxev

,cren ld`
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dxezdסח iceqi zekld - 'a xc` g"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd oqip 'dÎ'aÎxc` g"k -

ה'תשע"א ב' אדר כ"ח ראשון יום

והּוא ראׁשֹון ספר ליׁשריֿלב וצדקת לידעי חסּד ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹמׁש
יסֹודי הלכֹות א. סּדּורן: וזה חמׁש. הלכֹותיו הּמּדע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר
ד. ּתֹורה. ּתלמּוד הלכֹות ג. ּדעֹות. הלכֹות ב. ְְְִִֵַַָָהּתֹורה.
כֹוכבים העֹובדי וחּקֹות ּומזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת ְְְֲִִִֵַַָָָָֻהלכֹות

ּתׁשּובה. הלכֹות ה. ְְִַָָּומּזלֹות.

dxFYd icFqi zFkld1 ¦§§¥©¨
מצֹות וארּבע עׂשה, מצֹות ׁשׁש מצֹות: עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ׁשּלא ב) אלֹוּה. ׁשם ׁשּיׁש לידע א) פרטן: וזהּו ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלאֿתעׂשה,
ליחדֹו. ג) ה'. זּולתי אחר אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש במחׁשבה ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָיעלה
לחּלל ׁשּלא ז) ׁשמֹו. לקּדׁש ו) מּמּנּו. ליראה ה) לאהבֹו. ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַָָֹד)
ט) עליהם. ׁשמֹו ׁשּנקרא ּדברים לאּבד ׁשּלא ח) ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשמֹו.

לנּסֹותֹו. ׁשּלא י) ּבׁשמֹו. המדּבר הּנביא מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹלׁשמע
אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּמצֹות ּכל ְְִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

החכמֹות‡. ועּמּוד היסֹודֹות ׁשם2יסֹוד ׁשּיׁש לידע מצּוי3- ְְְְֵֵֶַַַַָָָ
ממציא4ראׁשֹון והּוא מּׁשמים5, הּנמצאים וכל נמצא. ּכל ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ

הּמצאֹו מאמּתת אּלא נמצאּו לא ּׁשּביניהם, ּומה .6וארץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אחר·. ּדבר אין - מצּוי אינֹו ׁשהּוא הּדעת על יעלה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואם

להּמצאֹות .7יכֹול ְְִָָ
מצּויים‚. מּלבּדֹו הּנמצאים ּכל ׁשאין הּדעת, על יעלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואם

לבּטּולם הּוא יבטל ולא מצּוי, יהיה לבּדֹו הּוא ׁשּכל8- ; ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
ולא להם צרי אינֹו הּוא, ּברּו והּוא, לֹו, צריכין ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹהּנמצאים

ּכאמּתת אמּתתֹו אין לפיכ מהם, מהם.9לאחד אחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
אמת"„. אלהים "וה' אֹומר: ׁשהּנביא לבּדֹו10הּוא הּוא - ְֱֱִִֵֶֶַַַָֹ

אֹומרת: ׁשהּתֹורה והּוא ּכאמּתתֹו. אמת לאחר ואין ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהאמת,
מּלבּדֹו אמת מצּוי ׁשם אין ּכלֹומר: מּלבּדֹו", עֹוד ְְְֱִִֵֵֶַַַָָ"אין

.11ּכמֹותֹו ְ
והּוא‰. הארץ. ּכל אדֹון העֹולם, אלהי הּוא הּזה ְֱֲֵֶֶַַָָָָָָֹהּמצּוי

הּגלּגל ותכלית12הּמנהיג קץ לֹו ׁשאין ׁשאין13ּבכח ּבכח , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹֹ
הפסק ּבלא14לֹו ׁשּיּסב אפׁשר ואי ּתמיד, סֹובב ׁשהּגלּגל ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּובלא15מסּבב יד ּבלא אֹותֹו המסּבב הּוא, ּברּו והּוא, ; ְְְְְֵֵַַַָָֹֹ
.16גּוף

.Â'ה "אנכי ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - זה ּדבר ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוידיעת
"חּוץ17אלהי אחר אלֹוּה ׁשם ׁשּיׁש ּדעּתֹו על הּמעלה וכל . ְְֱֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

אלהים ל יהיה "לא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹמּזה,
ּבעּקראח וכֹופר ּפני", על ׁשהּכל18רים הּגדֹול העּקר ׁשּזהּו ,19 ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבֹו. ָּתלּוי
.Êאּלא ׁשנים, על יתר ולא ׁשנים, ואינֹו הּוא אחד זה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאלֹוּה

לא ּבעֹולם; הּנמצאים האחדים מן אחד ּכיחּודֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאחד
הרּבה אחדים כֹולל ׁשהּוא ּכמין ּכגּוף,20אחד אחד ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ולקצוֹות למחלקֹות נחלק יחּוד21ׁשהּוא ׁשאין יחּוד, אּלא ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
גּופין היּו הרּבה, אלהֹות היּו אּלּו ּבעֹולם. ּכמֹותֹו ְְֱִִֵֵַַָָָָֹאחר

הּנמנים ׁשאין מּפני זה22ּוגוּיֹות, נפרדין ּבמציאּותן הּׁשוין ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ויסודותיה.1) התורה עיקרי הן הללו, בהלכות הנכללות גוף,1)המצוות שאינו הארץ; כל אדון עולם אלוקי הוא ראשון, מצוי שיש
לו. שני ואין אחד ורמזו2)ושהוא תמיד", לנגדי ה' "שויתי דרך: על המיוחד בשם חיבורו להתחיל התכוון ז"ל רבינו המחקריות.

הראשונות. התיבות ראשי המקום:3)בארבעת כיחס כאן פירושו אוÙ‰ולא˘Ìאין לחייב הוא, בערבית רגיל שימושֿלשון אלא ,
בפתיחתו אבןֿתיבון שמואל (רבי עבר ללשון ערב מלשון אותו העביר ורבינו שם; אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו ֵֶלשלול

וראשית.4)למורהֿנבוכים). תחילה לו שאין כלומר: לזמן, וגם שבעולם אחר דבר לכל קדמון שהוא ראשון הכל5)נמצא בורא ְַָ
מאין. המציאות.6)יש כל ומתקיימת נובעת הנצחית, האמיתית, מציאותו הנמצאים7)ממקור ממציא רק אינו הראשון המצוי כי

בלעדיו. רגע אף להתקיים יוכלו לא ולפיכך - קיומם סיבת הוא ומקיימם, כולם את מחיה גם אלא היא8)ובוראם, מציאותו שהרי
מהיות יחדל ולא נצחי קיומו ולכן - הראשון במצוי בו, תלוייה שהיא הנמצאים שאר כמציאות באחרים תלוייה בלתי עצמית, מציאות

היו. כלא והיו ייבטלו הנמצאים כשכל בסיבה9)אפילו באחרים, הם תלויים שהרי מוכרחת, אינה הנמצאים שאר של מציאותם
רק הם ולפיכך - למציאותם ‰Â‡ÈˆÓ˙שסיבבה È¯˘Ù‡לכל והקדמון הראשון המצוי אבל יתקיימו; שלא ואפשר שיתקיימו אפשר :

הוא ולפיכך - הכרחית היא מציאותו אמיתת למציאותו, סיבה שאין ‰Â‡ÈˆÓ˙דבר ·ÈÈÂÁÓ.יימצא שלא ואיֿאפשר וכדברי10),
ה). הלכה א, פרק ברכות (ירושלמי, עולם" ומלך חיים אלוקים שהוא 'אמת'? "מהו הזה: הפסוק על בכל11)חז"ל אין זולתו

כמותו. וקיים נצחי מצוי הוא12)המציאות וסגנונה, המשנה לשון כמנהג "את", הפעול מלת פה חסרה הגלגל. את המנהיג כמו:
ידובר הגלגלים על העולם. את בזה מקיימים והם אותם גם הוא מסבב התמידי ובסיבובו הגלגלים, שאר כל את המקיף העליון הגלגל

ג. בפרק והתמדה.14)בחוזק.13)להלן אחר15)בזמן מניע כוח בלי מעצמו מתנועע אינו גוף וכל גוף, הוא הגלגל שהרי
היה16)זולתו. גוף, הגלגל מניע היה אלמלי ועוד: וסוף. קץ בלי תמיד סובב הגלגל היה לא ותכלית, קץ לו שיש גוף היה שאלמלי

הקדמה ב, חלק (מורהֿנבוכים הוא גם שיתנועע מבלי מניע גוף שאין הוא כלל שהרי ידו, על המּונע הגלגל עם יחד הוא גם מתנועע
המניע הראשון שהמצוי אומר: אתה כורחך על אלא סוף! לדבר אין כן אם - תנועתו יסבב אשר למניע צריך מתנועע שכל והיות ט).

א). ב, חלק מורהֿנבוכים (השווה גוף אינו - הגלגל גם17)את אנוכי - ולפיכך המציאות, מחוייב ה' אנוכי כלומר: כד.), (מכות
ולעבדני. באלקותי להכיר ועליך בהקדושֿברוךֿהוא.18)"אלוקיך", עולם, של עיקר19)בעיקרו הוא ואחדותו אלוקים מציאות

בכול. כופר - בו והכופר רבים.20)גדול, אישים כולל למשל, האדם, מו21)מין האדם וצורה,גוף חומר שונים: מחלקים רכב
ועומק. רוחב אורך קצוות: לו יש אחר גשמי גוף כל וכן וחיצוניים. פנימיים שונים להימנות.22)אברים הניתנים דברים

dxezd iceqi zekld - 'a xc` g"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

היה ואּלּו והּגוּיֹות. ּבּגּופֹות ׁשּיארעּו ּבמארעין אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּזה,
להיֹות אפׁשר ׁשאי ותכלית, קץ לֹו היה ּוגוּיה, ּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּיֹוצר
לכחֹו יׁש ותכלית, קץ לגּופֹו ׁשּיׁש וכל קץ; לֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַֹֹּגּוף
ואינֹו קץ לֹו אין וכחֹו הֹואיל ׁשמֹו, ּברּו ואלהינּו, וסֹוף. ְְְִֵֵֵֵֵֵָָֹֹקץ
והֹואיל ּגּוף; ּכח ּכחֹו אין - ּתמיד סֹובב הּגלּגל ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹפֹוסק,
נחלק ׁשּיהא ּכדי הּגּופֹות מארעֹות לֹו יארעּו לא גּוף, ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹואינֹו

אחד אּלא ׁשּיהיה אפׁשר אי לפיכ מאחר. וידיעת23ונפרד . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אחד" ה' אלהינּו "ה' ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - זה .24ּדבר ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.Áּובּנביאים ּבּתֹורה מפרׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא25הרי ׁשאין , ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבּׁשמים אלהים הּוא אלהיכם ה' "ּכי ׁשּנאמר: ּוגוּיה, ְֱֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּגּוף
מקֹומֹות; ּבׁשני יהיה לא והּגּוף מּתחת", הארץ ועל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּמעל
מי "ואל ונאמר: ּתמּונה". ּכל ראיתם לא "ּכי ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָֹונאמר:
ּגּופים. לׁשאר דֹומה היה גּוף, היה ואּלּו ואׁשוה"; ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָתדמיּוני

.Ë;"רגליו "ותחת ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה מהּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָאםּֿכן,
ה'", "אזני ה'"; "עיני ה'"; "יד אלהים"; ּבאצּבע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"ּכתּובים

האּלּו בּדברים הּוא,26וכּיֹוצא ּבניֿאדם ׁשל דעּתן לפי הּכל ? ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּגּופֹות אּלא מּכירין ּבני27ֿׁשאינן ּכלׁשֹון תֹורה ודּברה , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

חרּבי"28אדם ּברק ׁשּנֹותי "אם ׁשּנאמר: הן, ּכּנּויים והּכל . ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
והּכל מׁשל, אּלא הֹורג? הּוא ּובחרב יׁשֿלֹו, חרב וכי -ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
הּקדֹוׁש ׁשראה אֹומר אחד ׁשּנביא זה לּדבר ראיה ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָמׁשל.
ּבגדים חמּוץ ראהּו ואחד חּור", ּכתלג "לבּוׁשּה הּוא: ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּברּו
עֹוׂשה ּכגּבֹור הּים על ראהּו עצמֹו רּבנּו מׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמּבצרה;

עטּוף29מלחמה ּכׁשליחֿצּבּור - ּובסיני לֹו30, ׁשאין לֹומר, . ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
וצּורה ואמּתת31ּדמּות ּובּמחזה. הּנבּואה ּבמראה הּכל אּלא , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

להׂשיגֹו32הּדבר יכֹולה ולא מבין, אדם ׁשל ּדעּתֹו אין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

עד אם ּתמצא, אלֹוּה "החקר הּכתּוב: ׁשאמר וזה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּולחקרֹו.
ּתמצא". ׁשּדי ְְִִַַַָּתכלית

.Èנא "הראני ּכׁשאמר: להׂשיג רּבנּו מׁשה ׁשּבּקׁש זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּו
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל הּמצאֹו אמּתת לידע ּבּקׁש - ?"ּכבד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאת
האנׁשים, מן אחד ידיעת ּכמֹו ּבלּבֹו ידּוע ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּוא,
נפרד האיׁש אֹותֹו ׁשּנמצא בלּבֹו, צּורתֹו ונחקקה פניו ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָׁשראה

רּב מׁשה ּבּקׁש ּכ האנׁשים. מּׁשאר מציאּותּבדעּתֹו להיֹות נּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּנמצאים, מציאת מּׁשאר ּבלּבֹו נפרדת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
הּוא, ּברּו והׁשיבֹו היא. ּכאׁשר הּמצאֹו אמּתת ׁשּידע ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָעד
ונפׁש, מּגּוף מחּבר ׁשהּוא החי, האדם ּבדעת ּכח ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשאין
מה הּוא, ּברּו והֹודיעֹו ּבריֹו. על זה ּדבר אמּתת ְְְֲִִִֶַַַַָָָֻלהׂשיג
מאמּתת ׁשהׂשיג עד לאחריו, ידע ולא לפניו אדם ידע ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּׁשּלא
מּׁשאר ּבדעּתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנפרד ּדבר, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָהּמצאֹו
אחֹוריו ׁשראה האנׁשים מן אחד ׁשּיּפרד ּכמֹו ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהּנמצאים,
ועל האנׁשים. ּגּופי מּׁשאר ּבדעּתֹו ּומלּבּוׁשֹו ּגּופֹו ּכל ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוהׂשיג
לא ּופני אחרי, את "וראית ואמר: הּכתּוב רמז זה ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּדבר

".33יראּו ֵָ
.‡Èלֹו יארע ׁשּלא יתּברר ּוגוּיה, גּוף ׁשאינֹו ׁשּנתּברר ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכיון

פרּוד ולא חּבּור לא - הּגּופֹות מּמארעֹות מקֹום34אחד לא , ְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹ
ולא ׂשמאל, ולא ימין ולא ירידה, ולא עלּיה לא מּדה, ְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹֹולא
ּבזמן מצּוי ואינֹו עמידה; ולא יׁשיבה ולא אחֹור, ולא 35פנים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹ

מׁשּתּנה, ואינֹו ׁשנים; ּומנין ואחרית ראׁשית לֹו ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעד
חּיים, ולא מות לא לֹו ואין ׁשּנּוי; לֹו ׁשּיגרם דבר לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשאין

החי הּגּוף האיׁש36ּכחּיי ּכחכמת חכמה, ולא סכלּות ולא ; ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
הקיצה37החכם ולא ׁשנה לא ולא38; ׂשחֹוק, ולא כעס ולא , ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נאמר23) אם שהרי הקדושֿברוךֿהוא: הראשון, המצוי של המוחלטת אחדותו את הגיוני במופת ז"ל הרמב"ם הוכיח זו בהלכה
כן, לא שאם גופים; שהם יתחייב בהכרח אז - לשני עילה אחד ואין ובמעלה במציאות שווים אלוקות שני שיש למשל, [=ח"ו],

בתור להימנות מזה זה נפרדים יהיו מאורע˘�ÌÈÈבמה איזה ידי על שינוי, איזה ידי על מזה זה נבדלים הנמנים הדברים כל הלא ?

אחת הן נפרדות זאת בכל לזו, זו בכל שוות והן אחת ביציקה יצוקות מטבעות שתי למשל, בזה. שאין מה בזה שיש ומקרה
מקרה ידי על ושינויים‰ÌÂ˜Óמחברתה - ביניהן המבדיל מקומי שינוי איפוא, בהן, ויש מיוחד. מקום לעצמה תופסת אחת שכל ,

קץ בלי ומסבבו שמניעו הנצחית, הגלגל תנועת ידי על ה) (הלכה למעלה הוכח שכבר ומאחר בגופים. רק יחולו כאלה מקרים או
שהוא מזה, יתחייב ממילא - גופניים ומקרים שינויים הגוף, משיגי איפוא, בו, ואין גוף אינו לו.‡Á„ותכלית שני השווה24)ואין

השני). היסוד י, פרק (סנהדרין לרבינו המשנה מחזר25)פירוש הוא גוף, אינו שהקדושֿברוךֿהוא הגיוני במופת שהוכיח אחרי
מהתנ"ך. גם להוכחתו ראייה להביא הם?26)כאן גוף אברי אלה כל "כי27)הלא כו): א, חלק (מורהֿנבוכים רבינו כדברי

- בגוף נמצא אינו או גוף לו שאין מה וכל גוף; לו שיש לדבר בלבד, לגשם אם כי מציאות מחשבתם בתחילת ההמון ישיגו לא
לדעתם האדםÓ�.(28ˆ‡אינו חיי מתוך הלקוחים דיבור ובציורי בכינויים התורה מדברת לדבריה שיבינו כדי לא.) (ברכות

שהם הנביאים צדיקים "אשריהם במאמרם: חז"ל כוונת וזוהי ÂÈÏˆ¯‰וסביבתו. ‰¯Âˆ‰ ÌÈÓ„Óאלא - לאוזן משמיעים אין אלא ,

א). פרק טוב" "שוחר (מדרש לראות יכולה שהיא מה אלא - לעין מראים ואין לשמוע, יכולה שהיא בשלח).29)מה (מכילתא
יז:).30) השנה רק31)(ראש והכל עיקר, כל ודמות צורה לו שאין הוא אות אחרת, ודמות בצורה נגלה הוא אחד שלכל מכיוון

תכליתה.32)במחזה. לחקר לעולם האדם יגיע ולא היא, תעלומה הקדושֿברוךֿהוא של האמיתית זו33)מהותו הלכה תוכן
מציאותו בין להבדיל שיוכל כך כדי עד היא, כאשר לאמיתה הקדושֿברוךֿהוא של מהותו את לדעת להכיר רבינו משה ביקש הוא:
על אחר. באיש יחליפהו שלא היטב בזיכרונו צורתו ונתרשמה בפניו שהסתכל רעהו את אדם שיכיר כמו הנמצאים, שאר למציאות
מהקודמים יותר מהותי את תשיג אמנם, לשאול. הקשית כלומר: ייראו", לא ופני אחורי, את ""וראית תשובה: רבינו משה קיבל זה

את אך כן גם אבל אחריך, והבאים כוחÓ˜ˆ˙‰לפניך אין ונפש, מגוף המחובר חי, אדם וחי": האדם יראני לא "כי - כולה ולא
נד). א, חלק נבוכים מורה ז; פרק פרקים שמונה (עיין היא כאשר מהותי להשיג המקרים34)בדעתו כל הפרדה. ולא הרכבה לא

גוף. שאינו הראשון המצוי את איפוא, ישיגו, ולא הגוף. משיגי הם כאן המנויים וגם35)והפעולות דבר לכל הוא קדמון שהרי
ותכלית. סוף לו אין כך וראשית, תחילה לו שאין וכמו אמרנו; כבר כאשר הראשון36)לזמן, והמצוי האדם; לגוף תוספת שהם
היא. אחת מהות והחיים הוא אלא - תוספת שום לו אין מורכב ואינו גוף תוס37)שאינו כן:שהיא לא הוא אבל מהותו; על פת

הוא. - והחכמה החכמה, - משינה.38)הוא יקיצה והוראתו: יקֹוץ, אחי קֹוץ משורש בהפעיל פעולה שם אוכספורד. נוסח ָלפי
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היה ואּלּו והּגוּיֹות. ּבּגּופֹות ׁשּיארעּו ּבמארעין אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּזה,
להיֹות אפׁשר ׁשאי ותכלית, קץ לֹו היה ּוגוּיה, ּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּיֹוצר
לכחֹו יׁש ותכלית, קץ לגּופֹו ׁשּיׁש וכל קץ; לֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַֹֹּגּוף
ואינֹו קץ לֹו אין וכחֹו הֹואיל ׁשמֹו, ּברּו ואלהינּו, וסֹוף. ְְְִֵֵֵֵֵֵָָֹֹקץ
והֹואיל ּגּוף; ּכח ּכחֹו אין - ּתמיד סֹובב הּגלּגל ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹפֹוסק,
נחלק ׁשּיהא ּכדי הּגּופֹות מארעֹות לֹו יארעּו לא גּוף, ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹואינֹו

אחד אּלא ׁשּיהיה אפׁשר אי לפיכ מאחר. וידיעת23ונפרד . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אחד" ה' אלהינּו "ה' ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - זה .24ּדבר ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.Áּובּנביאים ּבּתֹורה מפרׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא25הרי ׁשאין , ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבּׁשמים אלהים הּוא אלהיכם ה' "ּכי ׁשּנאמר: ּוגוּיה, ְֱֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּגּוף
מקֹומֹות; ּבׁשני יהיה לא והּגּוף מּתחת", הארץ ועל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּמעל
מי "ואל ונאמר: ּתמּונה". ּכל ראיתם לא "ּכי ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָֹונאמר:
ּגּופים. לׁשאר דֹומה היה גּוף, היה ואּלּו ואׁשוה"; ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָתדמיּוני

.Ë;"רגליו "ותחת ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה מהּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָאםּֿכן,
ה'", "אזני ה'"; "עיני ה'"; "יד אלהים"; ּבאצּבע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"ּכתּובים

האּלּו בּדברים הּוא,26וכּיֹוצא ּבניֿאדם ׁשל דעּתן לפי הּכל ? ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּגּופֹות אּלא מּכירין ּבני27ֿׁשאינן ּכלׁשֹון תֹורה ודּברה , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

חרּבי"28אדם ּברק ׁשּנֹותי "אם ׁשּנאמר: הן, ּכּנּויים והּכל . ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
והּכל מׁשל, אּלא הֹורג? הּוא ּובחרב יׁשֿלֹו, חרב וכי -ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
הּקדֹוׁש ׁשראה אֹומר אחד ׁשּנביא זה לּדבר ראיה ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָמׁשל.
ּבגדים חמּוץ ראהּו ואחד חּור", ּכתלג "לבּוׁשּה הּוא: ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּברּו
עֹוׂשה ּכגּבֹור הּים על ראהּו עצמֹו רּבנּו מׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמּבצרה;

עטּוף29מלחמה ּכׁשליחֿצּבּור - ּובסיני לֹו30, ׁשאין לֹומר, . ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
וצּורה ואמּתת31ּדמּות ּובּמחזה. הּנבּואה ּבמראה הּכל אּלא , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

להׂשיגֹו32הּדבר יכֹולה ולא מבין, אדם ׁשל ּדעּתֹו אין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

עד אם ּתמצא, אלֹוּה "החקר הּכתּוב: ׁשאמר וזה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּולחקרֹו.
ּתמצא". ׁשּדי ְְִִַַַָּתכלית

.Èנא "הראני ּכׁשאמר: להׂשיג רּבנּו מׁשה ׁשּבּקׁש זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּו
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל הּמצאֹו אמּתת לידע ּבּקׁש - ?"ּכבד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאת
האנׁשים, מן אחד ידיעת ּכמֹו ּבלּבֹו ידּוע ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּוא,
נפרד האיׁש אֹותֹו ׁשּנמצא בלּבֹו, צּורתֹו ונחקקה פניו ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָׁשראה

רּב מׁשה ּבּקׁש ּכ האנׁשים. מּׁשאר מציאּותּבדעּתֹו להיֹות נּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּנמצאים, מציאת מּׁשאר ּבלּבֹו נפרדת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
הּוא, ּברּו והׁשיבֹו היא. ּכאׁשר הּמצאֹו אמּתת ׁשּידע ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָעד
ונפׁש, מּגּוף מחּבר ׁשהּוא החי, האדם ּבדעת ּכח ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשאין
מה הּוא, ּברּו והֹודיעֹו ּבריֹו. על זה ּדבר אמּתת ְְְֲִִִֶַַַַָָָֻלהׂשיג
מאמּתת ׁשהׂשיג עד לאחריו, ידע ולא לפניו אדם ידע ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּׁשּלא
מּׁשאר ּבדעּתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנפרד ּדבר, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָהּמצאֹו
אחֹוריו ׁשראה האנׁשים מן אחד ׁשּיּפרד ּכמֹו ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהּנמצאים,
ועל האנׁשים. ּגּופי מּׁשאר ּבדעּתֹו ּומלּבּוׁשֹו ּגּופֹו ּכל ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוהׂשיג
לא ּופני אחרי, את "וראית ואמר: הּכתּוב רמז זה ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּדבר

".33יראּו ֵָ
.‡Èלֹו יארע ׁשּלא יתּברר ּוגוּיה, גּוף ׁשאינֹו ׁשּנתּברר ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוכיון

פרּוד ולא חּבּור לא - הּגּופֹות מּמארעֹות מקֹום34אחד לא , ְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹ
ולא ׂשמאל, ולא ימין ולא ירידה, ולא עלּיה לא מּדה, ְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹֹולא
ּבזמן מצּוי ואינֹו עמידה; ולא יׁשיבה ולא אחֹור, ולא 35פנים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹ

מׁשּתּנה, ואינֹו ׁשנים; ּומנין ואחרית ראׁשית לֹו ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָעד
חּיים, ולא מות לא לֹו ואין ׁשּנּוי; לֹו ׁשּיגרם דבר לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשאין

החי הּגּוף האיׁש36ּכחּיי ּכחכמת חכמה, ולא סכלּות ולא ; ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
הקיצה37החכם ולא ׁשנה לא ולא38; ׂשחֹוק, ולא כעס ולא , ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נאמר23) אם שהרי הקדושֿברוךֿהוא: הראשון, המצוי של המוחלטת אחדותו את הגיוני במופת ז"ל הרמב"ם הוכיח זו בהלכה
כן, לא שאם גופים; שהם יתחייב בהכרח אז - לשני עילה אחד ואין ובמעלה במציאות שווים אלוקות שני שיש למשל, [=ח"ו],

בתור להימנות מזה זה נפרדים יהיו מאורע˘�ÌÈÈבמה איזה ידי על שינוי, איזה ידי על מזה זה נבדלים הנמנים הדברים כל הלא ?

אחת הן נפרדות זאת בכל לזו, זו בכל שוות והן אחת ביציקה יצוקות מטבעות שתי למשל, בזה. שאין מה בזה שיש ומקרה
מקרה ידי על ושינויים‰ÌÂ˜Óמחברתה - ביניהן המבדיל מקומי שינוי איפוא, בהן, ויש מיוחד. מקום לעצמה תופסת אחת שכל ,

קץ בלי ומסבבו שמניעו הנצחית, הגלגל תנועת ידי על ה) (הלכה למעלה הוכח שכבר ומאחר בגופים. רק יחולו כאלה מקרים או
שהוא מזה, יתחייב ממילא - גופניים ומקרים שינויים הגוף, משיגי איפוא, בו, ואין גוף אינו לו.‡Á„ותכלית שני השווה24)ואין

השני). היסוד י, פרק (סנהדרין לרבינו המשנה מחזר25)פירוש הוא גוף, אינו שהקדושֿברוךֿהוא הגיוני במופת שהוכיח אחרי
מהתנ"ך. גם להוכחתו ראייה להביא הם?26)כאן גוף אברי אלה כל "כי27)הלא כו): א, חלק (מורהֿנבוכים רבינו כדברי

- בגוף נמצא אינו או גוף לו שאין מה וכל גוף; לו שיש לדבר בלבד, לגשם אם כי מציאות מחשבתם בתחילת ההמון ישיגו לא
לדעתם האדםÓ�.(28ˆ‡אינו חיי מתוך הלקוחים דיבור ובציורי בכינויים התורה מדברת לדבריה שיבינו כדי לא.) (ברכות

שהם הנביאים צדיקים "אשריהם במאמרם: חז"ל כוונת וזוהי ÂÈÏˆ¯‰וסביבתו. ‰¯Âˆ‰ ÌÈÓ„Óאלא - לאוזן משמיעים אין אלא ,

א). פרק טוב" "שוחר (מדרש לראות יכולה שהיא מה אלא - לעין מראים ואין לשמוע, יכולה שהיא בשלח).29)מה (מכילתא
יז:).30) השנה רק31)(ראש והכל עיקר, כל ודמות צורה לו שאין הוא אות אחרת, ודמות בצורה נגלה הוא אחד שלכל מכיוון

תכליתה.32)במחזה. לחקר לעולם האדם יגיע ולא היא, תעלומה הקדושֿברוךֿהוא של האמיתית זו33)מהותו הלכה תוכן
מציאותו בין להבדיל שיוכל כך כדי עד היא, כאשר לאמיתה הקדושֿברוךֿהוא של מהותו את לדעת להכיר רבינו משה ביקש הוא:
על אחר. באיש יחליפהו שלא היטב בזיכרונו צורתו ונתרשמה בפניו שהסתכל רעהו את אדם שיכיר כמו הנמצאים, שאר למציאות
מהקודמים יותר מהותי את תשיג אמנם, לשאול. הקשית כלומר: ייראו", לא ופני אחורי, את ""וראית תשובה: רבינו משה קיבל זה

את אך כן גם אבל אחריך, והבאים כוחÓ˜ˆ˙‰לפניך אין ונפש, מגוף המחובר חי, אדם וחי": האדם יראני לא "כי - כולה ולא
נד). א, חלק נבוכים מורה ז; פרק פרקים שמונה (עיין היא כאשר מהותי להשיג המקרים34)בדעתו כל הפרדה. ולא הרכבה לא

גוף. שאינו הראשון המצוי את איפוא, ישיגו, ולא הגוף. משיגי הם כאן המנויים וגם35)והפעולות דבר לכל הוא קדמון שהרי
ותכלית. סוף לו אין כך וראשית, תחילה לו שאין וכמו אמרנו; כבר כאשר הראשון36)לזמן, והמצוי האדם; לגוף תוספת שהם
היא. אחת מהות והחיים הוא אלא - תוספת שום לו אין מורכב ואינו גוף תוס37)שאינו כן:שהיא לא הוא אבל מהותו; על פת

הוא. - והחכמה החכמה, - משינה.38)הוא יקיצה והוראתו: יקֹוץ, אחי קֹוץ משורש בהפעיל פעולה שם אוכספורד. נוסח ָלפי
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ּבניֿאדם. ּכדּבּור דּבּור ולא ׁשתיקה ולא עצבּות, ולא ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹׂשמחה
חכמים אמרּו עמידה39וכ ולא יׁשיבה לא למעלה, אין :40, ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֹֹ

עּפּוי ולא ערף .41ולא ְְִֶֹֹֹ
.·È,בהן וכּיֹוצא הּללּו הּדברים ּכל - הּוא ּכן והּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהֹואיל

הן; ּומליצה מׁשל הּכל הנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמרּו
ּבהבליהם", "ּכעסּוני יׂשחק", ּבּׁשמים "יֹוׁשב ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכמֹו
חכמים: אמרּו הּכל על בהן; וכּיֹוצא ה'", ׂשׂש ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּכאׁשר
הם "האתי אֹומר: הּוא וכן ּבניֿאדם. ּכלׁשֹון תֹורה ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹּדּברה
היה ואּלּו ׁשניתי", לא ה' "אני אֹומר: הּוא הרי ְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹמכעיסים",

מׁשּתּנה היה ׂשמח, ּופעמים ּכֹועס הּדברים42ּפעמים וכל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשכני הּׁשפלים, האפלים, לּגּופים אּלא מצּויין אינן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהאּלּו

יסֹודם ּבעפר אׁשר חמר, הּוא,43בּתי ּברּו הּוא, אבל . ְֲֲֵֶֶֶָָָָָָֹ
זה. ּכל על ויתרֹומם ְְְִִֵֵֶַָָיתּבר

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

אֹותֹו,‡. ּוליראה לאהבֹו מצוה הּזה, והּנֹורא הּנכּבד ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָהאל
אלהי ה' את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְֱֱֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

ִָּתירא".
ׁשּיתּבֹונן·. ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו הּדר היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהיא

מהן ויראה והּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
ּומׁשּבח אֹוהב הּוא מּיד - קץ ולא ער לּה ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹחכמתֹו,
ׁשאמר ּכמֹו הּגדֹול. הּׁשם לידע גדֹולה ּתאוה ּומתאּוה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומפאר
ּבּדברים ּוכׁשּמחּׁשב חי". לאל לאלהים נפׁשי "צמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדוד:
ויֹודע ויפחד, ויירא לאחֹוריו נרּתע הּוא מּיד עצמן, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָהאּלּו
קּלה, ּבדעת עֹומדת אפלה, ׁשפלה, קטּנה, ברּיה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא

לפ אראהמעּוטה "ּכי ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו ּדעֹות, ּתמים ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה - אצּבעתי מעׂשה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשמי
רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים מבאר אני האּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהּדברים
ּכמֹו הּׁשם; את לאהב לּמבין פתח ׁשּיהיּו ּכדי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהעֹולמים,
מי את מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו אהבה, ּבענין חכמים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשאמרּו

העֹולם. והיה ְֶַָָָָָׁשאמר
לׁשלׁשה‚. נחלק ּבעֹולמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּׁשּברא מה ְְֱִֶֶַַָָָָָָָָּכל

והם וצּורה, מּגלם מחּברים ׁשהן ּברּואים, מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻחלקים:
והּצמחים והּבהמה האדם ּגּופֹות ּכמֹו ּתמיד, ונפסדים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֹהוים
אבל וצּורה, מּגלם מחּברים ׁשהן ּברּואים, ּומהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוהּמּתכֹות.
הראׁשֹונים, ּכמֹו לצּורה ּומּצּורה לגּוף מּגּוף מׁשּתּנין ְְְְִִִִִִֵַָָָָאינן
אּלּו, ּכמֹו מׁשּתּנין ואינן ּבגלמם לעֹולם קבּועה צּורתן ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָאּלא
ּגלמים ּכׁשאר ּגלמם ואין ׁשּבהן. והּכֹוכבים הּגלּגּלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהם

גלם ּבלא צּורה - ּברּואים ּומהן צּורֹות. ּכׁשאר צּורתם ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֹולא
אּלא ּוגוּיה, ּגּוף אינם ׁשהּמלאכים הּמלאכים, והם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכלל,

מּזֹו. זֹו נפרדֹות ְִִָצּורֹות
ּובעל„. אׁש הּמלא ׁשראּו אֹומרים, ׁשהּנביאים זה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּומהּו

גּוף, ׁשאינֹו לֹומר חידה, ודר הּנבּואה ּבמראה הּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכנפים?
אלהי ה' "ּכי ׁשּנאמר: ּכמֹו הּכבדים; ּכּגּופֹות כבד ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹואינֹו
ׁשּנאמר: ּוכמֹו מׁשל; אּלא אׁש, ואינֹו הּוא", אכלה ְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאׁש

רּוחֹות". מלאכיו ְֶַָָֹ"עׂשה
לפי‰. ּגּופין? אינן והרי מּזֹו, זֹו הּצּורֹות יּפרדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּובּמה

מּמעלתֹו למּטה מהן אחד ּכל אּלא ּבמציאּותן, ׁשוין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאינן
נמצאים והּכל מּזה, למעלה זה מּכחֹו, מצּוי והּוא חברֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשל
ׁשלמה ׁשרמז וזהּו וטּובֹו. הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֹמּכחֹו

ׁשמר". ּגבּה מעל גבּה "ּכי ואמר: ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹּבחכמתֹו
.Âמעלת אינּה חברֹו', ׁשל מּמעלתֹו 'למּטה ׁשאמרנּו: ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָזה

ּכמֹו אּלא מחברֹו; למעלה ׁשּיֹוׁשב אדם ּכמֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָמקֹום,
ׁשהּוא ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשאחד חכמים ּבׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשאֹומרין
ׁשהיא ּבעּלה, ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה; ׁשל מּמעלתֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָלמעלה

העלּול. מן ְְִֶַָָלמעלה
.Êּולפיכ הּוא. מעלתם ׁשם על - הּמלאכים ׁשמֹות ְְְֲִִִֵַַַַָָָָׁשּנּוי

ואֹופּנים הּכל, מן למעלה והם הּקדׁש', 'חּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנקראים
אלהים ּובני ואלהים ּומלאכים ּוׂשרפים וחׁשמּלים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹואראּלים
בהן ׁשּנקראּו הּׁשמֹות עׂשרה אּלּו ּכל - ואיׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּוכרּובים
ׁשאין ּומעלה הן. ׁשּלהן מעלֹות עׂשר ׁשם על ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמלאכים,
מעלת היא הּוא, ּברּו האל מעלת אּלא מּמּנה, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלמעלה
ּתחת ׁשהן ּבּנבּואה, נאמר לפיכ חּיֹות; ׁשּנקראת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצּורה
ׁשּנקראת הּצּורה מעלת היא עׂשירית ּומעלה הּכבֹוד. ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכּסא
ונראים הּנביאים עם המדּברים הּמלאכים והם ְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָ'איׁשים',
ׁשּמעלתם איׁשים, נקראּו לפיכ הּנבּואה; ּבמראה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָלהם

ּבניֿאדם. ּדעת למעלת ְְְֲֵַַַַָָָקרֹובה
.Áויֹודעים הּבֹורא את ּומּכירין חּיים האּלּו הּצּורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוכל

מעלתּה, לפי וצּורה צּורה ּכל - למאד עד גדֹולה ּדעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותֹו
להׂשיג יכֹולה אינּה הראׁשֹונה מעלה אפּלּו גדלֹו. לפי ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֹלא
ולידע; להׂשיג קצרה ּדעּתּה אּלא ׁשהּוא, ּכמֹו הּבֹורא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאמּתת
צּורה ויֹודעת ּׁשּמׂשגת מּמה יֹותר ויֹודעת מׂשגת ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָאבל
עׂשירית, מעלה עד ּומעלה, מעלה ּכל וכן מּמּנה. ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּלמּטה
המחּברים האדם ּבני ּכח ׁשאין ּדעה, הּבֹורא יֹודעת היא ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻּגם

ל יכֹול וצּורה יֹודעיןמּגלם אינן והּכל ּכמֹותּה. ולידע הׂשיג ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
עצמֹו. יֹודע ׁשהּוא ּכמֹו ְְֵֵֶַַַהּבֹורא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדברי עיין א). יז, (תהלים תמונתך בהקיץ אשבעה הקיץ: הפועל משם בטעות שנגזר פעולה שם - הקיצה הנוסח: הדפוסים ֲִִָברוב
י.). בתרא (בבא טו.).39)רש"י גרסינן.40)(חגיגה לא עמידה" "ולא מעיר: בפירושו ורש"י עמידה". "ולא חסר שלנו בגמרא

הפירוד,41) סמל הוא "עורף" חיבור. ולא פירוד לא - עפוי" ולא ערף "לא פירש: י) פרק (סנהדרין למשנה בפירושו הרמב"ם
שפירושו: עפה. משורש: "עפוי" מפרשים: ויש שם). (עיין יתחברו שפירושו: יד), יא, (ישעיה פלשתים בכתף ועפו מלשון: ו"עפוי"
ולא טו.) חגיגה (רש"י, פנים רק יש צדדיהם דבכל - עורף לא פירושו: וכה יתרו), (מדרשֿרבה, עפו לא אופנים והתגלגל, סבוב

רש"י: ולדעת ט), א, (יחזקאל ילכו פניו עבר אל איש בלכתן, יסבו לא דרך: על סבוב, ולא - עייפות.ÈÂÙÈÚעפוי לשון "מלך42)-
פרק טוב, שוחר (מדרש ברצון" הוא בכעס כשהוא גם אלא כן, אינו הקדושֿברוךֿהוא אבל ברצון; אינו בכעס כשהוא ודם בשר

יט).43)ב). ד, מרכבה.1)(איוב מעשה על פרקים ראשי חלקים; לשלושה מחולקים הברואים שכל ה'; את לאהוב שמצוה

dxezd iceqi zekld - 'a xc` g"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëעד הראׁשֹונה מּצּורה הּבֹורא, מן חּוץ הּנמצאים ְִִִִִֵַַַָָָָָּכל
נמצאּו. אמּתתֹו מּכח הּכל - הארץ ּבטּבּור ׁשּיהיה קטן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיּתּוׁש
ואמּתתֹו, ותפארּתֹו ּגדּלתֹו ּומּכיר עצמֹו יֹודע ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֻּולפי

מּמּנּו. נעלם ּדבר ואין הּכל, יֹודע ְְִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
.È.ׁשהיא ּכמֹו אֹותּה ויֹודע אמּתֹו מּכיר ְְֲִִִֵֶַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשאין יֹודעין; ׁשאנּו ּכמֹו מּמּנּו, חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו
וחּייו ודעּתֹו הּוא ,יתּבר הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָאנּו
חי היה ׁשאלמלי יחּוד. ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
הּוא הרּבה: אלהֹות ׁשם היּו - מּמּנּו חּוץ ּבדעה ויֹודע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבחּיים
ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד אּלא ּכן, הּדבר ואין ודעּתֹו; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחּייו
והּוא הּיֹודע, הּוא אֹומר: אּתה נמצאת יחּוד. ּדר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובכל
ּכח אין זה ודבר אחד. הּכל - עצמּה הּדעה והּוא ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּידּוע,
על להּכירֹו האדם ּבלב ולא לׁשמעֹו, באזן ולא לאמרֹו, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּבפה
אֹומר ואין ,"נפׁש "וחי פרעה" "חי אֹומר: ּולפיכ ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָֹֻּבריֹו.
ּכמֹו ׁשנים, וחּייו הּבֹורא ׁשאין - ה'" "חי אּלא ה'", ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ"חי
מּכיר אינֹו לפיכ הּמלאכים. ּכחּיי אֹו החּיים הּגּופים ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָחּיי
אֹותם, יֹודעין ׁשאנּו ּכמֹו הּברּואים, מחמת ויֹודעם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּברּואים
עצמֹו, יֹודע ׁשהּוא מּפני לפיכ ידעם. עצמֹו מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

ּבהויתֹו. לֹו נסמ ׁשהּכל הּכל, ְֲִֵֶַַַַָָָֹֹיֹודע
.‡Èּכמֹו - אּלּו פרקים ּבׁשני זה ּבענין ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּדברים

ּכל ּובאּור זה. ּבענין לבאר ּׁשּצרי מּמה הם הּים מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטּפה
מרּכבה'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא אּלּו, פרקים ׁשּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּקרים

.·Èאּלא אּלּו ּבדברים לדרׁש ׁשּלא הראׁשֹונים, חכמים ְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹצּוּו
מּדעּתֹו; ּומבין חכם ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, אחד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלאיׁש
מן ׁשמץ אֹותֹו ּומֹודיעין הּפרקים ראׁשי לֹו מֹוסרין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָואחרּֿכ
ּודברים ועמקֹו. הּדבר סֹוף ויֹודע מּדעּתֹו מבין והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּדבר,
ראּויה ודעת ּדעת ּכל ואין למאד, עד הם עמּקים ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻאּלּו
"ּכבׂשים מׁשל: ּדר ּבחכמתֹו ׁשלמה אמר ועליהם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלסבלן.
ׁשהן ּדברים זה: מׁשל ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ - "ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָללבּוׁש
ואל ,לבּד ל ּכלֹומר: ,ללבּוׁש יהיּו עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָּכבׁשֹונֹו
ואין לבּד ל "יהיּו אמר: ועליהם ּברּבים; אֹותם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתדרׁש
- "לׁשֹונ ּתחת וחלב "ּדבׁש אמר: ועליהם ;"אּת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלזרים
יהיּו וחלב, ּכדבׁש ׁשהן ּדברים הראׁשֹונים: חכמים ּפרׁשּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּכ

.לׁשֹונ ְֶַַּתחת

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

והם‡. וערבֹות, ּוזבּול ורקיע ׁשמים הּנקראים הם ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּגלּגּלים
והּׁשני הּירח. ּגלּגל הּוא מּמּנּו הּקרֹוב ּגלּגל גלגּלים: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָּתׁשעה
וגלּגל כֹוכב. הּנקרא הּכֹוכב ׁשּבֹו גלּגל, הּוא מּמּנּו, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּלמעלה
חּמה. ׁשּבֹו רביעי, וגלּגל נגּה. ׁשּבֹו מּמּנּו, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשליׁשי
צדק. ּכֹוכב ׁשּבֹו ׁשּׁשי, וגלּגל מאּדים. ׁשּבֹו חמיׁשי, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַוגלּגל
ּכל ׁשאר ׁשּבֹו ׁשמיני, וגלּגל ׁשּבתי. ׁשּבֹו ׁשביעי, ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוגלּגל
החֹוזר גלּגל הּוא ּתׁשיעי, וגלּגל ּברקיע. ׁשּנראים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּכֹוכבים
הּכל. את ּומסּבב הּמּקיף והּוא לּמערב, הּמזרח מן יֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּבכל
אחד, ּבגלּגל ּכּלם הם ּכאּלּו הּכֹוכבים ּכל ׁשּתראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוזה

ׁשהּגלּגּלים מּפני - מּזה למעלה זה ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואףֿעלּֿפי
וזּכים הּכֹוכביםטהֹורים נראים לפיכ וכּסּפיר, ּכּזכּוכית ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָ

הראׁשֹון. ּגלּגל מּתחת הּׁשמיני ְְְִִִִֶַַַַַַַַָׁשּבּגלּגל
נחלק·. הּכֹוכבים ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונה וגלּגל ּגלּגל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּכל

מהן - בצלים גלדי ּכמֹו מּזה, למעלה זה הרּבה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלגלּגּלים
מּמזרח סֹובבים ּומהן למזרח, מּמערב סֹובבים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָּגלּגּלים
וכּלם למערב. מּמזרח החֹוזר הּתׁשיעי, הּגלּגל ּכמֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֻלמערב,

ּפנּוי. מקֹום ּביניהם ֵֵֵֶָָאין
לא‚. להם, ואין כבדים, ולא קּלים לא אינן, הּגלּגּלים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּכל

רֹואין ׁשאנּו וזה עינֹות. ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹעין
ּגבּה לפי הּוא, ּבלבד העין למראית - הּתכלת ּכעין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאֹותם
אּלּו ׁשאין לפי ריח, ולא טעם לא להם, אין וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהאויר.

מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעין
עגּלין„. הן העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל

הּכֹוכבים מן למקצת ויׁש באמצע. ּתלּויה והארץ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּככּדּור,
הּגלּגּלים אֹותם ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
ּבּגלּגל קבּוע מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ִַַַָהּגדֹול
ׁשמֹונהֿ‰. - העֹולם ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ּכל ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמסּפר

ׁשמֹונה. - מּקיפין ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעׂשר;
ּובכל יֹום ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָּומּמהל
לרּוח צפֹון ּומרּוח צפֹון לרּוח ּדרֹום מרּוח ּומּנטּיתן ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשעה,
אּלּו ּכל מסּפר יּודע ּוקריבתן, הארץ מעל ּומּגבהן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּדרֹום,
חכמת היא וזֹו הּקפתן. ודר הליכתן וצּורת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהּגלּגּלים
יון. חכמי בהן חּברּו רּבים ּוספרים ּומּזלֹות, ּתקּופֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשּבֹון

.Âהחכמים חּלקּוהּו הּכל, את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹּגלּגל
לֹו העלּו וחלק חלק ּכל חלקים; לׁשניםֿעׂשר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּקדמֹונים
ׁשּלמּטה הּכֹוכבים מן בֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם על ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשם,
טלה, ׁשּׁשמֹותם: הּמּזלֹות והם ּתחּתיו, מכּונים ׁשהם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּמּנּו,
קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ּתאֹומים, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשֹור,

ּדגים. ּדלי, ְְִִִָּגדי,
.Êמּכל צּורה ולא חלּקה לא ּבֹו, אין עצמֹו הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹֻּגלּגל

ׁשּבּגלּגל הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא כֹוכב; ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות הּׁשניםֿעׂשר ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאּלּו
העלּו ׁשאז הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמכּונֹות
ׁשּכל לפי מעט, סבבּו ּכבר הּזה ּבּזמן אבל אּלּו. ׁשמֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלהן
והּירח, הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבים, ּכּלם ׁשמיני, ׁשּבגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוכבים
והּירח הּׁשמׁש ׁשּיתהּל וחלק ּבכבדּות; סֹובבין ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
מּׁשבעים ּבקרּוב מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכנגּדֹו

ָָׁשנה.
.Áׁשהארץ קטּנים, ּכֹוכבים מהן יׁש הּנראים, הּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

אחד ׁשּכל ּגדֹולים, ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּגדֹולה
הּירח מן ּגדֹולה והארץ פעמים. ּכּמה הארץ מן ּגדֹול ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמהן
מאה ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים. ארּבעים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וסידורם.1) מהותם היסודות, ד' הילוכם; וסידור מניינם הגלגלים, שמות



עי dxezd iceqi zekld - 'a xc` g"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëעד הראׁשֹונה מּצּורה הּבֹורא, מן חּוץ הּנמצאים ְִִִִִֵַַַָָָָָּכל
נמצאּו. אמּתתֹו מּכח הּכל - הארץ ּבטּבּור ׁשּיהיה קטן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיּתּוׁש
ואמּתתֹו, ותפארּתֹו ּגדּלתֹו ּומּכיר עצמֹו יֹודע ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֻּולפי

מּמּנּו. נעלם ּדבר ואין הּכל, יֹודע ְְִֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
.È.ׁשהיא ּכמֹו אֹותּה ויֹודע אמּתֹו מּכיר ְְֲִִִֵֶַַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשאין יֹודעין; ׁשאנּו ּכמֹו מּמּנּו, חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו
וחּייו ודעּתֹו הּוא ,יתּבר הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָאנּו
חי היה ׁשאלמלי יחּוד. ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
הּוא הרּבה: אלהֹות ׁשם היּו - מּמּנּו חּוץ ּבדעה ויֹודע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבחּיים
ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד אּלא ּכן, הּדבר ואין ודעּתֹו; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחּייו
והּוא הּיֹודע, הּוא אֹומר: אּתה נמצאת יחּוד. ּדר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובכל
ּכח אין זה ודבר אחד. הּכל - עצמּה הּדעה והּוא ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּידּוע,
על להּכירֹו האדם ּבלב ולא לׁשמעֹו, באזן ולא לאמרֹו, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּבפה
אֹומר ואין ,"נפׁש "וחי פרעה" "חי אֹומר: ּולפיכ ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָֹֻּבריֹו.
ּכמֹו ׁשנים, וחּייו הּבֹורא ׁשאין - ה'" "חי אּלא ה'", ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ"חי
מּכיר אינֹו לפיכ הּמלאכים. ּכחּיי אֹו החּיים הּגּופים ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָחּיי
אֹותם, יֹודעין ׁשאנּו ּכמֹו הּברּואים, מחמת ויֹודעם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּברּואים
עצמֹו, יֹודע ׁשהּוא מּפני לפיכ ידעם. עצמֹו מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

ּבהויתֹו. לֹו נסמ ׁשהּכל הּכל, ְֲִֵֶַַַַָָָֹֹיֹודע
.‡Èּכמֹו - אּלּו פרקים ּבׁשני זה ּבענין ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּדברים

ּכל ּובאּור זה. ּבענין לבאר ּׁשּצרי מּמה הם הּים מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטּפה
מרּכבה'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא אּלּו, פרקים ׁשּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּקרים

.·Èאּלא אּלּו ּבדברים לדרׁש ׁשּלא הראׁשֹונים, חכמים ְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹצּוּו
מּדעּתֹו; ּומבין חכם ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, אחד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלאיׁש
מן ׁשמץ אֹותֹו ּומֹודיעין הּפרקים ראׁשי לֹו מֹוסרין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָואחרּֿכ
ּודברים ועמקֹו. הּדבר סֹוף ויֹודע מּדעּתֹו מבין והּוא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּדבר,
ראּויה ודעת ּדעת ּכל ואין למאד, עד הם עמּקים ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻאּלּו
"ּכבׂשים מׁשל: ּדר ּבחכמתֹו ׁשלמה אמר ועליהם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלסבלן.
ׁשהן ּדברים זה: מׁשל ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ - "ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָללבּוׁש
ואל ,לבּד ל ּכלֹומר: ,ללבּוׁש יהיּו עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָּכבׁשֹונֹו
ואין לבּד ל "יהיּו אמר: ועליהם ּברּבים; אֹותם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתדרׁש
- "לׁשֹונ ּתחת וחלב "ּדבׁש אמר: ועליהם ;"אּת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלזרים
יהיּו וחלב, ּכדבׁש ׁשהן ּדברים הראׁשֹונים: חכמים ּפרׁשּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּכ

.לׁשֹונ ְֶַַּתחת

ׁשליׁשי 1ּפרק
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והם‡. וערבֹות, ּוזבּול ורקיע ׁשמים הּנקראים הם ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּגלּגּלים
והּׁשני הּירח. ּגלּגל הּוא מּמּנּו הּקרֹוב ּגלּגל גלגּלים: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָּתׁשעה
וגלּגל כֹוכב. הּנקרא הּכֹוכב ׁשּבֹו גלּגל, הּוא מּמּנּו, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּלמעלה
חּמה. ׁשּבֹו רביעי, וגלּגל נגּה. ׁשּבֹו מּמּנּו, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשליׁשי
צדק. ּכֹוכב ׁשּבֹו ׁשּׁשי, וגלּגל מאּדים. ׁשּבֹו חמיׁשי, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַוגלּגל
ּכל ׁשאר ׁשּבֹו ׁשמיני, וגלּגל ׁשּבתי. ׁשּבֹו ׁשביעי, ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוגלּגל
החֹוזר גלּגל הּוא ּתׁשיעי, וגלּגל ּברקיע. ׁשּנראים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּכֹוכבים
הּכל. את ּומסּבב הּמּקיף והּוא לּמערב, הּמזרח מן יֹום ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּבכל
אחד, ּבגלּגל ּכּלם הם ּכאּלּו הּכֹוכבים ּכל ׁשּתראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוזה

ׁשהּגלּגּלים מּפני - מּזה למעלה זה ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואףֿעלּֿפי
וזּכים הּכֹוכביםטהֹורים נראים לפיכ וכּסּפיר, ּכּזכּוכית ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָ

הראׁשֹון. ּגלּגל מּתחת הּׁשמיני ְְְִִִִֶַַַַַַַַָׁשּבּגלּגל
נחלק·. הּכֹוכבים ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונה וגלּגל ּגלּגל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּכל

מהן - בצלים גלדי ּכמֹו מּזה, למעלה זה הרּבה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלגלּגּלים
מּמזרח סֹובבים ּומהן למזרח, מּמערב סֹובבים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָּגלּגּלים
וכּלם למערב. מּמזרח החֹוזר הּתׁשיעי, הּגלּגל ּכמֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֻלמערב,

ּפנּוי. מקֹום ּביניהם ֵֵֵֶָָאין
לא‚. להם, ואין כבדים, ולא קּלים לא אינן, הּגלּגּלים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּכל

רֹואין ׁשאנּו וזה עינֹות. ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹעין
ּגבּה לפי הּוא, ּבלבד העין למראית - הּתכלת ּכעין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאֹותם
אּלּו ׁשאין לפי ריח, ולא טעם לא להם, אין וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהאויר.

מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעין
עגּלין„. הן העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכל

הּכֹוכבים מן למקצת ויׁש באמצע. ּתלּויה והארץ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּככּדּור,
הּגלּגּלים אֹותם ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
ּבּגלּגל קבּוע מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ִַַַָהּגדֹול
ׁשמֹונהֿ‰. - העֹולם ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ּכל ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמסּפר

ׁשמֹונה. - מּקיפין ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּומסּפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעׂשר;
ּובכל יֹום ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָּומּמהל
לרּוח צפֹון ּומרּוח צפֹון לרּוח ּדרֹום מרּוח ּומּנטּיתן ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשעה,
אּלּו ּכל מסּפר יּודע ּוקריבתן, הארץ מעל ּומּגבהן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּדרֹום,
חכמת היא וזֹו הּקפתן. ודר הליכתן וצּורת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהּגלּגּלים
יון. חכמי בהן חּברּו רּבים ּוספרים ּומּזלֹות, ּתקּופֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשּבֹון

.Âהחכמים חּלקּוהּו הּכל, את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹּגלּגל
לֹו העלּו וחלק חלק ּכל חלקים; לׁשניםֿעׂשר ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּקדמֹונים
ׁשּלמּטה הּכֹוכבים מן בֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם על ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשם,
טלה, ׁשּׁשמֹותם: הּמּזלֹות והם ּתחּתיו, מכּונים ׁשהם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּמּנּו,
קׁשת, עקרב, מאזנים, ּבתּולה, אריה, סרטן, ּתאֹומים, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשֹור,

ּדגים. ּדלי, ְְִִִָּגדי,
.Êמּכל צּורה ולא חלּקה לא ּבֹו, אין עצמֹו הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹֻּגלּגל

ׁשּבּגלּגל הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא כֹוכב; ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות הּׁשניםֿעׂשר ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאּלּו
העלּו ׁשאז הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמכּונֹות
ׁשּכל לפי מעט, סבבּו ּכבר הּזה ּבּזמן אבל אּלּו. ׁשמֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלהן
והּירח, הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבים, ּכּלם ׁשמיני, ׁשּבגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכֹוכבים
והּירח הּׁשמׁש ׁשּיתהּל וחלק ּבכבדּות; סֹובבין ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
מּׁשבעים ּבקרּוב מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכנגּדֹו

ָָׁשנה.
.Áׁשהארץ קטּנים, ּכֹוכבים מהן יׁש הּנראים, הּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

אחד ׁשּכל ּגדֹולים, ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּגדֹולה
הּירח מן ּגדֹולה והארץ פעמים. ּכּמה הארץ מן ּגדֹול ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמהן
מאה ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים. ארּבעים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וסידורם.1) מהותם היסודות, ד' הילוכם; וסידור מניינם הגלגלים, שמות
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ּוׁשמֹונה אלפים מּׁשׁשת אחד - הּירח נמצא ּפעמים. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוׁשבעים
מן ּגדֹול ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבּגלּגל מּכֹוכב קטן ולא ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשמׁש,
.Ëוהׂשּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן, והּגלּגּלים הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּכל

והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדים חּיים והם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהם,
מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי גדלֹו לפי ואחד אחד ּכל ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהעֹולם.
הּקדֹוׁשֿ ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ליֹוצרם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּומפארים
הּמלאכים את ּומּכירין עצמן, את מּכירין ּכ ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּברּוֿהּוא,
מּדעת מעּוטה והּגלּגּלים הּכֹוכבים ודעת מהן. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּלמעלה

ּבניֿאדם. מּדעת ּוגדֹולה ְְְִִֵַַַַָָָָהּמלאכים
.Èּכגלם ׁשאינֹו אחד, ּגלם הּירח מּגלּגל למּטה האל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּברא

ּכצּורת ואינן זה, לגלם צּורֹות ארּבע ּוברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגלּגּלים.
צּורה זה. ּגלם ּבמקצת וצּורה צּורה ּכל ונקּבע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּגלּגּלים,
ונהיה זה, ּגלם ּבמקצת נתחּברה האׁש, צּורת - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה
נתחּברה הרּוח, צּורת - ׁשנּיה וצּורה האׁש. ּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּׁשניהן
צּורת - ׁשליׁשית וצּורה הרּוח. ּגּוף מּׁשניהן ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבמקצתֹו,
וצּורה הּמים. ּגּוף מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמים,
מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ, צּורת - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
מחלקין, גּופין ארּבעה הרקיע מן למּטה נמצא הארץ. ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻּגּוף
מּמּנּו ׁשּלמּטה את מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
לגלּגל הּסמּו הראׁשֹון, הּגּוף גלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו ְְְְִִַַַַַַָָָָמּכל
מּמּנּו למּטה הרּוח. ּגּוף - מּמּנּו למּטה האׁש. ּגּוף הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּירח,
מקֹום ּביניהם ואין הארץ. ּגּוף - מּמּנּו למּטה הּמים. ּגּוף -ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכלל. גּוף ּבלא ְְָָֹּפנּוי
.‡Èולא יֹודעים ואינם נפׁש ּבעלי אינם האּלּו גּופֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה

מהם ואחד אחד לכל ויׁש מתים. ּכגּופים אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּכירים,
וזה לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מׂשיגֹו, ולא יֹודעֹו, ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,

מן ה' את "הללּו ּדוד: ּתהמֹות,ׁשאמר וכל ּתּנינים הארץ ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הללּוהּו הּדברים: ענין ּובאּור וקיטֹור"; ׁשלג ּוברד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאׁש
ּברּואים ּובׁשאר ּובּברד ּבאׁש ׁשּתראּו מּגבּורֹותיו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבניֿאדם,
לקטן נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן למּטה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתראּו

ְָּולגדֹול.

ה'תשע"א ב' אדר כ"ט שני יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הם‡. וארץ, ּומים ורּוח אׁש ׁשהם הּללּו, גּופים ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה
מאדם ׁשּיהיה וכל הרקיע. מן למּטה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיסֹודֹות
טֹובֹות ואבנים ּומּתכת וצמח ודג ורמׂש ועֹוף ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומּבהמה
ּגלמן הּכל - עפר וגּוׁשי והרים בנין, אבני ּוׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּומרּגלּיֹות,
ׁשּלמּטה הּגּופים ּכל נמצאּו הּללּו. יסֹודֹות מארּבעה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻמחּבר

מארּבעה חּוץ הרקיע, מּגלם2מן מחּברים האּלּו, יסֹודֹות ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
ּכל אבל האּלּו. יסֹודֹות מארּבעה מחּבר ׁשּלהם וגלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻוצּורה,
וצּורה מּגלם אּלא מחּבר אינֹו היסֹודֹות מארּבעה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאחד

ְִָּבלבד.
מּטּבּור·. מּמּטה, מהלכם להיֹות והרּוח האׁש הארץ,3ּדר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מהלכם להיֹות והארץ הּמים ודר הרקיע. ּכלּפי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלמעלה
הּוא הרקיע ׁשאמצע לאמצע; עד למּטה הרקיע ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּתחת

מּמּנּו למּטה ׁשאין ולא4הּמּטה בדעּתם לא הּלּוכם, ואין . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
וטבע5בחפצם ּבהן ׁשּנקּבע מנהג אּלא טבע6, ּבהן. ׁשּנטּבע ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ו ולח. חם - והרּוח מּכּלם. קל והּוא ויבׁש, חם - הּמיםהאׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָֻ
מּכּלם, כבדה והיא וקרה, יבׁשה - והארץ ולחים. קרים -ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻ
הארץ. על למעלה נמצאים לפיכ מּמּנה, קּלים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָוהּמים
הּמים. עלּֿפני מרחף הּוא לפיכ הּמים, מן קל ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָוהרּוח
ׁשּתחת ּגּופים לכל יסֹודֹות ׁשהם ּומּפני הרּוח. מן קל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהאׁש
ודג ועֹוף וחּיה ּובהמה מאדם וגּוף ּגּוף ּכל יּמצא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָהרקיע,
ועפר. ּומים ורּוח מאׁש מחּבר ּגלמֹו ואבן, ּומּתכת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוצמח
הערּוב, ּבעת מהם אחד ּכל ויׁשּתּנּו ביחד, יתערבּו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוארּבעּתן
מהן לאחד דֹומה אינֹו מארּבעּתן המחּבר ׁשּיּמצא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד
אׁש ׁשהּוא אחד חלק אפּלּו מהן ּבמערב ואין לבּדֹו. ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכׁשהּוא
רּוח אֹו עצמּה ּבפני ארץ אֹו עצמן ּבפני מים אֹו עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבפני

גּוף ונעׂשּו נׁשּתּנּו הּכל אּלא עצמּה, ּגּוף7ּבפני וכל אחד. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּכאחד. ויבׁש לח וחם, קר בֹו יּמצא מארּבעּתן, המחּבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻוגּוף

חזקה בהם ׁשּיהיה ּגּופים, מהם יׁש ּכמֹו8אבל האׁש, מיסֹוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּגּופין מהן ויׁש יתר. החם בהם יראה לפיכ חּיה, נפׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעלי
יראה לפיכ האבנים, ּכמֹו הארץ, מיסֹוד חזקה בהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּיהיה
חזקה בהם ׁשּיהיה ּגּופין, מהן ויׁש הרּבה. הּיבׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹבהם
הּזה הּדר ועל יתר. הּלח בהם יראה לפיכ הּמים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמיסֹוד
אחר מּגּוף יתר יבׁש וגּוף חם, אחר מּגּוף יתר חם ּגּוף ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָיּמצא
וגּופים ּבלבד, הּקר בהן ׁשּיראה גּופים, יּמצאּו וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיבׁש;
ּכאחד והּיבׁש הּקר בהן יראה וגּופים ּבלבד, הּלח בהן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיראה
ּכאחד והּיבׁש החם אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּלח הּקר אֹו ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשוה,
ׁשהיה היסֹוד רב לפי - ּבׁשוה ּכאחד והּלח החם אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשוה,
ּבּגּוף וטבעֹו היסֹוד אֹותֹו מעׂשה יראה הּתערבת, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבעּקר

ְַָֹהמערב.
יׁש‚. ּבּסֹוף: נפרד הּוא אּלּו יסֹודֹות מארּבעה המחּבר ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֻוכל

לאחר נפרד ׁשהּוא ויׁש אחדים, ימים לאחר נפרד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
להן. יּפרד ׁשּלא אפׁשר אי מהם, ׁשּנתחּבר וכל רּבֹות. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשנים

והאדם הּזהב ליסֹודֹותיו,9אפּלּו ויחזר יּפסד ׁשּלא אפׁשר אי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ּומקצתֹו לרּוח ּומקצתֹו לּמים ּומקצתֹו לאׁש מקצתֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָויׁשּוב

ֶָָלארץ.
נאמר„. לּמה - אּלּו ליסֹודֹות יּפרד הּנפסד וכל ְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָהֹואיל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מארבעת1) מורכבים הרקיע מן למטה הנבראים מרכבה.כל למעשה בראשית מעשה בין מה וצורתו; האדם נפש היסודות;
כגון:2) יסודות, משני רק המורכבים גופים יש שהרי דווקא, לאו - הגופים" "כל אומר: אלה פרקים לארבעה בפירושו הריטב"א

ורוח. ממים - אש ורוח: מעפר - אבק ועפר; מאש רק מורכב מרכזו.3)עשן, הוא - שבו נקודה כל כדורי, דבר הארץ. ממרכז
הימנו.4) למטה שאין המטה הוא - הרקיע גלגל של במרכזו הנמצא הארץ דעה5)כדור בעלי שהם והגלגלים הכוכבים כהילוך

רצון.6)ורצון. בה שאין תולדתית וסגולה עוד.7)תכונה ניכרים שאינם עד כך כל היסודות נשתנו הערבוב ידי תוקף,8)על
גדול. יותר החושן.9)חלק מאבני אחת - אודם ביותר. קשים חמרים שהם

dxezd iceqi zekld - 'a xc` h"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ולא העפר. מן ּבנינֹו ׁשרב לפי ּתׁשּוב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹלאדם:
יּפסד אּלא היסֹודֹות, לארּבעה יחזר מּיד ּכׁשּיּפסד הּנפסד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכל

אחר לדבר אחר ודבר אחר, לדבר הּדברים10ויחזר וסֹוף , ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
חלילה חֹוזרין הּדברים ּכל ונמצאּו ליסֹודֹות; .11יחזר ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ

יֹום‰. ּבכל ּתמיד לזה זה מׁשּתּנים האּלּו יסֹודֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָארּבעה
הארץ מקצת ּכיצד? ּגּופן. כל לא מקצתן, ׁשעה, ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹּובכל

ּומתּפֹוררת מׁשּתּנית הּמים מן וכן12הּקרֹובה מים. ונעׂשית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּומתמסמסין מׁשּתּנין לרּוח הּסמּוכים הּמים והוין13מקצת ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָֹ

ּומתחֹולל מׁשּתּנה לאׁש הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן 14רּוח. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
מתחֹולל, לרּוח הּסמּו מקצתּה האׁש, וכן אׁש. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָונעׂשה

ּומתּכּנס הּסמּו15מׁשּתּנה מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח. ונעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּומתּכּנס מׁשּתּנה הּמים16לּמים וכן מים. מקצתֹו17ונעׂשה , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

מעט - זה וׁשּנּוי ארץ. ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסמּו
ׁשּיעׂשה עד מׁשּתּנה, היסֹוד ּכל ואין הּימים. אר ּולפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעט,
אחד ׁשּיּבטל אפׁשר ׁשאי אׁש, הרּוח ּכל אֹו רּוח הּמים ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
לרּוח, מאׁש יׁשּתּנה מקצת אּלא הארּבעה; היסֹודֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמן
יּמצא וחברֹו אחד ּכל ּבין וכן לאׁש, מרּוח יׁשּתּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּומקצת

לעֹולם. חלילה וחֹוזרֹות ארּבעּתן, ּבין ְְְְְֲִִֵַַַָָָהּׁשּנּוי
.Âהּגלּגל ּבסביבת יהיה זה יתחּברּו18וׁשּנּוי ּומּסביבתֹו , ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָ

צמח חּיה, ונפׁש בניֿאדם ּגלמי ׁשאר מהן ויהיה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָארּבעּתן
לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם לכל נֹותן והאל ּומּתכת. ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹואבן
'איׁשים' הּנקראת הּצּורה ׁשהיא העׂשירי, מלא .19עלֿידי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

.Êּבלא צּורה אֹו צּורה ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹלעֹולם
האדם לב אּלא ּבדעּתֹו,20גלם, הּנמצא ּגּוף ׁשּמחּלק הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגּופים ׁשם ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה; מּגלם מחּבר ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻויֹודע
ּפׁשּוט ׁשּגלמם וגּופים היסֹודֹות, מארּבעת מחּבר ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּגלמם

אחד מּגלם רק מחּבר ּגלם21ואינֹו להם ׁשאין והּצּורֹות .22 ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, נראין ׁשּידענּו23אינן ּכמֹו ידּועין, הן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל ְְֲִִַַָֹֹאדֹון

.Áצּורתֹו היא ּבׂשר ּכל והּדעת24נפׁש האל; לֹו ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשלם האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו הּמצּויה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיתרה
ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ועל ְְְְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָּבדעּתֹו.

ּומׂשגת25ּכדמּותנּו" הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ּכלֹומר, , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבלא צּורה ׁשהם הּמלאכים, ּכמֹו ּגלם, להם ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּדעֹות

אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד הּנּכרת26גלם, זֹו צּורה על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
הּגּוף, רׁשם ּוׁשאר והּלסתֹות והחטם הּפה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלעינים,
ׁשּבּה חּיה, נפׁש לכל הּמצּויה הּנפׁש ואינּה ׁשמּה; 'ּתאר' ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו
ׁשהיא הּדעת, אּלא ּומהרהר; ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאֹוכל

הּנפׁש "ּבצלמנּו27צּורת מדּבר: הּכתּוב הּנפׁש ּובצּורת , ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ורּוח נפׁש הּצּורה זאת ּתּקרא רּבֹות ּופעמים .28ּכדמּותנּו". ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וכל ּבהן, אדם יטעה ׁשּלא ּבׁשמֹותן, להּזהר צרי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹּולפיכ
מענינֹו יּלמד וׁשם .29ׁשם ְִִֵֵֵֵָָָ

.Ëׁשּתּפרד ּכדי היסֹודֹות מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאין
הּנׁשמה מּכח ואינּה ּכמֹו30להם, לנׁשמה, צריכה ׁשּתהא עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

היא. הּׁשמים מן ה' מאת אּלא לּגּוף; צריכה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּנׁשמה
ותאבד היסֹודֹות, מן מחּבר ׁשהּוא הּגלם, ּכׁשּיּפרד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻלפיכ

לּגּוף31הּנׁשמה ּוצריכה הּגּוף, עם אּלא מצּויה ׁשאינּה מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
צריכה ׁשאינּה לפי הּזאת, הּצּורה תּכרת לא - מעׂשיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבכל
מן הּפרּודֹות הּדעֹות ּומׂשגת יֹודעת אּלא ּבמעׂשיה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלנׁשמה
ּולעֹולמי לעֹולם ועֹומדת הּכל ּבֹורא ויֹודעת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגלמים,
על העפר "ויׁשב בחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר הּוא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעֹולמים.

נת אׁשר האלהים אל ּתׁשּוב והרּוח ּכׁשהיה, נּה".הארץ ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
.Èמּדלי ּכמר זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו הּדברים הם32ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ראׁשֹון ּפרק עמק ּכענין אינם אבל הם; עמּקים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּודברים
הּוא33וׁשני ּורביעי, ׁשליׁשי ׁשּבפרק הּדברים אּלּו ּכל ּובאּור . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

בראׁשית' 'מעׂשה הראׁשֹונים34הּנקרא החכמים צּוּו וכ .35 ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָ
אחד לאדם אּלא ּברּבים, האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

אֹותן. ּומלּמדין אּלּו ּדברים ְְְִִִִֵַָָמֹודיעין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרת.10) צורה ולובשים צורה אחי11)פושטים חלל, משורש תוארֿהפועל - חלילה קץ, אין במעגל וסובבים וחוזרים ָֹסובבים
במעגל. רקידה - מחֹול השם: ומזה יט).12)חֹול; כד, (ישעיה ארץ התפוררה פור הכתוב: רוח.13)מלשון ונעשים מתנדפים ָ
ח). נח, (תהלים מים כמו ימאסו יט).14)מלשון; כג, (ירמיה מתחולל סע ומצטמצם.15)מלשון: כונס16)מתכווץ מלשון:

ז). לג, (תהלים הים מי המים.17)כנד והשפעתם18)יסוד הגלגלים סיבוב ידי יצוריעל כל מתהווים ומהם היסודות, מתמזגים
מדבר. חי, צומח, דומם, ז).19)מטה: הלכה ב, (פרק למעלה אדם.20)כמבואר הגלגלים.21)תבונת גולם כגון:

הנפרדות.22) הצורות נראות23)המלאכים, הבלתי הצורות את האדם משיג שבליבו והבינה השכל בכח כלומר: השאלה. דרך
הבשר. עין הפשוטה, ה"צומח".24)לעין מסוג נבדל הוא דברים25)שבה להשיג ודעת בינה בו ניתן כלומר: הרוחניים.

א). א, חלק נבוכים (מורה מרום יושבי לנו, וידמה לא28)החיונית.27)"בצלמנו".26)מופשטים, נפש דעת בלא גם כגון:
ז). יב, (קהלת האלוקים אל תשוב והרוח ב); יט, (משלי היורדת29)טוב החיונית הנפש במובן ורוח" "נפש תבאנה לפעמים כי

מתוך מעניינם: ללמדם אלא בהם, לטעות ולא לערבבם שלא אלה בשמות להיזהר רבינו מזהיר לפיכך כא), ג, (קהלת למטה היא
מהותם. תוגדר הנידון ז,30)הנושא (בראשית באפיו חיים רוח נשמת אשר כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא

גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה לומר: רצונו כב).
האדם מות אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא תלוייה שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו היא

י). פרק סנהדרין למשנה, בפירושו באפיו31)(עיין חיים רוח נשמת אשר כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא
שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה לומר: רצונו כב). ז, (בראשית
אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא תלוייה שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו היא גם תאבד מותו

י). פרק (סנהדרין למשנה בפירושו (עיין האדם הם32)מות מזעיר מעט כלומר: מלא, מדלי הנופלת מים כטיפת מזעיר, מעט
זה. נשגב בעניין לדבר שיש מה כל מרכבה.33)לעומת במעשה "ראשי34)העוסקים בצורת המוצעת היצירה ורזי הטבע תורת

"בראשית". ספר של הראשונה בפרשה יא:).35)פרקים" (חגיגה
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lybe zxecdn jezn

ולא העפר. מן ּבנינֹו ׁשרב לפי ּתׁשּוב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹלאדם:
יּפסד אּלא היסֹודֹות, לארּבעה יחזר מּיד ּכׁשּיּפסד הּנפסד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכל

אחר לדבר אחר ודבר אחר, לדבר הּדברים10ויחזר וסֹוף , ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
חלילה חֹוזרין הּדברים ּכל ונמצאּו ליסֹודֹות; .11יחזר ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ

יֹום‰. ּבכל ּתמיד לזה זה מׁשּתּנים האּלּו יסֹודֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָארּבעה
הארץ מקצת ּכיצד? ּגּופן. כל לא מקצתן, ׁשעה, ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹּובכל

ּומתּפֹוררת מׁשּתּנית הּמים מן וכן12הּקרֹובה מים. ונעׂשית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּומתמסמסין מׁשּתּנין לרּוח הּסמּוכים הּמים והוין13מקצת ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָֹ

ּומתחֹולל מׁשּתּנה לאׁש הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן 14רּוח. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
מתחֹולל, לרּוח הּסמּו מקצתּה האׁש, וכן אׁש. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָונעׂשה

ּומתּכּנס הּסמּו15מׁשּתּנה מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח. ונעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּומתּכּנס מׁשּתּנה הּמים16לּמים וכן מים. מקצתֹו17ונעׂשה , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

מעט - זה וׁשּנּוי ארץ. ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסמּו
ׁשּיעׂשה עד מׁשּתּנה, היסֹוד ּכל ואין הּימים. אר ּולפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעט,
אחד ׁשּיּבטל אפׁשר ׁשאי אׁש, הרּוח ּכל אֹו רּוח הּמים ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
לרּוח, מאׁש יׁשּתּנה מקצת אּלא הארּבעה; היסֹודֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמן
יּמצא וחברֹו אחד ּכל ּבין וכן לאׁש, מרּוח יׁשּתּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּומקצת

לעֹולם. חלילה וחֹוזרֹות ארּבעּתן, ּבין ְְְְְֲִִֵַַַָָָהּׁשּנּוי
.Âהּגלּגל ּבסביבת יהיה זה יתחּברּו18וׁשּנּוי ּומּסביבתֹו , ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָ

צמח חּיה, ונפׁש בניֿאדם ּגלמי ׁשאר מהן ויהיה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָארּבעּתן
לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם לכל נֹותן והאל ּומּתכת. ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹואבן
'איׁשים' הּנקראת הּצּורה ׁשהיא העׂשירי, מלא .19עלֿידי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

.Êּבלא צּורה אֹו צּורה ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹלעֹולם
האדם לב אּלא ּבדעּתֹו,20גלם, הּנמצא ּגּוף ׁשּמחּלק הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגּופים ׁשם ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה; מּגלם מחּבר ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻויֹודע
ּפׁשּוט ׁשּגלמם וגּופים היסֹודֹות, מארּבעת מחּבר ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּגלמם

אחד מּגלם רק מחּבר ּגלם21ואינֹו להם ׁשאין והּצּורֹות .22 ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, נראין ׁשּידענּו23אינן ּכמֹו ידּועין, הן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל ְְֲִִַַָֹֹאדֹון

.Áצּורתֹו היא ּבׂשר ּכל והּדעת24נפׁש האל; לֹו ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשלם האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו הּמצּויה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיתרה
ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ועל ְְְְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָּבדעּתֹו.

ּומׂשגת25ּכדמּותנּו" הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ּכלֹומר, , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּבלא צּורה ׁשהם הּמלאכים, ּכמֹו ּגלם, להם ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּדעֹות

אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד הּנּכרת26גלם, זֹו צּורה על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
הּגּוף, רׁשם ּוׁשאר והּלסתֹות והחטם הּפה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלעינים,
ׁשּבּה חּיה, נפׁש לכל הּמצּויה הּנפׁש ואינּה ׁשמּה; 'ּתאר' ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו
ׁשהיא הּדעת, אּלא ּומהרהר; ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאֹוכל

הּנפׁש "ּבצלמנּו27צּורת מדּבר: הּכתּוב הּנפׁש ּובצּורת , ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ורּוח נפׁש הּצּורה זאת ּתּקרא רּבֹות ּופעמים .28ּכדמּותנּו". ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וכל ּבהן, אדם יטעה ׁשּלא ּבׁשמֹותן, להּזהר צרי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹּולפיכ
מענינֹו יּלמד וׁשם .29ׁשם ְִִֵֵֵֵָָָ

.Ëׁשּתּפרד ּכדי היסֹודֹות מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאין
הּנׁשמה מּכח ואינּה ּכמֹו30להם, לנׁשמה, צריכה ׁשּתהא עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

היא. הּׁשמים מן ה' מאת אּלא לּגּוף; צריכה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּנׁשמה
ותאבד היסֹודֹות, מן מחּבר ׁשהּוא הּגלם, ּכׁשּיּפרד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻלפיכ

לּגּוף31הּנׁשמה ּוצריכה הּגּוף, עם אּלא מצּויה ׁשאינּה מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
צריכה ׁשאינּה לפי הּזאת, הּצּורה תּכרת לא - מעׂשיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבכל
מן הּפרּודֹות הּדעֹות ּומׂשגת יֹודעת אּלא ּבמעׂשיה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלנׁשמה
ּולעֹולמי לעֹולם ועֹומדת הּכל ּבֹורא ויֹודעת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגלמים,
על העפר "ויׁשב בחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר הּוא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעֹולמים.

נת אׁשר האלהים אל ּתׁשּוב והרּוח ּכׁשהיה, נּה".הארץ ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
.Èמּדלי ּכמר זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו הּדברים הם32ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ראׁשֹון ּפרק עמק ּכענין אינם אבל הם; עמּקים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּודברים
הּוא33וׁשני ּורביעי, ׁשליׁשי ׁשּבפרק הּדברים אּלּו ּכל ּובאּור . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

בראׁשית' 'מעׂשה הראׁשֹונים34הּנקרא החכמים צּוּו וכ .35 ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָ
אחד לאדם אּלא ּברּבים, האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

אֹותן. ּומלּמדין אּלּו ּדברים ְְְִִִִֵַָָמֹודיעין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרת.10) צורה ולובשים צורה אחי11)פושטים חלל, משורש תוארֿהפועל - חלילה קץ, אין במעגל וסובבים וחוזרים ָֹסובבים
במעגל. רקידה - מחֹול השם: ומזה יט).12)חֹול; כד, (ישעיה ארץ התפוררה פור הכתוב: רוח.13)מלשון ונעשים מתנדפים ָ
ח). נח, (תהלים מים כמו ימאסו יט).14)מלשון; כג, (ירמיה מתחולל סע ומצטמצם.15)מלשון: כונס16)מתכווץ מלשון:

ז). לג, (תהלים הים מי המים.17)כנד והשפעתם18)יסוד הגלגלים סיבוב ידי יצוריעל כל מתהווים ומהם היסודות, מתמזגים
מדבר. חי, צומח, דומם, ז).19)מטה: הלכה ב, (פרק למעלה אדם.20)כמבואר הגלגלים.21)תבונת גולם כגון:

הנפרדות.22) הצורות נראות23)המלאכים, הבלתי הצורות את האדם משיג שבליבו והבינה השכל בכח כלומר: השאלה. דרך
הבשר. עין הפשוטה, ה"צומח".24)לעין מסוג נבדל הוא דברים25)שבה להשיג ודעת בינה בו ניתן כלומר: הרוחניים.

א). א, חלק נבוכים (מורה מרום יושבי לנו, וידמה לא28)החיונית.27)"בצלמנו".26)מופשטים, נפש דעת בלא גם כגון:
ז). יב, (קהלת האלוקים אל תשוב והרוח ב); יט, (משלי היורדת29)טוב החיונית הנפש במובן ורוח" "נפש תבאנה לפעמים כי

מתוך מעניינם: ללמדם אלא בהם, לטעות ולא לערבבם שלא אלה בשמות להיזהר רבינו מזהיר לפיכך כא), ג, (קהלת למטה היא
מהותם. תוגדר הנידון ז,30)הנושא (בראשית באפיו חיים רוח נשמת אשר כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא

גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה לומר: רצונו כב).
האדם מות אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא תלוייה שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו היא

י). פרק סנהדרין למשנה, בפירושו באפיו31)(עיין חיים רוח נשמת אשר כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא
שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה לומר: רצונו כב). ז, (בראשית
אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא תלוייה שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו היא גם תאבד מותו

י). פרק (סנהדרין למשנה בפירושו (עיין האדם הם32)מות מזעיר מעט כלומר: מלא, מדלי הנופלת מים כטיפת מזעיר, מעט
זה. נשגב בעניין לדבר שיש מה כל מרכבה.33)לעומת במעשה "ראשי34)העוסקים בצורת המוצעת היצירה ורזי הטבע תורת

"בראשית". ספר של הראשונה בפרשה יא:).35)פרקים" (חגיגה



dxezdעד iceqi zekld - 'a xc` h"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡È?בראׁשית מעׂשה לענין מרּכבה מעׂשה ענין ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּומה
ּבֹו, ּדֹורׁשים אין לאחד אפּלּו מרּכבה, מעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשענין
ראׁשי לֹו מֹוסרין מּדעּתֹו, ּומבין חכם היה ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָאּלאֿאםּֿכן
לּיחיד אֹותֹו מלּמדין בראׁשית מעׂשה וענין ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָהּפרקים;
מה ּכל אֹותֹו ּומֹודיעים מּדעּתֹו, אֹותֹו מבין ׁשאינֹו ְִִִִִֵֵֶַַַַָאףֿעלּֿפי
לרּבים? אֹותֹו מלּמדין אין ולמה אּלּו. מּדברים לידע ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּׁשּיכֹול
ּובאּור ּפרּוׁש להׂשיג רחבה דעת לֹו יׁש אדם ּכל ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפי

ּברין על הּדברים .36ּכל ְְִַַָָָֻ
.·Èּכל ּומּכיר האּלּו, ּבּדברים מתּבֹונן ׁשאדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבזמן

ׁשל חכמתֹו ויראה בֹו, ּכּיֹוצא ואדם וגלּגל מּמלא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּברּואים
מֹוסיף - הּברּואים וכל היצּורים ּבכל ְְְְִִִַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ויכמּה נפׁשֹו ותצמא לּמקֹום, הּמקֹום37אהבה לאהב ּבׂשרֹו ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָֹ
הּוא וקּלּותֹו,38ּברּו ודּלּותֹו מּׁשפלּותֹו ויפחד ויירא , ְְְְְְִִִִַַַָָ

הּגדֹולים הּקדֹוׁשים מהּגּופֹות לאחד עצמֹו 39ּכׁשּיערי; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ
הּגלמים, מן הּנפרדֹות הּטהֹורֹות, מהּצּורֹות לאחת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָוכלֿׁשּכן

ּכלל ּבגלם נתחּברּו מלא40ׁשּלא ּככלי ׁשהּוא עצמֹו וימצא ; ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
וחסר. ריק ּוכלּמה, ְְִֵֵָָָבּוׁשה

.‚Èהאּלּו מצֹות ׁשּבחמׁש אּלּו פרקים ארּבעה הם41ועניני , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
'ּפרּדס' אֹותֹו קֹוראין הראׁשֹונים ׁשאמרּו:42ׁשחכמים ּכמֹו , ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

לּפרּדס נכנסּו היּו43ארּבעה יׂשראל ׁשּגדֹולי ואףֿעלּֿפי ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּולהׂשיג לידע ּכח בהן היה כּלם לא היּו, ּגדֹולים ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻוחכמים

ּברין על הּדברים לטּיל44ּכל ראּוי ׁשאין אֹומר, ואני . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּובׂשר ולחם ּובׂשר; לחם כרסֹו ׁשּנתמּלא מי אּלא 45ּבּפרּדס, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּמצֹות. מּׁשאר בהם וכּיֹוצא והּמּתר, האסּור לידע - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּוא
חכמים, אֹותן קראּו קטן' 'ּדבר אּלּו ׁשּדברים ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָואףֿעלּֿפי

חכמים אמרּו ודבר46ׁשהרי מרּכבה, מעׂשה - ּגדֹול ּדבר : ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
הויֹות - הן47קטן ראּויין אףֿעלּֿפיֿכן ורבא; ּדאּביי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ

ּדעּתֹו מיּׁשבין ׁשהן ׁשהם48להקּדימן, ועֹוד, ּתחּלה; אדם ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
העֹולם ליּׁשּוב הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהׁשּפיע הּגדֹולה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָהּטֹובה
קטן הּכל, ׁשּידעם ואפׁשר הּבא, העֹולם חּיי לנחל ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּזה,

קצר. לב ּובעל רחב לב ּבעל ואּׁשה, איׁש ְְִִֵֵַַַַָָָָָָוגדֹול,

חמיׁשי 1ּפרק
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הּזה,‡. הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ּבית ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּכל
ׁשּלא ּומזהרין יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּנאמר:
ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחּללֹו,

אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּכֹוכבים עֹובד ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכׁשּיעמד
יהרג, ואל יעבר - יהרגנּו אֹו ּבּתֹורה האמּורֹות מצֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּכל
וחי - ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ּבּמצֹות: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר
מתחּיב זה הרי - עבר ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבהם,

ְְַּבנפׁשֹו.
מעבֹודת·. חּוץ מצֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָּבּמה

אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכת עריֹות וגּלּוי ְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָּכֹוכבים
ואל יהרג - תהרג! אֹו מהן אחת על עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם
מתּכּון ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיעבר.
לבּׁשל אֹו ּבּׁשּבת ביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון עצמֹו, ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָלהנאת
אם אבל בזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ּתבׁשילֹו, ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָלֹו
עצמֹו לבין ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצֹות על להעבירֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָנתּכּון
אנסֹו ואם יהרג; ואל יעבר מּיׂשראל, עׂשרה ׁשם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹואין
לא ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ּבעׂשרה ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹלהעבירֹו

ּבלבד. מצֹות מּׁשאר מצוה על אּלא להעבירֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָנתּכּון
ּבׁשעת‚. אבל הּגזרה; ּבׁשעת ׁשּלא - האּלּו הּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכל

ויגזר וחבריו, ּכנבּוכדנּצר רׁשע מל ׁשּיעמד והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּגזרה,
יהרג - הּמצֹות מן מצוה אֹו ּדתם לבּטל יׂשראל על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּגזרה
ּבתֹו נאנס ּבין מצֹות, מּׁשאר אחת על אפּלּו יעבר, ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹואל

כֹוכבים. עֹובדי לבין ּבינֹו נאנס ּבין ְְֱֲִֵֵֵֵֶָָָָעׂשרה,
.„- עבר ולא ונהרג יהרג! ואל יעבר ּבֹו: ׁשּנאמר מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכל

יעבר! ואל יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהרי
ּבעׂשרה היה ואם הּׁשם; את קּדׁש זה הרי - עבר ולא ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹונהרג
חנניה, ּכדנּיאל, ּברּבים, הּׁשם את קּדׁש זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּיׂשראל
מלכּות, הרּוגי הן ואּלּו וחבריו. עקיבא ורּבי ועזריה, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמיׁשאל
כל הרגנּו עלי "ּכי נאמר: ועליהן מעלתן, על מעלה ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאין
לי "אספּו נאמר: ועליהם טבחה"; ּכצאן נחׁשבנּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּיֹום,
יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל זבח". עלי בריתי ּכרתי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹחסידי,
ואם הּׁשם; את מחּלל זה הרי - נהרג ולא ועבר יעבר! ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹואל
ּובּטל ּברּבים, הּׁשם את חּלל זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה
לאֿתעׂשה, מצות על ועבר הּׁשם, קּדּוׁש ׁשהיא עׂשה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמצות
אין ּבאנס, ׁשעבר מּפני ואףֿעלּֿפיֿכן, הּׁשם. חּלּול ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשהיא
ּביתּֿדין, אֹותֹו ממיתין ׁשאין לֹומר צרי ואין אֹותֹו; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָמלקין
ּברצֹונֹו, לעֹובר אּלא ּוממיתין מלקין ׁשאין ּבאנס; הרג ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאפּלּו
אני "ונתּתי :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ׁשּנאמר והתראה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובעדים
לא - 'ההּוא' למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההּוא"; ּבאיׁש ּפני ְְִִִֶַַַַָָָָֹאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מחשבה.36) וגדולי לב זכי סגולה ליחידי רק אותם מלמדים (תהלים37)לפיכך בשרי לך ּכמּה מלשון: גדולה, תשוקה ַָישתוקק
ב). במעלת38)סג, ישתלם זה ידי ועל ויותר; יותר לדעת להכירו כדי אלוקים", דורש "משכיל להיות תאלצהו לאלוקים ואהבתו

פרק סנהדרין למשנה, פירושו (עיין נצחים לחיי בזה להגיע אדם של העליונה הנרצה תכלית והיא - השכליות ובמעלות המידות
ליראה41)המלאכים.40)הגלגלים.39)י). ה) לאהבו; ד) לייחדו; ג) זולתו; ואין הוא שאחד ב) אלוקה; שם שיש לידע א)

בדורות42)ממנו. וה"מקובלים" המסתורין בעלי המה ח"ן, ויודעי האלוקי. המסתורין של גן שמים, לגן הוא כינוי נחמד, גן
לשיטתם: מתאים נאה נוטריקון בו מצאו וגם בו; להתגדר מקום בו מצאו נכנסו43)וד.Òרוש,„מז,¯שט,Ùהבאים, יד:) (חגיגה
ובמעשהֿבראשית. במעשהֿמרכבה התבוננות ידי על ה' בנועם ולחזות בו מאחד.44)לטייל חוץ ניזוקו אמרו45)וכולם וכן

בשר טעם טועם בהם ההוגה כל - תורה דברי אמרו: כן כמו יד.). (חגיגה תלמוד בעלי אלו - ב) ג, (ישעיה לחם משען כל חז"ל:
כא:). כח.).46)(עירובין "דבר47)(סוכה נקרא ולמה בהם. עסקו ורבא שאביי והאיבעיות הקושיות בתלמוד; השקלאֿוטריא

ומשפטיו. ה' במצוות התלמוד עוסק ובעצמו, בכבודו הקדושֿברוךֿהוא הוא שנושאו למעשהֿמרכבה ביחס כי וכן48)קטן"?
כב.). (סוטה העולם" "מיישבי שהם התנאים, על חז"ל ולא1)אמרו לעבור מתי השם; קידוש על מצּווים ישראל בית ְִשכל

dxezd iceqi zekld - 'a xc` h"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכֹוכבים, עבֹודת אם ּומה מטעה; ולא ׁשֹוגג, ולא ְְְֲִִֵֶַָָָֹֹֻאנּוס,
ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס אֹותּה העֹובד הּכל, מן חמּורה ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשהיא
מצֹות לׁשאר קלֿוחמר - ּביןּֿדין מיתת לֹומר צרי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואין
תעׂשה לא "ולּנערה אֹומר: הּוא ּובעריֹות ּבּתֹורה; ְֲֲֲֲֵֶַַַַַָָָָֹהאמּורֹות
הּמל יד מּתחת ולברח נפׁשֹו למּלט יכֹול אם אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹדבר".
והּוא קאֹו, על ׁשב ּככלב הּוא הּנה - עֹוׂשה ואינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרׁשע,
העֹולם מן נטרד והּוא ּבמזיד, ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָנקרא

ּגיהּנם. ׁשל הּתחּתֹונה לּמדרגה ויֹורד ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּבא
להם‰. ׁשאמרּו מּכןנׁשים אחת לנּו ּתנּו כֹוכבים: עֹובדי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

כּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן! את נטּמא לאו, ואם אֹותּה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּונטּמא
להם אמרּו אם וכן מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואל
נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, מּכם אחד לנּו ּתנּו כֹוכבים: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹובדי
מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו ואל כּלם, יהרגּו - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּכּלכם!
את נהרג אֹו פלֹוני, לנּו ּתנּו ואמרּו: להם יחדּוהּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹואם
אֹותֹו יּתנּו ּבןּֿבכרי, ּכׁשבע מיתה מחּיב היה אם - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֻֻּכּלכם!
- מיתה חּיב אינֹו ואם לכּתחּלה; ּכן להם מֹורין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהם,

מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו ואל כּלן, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיהרגּו
.Âמי ּכיצד? ּבחלאים. אמרּו ּכ ּבאנסין, ׁשאמרּו ְְְֳֳִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכענין

ּפלֹוני ּבדבר ׁשרפּואתֹו הרֹופאים, ואמרּו למּות, ונטה ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָׁשחלה
ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ּומתרּפאין עֹוׂשין. - ׁשּבּתֹורה ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמאּסּורין
ּוׁשפיכת עריֹות וגּלּוי ּכֹוכבים מעבֹודת חּוץ סּכנה, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָּבמקֹום
עבר ואם ּבהן. מתרּפאין אין סּכנה ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדמים,

לֹו. הראּוי ענׁש ביתּֿדין אֹותֹו עֹונׁשין - ְְְִִִֵֵֶַָָֹונתרּפא
.Êאחת על עֹוברין אין נפׁשֹות סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּומּנין

ּבכל ,אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: אּלּו? עברֹות ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּׁשלׁש
את נֹוטל הּוא אפּלּו - "מאד ּובכל נפׁש ּובכל ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָֹלבב
להּציל אֹו אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש והריגת .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁש
מאּבדין ׁשאין הּוא, לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס מּיד ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאדם
"ּכי ׁשּנאמר: לנפׁשֹות, הּוקׁשּו ועריֹות נפׁש. מּפני ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש
הּזה". הּדבר ּכן נפׁש, ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

.Áאּסּורים ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
ׁשּמאכילין ּכגֹון הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּמאכילין אֹו ּבּפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים ׁשקצים החֹולה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאת
ׁשעֹוׂשין ּכגֹון הנאתן, ּדר ׁשּלא אבל ּביֹוםֿהּכּפּורים. ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹאֹותֹו
אֹותֹו ׁשּמׁשקין אֹו מערלה; אֹו מחמץ מלּוגמא אֹו רטּיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָלֹו
ּבהן אין ׁשהרי מאכל, אּסּורי עם מערב מר ּבהן ׁשּיׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
חּוץ סּכנה; ּבמקֹום ׁשּלא ואפּלּו מּתר, זה הרי - לח ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהנאה
ּדר ׁשּלא אפּלּו אסּורין ׁשהן ּבחלב, ּובׂשר הּכרם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּכלאי
הנאתן, ּדר ׁשּלא אפּלּו מהן מתרּפאין אין לפיכ ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהנאתן;

סּכנה. ּבמקֹום ְִֶַָָָאּלא
.Ëואמרּו למּות, ונטה וחלה ּבאּׁשה, עיניו ׁשּנתן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָמי

ּתּבעל ואל ימּות - לֹו! ׁשּתּבעל עד רפּואה לֹו אין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהרֹופאים:
הּגדר, מאחֹורי עּמּה לדּבר ואפּלּו פנּויה. היתה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָלֹו,
מאחֹורי עּמּה לדּבר יֹורּו ולא וימּות, ,ּבכ לֹו מֹורין ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹאין

אּלּו בדברים ויבֹואּו הפקר, יׂשראל ּבנֹות יהּו ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּגדר;
ּבעריֹות. ְֲִָָֹלפרץ

.Èמצֹות מּכל אחת על אנס, ּבלא מּדעּתֹו, העֹובר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹּכל
מחּלל זה הרי - להכעיס ּבנפׁש, ּבׁשאט ּבּתֹורה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהאמּורֹות
ׁשם את "וחּללּת ׁשקר: ּבׁשבּועת נאמר ּולפיכ הּׁשם, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאת
חּלל זה הרי - מּיׂשראל ּבעׂשרה עבר ואם ה'"; אני ְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאלהי
מצוה, עׂשה אֹו מעברה הּפֹורׁש ּכל וכן ּברּבים. הּׁשם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאת
ּכבֹוד, לבּקׁש ולא יראה ולא פחד לא ּבעֹולם, דבר מּפני ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹֹלא
עצמֹו הּצּדיק יֹוסף ּכמניעת הּוא, ּברּו הּבֹורא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאּלא

הּׁשם. את מקּדׁש זה הרי - רּבֹו ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמאׁשת
.‡È- והּוא הּׁשם, חּלּול ּבכלל ׁשהם אחרים ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָויׁש

ּגדֹול אדם אֹותם ּדבריםׁשּיעׂשה ּבחסידּות, ּומפרסם ּבּתֹורה ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשאינן ואףֿעלּֿפי ּבׁשבילם, אחריו מרּננים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּברּיֹות
נֹותן ואינֹו ׁשּלקח, ּכגֹון הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָעברֹות
ּתֹובעין הּמֹוכרים ונמצאּו לֹו, ׁשּיׁש והּוא לאלּתר, הּמּקח ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּדמי
אצל ּוׁשתּיה ּבאכילה אֹו ּבׂשחֹוק ׁשּירּבה אֹו מּקיפן; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּוא
בנחת אינֹו הּברּיֹות עם ׁשּדּבּורֹו אֹו ּוביניהן; הארץ ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעּמי
וכעס; קטטה ּבעל אּלא יפֹות, ּפנים ּבסבר מקּבלן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָואינֹו
צרי חכם, ׁשל גדלֹו לפי הּכל - האּלּו בּדברים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
אם וכן הּדין. מּׁשּורת לפנים ויעׂשה עצמֹו על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַׁשּידקּדק
הּברּיֹות עם בנחת דּבּורֹו והיה עצמֹו, על החכם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדקּדק
ונעלב יפֹות, ּפנים ּבסבר ּומקּבלם עּמהם, מערבת ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹודעּתֹו
ונֹוׂשא לֹו, לּמקּלין ואפּלּו להן, מכּבד עֹולבם; ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמהם
ויׁשיבתן, הארץ עּמי ּבאריחֹות ירּבה ולא ּבאמּונה, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונֹותן
מכּתר ּבציצת, עטּוף ּבּתֹורה, עֹוסק אּלא תמיד יראה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻולא
והּוא, הּדין; מּׁשּורת לפנים מעׂשיו ּבכל ועֹוׂשה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָּבתפּלין,
מקּלסין הּכל ׁשּיּמצאּו עד יׁשּתֹומם, ולא הרּבה יתרחק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא
את קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ּומתאּוים אֹותֹו ואֹוהבים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָאֹותֹו
יׂשראל אּתה, עבּדי לי "וּיאמר אֹומר: הּכתּוב ועליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּׁשם,

אתּפאר". ּב ְְֲֶֶָָאׁשר

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

הּטהֹורים,‡. הּקדֹוׁשים, הּׁשמֹות מן ׁשם המאּבד ְְְִִִֵֵֵַַַַַָּכל
ׁשהרי הּתֹורה; מן לֹוקה - הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא בהם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
הּמקֹום מן ׁשמם את "ואּבדּתם ּכֹוכבים: ּבעבֹודת אֹומר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ֱֲֵֵֶַַַֹֹההּוא
ה"א,·. וא"ו ה"א יּו"ד הּנכּתב הּׁשם הם: ׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָוׁשבעה

ואלהים, אלֹוּה, ואל, אדני, הּנכּתב אֹו המפרׁש, הּׁשם ְְְְֱֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹוהּוא
אחת אֹות אפּלּו הּמֹוחק ּכל - ּוצבאֹות וׁשּדי, ְְֲִֵֵֵַַַַַָָֹואלהי,

לֹוקה. אּלּו, ְִִֵֶָמּׁשבעה
למ"ד‚. ּכגֹון למחקֹו; מּתר מּלפניו, לּׁשם הּנטּפל ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֻּכל

ּכקדּׁשת אינן בהן, וכּיֹוצא מ'ּבאלהים' ּובי"ת ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻמ'ּליהוה'
ו'כם' 'אלהי' ׁשל ' ּכגֹון מאחריו, לּׁשם הּנטּפל וכל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשם.
ּכׁשאר הם והרי נמחקים, אינם בהן, וכּיֹוצא 'אלהיכם' ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה'. חילול ומהו במחיקה.1)להיהרג, מותרים שמות ואלו הקדושים; השמות את למחוק שאסור
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ּכֹוכבים, עבֹודת אם ּומה מטעה; ולא ׁשֹוגג, ולא ְְְֲִִֵֶַָָָֹֹֻאנּוס,
ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס אֹותּה העֹובד הּכל, מן חמּורה ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשהיא
מצֹות לׁשאר קלֿוחמר - ּביןּֿדין מיתת לֹומר צרי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואין
תעׂשה לא "ולּנערה אֹומר: הּוא ּובעריֹות ּבּתֹורה; ְֲֲֲֲֵֶַַַַַָָָָֹהאמּורֹות
הּמל יד מּתחת ולברח נפׁשֹו למּלט יכֹול אם אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹדבר".
והּוא קאֹו, על ׁשב ּככלב הּוא הּנה - עֹוׂשה ואינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרׁשע,
העֹולם מן נטרד והּוא ּבמזיד, ּכֹוכבים עבֹודת עֹובד ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָנקרא

ּגיהּנם. ׁשל הּתחּתֹונה לּמדרגה ויֹורד ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּבא
להם‰. ׁשאמרּו מּכןנׁשים אחת לנּו ּתנּו כֹוכבים: עֹובדי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

כּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן! את נטּמא לאו, ואם אֹותּה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻּונטּמא
להם אמרּו אם וכן מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואל
נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, מּכם אחד לנּו ּתנּו כֹוכבים: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹובדי
מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו ואל כּלם, יהרגּו - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּכּלכם!
את נהרג אֹו פלֹוני, לנּו ּתנּו ואמרּו: להם יחדּוהּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹואם
אֹותֹו יּתנּו ּבןּֿבכרי, ּכׁשבע מיתה מחּיב היה אם - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֻֻּכּלכם!
- מיתה חּיב אינֹו ואם לכּתחּלה; ּכן להם מֹורין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהם,

מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו ואל כּלן, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיהרגּו
.Âמי ּכיצד? ּבחלאים. אמרּו ּכ ּבאנסין, ׁשאמרּו ְְְֳֳִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכענין

ּפלֹוני ּבדבר ׁשרפּואתֹו הרֹופאים, ואמרּו למּות, ונטה ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָׁשחלה
ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ּומתרּפאין עֹוׂשין. - ׁשּבּתֹורה ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמאּסּורין
ּוׁשפיכת עריֹות וגּלּוי ּכֹוכבים מעבֹודת חּוץ סּכנה, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָּבמקֹום
עבר ואם ּבהן. מתרּפאין אין סּכנה ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדמים,

לֹו. הראּוי ענׁש ביתּֿדין אֹותֹו עֹונׁשין - ְְְִִִֵֵֶַָָֹונתרּפא
.Êאחת על עֹוברין אין נפׁשֹות סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּומּנין

ּבכל ,אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: אּלּו? עברֹות ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּׁשלׁש
את נֹוטל הּוא אפּלּו - "מאד ּובכל נפׁש ּובכל ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָֹלבב
להּציל אֹו אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש והריגת .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁש
מאּבדין ׁשאין הּוא, לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס מּיד ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאדם
"ּכי ׁשּנאמר: לנפׁשֹות, הּוקׁשּו ועריֹות נפׁש. מּפני ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש
הּזה". הּדבר ּכן נפׁש, ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

.Áאּסּורים ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
ׁשּמאכילין ּכגֹון הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּמאכילין אֹו ּבּפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים ׁשקצים החֹולה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאת
ׁשעֹוׂשין ּכגֹון הנאתן, ּדר ׁשּלא אבל ּביֹוםֿהּכּפּורים. ְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹאֹותֹו
אֹותֹו ׁשּמׁשקין אֹו מערלה; אֹו מחמץ מלּוגמא אֹו רטּיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָלֹו
ּבהן אין ׁשהרי מאכל, אּסּורי עם מערב מר ּבהן ׁשּיׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
חּוץ סּכנה; ּבמקֹום ׁשּלא ואפּלּו מּתר, זה הרי - לח ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהנאה
ּדר ׁשּלא אפּלּו אסּורין ׁשהן ּבחלב, ּובׂשר הּכרם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּכלאי
הנאתן, ּדר ׁשּלא אפּלּו מהן מתרּפאין אין לפיכ ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהנאתן;

סּכנה. ּבמקֹום ְִֶַָָָאּלא
.Ëואמרּו למּות, ונטה וחלה ּבאּׁשה, עיניו ׁשּנתן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָמי

ּתּבעל ואל ימּות - לֹו! ׁשּתּבעל עד רפּואה לֹו אין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהרֹופאים:
הּגדר, מאחֹורי עּמּה לדּבר ואפּלּו פנּויה. היתה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָלֹו,
מאחֹורי עּמּה לדּבר יֹורּו ולא וימּות, ,ּבכ לֹו מֹורין ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹאין

אּלּו בדברים ויבֹואּו הפקר, יׂשראל ּבנֹות יהּו ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּגדר;
ּבעריֹות. ְֲִָָֹלפרץ

.Èמצֹות מּכל אחת על אנס, ּבלא מּדעּתֹו, העֹובר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹּכל
מחּלל זה הרי - להכעיס ּבנפׁש, ּבׁשאט ּבּתֹורה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהאמּורֹות
ׁשם את "וחּללּת ׁשקר: ּבׁשבּועת נאמר ּולפיכ הּׁשם, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאת
חּלל זה הרי - מּיׂשראל ּבעׂשרה עבר ואם ה'"; אני ְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאלהי
מצוה, עׂשה אֹו מעברה הּפֹורׁש ּכל וכן ּברּבים. הּׁשם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאת
ּכבֹוד, לבּקׁש ולא יראה ולא פחד לא ּבעֹולם, דבר מּפני ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹֹלא
עצמֹו הּצּדיק יֹוסף ּכמניעת הּוא, ּברּו הּבֹורא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאּלא

הּׁשם. את מקּדׁש זה הרי - רּבֹו ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמאׁשת
.‡È- והּוא הּׁשם, חּלּול ּבכלל ׁשהם אחרים ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָויׁש

ּגדֹול אדם אֹותם ּדבריםׁשּיעׂשה ּבחסידּות, ּומפרסם ּבּתֹורה ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשאינן ואףֿעלּֿפי ּבׁשבילם, אחריו מרּננים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּברּיֹות
נֹותן ואינֹו ׁשּלקח, ּכגֹון הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָעברֹות
ּתֹובעין הּמֹוכרים ונמצאּו לֹו, ׁשּיׁש והּוא לאלּתר, הּמּקח ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּדמי
אצל ּוׁשתּיה ּבאכילה אֹו ּבׂשחֹוק ׁשּירּבה אֹו מּקיפן; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּוא
בנחת אינֹו הּברּיֹות עם ׁשּדּבּורֹו אֹו ּוביניהן; הארץ ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעּמי
וכעס; קטטה ּבעל אּלא יפֹות, ּפנים ּבסבר מקּבלן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָואינֹו
צרי חכם, ׁשל גדלֹו לפי הּכל - האּלּו בּדברים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
אם וכן הּדין. מּׁשּורת לפנים ויעׂשה עצמֹו על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַׁשּידקּדק
הּברּיֹות עם בנחת דּבּורֹו והיה עצמֹו, על החכם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדקּדק
ונעלב יפֹות, ּפנים ּבסבר ּומקּבלם עּמהם, מערבת ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹודעּתֹו
ונֹוׂשא לֹו, לּמקּלין ואפּלּו להן, מכּבד עֹולבם; ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמהם
ויׁשיבתן, הארץ עּמי ּבאריחֹות ירּבה ולא ּבאמּונה, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונֹותן
מכּתר ּבציצת, עטּוף ּבּתֹורה, עֹוסק אּלא תמיד יראה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻולא
והּוא, הּדין; מּׁשּורת לפנים מעׂשיו ּבכל ועֹוׂשה ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָּבתפּלין,
מקּלסין הּכל ׁשּיּמצאּו עד יׁשּתֹומם, ולא הרּבה יתרחק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא
את קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ּומתאּוים אֹותֹו ואֹוהבים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָאֹותֹו
יׂשראל אּתה, עבּדי לי "וּיאמר אֹומר: הּכתּוב ועליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּׁשם,

אתּפאר". ּב ְְֲֶֶָָאׁשר

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

הּטהֹורים,‡. הּקדֹוׁשים, הּׁשמֹות מן ׁשם המאּבד ְְְִִִֵֵֵַַַַַָּכל
ׁשהרי הּתֹורה; מן לֹוקה - הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא בהם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
הּמקֹום מן ׁשמם את "ואּבדּתם ּכֹוכבים: ּבעבֹודת אֹומר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ֱֲֵֵֶַַַֹֹההּוא
ה"א,·. וא"ו ה"א יּו"ד הּנכּתב הּׁשם הם: ׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָוׁשבעה

ואלהים, אלֹוּה, ואל, אדני, הּנכּתב אֹו המפרׁש, הּׁשם ְְְְֱֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹוהּוא
אחת אֹות אפּלּו הּמֹוחק ּכל - ּוצבאֹות וׁשּדי, ְְֲִֵֵֵַַַַַָָֹואלהי,

לֹוקה. אּלּו, ְִִֵֶָמּׁשבעה
למ"ד‚. ּכגֹון למחקֹו; מּתר מּלפניו, לּׁשם הּנטּפל ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֻּכל

ּכקדּׁשת אינן בהן, וכּיֹוצא מ'ּבאלהים' ּובי"ת ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻמ'ּליהוה'
ו'כם' 'אלהי' ׁשל ' ּכגֹון מאחריו, לּׁשם הּנטּפל וכל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשם.
ּכׁשאר הם והרי נמחקים, אינם בהן, וכּיֹוצא 'אלהיכם' ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה'. חילול ומהו במחיקה.1)להיהרג, מותרים שמות ואלו הקדושים; השמות את למחוק שאסור
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ואףֿעלּֿפי מקּדׁשם; ׁשהּׁשם מּפני ׁשם, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָאֹותּיֹות
הּנטּפלֹות, האֹותּיֹות אּלּו הּמֹוחק - למחקם ואסּור ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתקּדׁשּו

מרדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ְֲִֵֶַַַַָאינֹו
אינֹו„. - מ'יהוה' ה"א יּו"ד מ'אלהים', למ"ד אל"ף ֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּכתב

מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָנמחק.
ּדל"ת ׁשי"ן הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם מקצת הּׁשם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּזה

נמחק. זה הרי מ'ּצבאֹות', ּבי"ת צד"י ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָמ'ּׁשּדי',
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,‰. את ּבהן ׁשּמׁשּבחין הּכּנּויין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשאר

וחזק קּנא הּנאמן, והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול, ורחּום, חּנּון ְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָּכגֹון
למחקן. ּומּתר הּקדׁש ּכתבי ּכׁשאר הן הרי - בהן ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּיֹוצא

.Â;וגֹונזֹו הּׁשם מקֹום את קֹוצץ - עליו ּכתּוב ׁשם ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּכלי
זכּוכית, ּבכלי אֹו מּתכֹות ּבכלי ּכתּוב הּׁשם היה ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָואפּלּו
וגֹונזֹו. מקֹומֹו את חֹות אּלא לֹוקה; זה הרי - הּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוהּתי
ולא ירחץ לא זה הרי ּבׂשרֹו, על ּכתּוב ׁשם היה אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹוכן
ׁשל טבילה לֹו נזּדּמנה הּטּנפת; ּבמקֹום יעמד ולא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹיסּו

וא וטֹובל; ּגמי עליו ּכֹור - מסּבבמצוה - גמי מצא לא ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
עליו, לכר אמרּו ׁשּלא יחץ; ׁשּלא ּכדי יהּדק, ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֹּבבגדיו;

ערם. ּכׁשהּוא הּׁשם ּבפני לעמד ׁשאסּור מּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּלא
.Êמן אֹו הּמזּבח מן הׁשחתה ּדר אחת אבן אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּסֹותר

ּכֹוכבים: ּבעבֹודת ׁשּנאמר לֹוקה, - העזרה מּׁשאר אֹו ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָההיכל
לה' ּכן תעׂשּון "לא וכתּוב: ּתּתצּון", מזּבחתם את ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹ"ּכי
לֹוקה, - הׁשחתה ּדר הקּדׁש עצי הׂשֹורף וכן ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאלהיכם".
ּכן תעׂשּון "לא ּוכתיב: ּבאׁש", ּתׂשרפּון "ואׁשריהם ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

אלהיכם". ֱֵֶַֹלה'
.Áלׂשרפם אסּור ּובאּוריהן, ּופרּוׁשיהן ּכּלן, הּקדׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּכתבי

מרדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבּיד, והמאּבדן ּבּיד; לאּבדם ְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָאֹו
יׂשראל ׁשּכתבם הּקדׁש ּבכתבי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמה
- ספרּֿתֹורה ׁשּכתב יׂשראל אּפיקֹורֹוס אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבקדּׁשה;
מאמין ׁשאינֹו מּפני ׁשּבֹו, האזּכרֹות עם אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָׂשֹורפין
בדעּתֹו מעלה ׁשהּוא אּלא לׁשמֹו, כתבֹו ולא הּׁשם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבקדּׁשת
הּׁשם. נתקּדׁש לא כן, ודעּתֹו והֹואיל הּדברים; ּכׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּזה
ולא לאּפיקֹורסים ׁשם להּניח ׁשּלא ּכדי לׂשרפֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּומצוה
ּגֹונזין - הּׁשם את ׁשּכתב ּכֹוכבים עֹובד אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמעׂשיהם.
ּכֹוכבים, עֹובד ׁשּכתבן אֹו ׁשּבלּו הּקדׁש ּכתבי וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹותֹו.

ִֵָיּגנזּו.

.Ë:ׁשּנאמר זה אף קדׁש; - ּבאברהם האמּורים הּׁשמֹות ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
ּכל קדׁש. הּוא הרי ,"ּבעיני חן מצאתי נא אם ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"אדני,
הּנה אדני, נא "אל מּזה: חּוץ חל, - ּבלֹוט האמּורים ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹהּׁשמֹות
- ּבנימין ּבגבעת האמּורים הּׁשמֹות ּכל חן". עבּד מצא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנא
הּׁשמֹות ּכל חל. - ּבמיכה האמּורים הּׁשמֹות ּכל ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹקדׁש.
ּבׁשירֿהּׁשירים האמּור 'ׁשלמה' ּכל קדׁש. - ּבנבֹות ְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹהאמּורים

ּכׁשא הּוא והרי קדׁש, -ל "האלף מּזה: חּוץ הּכּנּויין, ר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
"אנּת מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור 'מלכּיא' ּכל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹׁשלמה".

הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי מלכּיא", מל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמלּכא

ה'תשע"א ניסן א' שלישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
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מנּבא‡. ׁשהאל לידע - הּדת ואין2מיסֹודי האדם. ּבני את ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
חלה ּבמּדֹותיו3הּנבּואה ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על ,4אּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָ

מתּגּבר הּוא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹולא
ּתמיד יצרֹו על נכֹונה5ּבדעּתֹו רחבה, ּדעה ּבעל והּוא עד6, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

ּבגּופֹו ׁשלם האּלּו, הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא אדם -7מאד. ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻ
לּפרּדס הּגדֹולים8ּכׁשּיּכנס הענינים ּבאֹותן ויּמׁש , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

והּוא9הרחֹוקים ּולהׂשיג, להבין נכֹונה ּדעה לֹו ותהיה , ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
ּכלל מּדרכי ּופֹורׁש ,והֹול ההֹולכים10מתקּדׁש העם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ּומזרז והֹול הּזמן, ׁשּלא11ּבמחׁשּכי נפׁשֹו ּומלּמד עצמֹו, ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
ּבטלים מּדברים ּבאחד ּכלל מחׁשבה לֹו מהבלי12תהיה ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ותחּבּולֹותיו פנּויה13הּזמן ּדעּתֹו אּלא למעלה,14; ּתמיד ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָ
הּכּסא ּתחת הּקדֹוׁשֹות,15קׁשּורה הּצּורֹות ּבאֹותן להבין ְְְְִִֵַַַַַָָָ

ּכּלּה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ּבחכמתֹו ּומסּתּכל ְְְְִֵֶַַַָָָָָֻהּטהֹורֹות,
ראׁשֹונה מהן16מּצּורה ויֹודע הארץ, טּבּור מּיד17עד - ּגדלֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּתתערב הרּוח, עליו ׁשּתנּוח ּובעת עליו. ׁשֹורה הּקדׁש ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹרּוח
'איׁשים' הּנקראים הּמלאכים ּבמעלת לאיׁש18נפׁשֹו ויהפ , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ׁשהיה ּכמֹות ׁשאינֹו ּבדעּתֹו ויבין על19אחר, ׁשּנתעּלה אּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבׁשאּול: ׁשּנאמר ּכמֹו החכמים, ּבניֿאדם ׁשאר ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָמעלת

אחר". לאיׁש ונהּפכּת עּמם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ"והתנּבית
חכם·. ּבחכמה ׁשּיׁש ּכמֹו הן. מעלֹות מעלֹות - ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּנביאים

מּנביא ּגדֹול נביא - ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, אין20ּגדֹול וכּלן . ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֻ
בּיֹום, אֹו לילה, ּבחזיֹון בחלֹום, אּלא הּנבּואה מראה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָרֹואין
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הנביאים.1) שאר לנבואת רבינו משה נבואת בין ההבדל לה; הזוכה ומיהו הנבואה, ונותן2)מעלת קדשו רוח עליהם משרה
ח). הלכה ג, פרק תשובה הלכות מ"ת, (השווה נבואתו. שפע לח.).3)להם וכובש5)התרומיות.4)(נדרים ברוחו מושל

יצרו. גם6)את לנבואה המכשירות הסגולות בין רבינו מונה שם ז). (פרק להרמב"ם פרקים שמונה השווה וישרה. הגיונית
לו. שאין מה על מצטער ואינו בחלקו השמח כלומר: בגופו,7)"עשיר", ושלם בריא גם והמידותיות השכליות המעלות עם ויחד

הנבואה לסגולת הנחוץ המדמה הכוח על לרעה משפיעים וייסורים מכאובים כי הפרעה. כל ללא השווי בתכלית הם ומזגו שחמרו
ל:). (שבת וכו' עצבות מתוך לא שורה הנבואה אין חכמינו: כדברי העליון, בשכל מהידבק האדם את לעסוק8)ומונעים

ובמעשהֿבראשית. פשוטים.9)במעשהֿמרכבה בניֿאדם מדעת בעיניים10)הנשגבים בחושך ההולך העם מהמון ומתרחק
הזמן. תעתועי אחרי ומעורר.11)עצומות, מדומה.12)מעיר וכבוד הניצוח אהבת מדומים13)כגון: קניינים אחרי רדיפה

דעתם. על אותם ומעבירים בניֿאדם ליבות המושכים מותרות הכבוד.15)מכּוונת.14)וחיי שהיא16)כסא הקודש", "חיות ְֶֶ
ז). הלכה ב, (פרק למעלה עיין הצורות. שאר מכל הקדושֿברוךֿהוא,17)למעלה של גדלו ויודע הוא מכיר בהן הסתכלותו ידי על
א). יט, (תהילים אֿל כבוד מספרים השמים והם18)בבחינת: בניֿאדם, דעת למעלת הקרובה התחתונה, העשירית הצורה היא

ז). הלכה ב, (פרק למעלה עיין הנבואה. במראה להם ונראים הנביאים עם הרוח.19)המדברים עליו שנחה בטרם לכן קודם
כוחו".כ20) לפי ואחד אחד כל הנביאים, כל "ושאר בהעלותך): זוטרתא, (פסיקתא שאמרו מו

dxezd iceqi zekld - oqip '` iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתרּדמה עליהן ׁשּתּפל אליו21אחר "ּבּמראה ׁשּנאמר: ּכמֹו , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אבריהן ּכׁשּמתנּבאים, וכּלן ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻאתוּדע,
מתטרפֹות ועׁשּתֹונֹותיהם ּכׁשל, הּגּוף וכח ,22מזּדעזעין, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּפנּויה הּדעת ׁשּנאמר23ותּׁשאר ּכמֹו ּׁשּתראה; מה להבין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּוכמֹו עליו"; נפלת גדלה חׁשכה אימה "והּנה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבאברהם:
עצרּתי ולא למׁשחית עלי נהּפ "והֹודי ּבדנּיאל: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר

ַֹּכח".
מׁשל‚. ּדר הּנבּואה, ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדברים

הּנבּואה ּבמראה הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד לֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָמֹודיעין
ּומלאכים אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא. מה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻוידע

ּבֹו ויֹורדים וׁשעּבּודן24עֹולים לּמלכּיֹות מׁשל היה והּוא ,25; ְְְְְְִִִַַָָָָָֻ
יחזקאל ׁשראה החּיֹות ׁשקד26ּוכמֹו ּומּקל נפּוח והּסיר , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשראה והאיפה יחזקאל ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשראה
ּופתרֹונֹו,27זכריה הּמׁשל אֹומרים מהם הּנביאים. ׁשאר וכן , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אּלּו ּופעמים28ּכמֹו ּבלבד; הּפתרֹון אֹומרים מהם ויׁש ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
יחזקאל ּדברי ּכמקצת פתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאֹומרים

מתנּבאים. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻּוזכריה;
אּלא„. ׁשּירצּו, עת ּבכל מתנּבאין אין הּנביאים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכל

ּומתּבֹודדים29מכּונים וטֹוביֿלב ׂשמחים ויֹוׁשבים ;30ּדעּתם, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
עצלּות, מּתֹו ולא עצבּות מּתֹו לא ׁשֹורה, הּנבּואה ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹׁשאין

ׂשמחה מּתֹו ותף31אּלא נבל לפניהם הּנביאים, ּבני לפיכ . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
הּנבּואה מבקׁשים והם וכּנֹור, "והּמה32וחליל ׁשּנאמר: וזהּו . ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּנבּואה ּבדר מהּלכין ּכלֹומר: ׁשּיּנבאּו,33מתנּבאים", עד ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ
מתּגּדל ּפלֹוני אֹומר: ׁשאּתה !34ּכמֹו ְְְִִֵֵַַָָ

'ּבני‰. הּנקראים הם להתנּבא, מבקׁשין ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָאּלּו

ׁשּמכּוני ואףֿעלּֿפי ּדעּתםהּנביאים'. ׁשּתׁשרה35ם אפׁשר - ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
תׁשרה ׁשּלא ואפׁשר עליהן, .36ׁשכינה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹ

.Âהּנביאים לכל נבּואה ּדר הם ׁשאמרנּו הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּכל ׁשל רּבן רּבנּו, מּמׁשה חּוץ והאחרֹונים, ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּכל לׁשאר מׁשה נבּואת ּבין יׁש הפרׁש ּומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביאים.
רּבנּו ּומׁשה במראה; אֹו ּבחלֹום הּנביאים ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּנביאים?
אהל אל מׁשה "ּובבא ׁשּנאמר: ועֹומד, ער והּוא ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹמתנּבא
ּכל אליו". מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו לדּבר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמֹועד
רֹואים ּׁשהם מה רֹואים לפיכ ,מלא עלֿידי - ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנביאים

וחידה ׁשּנאמר:37ּבמׁשל ,מלא עלֿידי לא - רּבנּו מׁשה ; ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ּבֹו"; אדּבר ּפה אל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ"ּפה
ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' "ּותמנת ונאמר: ּפנים"; ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֻאל
מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו, על הּדבר רֹואה אּלא ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻמׁשל,
ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּבמראה עליו: מעידה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּוא

ּבריֹו על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, אּלא ּבחידה, ּכל38מתנּבא . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּומתמֹוגגין ונבהלים יראים כן;39הּנביאים אינֹו רּבנּו ּומׁשה , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּכלֹומר: רעהּו", אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר אֹומר: ׁשהּכתּוב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּוא
ּבדעּתֹו כח היה ּכ חברֹו, ּדברי לׁשמע נבהל אדם ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּכמֹו
עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי להבין רּבנּו מׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
מׁשה ׁשּירצּו; עת ּבכל מתנּבאים אין הּנביאים ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשלם.

ׁשּיחּפץ זמן ּכל אּלא כן, אינֹו לֹובׁשּתֹו40רּבנּו הּקדׁש רּוח , ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו עליו; ׁשֹורה לּה,41ּונבּואה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ

לפיכ הּׁשרת, ּכמלאכי ועֹומד ּומזּמן מכּון הּוא ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻׁשהרי
ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה "עמדּו ׁשּנאמר: עת, בכל ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמתנּבא
ׁשּובּו להם אמר ל" ׁשּנאמר: האל, הבטיחֹו ּובזה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלכם".
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מאֿמה).21) ב, חלק נבוכים (מורה השווה ושלאחריה זו שבהלכה הדברים מתבלבלות.22)על ליבם ומערכי מחשבותיהם
הגופניות.23) סיגי מכל ונקייה יב).24)צרופה כח, סח).25)(בראשית בֿג).26)(בראשיתֿרבה, ה,27)(יחזקאל (זכריה
המבוקש.29)שהזכרנום.28)ו). העניין עם אותה ומייחדים דעתם את מרכזים הם30)הם ובהתבודדותם בדד. יושבים

העליון. בשכל פנימית הסתכלות ידי על מאז31)מתדבקים בישראל הנבואה שפסקה - רבינו יאמר - הסיבה וזוהי ל:) (שבת
אותנו, ומדכאים המצערים סכלים בידי מסורים עבדים להיותם בלב המקננת והעצבות הדיכאון לרגל החורבן, בימי בגולה הלכו

מצאו לא נביאיה גם תורה, אין בגויים ושריה מלכה הכתוב: המדמה.ÔÂÊÁכעניין הכוח על משפיע זה כל כי ט); ב, (איכה מה'
לו). ב, חלק נבוכים (מורה פינו שחוק כשימלא המשיח, בימות הנבואה אלינו שתשוב כן גם הסיבה עליונה32)והיא השראה

הנבואה.33)ממעל. שפע את לקבל מסוגלים להיות ומשתדלים אבל34)מתאמצים וגדול, הלוך הולך גדול; להיות משתדל
הנרצה. התכלית אל עדיין הגיע קודמת.35)לא והכנה הכשרה ידי על לנבואה להגיע ראוי36)משתדלים חז"ל: שאמרו כמו

דעות שלוש אומר: לב) ב, חלק נבוכים (מורה בספרו ורבינו יא.). (סנהדרין לכך זכאי דורו שאין אלא שכינה, עליו שתשרה הוא
ממידת קצת בו יש אך אם בער, או מלומד סכל, או חכם אם איש, כל כי המאמינים, הפתאים דעת היא - הראשונה בנבואה:
כי האומרים, הפילוסופים דעת היא - השנייה שכינתו. עליו להשרות ה' בו כשיבחר נביא להיות יכול המידות ותיקון החסידות
בהכרח אז - הדרוש המדמה בכוח גם וחונן והמידותיות השכליות המעלות בכל מושלם האדם ואם טבעית, שלימות היא הנבואה
בנוגע הפילוסופים לדעת בכל מסכימה היא אמונתינו. ועיקר תורתנו דעת היא - השלישית הדעה יינבא. שלא אפשר ואי נביא הוא
ברוך הלא ה'. ברצון תלוי והכל לנביא שיהיה עדיין הכרח אין הכשרתו כל שעם בזה, עליה חולקת היא אבל הרוחנית, להכשרה
באנחתי יגעתי ואני ומתאונן: קובל והוא נבואתו, שפע ממנו מנע וה' לכך ומוכשר מוכן היה הנביא ירמיה של תלמידו נריה, בן
אשר הנה ירמיה: ביד לו השיב וה' הרוח". עליהם "ותנח שנאמר: נבואה, אלא מנוחה ואין ג) מה, (ירמיה מצאתי לא ומנוחה
(מכילתא, ישראל בזכות אלא מתנבאים הנביאים אין רואה! אין כרם אין אם ה). (שם, גדולות? לך מבקש ואתה הורס אני בניתי

הפילוסופים. כדעת טבעי דבר ואינה ה', ברצון תלוייה שהנבואה למדת הא במראה37)בא). כלומר: מאירה, שאינה באספקלרייה
ומטושטשת. מאירה.38)מעורפלת טו).39)באספקלרייה טו, (שמות כנען יושבי כל נמוגו מלשון: החיזיון, מפחד נבהלים

רוצה40) שהיה זמן שכל מובטח, היה שכך אשה ילוד אשרי חז"ל: ואמרו ח), ט, (במדבר ה' יצוה מה ואשמעה עימדו שנאמר:
לרבינו המשנה פירוש השווה הנביאים, שאר לנבואת משה נבואת שבין אלו הבדלים ארבעה על בהעלותך). (ספרי, עימו מדבר היה

שבי יסוד י, פרק ד).41)עי).(סנהדרין (הלכה למעלה כמבואר
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ּתרּדמה עליהן ׁשּתּפל אליו21אחר "ּבּמראה ׁשּנאמר: ּכמֹו , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אבריהן ּכׁשּמתנּבאים, וכּלן ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻאתוּדע,
מתטרפֹות ועׁשּתֹונֹותיהם ּכׁשל, הּגּוף וכח ,22מזּדעזעין, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּפנּויה הּדעת ׁשּנאמר23ותּׁשאר ּכמֹו ּׁשּתראה; מה להבין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּוכמֹו עליו"; נפלת גדלה חׁשכה אימה "והּנה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבאברהם:
עצרּתי ולא למׁשחית עלי נהּפ "והֹודי ּבדנּיאל: ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר

ַֹּכח".
מׁשל‚. ּדר הּנבּואה, ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדברים

הּנבּואה ּבמראה הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד לֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָמֹודיעין
ּומלאכים אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא. מה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻוידע

ּבֹו ויֹורדים וׁשעּבּודן24עֹולים לּמלכּיֹות מׁשל היה והּוא ,25; ְְְְְְִִִַַָָָָָֻ
יחזקאל ׁשראה החּיֹות ׁשקד26ּוכמֹו ּומּקל נפּוח והּסיר , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשראה והאיפה יחזקאל ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשראה
ּופתרֹונֹו,27זכריה הּמׁשל אֹומרים מהם הּנביאים. ׁשאר וכן , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אּלּו ּופעמים28ּכמֹו ּבלבד; הּפתרֹון אֹומרים מהם ויׁש ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
יחזקאל ּדברי ּכמקצת פתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאֹומרים

מתנּבאים. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻּוזכריה;
אּלא„. ׁשּירצּו, עת ּבכל מתנּבאין אין הּנביאים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכל

ּומתּבֹודדים29מכּונים וטֹוביֿלב ׂשמחים ויֹוׁשבים ;30ּדעּתם, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָ
עצלּות, מּתֹו ולא עצבּות מּתֹו לא ׁשֹורה, הּנבּואה ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹׁשאין

ׂשמחה מּתֹו ותף31אּלא נבל לפניהם הּנביאים, ּבני לפיכ . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
הּנבּואה מבקׁשים והם וכּנֹור, "והּמה32וחליל ׁשּנאמר: וזהּו . ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּנבּואה ּבדר מהּלכין ּכלֹומר: ׁשּיּנבאּו,33מתנּבאים", עד ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ
מתּגּדל ּפלֹוני אֹומר: ׁשאּתה !34ּכמֹו ְְְִִֵֵַַָָ

'ּבני‰. הּנקראים הם להתנּבא, מבקׁשין ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָאּלּו

ׁשּמכּוני ואףֿעלּֿפי ּדעּתםהּנביאים'. ׁשּתׁשרה35ם אפׁשר - ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
תׁשרה ׁשּלא ואפׁשר עליהן, .36ׁשכינה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹ

.Âהּנביאים לכל נבּואה ּדר הם ׁשאמרנּו הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּכל ׁשל רּבן רּבנּו, מּמׁשה חּוץ והאחרֹונים, ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
ּכל לׁשאר מׁשה נבּואת ּבין יׁש הפרׁש ּומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביאים.
רּבנּו ּומׁשה במראה; אֹו ּבחלֹום הּנביאים ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּנביאים?
אהל אל מׁשה "ּובבא ׁשּנאמר: ועֹומד, ער והּוא ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹמתנּבא
ּכל אליו". מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו לדּבר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמֹועד
רֹואים ּׁשהם מה רֹואים לפיכ ,מלא עלֿידי - ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנביאים

וחידה ׁשּנאמר:37ּבמׁשל ,מלא עלֿידי לא - רּבנּו מׁשה ; ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ּבֹו"; אדּבר ּפה אל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ"ּפה
ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' "ּותמנת ונאמר: ּפנים"; ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֻאל
מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו, על הּדבר רֹואה אּלא ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻמׁשל,
ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּבמראה עליו: מעידה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּוא

ּבריֹו על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, אּלא ּבחידה, ּכל38מתנּבא . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּומתמֹוגגין ונבהלים יראים כן;39הּנביאים אינֹו רּבנּו ּומׁשה , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּכלֹומר: רעהּו", אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר אֹומר: ׁשהּכתּוב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּוא
ּבדעּתֹו כח היה ּכ חברֹו, ּדברי לׁשמע נבהל אדם ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּכמֹו
עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי להבין רּבנּו מׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
מׁשה ׁשּירצּו; עת ּבכל מתנּבאים אין הּנביאים ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשלם.

ׁשּיחּפץ זמן ּכל אּלא כן, אינֹו לֹובׁשּתֹו40רּבנּו הּקדׁש רּוח , ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו עליו; ׁשֹורה לּה,41ּונבּואה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ

לפיכ הּׁשרת, ּכמלאכי ועֹומד ּומזּמן מכּון הּוא ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻׁשהרי
ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה "עמדּו ׁשּנאמר: עת, בכל ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמתנּבא
ׁשּובּו להם אמר ל" ׁשּנאמר: האל, הבטיחֹו ּובזה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלכם".
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מאֿמה).21) ב, חלק נבוכים (מורה השווה ושלאחריה זו שבהלכה הדברים מתבלבלות.22)על ליבם ומערכי מחשבותיהם
הגופניות.23) סיגי מכל ונקייה יב).24)צרופה כח, סח).25)(בראשית בֿג).26)(בראשיתֿרבה, ה,27)(יחזקאל (זכריה
המבוקש.29)שהזכרנום.28)ו). העניין עם אותה ומייחדים דעתם את מרכזים הם30)הם ובהתבודדותם בדד. יושבים

העליון. בשכל פנימית הסתכלות ידי על מאז31)מתדבקים בישראל הנבואה שפסקה - רבינו יאמר - הסיבה וזוהי ל:) (שבת
אותנו, ומדכאים המצערים סכלים בידי מסורים עבדים להיותם בלב המקננת והעצבות הדיכאון לרגל החורבן, בימי בגולה הלכו

מצאו לא נביאיה גם תורה, אין בגויים ושריה מלכה הכתוב: המדמה.ÔÂÊÁכעניין הכוח על משפיע זה כל כי ט); ב, (איכה מה'
לו). ב, חלק נבוכים (מורה פינו שחוק כשימלא המשיח, בימות הנבואה אלינו שתשוב כן גם הסיבה עליונה32)והיא השראה

הנבואה.33)ממעל. שפע את לקבל מסוגלים להיות ומשתדלים אבל34)מתאמצים וגדול, הלוך הולך גדול; להיות משתדל
הנרצה. התכלית אל עדיין הגיע קודמת.35)לא והכנה הכשרה ידי על לנבואה להגיע ראוי36)משתדלים חז"ל: שאמרו כמו

דעות שלוש אומר: לב) ב, חלק נבוכים (מורה בספרו ורבינו יא.). (סנהדרין לכך זכאי דורו שאין אלא שכינה, עליו שתשרה הוא
ממידת קצת בו יש אך אם בער, או מלומד סכל, או חכם אם איש, כל כי המאמינים, הפתאים דעת היא - הראשונה בנבואה:
כי האומרים, הפילוסופים דעת היא - השנייה שכינתו. עליו להשרות ה' בו כשיבחר נביא להיות יכול המידות ותיקון החסידות
בהכרח אז - הדרוש המדמה בכוח גם וחונן והמידותיות השכליות המעלות בכל מושלם האדם ואם טבעית, שלימות היא הנבואה
בנוגע הפילוסופים לדעת בכל מסכימה היא אמונתינו. ועיקר תורתנו דעת היא - השלישית הדעה יינבא. שלא אפשר ואי נביא הוא
ברוך הלא ה'. ברצון תלוי והכל לנביא שיהיה עדיין הכרח אין הכשרתו כל שעם בזה, עליה חולקת היא אבל הרוחנית, להכשרה
באנחתי יגעתי ואני ומתאונן: קובל והוא נבואתו, שפע ממנו מנע וה' לכך ומוכשר מוכן היה הנביא ירמיה של תלמידו נריה, בן
אשר הנה ירמיה: ביד לו השיב וה' הרוח". עליהם "ותנח שנאמר: נבואה, אלא מנוחה ואין ג) מה, (ירמיה מצאתי לא ומנוחה
(מכילתא, ישראל בזכות אלא מתנבאים הנביאים אין רואה! אין כרם אין אם ה). (שם, גדולות? לך מבקש ואתה הורס אני בניתי

הפילוסופים. כדעת טבעי דבר ואינה ה', ברצון תלוייה שהנבואה למדת הא במראה37)בא). כלומר: מאירה, שאינה באספקלרייה
ומטושטשת. מאירה.38)מעורפלת טו).39)באספקלרייה טו, (שמות כנען יושבי כל נמוגו מלשון: החיזיון, מפחד נבהלים

רוצה40) שהיה זמן שכל מובטח, היה שכך אשה ילוד אשרי חז"ל: ואמרו ח), ט, (במדבר ה' יצוה מה ואשמעה עימדו שנאמר:
לרבינו המשנה פירוש השווה הנביאים, שאר לנבואת משה נבואת שבין אלו הבדלים ארבעה על בהעלותך). (ספרי, עימו מדבר היה

שבי יסוד י, פרק ד).41)עי).(סנהדרין (הלכה למעלה כמבואר
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ׁשּכל למדּת, הא עּמדי". עמד ּפה ואּתה לאהליכם, ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹלכם
לאהלם חֹוזרים מהם מסּתּלקת ּכׁשהּנבּואה ,42הּנביאים, ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּפֹורׁשין אין לפיכ העם, ּכׁשאר ּכּלם הּגּוף, צרכי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻׁשהּוא
לפיכ הראׁשֹון, לאהלֹו חזר לא רּבנּו ּומׁשה ְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּנׁשֹותיהם;
לצּור דעּתֹו ונקׁשרה לֹו, הּדֹומה ּומן לעֹולם האּׁשה מן ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּפרׁש
ּפניו עֹור וקרן לעֹולם, ההֹוד מעליו נסּתּלק ולא ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָֹהעֹולמים,

ּכּמלאכים. ְְְִִֵַַַָונתקּדׁש
.Êלהרחיב ּבלבד, לעצמֹו נבּואתֹו ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנביא,

מאֹותן יֹודע היה ּׁשּלא מה ׁשּידע עד ּדעּתֹו, ּולהֹוסיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלּבֹו
אֹו הארץ מעּמי לעם ׁשּיׁשּלח ואפׁשר הּגדֹולים. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים
ּיעׂשּו, מה ּולהֹודיעם אֹותם לכֹונן ממלכה, אֹו עיר ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלאנׁשי
אֹותֹו, ּוכׁשּמׁשּלחים ׁשּבידיהם. הרעים מּמעׂשים למנעם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאֹו
ׁשלחֹו ׁשהאל העם ׁשּידעּו ּכדי ּומֹופת, אֹות לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָנֹותנין

לֹו43ּבאמת מאמינים ּומֹופת אֹות העֹוׂשה ּכל ולא ׁשהּוא44. ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ראּוי45נביא ׁשהּוא מּתחּלתֹו ּבֹו יֹודעים ׁשהיינּו אדם אּלא , ְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָ

ּבניֿגילֹו, ּכל על בהן ׁשּנתעּלה ּובמעׂשיו, ּבחכמתֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלּנבּואה
ואחרֿ ּובפריׁשּותּה, ּבקדּׁשתּה הּנבּואה, ּבדרכי מהּל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻוהיה
מצוה - ׁשלחֹו ׁשהאל ואמר ּומֹופת אֹות ועׂשה ּבא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָּכ

מּמּנּו ׁשּיעׂשה46לׁשמע ואפׁשר ּתׁשמעּון". "אליו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבגֹו דברים יׁשֿלֹו האֹות וזה נביא, ואינֹו ּומֹופת ,47אֹות ְְְְִִֵֵֶֶָָָ

וחכם ּגדֹול ואדם הֹואיל לֹו, לׁשמע מצוה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹואףֿעלּֿפיֿכן
חזקתֹו על אֹותֹו מעמידים [הּוא], לנבּואה ׁשּבכ48וראּוי , ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

עדים ׁשני עלּֿפי הּדין את לחּת ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹנצטּוינּו.
הֹואיל - בׁשקר ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ואףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּכׁשרים,

ּכׁשרּותן על אֹותן מעמידין אצלנּו, הם ּובּדברים49ּוכׁשרים . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
והּנגלת אלהינּו, לה' "הּנסּתרת נאמר: בהן וכּיֹוצא ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאּלּו
יראה וה' לעינים יראה האדם "ּכי ונאמר: ּולבנינּו", ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלנּו

ֵַָלּלבב".

ׁשמיני 1ּפרק
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ׁשעׂשה,‡. האֹותֹות מּפני יׂשראל בֹו האמינּו לא רּבנּו, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמׁשה
ׁשּיעׂשה ׁשאפׁשר ּדפי, ּבלּבֹו יׁש האֹותֹות, עלּֿפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּמאמין
ּבּמדּבר, מׁשה ׁשעׂשה האֹותֹות ּכל אּלא וכּׁשּוף. ּבלט ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָהאֹות
צרי היה הּנבּואה. על ראיה להביא לא עׂשאם, הּצר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹֹלפי
ּבתֹוכֹו; והצלילן הּים את קרע - הּמצרּיים את ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָלהׁשקיע
את להן ּבקע - צמאּו הּמן; את לנּו הֹוריד - למזֹון ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָצרכנּו
ׁשאר וכן הארץ; אֹותן ּבלעה - קרח עדת בֹו ּכפרּו ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהאבן;
ׁשעינינּו הרֿסיני, ּבמעמד בֹו? האמינּו ּובּמה האֹותֹות. ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
והּקֹולֹות האׁש אחר, ולא ׁשמעּו ואזנינּו זר, ולא ְְְְְְֵֵֵַַָָָָָֹֹראּו

ואנּו אליו, מּדּבר והּקֹול הערפל אל נּגׁש והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּלּפידים,
הּוא וכן !וכ ּכ להן אמר ל מׁשה, מׁשה, ְְֱִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשֹומעים:
את "לא ונאמר: עּמכם"; ה' ּדּבר ּבפנים "ּפנים ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאֹומר:
הרֿסיני ׁשּמעמד ּומּנין הּזאת". הּברית את ה' ּכרת ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹאבתינּו
דפי? ּבֹו ׁשאין אמת, ׁשהיא לנבּואתֹו הראיה היא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלבּדֹו
העם יׁשמע ּבעבּור הענן ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
זה ּדבר ׁשּקדם מּכלל, לעֹולם"; יאמינּו ּב וגם עּמ ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבדּברי
נאמנּות אּלא לעֹולם, עֹומדת ׁשהיא נאמנּות בֹו האמינּו ְֱֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹלא

ּומחׁשבה. הרהּור אחריה ְֲֲִֵֶֶַַָָָׁשּיׁש
ׁשהיא·. נבּואתֹו על העדים הם להן ׁשּׁשּלח אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנמצאּו

עדים והּוא ׁשהם אחר, אֹות להן לעׂשֹות צרי ואינֹו ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאמת,
מהן אחד ׁשּכל ּביחד, אחד ּדבר ׁשראּו עדים ּכׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּדבר,
להביא צרי מהן אחד ואין אמת, אֹומר ׁשהּוא לחברֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעד
אחר לֹו עדים יׂשראל ּכל רּבנּו, מׁשה ּכ לחברֹו; ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראיה
ׁשאמר וזהּו אֹות. להם לעׂשֹות צרי ואינֹו הרֿסיני, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמעמד
לֹו ׁשּנתן ּבעת נבּואתֹו, ּבתחּלת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֵֶַַַָָָָלֹו
ידע - "לקל "וׁשמעּו לֹו ואמר ּבמצרים לעׂשֹותן ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהאֹותֹות
ּדפי ּבלבבֹו יׁש האֹותֹות עלּֿפי ׁשהּמאמין רּבנּו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשה
לא "והן ואמר: מּליל נׁשמט והיה ּומחּׁשב, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹּומהרהר
האֹותֹות ׁשאּלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשהֹודיעֹו עד לי"; ֲִִִֵֶֶַַַָָָיאמינּו
על ויעמדּו ׁשּיצאּו ואחר מּמצרים, ׁשּיצאּו עד אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאינן
ל נֹותן ׁשאני ,אחרי ׁשּמהרהרין הרהּור יסּתּלק הּזה, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָההר
יּׁשאר ולא מּתחּלה, ּבאמת ׁשלחּתי ׁשאני ׁשּידעּו אֹות, ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכאן
אנכי ּכי האֹות ּל "וזה אֹומר: ׁשהּכתּוב והּוא הרהּור. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹּבלּבם
האלהים את ּתעבדּון מּמצרים העם את ּבהֹוציא ,ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשלחּתי
מׁשה אחר ׁשּיעמד נביא ׁשּכל אֹומר, נמצאת הּזה". ההר ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל
ׁשּנאמר: ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ּבֹו מאמינים אנּו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹרּבנּו,
מּפני אּלא ּׁשּיאמר! מה לכל לֹו נׁשמע אֹות, יעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאם
אליו אֹות, נתן אם ואמר: ּבּתֹורה מׁשה ׁשּצּוה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמצוה,
עדים, ׁשנים עלּֿפי הּדבר לחּת ׁשּצּונּו ּכמֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּתׁשמעּון!
ּכ ׁשקר, אם אמת העידּו אם יֹודעין אנּו ׁשאין ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָואףֿעלּֿפי
אם יֹודעים אנּו ׁשאין אףֿעלּֿפי הּנביא, מּזה לׁשמע ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמצוה

ולט. בכּׁשּוף אֹו אמת, ְֱִֶָָָהאֹות
ּגדֹולים,‚. ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה הּנביא עמד אם ְְְְִִִִִַַָָָָָלפיכ

לֹו, ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש
לפי הן; וכּׁשּוף ּבלט האֹותֹות ׁשאֹותן ּבבאּור, יֹודעין ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָואנּו
ׁשּנער ּכדי האֹותֹות, עלּֿפי אינּה רּבנּו מׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנבּואת
ּובאזנינּו ראינּוה ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָאֹותֹות
לעדים דֹומה? הּדבר למה הא הּוא. ׁשּׁשמע ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשמענּוה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כמקודם.42) משפחתם ולחיי נתן43)לביתם אם בתחילה, שנתנבא "והנביא ו): הלכה י"א, פרק סנהדרין (ירושלמי, אמרו וכן
לו. שומעין אין - לא ואם לו; שומעין - "אותו".44)אות אחרת: חכמתו45)נוסחה מיעוט מצד לנבואה ראוי שאינו ראינו אם

ממש. במופתיו אין - מידותיו מצוה46)ופחיתות על לעבור אבל הרשות, בדבר או התורה שמירת על מזהיר כשהוא ודווקא
ג). הלכה ט, (פרק למטה עיין הכרמל. בהר אליהו כמו לנביא, כבר שהוחזק למי אלא לשמוע אין - שעה לפי התורה ממצוות

זהו47) אולם עיניים. ואחיזת בלהטים נעשה שהאות ואפשר קיא.); כתובות (רש"י, לב להם לתת שצריך מסותרים דברים כאן יש
ב). הלכה י, (פרק לקמן כמבואר אמת נביא זה הרי מכּוונים, דבריו ונמצאו פעם לא אותו כשבדקו אבל שנבדק; בטרם ְִָרק

אמת.48) נביא הוא.49)שהוא כשר בחזקת - עליו מלעיזים שאין זמן כל אדם, הצורך1)סתם לפי משה שעשה האותות

dxezd iceqi zekld - oqip 'a iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשראה; ּכמֹו ׁשאינֹו בעיניו, ׁשראה ּדבר על לאדם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשהעידּו
לפיכ ׁשקר. עדי ׁשהן ּבוּדאי יֹודע אּלא להן, ׁשֹומע ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ּדברי אל תׁשמע "לא והּמֹופת, האֹות ּבא ׁשאם תֹורה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאמרה
להכחיׁש ּומֹופת ּבאֹות אלי ּבא זה ׁשהרי ההּוא", ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּנביא
אּלא ּבמֹופת מאמינים אנּו ואין והֹואיל ,בעיני ּׁשראית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמה
ׁשּבא זה, מאֹות נקּבל היא - מׁשה ׁשּצּונּו הּמצֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּפני

וׁשּׁשמענּו. ׁשראינּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָלהכחיׁש
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לעֹולם‡. עֹומדת מצוה ׁשהיא ּבּתֹורה, ּומפרׁש ּברּור ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹּדבר
תֹוספת, ולא גרעֹון ולא ׁשּנּוי לא לּה, אין עֹולמים; ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹּולעֹולמי
תׁשמרּו אתֹו אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
"והּנגלת ונאמר: מּמּנּו"; תגרע ולא עליו תסף לא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלעׂשֹות,
הּזאת". הּתֹורה ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם עד ּולבנינּו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹלנּו
עֹולם. עד לעׂשֹותן אנּו מצּוין תֹורה ּדברי ׁשּכל למדּת, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהא
"לא ונאמר: לדרתיכם", עֹולם "חּקת אֹומר: הּוא ְְְֱֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֻוכן
ּדבר לחּדׁש רּׁשאי נביא ׁשאין למדּת, הא היא". ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָבּׁשמים
מּיׂשראל ּבין האּמֹות, מן ּבין - איׁש יעמד אם לפיכ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֻמעּתה.
אֹו מצוה להֹוסיף ׁשלחֹו ׁשה' ויאמר, ּומֹופת אֹות ויעׂשה -ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלא ּפרּוׁש הּמצֹות מן ּבמצוה לפרׁש אֹו מצוה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלגרע
בהן ׁשּנצטּוּו הּמצֹות ׁשאֹותן ׁשאמר, אֹו מּמׁשה; ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשמענּו
היּו זמן לפי מצֹות אּלא דֹורֹות, ּולדֹורי לעֹולם אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל
מׁשה; ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש בא ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
צּוהּו. לא אׁשר ה' ּבׁשם לדּבר ׁשהזיד על ּבחנק, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּומיתתֹו
ּולבנינּו לנּו הּזאת ׁשהּמצוה למׁשה, צּוה ׁשמֹו, ּברּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא,

ויכּזב. אל איׁש ולא עֹולם, ְִִֵֵַַָֹעד
מּקרב·. להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאםּֿכן,

על לצּוֹות אּלא בא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא - ?"ּכמֹו ְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹאחיהם
ׁשאמר ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר הּתֹורה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדברי
צּונּו אם וכן עבּדי"; מׁשה ּתֹורת "זכרּו ׁשּבהם: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהאחרֹון
עׂשּו ּתלכּו; אל אֹו ּפלֹוני למקֹום לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְֲִִֵֵַָָּבדברי
- ּתבנּוה אל אֹו זֹו חֹומה ּבנּו ּתעׂשּו; אל אֹו הּיֹום ְְְֲִִַַַַָָָָמלחמה
ּבידי מיתה חּיב - ּדבריו על והעֹובר לֹו, לׁשמע ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמצוה
ּדברי אל יׁשמע לא אׁשר האיׁש "והיה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשמים,

מעּמֹו". אדרׁש אנכי ּבׁשמי, ידּבר אׁשר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנביא
חּיב‚. - נבּואתֹו והּכֹובׁש עצמֹו, ּדברי על ׁשעבר נביא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

מעּמֹו". אדרׁש "אנכי נאמר: ּובׁשלׁשּתן ׁשמים; ּבידי ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמיתה
על לעבר נביא, ׁשהּוא לנּו ׁשּנֹודע הּנביא, לנּו יאמר אם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן
ּבין הרּבה, מצֹות על אֹו ּבּתֹורה, האמּורֹות מצֹות מּכל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָאחת
למדנּו וכן לֹו. לׁשמע מצוה - ׁשעה לפי חמּורֹות, ּבין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹקּלֹות
ל יאמר אם ּבּכל הּׁשמּועה: מּפי ראׁשֹונים ְְֲִִִִִִֵַַַָָֹֹמחכמים
ׁשמע - הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו תֹורה! ּדברי על עבר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנביא:

ׁשעה, לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא ּכֹוכבים. מעבֹודת חּוץ ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלֹו,
וירּוׁשלים ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ּבהר אלּיהּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכגֹון
נביא, ׁשהּוא ּומּפני ּכרת. חּיב ּבחּוץ והּמקריב ,לכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנבחרת

ל ואּלּומצוה ּתׁשמעּון". "אליו נאמר: ּבזה וגם לֹו, ׁשמע ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבּתֹורה: ּׁשּכתּוב מה נעקר היא לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאלּו
אּלא נאמר לא אֹומר: היה מקֹום"? ּבכל עלתי ּתעלה ְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ"ּפן
אבל מׁשה; ׁשּצּוה ּכמֹו ּכרת, חּיב לעֹולם, ּבחּוץ ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמקריב
הּבעל. נביאי להכחיׁש ּכדי ה', ּבדבר ּבחּוץ הּיֹום אקריב ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָאני
- ׁשעה לפי לעבר הּנביאים ּכל צּוּו אם הּזאת, הּדר ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹועל
- לעֹולם נעקר ׁשהּדבר אמרּו, ואם להם. לׁשמע ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹמצוה
עֹולם". עד ּולבנינּו "לנּו אמרה: ׁשהּתֹורה ּבחנק; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָמיתתֹו

אֹו„. הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוכן
הּוא ּכ ׁשהּדין לֹו צּוה ׁשה' תֹורה, מּדיני ּבדין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר
אףֿעלּֿפי ויחנק, הּׁשקר נביא זה הרי - פלֹוני ּכדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהלכה
"לא ׁשאמרה: הּתֹורה, להכחיׁש בא ׁשהרי אֹות; ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעׂשה

ּבּכל. לֹו ׁשֹומעין ׁשעה, לפי אבל היא". ְְֲִִִִַַַָָָָֹבּׁשמים
ּבעבֹודת‰. אבל מצֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

עׂשה ואפּלּו ׁשעה; לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָּכֹוכבים,
עבֹודת ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר, ּגדֹולים ּומֹופתים ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹאֹותֹות
סרה דּבר זה הרי - ּבלבד זֹו בׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכֹוכבים
והּמֹופת... האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה זה ועל ה'; ְְְִֵֶַַַַַָָָָָעל
ה' על סרה דּבר ּכי ההּוא... הּנביא ּדברי אל תׁשמע ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלא
ּולפיכ מׁשה; ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש בא ׁשהרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאלהיכם",
וכּׁשּוף ּבלט ּׁשעׂשה מה וכל ׁשקר, נביא ׁשהּוא ּבוּדאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנדע

ויחנק. ְֵֵָָָעׂשה,

ה'תשע"א ניסן ב' רביעי יום
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.‡צרי אינֹו ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר ׁשּיעמדֿלנּו נביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּכל
אלּיהּו ּכאֹותֹות אֹו רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות
ׁשּלֹו האֹות אּלא עֹולם; ׁשל מנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָואליׁשע,
דבריו, ויאמנּו ּבעֹולם, להיֹות העתידים ּדברים ׁשּיאמר -ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹ
וגֹו'". הּדבר את נדע איכה ,ּבלבב תאמר "וכי ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

לנבּואה הראּוי אדם ּכׁשּיבֹוא ,ולא2לפיכ הּׁשם, ּבמלאכּות ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה ּבמצֹות ה' את לעבד אּלא לגרע, ולא להֹוסיף ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹיבֹוא
באּלּו, וכּיֹוצא מת החיה אֹו הּים לנּו קרע לֹו: אֹומרים אין -ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָ
אמר אּתה, נביא אם לֹו: אֹומרים אּלא !ּב נאמין ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹואחרּֿכ
לראֹות מחּכים ואנּו אֹומר, והּוא להיֹות! העתידים ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָּדברים
ּבידּוע - קטן ּדבר נפל ואפּלּו יבֹואּו. לא אם דבריו ְְֲֲִִַַַָָָָָָָָָָֹהיבֹואּו

ׁשקר נביא בעינינּו3ׁשהּוא יהיה - ּכּלם דבריו ּבאּו ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
ֱֶָנאמן.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ידם. על בו שיאמינו כדי ולא המצוות.1)עשאם, ממניין לגרוע ולא מצוה, לחדש רשאי נביא הנביא1)שאין יעשה אות איזה
בו. שיאמינו למ2)כדי כמפורש נבואה, שפע לקבל וראוי המעלות בכל מוכתר סגולה א).איש הלכה ז, (פרק ירמיה3)עלה

השביעי בחודש ההיא בשנה הנביא חנניה וימת אחריו: וכתוב טז). כח, (ירמיה מת אתה השנה לכן... השקר: נביא חנניה אל אמר
כבר נמנה תשרי שהרי השביעי", "החודש אין ההיא", "בשנה ואם ההיא", "בשנה אין השביעי", "בחודש אם כיצד? הא יז). (שם,



עט dxezd iceqi zekld - oqip 'a iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשראה; ּכמֹו ׁשאינֹו בעיניו, ׁשראה ּדבר על לאדם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשהעידּו
לפיכ ׁשקר. עדי ׁשהן ּבוּדאי יֹודע אּלא להן, ׁשֹומע ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ּדברי אל תׁשמע "לא והּמֹופת, האֹות ּבא ׁשאם תֹורה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאמרה
להכחיׁש ּומֹופת ּבאֹות אלי ּבא זה ׁשהרי ההּוא", ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּנביא
אּלא ּבמֹופת מאמינים אנּו ואין והֹואיל ,בעיני ּׁשראית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמה
ׁשּבא זה, מאֹות נקּבל היא - מׁשה ׁשּצּונּו הּמצֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּפני

וׁשּׁשמענּו. ׁשראינּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָלהכחיׁש

ּתׁשיעי 1ּפרק
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לעֹולם‡. עֹומדת מצוה ׁשהיא ּבּתֹורה, ּומפרׁש ּברּור ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹּדבר
תֹוספת, ולא גרעֹון ולא ׁשּנּוי לא לּה, אין עֹולמים; ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹּולעֹולמי
תׁשמרּו אתֹו אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
"והּנגלת ונאמר: מּמּנּו"; תגרע ולא עליו תסף לא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלעׂשֹות,
הּזאת". הּתֹורה ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם עד ּולבנינּו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹלנּו
עֹולם. עד לעׂשֹותן אנּו מצּוין תֹורה ּדברי ׁשּכל למדּת, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהא
"לא ונאמר: לדרתיכם", עֹולם "חּקת אֹומר: הּוא ְְְֱֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֻוכן
ּדבר לחּדׁש רּׁשאי נביא ׁשאין למדּת, הא היא". ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָבּׁשמים
מּיׂשראל ּבין האּמֹות, מן ּבין - איׁש יעמד אם לפיכ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֻמעּתה.
אֹו מצוה להֹוסיף ׁשלחֹו ׁשה' ויאמר, ּומֹופת אֹות ויעׂשה -ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלא ּפרּוׁש הּמצֹות מן ּבמצוה לפרׁש אֹו מצוה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלגרע
בהן ׁשּנצטּוּו הּמצֹות ׁשאֹותן ׁשאמר, אֹו מּמׁשה; ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשמענּו
היּו זמן לפי מצֹות אּלא דֹורֹות, ּולדֹורי לעֹולם אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל
מׁשה; ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש בא ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
צּוהּו. לא אׁשר ה' ּבׁשם לדּבר ׁשהזיד על ּבחנק, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּומיתתֹו
ּולבנינּו לנּו הּזאת ׁשהּמצוה למׁשה, צּוה ׁשמֹו, ּברּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא,

ויכּזב. אל איׁש ולא עֹולם, ְִִֵֵַַָֹעד
מּקרב·. להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאםּֿכן,

על לצּוֹות אּלא בא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא - ?"ּכמֹו ְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹאחיהם
ׁשאמר ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר הּתֹורה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדברי
צּונּו אם וכן עבּדי"; מׁשה ּתֹורת "זכרּו ׁשּבהם: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהאחרֹון
עׂשּו ּתלכּו; אל אֹו ּפלֹוני למקֹום לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְֲִִֵֵַָָּבדברי
- ּתבנּוה אל אֹו זֹו חֹומה ּבנּו ּתעׂשּו; אל אֹו הּיֹום ְְְֲִִַַַַָָָָמלחמה
ּבידי מיתה חּיב - ּדבריו על והעֹובר לֹו, לׁשמע ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמצוה
ּדברי אל יׁשמע לא אׁשר האיׁש "והיה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשמים,

מעּמֹו". אדרׁש אנכי ּבׁשמי, ידּבר אׁשר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנביא
חּיב‚. - נבּואתֹו והּכֹובׁש עצמֹו, ּדברי על ׁשעבר נביא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

מעּמֹו". אדרׁש "אנכי נאמר: ּובׁשלׁשּתן ׁשמים; ּבידי ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמיתה
על לעבר נביא, ׁשהּוא לנּו ׁשּנֹודע הּנביא, לנּו יאמר אם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן
ּבין הרּבה, מצֹות על אֹו ּבּתֹורה, האמּורֹות מצֹות מּכל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָאחת
למדנּו וכן לֹו. לׁשמע מצוה - ׁשעה לפי חמּורֹות, ּבין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹקּלֹות
ל יאמר אם ּבּכל הּׁשמּועה: מּפי ראׁשֹונים ְְֲִִִִִִֵַַַָָֹֹמחכמים
ׁשמע - הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו תֹורה! ּדברי על עבר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנביא:

ׁשעה, לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא ּכֹוכבים. מעבֹודת חּוץ ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלֹו,
וירּוׁשלים ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ּבהר אלּיהּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכגֹון
נביא, ׁשהּוא ּומּפני ּכרת. חּיב ּבחּוץ והּמקריב ,לכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנבחרת

ל ואּלּומצוה ּתׁשמעּון". "אליו נאמר: ּבזה וגם לֹו, ׁשמע ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבּתֹורה: ּׁשּכתּוב מה נעקר היא לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאלּו
אּלא נאמר לא אֹומר: היה מקֹום"? ּבכל עלתי ּתעלה ְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ"ּפן
אבל מׁשה; ׁשּצּוה ּכמֹו ּכרת, חּיב לעֹולם, ּבחּוץ ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמקריב
הּבעל. נביאי להכחיׁש ּכדי ה', ּבדבר ּבחּוץ הּיֹום אקריב ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָאני
- ׁשעה לפי לעבר הּנביאים ּכל צּוּו אם הּזאת, הּדר ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹועל
- לעֹולם נעקר ׁשהּדבר אמרּו, ואם להם. לׁשמע ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹמצוה
עֹולם". עד ּולבנינּו "לנּו אמרה: ׁשהּתֹורה ּבחנק; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָמיתתֹו

אֹו„. הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוכן
הּוא ּכ ׁשהּדין לֹו צּוה ׁשה' תֹורה, מּדיני ּבדין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר
אףֿעלּֿפי ויחנק, הּׁשקר נביא זה הרי - פלֹוני ּכדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהלכה
"לא ׁשאמרה: הּתֹורה, להכחיׁש בא ׁשהרי אֹות; ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעׂשה

ּבּכל. לֹו ׁשֹומעין ׁשעה, לפי אבל היא". ְְֲִִִִַַַָָָָֹבּׁשמים
ּבעבֹודת‰. אבל מצֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

עׂשה ואפּלּו ׁשעה; לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָּכֹוכבים,
עבֹודת ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר, ּגדֹולים ּומֹופתים ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹאֹותֹות
סרה דּבר זה הרי - ּבלבד זֹו בׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכֹוכבים
והּמֹופת... האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה זה ועל ה'; ְְְִֵֶַַַַַָָָָָעל
ה' על סרה דּבר ּכי ההּוא... הּנביא ּדברי אל תׁשמע ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלא
ּולפיכ מׁשה; ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש בא ׁשהרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאלהיכם",
וכּׁשּוף ּבלט ּׁשעׂשה מה וכל ׁשקר, נביא ׁשהּוא ּבוּדאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנדע

ויחנק. ְֵֵָָָעׂשה,

ה'תשע"א ניסן ב' רביעי יום
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.‡צרי אינֹו ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר ׁשּיעמדֿלנּו נביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּכל
אלּיהּו ּכאֹותֹות אֹו רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות
ׁשּלֹו האֹות אּלא עֹולם; ׁשל מנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָואליׁשע,
דבריו, ויאמנּו ּבעֹולם, להיֹות העתידים ּדברים ׁשּיאמר -ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹ
וגֹו'". הּדבר את נדע איכה ,ּבלבב תאמר "וכי ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

לנבּואה הראּוי אדם ּכׁשּיבֹוא ,ולא2לפיכ הּׁשם, ּבמלאכּות ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה ּבמצֹות ה' את לעבד אּלא לגרע, ולא להֹוסיף ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹיבֹוא
באּלּו, וכּיֹוצא מת החיה אֹו הּים לנּו קרע לֹו: אֹומרים אין -ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָ
אמר אּתה, נביא אם לֹו: אֹומרים אּלא !ּב נאמין ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹואחרּֿכ
לראֹות מחּכים ואנּו אֹומר, והּוא להיֹות! העתידים ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָּדברים
ּבידּוע - קטן ּדבר נפל ואפּלּו יבֹואּו. לא אם דבריו ְְֲֲִִַַַָָָָָָָָָָֹהיבֹואּו

ׁשקר נביא בעינינּו3ׁשהּוא יהיה - ּכּלם דבריו ּבאּו ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
ֱֶָנאמן.
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ידם. על בו שיאמינו כדי ולא המצוות.1)עשאם, ממניין לגרוע ולא מצוה, לחדש רשאי נביא הנביא1)שאין יעשה אות איזה
בו. שיאמינו למ2)כדי כמפורש נבואה, שפע לקבל וראוי המעלות בכל מוכתר סגולה א).איש הלכה ז, (פרק ירמיה3)עלה

השביעי בחודש ההיא בשנה הנביא חנניה וימת אחריו: וכתוב טז). כח, (ירמיה מת אתה השנה לכן... השקר: נביא חנניה אל אמר
כבר נמנה תשרי שהרי השביעי", "החודש אין ההיא", "בשנה ואם ההיא", "בשנה אין השביעי", "בחודש אם כיצד? הא יז). (שם,



dxezdפ iceqi zekld - oqip 'a iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הרּבה·. ּפעמים אֹותֹו נאמנים4ּובֹודקין דבריו נמצאּו אם - ְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָ
ּכל "וּידע ּבׁשמּואל: ׁשּנאמר ּכמֹו אמת; נביא זה הרי ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּכּלן,
לה'". לנביא ׁשמּואל נאמן ּכי ׁשבע, ּבאר ועד מּדן ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

להיֹות,‚. ּׁשעתיד מה אֹומרים והּקֹוסמים המעֹוננים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹוהלא
ׁשהמעֹוננים אּלא ּובינם? הּנביא ּבין יׁש הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומה
ּומקצתן מתקּימין ּדבריהם מקצת בהן, וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּקֹוסמים
הברי ויֹוׁשיע נא "יעמדּו ׁשּנאמר: ּכענין מתקּימין, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאין
יבאּו מאׁשר לחדׁשים מֹודיעים ּבּכֹוכבים, החזים ֲֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשמים

'מאׁשר' - "יתקּים5עלי ׁשּלא ואפׁשר אׁשר; ּכל ולא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
יט אּלא ּכלּום, בּכלמּדבריהם "מפר6עּו ׁשּנאמר: ּכענין , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

קּימין, ּדבריו ּכל הּנביא, אבל יהֹולל"; וקסמים ּבּדים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹֹאתֹות
אֹומר: הּוא וכן ארצה"; ה' מּדבר יּפל לא "ּכי ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:
ידּבר אּתֹו ּדברי ואׁשר חלֹום יסּפר חלֹום אּתֹו אׁשר ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ"הּנביא
ׁשּדברי ּכלֹומר, ה'"; נאם הּבר את ּלּתבן מה אמת, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻּדברי
ה', ּודבר ּבר; מעט ּבֹו ׁשּנתערב ּכתבן והחלֹומֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּקֹוסמים
ואמר, הבטיח הּכתּוב הּזה ּובּדבר ּכלל. ּתבן ּבֹו ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכּבר
לאּמֹות והּקֹוסמים המעֹוננים ׁשּמֹודיעין הּדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻׁשאֹותן
צריכין אּתם ואין אמת, ּדברי לכם יֹודיע הּנביא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּומכּזבין,

בֹו וכּיֹוצא וקֹוסם מעביר7למעֹונן ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
"נביא ואמר: וגֹו'", האּלה הּגֹוים ּכי וגֹו', ּבאׁש ּובּתֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבנֹו
לנּו, עֹומד הּנביא ׁשאין למדּת, הא וגֹו'". מאחי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּקרּב
ורעב, מׂשבע ּבעֹולם להיֹות העתידים דברים להֹודיענּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָאּלא
לֹו, מֹודיע יחיד צרכי ואפּלּו בהן; וכּיֹוצא וׁשלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמלחמה
מקֹומּה להֹודיעֹו לּנביא והל אבדה, לֹו ׁשאבדה .8ּכׁשאּול, ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
דת ׁשּיעׂשה לא הּנביא, ׁשּיאמר הּוא הּדברים באּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוכּיֹוצא

יגרע. אֹו מצוה יֹוסיף אֹו ְְִִִֶֶַָָאחרת
ּפלֹוני„. ׁשּיאמר: ּכגֹון אֹומר, ׁשהּנביא הּפרענּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּדברי

בדברים וכּיֹוצא מלחמה, אֹו רעב פלֹונית ׁשנה אֹו ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָימּות,
ואין לנבּואתֹו, הכחׁשה ּבזה אין דבריו, עמדּו לא אם - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹאּלּו
אר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא בא! ולא דּבר הּנה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאֹומרים:
תׁשּובה ׁשעׂשּו ואפׁשר הרעה; על ונחם חסד ורב ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאּפים

נינוה ּכאנׁשי להם ּכחזקּיה9ונסלח להם ׁשּתלה אֹו אבל10, . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
באה ולא ,וכ ּכ ׁשּיהיה ואמר טֹובה על הבטיח ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאם
טֹובה ּדבר ׁשּכל ׁשקר; נביא ׁשהּוא ּבידּוע - ׁשאמר ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטֹובה

חֹוזר אינֹו ּתנאי, על אפּלּו האל, מצינּו11ׁשּיגזר ולא ;12 ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
ּכׁשהבטיח ראׁשֹון, ּבחרּבן אּלא טֹובה, ּבדבר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשחזר

ּבדבריו וחזר הרׁשעים, עם ימּותּו ׁשּלא וזה13לּצּדיקים ; ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּבת ּבמּסכת ּבלבד14מפרׁש הּטֹובה ׁשּבדברי למדּת, הא . ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

עּזּור, בן לחנניה ּבתׁשּובתֹו אמר ׁשּירמיהּו הּוא הּנביא. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיּבחן
לֹו אמר לטֹובה, וחנניה לרעה מתנּבא ירמיה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
נביא ׁשאני ראיה ּבזה אין דברי, יעמדּו לא אם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחנניה:

ׁשקר!15ׁשקר נביא ׁשאּתה יּודע ,דברי יעמדּו לא אם אבל ; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אׁשר הּנביא וגֹו', הּזה הּדבר את נא ׁשמע א" ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
אׁשר הּנביא יּודע הּנביא ּדבר ּבבא ׁשלֹום, (ידּבר) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ[יּנבא]

ּבאמת". ה' ְֱֶֶָׁשלחֹו
הּוא‰. הרי - נביא ׁשהּוא אחר נביא לֹו ׁשהעיד ֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָנביא

רּבנּו מׁשה ׁשהרי חקירה; צרי הּׁשני זה ואין נביא, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת
אֹות; ׁשּיעׂשה קדם יׂשראל ּכל בֹו והאמינּו ליהֹוׁשע, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻהעיד
ּפעם בדבריו והאמינּו נבּואתֹו, ׁשּנֹודעה נביא לּדֹורֹות. ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָוכן
הּנבּואה ּבדרכי הֹול והיה נביא, לֹו ׁשהעיד אֹו ּפעם, 16אחר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

אמת, אינּה ׁשּמא ּבנבּואתֹו ּולהרהר אחריו לחּׁשב אסּור -ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מּדי יֹותר לנּסֹותֹו ּומנּסים17ואסּור הֹולכים נהיה ולא , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ

נּסיתם ּכאׁשר אלהיכם ה' את תנּסּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלעֹולם,
ה' "היׁש ׁשאמרּו: מאחרּבּמּסה", אּלא אין"; אם ּבקרּבנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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אחרי ושיוציאוהו הדבר את להסתיר ביתו בני ואת בניו את וציווה ראשֿהשנה בערב שמת מלמד אלא החדשה? אחרת לשנה
הנביא מדברי אחד פרט נפל שאם למדת, הא ה). הלכה יא, סנהדרין (ירושלמי, שקר ירמיה של נבואתו לעשות בשביל ראשֿהשנה,

שקר". "נביא בתחילת4)נקרא: רבינו משה שכן פעמים, שלוש אבן"; "טורי בעל ולדעת פעמים; כמה פירש ולא רבינו סתם
לנביא בעיניהם מוחזק שיהא ישראל בני ולפני פרעה לפני לעשותם אותות שלושה הקדושֿברוךֿהוא לו נתן למצרים שליחותו

אלוקים. ואיש כולם.5)אמת ולא מתקיים מדבריהם חלק רק כי מגיד, התיבה שבראש מֿהחלקי פה) כאותם6)(בראשיתֿרבה,
יב:). (סוטה צופים מה יודעים ואינם שצופים והמהגים, המצפצפים במה7)האיצטגנינים יש להם תאמר: "שמא כמאמרם:

שופטים). (ספרי, לך" אקים מקרבך... נביא ה'... נתן כן לא ואתה לומר: תלמוד - לי אין ולי ט).8)לשאול, פרק (שמואלֿא,
ג).9) פרק תחיה10)(יונה, ולא אתה מת כי לביתך, צוו הנביא: לו שאמר זה אחרי שנה, חמשֿעשרה והוספה ארכה שקיבל

לח). ושמרתיך11)(ישעיה, לו: ואמר ה' שהבטיחו אחרי לו", וייצר "ויירא אצלו: שכתוב אבינו מיעקב לשאול ואין ז.). (ברכות
לרעה, גם יינחם שה' ייתכן פרטי, איש בתור הנביא ובין הקדושֿברוךֿהוא שבין דברים כי - טו) כח, (בראשית תלך אשר בכל

כשהקדושֿברוךֿהוא אבל ד.); (ברכות החטא יגרום שמא יעקב נתיירא חז"ל: בבשורהכדברי בניֿאדם את להבטיח לנביא אמר
המשנה). לספר רבינו (הקדמת לרעה שוב יינחם לא אז בכתביֿיד12)טובה, היא חסרה שבת", במסכת מפורש "וזה עד זו פיסקה

מפורש "וזה האחרונה והפיסקה הרמב"ם; על משיג איזה השגת שהיא כנראה איננה. כן גם אוקספורד ובנוסח וברלין, אברבנאל
השגת כאן יש מרגליות ראובן ר' הגאון הרב ולדעת לדבריו. המקורות את לציין רבינו של דרכו אין שהרי תוכיח, שבת" במסכת
הראב"ד של השגותיו כל מתחילות שבהם אברהם) (אמר א"א התיבות: ראשי ראשון". בחורבן "אלא מן מתחילה והיא הראב"ד,

דבריו. ונהירים "אלא". המלה נתהוותה ומהן נסתלפו הרמב"ם, ברשעים.13)על מיחו שלא על עליהם קטרגה הדין שמידת מפני
לרעה15)(נה.).14) מתנבא אני לחנניה, ירמיה לו "אמר חז"ל: אמרו וכן לעשות. שדיבר הרעה על ה' יינחם לפעמים כי

סימן ליתן שצריך הוא אתה לטובה, מתנבא ואתה ומתנחם; רעה להביא אומר שהקדושֿברוךֿהוא לדברי, סימן ליתן יכול ואיני
באריכות. הדברים מפרשים יג), אות (וירא, תנחומא ובמדרש ה). הלכה יא, סנהדרין (ירושלמי, הנביאים16)לדבריך" של כמנהגם

אמת. לנביאי ה'17)שהוחזקו את לעבוד ייתכן ולא ה', את הוא מנסה כאילו אותו שמנסה מי אז ה', כנביא שנתאמת אחרי כי
טז). ו, דברים התורה, על (הרמב"ן ומופתים אותות ובבקשת והפקפוק הספק דרך על

zerc zekld - oqip 'a iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יהרהרּו ולא ּבקרּבם, ה' ּכי וידעּו יאמינּו נביא, ׁשּזה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנֹודע
היה נביא ּכי "וידעּו ׁשּנאמר: ּכענין אחריו, יחׁשבּו ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹולא

ְָבתֹוכם".
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וׁשׁש עׂשה, מצֹות חמׁש מצֹות. אחתֿעׂשרה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ב) ּבדרכיו. להּדּמֹות א) פרטן: וזהּו תעׂשה. לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצֹות
הּגרים. את לאהב ד) רעים. את לאהב ג) ּביֹודעיו. ְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹלהּדּבק
ּפנים. להלּבין ׁשּלא ז) להֹוכיח. ו) אחים. לׂשנא ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹֹֹה)
ׁשּלא י) רכיל. להל ׁשּלא ט) אמללים. לעּנֹות ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻח)

לנטר. ׁשּלא יא) ְְִִֶֹֹֹלנקם.
אּלּו: ּבפרקים האּלּו המצֹות ּכל ְְִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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מׁשּנה‡. וזֹו מּבניֿאדם, ואחד אחד לכל יׁש הרּבה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּדעֹות
ּכֹועס חמה, ּבעל ׁשהּוא אדם, יׁש ּביֹותר. מּמּנה ּורחֹוקה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּזֹו,
ּכלל; כֹועס ואינֹו עליו מיּׁשבת ׁשּדעּתֹו אדם, ויׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּתמיד;
ׁשהּוא אדם, ויׁש ׁשנים. ּבכּמה מעט ּכעס יכעס יכעס, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָואם
ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר. ׁשפלֿרּוח ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַגבּהֿלב
ּבעל ׁשהּוא ויׁש ּבתאוה; מהל נפׁשֹו תׂשּבע לא ּתאוה, ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹּבעל
ׁשהּגּוף מעּטים לדברים אפּלּו יתאּוה ולא מאד, טהֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹלב
מּכל נפׁשֹו תׂשּבע ׁשּלא רחבה, נפׁש ּבעל ויׁש להן. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹצרי
ּכסף"; יׂשּבע לא ּכסף "אהב ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹממֹון
ולא לֹו, יסּפיק ׁשּלא מעט ּדבר אפּלּו ׁשּדּיֹו נפׁשֹו, מקּצר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹויׁש
וקֹובץ ּברעב, עצמֹו מסּגף ׁשהּוא ויׁש צרּכֹו. ּכל להׂשיג ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹירּדף
ויׁש ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו, ּפרּוטה אֹוכל ואינֹו ידֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ׁשאר אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ּבידֹו ממֹונֹו ּכל מאּבד ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
ורחמן, ואכזרי וׁשֹוע, וכילי ואֹונן, מהֹולל ּכגֹון הּדעֹות, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּכל

בהן. וכּיֹוצא ואּמיץֿלב, ְְְִֵֵֵֶַַַָָורֿלבב
האחר·. ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָויׁש

ּדעֹות מהן יׁש הּדעֹות, וכל מּזֹו. רחֹוקה זֹו ּבינֹונּיֹות, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָּדעֹות
ּדעֹות, מהן ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו מּתחּלת לאדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן
יֹותר ּבמהרה אֹותם לקּבל ועתיד מכּון זה אדם ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשּטבעֹו
אּלא ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ׁשאינן מהן, ויׁש הּדעֹות. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמּׁשאר
מחׁשבה לפי מעצמֹו להן ׁשּנפנה אֹו מאחרים, אֹותם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמד
ראּוי ּובּה לֹו טֹובה הּדעה ׁשּזֹו ׁשּׁשמע, אֹו ּבלּבֹו; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעלתה

בלּבֹו. ׁשּנקּבעה עד ּבּה עצמֹו והנהיג ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָליל
.‚ּדר אינן ודעה ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּתי

לעצמֹו. ללּמדן ולא ּבהן ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹטֹובה,
אֹו מהן, לאחת מּוכן אֹו מהן לאחת נֹוטה טבעֹו מצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם
ויל למּוטב עצמֹו יחזיר - ּבּה ונהג מהן אחת למד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּכבר

היׁשרה. הּדר והיא הּטֹובים, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָּבדר
מּכל„. ודעה ּדעה ׁשּבכל בינֹונית מּדה היא היׁשרה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּדר

מׁשּתי רחֹוקה ׁשהיא הּדעה והיא לאדם, לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדעֹות
לפיכ לזֹו. ולא לזֹו לא קרֹובה, ואינּה ׁשוה, רחּוק ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹהּקצוֹות

ּתמיד ּדעֹותיו ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים ְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָצּוּו
ׁשּיהא ּכדי האמצעית, ּבּדר אֹותם ּומכּון אֹותם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומׁשער
כמת ולא לכעס, נֹוח חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ּבגּופֹו. ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹׁשלם
ּגדֹול ּדבר על אּלא יכעס, לא ּבינֹוני. אּלא מרּגיׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
אחרת. ּפעם בֹו ּכּיֹוצא יעׂשה ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשראּוי

א יתאּוה לא אפׁשרוכן ואי להן צרי ׁשהּגּוף לדברים ּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
נפׁשֹו". לׂשבע אכל "צּדיק ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלחיֹות
לֹו ׁשּצרי ּדבר להׂשיג אּלא ּבעסקֹו, עמל יהיה לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹוכן
יקּפץ ולא לּצּדיק". מעט "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלחּייֿׁשעה,
ידֹו, מּסת ּכפי צדקה נֹותן אּלא ממֹונֹו; יפּזר ולא ּביֹותר, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹידֹו
ולא וׂשֹוחק, מהֹולל יהא ולא .ׁשּצרי למי כראּוי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומלוה
יפֹות. ּפנים ּבסבר ּבנחת, ימיו ּכל ׂשמח אּלא ואֹונן, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעצב
אדם ּכל החכמים. ּדר היא זֹו ודר ּדעֹותיו. ׁשאר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוכן

חכם. נקרא ממּצעֹות, ּבינֹונּיֹות, ּדעֹות ְְִִֵֵֵֶָָָָָֻׁשּדעֹותיו
מּדעה‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומי

מי ּכיצד? חסיד. נקרא - זה לצד אֹו זה לצד מעט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָבינֹונית
ׁשפלֿרּוח ויהיה האחרֹון הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
עד נתרחק ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד, נקרא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָּביֹותר,
חכמה. מּדת היא וזֹו חכם, נקרא - ענו ויהיה ּבלבד ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאמצע
מּטין היּו הראׁשֹונים וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו ּדר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
ּדעה יׁש הּקצוֹות: ׁשּתי ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּדעֹות
אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמּטין
אנּו ּומצּוין מּׁשּורתֿהּדין. לפנים וזהּו הראׁשֹון, הּקצה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻּכנגד
הּטֹובים הּדרכים והם הּבינֹונים, האּלּו ּבּדרכים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָללכת

ּבדרכיו". "והלכּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָוהיׁשרים,
.Âאּתה אף חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש לּמדּו ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכ

מה רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָהיה
קראּו זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
חסד', ורב אּפים אר' הּכּנּויין: אֹותן ּבכל לאל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
להֹודיע - בהן וכּיֹוצא וחזק', 'ּגּבֹור 'ּתמים', ויׁשר', ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ'צּדיק
ּבהן עצמֹו להנהיג אדם וחּיב ויׁשרים, טֹובים ּדרכים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהן

כחֹו. ּכפי אליו ְְִִֵַָֹּולהּדּמֹות
.Ê?בֹו ׁשּיקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד

הּדעֹות עלּֿפי ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
קּלים מעׂשיהם ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהם ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצעּיֹות,
ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו עליו, טרח בהם יהיה ולא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעליו,
הּבינֹונית הּדר והם הּיֹוצר, בהן נקרא האּלּו ׁשהּׁשמֹות ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּולפי
והיא ה'". ּדר" זֹו ּדר נקראת - ּבּה ללכת חּיבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאנּו
למען ידעּתיו "ּכי ׁשּנאמר: לבניו, אבינּו אברהם ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלּמד
ּוברכה טֹובה מביא זֹו, ּבדר וההֹול וגֹו'". יצּוה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָאׁשר
ּדּבר אׁשר את אברהם על ה' הביא "למען ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ָָעליו".

ׁשני 1ּפרק
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מן‡. ויׁש מר. ּומתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמים הּגּוף ְֲִִֵֵַַַָָָחֹולי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להשיגה.1) כיצד הטובה; היא ושהממוצעת שונות, מדיעות דיעות באדם הטובה.1)שיש היא הקיצונית הדעה לפעמים
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יהרהרּו ולא ּבקרּבם, ה' ּכי וידעּו יאמינּו נביא, ׁשּזה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנֹודע
היה נביא ּכי "וידעּו ׁשּנאמר: ּכענין אחריו, יחׁשבּו ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹולא

ְָבתֹוכם".

zFrC zFkld¦§¥
וׁשׁש עׂשה, מצֹות חמׁש מצֹות. אחתֿעׂשרה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ב) ּבדרכיו. להּדּמֹות א) פרטן: וזהּו תעׂשה. לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצֹות
הּגרים. את לאהב ד) רעים. את לאהב ג) ּביֹודעיו. ְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹלהּדּבק
ּפנים. להלּבין ׁשּלא ז) להֹוכיח. ו) אחים. לׂשנא ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹֹֹה)
ׁשּלא י) רכיל. להל ׁשּלא ט) אמללים. לעּנֹות ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻח)

לנטר. ׁשּלא יא) ְְִִֶֹֹֹלנקם.
אּלּו: ּבפרקים האּלּו המצֹות ּכל ְְִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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מׁשּנה‡. וזֹו מּבניֿאדם, ואחד אחד לכל יׁש הרּבה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּדעֹות
ּכֹועס חמה, ּבעל ׁשהּוא אדם, יׁש ּביֹותר. מּמּנה ּורחֹוקה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּזֹו,
ּכלל; כֹועס ואינֹו עליו מיּׁשבת ׁשּדעּתֹו אדם, ויׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּתמיד;
ׁשהּוא אדם, ויׁש ׁשנים. ּבכּמה מעט ּכעס יכעס יכעס, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָואם
ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר. ׁשפלֿרּוח ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַגבּהֿלב
ּבעל ׁשהּוא ויׁש ּבתאוה; מהל נפׁשֹו תׂשּבע לא ּתאוה, ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹּבעל
ׁשהּגּוף מעּטים לדברים אפּלּו יתאּוה ולא מאד, טהֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹלב
מּכל נפׁשֹו תׂשּבע ׁשּלא רחבה, נפׁש ּבעל ויׁש להן. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹצרי
ּכסף"; יׂשּבע לא ּכסף "אהב ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹממֹון
ולא לֹו, יסּפיק ׁשּלא מעט ּדבר אפּלּו ׁשּדּיֹו נפׁשֹו, מקּצר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹויׁש
וקֹובץ ּברעב, עצמֹו מסּגף ׁשהּוא ויׁש צרּכֹו. ּכל להׂשיג ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹירּדף
ויׁש ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו, ּפרּוטה אֹוכל ואינֹו ידֹו, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ׁשאר אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ּבידֹו ממֹונֹו ּכל מאּבד ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
ורחמן, ואכזרי וׁשֹוע, וכילי ואֹונן, מהֹולל ּכגֹון הּדעֹות, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּכל

בהן. וכּיֹוצא ואּמיץֿלב, ְְְִֵֵֵֶַַַָָורֿלבב
האחר·. ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָויׁש

ּדעֹות מהן יׁש הּדעֹות, וכל מּזֹו. רחֹוקה זֹו ּבינֹונּיֹות, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָּדעֹות
ּדעֹות, מהן ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו מּתחּלת לאדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן
יֹותר ּבמהרה אֹותם לקּבל ועתיד מכּון זה אדם ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשּטבעֹו
אּלא ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ׁשאינן מהן, ויׁש הּדעֹות. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמּׁשאר
מחׁשבה לפי מעצמֹו להן ׁשּנפנה אֹו מאחרים, אֹותם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמד
ראּוי ּובּה לֹו טֹובה הּדעה ׁשּזֹו ׁשּׁשמע, אֹו ּבלּבֹו; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעלתה

בלּבֹו. ׁשּנקּבעה עד ּבּה עצמֹו והנהיג ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָליל
.‚ּדר אינן ודעה ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּתי

לעצמֹו. ללּמדן ולא ּבהן ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹטֹובה,
אֹו מהן, לאחת מּוכן אֹו מהן לאחת נֹוטה טבעֹו מצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואם
ויל למּוטב עצמֹו יחזיר - ּבּה ונהג מהן אחת למד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּכבר

היׁשרה. הּדר והיא הּטֹובים, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָּבדר
מּכל„. ודעה ּדעה ׁשּבכל בינֹונית מּדה היא היׁשרה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּדר

מׁשּתי רחֹוקה ׁשהיא הּדעה והיא לאדם, לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדעֹות
לפיכ לזֹו. ולא לזֹו לא קרֹובה, ואינּה ׁשוה, רחּוק ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹהּקצוֹות

ּתמיד ּדעֹותיו ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים ְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָצּוּו
ׁשּיהא ּכדי האמצעית, ּבּדר אֹותם ּומכּון אֹותם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומׁשער
כמת ולא לכעס, נֹוח חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ּבגּופֹו. ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹׁשלם
ּגדֹול ּדבר על אּלא יכעס, לא ּבינֹוני. אּלא מרּגיׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
אחרת. ּפעם בֹו ּכּיֹוצא יעׂשה ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשראּוי

א יתאּוה לא אפׁשרוכן ואי להן צרי ׁשהּגּוף לדברים ּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
נפׁשֹו". לׂשבע אכל "צּדיק ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלחיֹות
לֹו ׁשּצרי ּדבר להׂשיג אּלא ּבעסקֹו, עמל יהיה לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹוכן
יקּפץ ולא לּצּדיק". מעט "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלחּייֿׁשעה,
ידֹו, מּסת ּכפי צדקה נֹותן אּלא ממֹונֹו; יפּזר ולא ּביֹותר, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹידֹו
ולא וׂשֹוחק, מהֹולל יהא ולא .ׁשּצרי למי כראּוי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומלוה
יפֹות. ּפנים ּבסבר ּבנחת, ימיו ּכל ׂשמח אּלא ואֹונן, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעצב
אדם ּכל החכמים. ּדר היא זֹו ודר ּדעֹותיו. ׁשאר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוכן

חכם. נקרא ממּצעֹות, ּבינֹונּיֹות, ּדעֹות ְְִִֵֵֵֶָָָָָֻׁשּדעֹותיו
מּדעה‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומי

מי ּכיצד? חסיד. נקרא - זה לצד אֹו זה לצד מעט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָבינֹונית
ׁשפלֿרּוח ויהיה האחרֹון הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
עד נתרחק ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד, נקרא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָּביֹותר,
חכמה. מּדת היא וזֹו חכם, נקרא - ענו ויהיה ּבלבד ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאמצע
מּטין היּו הראׁשֹונים וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו ּדר ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
ּדעה יׁש הּקצוֹות: ׁשּתי ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּדעֹות
אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמּטין
אנּו ּומצּוין מּׁשּורתֿהּדין. לפנים וזהּו הראׁשֹון, הּקצה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻּכנגד
הּטֹובים הּדרכים והם הּבינֹונים, האּלּו ּבּדרכים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָללכת

ּבדרכיו". "והלכּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָוהיׁשרים,
.Âאּתה אף חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש לּמדּו ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכ

מה רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָהיה
קראּו זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
חסד', ורב אּפים אר' הּכּנּויין: אֹותן ּבכל לאל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
להֹודיע - בהן וכּיֹוצא וחזק', 'ּגּבֹור 'ּתמים', ויׁשר', ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ'צּדיק
ּבהן עצמֹו להנהיג אדם וחּיב ויׁשרים, טֹובים ּדרכים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהן

כחֹו. ּכפי אליו ְְִִֵַָֹּולהּדּמֹות
.Ê?בֹו ׁשּיקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד

הּדעֹות עלּֿפי ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
קּלים מעׂשיהם ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהם ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצעּיֹות,
ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו עליו, טרח בהם יהיה ולא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעליו,
הּבינֹונית הּדר והם הּיֹוצר, בהן נקרא האּלּו ׁשהּׁשמֹות ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּולפי
והיא ה'". ּדר" זֹו ּדר נקראת - ּבּה ללכת חּיבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאנּו
למען ידעּתיו "ּכי ׁשּנאמר: לבניו, אבינּו אברהם ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלּמד
ּוברכה טֹובה מביא זֹו, ּבדר וההֹול וגֹו'". יצּוה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָאׁשר
ּדּבר אׁשר את אברהם על ה' הביא "למען ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ָָעליו".
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להשיגה.1) כיצד הטובה; היא ושהממוצעת שונות, מדיעות דיעות באדם הטובה.1)שיש היא הקיצונית הדעה לפעמים



zercפב zekld - oqip 'b iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ראּויין ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
ּכגֹון הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
ׁשּנפׁשֹותיהם ּבניֿאדם ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהּפת
הּדר וׂשֹונאים הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבים מתאּוים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָחֹולֹות,
לפי למאד עליהם כבדה והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּטֹובה
לרע האמרים "הֹוי הּללּו: ּבאנׁשים אֹומר יׁשעיהּו וכן ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֹחלים.
מר ׂשמים ,לחׁש ואֹור לאֹור חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב ְְְְִִֶֶַַָָָטֹוב
יׁשר ארחֹות "העזבים נאמר: ועליהם למר"; ּומתֹוק ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹלמתֹוק
ילכּו הּנפׁשֹות? חֹולי ּתּקנת היא ּומה ."חׁש ּבדרכי ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָללכת
ּבּדעֹות חלים וירּפאּו הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן החכמים, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאצל

עד אֹותם, והּמּכיריםׁשּמלּמדין הּטֹובה. לּדר ׁשּיחזירּום ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ
לרּפא החכמים אצל הֹולכים ואינם ׁשּלהם הרעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדעֹות
ּבזּו". אוילים ּומּוסר "חכמה ׁשלמה: אמר עליהם ְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹֹאֹותם,

לֹו·. אֹומרים חמה, ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָוכיצד
ּבדר ויל ּכלל; ירּגיׁש לא וקּלל הּכה ׁשאם עצמֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻלהנהיג
- גבּהֿלב היה ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻזֹו
ּבלֹויי וילּבׁש הּכל, מן למּטה ויׁשב הרּבה, ּבבּזיֹון עצמֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹינהיג
עד אּלּו, בדברים וכּיֹוצא לֹובׁשיהם, את המבּזֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָסחבֹות
ּדר ׁשהּוא האמצעית, לּדר ויחזר מּמּנּו הּלב ּגבּה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּיעקר
ועל ימיו. ּכל ּבּה יל האמצעית, לּדר ולכׁשּיחזר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּטֹובה.
האחד לּקצה רחֹוק היה אם הּדעֹות: ּכל ּבׁשאר יעׂשה זה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָקו
ּבֹו ׁשּיחזר עד רב, זמן ּבֹו וינהג הּׁשני לּקצה עצמֹו ירחיק -ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹ

ודעה. ּדעה ׁשּבכל בינֹונית מּדה והיא הּטֹובה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלּדר
אּלא‚. ּבּבינֹונית, ּבהן לנהג לאדם לֹו ׁשאסּור ּדעֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹויׁש

לב, ּגבּה והּוא האחר, הּקצה עד האחד הּקצה מן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיתרחק
ׁשּיהיה אּלא ּבלבד, ענו אדם ׁשּיהיה הּטֹובה, ּדר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאין
ּבמׁשה נאמר ּולפיכ למאד. נמּוכה רּוחֹו ותהיה ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹׁשפלֿרּוח
צּוּו ּולפיכ ּבלבד. "ענו" נאמר ולא מאד", "ענו ְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָֹֹרּבנּו
ׁשּכל אמרּו, ועֹוד ׁשפלֿרּוח". הוי מאד "מאד ְְְְְֱֲִֵֶַַָָָֹֹחכמים:
את וׁשכחּת ,לבב "ורם ׁשּנאמר: ּבעּקר, ּכפר לּבֹו, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמגּביּה
ּגּסּות ּבּה ּדאית מאן "ּבׁשּמתא אמרּו: ועֹוד ."אלהי ְְְְְֱִֵֶַַָָָֹה'
עד היא רעה מּדה - הּכעס וכן מקצתּה. ואפּלּו ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהרּוח",
וילּמד האחר, הּקצה עד מּמּנה ׁשּיתרחק לאדם וראּוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמאד,
ואם עליו. לכעס ׁשראּוי ּדבר על ואפּלּו יכעס, ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹעצמֹו
אם הּצּבּור על אֹו ּובניֿביתֹו, ּבניו על אימה להטיל ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָרצה
יראה - למּוטב ׁשּיחזרּו ּכדי עליהם לכעס ורצה פרנס, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
דעּתֹו ותהיה ליּסרם, ּכדי כֹועס, ׁשהּוא ּבפניהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָעצמֹו
ּבׁשעת ּכֹועס מּדּמה ׁשהּוא ּכאדם עצמֹו, לבין ּבינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמיּׁשבת
"ּכל הראׁשֹונים: חכמים אמרּו כֹועס. אינֹו והּוא ְְְֲִִִֵֵַָָָָּכעסֹו,
הּכֹועס ׁשּכל ואמרּו, ּכֹוכבים"; עבֹודת עֹובד ּכאּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּכֹועס,
הּוא, נביא ואם מּמּנּו, מסּתּלקת חכמתֹו הּוא, חכם אם -ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ
לפיכ חּיים. חּייהם אין כעס ּובעלי מּמּנּו. מסּתּלקת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָנבּואתֹו
אפּלּו ירּגיׁש ׁשּלא עצמֹו ׁשּינהיג עד הּכעס, מן להתרחק ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַֹצּוּו
הּצּדיקים ודר הּטֹובה. הּדר היא וזֹו הּמכעיסים, ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָלדברים
מׁשיבין, ואינם חרּפתם ׁשֹומעים עֹולבין, ואינן עלּובין הן -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָ

אֹומר: הּכתּוב ועליהם ּביּסּורים; ּוׂשמחים מאהבה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעֹוׂשין
ּבגברתֹו". הּׁשמׁש ּכצאת ְְְֲִֵֶֶַָָֹֻ"ואהביו

ּבדבר„. אֹו אּלא ידּבר ולא ּבׁשתיקה, אדם ירּבה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלעֹולם
רב, על אמרּו גּופֹו. לחּיי להם ׁשּצרי בדברים אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָחכמה,
וזֹו - ימיו ּכל בטלה ׂשיחה ׂשח ׁשּלא הּקדֹוׁש, רּבנּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּתלמיד
אדם ירּבה לא הּגּוף ּבצרכי ואפּלּו אדם. ּכל רב ׂשיחת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיא
דברים הּמרּבה "ּכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ועל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדברים.
ׁשתיקה". אּלא טֹוב, לּגּוף מצאתי "לא ואמרּו: חטא", ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹמביא
מעּטים האדם ּדברי יהיּו חכמה ּובדברי תֹורה ּבדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָוכן
יׁשנה "לעֹולם ואמרּו: חכמים ׁשּצּוּו והּוא מרּבים. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻועניניהם
מרּבין הּדברים היּו אם אבל קצרה". ּדר לתלמידיו ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻאדם
ּבא "ּכי נאמר: זה ועל סכלּות, זֹו הרי - מּועט ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָוהענין

ּדברים". ּברב ּכסיל וקֹול ענין, ּברב ְְְְְְֲִִִַָָֹֹהחלֹום
ל‰. לפיכ ׁשתיקה. - לחכמה ולאסיג להׁשיב ימהר א ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ

צעקה ּבלא ונחת, ּבׁשּובה לּתלמידים וילּמד לדּבר; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹירּבה
חכמים "ּדברי ׁשלמה: ׁשאמר הּוא לׁשֹון. אריכּות ְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹֹּובלא

נׁשמעים". ְְִִַַָּבנחת
.Âולא ּופּתּוי. חלקֹות ּבדברי עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹאסּור

ׁשּבּלב והענין ּכברֹו, ּתֹוכֹו אּלא ּבּלב, ואחד ּבּפה אחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָיהיה
ּדעת ואפּלּו הּברּיֹות, ּדעת לגנב ואסּור ׁשּבּפה. הּדבר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹהּוא
ּבׂשר ּבמקֹום נבלה ּבׂשר לנכרי ימּכר לא ּכיצד? ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּנכרי.
ולא ׁשחּוטה. ׁשל מנעל ּבמקֹום מתה ׁשל מנעל ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹׁשחּוטה,
ולא אֹוכל; ׁשאינֹו יֹודע והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל ּבחברֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹיסרהב
לֹו יפּתח ולא מקּבל; ׁשאינֹו יֹודע והּוא ּבתקרבת, לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹירּבה
ׁשּבׁשביל לפּתֹותֹו, ּכדי למכרן, לפתחן צרי ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָחבּיֹות
ּפּתּוי ׁשל אחת מּלה ואפּלּו בֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפתח, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכבֹודֹו
ולב נכֹון, ורּוח אמת, ׂשפת אּלא אסּור, - ּגנבתּֿדעת ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָוׁשל

והּוֹות. עמל מּכל ְִַָָָָטהֹור
.Êאּלא ואֹונן, עצל ולא ּומהתּלֹות, ׂשחֹוק ּבעל אדם יהא ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא

את מרּגילין וקּלּותֿראׁש "ׂשחֹוק חכמים: אמרּו ּכ ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׂשמח.
עצב ולא ּבצחֹוק, ּפרּוץ אדם יהא ׁשּלא וצּוּו, לערוה". ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹהאדם
וכן יפֹות. ּפנים ּבסבר האדם ּכל את מקּבל אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומתאּבל,
ּובטל עצב ולא להֹון, נבהל רחבה, נפׁש ּבעל יהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
ּבּתֹורה. ועֹוסק ּבעסק ממעט טֹובה, עין ּבעל אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמלאכה;
קטטה, ּבעל יהיה ולא ּבֹו. יׂשמח חלקֹו, ׁשהּוא המעט ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹואֹותֹו
ּכ הּכבֹוד. אחר רֹודף ולא ּתאוה, ּבעל ולא קנאה, ּבעל ְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹולא
האדם את מֹוציאין והּכבֹוד והּתאוה "הּקנאה חכמים: ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָאמרּו
ּדעה ׁשּבכל הּבינֹונית ּבּמּדה יל ּדבר: ׁשל ּכללֹו העֹולם". ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמן
וה ּבאמצעּות. מכּונֹות ּדעֹותיו ּכל ׁשּיהיּו עד ּואודעה, ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻ
יּכנּו". ּדרכי וכל ,רגל מעּגל "ּפּלס אמר: ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּׁשלמה

ה'תשע"א ניסן ג' חמישי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהפרי1) ממה יותר פרוש האדם יהא התורה.שלא שתו

zerc zekld - oqip 'b iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העֹולם מן האדם את ּומֹוציאין הן, רעה ּדר בהם, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוכּיֹוצא
האחרֹון לּצד ואתרחק ּביֹותר מהן אפרׁש ׁשּלא2- עד ! ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

יׁשב ולא אּׁשה, יׂשא ולא יין, יׁשּתה ולא ּבׂשר, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹיאכל
והּצמר הׂשק אּלא נאה, מלּבּוׁש ילּבׁש ולא נאה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבדירה
ּדר זה ּגם - עֹובדיֿכֹוכבים ּכהני ּכגֹון בהן, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּקׁשה
חֹוטא; נקרא זֹו ּבדר המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרעה
על חטא מאׁשר עליו "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהרי

חכמים אמרּו - אּלא3הּנפׁש" פרׁש ׁשּלא נזיר, אם ּומה : ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
על ודבר, ּדבר מּכל עצמֹו הּמֹונע ּכּפרה; צרי הּיין, ְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָמן
אדם ימנע ׁשּלא חכמים, צּוּו לפיכ וכּמה. ּכּמה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאחת
יהא ולא ּבלבד; הּתֹורה ׁשּמנעּתּו מּדברים אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו,
ּכ הּמּתרים. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ּבנדרים עצמֹו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻאֹוסר

חכמים ׁשאּתה4אמרּו אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה דּי "לא : ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּמתעּנין אּלּו - הּזה ּובּכלל אחרים!" ּדברים עלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹוסר

חכמים ואסרּו טֹובה. ּבדר אינן מסּגף5ּתמיד, אדם ׁשּיהא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
צּוה בהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּכל ועל ּבתענית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמֹו
יֹותר, ּתתחּכם ואל הרּבה צּדיק ּתהי "אל ואמר: ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹׁשלמה

ּתּׁשֹומם" .6לּמה ִֵָָ
את·. לידע ּכּלם מעׂשיו וכל לּבֹו ׁשּיכּון האדם, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻצרי

הּכל7הּׁשם ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד. הּוא ּברּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ
הּדבר זה מלאכה8לעּמת יעׂשה אֹו ויּתן, ּכׁשּיׂשא ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

יעׂשה אּלא ּבלבד, ממֹון לקּבץ בלּבֹו יהיה לא - ׂשכר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹלּטל
להם, צרי ׁשהּגּוף דברים ׁשּימצא ּכדי האּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָדברים
ּכׁשּיאכל וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ּוׁשתּיה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמאכילה
ּכדי האּלּו ּדברים לעׂשֹות ּבלּבֹו יׂשים לא ויבעל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹויׁשּתה
הּמתֹוק אּלא וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ׁשּנמצא עד ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהנֹות
ויׁשּתה ׁשּיאכל לּבֹו, על יׂשים אּלא להנֹות; ּכדי ויבעל ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלח
ּכל יאכל לא לפיכ ּבלבד. ואיבריו ּגּופֹו להברֹות ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹּכדי
הּמֹועילים ּדברים יאכל אּלא וחמֹור, ּככלב מתאּוה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהח
הרעים ּדברים יאכל ולא מתּוקים; אם מרים אם ְְְִִִִִִַַָָָָֹֹלּגּוף,
ׁשהיה מי ּכיצד? .לח מתּוקים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלּגּוף,
ּכענין יין, יׁשּתה ולא דבׁש, ולא ּבׂשר יאכל לא חם, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹֹֹבׂשרֹו
לא הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: ּדר הּמל ׁשלמה ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹׁשאמר

העלׁשין מי וׁשֹותה ׁשּנמצא9טֹוב". מר; ׁשהּוא אףֿעלּֿפי , ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשלם, ויעמד ׁשּיבריא ּכדי ּבלבד, רפּואה ּדר וׁשֹותה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹוכל
וכן ּוׁשתּיה. ּבאכילה אּלא לחיֹות לאדם אפׁשר ואי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהֹואיל
את לקּים ּוכדי ּגּופֹו, להברֹות ּכדי אּלא יבעל לא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשּיבעל,

עת10הּזרע ּכל אּלא ׁשּיתאּוה, ּכלֿזמן בֹועל אינֹו לפיכ . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הרפּואה ּדר ּכמֹו ׁשכבתֿזרע, להֹוציא צרי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּידע
הּזרע. את לקּים ְֵֶַַַָאֹו

ׁשּיהיה‚. לּבֹו, על ׂשם אם - הרפּואה עלּֿפי עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהּמנהיג
עֹוׂשין בנים לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּכל
על יׂשים אּלא טֹובה; ּדר זֹו אין לצרּכֹו, ועמלין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמלאכּתֹו
לדעת יׁשרה נפׁשֹו ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם גּופֹו ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּבֹו,

ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה'; רעב11את והּוא ּבחכמֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לֹו ׁשּיהיה לּבֹו, על ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוחֹולה
זֹו ּבדר המהּל נמצא ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבן,
ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא ּבׁשעה אפּלּו ּתמיד, הּׁשם את עֹובד ימיו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל
ׁשּימצא ּכדי ּבּכל ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני ׁשּבֹועל, ּבׁשעה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
ּבׁשעה ואפּלּו ה'. את לעבד ׁשלם גּופֹו ׁשּיהיה עד ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹצרכיו,

לדעת יׁשן אם - יׁשן וינּוח12ׁשהּוא עליו ּדעּתֹו ׁשּתנּוח ּכדי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
חֹולה והּוא ה' את לעבד יּוכל ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹּגּופֹו,
זה ענין ועל הּוא. ּברּו לּמקֹום עבֹודה ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת -ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "וכל ואמרּו: חכמים והּוא13צּוּו ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָ
דעהּו ּדרכי "ּבכל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ייּׁשר14ׁשאמר והּוא ְְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

."ְֶֹֹארחתי

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשהרי‡. הּוא, הּׁשם מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף והיֹות ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהֹואיל
- חֹולה והּוא הּבֹורא מידיעת ּדבר ידע אֹו ׁשּיבין אפׁשר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאי
את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם להרחיק צרי ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָלפיכ
ואּלּו והּמחלימים, הּמברין ּבדברים עצמֹו ּולהנהיג ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָהּגּוף,
יׁשּתה ולא רעב, ּכׁשהּוא אּלא אדם יאכל לא לעֹולם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹהן:
אּלא אחד, רגע אפּלּו נקביו יׁשהא ואל צמא. ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
מּיד. יעמד רגליו, את להס אֹו להׁשּתין ׁשּצרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכלֿזמן

רביע·. ּכמֹו יפחת אּלא כרסֹו, ׁשּתתמּלא עד אדם יאכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
ּומזּוג מעט, אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹמׂשבעתֹו.
ּׁשהּוא מה ׁשֹותה ּבמעיו, להתעּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּביין.
ּכׁשּיתעּכל ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹצרי
יהיה ׁשּמא יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּמזֹון.
עד אכילה, קדם ׁשּיל עד אדם יאכל לא לנקביו. ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹצרי
אחר. ּביגע יתיּגע אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיתחיל
ׁשּיתחיל עד ּבּבקר, יֹום ּכל וייגע גּופֹו יעּנה ּדבר: ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכללֹו
ואם ואֹוכל. נפׁשֹו, ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹּגּופֹו
מעט ׁשֹוהה ואחרּֿכ טֹוב, זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָרחץ

ְֵואֹוכל.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה).2) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר והשלילה, הצמצום יא.).3)לצד א).4)(תענית הלכה ט, פרק נדרים אמר5)(ירושלמי,
יא.). (תענית חוטא נקרא: בתענית היושב עליו?6)שמואל: חרב שעולמו משומם כאיש תהיה ומנהיגו.7)למה העולם בורא

הבורא.8) ידיעת התכלית: להשגת כאמצעי מכּוון ברותחים9)הכל לשתייה חומר מין יעשו באש הקלויים שמשורשיו צמח מין ְָ
ב). משנה א, פרק (כלאיים במשנה ונזכר בלע"ז) האנושי.10)(ציקורי המין תחילה.12)וישכיל.11)קיום במחשבה בכוונה,

לתלמידיו:13) אומר היה למרחץ הולך וכשהיה לשםֿשמים. היו מעשיו שכל טז.). (ביצה הלל על אמרו וכך יב). ב, פרק (אבות
יאמר המרובה את המחזיק מועט שהוא לשםֿשמים", יהיו מעשיך "וכל זה: מאמר על לד). (ויקראֿרבה, מצוה לקיים הולך הנני
שחיבורים ועצום גדול עניין הביע מלים שבקוצר זה, מאמר "כשתבחן ה): פרק פרקים" ("שמונה אבות למסכת בהקדמתו רבינו

ספק". בלי אלוקי בכוח שנאמר תדע - השלימוהו ולא בו חיברו בה?14)שלמים תלויים תורה גופי שכל קטנה, פרשה איזוהי
סג.). (ברכות דעהו" דרכיך "בכל חכם.1)- תלמיד בה שידור בעיר שיהיו צריך דברים כמה הבריאות; אור ישכון דרך באיזה
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העֹולם מן האדם את ּומֹוציאין הן, רעה ּדר בהם, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוכּיֹוצא
האחרֹון לּצד ואתרחק ּביֹותר מהן אפרׁש ׁשּלא2- עד ! ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

יׁשב ולא אּׁשה, יׂשא ולא יין, יׁשּתה ולא ּבׂשר, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹיאכל
והּצמר הׂשק אּלא נאה, מלּבּוׁש ילּבׁש ולא נאה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבדירה
ּדר זה ּגם - עֹובדיֿכֹוכבים ּכהני ּכגֹון בהן, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּקׁשה
חֹוטא; נקרא זֹו ּבדר המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרעה
על חטא מאׁשר עליו "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהרי

חכמים אמרּו - אּלא3הּנפׁש" פרׁש ׁשּלא נזיר, אם ּומה : ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
על ודבר, ּדבר מּכל עצמֹו הּמֹונע ּכּפרה; צרי הּיין, ְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָמן
אדם ימנע ׁשּלא חכמים, צּוּו לפיכ וכּמה. ּכּמה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאחת
יהא ולא ּבלבד; הּתֹורה ׁשּמנעּתּו מּדברים אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו,
ּכ הּמּתרים. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ּבנדרים עצמֹו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻאֹוסר

חכמים ׁשאּתה4אמרּו אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה דּי "לא : ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּמתעּנין אּלּו - הּזה ּובּכלל אחרים!" ּדברים עלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹוסר

חכמים ואסרּו טֹובה. ּבדר אינן מסּגף5ּתמיד, אדם ׁשּיהא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
צּוה בהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּכל ועל ּבתענית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמֹו
יֹותר, ּתתחּכם ואל הרּבה צּדיק ּתהי "אל ואמר: ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹׁשלמה

ּתּׁשֹומם" .6לּמה ִֵָָ
את·. לידע ּכּלם מעׂשיו וכל לּבֹו ׁשּיכּון האדם, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻצרי

הּכל7הּׁשם ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד. הּוא ּברּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ
הּדבר זה מלאכה8לעּמת יעׂשה אֹו ויּתן, ּכׁשּיׂשא ּכיצד? . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

יעׂשה אּלא ּבלבד, ממֹון לקּבץ בלּבֹו יהיה לא - ׂשכר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹלּטל
להם, צרי ׁשהּגּוף דברים ׁשּימצא ּכדי האּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָדברים
ּכׁשּיאכל וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ּוׁשתּיה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמאכילה
ּכדי האּלּו ּדברים לעׂשֹות ּבלּבֹו יׂשים לא ויבעל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹויׁשּתה
הּמתֹוק אּלא וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ׁשּנמצא עד ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהנֹות
ויׁשּתה ׁשּיאכל לּבֹו, על יׂשים אּלא להנֹות; ּכדי ויבעל ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלח
ּכל יאכל לא לפיכ ּבלבד. ואיבריו ּגּופֹו להברֹות ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹּכדי
הּמֹועילים ּדברים יאכל אּלא וחמֹור, ּככלב מתאּוה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהח
הרעים ּדברים יאכל ולא מתּוקים; אם מרים אם ְְְִִִִִִַַָָָָֹֹלּגּוף,
ׁשהיה מי ּכיצד? .לח מתּוקים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלּגּוף,
ּכענין יין, יׁשּתה ולא דבׁש, ולא ּבׂשר יאכל לא חם, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹֹֹבׂשרֹו
לא הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: ּדר הּמל ׁשלמה ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹׁשאמר

העלׁשין מי וׁשֹותה ׁשּנמצא9טֹוב". מר; ׁשהּוא אףֿעלּֿפי , ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשלם, ויעמד ׁשּיבריא ּכדי ּבלבד, רפּואה ּדר וׁשֹותה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹוכל
וכן ּוׁשתּיה. ּבאכילה אּלא לחיֹות לאדם אפׁשר ואי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהֹואיל
את לקּים ּוכדי ּגּופֹו, להברֹות ּכדי אּלא יבעל לא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשּיבעל,

עת10הּזרע ּכל אּלא ׁשּיתאּוה, ּכלֿזמן בֹועל אינֹו לפיכ . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הרפּואה ּדר ּכמֹו ׁשכבתֿזרע, להֹוציא צרי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּידע
הּזרע. את לקּים ְֵֶַַַָאֹו

ׁשּיהיה‚. לּבֹו, על ׂשם אם - הרפּואה עלּֿפי עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהּמנהיג
עֹוׂשין בנים לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּכל
על יׂשים אּלא טֹובה; ּדר זֹו אין לצרּכֹו, ועמלין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמלאכּתֹו
לדעת יׁשרה נפׁשֹו ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם גּופֹו ׁשּיהא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּבֹו,

ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה'; רעב11את והּוא ּבחכמֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לֹו ׁשּיהיה לּבֹו, על ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוחֹולה
זֹו ּבדר המהּל נמצא ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבן,
ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא ּבׁשעה אפּלּו ּתמיד, הּׁשם את עֹובד ימיו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל
ׁשּימצא ּכדי ּבּכל ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני ׁשּבֹועל, ּבׁשעה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
ּבׁשעה ואפּלּו ה'. את לעבד ׁשלם גּופֹו ׁשּיהיה עד ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹצרכיו,

לדעת יׁשן אם - יׁשן וינּוח12ׁשהּוא עליו ּדעּתֹו ׁשּתנּוח ּכדי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
חֹולה והּוא ה' את לעבד יּוכל ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹּגּופֹו,
זה ענין ועל הּוא. ּברּו לּמקֹום עבֹודה ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת -ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "וכל ואמרּו: חכמים והּוא13צּוּו ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָ
דעהּו ּדרכי "ּבכל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ייּׁשר14ׁשאמר והּוא ְְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

."ְֶֹֹארחתי

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשהרי‡. הּוא, הּׁשם מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף והיֹות ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהֹואיל
- חֹולה והּוא הּבֹורא מידיעת ּדבר ידע אֹו ׁשּיבין אפׁשר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאי
את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם להרחיק צרי ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָלפיכ
ואּלּו והּמחלימים, הּמברין ּבדברים עצמֹו ּולהנהיג ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָהּגּוף,
יׁשּתה ולא רעב, ּכׁשהּוא אּלא אדם יאכל לא לעֹולם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹהן:
אּלא אחד, רגע אפּלּו נקביו יׁשהא ואל צמא. ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
מּיד. יעמד רגליו, את להס אֹו להׁשּתין ׁשּצרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכלֿזמן

רביע·. ּכמֹו יפחת אּלא כרסֹו, ׁשּתתמּלא עד אדם יאכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
ּומזּוג מעט, אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹמׂשבעתֹו.
ּׁשהּוא מה ׁשֹותה ּבמעיו, להתעּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּביין.
ּכׁשּיתעּכל ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹצרי
יהיה ׁשּמא יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּמזֹון.
עד אכילה, קדם ׁשּיל עד אדם יאכל לא לנקביו. ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹצרי
אחר. ּביגע יתיּגע אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיתחיל
ׁשּיתחיל עד ּבּבקר, יֹום ּכל וייגע גּופֹו יעּנה ּדבר: ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכללֹו
ואם ואֹוכל. נפׁשֹו, ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹּגּופֹו
מעט ׁשֹוהה ואחרּֿכ טֹוב, זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָרחץ

ְֵואֹוכל.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה).2) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר והשלילה, הצמצום יא.).3)לצד א).4)(תענית הלכה ט, פרק נדרים אמר5)(ירושלמי,
יא.). (תענית חוטא נקרא: בתענית היושב עליו?6)שמואל: חרב שעולמו משומם כאיש תהיה ומנהיגו.7)למה העולם בורא

הבורא.8) ידיעת התכלית: להשגת כאמצעי מכּוון ברותחים9)הכל לשתייה חומר מין יעשו באש הקלויים שמשורשיו צמח מין ְָ
ב). משנה א, פרק (כלאיים במשנה ונזכר בלע"ז) האנושי.10)(ציקורי המין תחילה.12)וישכיל.11)קיום במחשבה בכוונה,

לתלמידיו:13) אומר היה למרחץ הולך וכשהיה לשםֿשמים. היו מעשיו שכל טז.). (ביצה הלל על אמרו וכך יב). ב, פרק (אבות
יאמר המרובה את המחזיק מועט שהוא לשםֿשמים", יהיו מעשיך "וכל זה: מאמר על לד). (ויקראֿרבה, מצוה לקיים הולך הנני
שחיבורים ועצום גדול עניין הביע מלים שבקוצר זה, מאמר "כשתבחן ה): פרק פרקים" ("שמונה אבות למסכת בהקדמתו רבינו

ספק". בלי אלוקי בכוח שנאמר תדע - השלימוהו ולא בו חיברו בה?14)שלמים תלויים תורה גופי שכל קטנה, פרשה איזוהי
סג.). (ברכות דעהו" דרכיך "בכל חכם.1)- תלמיד בה שידור בעיר שיהיו צריך דברים כמה הבריאות; אור ישכון דרך באיזה
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ׂשמאל.‚. על יּטה אֹו ּבמקֹומֹו יׁשב אדם, ּכׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלעֹולם
יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו. הּמזֹון ׁשּיתעּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד

וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,
ליׁשן„. לאדם לֹו ּדי ׁשעֹות. עׂשריםֿוארּבע - והּלילה ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹהּיֹום

ּכדי הּלילה, ּבסֹוף ויהיּו ׁשעֹות, ׁשמֹונה ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשליׁשן,
ׁשעֹות, ׁשמֹונה הּׁשמׁש ׁשּתעלה עד ׁשנתֹו מּתחּלת ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּתהיה

הּׁשמׁש. ׁשּתעלה קדם מּמּטתֹו עֹומד ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹונמצא
צּדֹו;‰. על אּלא ערּפֹו, על ולא ּפניו על לא אדם, ייׁשן ְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹלא

ימין. צד על הּלילה ּובסֹוף ׂשמאל, צד על הּלילה ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָֹּבתחּלת
ׁשלׁש ּכמֹו אכילה אחר ימּתין אּלא לאכילה, סמּו ייׁשן ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹולא

ּבּיֹום. ייׁשן ולא ׁשעֹות. ארּבע ְְִַַַַָֹאֹו
.Âּותאנים ענבים ּכגֹון ּבניֿמעים, את המׁשלׁשלין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּדברים

מלפפֹונֹות ּומיני הּקּׁשּואים ּומיני ואבּטיחים ואּגסים ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָותּותים
עם יערבם ולא אכילה, קדם ּבּתחּלה האדם אֹותם אֹוכל -ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹ
ואֹוכל העליֹון, מּבטן ׁשּיצאּו עד מעט ׁשֹוהה אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמזֹון,
רּמֹונים ּכגֹון ּבניֿמעים, את ׁשּמאּמצין ּודברים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָמזֹונֹו.
למזֹונֹו, ּתכף אֹותן אֹוכל ּוקרּוׂשטֹומֹולין, ותּפּוחים ְְְְְִִִִִֵֵֶַָּופריׁשים

מהן. לאכל ירּבה ְְֱֵֶֶֶַֹֹולא
.Êאֹוכל ּכאחד, ּובׂשרּֿבהמה ּבׂשרֿעֹוף לאכל אדם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּירצה

ּבּתחּלה אֹוכל - ּובׂשרֿעֹוף ּביצים וכן העֹוף; ּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבּתחּלה
ּבּתחּלה אֹוכל - גּסה ּבהמה ּובׂשר דּקה ּבהמה ּבׂשר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּביצים;
הּכבד. ּומאחר הּקל, ּדבר אדם יקּדים לעֹולם ּדּקה. ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָָּבׂשר

.Áירּבה ולא הּקרים, מאכלים אֹוכל החּמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּבימֹות
מאכלים אֹוכל הּגׁשמים ּובימֹות החמץ. את ואֹוכל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבתבלים,
ּומן החרּדל מן מעט ואֹוכל ּבתבלים, ּומרּבה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהחּמים,
הּקרים ּבּמקֹומֹות ועֹוׂשה הֹול זֹו ּדר ועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהחלּתית.

לֹו. הראּוי - ּומקֹום מקֹום ּבכל החּמים, ְְִַַַָָָָָּובּמקֹומֹות
.Ëלאדם וראּוי מאד, עד ּביֹותר רעים ׁשהם מאכלֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיׁש

הּמלּוחים הּגדֹולים, הּדגים ּכגֹון לעֹולם, לאכלן ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹׁשּלא
ּופטרּיֹות, והּכמהין היׁשנה, הּמלּוחה והּגבינה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָהיׁשנים,
ׁשּנדף עד ׁשּׁשהה ותבׁשיל מּגּתֹו, ויין הּיׁשן, הּמליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבׂשר
אּלּו הרי - ּביֹותר מר אֹו רע ׁשריחֹו מאכל ּכל וכן ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָריחֹו,
אינן אבל רעים, ׁשהן מאכלֹות ויׁש סםֿהּמות. ּכמֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלּגּוף

הראׁשֹו מהןּכמֹו לאכל ׁשּלא לאדם ראּוי לפיכ לרע. נים ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
מזֹונֹו להיֹות עצמֹו ירּגיל ולא הרּבה; ימים ואחר מעט, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹאּלא
ּגדֹולים, ּדגים ּכגֹון: ּתמיד, מזֹונֹו עם לאכלן אֹו ְְְְְִִִִֵֶָָָָמהם,
ׁשעֹות, עׂשריםֿוארּבע ׁשּנחלב אחר ׁשּׁשהא וחלב ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּוגבינה,
והעדׁשים והּפֹול ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ׁשורים ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָּובׂשר
והחציר והּכרּוב מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים ולחם ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָוהּסּפיר,
רעים מאכלים אּלּו ּכל - והּצנֹון והחרּדל והּׁשּומים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָוהּבצלים
מאד, עד מעט אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין ְְֱֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהם,
ּכלל. מהן יאכל לא החּמה ּבימֹות אבל הּגׁשמים; ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּובימֹות
החּמה ּבימֹות לא לאכלן, ראּוי אין ּבלבד, והעדׁשים ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹוהּפֹול
החּמה. ּבימֹות מהן אֹוכלין והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹולא

.Èעֹוף והם: אּלּו, ּכמֹו ואינן רעים, ׁשהם מאכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָויׁש
אֹו ּבׁשמן, קלּוי ולחם והּתמרים, הּקטּנים, ּובניֿיֹונה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמים,
ׁשּלא עד ּכלֿצרּכּה, אֹותּה ׁשּנּפּו והּסלת ּבׁשמן, ׁשּנּלֹוׁש ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלחם

להרּבֹות ראּוי אין - והּמּוריס והּציר מרסן, ריח בּה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֻנׁשארה
יּמׁש ולא יצרֹו, את וכֹובׁש חכם ׁשהּוא ואדם אּלּו. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמאכלֹות
נצר אם אּלא ּכלּום, הּנזּכרים מן יאכל ולא ּתאותֹו, ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹאחר

גּבֹור. זה הרי - לרפּואה ְֲִִֵֶֶָָלהם
.‡Èירּבה ולא האילנֹות; מּפירֹות עצמֹו אדם ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלעֹולם

קדם אבל רטּבים. לֹומר צרי ואין יבׁשין, ואפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמהן,
החרּובים וכן לּגּוף. ּכחרבֹות הן הרי ּכלֿצרּכן, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיתּבּׁשלּו
אֹוכלין ואין רעים, - החמּוצין הּפרֹות וכל לעֹולם. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָרעים
והּתאנים החּמים. ּובּמקֹומֹות החּמה, ּבימֹות מעט אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמהן
יבׁשין; ּבין רטּבין, ּבין - טֹובים לעֹולם והּׁשקדים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻוהענבים
אףֿעלּֿפי אכילתם, יתמיד ולא צרּכֹו; ּכל מהם אדם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹואֹוכל

האילנֹות. ּפרי מּכל טֹובים ְִִִִֵֶָָָׁשהם
.·Èוכלֿׁשּכן לּזקנים, ויפה לּקטּנים רע - והּיין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּדבׁש

ׁשני החּמה ּבימֹות לאכל אדם וצרי הּגׁשמים. ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבימֹות
הּגׁשמים. ּבימֹות אֹוכל ּׁשהּוא מה ְְִִִֵֵֶַַָׁשליׁשי

.‚Èויהיה ימיו, ּכל רפין מעיו ׁשּיהיּו אדם, יׁשּתּדל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלעֹולם
ּכלֿזמן ּברפּואה: ּגדֹול ּכלל וזה מעט. לׁשלׁשּול ְְְְְְְִֶַַָָָָָָקרֹוב
ּובּמה ּבאים. רעים חלאים - ּבקׁשי יֹוצא אֹו נמנע ְְְֳִִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשהרעי
יאכל - בחּור היה אם מעט? יתאּמצּו אם מעיו אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹירּפה
ּובמּוריס ּבׁשמןֿזית מתּבלין ׁשלּוקים מלּוחים ּבּבקר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּבקר
כרּוב, אֹו ּתרדין ׁשל מיֿׁשלק יׁשּתה אֹו פת; ּבלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹּובמלח
מזּוג דבׁש יׁשּתה - זקן היה ואם ומלח. ּומּוריס ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשמןֿזית
ואחרּֿכ ׁשעֹות, ארּבע ּכמֹו ויׁשהא ּבּבקר, חּמים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹּבמים
ארּבעה אֹו ׁשלׁשה אֹו אחד יֹום ּכן ויעׂשה סעּודתֹו. ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹיאכל

מעיו. ׁשּירּפּו עד ,לכ צרי אם ְְִִִִֵֶַָָָָימים,
.„Èׁשאדם ּכלֿזמן הּגּוף: ּבבריאּות אמרּו אחר ּכלל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָועֹוד

ּבא חלי אין - רפין ּומעיו ׂשבע, ואינֹו הרּבה, ויגע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹמתעּמל
הרעים. מאכלֹות אֹוכל ואפּלּו מתחּזק, וכחֹו ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹעליו

.ÂËמי אֹו מתעּמל, ואינֹו לבטח יֹוׁשב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָוכל
מאכלֹות אכל אפּלּו - קׁשין ׁשּמעיו מי אֹו נקביו, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמׁשהא
יהיּו ימיו ּכל - הרפּואה עלּֿפי עצמֹו וׁשמר ְְְְִִִַַַָָָָָָטֹובים
ּכמֹו - אדם ּכל לגּוף גּסה ואכילה ּתׁשׁש. וכחֹו ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹמכאֹובים
ׁשּבאים החלאים ורב החלאים. לכל עּקר והּוא ְְְֳֳִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹסםֿהּמות,

מּפניעל אֹו רעים, מאכלים מּפני אֹו אּלא אינם האדם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
מּמאכלים אפּלּו גּסה, אכילה ואֹוכל בטנֹו ממּלא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
ּולׁשֹונֹו, ּפיו "ׁשמר ּבחכמתֹו: אמר ׁשּׁשלמה הּוא ְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹטֹובים.
רע מאכל מּלאכל ּפיו ׁשֹומר - ּכלֹומר נפׁשֹו"; מּצרֹות ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשמר

ּבצרכיו. אּלא מּלדּבר ּולׁשֹונֹו מּלׂשּבע, ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאֹו
.ÊËימים מּׁשבעה לּמרחץ אדם ׁשּיּכנס - הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּדר

רעב, כׁשהּוא ולא לאכילה, סמּו יּכנס ולא ימים. ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשבעה
ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל ורֹוחץ להתעּכל. הּמזֹון ּכׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
נכוה ׁשהּגּוף ּבחּמין - ּבלבד וראׁשֹו ּבהן; נכוה הּגּוף ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשאין
מן ּבפֹוׁשרין ואחרּֿכ ּבפֹוׁשרין, ּגּופֹו ירחץ ואחרּֿכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָּבהן.
לא מים, ראׁשֹו על יעבר ולא ּבצֹונן. ׁשּירחץ עד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹֹֹֹהּפֹוׁשרין,
ולא הּגׁשמים. ּבימֹות ּבצֹונן ירחץ ולא צֹונן. ולא ְְְְְְְִִִִֵֵַַָֹֹֹפֹוׁשרין
אּלא ּבּמרחץ, יארי ולא ּגּופֹו. ּכל ויפר ׁשּיּזיע עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹירחץ
ׁשּיּכנס קדם עצמֹו ּובֹודק ויצא. יׁשּתּטף ּגּופֹו, ויפר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכׁשּיּזיע
ּבֹודק וכן לנקביו. צרי יהא ׁשּמא ׁשּיצא, ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּמרחץ
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ּבעילה וקדם אכילה, ואחר אכילה קדם ּתמיד עצמֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאדם
ויתעּמל, ׁשּייגע ואחר ויתעּמל ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹואחר

עׂשרה. - הּכל ּובׁשעּור ׁשּייׁשן). (ואחר ׁשּייׁשן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹוקדם
.ÊÈראׁשֹו ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ, מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכׁשּיצא

ּבימֹות ואפּלּו קרה; רּוח ּבֹו תׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹּבּבית
נפׁשֹו ׁשּתתיּׁשב עד ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהחּמה
מעט יׁשן ואם יאכל. ואחרּֿכ החמימּות, ותסּור ּגּופֹו ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹוינּוח
ולא מאד. יפה זה הרי - אכילה קדם הּמרחץ מן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּכׁשּיצא
ׁשּלא לֹומר צרי ואין הּמרחץ, מן ּבצאתֹו קרים מים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׁשּתה
יכֹול ואינֹו הּמרחץ, מן ּכׁשּיצא צמא ואם ּבּמרחץ. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׁשּתה
ס ואם ויׁשּתה. בדבׁש אֹו ּביין הּמים יערב - עצמֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלמנע
זה הרי - ׁשּיׁשּתּטף אחר הּגׁשמים ּבימֹות ּבּמרחץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבׁשמן

טֹוב.
.ÁÈאם אּלא יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז אדם ירּגיל ְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא

ולא החּמה בימֹות לא יּקיז, ולא ּביֹותר. לֹו צרי ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹֹיהיה
תׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי מעט אּלא הּגׁשמים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָבימֹות
ּדם, אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹּומאחר
ּביֹום ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא בּיֹום, ּבֹו לּמרחץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹויּכנס
מּמה ּפחֹות ההּקזה ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר מן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּיבא
ולא יתעּמל ולא ייגע ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח רגיל. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹּׁשהּוא

ְֵַיטּיל.
.ËÈוכל העינים. ּומאֹור וחּייו הּגּוף ּכח היא ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשכבתֿזרע

הּוא אֹובדים. וחּייו כלה וכחֹו ּכלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
ּכל ."חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאמר
ועיניו ּתׁשׁש, וכחֹו עליו, קֹופצת זקנה ּבבעילה, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהּׁשטּוף
וגּבֹות ראׁשֹו ּוׂשער ּומּׁשחיֹו, מּפיו נֹודף רע וריח ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹּכהֹות,
רגליו ּוׂשער וׁשחיֹו זקנֹו ּוׂשער נֹוׁשרֹות, עיניו וריסי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָעיניו
עליו. ּבאים מאּלּו חּוץ כאבים והרּבה נֹופלֹות, ׁשּניו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָרבה;
חלאים, ּבׁשאר מת מאלף אחד הרֹופאים: חכמי ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאמרּו
ּבדבר להּזהר אדם צרי לפיכ הּתׁשמיׁש. מרב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוהאלף
גּופֹו ּכׁשּימצא אּלא יבעל, ולא ּבטֹובה. לחיֹות רצה אם ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹזה,
לדעּתֹו, ׁשּלא הרּבה מתקּׁשה והּוא ּביֹותר, וחזק ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבריא
כבד וימצא ּכׁשהיה, ּבֹו והּקּׁשּוי אחר, לדבר עצמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומּסיח
- חם ּובׂשרֹו נמׁשכים הּביצים חּוטי ּוכאּלּו ּולמּטה, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָמּמתניו

א יבעל לא ׁשּיבעל. לֹו ּורפּואה לבעל, צרי והּואזה דם ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ויבּדק ׁשּבמעיו. הּמזֹון ׁשּיתעּכל אחר אּלא רעב, ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׂשבע,
ולא מעּמד יבעל ולא ּבעילה. ולאחר ּבעילה קדם ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹֹֻנקביו
ולא לּמרחץ, ׁשּיּכנס בּיֹום ולא ּבביתֿהּמרחץ, ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻמיּׁשב,
לא ,הּדר מן ביאה אֹו לּדר יציאה ּביֹום ולא הּקזה, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּביֹום

לאחריהם. ולא ְְְֲִֵֵֶֶַֹלפניהם
.Î,לֹו ערב אני - ׁשהֹורינּו אּלּו ּבדרכים עצמֹו הּמנהיג ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּכל

ואינֹו וימּות, הרּבה ׁשּיזקין עד ימיו, ּכל חלי לידי בא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
ימיו. ּכל ּבריֹו על ועֹומד ׁשלם גּופֹו ויהיה לרֹופא, ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻצרי
רגיל היה אם אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע גּופֹו היה ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאּלאֿאםּֿכן

ּתבא אם אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָֹּבמנהג
לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר ֶֶֶַַַַַָָֹמּכת

.‡Îלנהג ראּוי אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכל
מאבריו ׁשאחד מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא; אּלא ֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן
אחד לכל יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחֹולה,
ּבספר ׁשּיתּבאר ּכמֹו חליֹו, ּכפי והנהגֹות אחרים ּדרכים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

חלי. ּתחּלת - וסת וׁשּנּוי ְְְִִִֶֶַָֹהרפּואֹות.
.·Î,החֹולה ואחד הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל

זה, ּבפרק ׁשּנאמרּו האּלּו הּדרכים מּכל לזּוז לֹו ראּוי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאין
מביא. טֹובה לאחרית מהן אחד ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּכל

.‚Îּתלמידֿחכם אין האּלּו, דברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּכל
ּוביתֿהּמרחץ, ואּמן, רֹופא, הן: ואּלּו ּבתֹוכּה, לדּור ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָֻרּׁשאי
ּוביתֿהּכנסת, ּומעין, נהר ּכגֹון מצּויין, ּומים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּוביתֿהּכּסא,
מּכים ּוביתּֿדין וגּבאיֿצדקה, ולבלר, ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּומלּמד

ְְִוחֹובׁשים.

חמיׁשי 1ּפרק
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ּבהם‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ׁשהחכם ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכׁשם
ּבמאכלֹו - ּבמעׂשיו נּכר ׁשּיהיה צרי ּכ העם, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָמּׁשאר
ּובהּלּוכֹו, ּובדּבּורֹו, צרכיו, ּובעׂשּית ּובבעילתֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו,
ּכל ויהיּו ּובמּתנֹו. ּובמׂשאֹו ּדבריו, ּובכלּכּול ְְְְְְְְְִִַַַָָָָָּובמלּבּוׁשֹו,
ּתלמידֿחכם ּכיצד? ּביֹותר. ּומתּקנים נאים האּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּמעׂשים
ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל אֹוכל אּלא גרּגרן, יהיה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא
ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא גּסה, אכילה מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹיאכל
ועליהם ּכרסם; ׁשּתּפח עד ּומׁשּתה מּמאכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמתמּלאין
- חּגיכם" ּפרׂש ּפניכם על פרׁש "וזריתי ּבּקּבלה: ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמפרׁש
ּכל ועֹוׂשין וׁשֹותין ׁשאֹוכלין בניֿאדם אּלּו חכמים: ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָאמרּו
נמּות", מחר ּכי וׁשתֹו "אכֹול האֹומרים: והם ּכחּגים, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָימיהם
הּכתּוב ׁשּגּנה הם אּלּו וׁשלחנֹות הרׁשעים. מאכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻוזהּו
אבל מקֹום". ּבלי צֹואה, קיא מלאּו ׁשלחנֹות ּכל "ּכי ְְְְֲִִִַָָָָָָָֻואמר:
מּמּנּו ואֹוכל ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא אֹוכל אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהחכם
לׂשבע אכל "צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ודּיֹו. חּייו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹּכדי

ְַנפׁשֹו".
אּלא·. יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכׁשהחכם

מּפני אּלא בּׁשּוק, ולא ּבחנּות יאכל ולא ׁשלחנֹו. על ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹֹֻּבביתֹו
אצל יאכל ולא הּברּיֹות. ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות, אֹותן על ולא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמיֿהארץ,
ולא החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל

ּב אּלא אחרים. סעּודתמּׁשל ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל סעּודה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבת ׁשּנׂשא תלמידֿחכם ׁשּיהיה והּוא, ונׂשּואין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָארּוסין
אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים והּצּדיקים ְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֹּתלמידֿחכם.

ׁשּלהן. ׁשאינּה ְִֵֶֶֶָָָמּסעּודה
אכילה‚. לׁשרֹות ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, ׁשֹותה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשהחכם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיהא1) חכם; תלמיד ומתנו.התנהגות ובמשאו בדיבורו, במעשיו, ניכר
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ּבעילה וקדם אכילה, ואחר אכילה קדם ּתמיד עצמֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאדם
ויתעּמל, ׁשּייגע ואחר ויתעּמל ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹואחר

עׂשרה. - הּכל ּובׁשעּור ׁשּייׁשן). (ואחר ׁשּייׁשן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹוקדם
.ÊÈראׁשֹו ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ, מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכׁשּיצא

ּבימֹות ואפּלּו קרה; רּוח ּבֹו תׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹּבּבית
נפׁשֹו ׁשּתתיּׁשב עד ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהחּמה
מעט יׁשן ואם יאכל. ואחרּֿכ החמימּות, ותסּור ּגּופֹו ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹוינּוח
ולא מאד. יפה זה הרי - אכילה קדם הּמרחץ מן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּכׁשּיצא
ׁשּלא לֹומר צרי ואין הּמרחץ, מן ּבצאתֹו קרים מים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׁשּתה
יכֹול ואינֹו הּמרחץ, מן ּכׁשּיצא צמא ואם ּבּמרחץ. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׁשּתה
ס ואם ויׁשּתה. בדבׁש אֹו ּביין הּמים יערב - עצמֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלמנע
זה הרי - ׁשּיׁשּתּטף אחר הּגׁשמים ּבימֹות ּבּמרחץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבׁשמן

טֹוב.
.ÁÈאם אּלא יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז אדם ירּגיל ְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא

ולא החּמה בימֹות לא יּקיז, ולא ּביֹותר. לֹו צרי ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹֹיהיה
תׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי מעט אּלא הּגׁשמים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָבימֹות
ּדם, אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹּומאחר
ּביֹום ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא בּיֹום, ּבֹו לּמרחץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹויּכנס
מּמה ּפחֹות ההּקזה ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר מן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּיבא
ולא יתעּמל ולא ייגע ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח רגיל. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹּׁשהּוא

ְֵַיטּיל.
.ËÈוכל העינים. ּומאֹור וחּייו הּגּוף ּכח היא ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשכבתֿזרע

הּוא אֹובדים. וחּייו כלה וכחֹו ּכלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
ּכל ."חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאמר
ועיניו ּתׁשׁש, וכחֹו עליו, קֹופצת זקנה ּבבעילה, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהּׁשטּוף
וגּבֹות ראׁשֹו ּוׂשער ּומּׁשחיֹו, מּפיו נֹודף רע וריח ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹּכהֹות,
רגליו ּוׂשער וׁשחיֹו זקנֹו ּוׂשער נֹוׁשרֹות, עיניו וריסי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָעיניו
עליו. ּבאים מאּלּו חּוץ כאבים והרּבה נֹופלֹות, ׁשּניו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָרבה;
חלאים, ּבׁשאר מת מאלף אחד הרֹופאים: חכמי ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאמרּו
ּבדבר להּזהר אדם צרי לפיכ הּתׁשמיׁש. מרב - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוהאלף
גּופֹו ּכׁשּימצא אּלא יבעל, ולא ּבטֹובה. לחיֹות רצה אם ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹזה,
לדעּתֹו, ׁשּלא הרּבה מתקּׁשה והּוא ּביֹותר, וחזק ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבריא
כבד וימצא ּכׁשהיה, ּבֹו והּקּׁשּוי אחר, לדבר עצמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומּסיח
- חם ּובׂשרֹו נמׁשכים הּביצים חּוטי ּוכאּלּו ּולמּטה, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָמּמתניו

א יבעל לא ׁשּיבעל. לֹו ּורפּואה לבעל, צרי והּואזה דם ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ויבּדק ׁשּבמעיו. הּמזֹון ׁשּיתעּכל אחר אּלא רעב, ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׂשבע,
ולא מעּמד יבעל ולא ּבעילה. ולאחר ּבעילה קדם ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹֹֻנקביו
ולא לּמרחץ, ׁשּיּכנס בּיֹום ולא ּבביתֿהּמרחץ, ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻמיּׁשב,
לא ,הּדר מן ביאה אֹו לּדר יציאה ּביֹום ולא הּקזה, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּביֹום

לאחריהם. ולא ְְְֲִֵֵֶֶַֹלפניהם
.Î,לֹו ערב אני - ׁשהֹורינּו אּלּו ּבדרכים עצמֹו הּמנהיג ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּכל

ואינֹו וימּות, הרּבה ׁשּיזקין עד ימיו, ּכל חלי לידי בא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
ימיו. ּכל ּבריֹו על ועֹומד ׁשלם גּופֹו ויהיה לרֹופא, ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻצרי
רגיל היה אם אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע גּופֹו היה ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאּלאֿאםּֿכן

ּתבא אם אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָֹּבמנהג
לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר ֶֶֶַַַַַָָֹמּכת

.‡Îלנהג ראּוי אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכל
מאבריו ׁשאחד מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא; אּלא ֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן
אחד לכל יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחֹולה,
ּבספר ׁשּיתּבאר ּכמֹו חליֹו, ּכפי והנהגֹות אחרים ּדרכים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

חלי. ּתחּלת - וסת וׁשּנּוי ְְְִִִֶֶַָֹהרפּואֹות.
.·Î,החֹולה ואחד הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל

זה, ּבפרק ׁשּנאמרּו האּלּו הּדרכים מּכל לזּוז לֹו ראּוי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאין
מביא. טֹובה לאחרית מהן אחד ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּכל

.‚Îּתלמידֿחכם אין האּלּו, דברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּכל
ּוביתֿהּמרחץ, ואּמן, רֹופא, הן: ואּלּו ּבתֹוכּה, לדּור ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָֻרּׁשאי
ּוביתֿהּכנסת, ּומעין, נהר ּכגֹון מצּויין, ּומים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּוביתֿהּכּסא,
מּכים ּוביתּֿדין וגּבאיֿצדקה, ולבלר, ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּומלּמד

ְְִוחֹובׁשים.

חמיׁשי 1ּפרק
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ּבהם‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ׁשהחכם ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכׁשם
ּבמאכלֹו - ּבמעׂשיו נּכר ׁשּיהיה צרי ּכ העם, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָמּׁשאר
ּובהּלּוכֹו, ּובדּבּורֹו, צרכיו, ּובעׂשּית ּובבעילתֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו,
ּכל ויהיּו ּובמּתנֹו. ּובמׂשאֹו ּדבריו, ּובכלּכּול ְְְְְְְְְִִַַַָָָָָּובמלּבּוׁשֹו,
ּתלמידֿחכם ּכיצד? ּביֹותר. ּומתּקנים נאים האּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּמעׂשים
ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל אֹוכל אּלא גרּגרן, יהיה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא
ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא גּסה, אכילה מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹיאכל
ועליהם ּכרסם; ׁשּתּפח עד ּומׁשּתה מּמאכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמתמּלאין
- חּגיכם" ּפרׂש ּפניכם על פרׁש "וזריתי ּבּקּבלה: ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמפרׁש
ּכל ועֹוׂשין וׁשֹותין ׁשאֹוכלין בניֿאדם אּלּו חכמים: ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָאמרּו
נמּות", מחר ּכי וׁשתֹו "אכֹול האֹומרים: והם ּכחּגים, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָימיהם
הּכתּוב ׁשּגּנה הם אּלּו וׁשלחנֹות הרׁשעים. מאכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻוזהּו
אבל מקֹום". ּבלי צֹואה, קיא מלאּו ׁשלחנֹות ּכל "ּכי ְְְְֲִִִַָָָָָָָֻואמר:
מּמּנּו ואֹוכל ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא אֹוכל אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהחכם
לׂשבע אכל "צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ודּיֹו. חּייו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹּכדי

ְַנפׁשֹו".
אּלא·. יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכׁשהחכם

מּפני אּלא בּׁשּוק, ולא ּבחנּות יאכל ולא ׁשלחנֹו. על ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹֹֻּבביתֹו
אצל יאכל ולא הּברּיֹות. ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות, אֹותן על ולא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמיֿהארץ,
ולא החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל

ּב אּלא אחרים. סעּודתמּׁשל ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל סעּודה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבת ׁשּנׂשא תלמידֿחכם ׁשּיהיה והּוא, ונׂשּואין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָארּוסין
אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים והּצּדיקים ְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֹּתלמידֿחכם.

ׁשּלהן. ׁשאינּה ְִֵֶֶֶָָָמּסעּודה
אכילה‚. לׁשרֹות ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, ׁשֹותה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשהחכם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיהא1) חכם; תלמיד ומתנו.התנהגות ובמשאו בדיבורו, במעשיו, ניכר



zercפו zekld - oqip 'b iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּומפסיד ּומגּנה, חֹוטא זה הרי הּמׁשּתּכר, וכל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּבמעיו.
את חּלל זה הרי עּמיֿהארץ, ּבפני נׁשּתּכר ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחכמתֹו.
אם אּלא מעט, ואפּלּו ּבּצהרים, יין לׁשּתֹות ואסּור ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשם.
אינּה האכילה ּבכלל ׁשהיא ׁשהּׁשתּיה האכילה; ּבכלל ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה

הּמזֹון. ׁשּלאחר מּיין אּלא נזהרין ואין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּכרת.
לֹו„. ראּוי - ּתמיד לֹו מּתרת אדם ׁשל ׁשאׁשּתֹו ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻאףֿעלּֿפי

אצל מצּוי יהא ולא ּבקדּׁשה, עצמֹו ׁשּינהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלתלמידֿחכם
ּבֹו יׁש אם לליליֿׁשּבת, מּליליֿׁשּבת אּלא ּכּתרנגֹול, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו
הּלילה, ּבתחּלת יסּפר לא - עּמּה מסּפר ּוכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹּכח.
רעב, ּכׁשהּוא הּלילה ּבסֹוף ולא מלא, ּובטנֹו ׂשבע ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשהּוא
יקל ולא ׁשּבמעיו. הּמזֹון ּכׁשּיתעּכל הּלילה, ּבאמצע ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּבינֹו ואפּלּו הבאי, ּבדברי ּפיו את ינּבל ולא ּביֹותר, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹראׁשֹו
- ׂשחֹו" מה לאדם "ּומּגיד ּבּקּבלה: אֹומר הּוא הרי ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָלבינּה.
עתיד לאׁשּתֹו אדם ׁשּבין קּלה ׂשיחה אפּלּו חכמים: ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמרּו
ולא ׁשּכֹורים לא ׁשניהם, יהיּו ולא הּדין. את עליה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלּתן
ולא יׁשנה. תהיה ולא מהן. אחד ולא עצּבנים, ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹעצלנים
ׁשניהם ברצֹון אּלא רֹוצה, אינּה והיא אֹותּה ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹיאנס
נפׁשּה, ׁשּתתיּׁשב ּכדי עּמּה, מעט ויׂשחק יסּפר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּובׂשמחתם.

מּיד. ויפרׁש בעּזּות ולא ּבבּוׁשה ְְְְְְְִִִַַָָֹויבעל
עצמֹו‰. וטהר נפׁשֹו ׁשּקּדׁש לֹו די לא - זה מנהג הּנֹוהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכל

ּובּיׁשנים, נאים יהיּו ּבנים, לֹו היּו ׁשאם אּלא ּדעֹותיו, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָותּקן
העם ׁשאר ּבמנהגֹות הּנֹוהג וכל ולחסידּות. לחכמה ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָראּויין

העם. אֹותם ּכמֹו ּבנים לֹו יהיּו - ּבחׁש ְְְִִִֶַַָָָָההֹולכים
.Âלא ּבעצמן. ּתלמידיֿחכמים נֹוהגים ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹצניעּות

ׁשּיּכנס ּבׁשעה ואפּלּו גּופן. ולא ראׁשן יתּגּלּו ולא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹיתּבּזּו,
ולא ׁשּיׁשב. עד בגדיו יגּלה ולא צנּוע, יהא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלביתֿהּכּסא,
מחדר, לפנים חדר ויּכנס אדם. מּכל ויתרחק ּבימין. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיקּנח
הּגדר אחֹורי נפנה ואם ונפנה. הּמערה, מן לפנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמערה
ואם נתעּטׁש. אם קֹולֹו חברֹו יׁשמע ׁשּלא ּכדי יתרחק -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
ולא ּפרּועֹו. חברֹו יראה ׁשּלא ּכדי ירחיק - ּבבקעה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹנפנה
ׁשּנֹוהג ּוכדר ּגדֹול. לצר אפּלּו נפנה, ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹידּבר
ילּמד ּולעֹולם ּבּלילה. נֹוהג ּכ ּבביתֿהּכּסא, ּבּיֹום ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָצניעּות
ׁשּלא ּכדי ּבלבד, וערבית ׁשחרית להּפנֹות עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹאדם

ְִֵַיתרחק.
.Êּכבהמֹות ּדּבּורֹו ּבׁשעת וצֹווח צֹועק יהא לא ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֹּתלמידֿחכם

ּכל עם ּבנחת ּדּבּורֹו אּלא ּביֹותר, קֹולֹו יגּביּה ולא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹוחּיֹות.
ׁשּיראה עד יתרחק ׁשּלא יּזהר ּבנחת, ּוכׁשּידּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּברּיֹות.
ׁשּתהא ּכדי האדם, לכל ׁשלֹום ּומקּדים גּסיֿהרּוח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּכדברי
מסּפר לכףֿזכּות. האדם ּכל את ודן הימּנּו. נֹוחה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָרּוחן
ׁשלֹום. ורֹודף ׁשלֹום אֹוהב ּכלל. בגנּותֹו ולא חברֹו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹּבׁשבח
- לאו ואם אֹומר, - ונׁשמעים מֹועילים ׁשּדבריו רֹואה ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָאם
לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו; ּבׁשעת חברֹו ירּצה לא ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹֹׁשֹותק.
ולא וינּוח; ּדעּתֹו ׁשּתתקרר עד ׁשּנדר, ּבׁשעה נדרֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
עד בהּול ׁשהּוא מּפני לפניו, מּוטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָינחמּנּו

ּבׁשעתׁשּיקּבר לחברֹו יראה ולא באּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ולא ּבדּבּורֹו, יׁשּנה ולא מּמּנּו. עיניו יעלים אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹקלקלתֹו,
ׁשל ּכללֹו בהן. וכּיֹוצא ׁשלֹום ּבדברי אּלא יגרע, ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיֹוסיף
חסדים ּבגמילּות אֹו חכמה ּבדברי אּלא מדּבר אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּדבר:

אׁשּתֹו היא ואפּלּו ּבּׁשּוק, אּׁשה עם יסּפר ולא בהן. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכּיֹוצא
בּתֹו. אֹו אחֹותֹו ֲִאֹו

.Áּכענין נטּוי, וגרֹון זקּופה ּבקֹומה ּתלמידֿחכם יל ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָֹלא
יהּל ולא עינים". ּומׂשּקרֹות ּגרֹון נטּויֹות "וּתלכנה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּכענין וגּסיֿהרּוח, הּנׁשים ּכמֹו ּבנחת, ּגּודל ּבצד ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָעקב
ולא ּתעּכסנה". ּוברגליהם ּתלכנה וטפֹוף הלֹו" ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
קֹומתֹו יכּפף ולא מׁשּגעים; ּכמנהג ּברׁשּותֿהרּבים, ְְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹֻירּוץ
עֹומד ׁשהּוא ּכמֹו למּטה, מסּתּכל אּלא חטֹוטרת; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכבעלי
ּגם ּבעסקיו. טרּוד ׁשהּוא ּכאדם ּבּׁשּוק ּומהּל ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָּבּתפּלה,
ׁשֹוטה אֹו הּוא ּובעלּֿדעה חכם אם נּכר אדם ׁשל ֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּמהלכֹו
הל ּכׁשהּסכל ּבּדר "וגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹוסכלֿוכן
עצמֹו על לּכל מֹודיע הּוא - הּוא" סכל לּכל ואמר חסר, ְְִִֵַַַַַַָָָָֹֹלּבֹו

סכל. ֶָָׁשהּוא
.Ëלֹו ואסּור ונקי; נאה מלּבּוׁש ּתלמידֿחכם, ְְְְְִִֶַַַָָָָָמלּבּוׁש

ילּבׁש, ולא בהן. וכּיֹוצא ׁשמנּונית אֹו ּכתם ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיּמצא
מסּתּכלין ׁשהּכל וארּגמן, זהב ּבגדי ּכגֹון מלכים, מלּבּוׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלא
אּלא לֹובׁשיו, את מבּזה ׁשהּוא ענּיים, מלּבּוׁש ולא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּבהם,
מּדיו, מּתחת נראה בׂשרֹו יהא ולא נאים. ּבינֹונים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבגדים
ולא ּבמצרים. ׁשעֹוׂשים ּביֹותר הּקּלים הּפׁשּתן ּבגדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּכמֹו
עד אּלא גּסיֿהרּוח, ּבגדי ּכמֹו הארץ על סחּובין בגדיו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיהיּו
יׁשלׁשל ולא אצּבעֹותיו. ראׁשי עד - ׁשּלֹו ּוביתֿיד ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעקבֹו,
אם ּבלבד ּבׁשּבת אּלא הרּוח, ּכגּסּות ׁשּנראה מּפני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָטּליתֹו,
עלּֿגּבי טלאי מטּלאים מנעלים ינעל ולא להחליף. לֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֻאין
היה אם מּתר, הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה, ּבימֹות ְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻטלאי
ולא מבׂשמים; ּבבגדים ולא לּׁשּוק, מבׂשם יצא לא ְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹֹֻֻעני.
ּכדי ּבבׂשם ּבׂשרֹו מׁשח אם אבל ּבׂשערֹו; ּבׂשם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹיׂשים
ּבּלילה, יחידי יצא לא וכן מּתר. הּזהמא, את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻלהעביר
אּלּו ּכל - לתלמּודֹו ּבֹו לצאת קבּוע זמן לֹו היה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּלאֿאםּֿכן

החׁשד. ְֲִֵַָמּפני
.Èוזן וׁשֹותה אֹוכל ּבמׁשּפט: ּדבריו מכלּכל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּתלמידֿחכם

עצמֹו על יטריח ולא והצלחתֹו, ממֹונֹו ּכפי אנׁשיֿביתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹאת
ּבׂשר אדם יאכל ׁשּלא ּבדרֿארץ, חכמים צּוּו מּדי. ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיֹותר
ּדּיֹו ּבׂשר". לאכל נפׁש תאּוה "ּכי ׁשּנאמר: לתאבֹון, ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
עׁשיר היה ואם לערבֿׁשּבת. מערבֿׁשּבת ּבׂשר לאכל ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלּבריא
לעֹולם ואמרּו: חכמים צּוּו אֹוכל. - יֹום ּבכל ּבׂשר לאכל ְְְְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֹּכדי
ּכראּוי - וילּבׁש ממֹונֹו, לפי לֹו הראּוי מן ּפחֹות אדם ְְְִִִַַָָָָָָָָֹיאכל

לֹו. הראּוי מן יֹותר - ּובניו אׁשּתֹו ויכּבד ְִִִֵֵַָָָָלֹו,
.‡Èהמפרנסת מלאכה אדם לֹו ׁשּיקּבע ּבעליֿדעה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדר

יׂשא ואחרּֿכ ּביתּֿדירה, יקנה ואחרּֿכ ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאֹותֹו
חּללֹו", ולא ּכרם נטע אׁשר האיׁש "מי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאּׁשה;
האיׁש "מי חנכֹו", ולא חדׁש בית ּבנה אׁשר האיׁש ְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָֹ"מי
מתחילין הּטּפׁשין, אבל לקחּה". ולא אּׁשה ארׂש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאׁשר
,ואחרּֿכ ּבית, יקנה ידֹו, ּתמצא אם ואחרּֿכ אּׁשה, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָלׂשא
הּצדקה. מן יתּפרנס אֹו אּמנּות, לבּקׁש יחזר ימיו, ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹֻּבסֹוף
ּתבנה", "ּבית תארׂש", "אּׁשה ּבּקללֹות: אֹומר הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
ׁשּלא ּכדי הפּוכין, מעׂשי יהיּו ּכלֹומר: ּתּטע", ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹ"ּכרם
לכל דוד "ויהי אֹומר: הּוא ּובּברכה .ּדרכי את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָתצליח

עּמֹו".ּדרכי וה' מׂשּכיל ו ְְִִַַָָ
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.·Èויטריח נכסיו, ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר לאדם לֹו ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָואסּור
ויקנה בית ולא בית, ויקנה ׂשדה ימּכר ולא הּברּיֹות. ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹעל
הּוא מֹוכר אבל ביתֹו. ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָמּטלטלין,
להצליח מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמּטלטלין
מעט להנֹות כּונתֹו תהיה ולא ּבּקּים; הּכלה ּולהחליף ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹנכסיו

הרּבה. ויפסיד מעט להנֹות אֹו ׁשעה, ְְְְְִִֵֵַַַָָָלפי
.‚Èאֹומר ּובאמּונה. ּבאמת - ּתלמידֿחכם ׁשל ּומּתנֹו ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמׂשאֹו

ונֹותן ּבחׁשּבֹון, עצמֹו על מדקּדק הן. הן ועל לאו לאו ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָעל
ּדמי ונֹותן עליהן. ידקּדק ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּומוּתר
יבא ולא קּבלן ולא ערב לא נעׂשה, ואינֹו לאלּתר; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹהּמּקח
ׁשּלא ּבמקֹום ּוממּכר מּקח ּבדברי עצמֹו מחּיב ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבהרׁשאה
ואם יׁשּנהּו. ולא ּבדּבּורֹו ׁשּיעמד ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹחּיבה
וחֹונן. ּומלוה להם, ּומֹוחל מארי - ּבּדין אחרים לֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָנתחּיבּו
ּבחּייו. לעֹולם לאדם יצר ולא חברֹו, אּמנּות לתֹו ירד ְְְְְְֲֵֵֵֵַָָָָָָֹֹֻולא
מן הרֹודפים, מן ולא הּנרּדפים מן יהיה ּדבר: ׁשל ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָֹּכללֹו
הּמעׂשים ּכל ׁשעֹוׂשה ואדם העֹולבים, מן ולא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּנעלבים
עבּדי לי "וּיאמר אֹומר: הּכתּוב עליו בהן וכּיֹוצא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּלּו

אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל ְְְֲִֵֶֶָָָָָאּתה,

ה'תשע"א ניסן ד' שישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אדם‡. ׁשל ּברּיתֹו ּובמעׂשיו2ּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
מדינתֹו אנׁשי ּכמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו צרי3אחר לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ּכדי ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם
,ּבחׁש ההֹולכים הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּילמד
את הֹול" אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹּכדי

יחּכם ירֹוע"4חכמים כסילים ורעה האיׁש5, "אׁשרי ואֹומר: ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אנׁשיה ואין רעים ׁשּמנהגֹותיה ּבמדינה היה אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוגֹו'".
ונֹוהגים צּדיקים ׁשאנׁשיה למקֹום יל - יׁשרה ּבדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהֹולכים
וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא הּמדינֹות ּכל היּו ואם טֹובים. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבדר
יכֹול ׁשאינֹו אֹו זמּננּו; ּכמֹו טֹובה, לא ּבדר נֹוהגים ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשמּועתן

מּפני אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ׁשּמנהגֹותיה למדינה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָללכת
ויּדם". ּבדד "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, לבּדֹו יׁשב - ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהחלי
ּבּמדינה, ליׁשב אֹותֹו מּניחין ׁשאין וחּטאים, רעים היּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואם
יצא - הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהן נתערב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלאֿאםּֿכן

ולחוחים ּבדר6לּמערֹות עצמֹו ינהיג ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ
ארחים". מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹחּטאים,

ללמד·. ּכדי ותלמידיהם ּבחכמים להּדּבק עׂשה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמצות
לאדם אפׁשר וכי - תדּבק" "ּובֹו ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּמעׂשיהם,

חכמים אמרּו ּכ אּלא ּבּׁשכינה? זֹו:7להּדּבק מצוה ּבפרּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
להׁשּתּדל, אדם צרי לפיכ ותלמידיהם. ּבחכמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדּבק
ולאכל לתלמידֿחכם, בּתֹו ויׂשיא ּתלמידֿחכם, ּבת ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיׂשא

ּתלמידיֿחכמים עם ּפרקמטיא8ולׁשּתֹות ולעׂשֹות לתלמיד9ֿ, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָ
"ּולדבקה ׁשּנאמר: חּבּור, מיני ּבכל להן ּולהתחּבר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחכם,

רגליהם10בֹו" ּבעפר מתאּבק "והוי ואמרּו: חכמים צּוּו וכן .ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּדבריהם" את בצמא .11וׁשֹותה ְְְִֵֶֶֶָָ

מּיׂשראל‚. ואחד אחד ּכל את לאהב אדם ּכל על ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמצוה
לסּפר צרי לפיכ ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכגּופֹו,
עצמֹו ממֹון על חס הּוא ּכאׁשר ממֹונֹו, על ולחּוס 12ּבׁשבחֹו, ְְְְֲִֶַַַַָָָָ

חלק לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו. ּבכבֹוד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַורֹוצה
הּבא .13לעֹולם ַָָָ

מצֹות„. ׁשּתי - הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאהבת
רעים ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת, ׁשהּוא14עׂשה: מּפני ואחת, , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ

אהבת על צּוה - הּגר" את "ואהבּתם אמרה: והּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָגר,
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: עצמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּגר
ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב ּבעצמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ."ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹאלהי

ּגר". ְֵֵֹ"ואהב
ּבלּבֹו‰. מּיׂשראל אחד הׂשֹונא ּבלאֿתעׂשה,15ּכל עֹובר , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

לאו על לֹוקין ואין ."ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
מעׂשה ּבֹו ׁשאין לפי על16זה, אּלא תֹורה הזהירה ולא . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אףֿעלּֿפי - והמחרפֹו חברֹו את הּמּכה אבל ׁשּבּלב, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׂשנאה
רּׁשאי תׂשנא".17ׁשאינֹו "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו , ְִִֵֵֵֶַַָֹ

.Âויׁשּתק יׂשטמּנּו לא לאיׁש, איׁש ׁשּנאמר18ּכׁשּיחטא ּכמֹו , ְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ובאלמנות.1) ביתומים הזהירות הבריות; אהבת לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי אדם.2)להתרחק של עירו,3)מטבעו אנשי
עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה, "עלת אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו אצל פירושה - מדינה

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג להתנהג לקח4)עליך שלא פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר למה
(פרקי הטובים וממעשיהם מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך - עימו והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא

כה). אליעזר, כלום,5)דרבי נתן ולא לקח שלא פי על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם דומה? הדבר למה
(שם). עימו והוציא קלט רע ריח מקום חֹוח,6)מכל מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ּובחוחים במערות העם ויתחבא הכתוב: ֲֲִִַַָָכלשון

הכופרים בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר וכן שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור. מן שורים ְִָכמו
לו אמר מי וכי יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח... גרשוני כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים בין דירתו שקולה אלא זרה? עבודה קיא:).7)לעבוד כתובות עקב; הנהנה8)(ספרי, כל
סד.). (ברכות השכינה מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד להם9)מסעודה להמציא כדי חכמים תלמידי בממון מתעסק

רש"י). קיא:, (כתובות בתורה לעסוק פנויים והם בחכמים10)שכר, הידבק אלא הוא? אוכלה אש והלא כן, לומר אפשר וכי
מט). עקב (ספרי, בו נדבקת כאילו עליך אני ומעלה ד).11)ובתלמידים א, פרק יֿיב).12)(אבות משנה ב, פרק (שם

א).13) הלכה ב, פרק חגיגה הקודמת.14)(ירושלמי, בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה שמורה15)והתורה שנאתו כלומר:
גילוי. לידי באה ולא טז.).16)בליבו הזהירה:17)(מכות וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא יכנו ארבעים התורה: הזהירה שהרי

טז:). (ערכין שבלב שנאה ואינה גלוייה ששנאתו מפני עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט, (ויקרא חרש תקלל לא
בעקב18) הבאה שנאה על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה ביניהם. נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה



פז zerc zekld - oqip 'c iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èויטריח נכסיו, ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר לאדם לֹו ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָואסּור
ויקנה בית ולא בית, ויקנה ׂשדה ימּכר ולא הּברּיֹות. ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹעל
הּוא מֹוכר אבל ביתֹו. ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָמּטלטלין,
להצליח מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמּטלטלין
מעט להנֹות כּונתֹו תהיה ולא ּבּקּים; הּכלה ּולהחליף ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹנכסיו

הרּבה. ויפסיד מעט להנֹות אֹו ׁשעה, ְְְְְִִֵֵַַַָָָלפי
.‚Èאֹומר ּובאמּונה. ּבאמת - ּתלמידֿחכם ׁשל ּומּתנֹו ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמׂשאֹו

ונֹותן ּבחׁשּבֹון, עצמֹו על מדקּדק הן. הן ועל לאו לאו ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָעל
ּדמי ונֹותן עליהן. ידקּדק ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּומוּתר
יבא ולא קּבלן ולא ערב לא נעׂשה, ואינֹו לאלּתר; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹהּמּקח
ׁשּלא ּבמקֹום ּוממּכר מּקח ּבדברי עצמֹו מחּיב ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבהרׁשאה
ואם יׁשּנהּו. ולא ּבדּבּורֹו ׁשּיעמד ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹחּיבה
וחֹונן. ּומלוה להם, ּומֹוחל מארי - ּבּדין אחרים לֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָנתחּיבּו
ּבחּייו. לעֹולם לאדם יצר ולא חברֹו, אּמנּות לתֹו ירד ְְְְְְֲֵֵֵֵַָָָָָָֹֹֻולא
מן הרֹודפים, מן ולא הּנרּדפים מן יהיה ּדבר: ׁשל ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָֹּכללֹו
הּמעׂשים ּכל ׁשעֹוׂשה ואדם העֹולבים, מן ולא ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּנעלבים
עבּדי לי "וּיאמר אֹומר: הּכתּוב עליו בהן וכּיֹוצא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּלּו

אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל ְְְֲִֵֶֶָָָָָאּתה,

ה'תשע"א ניסן ד' שישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אדם‡. ׁשל ּברּיתֹו ּובמעׂשיו2ּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
מדינתֹו אנׁשי ּכמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו צרי3אחר לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ּכדי ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם
,ּבחׁש ההֹולכים הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּילמד
את הֹול" אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹּכדי

יחּכם ירֹוע"4חכמים כסילים ורעה האיׁש5, "אׁשרי ואֹומר: ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אנׁשיה ואין רעים ׁשּמנהגֹותיה ּבמדינה היה אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוגֹו'".
ונֹוהגים צּדיקים ׁשאנׁשיה למקֹום יל - יׁשרה ּבדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהֹולכים
וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא הּמדינֹות ּכל היּו ואם טֹובים. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבדר
יכֹול ׁשאינֹו אֹו זמּננּו; ּכמֹו טֹובה, לא ּבדר נֹוהגים ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשמּועתן

מּפני אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ׁשּמנהגֹותיה למדינה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָללכת
ויּדם". ּבדד "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, לבּדֹו יׁשב - ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהחלי
ּבּמדינה, ליׁשב אֹותֹו מּניחין ׁשאין וחּטאים, רעים היּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואם
יצא - הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהן נתערב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלאֿאםּֿכן

ולחוחים ּבדר6לּמערֹות עצמֹו ינהיג ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ
ארחים". מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹחּטאים,

ללמד·. ּכדי ותלמידיהם ּבחכמים להּדּבק עׂשה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמצות
לאדם אפׁשר וכי - תדּבק" "ּובֹו ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּמעׂשיהם,

חכמים אמרּו ּכ אּלא ּבּׁשכינה? זֹו:7להּדּבק מצוה ּבפרּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
להׁשּתּדל, אדם צרי לפיכ ותלמידיהם. ּבחכמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדּבק
ולאכל לתלמידֿחכם, בּתֹו ויׂשיא ּתלמידֿחכם, ּבת ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיׂשא

ּתלמידיֿחכמים עם ּפרקמטיא8ולׁשּתֹות ולעׂשֹות לתלמיד9ֿ, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָ
"ּולדבקה ׁשּנאמר: חּבּור, מיני ּבכל להן ּולהתחּבר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחכם,

רגליהם10בֹו" ּבעפר מתאּבק "והוי ואמרּו: חכמים צּוּו וכן .ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּדבריהם" את בצמא .11וׁשֹותה ְְְִֵֶֶֶָָ

מּיׂשראל‚. ואחד אחד ּכל את לאהב אדם ּכל על ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמצוה
לסּפר צרי לפיכ ."ּכמֹו לרע "ואהבּת ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכגּופֹו,
עצמֹו ממֹון על חס הּוא ּכאׁשר ממֹונֹו, על ולחּוס 12ּבׁשבחֹו, ְְְְֲִֶַַַַָָָָ

חלק לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו. ּבכבֹוד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַורֹוצה
הּבא .13לעֹולם ַָָָ

מצֹות„. ׁשּתי - הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאהבת
רעים ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת, ׁשהּוא14עׂשה: מּפני ואחת, , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ

אהבת על צּוה - הּגר" את "ואהבּתם אמרה: והּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָגר,
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: עצמֹו, אהבת על ׁשּצּוה ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּגר
ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב ּבעצמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ."ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹאלהי

ּגר". ְֵֵֹ"ואהב
ּבלּבֹו‰. מּיׂשראל אחד הׂשֹונא ּבלאֿתעׂשה,15ּכל עֹובר , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

לאו על לֹוקין ואין ."ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
מעׂשה ּבֹו ׁשאין לפי על16זה, אּלא תֹורה הזהירה ולא . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אףֿעלּֿפי - והמחרפֹו חברֹו את הּמּכה אבל ׁשּבּלב, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׂשנאה
רּׁשאי תׂשנא".17ׁשאינֹו "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו , ְִִֵֵֵֶַַָֹ

.Âויׁשּתק יׂשטמּנּו לא לאיׁש, איׁש ׁשּנאמר18ּכׁשּיחטא ּכמֹו , ְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ובאלמנות.1) ביתומים הזהירות הבריות; אהבת לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי אדם.2)להתרחק של עירו,3)מטבעו אנשי
עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה, "עלת אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו אצל פירושה - מדינה

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג להתנהג לקח4)עליך שלא פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר למה
(פרקי הטובים וממעשיהם מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך - עימו והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא

כה). אליעזר, כלום,5)דרבי נתן ולא לקח שלא פי על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם דומה? הדבר למה
(שם). עימו והוציא קלט רע ריח מקום חֹוח,6)מכל מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ּובחוחים במערות העם ויתחבא הכתוב: ֲֲִִַַָָכלשון

הכופרים בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר וכן שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור. מן שורים ְִָכמו
לו אמר מי וכי יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח... גרשוני כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים בין דירתו שקולה אלא זרה? עבודה קיא:).7)לעבוד כתובות עקב; הנהנה8)(ספרי, כל
סד.). (ברכות השכינה מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד להם9)מסעודה להמציא כדי חכמים תלמידי בממון מתעסק

רש"י). קיא:, (כתובות בתורה לעסוק פנויים והם בחכמים10)שכר, הידבק אלא הוא? אוכלה אש והלא כן, לומר אפשר וכי
מט). עקב (ספרי, בו נדבקת כאילו עליך אני ומעלה ד).11)ובתלמידים א, פרק יֿיב).12)(אבות משנה ב, פרק (שם

א).13) הלכה ב, פרק חגיגה הקודמת.14)(ירושלמי, בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה שמורה15)והתורה שנאתו כלומר:
גילוי. לידי באה ולא טז.).16)בליבו הזהירה:17)(מכות וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא יכנו ארבעים התורה: הזהירה שהרי

טז:). (ערכין שבלב שנאה ואינה גלוייה ששנאתו מפני עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט, (ויקרא חרש תקלל לא
בעקב18) הבאה שנאה על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה ביניהם. נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה



zercפח zekld - oqip 'c iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ועד למרע מאּומה אמנֹון את אבׁשלֹום דּבר "ולא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּברׁשעים:
עליו מצוה אּלא אמנֹון"; את אבׁשלֹום ׂשנא ּכי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָטֹוב,
ּלי חטאת ולּמה ,וכ ּכ ּלי עׂשית למה לֹו: ולֹומר ְְְִִִִַָָָָָָָָָָָָלהֹודיעֹו
חזר ואם ."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ּפלֹוני? ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבדבר
אכזרי, הּמֹוחל יהא ולא למחל. צרי לֹו, למחל מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹּובּקׁש

האלהים" אל אברהם "וּיתּפּלל .19ׁשּנאמר: ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.Êמצוה - טֹובה לא ּבדר ׁשהל אֹו ׁשחטא חברֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהרֹואה

למּוטב ּבמעׂשיו20להחזירֹו עצמֹו על חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָ
את הּמֹוכיח ."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהרעים,

לבינֹו ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - לבין21חברֹו ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
עצמֹו22הּמקֹום לבין ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי לֹו23- וידּבר . ְְְִִִֵֵֵַַַָָ

לטֹובתֹו, אּלא לֹו אֹומר ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּבנחת
לאו ואם מּוטב, - מּמּנּו קּבל אם הּבא. העֹולם לחּיי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלהביאֹו
אדם חּיב ּתמיד, וכן ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם יֹוכיחּנּו -ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּיּכהּו עד וכל24להֹוכיחֹו ׁשֹומע! איני לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַֹֹ
למחֹות ּבידֹו נתּפׂש25ׁשאפׁשר הּוא מֹוחה, אּלּו,26ואינֹו ּבעֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבהם למחֹות לֹו ׁשאפׁשר .27ּכיון ְְִֵֶֶֶָָָ
.Áּתחּלה חברֹו את עד28הּמֹוכיח קׁשֹות לֹו ידּבר לא , ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

אמרּו ּכ חטא". עליו תׂשא "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיכלימּנּו,
מׁשּתּנֹות29חכמים ּופניו מֹוכיחֹו אּתה יכֹול ּתלמּוד30: ? ְְֲִִִַַַָָָָָ

חטא" עליו תׂשא "ולא לאדם31לֹומר: ׁשאסּור מּכאן ; ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשהּמכלים אףֿעלּֿפי ּברּבים. וכלֿׁשּכן יׂשראל, את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהכלים

לֹוקה אינֹו חברֹו אמרּו32את ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון - עליו ְֲֵֵֶֶָָָָָָ
לעֹולם33חכמים חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני "הּמלּבין : ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּברּבים, חברֹו לבּיׁש ׁשּלא להּזהר, אדם צרי לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּבא".
קטן ּבׁשם34ּבין לֹו יקרא ולא ּגדֹול. מּמּנּו,35ּבין בֹוׁש ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

מּמּנּו בֹוׁש ׁשהּוא ּדבר לפניו יסּפר ּדברים36ולא ּבּמה . ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשמים, ּבדברי אבל לחברֹו, אדם ׁשּבין ּבדברים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמּורים?
ּומפרסמים ּברּבים, אֹותֹו מכלימין - ּבּסתר ּבֹו חזר לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹאם
עד אֹותֹו, ּומקּללין ּומבּזין ּבפניו, אֹותֹו ּומחרפים ְְְְְְְִִִֶַַַָָָחטאֹו,

ּביׂשראל. הּנביאים ּכל ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיחזר
.Ëלֹו לדּבר ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו, עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמי

ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני דעּתֹו37ּכלּום, ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
זֹו38מׁשּבׁשת הרי - הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו לֹו ּומחל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻ

חסידּות הּמׂשטמה39מּדת על אּלא תֹורה הקּפידה לא .40. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
.Èׁשפלה ׁשּנפׁשן מּפני ואלמנֹות, ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָחּיב

אפּלּו ממֹון. ּבעלי ׁשהן אףֿעלּֿפי נמּוכה, ורּוחם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלמאד
מל ׁשל ׁשּנאמר:41אלמנתֹו עליהן, אנּו מזהרים ויתֹומיו, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

לא עּמהן? נֹוהגין והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹ"ּכל
ּכבֹוד, מנהג אּלא ּבהן ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹידּבר

קׁשים ּבדברים ולּבם ּבעבֹודה, ּגּופם יכאיב על42ולא ויחּוס , ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
עצמֹו מּממֹון יֹותר אֹו43ממֹונם מכעיסן, אֹו הּמקניטן ּכל . ְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

רדה אֹו לּבם, עֹובר44הכאיב זה הרי - ממֹונן אּבד אֹו בהן, ְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
זה, ולאו המקּללן. אֹו אֹותם הּמּכה וכלֿׁשּכן ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה;

עליו לֹוקין ׁשאין ּבּתֹורה:45אףֿעלּֿפי מפרׁש ענׁשֹו הרי - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מי להן ּכרת ּברית - ּבחרב" אתכם והרגּתי אּפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ"וחרה
הם מחמס צֹועקים ׁשהם ׁשּכלֿזמן העֹולם, והיה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאמר
אׁשמע ׁשמע אלי יצעק צעק אם "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹנענים,
לצר אֹותן ׁשעּנה ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹצעקתֹו".
אּמנּות, אֹו ּתֹורה ללּמדן ּכדי הרב אֹותם עּנה אבל ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֻעצמֹו,

מּתר זה הרי - יׁשרה ּבדר להֹוליכן ואףֿעלּֿפיֿכן,46אֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
הפרׁש, להם יעׂשה אּלא אדם, ּכל מנהג ּבהן ינהג ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
יריב ה' "ּכי ׁשּנאמר: וכבֹוד, ּגדֹולים ּוברחמים ּבנחת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָוינהלם

מ47ריבם" יתֹום אחד מאם. יתֹום אחד אימתי48אב, ועד . ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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כנגדו. חטא שחבירו צב.).19)החטא, קמא (בבא בעדו התפלל וגם לו, למחול נמנע לא כנגדו חטא שאבימלך פי על אף
דבר20) בחבירו לרואה "מכאן יד). א, (שמואלֿא תשתכרין? מתי עד ואמר: הוכיחה לשיכורה חנה את שחשב הכהן עלי כגון:

לא.). (ברכות להוכיחו" שצריך הגון כנגדו.21)שאינו שחטא וזה המוכיח הוא22)בין כי - כן ונקרא הקדושֿברוךֿהוא,
מקומו. העולם ואין עולם של טז:).23)מקומו (ערכין אחרים בפני פניו להלבין תזריע):24)שלא (תנחומא, אמרו וכן (שם).

על הקדושֿברוךֿהוא לפני קטרגה הדין להתבזותשמידת להם "היה ראשון: בית חורבן בזמן דורם בבני מיחו שלא הצדיקים
ו). נ, (ישעיה למורטים" ּולחיי למכים נתתי גוי הנביא: כדברי הכאות, נשמעים.25)ולסבול ודבריו השפעה בעל שהוא ְִֵַָ

נה:).26) (שבת דורם באנשי מיחו שלא על ראשון בית חורבן בימי הצדיקים שנענשו כמו מחזירם27)נענש, שהיה ואפשר
הוכיחם. אלמלי הראשונה.28)למוטב טז:).29)בפעם בדברי30)(ערכין שביישתו בושה מתוך ומלבינות מאדימות

(שם).31)תוכחתך. פנים הלבנת של חטא בה תהא שלא כזו (הלכה32)תוכחה לעיל כאמור הוא, מעשה בו שאין לאו שהרי
יא).33)ה). ג, פרק פו.).34)(אבות קמא נח:).35)(בבא מציעא (בבא יאמר36)כינוי אל תשובה, בעל היה אם כגון:

הראשונים! מעשיך זכור בדברים.37)לו: איתו לבוא כבודו לפי זה מעשיו.38)ואין על נתפס שאינו שפוייה, ובלתי מטורפת
כח.).39) (מגילה שציערוני" אלה לכל ה' "יסלח אומר: היה בערב מיטתו על עולה כשהיה זוטרא כבושה40)מר שנאה שהיא

מא). כז, (בראשית בליבו... עשיו ויאמר אחריו: וכתוב יעקב, את עשיו וישטום שנאמר: כמו דרשב"י).41)בלב. (מכילתא
נפשם.42) וצרת גורלם קושי להם די בידו43)כי מפקידים שהיו היתומים כסף את שומר היה שמואל אבי יח:), (ברכת כמסופר

העליונים משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו שאם - באמצע נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן שלו את שלו, בתוך
באמצע. אשר היתומים משל ולא בחזקה.44)והתחתונים, בהם ושלט אותם בין45)שיעבד הלא תמוהים: בזה רבינו דברי

"אף רבינו: אומר ומדוע מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא בלאֿתעשה עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים
והוא לו, צפוי חמור יותר שעונש מפני מלקות, עונש לו די לא אותם היכה שאם כאן: מפרשים ולכן עליו"? לוקים שאין פי על
מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין, מיתת לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו', אפי" "וחרה בתורה: המפורש

רנו). לאֿתעשה המצוות" (ב"ספר דרשב"י).46)הדברים "כי47)(מכילתא יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם
ה' כי הפסוק: כאן מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם

מיתומים. כלל ידובר לא שם אבל כג); כב, (משלי ריבם דרשב"י).48)יריב (מכילתא

dxez cenlz zekld - oqip 'c iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו ׁשּלא עד זה? לענין יתֹומים ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָֹנקראים
עליו ּכל50ּולאמנן49להּסמ עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ּולהּטּפל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

הּגדֹולים ּכל ּכׁשאר לעצמֹו עצמֹו .51צרכי ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡תל "לא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּבחברֹו, ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹהמרּגל
עֹון - זה ּדבר על לֹוקין ׁשאין ואףֿעלּֿפי ."ּבעּמי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָרכיל
נסמ לכ מּיׂשראל; רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹּגדֹול
לדֹואג ארע מה ּולמד צא ."רע ּדם על תעמד "ולא ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹלֹו:

ֲִָהאדֹומי.
לזה·. מּזה והֹול ּדברים, ׁשּטֹוען זה רכיל? ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָאיֿזהּו

ּפלֹוני! על ׁשמעּתי וכ ּכ ּפלֹוני! אמר ּכ ְְְְְִִִֵַַַָָָָָואֹומר:
עֹון יׁש העֹולם. את מחריב זה הרי אמת, ׁשהּוא ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאףֿעלּֿפי
הרע; לׁשֹון - והּוא זה, לאו ּבכלל והּוא מאד, עד מּזה ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּגדֹול
אבל אמת. ׁשאֹומר אףֿעלּֿפי חברֹו, ּבגנּות המסּפר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָוהּוא,
לׁשֹון ּבעל אבל חברֹו. על רע ׁשם מֹוציא נקרא ׁשקר, ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר
היּו וכ וכ פלֹוני! עׂשה וכ ּכ ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָהרע,
- ּגנאי ׁשל ּדברים ואמר עליו! ׁשמעּתי וכ וכ ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבֹותיו!
לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ּכל ה' "יכרת הּכתּוב: אמר זה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּגדלֹות". ְְֶֶַֹמדּברת
ּבעֹולם‚. האדם מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש חכמים: ְְֲֲִִִִֵָָָָָָָָָאמרּו

וגּלּוי ּכֹוכבים, עבֹודת הּבא: לעֹולם חלק לֹו ואין ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּזה,
אמרּו ועֹוד ּכּלם. ּכנגד הרע ולׁשֹון ּדמים, ּוׁשפיכּות ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָֻעריֹות,
ּבעּקר, ּכֹופר ּכאּלּו הרע, ּבלׁשֹון המסּפר ּכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָחכמים:
אדֹון מי אּתנּו ׂשפתינּו נגּביר ללׁשננּו אמרּו "אׁשר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
הֹורגת: הרע לׁשֹון ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד ְְְֲִֶֶָָָָָָָלנּו".
מן יֹותר - והמקּבלֹו עליו; ׁשאֹומר וזה והמקּבלֹו, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומרֹו,

ְָהאֹומרֹו.
יאמר„. מי ּכיצד? הרע. לׁשֹון אבק ׁשהן ּדברים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש

ׁשתקּו ׁשּיאמר: אֹו עּתה! ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹלפלֹוני,
וכּיֹוצא היה! ּומה ארע מה להֹודיע רֹוצה איני - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּפלֹוני
הרי ׂשֹונאיו, ּבפני חברֹו ּבטֹובת המסּפר וכל האּלּו. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּבּדברים
ועל ּבגנּותֹו. ׁשּיסּפרּו להם גֹורם ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
ּבּבקר ּגדֹול ּבקֹול רעהּו מבר" ׁשלמה: אמר הענין ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹזה
רעתֹו. לידי ּבא טֹובתֹו ׁשּמּתֹו לֹו", ּתחׁשב קללה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהׁשּכם,
קּלּותֿראׁש, ודר ׂשחֹוק ּדר הרע ּבלׁשֹון המסּפר ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכן
ּבחכמתֹו: אמר ׁשּׁשלמה הּוא ּבׂשנאה. מדּבר ׁשאינֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכלֹומר,
מׂשחק הלא ואמר ומות, חּצים זּקים הּירה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ"ּכמתלהלּה
ׁשּיסּפר והּוא, רּמאּות; ּדר הרע לׁשֹון המסּפר וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאני".
הּוא; הרע לׁשֹון ׁשּדּבר זה ׁשּדבר יֹודע אינֹו ּכאּלּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלתּמֹו
הרע, לׁשֹון זה ׁשּדבר יֹודע איני אֹומר: ּבידֹו, ּכׁשּממחין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ּפלֹוני! ׁשל מעׂשיו ׁשאּלּו ְֲִֵֶֶַָאֹו
ּבפניו;‰. ׁשּלא אֹו חברֹו ּבפני הרע ּבלׁשֹון המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאחד

להּזיק איׁש, מּפי איׁש נׁשמעּו אם ׁשּגֹורמים, ּדברים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָוהמסּפר

הרי - להפחידֹו אֹו לֹו להצר ואפּלּו בממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָחברֹו
ּכבר - ׁשלׁשה ּבפני אּלּו דברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָזה
ּפעם הּׁשלׁשה מן אחד הּדבר סּפר ואם ונֹודע. הּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָנׁשמע

ּבֹו אין להעביראחרת, יתּכּון ׁשּלא והּוא, הרע; לׁשֹון מּׁשּום ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
יֹותר. ּולגּלֹותֹו ְֵַַהּקֹול

.Â,ּבׁשכּונתם לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכלֿאּלּו
ּגזרּֿדין נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכלֿׁשּכן

לבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִֵֶַַַַָָָָָעל
.Ê."תּקם "לא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר מחברֹו, ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹהּנֹוקם

מאד. עד היא רעה ּדעה - עליו לֹוקה ׁשאינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואףֿעלּֿפי
ּדברי ּכל על מּדֹותיו על מעביר להיֹות לאדם לֹו ראּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָאּלא
ּכדי ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהעֹולם,
הׁשאילני חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד עליהם. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹלנקם
מּמּנּו, לׁשאל צרי למחר !מׁשאיל איני לֹו: אמר !ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻקרּדמ
,מׁשאיל איני לֹו: אמר !קרּדמ הׁשאילני חברֹו: לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֻאמר
נֹוקם; זה הרי - !מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכדר
ּכאׁשר לֹו יגמל ולא ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, לֹו ּכׁשּיבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹאּלא
הּטֹובֹות: ּבדעֹותיו ּדוד אמר וכן באּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּגמלֹו,

וגֹו'". ואחּלצה רע ׁשֹולמי ּגמלּתי ְְְְֲִִִַַָָָָ"אם
.Á,ּבלאֿתעׂשה עֹובר מּיׂשראל, לאחד הּנֹוטר ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן

הּנטירה? היא ּכיצד ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
ׁשֹור הׁשאילני אֹו זה, ּבית לי הׂשּכר לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָראּובן
לׁשאל לראּובן ׁשמעֹון ּבא לימים ׁשמעֹון. רצה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹזה!
הריני ,ל הא ראּובן: לֹו ואמר מּמּנּו, לׂשּכר אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמּמּנּו
העֹוׂשה - !ּכמעׂשי ל אׁשּלם לא ,ּכמֹות ואיני !ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹמׁשאיל
יּטרּנּו, ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר"; ּב"לא עֹובר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּכזה,
לנקם. יבא ׁשּמא - וזֹוכרֹו הּדבר את נֹוטר ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּכלֿזמן
מּלּבֹו העֹון ׁשּימחה עד הּנטירה, על תֹורה הקּפידה ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
ׁשּיתקּים ׁשאפׁשר הּנכֹונה, הּדעה היא וזֹו ּכלל. יזּכרּנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולא
זה. עם זה ּבניֿאדם ׁשל ּומּתנם ּומׂשאם הארץ יּׁשּוב ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּה

dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨
ּתֹורה. ללמד א) ּפרטן: וזהּו עׂשה, מצֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹיׁש

ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד ְְְְְֵֶֶַַָָב)
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

אבל‡. ּתֹורה. מּתלמּוד ּפטּורים ּוקטּנים ועבדים ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָנׁשים
את אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: ּתֹורה, ללּמדֹו חּיב אביו ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקטן,
ׁשּכל ּבנּה; את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". לדּבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבניכם

ללּמד. חּיב ללמד, ְְִֵַַַַָָֹהחּיב
את·. ללּמד חּיב הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד אדם ׁשחּיב ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשם

בנֹו ולא ."בני ולבני לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבןּֿבנֹו,
מּיׂשראל וחכם חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּובןּֿבנֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ז).50)בפרנסתם.49) ב, (אסתר הדסה את אומן ויהי מלשון: ולחנכם, דרשב"י).51)לגדלם ולשון1)(מכילתא רכילות
ונטירה. נקימה הלימוד.1)הרע; זמן לשלש בשכר, ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי
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ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו ׁשּלא עד זה? לענין יתֹומים ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָֹנקראים
עליו ּכל50ּולאמנן49להּסמ עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ּולהּטּפל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

הּגדֹולים ּכל ּכׁשאר לעצמֹו עצמֹו .51צרכי ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡תל "לא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּבחברֹו, ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹהמרּגל
עֹון - זה ּדבר על לֹוקין ׁשאין ואףֿעלּֿפי ."ּבעּמי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָרכיל
נסמ לכ מּיׂשראל; רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹּגדֹול
לדֹואג ארע מה ּולמד צא ."רע ּדם על תעמד "ולא ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹלֹו:

ֲִָהאדֹומי.
לזה·. מּזה והֹול ּדברים, ׁשּטֹוען זה רכיל? ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָאיֿזהּו

ּפלֹוני! על ׁשמעּתי וכ ּכ ּפלֹוני! אמר ּכ ְְְְְִִִֵַַַָָָָָואֹומר:
עֹון יׁש העֹולם. את מחריב זה הרי אמת, ׁשהּוא ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאףֿעלּֿפי
הרע; לׁשֹון - והּוא זה, לאו ּבכלל והּוא מאד, עד מּזה ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּגדֹול
אבל אמת. ׁשאֹומר אףֿעלּֿפי חברֹו, ּבגנּות המסּפר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָוהּוא,
לׁשֹון ּבעל אבל חברֹו. על רע ׁשם מֹוציא נקרא ׁשקר, ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר
היּו וכ וכ פלֹוני! עׂשה וכ ּכ ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָהרע,
- ּגנאי ׁשל ּדברים ואמר עליו! ׁשמעּתי וכ וכ ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבֹותיו!
לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ּכל ה' "יכרת הּכתּוב: אמר זה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּגדלֹות". ְְֶֶַֹמדּברת
ּבעֹולם‚. האדם מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש חכמים: ְְֲֲִִִִֵָָָָָָָָָאמרּו

וגּלּוי ּכֹוכבים, עבֹודת הּבא: לעֹולם חלק לֹו ואין ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּזה,
אמרּו ועֹוד ּכּלם. ּכנגד הרע ולׁשֹון ּדמים, ּוׁשפיכּות ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָֻעריֹות,
ּבעּקר, ּכֹופר ּכאּלּו הרע, ּבלׁשֹון המסּפר ּכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָחכמים:
אדֹון מי אּתנּו ׂשפתינּו נגּביר ללׁשננּו אמרּו "אׁשר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
הֹורגת: הרע לׁשֹון ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד ְְְֲִֶֶָָָָָָָלנּו".
מן יֹותר - והמקּבלֹו עליו; ׁשאֹומר וזה והמקּבלֹו, ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומרֹו,

ְָהאֹומרֹו.
יאמר„. מי ּכיצד? הרע. לׁשֹון אבק ׁשהן ּדברים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש

ׁשתקּו ׁשּיאמר: אֹו עּתה! ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹלפלֹוני,
וכּיֹוצא היה! ּומה ארע מה להֹודיע רֹוצה איני - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּפלֹוני
הרי ׂשֹונאיו, ּבפני חברֹו ּבטֹובת המסּפר וכל האּלּו. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּבּדברים
ועל ּבגנּותֹו. ׁשּיסּפרּו להם גֹורם ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
ּבּבקר ּגדֹול ּבקֹול רעהּו מבר" ׁשלמה: אמר הענין ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹזה
רעתֹו. לידי ּבא טֹובתֹו ׁשּמּתֹו לֹו", ּתחׁשב קללה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהׁשּכם,
קּלּותֿראׁש, ודר ׂשחֹוק ּדר הרע ּבלׁשֹון המסּפר ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכן
ּבחכמתֹו: אמר ׁשּׁשלמה הּוא ּבׂשנאה. מדּבר ׁשאינֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכלֹומר,
מׂשחק הלא ואמר ומות, חּצים זּקים הּירה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ"ּכמתלהלּה
ׁשּיסּפר והּוא, רּמאּות; ּדר הרע לׁשֹון המסּפר וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאני".
הּוא; הרע לׁשֹון ׁשּדּבר זה ׁשּדבר יֹודע אינֹו ּכאּלּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלתּמֹו
הרע, לׁשֹון זה ׁשּדבר יֹודע איני אֹומר: ּבידֹו, ּכׁשּממחין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ּפלֹוני! ׁשל מעׂשיו ׁשאּלּו ְֲִֵֶֶַָאֹו
ּבפניו;‰. ׁשּלא אֹו חברֹו ּבפני הרע ּבלׁשֹון המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאחד

להּזיק איׁש, מּפי איׁש נׁשמעּו אם ׁשּגֹורמים, ּדברים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָוהמסּפר

הרי - להפחידֹו אֹו לֹו להצר ואפּלּו בממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָחברֹו
ּכבר - ׁשלׁשה ּבפני אּלּו דברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָזה
ּפעם הּׁשלׁשה מן אחד הּדבר סּפר ואם ונֹודע. הּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָנׁשמע

ּבֹו אין להעביראחרת, יתּכּון ׁשּלא והּוא, הרע; לׁשֹון מּׁשּום ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
יֹותר. ּולגּלֹותֹו ְֵַַהּקֹול

.Â,ּבׁשכּונתם לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכלֿאּלּו
ּגזרּֿדין נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכלֿׁשּכן

לבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִֵֶַַַַָָָָָעל
.Ê."תּקם "לא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר מחברֹו, ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹהּנֹוקם

מאד. עד היא רעה ּדעה - עליו לֹוקה ׁשאינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואףֿעלּֿפי
ּדברי ּכל על מּדֹותיו על מעביר להיֹות לאדם לֹו ראּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָאּלא
ּכדי ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהעֹולם,
הׁשאילני חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד עליהם. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹלנקם
מּמּנּו, לׁשאל צרי למחר !מׁשאיל איני לֹו: אמר !ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻקרּדמ
,מׁשאיל איני לֹו: אמר !קרּדמ הׁשאילני חברֹו: לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֻאמר
נֹוקם; זה הרי - !מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכדר
ּכאׁשר לֹו יגמל ולא ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, לֹו ּכׁשּיבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹאּלא
הּטֹובֹות: ּבדעֹותיו ּדוד אמר וכן באּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּגמלֹו,

וגֹו'". ואחּלצה רע ׁשֹולמי ּגמלּתי ְְְְֲִִִַַָָָָ"אם
.Á,ּבלאֿתעׂשה עֹובר מּיׂשראל, לאחד הּנֹוטר ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן

הּנטירה? היא ּכיצד ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
ׁשֹור הׁשאילני אֹו זה, ּבית לי הׂשּכר לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָראּובן
לׁשאל לראּובן ׁשמעֹון ּבא לימים ׁשמעֹון. רצה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹזה!
הריני ,ל הא ראּובן: לֹו ואמר מּמּנּו, לׂשּכר אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמּמּנּו
העֹוׂשה - !ּכמעׂשי ל אׁשּלם לא ,ּכמֹות ואיני !ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹמׁשאיל
יּטרּנּו, ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר"; ּב"לא עֹובר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּכזה,
לנקם. יבא ׁשּמא - וזֹוכרֹו הּדבר את נֹוטר ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּכלֿזמן
מּלּבֹו העֹון ׁשּימחה עד הּנטירה, על תֹורה הקּפידה ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
ׁשּיתקּים ׁשאפׁשר הּנכֹונה, הּדעה היא וזֹו ּכלל. יזּכרּנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולא
זה. עם זה ּבניֿאדם ׁשל ּומּתנם ּומׂשאם הארץ יּׁשּוב ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּה
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ּתֹורה. ללמד א) ּפרטן: וזהּו עׂשה, מצֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹיׁש

ויֹודעיה. מלּמדיה לכּבד ְְְְְֵֶֶַַָָב)
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

אבל‡. ּתֹורה. מּתלמּוד ּפטּורים ּוקטּנים ועבדים ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָנׁשים
את אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: ּתֹורה, ללּמדֹו חּיב אביו ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקטן,
ׁשּכל ּבנּה; את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". לדּבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבניכם

ללּמד. חּיב ללמד, ְְִֵַַַַָָֹהחּיב
את·. ללּמד חּיב הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד אדם ׁשחּיב ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשם

בנֹו ולא ."בני ולבני לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבןּֿבנֹו,
מּיׂשראל וחכם חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּובןּֿבנֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ז).50)בפרנסתם.49) ב, (אסתר הדסה את אומן ויהי מלשון: ולחנכם, דרשב"י).51)לגדלם ולשון1)(מכילתא רכילות
ונטירה. נקימה הלימוד.1)הרע; זמן לשלש בשכר, ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי



dxezצ cenlz zekld - oqip 'd ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן אףֿעלּֿפי הּתלמידים, את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָללּמד
אּלּו 'ּבני' למדּו: הּׁשמּועה מּפי - "לבני ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ"וׁשּננּתם
בני "וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּויין ׁשהּתלמידים ,ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָתלמידי
ּבןּֿבנֹו? ועל ּבנֹו על נצטּוה לּמה אםּֿכן, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּנביאים".

חברֹו. לבן ּובןּֿבנֹו לבןּֿבנֹו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
לבנֹו‚. מלּמד לׂשּכר ללּמדוחּיב חּיב ואינֹו ללּמדֹו, ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹ

את ללּמד חּיב אביו, לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבןֿחברֹו,
ּוׁשמרּתם אתם "ּולמדּתם ׁשּנאמר: ּכׁשּיּכיר, ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹעצמֹו
קֹודם ׁשהּתלמּוד מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָלעׂשֹותם".
הּמעׂשה ואין מעׂשה, לידי מביא ׁשהּתלמּוד מּפני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַלּמעׂשה,

תלמּוד. לידי ְִִֵֵַמביא
.„- ּתֹורה ללמד בן ויׁשֿלֹו ּתֹורה, ללמד רֹוצה הּוא ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹהיה

מה להבין ּומׂשּכיל נבֹון בנֹו היה ואם לבנֹו. קֹודם ְְְְְִִִִֵַַָָָָהּוא
לא קֹודם, ׁשּבנֹו ואףֿעלּֿפי קֹודם. ּבנֹו - מּמּנּו יֹותר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹּׁשּילמד
הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ׁשּמצוה ׁשּכׁשם הּוא, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיּבטל

עצמֹו. ללּמד ְְְֵֶַַֻמצּוה
נׂשא‰. ׁשאם אּׁשה, יׂשא ואחרּֿכ ּתֹורה אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָלעֹולם

מתּגּבר יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹאּׁשה
ילמד ואחרּֿכ יׂשא - פנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעליו,

ָּתֹורה.
.Â,לדּבר מּׁשּיתחיל ּתֹורה? ללּמדֹו חּיב אביו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמאימתי

ואחרּֿכ יׂשראל", ּו"ׁשמע מׁשה" לנּו צּוה "ּתֹורה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָמלּמדֹו:
אֹו ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט, מעט ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַמלּמדֹו
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ּומֹוליכֹו בריֹו, לפי הּכל ׁשבע, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֻּבן

.Êלֹו נֹותן ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהיה
ּכּלּה. ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻׂשכרֹו.
ללּמד מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻמקֹום
ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה אבל ְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָּבׂשכר;
צּוני ּכאׁשר ּומׁשּפטים חּקים אתכם לּמדּתי "ראה ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֻׁשּנאמר:
ּבחּנם למדּתם אּתם אף למדּתי, ּבחּנם אני מה - וגֹו'" ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָה'
ׁשּלמדּתם ּכמֹו ּבחּנם, לּמדּו לּדֹורֹות, ּכׁשּתלּמדּו וכן ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּמּני;
ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ילמד ּבחּנם, ׁשּילּמדֹו מי מצא לא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּני.
לֹומר: ּתלמּוד ּבׂשכר? לאחרים ילּמד יכֹול קנה"; ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָ"אמת
אףֿעלֿ ּבׂשכר, ללּמד לֹו ׁשאסּור למדּת, הא ּתמּכר", ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹ"ואל

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ְְִִֶַָָּפי
.Áּבין עני ּבין - ּתֹורה ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָּכל

ׁשהיה ּבין ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָעׁשיר,
הּצדקה מן הּמתּפרנס עני היה אפּלּו ּכחֹו; ׁשּתׁשׁש ּגדֹול ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹזקן
לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ואפּלּו הּפתחים, על ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹּומחּזר
ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה לתלמּוד זמן ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָלֹו

ולילה". ְַָָָיֹומם
.Ëׁשֹואבי ּומהן עצים, חֹוטבי מהן היּו יׂשראל, חכמי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּגדֹולי

ּבתלמּוד עֹוסקין היּו ואףֿעלּֿפיֿכן סּומים, ּומהן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָמים,
מּפי איׁש הּׁשמּועה מעּתיקי מּכלל והם ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּתֹורה

רּבנּו. מׁשה מּפי ִִִֵֶַאיׁש
.Èּופן" ׁשּנאמר: מֹותֹו, יֹום עד ּתֹורה? ללמד חּיב אימתי ְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעד

ּבלּמּוד, יעסק ׁשּלא וכלֿזמן ."חּיי ימי ּכל מּלבב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹיסּורּו
ׁשֹוכח. ֵַהּוא

.‡È,ׁשּבכתב ּבּתֹורה ׁשליׁש למידתֹו: זמן את לׁשּלׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוחּיב
אחרית ויׂשּכיל יבין - ּוׁשליׁש ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָּוׁשליׁש
ויבין לדבר, ּדבר וידּמה מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּדבר
עּקר הּוא היא ׁשּידע עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמּדֹות

ב וכּיֹוצא והּמּתר, האסּור יֹוציא והיא מּדבריםהּמּדֹות, הן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ּגמרא. הּנקרא הּוא זה וענין הּׁשמּועה; מּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּלמד

.·Èׁשלׁש ּבמלאכּתֹו עֹוסק והיה אּמנּות, ּבעל היה ְְְִֵֵַַַַָָָָָָֻּכיצד?
מהן ּבׁשלׁש קֹורא הּתׁשע, אֹותן - ּתׁשע ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשעֹות
אחרֹות ּובׁשלׁש ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה ּובׁשלׁש ׁשּבכתב, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּתֹורה
ּתֹורה ּבכלל - קּבלה ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָמתּבֹונן
והענינים ׁשּבעלּֿפה; ּתֹורה ּבכלל - ּופרּוׁשן הן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבכתב
אמּורים? ּדברים ּבּמה הן. הּגמרא ּבכלל - 'ּפרּדס' ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנקראים
יהא ולא ּבחכמה, ּכׁשּיגּדיל אבל אדם; ׁשל ּתלמּודֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבתחּלת
ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ולא ׁשּבכתב, ּתֹורה ללמד לא ,ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹֹֹצרי
ודברי ׁשּבכתב ּתֹורה מזּמנים ּבעּתים יקרא - ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻׁשּבעלּֿפה
ּכל ויפנה ּדיניֿתֹורה, מּדברי ּדבר יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּׁשמּועה,
ּדעּתֹו. ויּׁשּוב ּבלּבֹו ׁשּיׁש רחב לפי ּבלבד, לּגמרא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹימיו

.‚Èּכׂשכר אינֹו אבל ׂשכר, יׁשֿלּה תֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָאּׁשה
מצּוה ׁשאינֹו דבר העֹוׂשה וכל נצטּוית; ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻהאיׁש,
ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה, המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין לעׂשֹותֹו, ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻעליו
ילּמד ׁשּלא חכמים, צּוּו - ׂשכר ׁשּיׁשֿלּה ואףֿעלּֿפי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמּנּו.
מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב מּפני ּתֹורה, ּבּתֹו את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאדם
לפי הבאי, לדברי ּדבריֿתֹורה מֹוציאֹות הן אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָלהתלּמד,
ּתֹורה, ּבּתֹו את המלּמד "ּכל חכמים: אמרּו ּדעּתן. ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָענּיּות
ׁשּבעלֿ ּבתֹורה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתפלּות". לּמדּה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָּכאּלּו
ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ׁשּבכתב, ּתֹורה אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפה,

ּתפלּות. ּכמלּמדּה אינֹו ְְְְִִִֵַָָלּמדּה,

ה'תשע"א ניסן ה' קודש שבת

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ּובכל2מֹוׁשיבין‡. ּומדינה, מדינה ּבכל תינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵַָָָָ
ׁשל3ּפל ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל ועיר. עיר ּובכל ,ופל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

מחרימין רּבן, מלּמדי4ּבית ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מחרימין - הֹוׁשיבּו לא ואם ׁשאין5תינֹוקֹות; העיר; את ְֲִִִִִִֵֶֶַָֹ

ּבהבל אּלא מתקּים, רּבן.6העֹולם ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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אחד.1) מלמד אצל התלמידים מספר מלימודם; התינוקות ייבטלו מתי ועיר; עיר בכל תינוקות מלמדי בתרא2)הושבת (בבא
וכו'. תינוקות" מלמדי מושיבין שיהיו שני) בית בימי גדול כהן (שהיה בןֿגמלא יהושע "התקין מדינה,3)כא.) של חלק גליל.

("הערוך"). פלך נקראות: אחד במקום מקובצות עיירות שש או חמש טו). ג, (נחמיה המצפה פלך שר קיט:).4)כמו: (שבת
באלו. וכיוצא תושביה עם בברית לבוא ושלא העיר. לתוך להיכנס שלא ונידוי: חרם לשון - אוקספורד,5)מחרימין בנוסח

(שם).6)מחריבים. חטא" בו שאין להבל חטא בו שיש הבל דומה "שאינו תורה. לומדים שהם בשעה מפיהם היוצא האד ֵבזכות

dxez cenlz zekld - oqip 'd ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשבע,·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד, הּתינֹוקֹות את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמכניסין
ּגּופֹו ּובנין הּבן ּכח מכניסין7לפי אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

אימה8אֹותֹו עליהם להּטיל המלּמד אֹותן ּומּכה ואינֹו9. ; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
אֹותם יּכה לא לפיכ אכזרי. מּכת אֹויב, מּכת אֹותם ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמּכה

במקלֹות ולא קטּנה10ּבׁשֹוטים ּברצּועה אּלא ויֹוׁשב11, . ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
הּלילה מן ּומקצת ּכּלֹו הּיֹום ּכל לחּנכן12ּומלּמדן ּכדי , ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻ

חּוץ ּכלל, הּתינֹוקֹות יּבטלּו ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹללמד
ּבסֹוף טֹובים וימים ׁשּבתֹות ּובימים13מערבי הּימים, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבּתחּלה14טֹובים קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל ׁשֹונין15. אבל , ְְֲֲִִִִֵַַָָָָ
לבנ16ּבראׁשֹון ואפּלּו הּתינֹוקֹות, מבּטלין ואין ּבית. ין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָ

.17הּמקּדׁש ְִַָ
הּתינֹוקֹות‚. מּניח ׁשהּוא הּתינֹוקֹות, אֹו18מלּמד ויֹוצא, ְְִִִֵֵֶַַַַַ

עּמהן אחרת מלאכה עֹוׂשה מתרּׁשל19ׁשהּוא ׁשהּוא אֹו , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
רמּיה"20ּבלּמּודן ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל זה הרי -21. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

יראה ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין מהיר22לפיכ , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
.24ּולדקּדק23לקרֹות ְְְִֵַ

ּתינֹוקֹות„. ילּמד לא אּׁשה, לֹו ׁשאין אּמֹותיהם,25ּומי מּפני , ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ
וכל ּבניהם. אצל ּתינֹוקֹות26הּבאֹות תלּמד לא מּפני27אּׁשה , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

הּבנים. אצל ּבאים ׁשהם ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאבֹותיהם,

אחד.היּו‰. מלּמד אצל למדים תינֹוקֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעׂשריםֿוחמּׁשה
אחר עּמֹו מֹוׁשיבין - ארּבעים עד עׂשריםֿוחמּׁשה, על ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָיֹותר

ארּבעים28לסּיעֹו על יֹותר היּו להם29ּבלּמּודם; מעמידין - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
תינֹוקֹות. מלּמדי ְְְִֵֵַׁשני

.Âלמלּמ מּמלּמד הּקטן את מהירמֹוליכין ׁשהּוא אחר, 30ד ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבדקּדּוק. ּבין ּבמקרא ּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָמּמּנּו,
ּביניהם; מפסיק הּנהר היה ולא אחת, ּבעיר ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשהיּו
העיר ּבאֹותּה אפּלּו לצּדֹו הּנהר מּצד אֹו לעיר, מעיר ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָאבל
ּבריא ּבנין היה אּלאֿאםּֿכן הּקטן, את מֹוליכין אין -31 ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּבמהרה.32עלּֿגּבי לּפל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
.Êמבֹוי מּבני אחד33אחד אפּלּו מלּמד, להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבידֹו למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מלּמד34מּבני וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּכדי ּבצּדֹו, ּתינֹוקֹות ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּתינֹוקֹות,
ׁשל מּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָׁשּיבֹואּו

ּבידֹו למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל חפץ35זה "ה' ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ויאּדיר" ּתֹורה יגּדיל צדקֹו .36למען ְְְְְִִִַַַַָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
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ּכהּנה,‡. וכתר ּתֹורה, ּכתר יׂשראל: נכּתרּו כתרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻּבׁשלׁשה
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ו).7) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר כא.), בתרא למקרא"8)(בבא "בןֿחמש כא): ה, פרק (אבות שאמרו ומה נ.) כתובות (שם;
לגיל שהגיע בטרם עוד עימו ומגלגל מעט מלמדו שאביו הפסוקים לאותם שכוונתם או בדעת; ומפותח גמור בריא בילד היינו -

מיימוניות). (הגהות ללימודים.9)הלימוד קשבת אוזן ויטו בקולו ישמעו למען סכנה.10)(שם) וגם אכזריות משום בזה שיש
ייזוק.11) שלא קלה מכה נעשים12)שיכהו והלילות וקצרים הולכים שהימים באב (מחמישהֿעשר ואילך "מכאן לא.): (תענית

פרשה (שמות, במדרשֿרבה וכן חייו). על חיים יוסיף בתורה, לעסוק הימים על הלילות את שיוסיף (מי יוסיף" - דמוסיף ארוכים)
משנה (המלמדים המשנים שיהיו התקינו לכך אמרו: כח) לד, (שמות לילה וארבעים יום ארבעים ה' עם שם ויהי הפסוק: על ְִַַמז)
ח). א, (יהושע ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר ימוש לא שנאמר: מה לקיים ובערב, בבוקר יושבים לתלמידים)

מערבי13) חוץ מביתֿהמדרש לעמוד עת הגיעה אמר: לא שמימיו בןֿזכאי, יוחנן רבן על אמרו כח.). (סוכה היום חצות מאחר
חננאל). רבינו (כגירסת טובים וימים ובני14)שבתות בניו לשמח אדם חייב שאמרו: כמו יוםֿטוב, שמחת וישמחו שיתענגו

קט.). (פסחים ברגל לז.).15)ביתו (נדרים אותם ומצער להם הוא שטורח מימיהם, עוד קראו שלא על16)מה חוזרים אבל
(שם). ראשונה חזרה ואפילו השבת, קודם פעם כבר שקראו קיט:).17)מה ח:).18)(שבת בתרא (בבא לימודם בשעת

בתוספתא19) שאמרו וכמו לתלמידים. כליל ונתונים פנויים וליבו עיניו ואין אחרת במלאכה גם הוא עוסק אותם מלמד שהוא בשעה
החנות, על עיניו שאין לפי מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר למחצית בחנות חבירו את המושיב ד): פרק מציעא, (בבא
אז מחלישה המלאכה התלמידים. עם לימודו אחרי אפילו בביתו מלאכה עושה כשהוא מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל
שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז, פרק דמאי (ירושלמי, שאמרו וכמו התלמידים. כלפי חובתו למלא כך אחר יכול ואינו כוחותיו
כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם מצא יוחנן רבי הבית. בעל של במלאכתו ממעט שהוא מפני ביום, עצמו וישכיר בלילה
הקדושֿברוךֿהוא של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו אם ומה, לך, אסור לו: אמר אני. צם לו: אמר זה? מה לו: אמר חלש,

שכן! כל מש20)לא ישתבשו.ואינו ולא לאשורו דבר כל שיבינו להסבירם שאל21)תדל דוד שם: מסופר כא:). בתרא (בבא
כל הכרית עד ישראל וכל יואב שם ישב חדשים ששת כי ככתוב: הנקבות, את גם ולא הזכרים את רק באדום הרג למה יואב את
הלא ושאל: דוד תמה יט). כה, (דברים עמלק זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב מפני יואב: ענה טז). יא, (מלכיםֿא באדום ָָָֹזכר
רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש, ובאשמתו בלימודו עימו דיקדק לא כי רבו את להרוג יואב רצה כתוב? ֵֶזכר

חטא.22) ויראת שמים יראת בו עמהם.23)שיש בקריאה בוריו.24)מרבה על דבר כל שיבינו ומקפיד (קידושין25)מדייק
מדברת. ההלכה הפרטי במעונו "וכן".26)פב.) אוקספורד הפרטי.27)בנוסחת ועוזר28)במעונה בעבודתו. לעזר לו להיות

המלמד מפי התינוקות עם שומע רש"י: לפי ותפקידו התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא", "ריש בתלמוד: נקרא זה
כא.). בתרא (בבא התינוקות בפי ומשגירו עד29)וחוזר מארבעים סיוע; בלי אחד מלמד מספיק ארבעים עד הרא"ש: ולדעת

מיימוניות). (הגהות שניים להם מושיבים - חמישים וכשהם לסיוע, אחר מושיבים מחונן30)חמישים שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון מן יותר הוראה וחזק.31)בכישרונות רחב אסון.32)גשר יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

לתוכו.33) פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח צדדי רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא קול34)מלשון: כי ולומר:
החצר. דיורי מנוחת מפריע גבול.35)התינוקות הסגת של התלמידים,36)בטענה של הדעת תרבה שביניהם ההתחרות ידי ועל

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות לרדת לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה סופרים "קנאת תורה1)כי שתלמוד



צי dxez cenlz zekld - oqip 'd ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשבע,·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד, הּתינֹוקֹות את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמכניסין
ּגּופֹו ּובנין הּבן ּכח מכניסין7לפי אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

אימה8אֹותֹו עליהם להּטיל המלּמד אֹותן ּומּכה ואינֹו9. ; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
אֹותם יּכה לא לפיכ אכזרי. מּכת אֹויב, מּכת אֹותם ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמּכה

במקלֹות ולא קטּנה10ּבׁשֹוטים ּברצּועה אּלא ויֹוׁשב11, . ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
הּלילה מן ּומקצת ּכּלֹו הּיֹום ּכל לחּנכן12ּומלּמדן ּכדי , ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻ

חּוץ ּכלל, הּתינֹוקֹות יּבטלּו ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹללמד
ּבסֹוף טֹובים וימים ׁשּבתֹות ּובימים13מערבי הּימים, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבּתחּלה14טֹובים קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל ׁשֹונין15. אבל , ְְֲֲִִִִֵַַָָָָ
לבנ16ּבראׁשֹון ואפּלּו הּתינֹוקֹות, מבּטלין ואין ּבית. ין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָ

.17הּמקּדׁש ְִַָ
הּתינֹוקֹות‚. מּניח ׁשהּוא הּתינֹוקֹות, אֹו18מלּמד ויֹוצא, ְְִִִֵֵֶַַַַַ

עּמהן אחרת מלאכה עֹוׂשה מתרּׁשל19ׁשהּוא ׁשהּוא אֹו , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
רמּיה"20ּבלּמּודן ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל זה הרי -21. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

יראה ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין מהיר22לפיכ , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
.24ּולדקּדק23לקרֹות ְְְִֵַ

ּתינֹוקֹות„. ילּמד לא אּׁשה, לֹו ׁשאין אּמֹותיהם,25ּומי מּפני , ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ
וכל ּבניהם. אצל ּתינֹוקֹות26הּבאֹות תלּמד לא מּפני27אּׁשה , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

הּבנים. אצל ּבאים ׁשהם ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאבֹותיהם,

אחד.היּו‰. מלּמד אצל למדים תינֹוקֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעׂשריםֿוחמּׁשה
אחר עּמֹו מֹוׁשיבין - ארּבעים עד עׂשריםֿוחמּׁשה, על ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָיֹותר

ארּבעים28לסּיעֹו על יֹותר היּו להם29ּבלּמּודם; מעמידין - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
תינֹוקֹות. מלּמדי ְְְִֵֵַׁשני

.Âלמלּמ מּמלּמד הּקטן את מהירמֹוליכין ׁשהּוא אחר, 30ד ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבדקּדּוק. ּבין ּבמקרא ּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָמּמּנּו,
ּביניהם; מפסיק הּנהר היה ולא אחת, ּבעיר ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשהיּו
העיר ּבאֹותּה אפּלּו לצּדֹו הּנהר מּצד אֹו לעיר, מעיר ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָאבל
ּבריא ּבנין היה אּלאֿאםּֿכן הּקטן, את מֹוליכין אין -31 ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּבמהרה.32עלּֿגּבי לּפל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
.Êמבֹוי מּבני אחד33אחד אפּלּו מלּמד, להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבידֹו למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מלּמד34מּבני וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּכדי ּבצּדֹו, ּתינֹוקֹות ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּתינֹוקֹות,
ׁשל מּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָׁשּיבֹואּו

ּבידֹו למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל חפץ35זה "ה' ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ויאּדיר" ּתֹורה יגּדיל צדקֹו .36למען ְְְְְִִִַַַַָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכהּנה,‡. וכתר ּתֹורה, ּכתר יׂשראל: נכּתרּו כתרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻּבׁשלׁשה
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ו).7) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר כא.), בתרא למקרא"8)(בבא "בןֿחמש כא): ה, פרק (אבות שאמרו ומה נ.) כתובות (שם;
לגיל שהגיע בטרם עוד עימו ומגלגל מעט מלמדו שאביו הפסוקים לאותם שכוונתם או בדעת; ומפותח גמור בריא בילד היינו -

מיימוניות). (הגהות ללימודים.9)הלימוד קשבת אוזן ויטו בקולו ישמעו למען סכנה.10)(שם) וגם אכזריות משום בזה שיש
ייזוק.11) שלא קלה מכה נעשים12)שיכהו והלילות וקצרים הולכים שהימים באב (מחמישהֿעשר ואילך "מכאן לא.): (תענית

פרשה (שמות, במדרשֿרבה וכן חייו). על חיים יוסיף בתורה, לעסוק הימים על הלילות את שיוסיף (מי יוסיף" - דמוסיף ארוכים)
משנה (המלמדים המשנים שיהיו התקינו לכך אמרו: כח) לד, (שמות לילה וארבעים יום ארבעים ה' עם שם ויהי הפסוק: על ְִַַמז)
ח). א, (יהושע ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר ימוש לא שנאמר: מה לקיים ובערב, בבוקר יושבים לתלמידים)

מערבי13) חוץ מביתֿהמדרש לעמוד עת הגיעה אמר: לא שמימיו בןֿזכאי, יוחנן רבן על אמרו כח.). (סוכה היום חצות מאחר
חננאל). רבינו (כגירסת טובים וימים ובני14)שבתות בניו לשמח אדם חייב שאמרו: כמו יוםֿטוב, שמחת וישמחו שיתענגו

קט.). (פסחים ברגל לז.).15)ביתו (נדרים אותם ומצער להם הוא שטורח מימיהם, עוד קראו שלא על16)מה חוזרים אבל
(שם). ראשונה חזרה ואפילו השבת, קודם פעם כבר שקראו קיט:).17)מה ח:).18)(שבת בתרא (בבא לימודם בשעת

בתוספתא19) שאמרו וכמו לתלמידים. כליל ונתונים פנויים וליבו עיניו ואין אחרת במלאכה גם הוא עוסק אותם מלמד שהוא בשעה
החנות, על עיניו שאין לפי מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר למחצית בחנות חבירו את המושיב ד): פרק מציעא, (בבא
אז מחלישה המלאכה התלמידים. עם לימודו אחרי אפילו בביתו מלאכה עושה כשהוא מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל
שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז, פרק דמאי (ירושלמי, שאמרו וכמו התלמידים. כלפי חובתו למלא כך אחר יכול ואינו כוחותיו
כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם מצא יוחנן רבי הבית. בעל של במלאכתו ממעט שהוא מפני ביום, עצמו וישכיר בלילה
הקדושֿברוךֿהוא של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו אם ומה, לך, אסור לו: אמר אני. צם לו: אמר זה? מה לו: אמר חלש,

שכן! כל מש20)לא ישתבשו.ואינו ולא לאשורו דבר כל שיבינו להסבירם שאל21)תדל דוד שם: מסופר כא:). בתרא (בבא
כל הכרית עד ישראל וכל יואב שם ישב חדשים ששת כי ככתוב: הנקבות, את גם ולא הזכרים את רק באדום הרג למה יואב את
הלא ושאל: דוד תמה יט). כה, (דברים עמלק זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב מפני יואב: ענה טז). יא, (מלכיםֿא באדום ָָָֹזכר
רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש, ובאשמתו בלימודו עימו דיקדק לא כי רבו את להרוג יואב רצה כתוב? ֵֶזכר

חטא.22) ויראת שמים יראת בו עמהם.23)שיש בקריאה בוריו.24)מרבה על דבר כל שיבינו ומקפיד (קידושין25)מדייק
מדברת. ההלכה הפרטי במעונו "וכן".26)פב.) אוקספורד הפרטי.27)בנוסחת ועוזר28)במעונה בעבודתו. לעזר לו להיות

המלמד מפי התינוקות עם שומע רש"י: לפי ותפקידו התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא", "ריש בתלמוד: נקרא זה
כא.). בתרא (בבא התינוקות בפי ומשגירו עד29)וחוזר מארבעים סיוע; בלי אחד מלמד מספיק ארבעים עד הרא"ש: ולדעת

מיימוניות). (הגהות שניים להם מושיבים - חמישים וכשהם לסיוע, אחר מושיבים מחונן30)חמישים שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון מן יותר הוראה וחזק.31)בכישרונות רחב אסון.32)גשר יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

לתוכו.33) פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח צדדי רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא קול34)מלשון: כי ולומר:
החצר. דיורי מנוחת מפריע גבול.35)התינוקות הסגת של התלמידים,36)בטענה של הדעת תרבה שביניהם ההתחרות ידי ועל

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות לרדת לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה סופרים "קנאת תורה1)כי שתלמוד
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"והיתה ׁשּנאמר: אהרן, בֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוכתר
בֹו זכה - מלכּות ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו ּולזרעֹו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻּלֹו
ּכתר נגּדי". ּכּׁשמׁש וכסאֹו יהיה לעֹולם "זרעֹו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּדוד,
"ּתֹורה ׁשּנאמר: יׂשראל, לכל ּומּוכן ועֹומד מּנח הרי - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּתֹורה
יבֹוא ׁשּירצה, מי ּכל - יעקב" קהּלת מֹורׁשה מׁשה, לנּו ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹצּוה
- ּתֹורה מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותם תאמר, ׁשּמא ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹויּטל.

אֹומר: הּוא ּביהרי צדק, יחֹוקקּו ורֹוזנים ימלכּו מלכים "ּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָֹ
מּׁשניהם. ּגדֹול ּתֹורה ׁשּכתר למדּת, הא יׂשרּו"; ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׂשרים

ּגדֹול·. לכהן קֹודם ּתלמידֿחכם ממזר חכמים: ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹאמרּו
ּגדֹול מּכהן - מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעםֿהארץ,

ולפנים. לפני ְְְְִִִִֶַָׁשּנכנס
ּכנגד‚. ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצֹות ּבכל מצוה ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻאין

ּכּלן, הּמצֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד
קֹודם הּתלמּוד לפיכ מעׂשה; לידי מביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהּתלמּוד

מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה
אפׁשר„. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהיה

ואם ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, עלֿידי להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה
לתלמּודֹו. ויחזר הּמצוה יעׂשה - ְְְְֲֲִֶַַַַָָֹלאו

הּתלמּוד,‰. על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָּתחּלת
לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ מעׂשיו. ׁשאר על ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָואחרּֿכ
ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּבין לׁשמּה, ּבין ּבּתֹורה, אדם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיעסק

לׁשמּה. ּבא לׁשמּה ְְִִֶָָָֹׁשּלא
.Âמכּתר ולהיֹות ּכראּוי זֹו מצוה לקּים לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻמי

יׂשים ולא אחרים, לדברים ּדעּתֹו יּסיח לא - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבכתרּֿתֹורה
היא ּכ ּכאחת. והּכבֹוד העׁשר עם תֹורה ׁשּיקנה לּבֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָעל
ּתׁשּתה, ּבמׂשּורה ּומים ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹדרּכּה
ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה - ּתחיה צער וחּיי ּתיׁשן, הארץ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹועל
ואם מּמּנה. לּבטל ּבןֿחֹורין אּתה ולא לגמר, הּדבר ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹעלי

הּצער. לפי והׂשכר ׂשכר, הרּבית ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהרּבית
.Êעד ואקרא! אחזר ממֹון ׁשאקּבץ עד תאמר: ְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּמא

- ואקרא! ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ׁשל לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ּתעלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאם
ולא עראי, ּומלאכּת קבע תֹורת עׂשה אּלא לעֹולם; ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹּתֹורה

תּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה! לכׁשאּפנה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹתאמר:
.Áלּים מעבר "ולא היא", בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכתּוב

ולא מצּויה, היא הרּוח ּבגּסי לא - היא" בּׁשמים "לא ְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹֹהיא";
ּכל לא חכמים: אמרּו לפיכ היא. לּים מעבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹבמהּלכי
ּבעסק, ממעט הוי חכמים: וצּוּו מחּכים, בסחֹורה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמרּבה

ּבּתֹורה. ֲַַָֹועסק
.Ëלכּו צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּכמים, נמׁשלּו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָּדבריֿתֹורה

מדרֹון, ּבמקֹום מתּכּנסין אינם ּמים מה :ל לֹומר ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָלּמים",
ּדבריֿ ּכ אׁשּברן; ּבמקֹום ּומתקּבצים מעליו נזחלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא
אּלא ּגבּהֿלב, ּכל ּבלב ולא ּבגּסיֿהרּוח, נמצאים אינם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹתֹורה
ּומסיר החכמים, רגלי ּבעפר ׁשּמתאּבק ּוׁשפלֿרּוח, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָּבדּכא
מעט יֹום ּבכל מלאכה ועֹוׂשה מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהּתאוֹות
עֹוסק ולילֹו יֹומֹו ּוׁשאר ּיאכל, מה לֹו היה לא אם חּייו, ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹֹּכדי

ַָּבּתֹורה.

.È,מלאכה יעׂשה ולא ּבּתֹורה, ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּכל
את ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - הּצדקה מן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָויתּפרנס
מן חּייו ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
הּזה. ּבעֹולם מּדבריֿתֹורה להנֹות ׁשאסּור לפי הּבא, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם

חכ מןאמרּו חּייו נטל מּדבריֿתֹורה, הּנהנה "ּכל מים: ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבהן להתּגּדל עטרה ּתעׂשם "אל ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהעֹולם".
את "אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן". לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה "וכל הרּבנּות"; את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה
ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף עֹון", וגֹוררת ּבטלה סֹופּה ְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמלאכה,

הּברּיֹות. את ְְְִֵֶַַמלסטם
.‡È,ידיו מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא גדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמעלה

וטֹובה ּכבֹוד לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּומּדת
תאכל, ּכי ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבעֹולם
"ל "וטֹוב הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב ְְְְֶֶֶַַַָָָָאׁשרי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא, ֶַָָָֻלעֹולם
.·È,עליהן עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּדבריֿתֹורה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאין

ּוׁשתּיה; אכילה ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין באּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָֹולא
ולא ּתמיד, ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאּלא
ּדר חכמים אמרּו ּתנּומה. ּולעפעּפיו לעיניו ׁשנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיּתן
הּתֹורה אין - ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה "זאת ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹרמז:
אמר וכן חכמים. ּבאהלי עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתקּימת
ועֹוד ּכחכה"; צר צרה ּביֹום "התרּפית, ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹׁשלמה
ּבאף, ׁשּלמדּתי חכמה - ּלי" עמדה חכמתי "אף ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָאמר:
הּיגע ׁשּכל ּכרּותה, ּברית חכמים: אמרּו ּלי. עמדה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָהיא
הּיגע וכל מׁשּכח; הּוא במהרה לא ּבביתֿהּמדרׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹּבתֹורתֹו
חכמה"; צנּועים "ואת ׁשּנאמר: מחּכים, ּבצנעה, ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּבתלמּודֹו
ּבידֹו; מתקּים ּתלמּודֹו ּתלמּודֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָוכל

ׁשֹוכח. הּוא ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא ְְֲִֵֵֵַַַַָָאבל
.‚Èלמד אדם אין - ּובּלילה ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי

ּבכתר לזּכֹות ׁשרצה מי לפיכ בּלילה. אּלא חכמתֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרב
מהן אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד אּלא בהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה
אּלא ּתֹורה ׁשל רּנה אין חכמים: אמרּו חכמה. ודברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָּתֹורה
ּבּתֹורה העֹוסק וכל בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּלילה,
"יֹומם ׁשּנאמר: ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּלילה,
וכל חּיי". לאל ּתפּלה עּמי ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹיצּוה
אֹוכלּתֹו, אׁש ּבּלילה, ּדבריֿתֹורה ּבֹו נׁשמעים ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבית,
נּפח". לא אׁש ּתאכלהּו לצפּוניו, טמּון חׁש "ּכל ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּנאמר:
ּכל ּדבריֿתֹורה על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ּבזה" ה' דבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ׁשאפׁשר ּכל וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעּקר.
- ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם, להבלי ּופרׁש וׁשנה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּקרא
המבּטל ּכל חכמים: אמרּו ה'". ּדבר "ּבֹוזה ּבכלל זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
את המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו מעׁשר, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת
הּוא מפרׁש זה וענין מעׁשר. לקּימּה סֹופֹו מעני, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּתֹורה
ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת אֹומר: הּוא הרי - ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּתֹורה
;"איבי את ועבדּת ּכל, מרב לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹאלהי

."ּבאחרית להיטב עּנת "למען ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַֹואֹומר:

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

dxez cenlz zekld - oqip 'd ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבמעׂשיו,‡. נאה הגּון, לתלמיד אּלא ּתֹורה, מלּמדין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
אֹותֹו מחזירין טֹובה, לא ּבדר הֹול היה אם אבל לתם. ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ואחרֿ אֹותֹו, ּובֹודקין יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלמּוטב,
אמרּו אֹותֹו. ּומלּמדין לביתֿהּמדרׁש אֹותֹו מכניסין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָּכ
אבן זרק ּכאּלּו הגּון, ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחכמים:
לכסיל נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלמרקּוליס,

אּל ּכבֹוד אין - חכמיםּכבֹוד" "ּכבֹוד ׁשּנאמר: תֹורה, א ֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
אףֿעלּֿפי - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו".
מּמּנּו, מתלּמדין אין לֹו, צריכין העם וכל הּוא ּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחכם
דעת יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּובֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָֹעד
אמרּו - הּוא" צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ְְְְְְִִִַַַָָָותֹורה
יבקׁשּו ּתֹורה צבאֹות, ה' למלא ּדֹומה הרב אם ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָחכמים:

מּפיהּו. תֹורה יבקׁשּו אל לאו, אם ְְִִִִִַַָָמּפיהּו;
מּקפים·. והּתלמידים ּבראׁש, יֹוׁשב הרב מלּמדים? ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻּכיצד

ּדבריו. וׁשֹומעים הרב רֹואים כּלם ׁשּיהיּו ּכדי ּכעטרה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֻלפניו
הּכל אֹו אּלא הּקרקע, על ותלמידיו הּכּסא על הרב יׁשב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹולא
יֹוׁשב, הרב היה ּובראׁשֹונה הּכסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, ְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹעל
הּכל נהגּו ׁשני, ּבית חרּבן ּומּקדם עֹומדים. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹֹֻוהּתלמידים

יֹוׁשבים. והם לּתלמידים ְְְְִִִֵֵַַַללּמד
מלּמד‚. היה ואם מלּמד; לּתלמידים, מּפיו מלּמד היה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאם

הּתלמידים, ּובין ּבינֹו עֹומד [המתרּגם] - מתרּגם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַעלּֿפי
הּתלמידים. לכל מׁשמיע והמתרּגם למתרּגם, אֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָוהרב
מׁשיב והרב לרב, ׁשֹואל הּוא למתרּגם, ׁשֹואלין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָּוכׁשהן
קֹולֹו הרב יגּביּה ולא לּׁשֹואל. מׁשיב והמתרּגם ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֹלמתרּגם,
ּבעת קֹולֹו המתרּגם יגּביּה ולא המתרּגם, מּקֹול ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַֹיֹותר
לא רּׁשאי, המתרּגם אין הרב. מּקֹול יֹותר הרב את ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּׁשֹואל
היה אּלאֿאםּֿכן לׁשּנֹות, ולא להֹוסיף ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹלפחֹות
ּכ' למתרּגמן: הרב אֹומר רּבֹו. אֹו חכם ׁשל אביו ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻהמתרּגמן
ּוכׁשאֹומר מרי!' אּבא לי אמר ּכ' אֹו רּבי!' לי ְִִִִֵֶַַַַָָָָָאמר
ׁשמֹו ּומזּכיר החכם, ּבׁשם אֹומר לעם, הּדברים ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהמתרּגמן
ּפלֹוני! רּבנא אמר ּכ ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב אבי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
לקרֹות ׁשאסּור חכם, ׁשל ׁשמֹו הרב הזּכיר ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי

ּבׁשמֹו. לאביו אֹו ְְְִִַָלרּבֹו
עליהם„. יכעס לא - הּתלמידים הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהרב

עד פעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוירּגז,
והּוא הבנּתי! הּתלמיד: יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ּכעס ואם פעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל חֹוזר אּלא הבין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא
,צרי אני וללמד היא, ּתֹורה רּבי, לֹו: יאמר ורגז, רּבֹו ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹֹעליו

קצרה! ְְְִַָָודעּתי
ראׁשֹונה‰. מּפעם ׁשּלמדּו מחבריו, ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלא

ׁשאם פעמים; ּכּמה אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
והּוא לביתֿהּמדרׁש ויֹוצא נכנס נמצא זה, מּדבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנתּבּיׁש
"אין הראׁשֹונים: חכמים אמרּו לפיכ ּכלּום. למד ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאינֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה מלּמד". הּקּפדן ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּבּיׁשן
מּפני אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר הּתלמידים הבינּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבזמן
מתרּׁשלין ׁשהם לרב, נּכר אם אבל קצרה; ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָדעּתן
לרּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ּומתרּפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבדבריֿתֹורה
אמרּו זה ּוכענין לחּדדם. ּכדי ּבדברים ּולהכלימן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעליהן
לנהג לרב ראּוי אין לפיכ ּבּתלמידים. מרה זרק ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹחכמים:
ולא ּבפניהם, לׂשחק ולא הּתלמידים, לפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַֹֹֹֹקּלּותֿראׁש
וילמדּו עליהן אימתֹו ׁשּתהא ּכדי עּמהם, ולׁשּתֹות ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹלאכל

ּבמהרה. ְִִֵֶָמּמּנּו
.Âׁשּתתיּׁשב עד לּמדרׁש, ּכׁשּיּכנס הרב את ׁשֹואלין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

ׁשּיתיּׁשב עד ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדעּתֹו
הרב את ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוינּוח.
ׁשּלא ּכדי ּבֹו, עסּוקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמענין

ּבׁשאלֹותיויתּבּיׁש. הּתלמידים את להטעֹות לרב ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אם ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהם, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
לֹומר, צרי ואין זֹוכרים. אינם אֹו ּׁשּלּמדם מה הם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזֹוכרים
ּבֹו, עֹוסקין ׁשאין אחר ּבענין אֹותם לׁשאל רׁשּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיׁשֿלֹו

לזרזם. ְְְֵָָּכדי
.Êולא מּגבֹוּה ולא מעּמד, מׁשיבין ואין מעּמד ׁשֹואלין ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹֻֻאין

ּבענין אּלא הרב, ׁשֹואלין ואין הּזקנים. מאחֹורי ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמרחֹוק,
ּבענין יׁשאל ולא מּיראה. אּלא ׁשֹואלין, ואין ּבֹו. קֹורין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהן

הלכֹות. מּׁשלׁש ֲִֵָָיֹותר
.Áׁשּלא אחד וׁשאל ּכענין, אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשנים

נזקקין - מעׂשה וׁשאינֹו מעׂשה לענין; נזקקין - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכענין
- ואּגדה מדרׁש להלכה; נזקקין - ּומדרׁש הלכה ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָָלּמעׂשה;
לקלֿוחמר; נזקקין - וקלֿוחמר אּגדה לּמדרׁש; ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹנזקקין
הּׁשֹואלין היּו לקלֿוחמר. נזקקין - ׁשוה ּוגזרה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹקלֿוחמר
ּתלמיד לחכם; נזקקין - ּתלמיד ואחד חכם אחד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנים,
ׁשניהם חכמים, ׁשניהם לּתלמיד; נזקקין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָועםֿהארץ
הלכֹות ּבׁשּתי ׁשניהם ׁשאלּו עּמיֿהארץ; ׁשניהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתלמידים,
הרׁשּות - מעׂשים ׁשני ׁשאלֹות ּבׁשּתי אֹו תׁשּובֹות ּבׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָאֹו

מעּתה. המתרּגם ְְְֵֵַַַָָּביד
.Ë,ּבביתֿהּמדרׁש הּמתנמנם וכל ּבביתֿהּמדרׁש. יׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָאין

ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמתֹו
אּלא ּבביתֿהּמדרׁש, מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"ּוקרעים
לֹו אֹומרים אין ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָּבדבריֿתֹורה
הּדברים. ׁשאר לֹומר צרי ואין ּבביתֿהּמדרׁש, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפּואה'

ּבּתיֿכנסּיֹות. מּקדּׁשת חמּורה ּביתֿהּמדרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּוקדּׁשת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה מי יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד לימוד1)שקול סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין
תחילה? עונים למי כאחת, ששאלו תלמידיו שני המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים הרב
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רביעי 1ּפרק
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ּבמעׂשיו,‡. נאה הגּון, לתלמיד אּלא ּתֹורה, מלּמדין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
אֹותֹו מחזירין טֹובה, לא ּבדר הֹול היה אם אבל לתם. ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ואחרֿ אֹותֹו, ּובֹודקין יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלמּוטב,
אמרּו אֹותֹו. ּומלּמדין לביתֿהּמדרׁש אֹותֹו מכניסין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָּכ
אבן זרק ּכאּלּו הגּון, ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחכמים:
לכסיל נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלמרקּוליס,

אּל ּכבֹוד אין - חכמיםּכבֹוד" "ּכבֹוד ׁשּנאמר: תֹורה, א ֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
אףֿעלּֿפי - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו".
מּמּנּו, מתלּמדין אין לֹו, צריכין העם וכל הּוא ּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחכם
דעת יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּובֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָֹעד
אמרּו - הּוא" צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ְְְְְְִִִַַַָָָותֹורה
יבקׁשּו ּתֹורה צבאֹות, ה' למלא ּדֹומה הרב אם ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָחכמים:

מּפיהּו. תֹורה יבקׁשּו אל לאו, אם ְְִִִִִַַָָמּפיהּו;
מּקפים·. והּתלמידים ּבראׁש, יֹוׁשב הרב מלּמדים? ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻּכיצד

ּדבריו. וׁשֹומעים הרב רֹואים כּלם ׁשּיהיּו ּכדי ּכעטרה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֻלפניו
הּכל אֹו אּלא הּקרקע, על ותלמידיו הּכּסא על הרב יׁשב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹולא
יֹוׁשב, הרב היה ּובראׁשֹונה הּכסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, ְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹעל
הּכל נהגּו ׁשני, ּבית חרּבן ּומּקדם עֹומדים. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹֹֻוהּתלמידים

יֹוׁשבים. והם לּתלמידים ְְְְִִִֵֵַַַללּמד
מלּמד‚. היה ואם מלּמד; לּתלמידים, מּפיו מלּמד היה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאם

הּתלמידים, ּובין ּבינֹו עֹומד [המתרּגם] - מתרּגם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַעלּֿפי
הּתלמידים. לכל מׁשמיע והמתרּגם למתרּגם, אֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָוהרב
מׁשיב והרב לרב, ׁשֹואל הּוא למתרּגם, ׁשֹואלין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָּוכׁשהן
קֹולֹו הרב יגּביּה ולא לּׁשֹואל. מׁשיב והמתרּגם ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֹלמתרּגם,
ּבעת קֹולֹו המתרּגם יגּביּה ולא המתרּגם, מּקֹול ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַֹיֹותר
לא רּׁשאי, המתרּגם אין הרב. מּקֹול יֹותר הרב את ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּׁשֹואל
היה אּלאֿאםּֿכן לׁשּנֹות, ולא להֹוסיף ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹלפחֹות
ּכ' למתרּגמן: הרב אֹומר רּבֹו. אֹו חכם ׁשל אביו ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻהמתרּגמן
ּוכׁשאֹומר מרי!' אּבא לי אמר ּכ' אֹו רּבי!' לי ְִִִִֵֶַַַַָָָָָאמר
ׁשמֹו ּומזּכיר החכם, ּבׁשם אֹומר לעם, הּדברים ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהמתרּגמן
ּפלֹוני! רּבנא אמר ּכ ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב אבי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
לקרֹות ׁשאסּור חכם, ׁשל ׁשמֹו הרב הזּכיר ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי

ּבׁשמֹו. לאביו אֹו ְְְִִַָלרּבֹו
עליהם„. יכעס לא - הּתלמידים הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהרב

עד פעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוירּגז,
והּוא הבנּתי! הּתלמיד: יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ּכעס ואם פעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל חֹוזר אּלא הבין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא
,צרי אני וללמד היא, ּתֹורה רּבי, לֹו: יאמר ורגז, רּבֹו ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹֹעליו

קצרה! ְְְִַָָודעּתי
ראׁשֹונה‰. מּפעם ׁשּלמדּו מחבריו, ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלא

ׁשאם פעמים; ּכּמה אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
והּוא לביתֿהּמדרׁש ויֹוצא נכנס נמצא זה, מּדבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנתּבּיׁש
"אין הראׁשֹונים: חכמים אמרּו לפיכ ּכלּום. למד ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאינֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה מלּמד". הּקּפדן ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּבּיׁשן
מּפני אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר הּתלמידים הבינּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבזמן
מתרּׁשלין ׁשהם לרב, נּכר אם אבל קצרה; ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָדעּתן
לרּגז חּיב - הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ּומתרּפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבדבריֿתֹורה
אמרּו זה ּוכענין לחּדדם. ּכדי ּבדברים ּולהכלימן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעליהן
לנהג לרב ראּוי אין לפיכ ּבּתלמידים. מרה זרק ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹחכמים:
ולא ּבפניהם, לׂשחק ולא הּתלמידים, לפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַֹֹֹֹקּלּותֿראׁש
וילמדּו עליהן אימתֹו ׁשּתהא ּכדי עּמהם, ולׁשּתֹות ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹלאכל

ּבמהרה. ְִִֵֶָמּמּנּו
.Âׁשּתתיּׁשב עד לּמדרׁש, ּכׁשּיּכנס הרב את ׁשֹואלין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

ׁשּיתיּׁשב עד ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדעּתֹו
הרב את ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוינּוח.
ׁשּלא ּכדי ּבֹו, עסּוקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמענין

ּבׁשאלֹותיויתּבּיׁש. הּתלמידים את להטעֹות לרב ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
אם ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהם, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
לֹומר, צרי ואין זֹוכרים. אינם אֹו ּׁשּלּמדם מה הם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָזֹוכרים
ּבֹו, עֹוסקין ׁשאין אחר ּבענין אֹותם לׁשאל רׁשּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיׁשֿלֹו

לזרזם. ְְְֵָָּכדי
.Êולא מּגבֹוּה ולא מעּמד, מׁשיבין ואין מעּמד ׁשֹואלין ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹֻֻאין

ּבענין אּלא הרב, ׁשֹואלין ואין הּזקנים. מאחֹורי ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמרחֹוק,
ּבענין יׁשאל ולא מּיראה. אּלא ׁשֹואלין, ואין ּבֹו. קֹורין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהן

הלכֹות. מּׁשלׁש ֲִֵָָיֹותר
.Áׁשּלא אחד וׁשאל ּכענין, אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשנים

נזקקין - מעׂשה וׁשאינֹו מעׂשה לענין; נזקקין - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכענין
- ואּגדה מדרׁש להלכה; נזקקין - ּומדרׁש הלכה ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָָלּמעׂשה;
לקלֿוחמר; נזקקין - וקלֿוחמר אּגדה לּמדרׁש; ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹנזקקין
הּׁשֹואלין היּו לקלֿוחמר. נזקקין - ׁשוה ּוגזרה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹקלֿוחמר
ּתלמיד לחכם; נזקקין - ּתלמיד ואחד חכם אחד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנים,
ׁשניהם חכמים, ׁשניהם לּתלמיד; נזקקין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָועםֿהארץ
הלכֹות ּבׁשּתי ׁשניהם ׁשאלּו עּמיֿהארץ; ׁשניהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתלמידים,
הרׁשּות - מעׂשים ׁשני ׁשאלֹות ּבׁשּתי אֹו תׁשּובֹות ּבׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָאֹו

מעּתה. המתרּגם ְְְֵֵַַַָָּביד
.Ë,ּבביתֿהּמדרׁש הּמתנמנם וכל ּבביתֿהּמדרׁש. יׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָאין

ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמתֹו
אּלא ּבביתֿהּמדרׁש, מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"ּוקרעים
לֹו אֹומרים אין ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָּבדבריֿתֹורה
הּדברים. ׁשאר לֹומר צרי ואין ּבביתֿהּמדרׁש, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפּואה'

ּבּתיֿכנסּיֹות. מּקדּׁשת חמּורה ּביתֿהּמדרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּוקדּׁשת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה מי יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד לימוד1)שקול סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין
תחילה? עונים למי כאחת, ששאלו תלמידיו שני המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים הרב
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לא‡. - ׁשּיתנּגבּו ּכדי וערבן לתֹוכן הּדלף ׁשּירד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפרֹות
ְְֻהכׁשרּו.

.·- הּטל עליהן וירד הּכנימה מּפני לּגג ּפרֹותיו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמעלה
,לפיכ הכׁשרּו. - הּטל עליהן ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻֻלא
הּטל ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף וקטן, ׁשֹוטה חרׁש העלּום ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאם
להן ואין ּתֹורה, ּדין להן מעּׂשה ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעליהן
- הּגג על קטּנים בהן הפכּו סֹופרים. מּדברי אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָמחׁשבה
מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבה היתה ׁשאם מכׁשרין; אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻהרי

מּדבריהן. מֹועלת מחׁשבּתֹו - ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָמעּׂשיו
לּגג‚. הּׁשּום ואת הּקציעֹות ואת האגּדֹות את ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָֻהּמעלה

ואין הכׁשרּו. לא - הּטל עליהן וירד ׁשּימּתינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻּבׁשביל
ּברצֹונֹו; זה הרי - יֹורד ׁשהּטל יֹודעין והּכל הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹאֹומרין:

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהרי
.„- ּׂשמח אם ּגׁשמים, עליהן וירדּו לטחן חּטין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹהּמֹולי

ּׂשמח אם ּגׁשמים, עליהן וירדּו ּבּגג נתּונין זיתיו היּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהכׁשרּו.
ּבּמים ּׂשּקיהן ונפלּו ּבּנהר עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. -ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׂשּקין ׁשעל והּמים הּפרֹות, הכׁשרּו - ּׂשמחּו אם ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻוהעלּום,

ּׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין ְְְֲִִֵֶָָָהּנם
ונתּו‰. זרעֹונים מלא ׁשהּוא ּפיּׂשק על אֹו הּנהר ּגּבי על ן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הכׁשרּו. - וׁשאבּו הּמערה מעלֹות על אֹו ְְְְֲֲַַַַָָָֻהּבֹור
.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית

ּבאילּו הכׁשרּו. - וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻמלאה
אין הּמׁשקין ׁשאר אבל ּובחמץ; ּוביין ּבמים אמרּו? ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹמׁשקין

ׁשּבצּדן. הּפרֹות ׁשּיכׁשירּו ּכדי החרס מן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשאבין
.Êהיתה אם יין: ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה ּפת ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהרֹודה

הכׁשרה, - ּׂשעֹורים ׁשל היתה ואם הכׁשרה; לא - חּטין ְְְְְְְִִִִֶַָָָָֹֻֻּפת
והיתה טמא הּיין היה אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּפני
מּפני נטמאה, - ּׂשעֹורים היתה ואם טהֹורה; - חּטים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָּפת

טמאין. מׁשקין ְְֲִִֵֶַָָׁשּׁשאבה
.Áהּמים מחמת אם וטננּו: חּטים ּבֹו ונתן ּביתֹו את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהמרּבץ

את המכּבס הכׁשרּו. לא - הּסלע מחמת ואם הכׁשרּו, -ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹֻֻ
- הּמים מחמת אם וטננּו: חּטים ּבּה ונתן ּבערבה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּכסּותֹו

הכׁשרּו. לא - הערבה מחמת ואם ְְְְְֲֲִֵֵַָָֹֻֻהכׁשרּו,
.Ëהּטֹומן הכׁשרּו. - ׁשּירטיבּו ּכדי ּבחֹול ּפרֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַֻהּטֹומן

לאו ואם הכׁשרּו, - טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם הּנגּוב: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּבּטיט
הכׁשרּו. לא -ְְֹֻ

.Èאם חּטיו יכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּגרנֹו את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ּׂשמח. ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, ְְִֵֶַַַָָטננּו

.‡Èּבהן לחּפֹות עליהן יֹורד ּכׁשהּטל עּׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט

הכׁשרּו. - לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - ְְְְְְְִִִִֵַַָֹֻֻהחּטין
.·È:וטננּו ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ

- לאו ואם טמאין, אּלּו הרי - טֹופח מׁשקה עליהן יׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָאם
ְִטהֹורין.

.‚Èמּצד וירדּו מׁשקין עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער
הכׁשר. לא - הּתחּתֹון לּצד ְְְֶַַַַַָֹֻהעליֹון

.„Èּגּבי על זה ּונתנן הּנהר מן ּפרֹות מלאין ּׂשּקין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה
ׁשהרי העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

זה. ּגּבי על זה הּניח ְִִִֵֶֶַַַּברצֹונֹו
.ÂËהכׁשרּו - והזיעּו יפֹות הן אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח

האֹוכל וכן הּמים. מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל
אצּבעֹו. וׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו - ּבאצּבע ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֻֻׁשמׁשמין

.ÊËהאכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
וכל רטּבֹות ּותמרים ּפצּועים זיתים אֹוכל היה לרצֹון. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹֻׁשּלא
הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
וכל יבׁשֹות ּותמרים נגּובין זיתים אֹוכל היה ּברצֹון. ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשעליו
הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו

ּברצֹון. ׁשּלא ְֶֶָָָֹׁשעליו
.ÊÈלאדם עליהן וחּׁשב והדיחן, לבהמה ׁשּלּקטן ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעלׁשין

היה ואם ׁשני. הכׁשר צריכים ׁשהן ּבארנּו ּכבר - ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאחר
אּלּועליהן הרי - לאדם עליהן ּכׁשחּׁשב טֹופח מׁשקה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ְִָֻמכׁשרין.

ה'תשע"א ב' אדר כ"ט שני יום

עּׂשר חמּׁשה ¨¨¨¦£¤¤ּפרק

לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין מתטּמאין - ׁשּבּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמים
ׁשּלא ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים אכלים ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמאין
ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל ּברצֹון. עליהן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָנפל
אין - סאה ארּבעים ּבהם ׁשאין גבאים ּומי ּומערֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשיחין
ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין לרצֹון אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
ׁשאּובין ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ׁשּבּקרקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמים
ּבהן ׁשהל אֹו הּמת לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבין
טמא אדם מהן ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָהּטמא
טמאין מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא ּבכלי מהן ׁשּמּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשתה ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּברצֹון
ּבכלי מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע ׁשּנטמאּו אחר הּטהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהן
אֹו ׁשתה ּברצֹון ׁשהרי הּכלי, ונטמא הּׁשֹותה נטמא - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטהֹור
ּכׁשהיה, טהֹור הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר לתֹוכן נפל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָמּלא.
והֹוציא ידֹו הדיח אם ,לפיכ לרצֹון. אּלא מתטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
ּברצֹון. הן ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּכּכר

ּבֹורֹות·. מי ּכגֹון ׁשּבקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא גבאים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמי
ּבהן ׁשאין ּומקואֹות ׁשּפסקּו ּתמצית ּומי ּומערֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשיחין

מ ורּבּו ּגׁשמים להם וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה גׁשמיםארּבעים י ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
,לפיכ טהֹורין. הן הרי - ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעליהם,
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ּבׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא גבאים מי ּכגֹון ׁשּבקרקעֹות, הּמים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל
טהרה. ּבחזקת הּכל - ְְְֳִֶַַַָָָֹהּגׁשמים

ׁשהן‚. טמאין, לּדר אֹו לעיר הּקרֹובין - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפסקּו
טמאין, ּבכלים מהן וׁשּמלאּו הּטמא מהן ׁשּׁשתה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבחזקת
הּכל - הלכּו האדם. רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹוהרחֹוקים
מהן. וׁשֹותין ממלאין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכים טמאה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבחזקת
אבל מּמּנה; לׁשּתֹות ׁשאפׁשר ּבגבא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּבּמה
זה הרי - ּגדֹול ּבדחק אּלא מּמּנה לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבגבא
מקֹום ׁשּימצא עד טהֹורין) ּבחזקת (ׁשהם טהרה, ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת
אבל ּבֹו. נּכרת גּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות אֹו אדם רגלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפרסֹות
ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - דּקה ּבהמה רגלי ּפרסֹות ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמצא

וׁשתת. ְְֶָָָָׁשּירדה
הרּבים„. ּברׁשּות חנּיֹות ׁשּבפתחי ּוגמּומּיֹות טיט ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֻחזקת

ּכמי הן הרי - הּגׁשמים ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן הֹולכין - וׁשּבּׁשוקין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשפיכּות.
נפל הרב. אחר ּבֹו הֹולכין - דבׁש אֹו חלב אֹו יין ְְְִִַַַַַָָָָֹלתֹוכֹו
מתטּמא זה הרי - ׁשהקּפיאהּו ּפי על אף ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלתֹוכֹו
ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי ברצֹון, ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומטּמא

ְִַָצחצחית.
ּבּקרקע‰. הן הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין ּוׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשמן

הּוא. אחד ּדין ּבּכלים, ׁשהן ְִִֵֵֶֶַָּכמֹות
.Âארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על אף פסקּו, ׁשּלא ּתמצית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

- להן ּובאין נמׁשכין הּמים והרי ּבּקרקע והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָסאה,
ּומּלא הּטמא מהן ׁשּׁשתה ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻאינן
טהֹורין הן הרי - טמאים מים לתֹוכן נתן אֹו טמא ּבכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמהן

ּדבר. ְָָָלכל
.Êׁשהי ׁשּלאמי ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

- הפ אם צרֹור: לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס ְְְְְְִִִִִַָָָֹֻהכׁשרה,
ואם ׁשעקרֹו. מּפני בּיד, נטמא ׁשהרי ּברירֹו; הּדבלה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנטמאת
אֹו ׁשּיהּפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; - הפ ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא
עדין הן אּלא נתלׁשּו ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹימצצּנּו
ּכמֹו ּברצֹון, אּלא מטּמאין ואין מתטּמאין ׁשאין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבּקרקע,
לתֹו ּפּונּדיֹון היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו,
לצמאֹו הּניחֹו אם ּפיו, ּבתֹו והּדבלה לּטלֹו ידֹו ּופׁשט ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּפיו
ּפיו מׁשקה מחמת הּדבלה ונטמאת ּכעקּור, הרק זה הרי -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ידיו. מחמת ְֲִֵֶַָָָׁשּנטמא
.Áׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור את גֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה ׁשּנכוית אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה דם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
רצֹונּה ׁשהרי ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּבפיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאצּבעּה

אצּבע. ּבמציצת ּולעקרֹו מּפיה הּמׁשקה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָלהֹוציא
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הּסלתֹות‡. וכל הּקמחים וכל ׁשּבּׁשוקים האגּדֹות ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻּכל
לזּלף ׁשּדרּכן מּפני - האגּדֹות מכׁשרין. ּבחזקת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּבּׁשוקים
ואחר אֹותֹו לֹותתין - והּסלת והּקמח ּתמיד; עליהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּמים

אחת ּברחים אֹותן ׁשחֹולקין חּטין וכן אֹותֹו. טֹוחנין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּכ
ּכגֹון קדרה, מעּׂשה מהן לעּׂשֹות ּכדי לׁשלׁש ואחת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלׁשּתים

וכּיֹוצא מקֹום,הריפֹות ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
להסיר אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני ּבּתים, ׁשל ּבין ׁשוקין ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבין

ְִָָקלּפתן.
טמאה,·. ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל

עם נאמן ּכּלן ועל מכׁשרין. והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻמּפני
ׁשאין אכלין ׁשאר לֹומר צרי ואין הכׁשרּו. לא לֹומר ְְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהארץ

הכׁשרּו. לא לֹומר נאמן הארץ ׁשעם חזקה, ְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלהן
עליהן‚. נאמן הארץ עם ואין מכׁשרין, ּבחזקת הּדגים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכל

טמאה. ּבחזקת הּדגים לעֹולם לפיכ הכׁשרּו. לא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻלֹומר
לא אם ּבמצֹודה, ּבין ּבכפּוף ּבין ּבחרם ׁשּצדן ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהּדגים,
הכׁשרּו. - נער ואם הכׁשרּו, לא - עליהן הּמצֹודה את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹֻֻנער
עליהן, הּמצֹודה את נערּתי לא לֹומר: נאמן הארץ עם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּבטהרה. לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ּבחזקת הן ְְְְְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהרי
מים„. לתֹוכֹו ׁשּנפל טהֹור וציר מכׁשר. ּבחזקת הּציר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּכל

טמאת ּומתטּמא ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻּכל
- וחלב ּדבׁש יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשקין.
הּמׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהֹולכין
הּכל הרי - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב. אחר הֹולכין -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
חגבים וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומתטּמא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֻמׁשקה,

מׁשקין. טמאת מתטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים
ׁשאם‰. וטהֹור. ּבמים מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

היה ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי - מים הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה - ּדגים ׁשל מלח ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻרּבֹו
אבל ּפת; ּבהן לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּבטלּו
הּמים רב ונמצאּו ונעֹור, מינֹו את מין מצא - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלקדרה

ּבּמקוה. טהר לא ּבּציר ׁשהיה ׁשהּמעּוט ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹטמאים,
.Âהּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

מּדברים ׁשּיהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו ׁשּידע עד ּכֹוכבים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻעֹובד
מכׁשרין. ְְִֶֶָָָֻׁשחזקתן

.Êהּקּׁשּואין ּכל וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻהאֹוג
מכׁשרין ּבחזקת - חנּיֹות ּפתחי על ּבגמי והּתלּויֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֻֻוהּדלּועין

ְִֵּוטמאין.
.Áהּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל

ּומעּׂשר ּותרּומֹות וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָוהּטהרֹות
אֹו לּמקּדׁש מּלּכנס הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני
אין - החּלין אבל ּבטמאה; ּומעּׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻֻלאכל
ולׁשּתֹות טמאין חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבהן
ּבכל יּגע אׁשר והּבּׂשר ּבּתֹורה: נאמר הרי טמאים. ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמׁשקין
אּלא מדּבר ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל יאכל. לא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻטמא
- ׁשּבחּלין הראׁשֹון נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבבּׂשר
אּלא ּבאכילה, אסּור ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹטמא,
חּלין ׁשל ׁשני נגע ׁשאם ּולקדׁש: לתרּומה מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֻלמנֹות
ׁשל ּבאכלין נגע אם וכן ׁשליׁשי; ועּׂשאּה ּפסלּה - ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבתרּומה
אכל האֹוכל וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו ׁשליׁשי, ועּׂשאן טּמאן - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹקדׁש

ּפסלּה. - ּבתרּומה נגע אם חּלין, ׁשל ְְִִִִֵֶַָָָָֻׁשני
.Ëמּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאים חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם
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ּבׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא גבאים מי ּכגֹון ׁשּבקרקעֹות, הּמים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל
טהרה. ּבחזקת הּכל - ְְְֳִֶַַַָָָֹהּגׁשמים

ׁשהן‚. טמאין, לּדר אֹו לעיר הּקרֹובין - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפסקּו
טמאין, ּבכלים מהן וׁשּמלאּו הּטמא מהן ׁשּׁשתה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבחזקת
הּכל - הלכּו האדם. רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹוהרחֹוקים
מהן. וׁשֹותין ממלאין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכים טמאה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבחזקת
אבל מּמּנה; לׁשּתֹות ׁשאפׁשר ּבגבא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּבּמה
זה הרי - ּגדֹול ּבדחק אּלא מּמּנה לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבגבא
מקֹום ׁשּימצא עד טהֹורין) ּבחזקת (ׁשהם טהרה, ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת
אבל ּבֹו. נּכרת גּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות אֹו אדם רגלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפרסֹות
ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - דּקה ּבהמה רגלי ּפרסֹות ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמצא

וׁשתת. ְְֶָָָָׁשּירדה
הרּבים„. ּברׁשּות חנּיֹות ׁשּבפתחי ּוגמּומּיֹות טיט ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֻחזקת

ּכמי הן הרי - הּגׁשמים ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן הֹולכין - וׁשּבּׁשוקין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשפיכּות.
נפל הרב. אחר ּבֹו הֹולכין - דבׁש אֹו חלב אֹו יין ְְְִִַַַַַָָָָֹלתֹוכֹו
מתטּמא זה הרי - ׁשהקּפיאהּו ּפי על אף ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלתֹוכֹו
ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי ברצֹון, ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומטּמא

ְִַָצחצחית.
ּבּקרקע‰. הן הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין ּוׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשמן

הּוא. אחד ּדין ּבּכלים, ׁשהן ְִִֵֵֶֶַָּכמֹות
.Âארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על אף פסקּו, ׁשּלא ּתמצית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

- להן ּובאין נמׁשכין הּמים והרי ּבּקרקע והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָסאה,
ּומּלא הּטמא מהן ׁשּׁשתה ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻאינן
טהֹורין הן הרי - טמאים מים לתֹוכן נתן אֹו טמא ּבכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמהן

ּדבר. ְָָָלכל
.Êׁשהי ׁשּלאמי ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

- הפ אם צרֹור: לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס ְְְְְְִִִִִַָָָֹֻהכׁשרה,
ואם ׁשעקרֹו. מּפני בּיד, נטמא ׁשהרי ּברירֹו; הּדבלה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנטמאת
אֹו ׁשּיהּפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; - הפ ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא
עדין הן אּלא נתלׁשּו ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹימצצּנּו
ּכמֹו ּברצֹון, אּלא מטּמאין ואין מתטּמאין ׁשאין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבּקרקע,
לתֹו ּפּונּדיֹון היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו,
לצמאֹו הּניחֹו אם ּפיו, ּבתֹו והּדבלה לּטלֹו ידֹו ּופׁשט ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּפיו
ּפיו מׁשקה מחמת הּדבלה ונטמאת ּכעקּור, הרק זה הרי -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ידיו. מחמת ְֲִֵֶַָָָׁשּנטמא
.Áׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור את גֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה ׁשּנכוית אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה דם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
רצֹונּה ׁשהרי ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּבפיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאצּבעּה

אצּבע. ּבמציצת ּולעקרֹו מּפיה הּמׁשקה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָלהֹוציא

ה'תשע"א ניסן א' שלישי יום
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הּסלתֹות‡. וכל הּקמחים וכל ׁשּבּׁשוקים האגּדֹות ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻּכל
לזּלף ׁשּדרּכן מּפני - האגּדֹות מכׁשרין. ּבחזקת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּבּׁשוקים
ואחר אֹותֹו לֹותתין - והּסלת והּקמח ּתמיד; עליהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּמים

אחת ּברחים אֹותן ׁשחֹולקין חּטין וכן אֹותֹו. טֹוחנין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּכ
ּכגֹון קדרה, מעּׂשה מהן לעּׂשֹות ּכדי לׁשלׁש ואחת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלׁשּתים

וכּיֹוצא מקֹום,הריפֹות ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
להסיר אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני ּבּתים, ׁשל ּבין ׁשוקין ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבין

ְִָָקלּפתן.
טמאה,·. ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל

עם נאמן ּכּלן ועל מכׁשרין. והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻמּפני
ׁשאין אכלין ׁשאר לֹומר צרי ואין הכׁשרּו. לא לֹומר ְְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהארץ

הכׁשרּו. לא לֹומר נאמן הארץ ׁשעם חזקה, ְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלהן
עליהן‚. נאמן הארץ עם ואין מכׁשרין, ּבחזקת הּדגים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכל

טמאה. ּבחזקת הּדגים לעֹולם לפיכ הכׁשרּו. לא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻלֹומר
לא אם ּבמצֹודה, ּבין ּבכפּוף ּבין ּבחרם ׁשּצדן ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהּדגים,
הכׁשרּו. - נער ואם הכׁשרּו, לא - עליהן הּמצֹודה את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹֻֻנער
עליהן, הּמצֹודה את נערּתי לא לֹומר: נאמן הארץ עם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואין

ּבטהרה. לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ּבחזקת הן ְְְְְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהרי
מים„. לתֹוכֹו ׁשּנפל טהֹור וציר מכׁשר. ּבחזקת הּציר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּכל

טמאת ּומתטּמא ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻּכל
- וחלב ּדבׁש יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשקין.
הּמׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהֹולכין
הּכל הרי - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב. אחר הֹולכין -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
חגבים וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומתטּמא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֻמׁשקה,

מׁשקין. טמאת מתטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים
ׁשאם‰. וטהֹור. ּבמים מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

היה ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי - מים הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה - ּדגים ׁשל מלח ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻרּבֹו
אבל ּפת; ּבהן לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּבטלּו
הּמים רב ונמצאּו ונעֹור, מינֹו את מין מצא - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלקדרה

ּבּמקוה. טהר לא ּבּציר ׁשהיה ׁשהּמעּוט ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹטמאים,
.Âהּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

מּדברים ׁשּיהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו ׁשּידע עד ּכֹוכבים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻעֹובד
מכׁשרין. ְְִֶֶָָָֻׁשחזקתן

.Êהּקּׁשּואין ּכל וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻהאֹוג
מכׁשרין ּבחזקת - חנּיֹות ּפתחי על ּבגמי והּתלּויֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֻֻוהּדלּועין

ְִֵּוטמאין.
.Áהּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל

ּומעּׂשר ּותרּומֹות וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָוהּטהרֹות
אֹו לּמקּדׁש מּלּכנס הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני
אין - החּלין אבל ּבטמאה; ּומעּׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻֻלאכל
ולׁשּתֹות טמאין חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבהן
ּבכל יּגע אׁשר והּבּׂשר ּבּתֹורה: נאמר הרי טמאים. ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמׁשקין
אּלא מדּבר ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל יאכל. לא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻטמא
- ׁשּבחּלין הראׁשֹון נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבבּׂשר
אּלא ּבאכילה, אסּור ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹטמא,
חּלין ׁשל ׁשני נגע ׁשאם ּולקדׁש: לתרּומה מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֻלמנֹות
ׁשל ּבאכלין נגע אם וכן ׁשליׁשי; ועּׂשאּה ּפסלּה - ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבתרּומה
אכל האֹוכל וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו ׁשליׁשי, ועּׂשאן טּמאן - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹקדׁש

ּפסלּה. - ּבתרּומה נגע אם חּלין, ׁשל ְְִִִִֵֶַָָָָֻׁשני
.Ëמּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאים חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם
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את לטּמא לֹו ויׁש יּׂשראל. ׁשּבארץ לחּלין טמאה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻלגרם
ּבכל לּגע לאדם מּתר וכן לכּתחּלה. המתּקנין ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻֻהחּלין
אהרן ּבני את הּכתּוב הזהיר ׁשהרי ּבהן. ּולהתטּמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּטמאֹות

מּכלל ּבמת. מהתטּמא הּנזיר וׁשאףואת מּתרין, העם ׁשּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
מּטמא חּוץ טמאֹות ּבׁשאר להתטּמא מּתרין ּונזירים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֻֻּכהנים

ֵמת.
.Èׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

ּבּתֹורה: ׁשּנאמר וזה קדׁשים. ולאכל ּבּמקּדׁש לּכנס ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנכֹונים
לֹוקה. אינֹו - נטמא ואם ּבלבד. ּברגל - תּגעּו לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּובנבלתם

מזהר. אינֹו - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ְְְֲִֵַָָָָָֻאבל
.‡Èׁשהּטמא למדּו, הּׁשמּועה מּפי יחּדו. והּטהֹור ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּטמא

עם הּבעל יאכל לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹֹוהּטהֹור
ולא עּמּה, יׁשּתה ולא נּדה, ּכׁשּתהיה אחת ּבקערה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאׁשּתֹו
הּזבה, עם הּזב יאכל ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹתמזג

יבעל. ׁשּמא עברה, הרּגל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָמּפני
.·Èמׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף

ּבטהרה חּלין אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִִֵָָָָֻטמאים,
ּפרּוׁשים. הּנקראים והן ימיהם, ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרין
אדם נבּדל ׁשּיהיה חסידּות, ודר היא יתרה קדּׁשה זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻודבר
עּמהם. ויׁשּתה יאכל ולא ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּופֹורׁש
הרעים, מּמעּׂשים הּגּוף טהרת לידי מביאה ְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּפריׁשּות
הרעֹות, הּדעֹות מן הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוטהרת
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה; להּדּמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּוקדּׁשת
מקּדׁשכם. יי אני קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָוהתקּדׁשּתם

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"א ניסן ב' רביעי יום

milM zFkld¦§¥¦
אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין

וכל מתטּמאיןהּטמאֹות וכיצד מתטּמאין, ׁשאינן ים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֻ
ְְִַּומטּמאין.

אּלּו: ּבפרקים זה ענין ְְִִִֵֵֶָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ואּלּו‡. הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן ּכלים מיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה
מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
בגד אֹו עץ ּכלי מּכל אֹומר: הּוא הרי חרּׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּוכלי
ואת הּזהב את א נאמר: מּתכֹות ּובכלי ּׂשק. אֹו עֹור ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו
אל מהם יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי נאמר: חרּׂש ּובכלי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹהּכסף.

תׁשּברּו. ואתֹו יטמא ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֲִִֶָֹֹֹּתֹוכֹו,
מעּׂשה·. וכל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפי

ּומן הּטלפים ּומן הּקרנים מן העּׂשּויין ּכלים לרּבֹות - ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַַָָעּזים
וחּיה. ּבהמה מיני לׁשאר הּדין והּוא עּזים. ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהעצמֹות
טמאה; מקּבלין אינן - העֹוף מעצמֹות העּׂשּויין ּכלים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֻאבל
הּנעמית ּוביצת ּבלבד העזנּיה מּכנף העּׂשּויין מּכלים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָחּוץ
ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין והן הֹואיל - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֻֻהמצּפה

סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתן ּבעיני, וקרֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֻעצם.

טהֹורים.‚. - ּומעֹורּה ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העּׂשּויין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלים
ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - ׁשּבּים ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻּכל
מקּבל אינֹו - ּבּים הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף מדרס. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטמאת
מה למדּו: הּׁשמּועה מּפי עֹור. אֹו בגד אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֻטמאה.
מן חּבר ּבארץ. הּגדל מן - עֹור אף ּבארץ, הּגדל מן - ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבגד
חּברֹו אם מׁשיחה, אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ הּגדל עם ּבּים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּגדל
ׁשאם לטמאה, אחד הן ּכאּלּו ׁשניהן את ׁשּמּׂשים עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻחּבּור

טמאה. מקּבל הּכל - זה יּטמא זה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻנטמא
מקּבלין„. אין העֹוף מעֹור העּׂשּויים ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיראה

לכּתב ּכׁשר הּוא והרי ּתאמר: ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹֻטמאה,
מקּבל אינֹו הּדג עֹור הּנה וחּיה? ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָעליו
הּנה לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻטמאה,
אם לתפּלין, ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ׁשאף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלמדּת,

זהמא. לֹו ֲֵָֻאין
וחכמים‰. ּתֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי

החֹול מן ּברּיתן ּותחּלת הֹואיל טמאה; ׁשּיקּבלּו עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּגזרּו
ּכברן, נראה ׁשּתֹוכן ּומּפני חרס. ּככלי הן הרי - חרס ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּככלי
הּטמאה ׁשּתּגע עד אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן גזרּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻלא
טמאה גזרּו ולא מּתכֹות. ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּבהן,
ּבמקוה. טהרה להם ואין מקּבליהן. על אּלא ּפׁשּוטיהן, ְְְְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
אּלא עליהן גזרּו ׁשּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ּׂשֹורפין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹואין

ְִלתלֹות.
.Â,טהֹורין לעֹולם - אדמה ּוכלי אבנים ּוכלי גללים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָּכלי

מן לא מדרס, טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֻֻֻואין
מקּבליהן. ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורה

.Êּכלים מהן העֹוּׂשה הרעי, ּדר והקיאן הּוצין ׁשּבלע ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפיל
אבל ּכׁשהיּו. עץ ּכלי אֹו גללים ּככלי הם אם ספק הן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ
הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל ּובלעּה ׁשּנטמאת ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכפיפה

ּבטמאתּה. ְְִָָֻהיא
.Áחרס ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרס, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻוכּיֹוצא
אׁשר ׁשּנאמר: סֹופרים. מּדברי ולא הּתֹורה מן לא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמדרס,
- חרס ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל יטמא; ּתֹוכֹו אל מהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹיּפל

טהֹור. - ּתֹו לֹו וׁשאין טמאה, ְְְֵֵֶַָָֻמקּבל
.Ë,והּמסּפרים הּסּכינים ּכגֹון ּפׁשּוטיהן, אחד מּתכֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכלי

מקּבלין הּכל - והּקּומקּומֹוסין הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַֹאֹו
ּבין מקּבל ּבין - באׁש יבא אׁשר ּדבר ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה;
ׁשהן מּתכת, ׁשל ּבהן וכּיֹוצא מגּדל אֹו ּתבה אפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפׁשּוט.
טמאה; מקּבלין - יתר אֹו ּבלח סאה ארּבעים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻמקּבלין

באׁש. יבא אׁשר ּדבר ּכל ֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
.Èהערבה ּכגֹון מקּבליהן, עצם: ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

אבל ּתֹורה; מּדברי טמאה מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהחמת
עליו ׁשאֹוכלין והעֹור והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּפׁשּוטיהן,
סֹופרים. מּדברי אּלא טמאה מקּבלין אינן - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשּיׁש - ּׂשק מה למדּו: הּׁשמּועה מּפי עץ. ּכלי מּכל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּככלי עצם ּוכלי קּבּול. ּבית לֹו ׁשּיׁש - ּכל אף קּבּול, ּבית ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹלֹו
ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת אמּורים ּדברים ּבּמה ּדבר. לכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻעץ
אבל מדרס, מּטמאת חּוץ טמאֹות ּבׁשאר סֹופרים? ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֻֻמּדברי
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ּכל ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן מתטּמאין וחבריו הּזב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבמדרס
ּכמֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב העּׂשּוי ּכל - יׁשּכב אׁשר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָהּמׁשּכב
ּבמדרס מתטּמא - למׁשּכב העּׂשּוי זכּוכית ּכלי וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבארנּו.

ְִִֵֶמּדבריהן.
.‡Èאֹו מּקּנּבֹוס, ּבין ּופׁשּתים מּצמר ּבין ארּוג, ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּכל

ּבגדמּמׁשי הּנקרא הּוא - ּבּיּבׁשה הּגדלים ּדברים מּׁשאר אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדבר. לכל ּכבגדים והּלבדים טמאה. ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻלענין

.·Èהארּוגין אֹו ּכׁשלׁשלת הּגדלין ּׂשער חּוטי הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשק
מּזנב אֹו ּגמּלים מּצמר אֹו העּזים מן העּׂשּוי אחד ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכבגדים.
הּמרצּופין, ּכמֹו מהן האריג ואחד ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּסּוס
החבלים אבל ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל חבק ּכמֹו הּגדל ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
- ּופׁשּתים מּצמר ּבין הּׂשער מן ּבין הּׁשזּורין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּמׁשיחֹות

עצמן. ּבפני טמאה מקּבלין ְְְְְִִֵֵַַָָָֻאינן
.‚Èהּקנים ּומן הערבה ּומן הּגמא מן העּׂשּויין הּכלים ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכל

ּומן אילנֹות ּוקלּפי והּׂשריגין העלים ּומן ּתמרים ְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומּכּפֹות
- והּמּפצֹות והּמחלצֹות והּטרסקלין הּכפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל העץ, ּכלי ּבכלל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
מן מהעפר העּׂשּוי ּכלי ּכל ּדבר. לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָחרס
חרס. ּכלי זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותן ּׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהעפרֹות
הּבנינֹות מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח והּכירים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּתּנּור
ּדין טמאה מקּבלין הּכל - ּבהן מבּׁשלין אֹו ּבהן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאֹופין

ׁשוה. חרס ּכלי וטמאת וטמאתן ְְְְְֵֶֶַָָָָָֻֻּתֹורה,
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טמאה‡. מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻהעֹוּׂשה
ׁשּיעּׂשה והּוא ׁשעּור. קּבּול לכלי ואין הּתֹורה. מן ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבכל
מן ּכלי העֹוּׂשה ּכיצד? ׁשּיעמד. ׁשאפׁשר קּימא, ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹדבר
ׁשאין ּפי על אף הּניר, מן אֹו ּכלל, נתעּבד ׁשּלא הּמּצה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהעֹור
אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת אֹו טמאה, מקּבל ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהּניר
לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר את ּבהן למד הּתינֹוקֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹחקקּום

ׁשֹוטהמאז חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין אּלּו הרי - נים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻ
אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף מעּׂשה, להן יׁש ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן
ׁשחקקן היבׁשים, והּדלעת והאתרֹוג הּלפת מן ּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעֹוּׂשה
ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלמד

מּועט. זמן אּלא ׁשּיעמדּו ְְְֶֶֶַַַָָָאפׁשר
והאסל·. מּתכת, קּבּול ּבית ּבהן ׁשּיׁש והּמחק מאזנים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקנה

קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עץ ׁשל וקנה מעֹות, קּבּול ּבית ּבֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּיׁש
מרּגלית, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּומּקל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמים,
ׁשּיׁש ּפנקס ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עץ ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּומׁשחזת
ׁשהן ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבֹו
ׁשהּוא, ּכל קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל עץ, ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָּפׁשּוטי
ּבית אּלא הּתֹורה מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמקּבלין
מּׁשאר הּקּבּול ּבית את והמׁשּמׁש ּבהן ׁשּיׁש לבּדֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקּבּול
מּׁשאר הּצר על הּיתר אבל לֹו; צרי הּקּבּול ׁשּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּכלי
ּכמֹו מּדבריהן, וטמא הּתֹורה מן טהֹור - הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּכלי

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ּכיצד?‚. קּבּול. ּבית אינֹו - למּלאתֹו העּׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹּבית
הּסּדן ּבֹו ותֹוקעין קּבּול ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
ׁשאף טמאה; מקּבלת אינּה - היא נּפחים ׁשל אם ּברזל: ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשל
וכן למּלאתֹו. אּלא נעּׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעל
מקּבלת זֹו הרי - צֹורפין ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
ׁשּירצה עת ּבכל הּברזל את מגּביהין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻטמאה;
ּתחת ׁשם הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ׁשפּות את ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּומקּבצין

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעּׂשה והרי ְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָֹהּסּדן,
וכּיֹוצא„. והּמגּדלֹות הּמּטֹות רגלי ׁשּתחת החקּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּכף

ּכלי מּׁשּום ּבֹו ואין טהֹור, - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבהן,
ּבלבד. ּבֹו לסמ אּלא לקּבּול עּׂשּוי ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹקּבּול,
ׁשּמקּבלין העץ ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשפֹופרת
ּוׁשפֹופרת אחת. טּפה אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּיֹוציא עד טמאה מקּבלת אינּה - לקּבלה ׁשחתכּה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּקנה
היא הרי - לקּבלה נחּתכה לא ואם ׁשּבתֹוכּה. הּלבן ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאת
- ּבהן וכּיֹוצא ּפּקּועֹות ׁשל ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכפׁשּוטי

חׁשּובין. הן ּכאכלין אּלא ּכלים, ֲֳִִִֵֵֵֶָָָָאינן
נתנּה‰. ּכ ואחר הּמזּוזה את ּבּה ונתן ׁשחתכּה ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשפֹופרת

טמאה. מקּבלת - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנּה אפּלּו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּבּכתל,
מקּבלת זֹו הרי - קּבלתּה ּכדר קבעּה אם ּבּכתל: ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקבעּה
ּבּכתל הּׁשפֹופרת נתן טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻטמאה:
הרי - קּבלתּה ּכדר היתה אם הּמזּוזה: ּבּה נתן ּכ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָואחר
קבעּה טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא טמאה; מקּבלת ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻזֹו

טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר אפּלּו ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹּבּכתל,
.Âּכדי הּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָּכלי

אם ׁשּיתּבּסמּו: ּכדי מּלמּטה והּמגמר הּבגדים עליו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיׁשטחּו
ּבית ּבֹו היה ואם טהֹור, - קרקע לֹו ׁשאין ּככּורת עּׂשּוי ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה

טמאה. מקּבל זה הרי - ּכּסּוי ְְֲִִֵֵֶֶַָֹֻקּבלת
.Ê,טהֹור - ׁשעם וׁשל טמא, - מּתכת ׁשל ּבהמה: ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסנּדל

הּקּבלה. מּכלי חׁשּוב זה ְִֵֵֶֶַַָָָׁשאין
.Á- עמק מקֹומּה ונׁשאר והֹוציאּה ּבעֹור מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹהּצֹורר

טמא מקּבל זה מקּבליןהרי קּבּול ּכלי ׁשּכל ׁשּיפׁשט; עד ה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו מקֹומן והרי ׁשהן, ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָּבכל

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין טמאה, מקּבל ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻאינֹו

ה'תשע"א ניסן ד' שישי יום
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דבר‡. אּלא מקּבל אינֹו אפּלּו לנחת, העּׂשּוי עץ ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
מּדברי ולא הּתֹורה מן לא טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻמּועט
ּכּׂשק, וריקן מלא להתטלטל העּׂשּוי עץ ּכלי וכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָסֹופרים.
ׁשּולים, לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף סאה, מאה מחזיק היה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאפּלּו
ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי - לנחת עּׂשּוי ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻהֹואיל
לֹו היּו אם סתם, ׁשהּוא עץ ּכלי וכל קּבּול. ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּכׁשאר
נֹוח יהא ׁשּלא ּכדי הּקרקע על עליהם ליׁשב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּולים
ּכֹורים ׁשהן ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהתּגלּגל,
מּדברי ולא הּתֹורה מן לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻּביבׁש
ּדברי אּלּו ּודברים לנחת. ׁשעּׂשּוי ׁשחזקתֹו מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָסֹופרים,
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ּכל ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן מתטּמאין וחבריו הּזב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבמדרס
ּכמֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב העּׂשּוי ּכל - יׁשּכב אׁשר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָהּמׁשּכב
ּבמדרס מתטּמא - למׁשּכב העּׂשּוי זכּוכית ּכלי וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבארנּו.

ְִִֵֶמּדבריהן.
.‡Èאֹו מּקּנּבֹוס, ּבין ּופׁשּתים מּצמר ּבין ארּוג, ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּכל

ּבגדמּמׁשי הּנקרא הּוא - ּבּיּבׁשה הּגדלים ּדברים מּׁשאר אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדבר. לכל ּכבגדים והּלבדים טמאה. ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻלענין

.·Èהארּוגין אֹו ּכׁשלׁשלת הּגדלין ּׂשער חּוטי הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשק
מּזנב אֹו ּגמּלים מּצמר אֹו העּזים מן העּׂשּוי אחד ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכבגדים.
הּמרצּופין, ּכמֹו מהן האריג ואחד ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּסּוס
החבלים אבל ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל חבק ּכמֹו הּגדל ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
- ּופׁשּתים מּצמר ּבין הּׂשער מן ּבין הּׁשזּורין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּמׁשיחֹות

עצמן. ּבפני טמאה מקּבלין ְְְְְִִֵֵַַָָָֻאינן
.‚Èהּקנים ּומן הערבה ּומן הּגמא מן העּׂשּויין הּכלים ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכל

ּומן אילנֹות ּוקלּפי והּׂשריגין העלים ּומן ּתמרים ְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומּכּפֹות
- והּמּפצֹות והּמחלצֹות והּטרסקלין הּכפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל העץ, ּכלי ּבכלל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
מן מהעפר העּׂשּוי ּכלי ּכל ּדבר. לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָחרס
חרס. ּכלי זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותן ּׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהעפרֹות
הּבנינֹות מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח והּכירים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּתּנּור
ּדין טמאה מקּבלין הּכל - ּבהן מבּׁשלין אֹו ּבהן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאֹופין

ׁשוה. חרס ּכלי וטמאת וטמאתן ְְְְְֵֶֶַָָָָָֻֻּתֹורה,
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טמאה‡. מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻהעֹוּׂשה
ׁשּיעּׂשה והּוא ׁשעּור. קּבּול לכלי ואין הּתֹורה. מן ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבכל
מן ּכלי העֹוּׂשה ּכיצד? ׁשּיעמד. ׁשאפׁשר קּימא, ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹדבר
ׁשאין ּפי על אף הּניר, מן אֹו ּכלל, נתעּבד ׁשּלא הּמּצה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהעֹור
אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת אֹו טמאה, מקּבל ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהּניר
לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר את ּבהן למד הּתינֹוקֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹחקקּום

ׁשֹוטהמאז חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין אּלּו הרי - נים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻ
אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף מעּׂשה, להן יׁש ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן
ׁשחקקן היבׁשים, והּדלעת והאתרֹוג הּלפת מן ּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעֹוּׂשה
ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלמד

מּועט. זמן אּלא ׁשּיעמדּו ְְְֶֶֶַַַָָָאפׁשר
והאסל·. מּתכת, קּבּול ּבית ּבהן ׁשּיׁש והּמחק מאזנים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקנה

קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עץ ׁשל וקנה מעֹות, קּבּול ּבית ּבֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּיׁש
מרּגלית, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּומּקל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמים,
ׁשּיׁש ּפנקס ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עץ ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּומׁשחזת
ׁשהן ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבֹו
ׁשהּוא, ּכל קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל עץ, ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָּפׁשּוטי
ּבית אּלא הּתֹורה מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמקּבלין
מּׁשאר הּקּבּול ּבית את והמׁשּמׁש ּבהן ׁשּיׁש לבּדֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקּבּול
מּׁשאר הּצר על הּיתר אבל לֹו; צרי הּקּבּול ׁשּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּכלי
ּכמֹו מּדבריהן, וטמא הּתֹורה מן טהֹור - הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּכלי

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ּכיצד?‚. קּבּול. ּבית אינֹו - למּלאתֹו העּׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹּבית
הּסּדן ּבֹו ותֹוקעין קּבּול ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
ׁשאף טמאה; מקּבלת אינּה - היא נּפחים ׁשל אם ּברזל: ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשל
וכן למּלאתֹו. אּלא נעּׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעל
מקּבלת זֹו הרי - צֹורפין ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
ׁשּירצה עת ּבכל הּברזל את מגּביהין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻטמאה;
ּתחת ׁשם הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ׁשפּות את ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּומקּבצין

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעּׂשה והרי ְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָֹהּסּדן,
וכּיֹוצא„. והּמגּדלֹות הּמּטֹות רגלי ׁשּתחת החקּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּכף

ּכלי מּׁשּום ּבֹו ואין טהֹור, - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבהן,
ּבלבד. ּבֹו לסמ אּלא לקּבּול עּׂשּוי ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹקּבּול,
ׁשּמקּבלין העץ ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשפֹופרת
ּוׁשפֹופרת אחת. טּפה אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּיֹוציא עד טמאה מקּבלת אינּה - לקּבלה ׁשחתכּה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּקנה
היא הרי - לקּבלה נחּתכה לא ואם ׁשּבתֹוכּה. הּלבן ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאת
- ּבהן וכּיֹוצא ּפּקּועֹות ׁשל ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכפׁשּוטי

חׁשּובין. הן ּכאכלין אּלא ּכלים, ֲֳִִִֵֵֵֶָָָָאינן
נתנּה‰. ּכ ואחר הּמזּוזה את ּבּה ונתן ׁשחתכּה ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשפֹופרת

טמאה. מקּבלת - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנּה אפּלּו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּבּכתל,
מקּבלת זֹו הרי - קּבלתּה ּכדר קבעּה אם ּבּכתל: ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקבעּה
ּבּכתל הּׁשפֹופרת נתן טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻטמאה:
הרי - קּבלתּה ּכדר היתה אם הּמזּוזה: ּבּה נתן ּכ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָואחר
קבעּה טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא טמאה; מקּבלת ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻזֹו

טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר אפּלּו ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹּבּכתל,
.Âּכדי הּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָּכלי

אם ׁשּיתּבּסמּו: ּכדי מּלמּטה והּמגמר הּבגדים עליו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיׁשטחּו
ּבית ּבֹו היה ואם טהֹור, - קרקע לֹו ׁשאין ּככּורת עּׂשּוי ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה

טמאה. מקּבל זה הרי - ּכּסּוי ְְֲִִֵֵֶֶַָֹֻקּבלת
.Ê,טהֹור - ׁשעם וׁשל טמא, - מּתכת ׁשל ּבהמה: ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסנּדל

הּקּבלה. מּכלי חׁשּוב זה ְִֵֵֶֶַַָָָׁשאין
.Á- עמק מקֹומּה ונׁשאר והֹוציאּה ּבעֹור מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹהּצֹורר

טמא מקּבל זה מקּבליןהרי קּבּול ּכלי ׁשּכל ׁשּיפׁשט; עד ה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו מקֹומן והרי ׁשהן, ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָּבכל

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין טמאה, מקּבל ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻאינֹו
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דבר‡. אּלא מקּבל אינֹו אפּלּו לנחת, העּׂשּוי עץ ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
מּדברי ולא הּתֹורה מן לא טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻמּועט
ּכּׂשק, וריקן מלא להתטלטל העּׂשּוי עץ ּכלי וכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָסֹופרים.
ׁשּולים, לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף סאה, מאה מחזיק היה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאפּלּו
ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי - לנחת עּׂשּוי ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻהֹואיל
לֹו היּו אם סתם, ׁשהּוא עץ ּכלי וכל קּבּול. ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּכׁשאר
נֹוח יהא ׁשּלא ּכדי הּקרקע על עליהם ליׁשב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹׁשּולים
ּכֹורים ׁשהן ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהתּגלּגל,
מּדברי ולא הּתֹורה מן לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻּביבׁש
ּדברי אּלּו ּודברים לנחת. ׁשעּׂשּוי ׁשחזקתֹו מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָסֹופרים,
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מתטלטל ׁשהּוא - ּׂשק מה למדּו: הּׁשמּועה מּפי הן. ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָקּבלה
מּטלטל היה ּכן אם אּלא יּטּמא לא עץ ּכלי אף וריקן, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלא

לנחת. העּׂשּוי עץ ּכלי להֹוציא וריקן; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָמלא
ּתבה·. ׁשּדה ּכגֹון לנחת, עּׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכלים

וכּיֹוצא גדֹולה ספינה ּובֹור הּקנים וכּורת הּקׁש וכּורת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומגּדל
טמאה. מקּבלין אין - סאה ארּבעים מחזיקין הן אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבאּלּו,
ּבמלֹואן: להתטלטל עּׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל הּכלים הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו
וערבת הּמלכים, וקּוסטֹות העגלה, על אֹותֹו ׁשּמּניחין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּדרּדּור

ספי ּובֹור הּיםהעּבדן, ּבאמצע להּל יכֹולה ׁשאינּה קטּנה נה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּפי על אף אּלּו, עץ ּכלי מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
מקּבלין אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשהן
ּוׁשאר מלאין. להּטלטל אּלא מּתחּלתן נעּׂשּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאה,
ׁשּולים להם ויׁש סאה ארּבעים מקּבלין היּו אם עץ, ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכל
אין ּולפיכ ּבמלֹואן, להתטלטל עּׂשּויין ׁשאינן חזקתן -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ארּבעים המקּבלין העֹור ּוכלי עצם ּכלי וכן טמאה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמקּבלין
מּתחּלתן נעּׂשּו ּכן אם אּלא טמאה, מקּבלין אין - ּבלח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסאה

מלאין. ּכׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֶַלהתטלטל
.‚- ּבּמּדה הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל והּתבה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשּדה

ארּבעים ׁשּמקּבלין ּפי על אף זכּוכית, ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָטהֹורין;
זכּוכית ּבכלי חמר וזה טמאה. מקּבלין הן הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻסאה

עץ. ְִִֵֵמּבכלי
הרי„. - ׁשלׁש ּברּום אּמה על אּמה ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּכל

- הּכלי את ּוכׁשּמֹודדין ּבלח. סאה ארּבעים מחזיק ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָהּוא
ּברּום אּמה על אּמה ּבֹו היה אם מּבחּוץ; אֹותֹו ְְִִִַַַַָָָָמֹודדין
הּוא הרי - מּזה ּפחֹות אּלא ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשלׁש,
ועבי הרגלים עבי אבל ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין ְְְֲֳֳֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָטהֹור,

עּמֹו. נמּדדין אין - זר לֹו היה אם ְִִִִֵֵֵַָָָהּזר,
הּׁשּדה:‰. ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה

לּה, חּבּור ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבזמן
נמּדדת - נׁשמטת אינּה ואם הּמת; ּבאהל עּמּה מּצלת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹואינּה

אחד. ּככלי הן והרי ְֲִִִֵֵֶַָָעּמּה,
.Â;עּמֹו נמּדד - קבּוע ׁשהּוא ּבזמן קמּור: ּכּסּוי לּכלי ְְְִִִִִֶַַַָָָָָהיה

- מּבפנים מגּורֹות ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו - קבּוע ְְְִִִִִֵֵַָָָאינֹו
עּמֹו. נמּדדֹות אינן - מּבחּוץ היּו ואם עּמֹו; ְְְִִִִִִֵַָָָָנמּדדֹות

.Êּכן אם אּלא ּכדרּכֹו סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלי
ארּבעים ּומקּבל הֹואיל אחר, ּבדבר סמכֹו אֹו צּדֹו על ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּטהּו

טהֹור. - מקֹום מּכל ְִָָָָסאה
.Áׁשּלא ּפי על אף מרגליהן, אחת ׁשּנּטלה והּתבה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּדה

יׁש ועדין טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָנּקבּו
ּכׁשהיּו. לנחת ׁשהן וחזקתן ׁשּולים, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהם
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ּכלי‡. ּכל לקּבלה: עּׂשּויין ׁשאינן עץ ּבכלי מּדֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשלׁש
ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ּכגֹון ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש העּׂשּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻעץ
עץ ּכלי וכל לטמאה. חכמים רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻֻמקּבל
והּטבלא הּׁשלחן ּכגֹון והאדם, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהעּׂשּוי

לתׁשמיׁש ׁשהן ּומּנין טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻוהּמּטה
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ותׁשמיׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻאדם
עץ ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלא, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעּׂשּוי
מלאכה ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם:
עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום. טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָּבלבד
ׁשּמּניחין ּכלי והּוא וכן, הדלקה, ּבׁשעת הּנר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמׁשּמׁשת
היה ואם ּכּלן. והּדפּוסין מלאכה, ּבׁשעת הּכלים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻּתחת
- מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשּמׁש
ותיק ּבֹו, וכּיֹוצא הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה. מקּבל זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻהרי

וה והּתער והּמסּפרים והרמח והּסּכין והּמכּתב,הּסיף ּמכחֹול ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַָָֹ
ּובית החּצים ּובית ּוסקּורטיא, טבלא ותיק הּכחל, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹּובית
ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילים. ותיק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּפגֹוזֹות,
הּכלי ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ּכלים מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי
והּכּסא חרׁש, ׁשל והּמכּבׁש טני, וכּסּוי ּתבה וכּסּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקמטרא
ּתיק עליו ׁשּבֹונין והּקלב ׁשּלּה, והּקמּתין הּתבה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּתחת
והּכּנֹורֹות, נבלים ותיק והּמזּוזה, והּמנעּול הּנגר ּובית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּספר,
עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ׁשל ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹוהּקלב
העני, ּוגנֹונת המקֹוננת, ּורביעית ּבֹו, ׁשּמּׂשחקין זּמר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
- הּמּטה ׁשּתחת וחמֹור הּמּטה, ונקליטי הּמּטה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוסמֹוכֹות
הּכלים מׁשּמׁשי ׁשהן מּפני טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכל

ּבלבד. מלאכה ְְְִִַַָָּבׁשעת
רגלים·. לֹו ויׁש ּבפּקֹות מלּבׁש היה אם הּמּטה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻמלּבן

ׁשהרי הּמּטה, עם מתטּמא זה הרי - הּמּטה עם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמחּברן
על נתנֹו מאבריה. ּכאחד הּוא והרי הּמּטה ּבפני אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹותנין
ׁשּמסרג ּפי על אף הּמּטה, על גבֹוּה הּוא והרי לׁשֹונֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּתי
ׁשהּוא מּפני טהֹור, - רגלים לֹו ואין הֹואיל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּבחבלים,
לוי, ּבני ּכמלּבני ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמּמׁשּמׁשי

טהֹורין. ׁשהן הּׁשיר, ּוכלי ּכּנֹורֹותיהן ּבהם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּתֹולין
מּפני‚. טהֹור, - העֹור את עליו ׁשּמֹותח ׁשּכף ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמכּבׁש

ּומׁשּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש החקּוק ּבּמקֹום האבן את עליו ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמּניח
ואינֹו מלאכה. ּבׁשעת הּכלים את לׁשּמׁש עּׂשּוי ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעליו,
להתמּלאֹות עּׂשּוי ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, מּׁשּום ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמתטּמא

ֶֶָּבאבן.
ׁשל„. ׁשהיּו ּבין החּפּויין, ּכל וכן טהֹורין. - הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָחּפּויי

טהֹורין; - מּתכת ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַעץ
הּכלי לחּפּויי ּפרט - ּבהם מלאכה יעּׂשה אׁשר ם.ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

- ּבמּתכת ׁשּצּפם קּבּול ּבית ּבהן ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָוכן
והּצּפּוי ּבּטלן, ׁשּצּפם מאחר טמאה; מקּבלין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻטהֹורים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ְְְֵֶַַָעצמֹו
אם‰. הּמּתכת: מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוּׂשה

היתה ואם טמאה, מקּבל - הּמּתכת מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
ׁשל מפּתח ּכיצד? טהֹור. הּכל - העץ את מׁשּמׁשת ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּמּתכת
טמאה; מקּבל זה הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּמּתכת, וׁשּניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעץ

טהֹור. הּכל - מעץ ׁשּלֹו וׁשּנים מּמּתכת היא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהיתה
.Âׁשל היתה טמאה. - אלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹטּבעת

טמאה. מקּבלת אינּה זֹו הרי - מּתכת ׁשל וחֹותמּה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאלמג
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'a xc` h"kÎg"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Êאם עצמֹו, ּבפני טמאה מקּבל החֹותם אֹו מּתכת ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשן
והּמסרק והּמּגֹוב והּמזרה הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻלא
הרי - מּתכת ׁשל ועּׂשאּה מּׁשּניהן אחת ׁשּנּטלה ראׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

טמאה. מקּבלין ְְְִֵַָֻאּלּו
.Áאֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעּׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל

אֹוכלת הארץ ּתהיה ׁשּלא עּׂשאהּו טמאה. מקּבל אינֹו - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו

טמאה. מקּבל - העץ ְְֵֵֶַָָֻאת
.Ëמקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּקבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן

אינֹו - לנֹוי עּׂשאן הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,
העץ. את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמקּבל

.È- לנֹוי ּבדלת אֹו ּבמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מנּקּיֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכן
הּכלים. מּׁשאר בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹטהֹורֹות.

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd oqip 'dÎ'aÎxc` g"k -

ה'תשע"א ב' אדר כ"ח ראשון יום

.‡ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניכ"חֿכ"טאדרב'

.· ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הראׁשֹונה ּבידיעתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ
עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: האלקּות, ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ[ּבהאמנת]
אמרֹו וזהּו לכלֿהּנמצאים, הּפֹועל והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָוסּבה

"אלהי ה' "אנכי e)יתעּלה: ,d mixac .a ,k zeny) ְֱִִֶֶַָֹֹ
מּכֹות ּגמרא נאמרּו(bk.)ּובסֹוף מצות "ּתרי"ג אמרּו: ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹ

מׁשה צּוהֿלנּו ּתֹורה קרא? מאי ּבסיני. למׁשה ְְְִִֶֶַָָָָָֹֹלֹו
(c ,bl mixac)על והקׁשּו ּת'ֹו'ר'ה', מנין ְְְְִִַַַָ―ּכלֹומר:

מאֹות ׁשׁש הוי? הכי ּבגּמטרּיא "ּתֹורה ואמרּו: ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָזה
הוי!". סרי le`וחד `"ixz `ixhniba d'x'e'z ixdy) ְְֵֵַָ

(b"ixzו"לא "אלהי ה' "אנכי הּתׁשּובה: ְְֱִֶַָָָָֹֹֹּובאה
הּגבּורה מּפי "ל ed`)יהיה jexa yecwd)"ׁשמעּום ְְְְִִִֶַָָ

(dyn itn `le)מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶַָָֹהּנה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לידע, הּצּוּוי והּוא מצות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹּתרי"ג

― לאֿתעׂשה מּמצות האזהרההראׁשֹונה היא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹ
לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על מּלהעלֹות ְְְְְֱֲִֵֶַַַַָָֻׁשהזהרנּו
אמירה לֹו מּליחס יתרֹומם ― אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָיתעּלה,
xn`y oeik xbqend xn`n oirk md dl` miln rax`)

eheytk dxin` byenn cin biizqd ,"exne` `ede"

(`ed jexa yecwl qgiaאלהים ל ְְֱִִֶֹֹ"לאֿיהיה
ּפני" על b)אחרים ,k zeny)ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר . ְְְֲִִֵֵַָָָָ

והּוא(bk:)מּכֹות מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא זה ׁשּלאו ְְְְִִֶֶַַַַָֹ
נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות "ׁשׁש ׁשם: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאמרם
ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו וגֹו'", ּבסיני למׁשה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹלֹו

עׂשה. מּמצות ְֲִִִֵָָֹהראׁשֹונה

― הּׁשנּיה ּבידיעתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע והּוא: הּמציאּות(xea`)הּיחּוד, ְְִִֵֵֶֶַַַ

יתעּלה: אמרֹו והּוא אחד, הּוא הראׁשֹונה ְְְְִִִֶֶַָָָָָוסּבתֹו

אחד" ה' אלהינּו ה' יׂשראל c)"ׁשמע ,e mixac). ְְֱִֵֵֶַָָֹ
"עלֿמנת אֹומרים: ׁשהם ּתמצא הּמדרׁשֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹּוברב
זה. ּכגֹון והרּבה ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָליחד
ולא עבדים מּבית הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹּכּונתם
אּלא והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה עּמנּו ֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעׂשה
ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ּבדעּתנּו ׁשּנקּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבתנאי

אֹומרים מקֹומֹות ּובהרּבה .ּבכ (minkg)מחּיבים ְְְְְְִִֵַָָֻ
'מלכּות ּגם זֹו למצוה וקֹוראים יחּוד', ְְְְְְִִִִַַַָ'מצות

אֹומרים ּכי dlertׁשמים', lr mi`hazn Ð) ְִִִַָ
(ziyrpy ,zniieqnמלכּות על עליו לקּבל ּכדי :ְְְֵֵַַָָֹ

ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ההֹודאה ּכלֹומר ְְֱִִַַַָָָָָָׁשמים,

ה'תשע"א ב' אדר כ"ט שני יום

.Ë .„ .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הּׁשליׁשית עלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: יתעּלה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאהבתֹו
ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ּכדי ּופעּלֹותיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוּצּוּויו
המצּוה. האהבה ּתכלית וזֹוהי ― הּתענּוג ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָֻּתכלית

ספרי e)ּולׁשֹון ,e mixac)את "ואהבּת ׁשּנאמר "לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ
"אלהי d)ה' ,e my)אהב ּכיצד אני יֹודע ֱֲִֵֵֶַַַֹֹ

האּלה הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֶֶַַַַָָָָאתֿהּמקֹום?
מצּו אנכי ּכאׁשר ׁשּמּתֹו ― "עלֿלבב הּיֹום  ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי מּכיר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאּתה
הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ההתּבֹוננּות ׁשעלֿידי ,ְְְְִִֵֵֶַַַָָָל
ּוכבר ּבהכרח. האהבה ותבֹוא הּתענּוג ל ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָויּמצא
את ׁשּנקרא ּגםּֿכן, ּכֹוללת זֹו ׁשּמצוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָאמרּו,
ׁשּכן ּבֹו, ולאמּונה יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכלּֿבני
ּותׁשּבחּנּו ּתהללּנּו אתֿמיֿׁשהּוא, אֹוהב אּתה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָאם
הּמׁשל ּדר על וזה ― לאהבתֹו ּבניֿאדם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָותקרא
ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת אתֿה' ּתאהב אם ּכ ―ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָ
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צט 'a xc` h"kÎg"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Êאם עצמֹו, ּבפני טמאה מקּבל החֹותם אֹו מּתכת ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשן
והּמסרק והּמּגֹוב והּמזרה הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻלא
הרי - מּתכת ׁשל ועּׂשאּה מּׁשּניהן אחת ׁשּנּטלה ראׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

טמאה. מקּבלין ְְְִֵַָֻאּלּו
.Áאֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעּׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל

אֹוכלת הארץ ּתהיה ׁשּלא עּׂשאהּו טמאה. מקּבל אינֹו - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו

טמאה. מקּבל - העץ ְְֵֵֶַָָֻאת
.Ëמקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּקבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן

אינֹו - לנֹוי עּׂשאן הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,
העץ. את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמקּבל

.È- לנֹוי ּבדלת אֹו ּבמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מנּקּיֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכן
הּכלים. מּׁשאר בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹטהֹורֹות.

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd oqip 'dÎ'aÎxc` g"k -

ה'תשע"א ב' אדר כ"ח ראשון יום

.‡ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניכ"חֿכ"טאדרב'

.· ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הראׁשֹונה ּבידיעתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ
עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: האלקּות, ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ[ּבהאמנת]
אמרֹו וזהּו לכלֿהּנמצאים, הּפֹועל והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָוסּבה

"אלהי ה' "אנכי e)יתעּלה: ,d mixac .a ,k zeny) ְֱִִֶֶַָֹֹ
מּכֹות ּגמרא נאמרּו(bk.)ּובסֹוף מצות "ּתרי"ג אמרּו: ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹ

מׁשה צּוהֿלנּו ּתֹורה קרא? מאי ּבסיני. למׁשה ְְְִִֶֶַָָָָָֹֹלֹו
(c ,bl mixac)על והקׁשּו ּת'ֹו'ר'ה', מנין ּכלֹומר: ―ְְְְִִַַַָ

מאֹות ׁשׁש הוי? הכי ּבגּמטרּיא "ּתֹורה ואמרּו: ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָזה
הוי!". סרי le`וחד `"ixz `ixhniba d'x'e'z ixdy) ְְֵֵַָ

(b"ixzו"לא "אלהי ה' "אנכי הּתׁשּובה: ְְֱִֶַָָָָֹֹֹּובאה
הּגבּורה מּפי "ל ed`)יהיה jexa yecwd)"ׁשמעּום ְְְְִִִֶַָָ

(dyn itn `le)מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶַָָֹהּנה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לידע, הּצּוּוי והּוא מצות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹּתרי"ג

― לאֿתעׂשה מּמצות האזהרההראׁשֹונה היא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹ
לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על מּלהעלֹות ְְְְְֱֲִֵֶַַַַָָֻׁשהזהרנּו
אמירה לֹו מּליחס יתרֹומם ― אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָיתעּלה,
xn`y oeik xbqend xn`n oirk md dl` miln rax`)

eheytk dxin` byenn cin biizqd ,"exne` `ede"

(`ed jexa yecwl qgiaאלהים ל ְְֱִִֶֹֹ"לאֿיהיה
ּפני" על b)אחרים ,k zeny)ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר . ְְְֲִִֵֵַָָָָ

והּוא(bk:)מּכֹות מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא זה ׁשּלאו ְְְְִִֶֶַַַַָֹ
נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות "ׁשׁש ׁשם: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאמרם
ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו וגֹו'", ּבסיני למׁשה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹלֹו

עׂשה. מּמצות ְֲִִִֵָָֹהראׁשֹונה

― הּׁשנּיה ּבידיעתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע והּוא: הּמציאּות(xea`)הּיחּוד, ְְִִֵֵֶֶַַַ

יתעּלה: אמרֹו והּוא אחד, הּוא הראׁשֹונה ְְְְִִִֶֶַָָָָָוסּבתֹו

אחד" ה' אלהינּו ה' יׂשראל c)"ׁשמע ,e mixac). ְְֱִֵֵֶַָָֹ
"עלֿמנת אֹומרים: ׁשהם ּתמצא הּמדרׁשֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹּוברב
זה. ּכגֹון והרּבה ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָליחד
ולא עבדים מּבית הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹּכּונתם
אּלא והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה עּמנּו ֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעׂשה
ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ּבדעּתנּו ׁשּנקּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבתנאי

אֹומרים מקֹומֹות ּובהרּבה .ּבכ (minkg)מחּיבים ְְְְְְִִֵַָָֻ
'מלכּות ּגם זֹו למצוה וקֹוראים יחּוד', ְְְְְְִִִִַַַָ'מצות

אֹומרים ּכי dlertׁשמים', lr mi`hazn Ð) ְִִִַָ
(ziyrpy ,zniieqnמלכּות על עליו לקּבל ּכדי :ְְְֵֵַַָָֹ

ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ההֹודאה ּכלֹומר ְְֱִִַַַָָָָָָׁשמים,

ה'תשע"א ב' אדר כ"ט שני יום

.Ë .„ .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הּׁשליׁשית עלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: יתעּלה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאהבתֹו
ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ּכדי ּופעּלֹותיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוּצּוּויו
המצּוה. האהבה ּתכלית וזֹוהי ― הּתענּוג ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָֻּתכלית

ספרי e)ּולׁשֹון ,e mixac)את "ואהבּת ׁשּנאמר "לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ
"אלהי d)ה' ,e my)אהב ּכיצד אני יֹודע ֱֲִֵֵֶַַַֹֹ

האּלה הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֶֶַַַַָָָָאתֿהּמקֹום?
מצּו אנכי ּכאׁשר ׁשּמּתֹו ― "עלֿלבב הּיֹום  ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי מּכיר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאּתה
הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ההתּבֹוננּות ׁשעלֿידי ,ְְְְִִֵֵֶַַַָָָל
ּוכבר ּבהכרח. האהבה ותבֹוא הּתענּוג ל ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָויּמצא
את ׁשּנקרא ּגםּֿכן, ּכֹוללת זֹו ׁשּמצוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָאמרּו,
ׁשּכן ּבֹו, ולאמּונה יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכלּֿבני
ּותׁשּבחּנּו ּתהללּנּו אתֿמיֿׁשהּוא, אֹוהב אּתה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָאם
הּמׁשל ּדר על וזה ― לאהבתֹו ּבניֿאדם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָותקרא
ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת אתֿה' ּתאהב אם ּכ ―ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָ
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ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה הרי אמּתּותֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָמהּׂשגת
ּכבר ׁשאּתה האמת לידיעת והּסכלים ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאתֿהּפתאים

ספרי ּולׁשֹון ―(my)יֹודע. ה'" את "ואהבּת : ְְְְִֵֵֵַַָָ
"ואתֿ ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם הּברּיֹות על ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָאהבהּו

בחרן" עׂשּו אׁשר d)הּנפׁש ,ai ziy`xa):ּכלֹומר ְְֲֶֶֶַַָָָ
ׁשהעיד ּכמֹו ― אֹוהב ׁשהיה לפי ׁשאברהם, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכמֹו

אהבי" אברהם "זרע g)הּכתּוב: ,`n diryi)קרא ְֲִֶַַַָָָָָֹ
מרב לאמּונה האדם אתּֿבני הּׂשגתֹו ְְֱֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבעצם
אליו. האדם ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאהבתֹו,

― הרביעית לקּבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה יראתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבדעּתנּו

lrּובֹוטחים db`c mey ila mihwye miely) ְִ
(mi`hgd,ּבכלֿעת ענׁשֹו לביאת נחּוׁש אּלא ― .ְְְִֵֶַָָָָ

ּתירא" אלהי "אתֿה' יתעּלה: אמרֹו (mixacוזהּו ְְְֱִִֶֶֶֶַָָֹ
(bi ,eסנהדרין ּובּגמרא .(.ep)ׁשקלא ּבדר אמרּו ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

מֹות ׁשםֿה' "ונקב יתעּלה: ּדבריו על ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹוטריא
fh)יּומת" ,ck `xwie)ּפרֹוׁשי ואימא :,ile` ,xen`) ְֵֵָָָ

myd my z` dbedl dfa dpeekd ,weqtay "awep"y

(yxetna:ּדכתיב ,(jkl dnbece)נּקבּו "אׁשר ְְֲִִִֶ
fi)ּבׁשמֹות" ,` xacna)'אתֿה" מן ואזהרּתּה ְְְְִֵֵֶַַ

"ונקב ׁשּנאמר זה ּכלֹומר: ― ּתירא"? ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹאלהי
.ׁשיבר ּבלי ּבלבד הּׁשם את ׁשּיזּכיר הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשםֿה'"

נאמר, ּבזה? יׁש עון איזה ּתאמר: (edy`ואם ְִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
(iptn "`xiz jidl` 'd z`" lr xaerמאּבד ְֵֶַׁשהּוא

ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹאתֿהּיראה.
ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה והיתה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָלבּטלה.
ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא ― "חדא ׁשאמרּו: ּבכ ְְְְֲֵֵֵֶֶָָָָָזה

ּכלֹומר ok,ולּכא", xnel xyt` i`y oey`x mrh) ְְֶַָ
(cr aiig epi` scbndy oic yiy meyn `edְֵֶָׁשיבר

אתֿיֹוסי" יֹוסי "יּכה ׁשאמרּו ּכמֹו ּבׁשם, ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאתֿהּׁשם
oebk ,myd mya ellwie myd my xikfiy cr ,xnelk)

,ipelt my z` ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki

(dnbecl wx iqei my xikfdeעׂשה "אזהרת ועֹוד, .ְְֲֵַַָ
ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה וכלֿאזהרת ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָהיא,
ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה
― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה לפי יּתכן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹלא
ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. מזהירין ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָואין

עׂשה. מצות ― ּתירא" אלהי "אתֿה'
יוםשניכ"טאדרב'

ְֱֲִִֵֶֶַָֹ

― הּתׁשיעית קּדּוׁשהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָהּׁשם,

(al ,ak `xwie)מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה וענין .ְְְְִִִֶַָָֻ
מהּזק ּבכ נירא וׁשּלא ּברּבים, זֹו אמת ּדת ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלפרסם
עריץ אּנס אלינּו יבֹוא ׁשאפּלּו עד מּזיק, ֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשּום

(xeabe siwz hily)יתעּלה ּבֹו לכּפֹור אֹותנּו ְְְְִִִֶַָָויקרא
לּמות אתֿעצמנּו נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ―ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבהחלט;

יתעּלה. ּבֹו `xeqמאמין cala oir zi`xnl elit`y) ְֲִִֶַַ
(`ed jexa yecwa xetklהּׁשם קּדּוׁש מצות היא ְְִִִֵַַוזֹו

אתֿ ׁשּנמסר ּכלֹומר: ּכלּֿבניֿיׂשראל, ּבּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנצטּוּו
ּביד למּות יתעּלהעצמנּו אהבתֹו על העריץ י ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מיׁשאל חנניה ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָוהאמּונה
ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ּבימי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועזריה
ויׂשראל אדם ּכלּֿבני והׁשּתחוּו לּצלם, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלהׁשּתחות
והיה ׁשמים. ׁשם מקּדׁש ׁשם היה ולא ְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָֹּבכללם,
מצוה מּכּלם ׁשאבדה ליׂשראל ּגדֹולה חרּפה ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֻּבכ
ּפחדּו הּכל אּלא אֹותּה ׁשּמקּים מי ׁשם היה ולא ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹזֹו,

(b l`ipc)אֹותֹו ּבכגֹון אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין .ְְְִִֵֶֶֶָָ
והיה העֹולם, ּכלּֿבאי ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָהּמעמד
העת. ּבאֹותּה עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם ְְְְְִִֵֵַַָָָָָחֹובה
ּתהיה ׁשּלא יׁשעיהּו, עלֿידי ה' הבטיח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּוכבר
וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ּגמּורה יׂשראל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָחרּפת
ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, הּמעמד ּבאֹותֹו ּבחּורים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
אתֿהאמּונה ויפרסמּו ּדמם ויפקירּו ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָהּמות,
עלֿידי יתעּלה ׁשּצּונּו ּכמֹו ּברּבים, אתֿה' ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָויקּדׁשּו
יעקב יבֹוׁש "לאֿעּתה אמרֹו: והּוא רּבנּו, ְְֲֵֵֶַַַָָֹֹֹמׁשה
ידי מעׂשה ילדיו בראתֹו ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹולא
יעקב אתֿקדֹוׁש והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַֹּבקרּבֹו

יעריצּו" יׂשראל bkÎak)ואתֿאלהי ,hk diryi). ְְֱֲִִֵֵֶַָֹ
ספרא eÎd)ּולׁשֹון ,h xen`)הֹוצאתי ּכ "עלֿמנת : ְְְִִֵַָָָ

אתֿ ׁשּתקּדׁשּו עלֿמנת ― מצרים מארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָאתכם
סנהדרין ּובּגמרא ּברּבים". "ּבןֿ(bl:)ׁשמי אמרּו: ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ּתא מצּוה? אינֹו אֹו הּׁשם, קּדּוׁש על מצּוה ְְִֵֵֶֶַַַָֹֻֻנח
dl`yl)ׁשמע daeyz ,rnyp `a)מצות ׁשבע : ְְִֶַַֹ

איתא ואי נח. ּבני lrנצטּוּו mb eehvpy xn`z m`e) ְְְִִִֵַַָֹ
(myd yecw"הוֹו ּתמניא ―`le dpeny yi) ְְֲַָ

(ray,ל נתּבאר הּנה .!mb m` `xnba epcy dfn) ְְִִֵֵָ
ray"a llka llkp df m`e ,df lr deehvp gp oa

(rnyn ,`l m` "gp ipa zeevnמסּפר מּכלל ְְִִִֶַַׁשהיא
על ראיתם והביאּו יׂשראל, על חֹובה ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמצות

ּׁשּנאמר: מּמה זֹו al)מצוה ,ak `xwie)ונקּדׁשּתי" ְְְְֱִִִִֶֶַַַָ
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oqip '` iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל". ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָּבתֹו
מּסנהדרין. ז' ְְְִִֶֶֶַּבפרק

ה'תשע"א ניסן א' שלישי יום

.‰Ò .‚Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ג חּלּולהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ והּוא ְְִִֵֵֶֶַָֻהּׁשם,

ּבאּורֹו x`azp)וׁשּקדם xaky)עׂשה ּבמצות ְְְֲִֵֵֶַַָ
תחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶַַַָֹהּתׁשיעית,

קדׁשי"א al)תֿׁשם ,ak `xwie)נחלק זה ועון . ְְְִֵֶֶֶָָָֹ
על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹלׁשלׁשה

הּוא:(mray)היחידים ― הראׁשֹון הּכללי החלק . ְְִִִִֵֶַַַָָ
מןֿהּמצות אחת על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּכלֿמי

הּׁשמד l`xyiּבׁשעת lr jlnd ieev dxfbd Ð) ְְִַַָ
(wlg) lr mxiardl ick Ð zeevnd on zg` lhal

להעביר מתּכּון האּנס אם ieeivדתם), lr xeariy) ְְֲִִִֵַַַָָ
(`ed jexa yecwdּבמצות ּבין קּלֹות ּבמצות ְְְְִִֵֵַֹֹּבין

עבֹודה על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו מי אֹו ְֲֲֲִִֶֶַַָָחמּורֹות.
ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ׁשפיכּות אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו ְֲֲִִִִֶַָָָָֹזרה
ויהרג נפׁשֹו למסֹור חּיב זה הרי ― הּׁשמד ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשעת
הּתׁשיעית. עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו יעבֹור, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַואל
אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ― נהרג ולא עבר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹואם
ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ואם זה. לאו על ְְְִִֶֶַַַַָָָָָועבר
אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ― מּיׂשראל עׂשרה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבמעמד
אתֿ תחּללּו "ולא יתעּלה אמרֹו על ועבר ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹּברּבים
לֹוקה אינֹו אבל מאד; חמּור ועונֹו קדׁשי" ְְֲֲִֵֵֶַָָָֹֹׁשם
לקּים רּׁשאי ּדין ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּפני
ּבעדים ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹענׁש

ספרא ּולׁשֹון bi)והתראה. ,i):לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש אתּֿפני אני d)"וׂשמּתי ,k my), ְְֲִִִֶַַַָָ

"ההּוא "edd`"אמרּו: yi`a xn`p okl ,xnelk) ְַָ
`edy aezkd xacn eilry `edd yi`l wxy xnel

(Ðנתּבאר הּנה מטעה". ולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹֻלא
ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹל
הּׁשם. חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכלֿׁשּכן
האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן ― הּכללי הּׁשני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהחלק
מראה אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ׁשאין ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעברה

וההפקרּות הּזלזּול dxezd)ּבמעׂשיו zeevna)― ְְְְֲִֵֶַַַָ
אמר: ּולפיכ ולֹוקה, ׁשמים ׁשם מחּלל זה ּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי

אתֿׁשם וחּללּת לּׁשקר בׁשמי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ולאֿתּׁשבעּו
"אלהי(ai ,hi my)הּזלזּול על מראה ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַֹ

ׁשעל והחלק .ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּצּוּוי
ידּוע(mray)היחידים אדם ׁשּיעׂשה הּוא: ― ְֲִִֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא להמֹון הּנראה מעׂשה איזה ּוביׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּבחסידּות
חסיד לאֹותֹו ראּוי אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָעברה
זה הרי ― מּתר מעׂשה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָֻלעׂשֹותֹו,

אמרם והּוא אתֿהּׁשם, et.:)חּלל `nei)ּדמי "היכי ְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
(x`ezi cvik):הּׁשם ax)חּלּול xn`)אנא ּכגֹון ְֲִֵַָ

ּדמי יהיבנא ולא טּבחא מּבי ּבׂשרא ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָָָּדׁשקלנא
meynלאלּתר. ,cin mly` `le xya dpw` m`) ְְַַ

micnele olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky

(lfba lflfl ipnnאנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני ְְֲִִַַָָרּבי
`jl)ּדמסּגינא m`)ּובלא ּתֹורה ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְְֵַַַַָָֹֹ

תחּלל "ולא ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּתפּלין".
ה'" אני אלהי k`)אתֿׁשם ,gi my)נתּבארּו ּוכבר . ְְֱֲֲִִֵֶֶָָֹ
ּבפסחים זֹו מצוה יֹומא(dk:)ּדיני .(atÎ.et.)ּובסֹוף ְְְִִִִֵָָָ

― הס"ה לנּתֹוץהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
אתֿספרי להׁשחית אֹו יתעּלה ה' עבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָאתּֿבּתי
וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים אתֿהּׁשמֹות למחֹוק אֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָהּנבּואה
אמרֹו: הּוא זה ּבענין ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְְְִֶֶֶַָָָָָּבזה.

אלהיכם" לה' ּכן c)"לאֿתעׂשּון ,ai my)אחר , ֱֲֵֵֶַַַַֹֹ
זרה עבֹודה לאּבד אתֿהּצּוּוי הקּדים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּכבר
לגמרי, אתֿמזּבחֹותיה ולנּתֹוץ ׁשמּה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּולהׁשמיד
אלהיכם". לה' ּכן "לאֿתעשּון ואמר: ְְֱֲִִֵֵֶַַַָֹֹֹהזהיר
ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ּדבר איזה על ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוכלֿהעֹובר
אֹו ּבהם, וכּיֹוצא והּמזּבח מןֿההיכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמּׁשהּו

מּׁשמֹות ׁשם מּכֹותׁשּימחק ּובסֹוף לֹוקה. ― ה' ְְְִִֵֶֶַֹ
(.ak)הקּדׁש עצי ׁשהּׂשֹורף הּגמרא, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנתּבאר

מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ―dxdf`de) ְְְְֵֵֶַַָָָ
(o`kn zcnlpֿלא ּבאׁש, ּתׂשרפּון ואׁשריהם מן :ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

אלהיכם" לה' ּכן ׁשם(my)תעׂשּון נתּבאר וכן . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ
"ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― אתֿהּׁשם ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּמֹוחק
לה'". ּכן לאֿתעׂשּון אתֿׁשמם, ואּבדּתם ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמהכא:
מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָּוכבר

― הקע"ב לכלֿהּמצוה להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
מהֿ ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם מןֿהּנביאים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹנביא
מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד יצּוה אפּלּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּׁשּיצּוה,
אבל ׁשעה; לפי זה ׁשיהא ּובלבד האּלּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצות

ּגרעֹון אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח `eלא rexbl deviy) ְִֵֶֶֶַַָֹ
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זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל". ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָּבתֹו
מּסנהדרין. ז' ְְְִִֶֶֶַּבפרק

ה'תשע"א ניסן א' שלישי יום

.‰Ò .‚Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ג חּלּולהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ והּוא ְְִִֵֵֶֶַָֻהּׁשם,

ּבאּורֹו x`azp)וׁשּקדם xaky)עׂשה ּבמצות ְְְֲִֵֵֶַַָ
תחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶַַַָֹהּתׁשיעית,

קדׁשי"א al)תֿׁשם ,ak `xwie)נחלק זה ועון . ְְְִֵֶֶֶָָָֹ
על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹלׁשלׁשה

הּוא:(mray)היחידים ― הראׁשֹון הּכללי החלק . ְְִִִִֵֶַַַָָ
מןֿהּמצות אחת על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּכלֿמי

הּׁשמד l`xyiּבׁשעת lr jlnd ieev dxfbd Ð) ְְִַַָ
(wlg) lr mxiardl ick Ð zeevnd on zg` lhal

להעביר מתּכּון האּנס אם ieeivדתם), lr xeariy) ְְֲִִִֵַַַָָ
(`ed jexa yecwdּבמצות ּבין קּלֹות ּבמצות ְְְְִִֵֵַֹֹּבין

עבֹודה על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו מי אֹו ְֲֲֲִִֶֶַַָָחמּורֹות.
ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ׁשפיכּות אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו ְֲֲִִִִֶַָָָָֹזרה
ויהרג נפׁשֹו למסֹור חּיב זה הרי ― הּׁשמד ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשעת
הּתׁשיעית. עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו יעבֹור, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַואל
אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ― נהרג ולא עבר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹואם
ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ואם זה. לאו על ְְְִִֶֶַַַַָָָָָועבר
אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ― מּיׂשראל עׂשרה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבמעמד
אתֿ תחּללּו "ולא יתעּלה אמרֹו על ועבר ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹּברּבים
לֹוקה אינֹו אבל מאד; חמּור ועונֹו קדׁשי" ְְֲֲִֵֵֶַָָָֹֹׁשם
לקּים רּׁשאי ּדין ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּפני
ּבעדים ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹענׁש

ספרא ּולׁשֹון bi)והתראה. ,i):לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש אתּֿפני אני d)"וׂשמּתי ,k my), ְְֲִִִֶַַַָָ

"ההּוא "edd`"אמרּו: yi`a xn`p okl ,xnelk) ְַָ
`edy aezkd xacn eilry `edd yi`l wxy xnel

(Ðנתּבאר הּנה מטעה". ולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹֻלא
ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹל
הּׁשם. חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכלֿׁשּכן
האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן ― הּכללי הּׁשני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהחלק
מראה אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ׁשאין ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעברה

וההפקרּות הּזלזּול dxezd)ּבמעׂשיו zeevna)― ְְְְֲִֵֶַַַָ
אמר: ּולפיכ ולֹוקה, ׁשמים ׁשם מחּלל זה ּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי

אתֿׁשם וחּללּת לּׁשקר בׁשמי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ולאֿתּׁשבעּו
"אלהי(ai ,hi my)הּזלזּול על מראה ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַֹ

ׁשעל והחלק .ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּצּוּוי
ידּוע(mray)היחידים אדם ׁשּיעׂשה הּוא: ― ְֲִִֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא להמֹון הּנראה מעׂשה איזה ּוביׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּבחסידּות
חסיד לאֹותֹו ראּוי אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָעברה
זה הרי ― מּתר מעׂשה ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָֻלעׂשֹותֹו,

אמרם והּוא אתֿהּׁשם, et.:)חּלל `nei)ּדמי "היכי ְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
(x`ezi cvik):הּׁשם ax)חּלּול xn`)אנא ּכגֹון ְֲִֵַָ

ּדמי יהיבנא ולא טּבחא מּבי ּבׂשרא ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָָָּדׁשקלנא
meynלאלּתר. ,cin mly` `le xya dpw` m`) ְְַַ

micnele olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky

(lfba lflfl ipnnאנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני ְְֲִִַַָָרּבי
`jl)ּדמסּגינא m`)ּובלא ּתֹורה ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְְֵַַַַָָֹֹ

תחּלל "ולא ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּתפּלין".
ה'" אני אלהי k`)אתֿׁשם ,gi my)נתּבארּו ּוכבר . ְְֱֲֲִִֵֶֶָָֹ
ּבפסחים זֹו מצוה יֹומא(dk:)ּדיני .(atÎ.et.)ּובסֹוף ְְְִִִִֵָָָ

― הס"ה לנּתֹוץהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
אתֿספרי להׁשחית אֹו יתעּלה ה' עבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָאתּֿבּתי
וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים אתֿהּׁשמֹות למחֹוק אֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָהּנבּואה
אמרֹו: הּוא זה ּבענין ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְְְִֶֶֶַָָָָָּבזה.

אלהיכם" לה' ּכן c)"לאֿתעׂשּון ,ai my)אחר , ֱֲֵֵֶַַַַֹֹ
זרה עבֹודה לאּבד אתֿהּצּוּוי הקּדים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּכבר
לגמרי, אתֿמזּבחֹותיה ולנּתֹוץ ׁשמּה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּולהׁשמיד
אלהיכם". לה' ּכן "לאֿתעשּון ואמר: ְְֱֲִִֵֵֶַַַָֹֹֹהזהיר
ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ּדבר איזה על ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוכלֿהעֹובר
אֹו ּבהם, וכּיֹוצא והּמזּבח מןֿההיכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמּׁשהּו

מּׁשמֹות ׁשם מּכֹותׁשּימחק ּובסֹוף לֹוקה. ― ה' ְְְִִֵֶֶַֹ
(.ak)הקּדׁש עצי ׁשהּׂשֹורף הּגמרא, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנתּבאר

מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ―dxdf`de) ְְְְֵֵֶַַָָָ
(o`kn zcnlpֿלא ּבאׁש, ּתׂשרפּון ואׁשריהם מן :ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

אלהיכם" לה' ּכן ׁשם(my)תעׂשּון נתּבאר וכן . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ
"ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― אתֿהּׁשם ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּמֹוחק
לה'". ּכן לאֿתעׂשּון אתֿׁשמם, ואּבדּתם ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמהכא:
מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָּוכבר

― הקע"ב לכלֿהּמצוה להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
מהֿ ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם מןֿהּנביאים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹנביא
מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד יצּוה אפּלּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּׁשּיצּוה,
אבל ׁשעה; לפי זה ׁשיהא ּובלבד האּלּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצות

ּגרעֹון אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח `eלא rexbl deviy) ְִֵֶֶֶַַָֹ
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(mlerl dxezd zeevn lr siqedlׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְֵֶַ
ׁשּבֹו והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבהקּדמת
ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָנאמר

(eh ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)ּתׁשמעּון "אליו : ְְְִִֵֵָָ
מּכלֿמצות אחת על לעבֹור ל אמר אפּלּו ―ְְֲֲִִִַַַַַָָֹ
על והעֹובר לֹו". ׁשמע ׁשעה, לפי ּבּתֹורה ְְְֲִֵַַַָָָָָהאמּורֹות
אמרֹו וזהּו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב זֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָמצוה
אלּֿדברי לאֿיׁשמע אׁשר האיׁש "והיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתעּלה:

ידּבר מעּמֹו"(iapd`)אׁשר אדרׁש אנכי (my,ּבׁשמי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹ
(hiּבסנהדרין נתּבאר ּוכבר .(.ht)מיתתם "ׁשלׁשה : ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על העֹובר ׁשמים: ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבידי
נבּואתֹו" והּכֹובׁש עצמֹו, ּדברי (deehvpyעל ְְְְִֵֵַַַָ

(`aip `le ze`apzdl `ed jexa yecwdnוכּלם ,ְָֻ
(Ð ecnlp)ֿאל לאֿיׁשמע "אׁשר ּׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶֶַַַֹמּמה

שמים]", בידי מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי ְְִִֵֶַָָֹֹּדברי
לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי ixacאמרּו: lr xaerd df) ְְְִִֵַָֹ

(`iapdלאֿיּׁשמע ,(envr ixac lr xaerd df)ֿלא , ִַָֹֹ
ez`eap)יׁשמע yaekd df)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ." ְְְֲִִִֵַַָָ

סנהדרין ּבסֹוף זֹו oiwpgpd)מצוה od el` wxt seq). ְְְְִִֶַָ

ה'תשע"א ניסן ב' רביעי יום
יוםרביעֿיחמישיב'ֿג'ניסן

.„Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Â¯ .Â .Á ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ד לנּסֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָהבטחֹותיו
ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על עלינּו, ּבהם מאּימים אֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלנּו

הּמֹודיעם נבּואת אמּתת ׁשּידענּו אחר (xnelkספק ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
(izin` `iap `edy epilv` xxaedy ixg`והּוא .ְ

נּסיתם ּכאׁשר אלהיכם אתֿה' תנּסּו "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹאמרֹו:
fh)ּבּמּסה" ,e mixac). ַַָ

― הּׁשמינית לֹוהּמצוה להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, ּכפי ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָיתּבר

(h ,gk mixac)ללכת" ואמר: זה צּוּוי ּכפל ּוכבר ,ְְִֶֶֶַַָָָָ
ak)ּבכלּֿדרכיו" ,`i my):זה ענין ּבפרּוׁש ּובא ְְְְִֵֶָָָָָ

אּתה אף ― רחּום נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִַַַַָָָָָ"מה
אף ― חּנּון נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רחּום; ְֱִֵַַַַָָָהיה
― צּדיק נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּנּון; היה ְֱִִֵַַַַָָָָאּתה
נקרא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּדיק; היה אּתה ְֱִִֵַַַַָָָָאף
ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה אּתה אף ― ְְֱִִִֵֵֶַַָָָחסיד

(my):ואמר אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי ּכפל ּוכבר .ְְְִֵֶַַַָָָָ

ּתלכּו" אלהיכם ה' d)"אחרי ,bi my)ּבפרּוׁשֹו וגם , ְְֱֲֵֵֵֵֵֶַַֹ
ci.)ּבא dheqa)לּמעׂשים להתּדּמֹות ׁשענינֹו , ְְְֲִִִֶַַַָָ

מת ׁשּבהם הּנכּבדֹות ולּמּדֹות יתעּלההּטֹובים אר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
רב עּלּוי הּכל על יתעּלה ― הּמׁשל ּדר ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹעל
,mixen`d mix`zd lkn mnexn `ed jexa yecwdy)

(lyn jxc `l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e.

― הּׁשּׁשית ּביןהּמצוה להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ּבכלּֿדר עּמהם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּולהׁשּתּתף
ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ּומׁשּתה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבמאכל
האמּתּיֹות ּבּדעֹות ּולהאמין למעׂשיהם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָלהּדּמֹות
"ּולדבקהֿבֹו" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָמּדבריהם,

(ak ,`i mixac):ואמר הּזה, הּצּוּוי ּגם נכּפל ְְְִִֶַַַַַָָּוכבר
תדּבק" k)"ּובֹו ,i my)"בֹו "ּולדבקה הּפרּוׁש: ּובא . ְְְִֵַָָָָ

הּספרי לׁשֹון זהּו ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ―ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
(my)ּבת לּׂשא החֹובה על ראיה הביאּו וכן .ְְִִֵֵַַַָָָָ

חכם לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּתלמידי
מּמהֿ עּמהם ּולהתעּסק חכמים ּתלמידי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּולהּנֹות

אמרּו תדּבק". "ּובֹו iw`:)ּׁשּנאמר zeaezk)וכי" : ְְְֱִִֶֶַָָ
"ּכי ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, להּדּבק לאדם לֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאפׁשר

הּוא" אכלה אׁש אלהי ck)ה' ,c my)אּלא ? ְֱֵֶֶָָֹֹ
וכּו'. חכם" לתלמיד ּבּתֹו ְְְִִִֵַַָָָּכלֿהּמׂשיא

― הר"ו זהֿאתֿהּמצוה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָ
חמלתי ׁשּתהיה אתֿעצמנּו, אֹוהבים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָזה

l`xyin)ואהבתי cg`e cg` lkl)ּכאהבתי ְְֲֲִִַַָָ
לֹו וכלֿמהּֿׁשּיׁש וגּופֹו ּבממֹונֹו לעצמי ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָוחמלתי
ארצה לעצמי, מהּֿׁשארצה וכל חפץ. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּומהּֿׁשהּוא
לידידי, אֹו לעצמי ארצה וכלֿמהּֿׁשּלא ּכמֹוהּו; ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹלֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹלא

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ

ה'תשע"א ניסן ג' חמישי יום

.·˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ê¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‚˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"ז אתֿהּמצוה לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹ
אתֿהּגר" "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּגרים,

(hi ,i mixac)זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ואףֿעלּֿפי .ְְְְִִִֶֶַַָָ
לרע "ואהבּת ּבאמרֹו ּכלֿיׂשראל ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּבמהּֿׁשּכֹולל

צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹוl`xyik `edy) ְִֵֵֶֶֶֶַַָ
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(xac lkl'ה לֹו הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאהבה,

אֹונאתֹו אתֿ(exrvl)על איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְִֶֶַַָָָֹ
fi)עמיתֹו" ,dk `xwie)ֿלא "וגר :אחרּֿכ ואמר . ְְֲִֵַַַָָֹ
k)תֹונה" ,ak zeny)ּבגמרא ונתּבאר .`rivn `aa) ְְְִִֵֶָָָ

(:hpאיׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום הּגר אֹונאת על ְִִִֵֶַַַַָָֹׁשחּיבים
ּגםּֿכן ּכ תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶַָֹאתֿעמיתֹו"
"ּכמֹו לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו ְְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָנתחּיבנּו
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה אתֿהּגר". "ואהבּתם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָּומּׁשּום

mixzqp)נסּתר mixac)ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹאתֿהּמצות
עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר על צּונּו ׁשה' ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּבארּו

"אלהי ה' את "ואהבּת אמרֹו והּוא (mixacיתעּלה, ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָֹ
(d ,e."אתֿהּגר "ואהבּתם ואמר ,ְְֲֵֶֶַַַַָ

― הש"ב מּלׂשנֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אתֿאחי "לאֿתׂשנא אמרֹו: והּוא ְְְִִֶֶֶֶָָָֹזהֿאתֿזה,

"ּבלבב(fi ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(g ,c)לא" : ְְְִִֶָָֹ
לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ׁשהיא ׂשנאה אּלא ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָאמרּתי
עֹובר אינֹו ― ׂשֹונאֹו ׁשהּוא זה וידע הּׂשנאה, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָאת

על הּוא עֹובר אבל זה; לאו ולאֿעל 'לאֿתּקם ְֲִֵֶַַָָֹֹֹ
gi)תּטר'" ,my):אמרֹו והּוא עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְְֲִֵֵַַָֹ

"ּכמֹו לרע ―(my)"ואהבּת הּלב ׂשנאת אבל . ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָ
מןֿהּכל. חמּור ִַָָֹֹעון

― הר"ה ּבעֹוׂשההּמצוה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו ּכעברה על ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

לא "אני אדם: יאמר ואל ּולהֹוכיחֹו. ְְְֲִִִִַַָָָֹֹּבדברים
ה'", עם ענינֹו זה ― זּולתי יחטא ואם ְְֱֱִִִִֶֶֶָָָָאחטא:
לעבֹור ׁשּלא מצּוים אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ―ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ׁשרֹוצה ּומי לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻולא
ּולמנעֹו, להֹוכיחֹו ּכלֿאדם על חֹובה ― ְְְֲִַַָָָָָלעבֹור
המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹואףֿעלּֿפי
ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹלקּים

"אתֿעמית(fi ,hi `xwie)זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְֲִִִֶֶַָָ
נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם זה, על זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנתרעם
עליו להתרעם נצטּוינּו אּלא חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלֹו
ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, ּבּלב יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבדברים,

(my)וחמּׁשה ארּבעה אפלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין :ְְֲֲִִִִִַַַַָָָ
ּתֹוכיח. הֹוכח לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ְְְֲִִֵַַַַַָּפעמים,

מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף (xnelk,יכֹול ְִִַַַָָָָ
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny

('ecke miax ipta oebkעליו ולאֿתּׂשא לֹומר: ְְִַַָָָֹּתלמּוד
ezaqa)חטא". `hg dz` `yz ok dyrz m`y). ְֵ

ּכלֿאדם על חֹובה זֹו ׁשּמצוה חכמים, ּבארּו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָּוכבר
להֹוכיח, חּיב הּוא הרי לּגדֹול מןֿהּקטן ְֲֲִִִֵַַַַָָָֹאפּלּו
יסּתּלק ואל ידיו ירּפּו אל וזלזל קּלל ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֻֻואפּלּו
מעּתיקי ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַֻמּלהֹוכיח

dt)הּׁשמּועה lray dxezd ixqen)ואמרּוoikxr) ְְְַָָ
(:fhויׁש הּכאה. עד והלכֹות,: ּתנאים זֹו למצוה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות ְְְְְִִִֵַַָָֻונתּבאר

― הש"ג לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ְְְִִֶֶֶֶֶַָֹזהֿאתֿזה,
הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, חברֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָּפני
עליו ולאֿתּׂשא אתֿעמית ּתֹוכיח "הֹוכח ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאמרֹו:

fi)חטא" ,my)ּובספרא .(my)אם "מּנין אמרּו: ְְְְִִִִֵַָָ
והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמׁש ארּבע אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָהֹוכחּתֹו
ּפׁשט אבל חטא'". עליו 'ולאֿתּׂשא לֹומר: ְְְְֲִֵַַַָָָָֹּתלמּוד
עון לֹו ּתחׁשֹוב ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי ְְֲִֵֶַַַָָֹֹהּכתּוב

ּתזּכרהּו. וׁשּלא ,ְְְְְִִֵֶֹּבלּב

ה'תשע"א ניסן ד' שישי יום

.‰˘ .˘„ .‡˘ .Â�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
(xfk`zdl)אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְִַַַָָָעל

תעּנּון" לא ויתֹום "ּכלֿאלמנה ak,יתעּלה: zeny) ְְְְִֶַַַָָָָֹ
(`kּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ּכֹולל זה לאו .ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ

רּכים ּדברים עּמהם ידּבר אּלא ּבמעׂשה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹולא
הּטֹובה ּבדר עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָונֹוחים
ויתּכּון ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַּביֹותר,

ּבאחד(zeaxdl)להפליג נזהר ׁשּלא ּומי ּבכלֿזה. ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמּכלֿאּלּו
אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ענׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹיתעּלה

וגֹו'" אתכם והרגּתי אּפי "וחרה (my,יתעּלה: ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
(bk.

― הש"א עלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶַַַַַָָָָֻ
רכיל לאֿתל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹהרכילּות,

"ּבעּמי(fh ,hi `xwie)אמרּו .(d ,c miyecw `xtq): ְְֶַָ
אחר: ּדבר לזה. וקׁשה לזה ּדברים ר ּתהא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

ו ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לאולא ּובכלל .הֹול ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
רע ׁשם הֹוצאת על האזהרה en.)זה zeaezk). ְֵֶַַַָָָָָ
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קג oqip 'c iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(xac lkl'ה לֹו הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאהבה,

אֹונאתֹו אתֿ(exrvl)על איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְִֶֶַַָָָֹ
fi)עמיתֹו" ,dk `xwie)ֿלא "וגר :אחרּֿכ ואמר . ְְֲִֵַַַָָֹ
k)תֹונה" ,ak zeny)ּבגמרא ונתּבאר .`rivn `aa) ְְְִִֵֶָָָ

(:hpאיׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום הּגר אֹונאת על ְִִִֵֶַַַַָָֹׁשחּיבים
ּגםּֿכן ּכ תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶַָֹאתֿעמיתֹו"
"ּכמֹו לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו ְְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָנתחּיבנּו
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה אתֿהּגר". "ואהבּתם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָּומּׁשּום

mixzqp)נסּתר mixac)ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹאתֿהּמצות
עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר על צּונּו ׁשה' ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּבארּו

"אלהי ה' את "ואהבּת אמרֹו והּוא (mixacיתעּלה, ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָֹ
(d ,e."אתֿהּגר "ואהבּתם ואמר ,ְְֲֵֶֶַַַַָ

― הש"ב מּלׂשנֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אתֿאחי "לאֿתׂשנא אמרֹו: והּוא ְְְִִֶֶֶֶָָָֹזהֿאתֿזה,

"ּבלבב(fi ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(g ,c)לא" : ְְְִִֶָָֹ
לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ׁשהיא ׂשנאה אּלא ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָאמרּתי
עֹובר אינֹו ― ׂשֹונאֹו ׁשהּוא זה וידע הּׂשנאה, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָאת

על הּוא עֹובר אבל זה; לאו ולאֿעל 'לאֿתּקם ְֲִֵֶַַָָֹֹֹ
gi)תּטר'" ,my):אמרֹו והּוא עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְְֲִֵֵַַָֹ

"ּכמֹו לרע ―(my)"ואהבּת הּלב ׂשנאת אבל . ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָ
מןֿהּכל. חמּור ִַָָֹֹעון

― הר"ה ּבעֹוׂשההּמצוה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו ּכעברה על ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

לא "אני אדם: יאמר ואל ּולהֹוכיחֹו. ְְְֲִִִִַַָָָֹֹּבדברים
ה'", עם ענינֹו זה ― זּולתי יחטא ואם ְְֱֱִִִִֶֶֶָָָָאחטא:
לעבֹור ׁשּלא מצּוים אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ―ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ׁשרֹוצה ּומי לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻולא
ּולמנעֹו, להֹוכיחֹו ּכלֿאדם על חֹובה ― ְְְֲִַַָָָָָלעבֹור
המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹואףֿעלּֿפי
ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹלקּים

"אתֿעמית(fi ,hi `xwie)זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְֲִִִֶֶַָָ
נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם זה, על זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנתרעם
עליו להתרעם נצטּוינּו אּלא חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלֹו
ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, ּבּלב יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבדברים,

(my)וחמּׁשה ארּבעה אפלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין :ְְֲֲִִִִִַַַַָָָ
ּתֹוכיח. הֹוכח לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ְְְֲִִֵַַַַַָּפעמים,

מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף (xnelk,יכֹול ְִִַַַָָָָ
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny

('ecke miax ipta oebkעליו ולאֿתּׂשא לֹומר: ְְִַַָָָֹּתלמּוד
ezaqa)חטא". `hg dz` `yz ok dyrz m`y). ְֵ

ּכלֿאדם על חֹובה זֹו ׁשּמצוה חכמים, ּבארּו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָּוכבר
להֹוכיח, חּיב הּוא הרי לּגדֹול מןֿהּקטן ְֲֲִִִֵַַַַָָָֹאפּלּו
יסּתּלק ואל ידיו ירּפּו אל וזלזל קּלל ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֻֻואפּלּו
מעּתיקי ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַֻמּלהֹוכיח

dt)הּׁשמּועה lray dxezd ixqen)ואמרּוoikxr) ְְְַָָ
(:fhויׁש הּכאה. עד והלכֹות,: ּתנאים זֹו למצוה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות ְְְְְִִִֵַַָָֻונתּבאר

― הש"ג לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ְְְִִֶֶֶֶֶַָֹזהֿאתֿזה,
הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, חברֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָּפני
עליו ולאֿתּׂשא אתֿעמית ּתֹוכיח "הֹוכח ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאמרֹו:

fi)חטא" ,my)ּובספרא .(my)אם "מּנין אמרּו: ְְְְִִִִֵַָָ
והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמׁש ארּבע אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָהֹוכחּתֹו
ּפׁשט אבל חטא'". עליו 'ולאֿתּׂשא לֹומר: ְְְְֲִֵַַַָָָָֹּתלמּוד
עון לֹו ּתחׁשֹוב ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי ְְֲִֵֶַַַָָֹֹהּכתּוב

ּתזּכרהּו. וׁשּלא ,ְְְְְִִֵֶֹּבלּב

ה'תשע"א ניסן ד' שישי יום

.‰˘ .˘„ .‡˘ .Â�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
(xfk`zdl)אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְִַַַָָָעל

תעּנּון" לא ויתֹום "ּכלֿאלמנה ak,יתעּלה: zeny) ְְְְִֶַַַָָָָֹ
(`kּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ּכֹולל זה לאו .ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ

רּכים ּדברים עּמהם ידּבר אּלא ּבמעׂשה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹולא
הּטֹובה ּבדר עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָונֹוחים
ויתּכּון ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַּביֹותר,

ּבאחד(zeaxdl)להפליג נזהר ׁשּלא ּומי ּבכלֿזה. ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמּכלֿאּלּו
אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ענׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹיתעּלה

וגֹו'" אתכם והרגּתי אּפי "וחרה (my,יתעּלה: ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
(bk.

― הש"א עלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶַַַַַָָָָֻ
רכיל לאֿתל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹהרכילּות,

"ּבעּמי(fh ,hi `xwie)אמרּו .(d ,c miyecw `xtq): ְְֶַָ
אחר: ּדבר לזה. וקׁשה לזה ּדברים ר ּתהא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

ו ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לאולא ּובכלל .הֹול ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
רע ׁשם הֹוצאת על האזהרה en.)זה zeaezk). ְֵֶַַַָָָָָ
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― הד"ש זההּמצוה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון והּוא: ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹמּזה,
הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו נחּדל לא ְְְְְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָֹואז
מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. ׁשּצער ּכמֹו נצערּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָאֹו

"לאֿתּקם" gi)ואמר: ,my)ספרא ּולׁשֹון .(i ,my): ְְְִִַָָֹֹ
הׁשאילני לֹו: אמר נקימה? ׁשל ּכחּה היכן ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ"עד
הׁשאילני לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמּגל
ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֻקרּדּמ
ועל לאֿתּקם". נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹהׁשאלּתני

ּבכלֿהענינים. הּקׁש הּזה ְְִִֵֶֶַַָָָָָהּמׁשל

― הש"ה מּלנטֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִֶֶֶַַֹואף
אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו החֹוטא לנּו ׁשחטא ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָהחטא

ספרא ּולׁשֹון ולאֿתּטר". "לאֿתּקם (my,יתעּלה: ְְְְִִִִֶַָֹֹֹֹ
(`iלֹו אמר נטירה? ׁשל ּכחּה היכן "עד :ְִֵֶַַָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהׁשאילני
היל לֹו: אמר ,קרּדּמ jl)הׁשאילני dpd)איני , ְְְִִִֵֵֵַַַָָֻ

נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹּכמֹות
ִֹֹ'לאֿתּטר'".

ה'תשע"א ניסן ה' קודש שבת

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
(miphwd) eipal Ð mixg`l)הּתֹורה חכמת (ְַַָָ

ּתֹורה,(envra)ּוללמדּה ּתלמּוד הּנקרא: וזהּו ― ְְְְְִֶַַָָָָ
"לבני "וׁשּננּתם אמרֹו f)והּוא ,e mixac)ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶַָָָ

my)ספרי weqtd lr)אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם : ְְְְִִֵֵֶַָָ
ׁשהּתלמידים ּבכלֿמקֹום מֹוצא אּתה וכן .ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתלמידי
בניֿהּנביאים'" 'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָקרּוים

(b ,a aÎmikln)וׁשם .(ixtqa)― "וׁשּננּתם אמרּו: ְְְְִַָָָ
מחּדדים ּכׁשאדם(mixceqn)ׁשּיהיּו ,ּפי ּבתֹו ְְְְִִִֶֶָָָֻ

אֹומר ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשֹואל
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". ְְְִִִִֶַַָָָָלֹו

ועׂשיתם `)"ּולמדּתם ,d mixaca weqtd oeyl i"tr) ְְֲִֶֶַַ
ילמדּו" ai)ּולמען ,`l my)להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְִִִַַַָ

ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה עליה ּולזרז זֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָמצוה
"ולּמדּתם נאמר ׁשהרי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואין
ולא ― "ּבניכם אמרּו: אתּֿבניכם", ְְְְֵֵֶֶֶָָֹֹאתם

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(el.)ּבנֹותיכם", ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
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`Îl`enyhk`iÎdlaiÎ`

äåúááøa ãåãå åéôìàa ìeàL äkä øîàì úBìçna Bì-eðòé øLà ãåã äæ-àBìä(éø÷ åéúááøa):åàø÷iå £¤´¨¦½£¤¯©«£²©§Ÿ−¥®Ÿ¦¨³¨Æ©«£¨½̈§¨¦−§¦§Ÿ¨«§¦§Ÿ¨«©¦§¸̈
éúàöî-àì ék äðçna ézà Eàáe Eúàö éðéòa áBèå äzà øLé-ék ýåýé-éç åéìà øîàiå ãåc-ìà Léëà̈¦¹¤¨¦À©´Ÿ¤¥Â¨©§Ÿ̈º¦«¨¨´©À̈§´§Â¥©¥«§Æ«Ÿ£³¦¦Æ©«©£¤½¦Â«Ÿ¨¨³¦«

:äzà áBè-àì íéðøqä éðéòáe äfä íBiä-ãò éìà Eàa íBiî äòø EáæíBìLa Cìå áeL äzòå §Æ¨½̈¦²«Ÿ£¬¥©−©©´©¤®§¥¥¬©§¨¦−Ÿ¬¨«¨§©¨¬−§¥´§¨®
ìô éðøñ éðéòa òø äùòú-àìå:íézLçíBiî Ecáòá úàön-äîe éúéNò äî ék Léëà-ìà ãåc øîàiå §«Ÿ©«£¤Ÿ́½̈§¥¥−©§¥¬§¦§¦«©¸Ÿ¤¨¦¹¤¨¦À¦´¤³¨¦Æ¦Æ©¨¨´¨§©§§½¦Æ

éðôì éúééä øLà:Cìnä éðãà éáéàa ézîçìðå àBáà àì ék äfä íBiä ãò Eèãåc-ìà øîàiå Léëà ïòiå £¤´¨¦´¦§¨¤½©−©´©¤®¦´³Ÿ¨Æ§¦§©½§¦§«Ÿ§¥−£Ÿ¦¬©¤«¤©©©́¨¦»©´Ÿ¤¤¨¦¼
ìô éøN Cà íéýìû Càìîk éðéòa äzà áBè ék ézòãé:äîçìna eðnò äìòé-àì eøîà íézLéäzòå ¨©¾§¦¦´¬©¨²§¥©−§©§©´¡Ÿ¦®©´¨¥³§¦§¦Æ¨«§½«Ÿ©«£¤¬¦−̈©¦§¨¨«§©¨Æ

éðãà éãáòå ø÷aa íkLä:eëìå íëì øBàå ø÷aa ízîkLäå Czà eàa-øLà EàéåéLðàå àeä ãåc íkLiå ©§¥´©½Ÿ¤§©§¥¬£Ÿ¤−£¤¨´¦¨®§¦§©§¤´©½Ÿ¤§¬¨¤−¨¥«©©§¥̧¨¦¹³©«£¨¨Æ
ì ø÷aa úëìììt õøà-ìà áeLìôe íézL:ìàòøæé eìò íézLìàíBia âì÷ö åéLðàå ãåã àáa éäéå ¨¤¤́©½Ÿ¤¨−¤¤´¤§¦§¦®§¦§¦−¨¬¦§§¤«©§¦º§¸Ÿ¨¦¯©«£¨¨²¦§©−©´

:Làa dúà eôøNiå âì÷ö-úà ekiå âì÷ö-ìàå áâð-ìà eèLô é÷ìîòå éLéìMäáíéLpä-úà eaLiå ©§¦¦®©«£¨¥¦´¨«§À¤¤Æ¤Æ§¤¦´§©½©©Æ¤¦´§©½©¦§§¬Ÿ−̈¨¥«©¦§¸¤©¨¦³
:íkøãì eëìiå eâäðiå Léà eúéîä àì ìBãb-ãòå ïèwî da-øLàâäpäå øéòä-ìà åéLðàå ãåã àáiå £¤¨Æ¦¨´Ÿ§©¨½¬Ÿ¥¦−¦®©«¦½§£©¥«§−§©§¨«©¨¸Ÿ¨¦³©«£¨¨Æ¤¨¦½§¦¥¬

:eaLð íäéúðáe íäéðáe íäéLðe Làa äôeøNãøLà ãò ekáiå íìB÷-úà Bzà-øLà íòäå ãåã àOiå §−̈¨¥®§¥¤²§¥¤¬§Ÿ¥¤−¦§«©¦¨̧¨¦¹§¨¨¯£¤¦²¤−̈©¦§®©´£¤¯
:úBkáì çk íäa-ïéàä:éìîøkä ìáð úLà ìéâéáàå úéìòøæiä íòðéçà eaLð ãåã-éLð ézLeåøözå ¥¨¤²−Ÿ©¦§«§¥¬§¥«¨¦−¦§®£¦ŸÆ©Æ©¦§§¥¦½©«£¦©¾¦¥−¤¨¨¬©©§§¦«©¥̧¤

åða-ìò Léà íòä-ìk Lôð äøî-ék Bì÷ñì íòä eøîà-ék ãàî ãåãì(éø÷ åéða)ãåc ÷fçúiå åéúða-ìòå §¨¦¹§ÀŸ¦«¨§³¨¨Æ§¨§½¦«Æ̈¨Æ¤´¤¨¨½̈¦−©¨¨´¨¨´§©§Ÿ¨®©¦§©¥´¨¦½
:åéäìà ýåýéaæãBôàä-úà øúéáà Lbiå ãBôàä éì àp-äLébä Cìîéçà-ïa ïäkä øúéáà-ìà ãåc øîàiå ©«Ÿ̈−¡Ÿ¨«©´Ÿ¤¨¦À¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤£¦¤½¤©¦«¨¨¬¦−¨«¥®©©¥¯¤§¨¨²¤¨«¥−

:ãåc-ìàçâéOz âOä-ék óãø Bì øîàiå epâOàä äfä-ãeãbä éøçà ócøà øîàì ýåýéa ãåc ìàLiå ¤¨¦«©¦§©̧¨¦³©«Ÿ̈Æ¥½Ÿ¤«§²Ÿ©£¥¬©§«©¤−©«©¦¤®©³Ÿ¤Æ§½Ÿ¦«©¥¬©¦−
:ìévz ìväåè:eãîò íéøúBpäå øBùaä ìçð-ãò eàáiå Bzà øLà Léà úBàî-LLå àeä ãåc Cìiåéócøiå §©¥¬©¦«©¥¤́¨¦À³§¥«¥¬¦Æ£¤´¦½©¨−Ÿ©©´©©§®Ÿ§©«¨¦−¨¨«©¦§´Ÿ

:øBùaä ìçð-úà øáòî eøbt øLà Léà íéúàî eãîòiå Léà úBàî-òaøàå àeä ãåcàéeàöîiå ¨¦½−§©§©¥´¦®©©«©§Æ¨©´¦¦½£¤´¦§½¥«£−Ÿ¤©¬©©§«Ÿ©¦§§³
:íéî eä÷Liå ìëàiå íçì Bì-eðziå ãåc-ìà Búà eç÷iå äãOa éøöî-LéàáééðLe äìác çìô Bì-eðziå ¦¦§¦Æ©¨¤½©¦§¬Ÿ−¤¨¦®©¦§¬¤Æ¤Æ©½Ÿ©©©§ª−¨«¦©¦§Á¤̧©§¥¹̈§¥³
ìL íéî äúL-àìå íçì ìëà-àì ék åéìà Bçeø áLzå ìëàiå íé÷nöìLe íéîé äL:úBìéì äL ¦ª¦Æ©½Ÿ©©¨¬¨−¥¨®¦Â«Ÿ¨³©¤Æ¤Æ§Ÿ¨´¨©½¦§¨¬¨¦−§¨¬¥«

i"yx

(Ë).¯Â˘·‰ ÏÁ� „Ú Â‡Â·ÈÂ:איש מאות שש

.Â„ÓÚ ÌÈ¯˙Â�‰Âבהם היו הבשור, לנחל כשהגיעו

מקצתן: שם ונותרו Â¯‚Ù.(È)עייפים, אשר‡˘¯

ונהרסו: של תרגום הוא, ארמי לשון אני ואומר נמנעו,

cec zcevn
(‰).ÂÏ Â�ÚÈ המחולות‡˘¯ על בעבורו קול הרימו אשר

ומכה לפלשתים שונא הוא מעולם כן ואם וכו', הכה לאמר
בו: לבטוח ואין ÂÎÂ'.(Â)בהם, ‰˙‡ ¯˘È ÈÎאותך מחזיק אני

במלחמה: עמי בואך בעיני וטוב ונאמן, ישר È�ÈÚ·Â.לאיש
וכו': בעיני ¯Ú.(Ê)אבל ‰˘Ú˙ ‡ÏÂ:הסרנים בעיני הרע דבר

(Á).‰Ó ÈÎ:רע דבר עשיתי מה כי אשוב, È˙Ú„È.(Ë)מדוע
וכו': טוב כי רעה, בך נמצא שלא ידעתי È„·ÚÂ(È)הן

.ÍÈ�Â„‡,אדוניך שאול עבדי מאז שהיו אנשיך לומר: רצה
בעיני המה גם נחשדים זה בעבור וכאומר; כמוך, בו והבאישו

עמך: ישובו ולזה כמוך, ÌÎÏ.הסרנים ¯Â‡Âלכם כשיאיר
לדרככם: לכו ‰˘È˘ÈÏ.(‡)היום, ÌÂÈ·מצקלג הלוכם מעת
למלחמה: אכיש �‚·.עם Ï‡:בענין האמורים הכרתי ונגב כלב נגב יוכלל העיר:ÂÎÈÂ.בו הרסו לומר: Â„Ï„(Â)רצה ¯ˆ˙Â

.„‡Ó,אכיש עם למלחמה לרדת מסבב שהיה על באבנים, לסקלו העם אמרו עוד כי נשיו, שנשבו הצרה מלבד לומר: רצה
שעשו: מה ועשו עמלק לשיבואו סיבה זה בה':ÊÁ˙ÈÂ˜.והיה להשען עצמו מתחזק דוד היה זה כל Â„ÓÚ.(Ë)עם ÌÈ¯˙Â�‰Â

אצל עמדו הם רדפו, ולא שנותרו שלאחריו, במקרא האמור המאות שתי והם עצמם, מאות שש מאותם הנותרים לומר: רצה
למקומם: חזרו ולא הזה, מהעבר Â¯‚Ù.(È)הנחל רדפו:‡˘¯ ולא עמדו הנחל, את מלעבור נחלשו אשר האיש מאתים

(‡È).È¯ˆÓ ˘È‡:מצרי שהוא ידעו לא המצאו בעת כי אמר, סופו שם ˆÌÈ˜ÂÓ.(È·)על È�˘Âאשכלות Â˙˘·צמוקים:שני
.ÂÈÏ‡ ÂÁÂ¯:כשהאכילו אליו ושבה הרעבון, מחולשת רוחו יצאה כאלו וגוזמא, הפלגה דרך אמר

oeiv zcevn
(‰).Â�ÚÈ:קול הרמת זמר:·ÂÏÂÁÓ˙.ענין כלי שם
(‡).ÂË˘Ù:שלל לשלול שביה:Â·˘ÈÂ.(·)התפזרו מלשון
(Â).ÂÏ˜ÒÏ:באבנים השאלה,‡¯„ÛÂ.(Á)לרגמו ה"א תחסר

ודוגמתו הארדוף, א)ומשפטו: ג אלהים,(בראשית אמר כי אף :

השאלה: בה"א האף, ובדבריÂ¯‚Ù.(È)ומשפטו: נחלשו,
ז"ל ב)רבותינו קכט רבנן:(שבת ביה דמפגרי יומא :(·È).ÁÏÙ
כמו ג)חתיכה, ד השירים הרמון:(שיר כפלח :.‰Ï·„תאנים

וכן אחד, גוף שנעשים עד יחד, יח)דרוסות כה ומאתים(לעיל :
מלשוןˆÌÈ˜ÂÓ.דבלים: והוא יבשים, יד)ענבים ט :(הושע

צומקים: ושדים

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר ההפסק נתקבל מכתבו מכ"ד אד"ש, ולפלא שאינו כותב דבר מהשתתפותו בעסקנות חב"ד 

ומהשתתפותו בשיעורים הנלמדים ברבים, שהרי אף זה שכמה שיעורים לומד ביחידות, זכות ודבר גדול 

ועיין ג"כ בקונטרס  הוא ביותר להשתתף בלימוד הנלמד בעשרה מישראל וכמובן ג"כ מאגה"ק סי' כ"ג 

החלצו מענינים אלו, ותקותי שאין זה אלא שחסר בכתיבה אבל לא בהפו"מ.

במ"ש הוראת הרב לנדא שי' בענין קביעות המזוזה שאזלינן בתר היכר ציר, זאת אומרת לאן הדלת 

נפתחת, כן הוא מנהגנו לבד הדלת היוצאת לחוץ. ומובן שהתיקון בזה נכנס ג"כ בכלל בדיקת המזוזות...

לשלשת  בהנוגע  נדפסה,  גם  כבר  וכמדומה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוראת  ישנה  לשאלתו,  במענה 

השיעורים דחת"ת, שאם מאיזה סיבה לא הספיק ללמדם ביום יש להשלימם בלילה שלאחריו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הרחבת הדעת ושמחה.



קה lÎhk wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enyhk`iÎdlaiÎ`

äåúááøa ãåãå åéôìàa ìeàL äkä øîàì úBìçna Bì-eðòé øLà ãåã äæ-àBìä(éø÷ åéúááøa):åàø÷iå £¤´¨¦½£¤¯©«£²©§Ÿ−¥®Ÿ¦¨³¨Æ©«£¨½̈§¨¦−§¦§Ÿ¨«§¦§Ÿ¨«©¦§¸̈
éúàöî-àì ék äðçna ézà Eàáe Eúàö éðéòa áBèå äzà øLé-ék ýåýé-éç åéìà øîàiå ãåc-ìà Léëà̈¦¹¤¨¦À©´Ÿ¤¥Â¨©§Ÿ̈º¦«¨¨´©À̈§´§Â¥©¥«§Æ«Ÿ£³¦¦Æ©«©£¤½¦Â«Ÿ¨¨³¦«

:äzà áBè-àì íéðøqä éðéòáe äfä íBiä-ãò éìà Eàa íBiî äòø EáæíBìLa Cìå áeL äzòå §Æ¨½̈¦²«Ÿ£¬¥©−©©´©¤®§¥¥¬©§¨¦−Ÿ¬¨«¨§©¨¬−§¥´§¨®
ìô éðøñ éðéòa òø äùòú-àìå:íézLçíBiî Ecáòá úàön-äîe éúéNò äî ék Léëà-ìà ãåc øîàiå §«Ÿ©«£¤Ÿ́½̈§¥¥−©§¥¬§¦§¦«©¸Ÿ¤¨¦¹¤¨¦À¦´¤³¨¦Æ¦Æ©¨¨´¨§©§§½¦Æ

éðôì éúééä øLà:Cìnä éðãà éáéàa ézîçìðå àBáà àì ék äfä íBiä ãò Eèãåc-ìà øîàiå Léëà ïòiå £¤´¨¦´¦§¨¤½©−©´©¤®¦´³Ÿ¨Æ§¦§©½§¦§«Ÿ§¥−£Ÿ¦¬©¤«¤©©©́¨¦»©´Ÿ¤¤¨¦¼
ìô éøN Cà íéýìû Càìîk éðéòa äzà áBè ék ézòãé:äîçìna eðnò äìòé-àì eøîà íézLéäzòå ¨©¾§¦¦´¬©¨²§¥©−§©§©´¡Ÿ¦®©´¨¥³§¦§¦Æ¨«§½«Ÿ©«£¤¬¦−̈©¦§¨¨«§©¨Æ

éðãà éãáòå ø÷aa íkLä:eëìå íëì øBàå ø÷aa ízîkLäå Czà eàa-øLà EàéåéLðàå àeä ãåc íkLiå ©§¥´©½Ÿ¤§©§¥¬£Ÿ¤−£¤¨´¦¨®§¦§©§¤´©½Ÿ¤§¬¨¤−¨¥«©©§¥̧¨¦¹³©«£¨¨Æ
ì ø÷aa úëìììt õøà-ìà áeLìôe íézL:ìàòøæé eìò íézLìàíBia âì÷ö åéLðàå ãåã àáa éäéå ¨¤¤́©½Ÿ¤¨−¤¤´¤§¦§¦®§¦§¦−¨¬¦§§¤«©§¦º§¸Ÿ¨¦¯©«£¨¨²¦§©−©´

:Làa dúà eôøNiå âì÷ö-úà ekiå âì÷ö-ìàå áâð-ìà eèLô é÷ìîòå éLéìMäáíéLpä-úà eaLiå ©§¦¦®©«£¨¥¦´¨«§À¤¤Æ¤Æ§¤¦´§©½©©Æ¤¦´§©½©¦§§¬Ÿ−̈¨¥«©¦§¸¤©¨¦³
:íkøãì eëìiå eâäðiå Léà eúéîä àì ìBãb-ãòå ïèwî da-øLàâäpäå øéòä-ìà åéLðàå ãåã àáiå £¤¨Æ¦¨´Ÿ§©¨½¬Ÿ¥¦−¦®©«¦½§£©¥«§−§©§¨«©¨¸Ÿ¨¦³©«£¨¨Æ¤¨¦½§¦¥¬

:eaLð íäéúðáe íäéðáe íäéLðe Làa äôeøNãøLà ãò ekáiå íìB÷-úà Bzà-øLà íòäå ãåã àOiå §−̈¨¥®§¥¤²§¥¤¬§Ÿ¥¤−¦§«©¦¨̧¨¦¹§¨¨¯£¤¦²¤−̈©¦§®©´£¤¯
:úBkáì çk íäa-ïéàä:éìîøkä ìáð úLà ìéâéáàå úéìòøæiä íòðéçà eaLð ãåã-éLð ézLeåøözå ¥¨¤²−Ÿ©¦§«§¥¬§¥«¨¦−¦§®£¦ŸÆ©Æ©¦§§¥¦½©«£¦©¾¦¥−¤¨¨¬©©§§¦«©¥̧¤

åða-ìò Léà íòä-ìk Lôð äøî-ék Bì÷ñì íòä eøîà-ék ãàî ãåãì(éø÷ åéða)ãåc ÷fçúiå åéúða-ìòå §¨¦¹§ÀŸ¦«¨§³¨¨Æ§¨§½¦«Æ̈¨Æ¤´¤¨¨½̈¦−©¨¨´¨¨´§©§Ÿ¨®©¦§©¥´¨¦½
:åéäìà ýåýéaæãBôàä-úà øúéáà Lbiå ãBôàä éì àp-äLébä Cìîéçà-ïa ïäkä øúéáà-ìà ãåc øîàiå ©«Ÿ̈−¡Ÿ¨«©´Ÿ¤¨¦À¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤£¦¤½¤©¦«¨¨¬¦−¨«¥®©©¥¯¤§¨¨²¤¨«¥−

:ãåc-ìàçâéOz âOä-ék óãø Bì øîàiå epâOàä äfä-ãeãbä éøçà ócøà øîàì ýåýéa ãåc ìàLiå ¤¨¦«©¦§©̧¨¦³©«Ÿ̈Æ¥½Ÿ¤«§²Ÿ©£¥¬©§«©¤−©«©¦¤®©³Ÿ¤Æ§½Ÿ¦«©¥¬©¦−
:ìévz ìväåè:eãîò íéøúBpäå øBùaä ìçð-ãò eàáiå Bzà øLà Léà úBàî-LLå àeä ãåc Cìiåéócøiå §©¥¬©¦«©¥¤́¨¦À³§¥«¥¬¦Æ£¤´¦½©¨−Ÿ©©´©©§®Ÿ§©«¨¦−¨¨«©¦§´Ÿ

:øBùaä ìçð-úà øáòî eøbt øLà Léà íéúàî eãîòiå Léà úBàî-òaøàå àeä ãåcàéeàöîiå ¨¦½−§©§©¥´¦®©©«©§Æ¨©´¦¦½£¤´¦§½¥«£−Ÿ¤©¬©©§«Ÿ©¦§§³
:íéî eä÷Liå ìëàiå íçì Bì-eðziå ãåc-ìà Búà eç÷iå äãOa éøöî-LéàáééðLe äìác çìô Bì-eðziå ¦¦§¦Æ©¨¤½©¦§¬Ÿ−¤¨¦®©¦§¬¤Æ¤Æ©½Ÿ©©©§ª−¨«¦©¦§Á¤̧©§¥¹̈§¥³
ìL íéî äúL-àìå íçì ìëà-àì ék åéìà Bçeø áLzå ìëàiå íé÷nöìLe íéîé äL:úBìéì äL ¦ª¦Æ©½Ÿ©©¨¬¨−¥¨®¦Â«Ÿ¨³©¤Æ¤Æ§Ÿ¨´¨©½¦§¨¬¨¦−§¨¬¥«

i"yx

(Ë).¯Â˘·‰ ÏÁ� „Ú Â‡Â·ÈÂ:איש מאות שש

.Â„ÓÚ ÌÈ¯˙Â�‰Âבהם היו הבשור, לנחל כשהגיעו

מקצתן: שם ונותרו Â¯‚Ù.(È)עייפים, אשר‡˘¯

ונהרסו: של תרגום הוא, ארמי לשון אני ואומר נמנעו,

cec zcevn
(‰).ÂÏ Â�ÚÈ המחולות‡˘¯ על בעבורו קול הרימו אשר

ומכה לפלשתים שונא הוא מעולם כן ואם וכו', הכה לאמר
בו: לבטוח ואין ÂÎÂ'.(Â)בהם, ‰˙‡ ¯˘È ÈÎאותך מחזיק אני

במלחמה: עמי בואך בעיני וטוב ונאמן, ישר È�ÈÚ·Â.לאיש
וכו': בעיני ¯Ú.(Ê)אבל ‰˘Ú˙ ‡ÏÂ:הסרנים בעיני הרע דבר

(Á).‰Ó ÈÎ:רע דבר עשיתי מה כי אשוב, È˙Ú„È.(Ë)מדוע
וכו': טוב כי רעה, בך נמצא שלא ידעתי È„·ÚÂ(È)הן

.ÍÈ�Â„‡,אדוניך שאול עבדי מאז שהיו אנשיך לומר: רצה
בעיני המה גם נחשדים זה בעבור וכאומר; כמוך, בו והבאישו

עמך: ישובו ולזה כמוך, ÌÎÏ.הסרנים ¯Â‡Âלכם כשיאיר
לדרככם: לכו ‰˘È˘ÈÏ.(‡)היום, ÌÂÈ·מצקלג הלוכם מעת
למלחמה: אכיש �‚·.עם Ï‡:בענין האמורים הכרתי ונגב כלב נגב יוכלל העיר:ÂÎÈÂ.בו הרסו לומר: Â„Ï„(Â)רצה ¯ˆ˙Â

.„‡Ó,אכיש עם למלחמה לרדת מסבב שהיה על באבנים, לסקלו העם אמרו עוד כי נשיו, שנשבו הצרה מלבד לומר: רצה
שעשו: מה ועשו עמלק לשיבואו סיבה זה בה':ÊÁ˙ÈÂ˜.והיה להשען עצמו מתחזק דוד היה זה כל Â„ÓÚ.(Ë)עם ÌÈ¯˙Â�‰Â

אצל עמדו הם רדפו, ולא שנותרו שלאחריו, במקרא האמור המאות שתי והם עצמם, מאות שש מאותם הנותרים לומר: רצה
למקומם: חזרו ולא הזה, מהעבר Â¯‚Ù.(È)הנחל רדפו:‡˘¯ ולא עמדו הנחל, את מלעבור נחלשו אשר האיש מאתים

(‡È).È¯ˆÓ ˘È‡:מצרי שהוא ידעו לא המצאו בעת כי אמר, סופו שם ˆÌÈ˜ÂÓ.(È·)על È�˘Âאשכלות Â˙˘·צמוקים:שני
.ÂÈÏ‡ ÂÁÂ¯:כשהאכילו אליו ושבה הרעבון, מחולשת רוחו יצאה כאלו וגוזמא, הפלגה דרך אמר

oeiv zcevn
(‰).Â�ÚÈ:קול הרמת זמר:·ÂÏÂÁÓ˙.ענין כלי שם
(‡).ÂË˘Ù:שלל לשלול שביה:Â·˘ÈÂ.(·)התפזרו מלשון
(Â).ÂÏ˜ÒÏ:באבנים השאלה,‡¯„ÛÂ.(Á)לרגמו ה"א תחסר

ודוגמתו הארדוף, א)ומשפטו: ג אלהים,(בראשית אמר כי אף :

השאלה: בה"א האף, ובדבריÂ¯‚Ù.(È)ומשפטו: נחלשו,
ז"ל ב)רבותינו קכט רבנן:(שבת ביה דמפגרי יומא :(·È).ÁÏÙ
כמו ג)חתיכה, ד השירים הרמון:(שיר כפלח :.‰Ï·„תאנים

וכן אחד, גוף שנעשים עד יחד, יח)דרוסות כה ומאתים(לעיל :
מלשוןˆÌÈ˜ÂÓ.דבלים: והוא יבשים, יד)ענבים ט :(הושע

צומקים: ושדים



giקו wxt mildz - miaezk

mildzgiclÎfi

æé:íéaø íénî éðLîé éðçwé íBønî çìLéçé:épnî eöîà-ék éàðOîe æò éáéàî éðìévéèééðeîc÷é ¦§©´−¦¨¦¨¥®¦©¹§¥À¦¦©¬¦©¦«©¦¥À¦¥«Ÿ§¦¬¨®¹¦«Ÿ§©À¦«¨«§¬¦¤«¦§©§¬¦
:éì ïòLîì äåäé-éäéå éãéà-íBéáë:éa õôç ék éðölçé áçønì éðàéöBiåàëøák é÷ãök äåäé éðìîâé §¥¦®©«§¦§Ÿ̈−§¦§¨´¦«©«¦¥¬¦©¤§¨®§¹©§¥À¦¦»¨¬¥«¦«¦§§¥¦́§Ÿ̈´§¦§¦®§¬Ÿ

:éì áéLé éãéáë:éäìàî ézòLø-àìå äåäé éëøc ézøîL-ékâëøéñà-àì åéúwçå écâðì åéètLî-ìë ék ¹̈©À¨¦¬¦«¦«−¨©§¦©§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¹̈©À§¦¥«¡Ÿ¨«¦´¨¦§¨¨´§¤§¦®§¹ªŸÀ̈Ÿ¨¦¬
:épîãë:éðåòî ønzLàå Bnò íéîú éäàåäë:åéðéò ãâðì éãé øák é÷ãöë éì äåäé-áLiååëãéñç-íò ¤«¦¨«¡¦´¨¦´¦®¨«¹¤§©¥À¥«£Ÿ¦«©¨«¤§Ÿ̈´¦´§¦§¦®§¬Ÿ¹̈©À§¤´¤¥¨«¦¨¦¬

:ínzz íéîz øáb-íò ãqçúzæë:ìztúz Lwò-íòå øøaúz øáð-íòçëòéLBú éðò-íò äzà-ék ¦§©¨®¦§©¬¹̈¦À¦©¨«¦¨¨¬¦§¨¨®§¦¦¹¥À¦§©¨«¦«−©¨©¨¦´¦®©
:ìétLz úBîø íéðéòåèë:ékLç débé éäìà äåäé éøð øéàz äzà-ékìéäìàáe ãeãb õøà Eá ék §¥©−¦¨´©§¦«¦«−©¨¨¦´¥¦®§Ÿ̈¬¡¹Ÿ©À©¦¬©¨§¦«¦´−§¨ª´§®¹¥«Ÿ©À

:øeL-âlãààìñçä | ìëì àeä ïâî äôeøö äåäé-úøîà Bkøc íéîz ìàä:Ba íéáìdBìà éî ék £©¤«¨¥»¨¦¶©Å§¬¦§©§Ÿ̈¬§¨®¨¥¬¹À§³Ÿ©«Ÿ¦Ä«¦³¦´−¡©
:eðéäìà éúìeæ øeö éîe äåäé éãòìaîâì:ékøc íéîz ïziå ìéç éðøfàîä ìàäãìúBìiàk éìâø äeLî ¦©§£¥´§Ÿ̈®¦¬¹À¨¦¬¡Ÿ¥«−¨¥©«§©§¥´¦¨®¦©¦¥−¨¦´©§¦«§©¤´−©§©¨«©¨®

:éðãéîòé éúBîa ìòå§©¬¹̈©À©«£¦¥«¦

i"yx

(ÊÈ).ÌÂ¯ÓÓ ÁÏ˘È:וממצרים הים מן ישראל את להציל משיתהוÈ�˘ÓÈ.מלאכיו המי' מן כי כמו הוצאה לשון

ב') וגו':È�ÂÓ„˜È.(ËÈ):(שמות ה' ויהי אידי ביום עלי לבא ומקדימין ממהרין היו כצדקÈ˜„ˆÎ.(Î‡)אויבי

במדבר: אחריו המלאךÂ·Î¯.לכתי שם על אמר עצמו כנגד יקחני ממרום ישלח ד"א לבב ובר כמו נקיות לשון

את בכרתי הרגתיו שלא כצדקי גו'. שאול אל בא ומלאך שנאמר מעליו שאול את לפנות המחלקות בסלע שבא

מעילו: È„‚�Ï.(Î‚)כנף ÂÈËÙ˘Ó ÏÎ ÈÎ:עיני לנגד אותם שמתים ˙˙ÒÁ„.(ÂÎ)תמיד „ÈÒÁ ÌÚלפי כלומר

אבות: שלש כנגד נבר תמים חסיד מדה, כנגד מדה לגמול דרכיו �·¯.(ÊÎ)שכן ÌÚ:נאמן.˘˜Ú ÌÚכנגד

�¯È.(ËÎ)פרעה: ¯È‡˙ ‰˙‡ ÈÎעד מהנשף דוד ויכם שנאמר צקלג על הבא עמלק בגדוד בלילה כשנלחם

למחרתם ל')הערב ·Í.(Ï):(ש"א ÈÎ:במבטחך.¯Â˘ ‚Ï„‡ È‰Ï‡·Âמכה כל ואמר יבוס על להלחם כשבא

ולשר לראש יהיה יא)יבוסי א יהלמני(ד"ה דוד אמר החומה על ועלה בו ונתלה וכפפו רענן ברוש יואב הביא

וגו' קמא)צדיק תהלים:(לקמן במדרש ודילג החומה את הקב"ה לו ועושה:ˆ¯ÙÂ‰.(Ï‡)קצר מבטיח ברורה

(‚Ï).ÈÎ¯„ ÌÈÓ˙ Ô˙ÈÂ:וכבוש שלם שנעשה עד ומכשול תקלה כל מדרכי ÂÏÈ‡Î˙.(Ï„)הסיר ÈÏ‚¯ ‰Â˘Ó
זכרים: משל יותר ביושר עומדת הנקיבות רגלי

cec zcevn
(ÊÈ).ÁÏ˘È:האויב מיד ולקחני ממרום שלח ÌÈÓÓעזרתו

.ÌÈ·¯:כמים השוטפים הרבים ‡ÂˆÓ.(ÁÈ)רודפי ÈÎכאשר
מידם: הצילני אז בהמלחמה ממני שונאיÈ�ÂÓ„˜È.(ËÈ)חזקו

כאשר בחשבם רע מקרה לי קרה בעת עלי לבוא מקדימין היו
נפלתי כי אף אותי סמך ה' אבל עוד אקום לא לנפול החילותי

קמתי: מידם:Á¯ÓÏ·.(Î)הנה להנצל רחב È�ˆÏÁÈ.למקום
המצר: מן צÈ˜„ˆÎ.(Î‡)הוציאני הרעותיכפי לא כי דקי

מהם: אחד È„È.את ¯Â·Î:במ"ש הדבר È‰Ï‡Ó.(Î·)כפל
אלהי: ה':ÂÓÚ.(Î„)ממצות עצמיÓ˙˘‡Â¯.עם את שמרתי

עון: לי הנחשב הדבר ליÈÂ˘·.(Î‰)מן ה' השיב ולזה
ÂÈ�ÈÚ.כצדקי: „‚�Ï:ולהתיהר אדם בני נגד ÈÒÁ„.(ÂÎ)ולא ÌÚ:החסיד עם בחסד להתנהג דרכך כן �·¯.(ÊÎ)כי ÌÚעם

כמעשהו: לאיש תשלם כי בברירות תתנהג ונקי ברור È�Ú.(ÁÎ)איש ÌÚ:מוכנע ¯ÂÓ˙.עם ÌÈ�ÈÚÂ:ביותר המתגאים
(ËÎ).È¯� ¯È‡˙:עזרה לי תשלח לומר ÈÎ˘Á.רצה ‰È‚È:הצרה מן Â‚Â'.(Ï)יושיעני Í· ÈÎהאויב למחנה ארוץ בבטחונך

העיר: לכבוש החומה על אדלג אלוה ובעזר אירא „¯ÂÎ.(Ï‡)ולא ÌÈÓ˙:כמפעלו לאדם שאיןˆ¯ÙÂ‰.לגמול צרוף ככסף
בטל: דבר בה אין והבטחתו ה' אמרות כן סיג כמגן:Ô‚Ó.בו ‡ÂÏ‰.(Ï·)מחסה ÈÓ ÈÎ:בידו למחות הכח בידו אשר

(‚Ï).ÈÎ¯„ ÌÈÓ˙:במלחמה מאנשי איש נפקד ולא ושלם תמים היה האויבÂ˘Ó‰.(Ï„)דרכי אחר מהר לרוץ קלות רגלי שם
במרוצתה: הקלה זו ·È˙ÂÓ.כאילה ÏÚÂ:וגדולתי גבהי על העמדתני

oeiv zcevn
(ÊÈ).È�˘ÓÈמשיתהו המים מן כמו הוצאה ב')ענין :(שמות

(ËÈ).È„È‡לעול איד הלא כמו רע ומקרה צער ל"א)ענין :(איוב

(‡Î).¯Â·Î:ונקי ברור ‚·¯.(ÂÎ)ממני:È�Ó.(Î‚)מלשון
בעלמה גבר דרך כמו ל')איש עקום:Ú˜˘.(ÊÎ):(משלי

.Ï˙Ù˙˙ופתלתל עקש דור כמו עקום ענין הוא ל"ב)גם :(דברים

(ËÎ).‰È‚È:ויאיר כמו˘Â¯.אקפץ:‡„Ï‚.(Ï)יזריח חומה
שור עלי צעדה מ"ט)בנות חוזק:ˆÂ¯.(Ï·):(בראשית ענין

.È˙ÏÂÊ:בלתי(‚Ï).È�¯Ê‡Ó‰:וחגורה אזור כח:ÏÈÁ.מלשון
(„Ï).‰Â˘Óבקר עד שויתי כמו ל"ח)משים :(ישעיה
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הּפסּוק:696) הבנת היא ּומה ׁשּכתּוב, הּוא ּדהינּו:697)מה ְְֲִֶַַַַַָָָ
ּובנאמנּות, ּבאמּונה הּנעׂשית ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְֱֱֲֵֶֶַַַַַַָָָהפרׁשת

הּדינים698) את המבארֹות והּגמרֹות הּמׁשניֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָאּלה
מּמֹועד ּומׁשּתּנים הּׁשנה, ללּוח הּקׁשּורים ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֻהמיחדים

ּדיני699)למֹועד. את הּמסכּתֹות מפרטֹות זה ּבסדר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ּבעל ׁשל המחיבּויֹות ּוׁשאר יּבּום ּגּטין, ּכתּבֹות, ְְְִִִִִֶַַַַָָֻֻהּקּדּוׁשין,
המׁשּתף לּבית ׁשניהם וׁשל לּבעל, האּׁשה וׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻלאּׁשה

ּולתחזק. להקים אמּורים הּמׁשניֹות700)ׁשהם ּדהינּו: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
ממֹונֹות. ּבדיני ּדיני701)הּמתעּסקֹות מפרטים זה ּבסדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מּציעים ׁשּכּלם הּמקּדׁש, ּבבית העבֹודה ּוכללי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּקרּבנֹות
מּפניו, ולירא אֹותֹו לאהב ה', אל להתקרב אחדֹות ְְְְֱֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹּדרכים
ּתפקיד וזהּו הּבריאה, מטרת ׁשּזֹוהי נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּבהמׁשְך

ּבעֹולמֹו. והּטהרה,702)האדם הּטמאה ּדיני ּכל את הּכֹולל ְְְֳִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
הלאה ועֹוברת מטּמאת היא ּכיצד טמאה, נֹוצרת ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכיצד

נטהרים. את703)וכיצד הּפסּוק מסּכם זֹו, רׁשימה למרֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
העּקרית: ׁשּנמנּו704)הּנקּדה הּמעלֹות ׁשׁש ּכל למרֹות . ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מעלֹות וכן ה', אהבת ׁשל הּמעלה ולמרֹות ּכה, ְְְֲֲֲֵֶַַַַַַַָֹעד
ה"אֹוצר" ועֹוד, חסדים ּגמילּות ׁשל ענוה, ׁשל ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָָנכּבדֹות

ׁשמים! יראת – אחד! הּוא ׁשל705)הּבטּוח ּדין ּבבית ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

אֹותֹו706)מעלה, הן707)ׁשֹואלים והגּון יׁשר היית האם ְְֲִִִֵַַָָָָָָ
הּברּיֹות? ׁשּבין הּקׁשרים ּובׁשאר ּבעסקים ּומּתן, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמּׂשא

ּבּדֹורֹות708) ּגם העֹולם לקּיּום ּדאגּת האם ְְְְִִִַַַַַַָָָָָהתחּתנּת?
מארּבעים709)הּבאים? אחד הּוא החברים" "ּפלּפּול ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

לדּיּוקים הּכּונה ּבהם" "נקנית ׁשהּתֹורה הּקנינים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּוׁשמֹונה
וחריפים. ּדּקים מעלֹות710)יסֹודּיים, אֹותן ּכל אפן, ּבכל ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹ

רק הּפסּוק:711)מֹועילֹות המׁשְך את ּגם ּבֹו יהיה אם ְְִִִֵֶֶֶַַַָ
(712– ה' יראת ּבֹו יׁש אם וטֹוב713)ּכלֹומר: אׁשריו אזי ּכן, ְְְְֲִִֵֵַַַַָ

אבל –714)חלקֹו, ׁשמים, יראת לֹו אין ערְך715)אם אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
מעׂשיו. ּולכל חכמתֹו ּב716)לכל הּנמצא מחסן ְְְְְֲִַַַַָָָָָָָ

ׁשּנצטּוה.718)הּׁשליח717) ּכפי חּטים, האדֹון719)ּכּור ְְִִִִִֶַַַָָָָ
האם החּטה721)מעט720)לּׁשליח: את המׁשּמר חמר ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּתרקיב וׁשּלא ּתתליע הֹוספּתי723)הּׁשליח:722)ׁשּלא לא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹ
מׁשּמר. לּׁשוא,724)חמר היה יגיעָך ּכל עדיף725)האדֹון: ּכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

חמר ללא מחסנים למּלא מאׁשר ּכלל, חּטה לאכסן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלא
חסרת ותהיה ּתתקלקל החּטה ׁשּכל רק לא ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמׁשּמר,
עצמֹו הּמחסן אּלא ּולבּטלה, לריק יגעּת ואּתה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָערְך,

ְְִֵַיתקלקל.
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הּפסּוק:696) הבנת היא ּומה ׁשּכתּוב, הּוא ּדהינּו:697)מה ְְֲִֶַַַַַָָָ
ּובנאמנּות, ּבאמּונה הּנעׂשית ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְֱֱֲֵֶֶַַַַַַָָָהפרׁשת

הּדינים698) את המבארֹות והּגמרֹות הּמׁשניֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָאּלה
מּמֹועד ּומׁשּתּנים הּׁשנה, ללּוח הּקׁשּורים ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֻהמיחדים

ּדיני699)למֹועד. את הּמסכּתֹות מפרטֹות זה ּבסדר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ּבעל ׁשל המחיבּויֹות ּוׁשאר יּבּום ּגּטין, ּכתּבֹות, ְְְִִִִִֶַַַַָָֻֻהּקּדּוׁשין,
המׁשּתף לּבית ׁשניהם וׁשל לּבעל, האּׁשה וׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻלאּׁשה

ּולתחזק. להקים אמּורים הּמׁשניֹות700)ׁשהם ּדהינּו: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
ממֹונֹות. ּבדיני ּדיני701)הּמתעּסקֹות מפרטים זה ּבסדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מּציעים ׁשּכּלם הּמקּדׁש, ּבבית העבֹודה ּוכללי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּקרּבנֹות
מּפניו, ולירא אֹותֹו לאהב ה', אל להתקרב אחדֹות ְְְְֱֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹּדרכים
ּתפקיד וזהּו הּבריאה, מטרת ׁשּזֹוהי נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּבהמׁשְך

ּבעֹולמֹו. והּטהרה,702)האדם הּטמאה ּדיני ּכל את הּכֹולל ְְְֳִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
הלאה ועֹוברת מטּמאת היא ּכיצד טמאה, נֹוצרת ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכיצד

נטהרים. את703)וכיצד הּפסּוק מסּכם זֹו, רׁשימה למרֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
העּקרית: ׁשּנמנּו704)הּנקּדה הּמעלֹות ׁשׁש ּכל למרֹות . ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מעלֹות וכן ה', אהבת ׁשל הּמעלה ולמרֹות ּכה, ְְְֲֲֲֵֶַַַַַַַָֹעד
ה"אֹוצר" ועֹוד, חסדים ּגמילּות ׁשל ענוה, ׁשל ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָָנכּבדֹות

ׁשמים! יראת – אחד! הּוא ׁשל705)הּבטּוח ּדין ּבבית ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

אֹותֹו706)מעלה, הן707)ׁשֹואלים והגּון יׁשר היית האם ְְֲִִִֵַַָָָָָָ
הּברּיֹות? ׁשּבין הּקׁשרים ּובׁשאר ּבעסקים ּומּתן, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמּׂשא

ּבּדֹורֹות708) ּגם העֹולם לקּיּום ּדאגּת האם ְְְְִִִַַַַַַָָָָָהתחּתנּת?
מארּבעים709)הּבאים? אחד הּוא החברים" "ּפלּפּול ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

לדּיּוקים הּכּונה ּבהם" "נקנית ׁשהּתֹורה הּקנינים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּוׁשמֹונה
וחריפים. ּדּקים מעלֹות710)יסֹודּיים, אֹותן ּכל אפן, ּבכל ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹ

רק הּפסּוק:711)מֹועילֹות המׁשְך את ּגם ּבֹו יהיה אם ְְִִִֵֶֶֶַַַָ
(712– ה' יראת ּבֹו יׁש אם וטֹוב713)ּכלֹומר: אׁשריו אזי ּכן, ְְְְֲִִֵֵַַַַָ

אבל –714)חלקֹו, ׁשמים, יראת לֹו אין ערְך715)אם אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
מעׂשיו. ּולכל חכמתֹו ּב716)לכל הּנמצא מחסן ְְְְְֲִַַַַָָָָָָָ

ׁשּנצטּוה.718)הּׁשליח717) ּכפי חּטים, האדֹון719)ּכּור ְְִִִִִֶַַַָָָָ
האם החּטה721)מעט720)לּׁשליח: את המׁשּמר חמר ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ּתרקיב וׁשּלא ּתתליע הֹוספּתי723)הּׁשליח:722)ׁשּלא לא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹ
מׁשּמר. לּׁשוא,724)חמר היה יגיעָך ּכל עדיף725)האדֹון: ּכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

חמר ללא מחסנים למּלא מאׁשר ּכלל, חּטה לאכסן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלא
חסרת ותהיה ּתתקלקל החּטה ׁשּכל רק לא ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמׁשּמר,
עצמֹו הּמחסן אּלא ּולבּטלה, לריק יגעּת ואּתה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָערְך,

ְְִֵַיתקלקל.
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.[` ,fn `nei]ïåò àø÷ øîàoxd` `ype" -

lka dligzkl oer ea yiy rnyn ,"oer z`

,xeav ceak iptn xeava oerl izigce ,mewn

.dvxn uivd cigiaìàîù é÷åôàìoi`c -

.ezevn xykd `ed ikdc ,oer mey daáø
øîà éùàlr dvxn uiv zxn` zivn `l -

.l`ny oeràìå íéùã÷ä ïåò àø÷ øîàã
íéùéã÷îoiaiigy ,mipdka ielzd oer -

,l`nya ecare oinia unew ycwle cearl

.`yep epi`äöøé àìrexy dye xey"a -

.(ak `xwie) 'ebe "helweïåöøì àìxy` lk" -

.'eke "eaixwz `l men eacifne bbey i`de

i` dwixf` i` ,i`w `iid` onwl yxtn

.`nh`éåâáå,mcd `nhpe epaxw gliyy ieb -

:(a ,br zegpn) "zegpn el`" wxta opixn`c

,"epaxw aixwi xy` l`xyi zian yi` yi`"

zeaxl - "yi` yi`" (epaxw) xnel cenlz dn

.l`xyik zeacpe mixcp oixcepy miiebd z`
ââåù
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`z` zni` ,`zyde .e`a zeycg mipt :ipyne !dpey`x `pwzin `d inp dipy ,dipy `niiw

dil ray `dc ,rbnn xdhi Ð qxcnd on xdihy enk ok m` ,dpey`x dwqtpy mcew i` ?dil

zg` zaae ,zg` zaa qxcne rbn ofe` lr lg Ð dpey`x ofe` owizykc :xnel yie !d`neh

oeik ,lcpq dilek` inp liigÐ ofe`` rbn liigc ebne .opiwqnck ,d`neh dil ray opixn` `l

`lc :yxtn oerny epiax axde .cg` ilk lkdc

,envrn d`ad d`neha d`neh dil ray jiiy

,ekzg jk xg`e eilr ayigce ,lcpqc `idd oebk

,envrn d`ac iqei iaxc `nw `pzc rbn qxcne

lr `nhÐmiltewnd mipicq la` .envra rbepy

.exiaga rbpy dnéðùá'ek miltewnd mipicq

mdipia zvw xie` yie dfn dlrnl dlzipya Ð

ciakd ayiyk i` ,ynn df ab lr dfa i`c .ixii`

`nhil oeilr ok m` Ð zg` zaa mdipy mdilr

Ðdligz oeilrd lr ciakd m`e ,oezgz enk rbn

,oeilra rbpyk qxcnl rbn oezgzl mcew ok m`

.eilr ciakiy cr oezgz `nhn `l qxcn z`nehe

oeilra aizie af iz` ik ,mdipia xie` yiyk la`

qxcn oezgzl iz` oezgza oeilr rbepyk cin Ð

.rbnl qxcn dl mcw oeilrle ,zg` zaa rbne

oia welig yiy iiepyl jixhvi` i`n` :xn`z m`e

miltewna ixiin `wc `nil ?df xg` dfl zg` za

`nye !qxcnl rbn oezgzd mcwc ,df ab lr df

ok m` ,cere .zg` zaa mdipy lr ciaknc xaqw

`pniwe`c ,afd mda rbp m`y epiid ?dcen i`n

`id iia`l dil iywize :xn`z m`e .qxcn inwn

wlgn iia` oi`y ?oeilrn oezgz `py i`n ,`teb

,rbne qxcn `nhil inp oeilr ok m`e ,zg` zaa

iia` did rceic :xnel yie !oezgza rbpw `dc

zi`c meyn ,dywn ded `axl `l` ,welig yiy

`nhl erbn ipdnc ikid elit` d`neh ray dil

inp zg` zaa elit` ok m`c ,xg` oexyr ivgd

z`neh dilr legil `le ,d`neh dil ray `nip

,lirlc df xg` dfl zg` za deeyn ,inp i` !rbn

.dlw lr dlw iedcàùðå`p xak ixd xzep oer m` :opiqxb (a ,fh) migqtc `nw wxta qxhpewd yxit Ð 'ek miycwd oer z` oxd`."dvxi `l" xn`p xak ixd lebit oer m`e ,"aygi `l" xn

dyxte `hef `xwn Ð zxk `kilc enewnl uegc `hef `xeqi`e ,"ev" zyxta dax dyxte dax `xwn Ð zxka `edy epnfl ueg dax `xeqi`c (a ,gk) migafc ipy wxta `zi` ikdc yxite

,iwtp `kix` `xwn ediiexze :migafc ipy wxta opiwqnc meyn ,"dvxi `l" xzepae "aygi `l" lebita :`kti` qixb mz epiaxe .mipdk zxeza `zi` ikdc di`x `iade ."miyecw" zyxta `hef

.`icda `xwna azk lebit oeylc meyn Ð epnfl ueg `yixa aizk `xwnac ab lr s` ,xzepl mcew lebit xkfpy dne ."aygi `l"e "dvxi `l" dia azkcíàynn xzep e`l Ð 'ek xzep oer

.epnfl ueg elke`l aygn epiidc xzep zaygn `l` ?lqtie xefgi xykedy xg`l :[` ,hk] migafa xn`ck ,xn`wàä:xn`z m`e Ð xeaiva dllkn dxzedy d`neh oer `l` `yep epi`

lka ellkn xzed igeky`l wigc ikdle ,xg` mewna oevxl `edy xac :rnyn ,"mdl oevxl" aizkc meyn :mz epiax xne`e !d`neha `l` `xw dia mweznc icin dl zgkyn `lc dil wetiz

ick xzepe .enewnl ueg zaygn my jiiy `lc ,dnaa ellkn xzed lebitc :mz epiax xne`e ?"aygi `le" "dvxi `l" dil jixhvi`c ,ollkn exzed okid lebite xzepe :xn`z m`e .jixtc ipd

(` ,hp migqt) "hgyp cinz" yixa ,my zlren dpil oi` xn`c o`nl `ki`c ,gafn ly ey`xa ellkn xzed ,inp i` .jixv `lc ab lr s` `xw dia gky`e li`ed ,xzep hwp lebit ab`e ,daqp

ivn inp lebite ,uiv ievixn "oer" "oer" ecnll yi xzepc d`xpe !`ziixa jdn ey`xa my zlren dpil xn`c o`nl `iywe ,`id i`xen`c `zbelt edine .(a ,ft migaf) "ycwn gafnd" wxtae

elit`e .(` ,bn) "i`ny zia" wxta migafa opzck ,lebit meyn eilr oiaiig oi`c ,oixizn el oi`y xac lke unewe giyn odk zgpne mipdk zgpna ellkn xzed xzepc ,yxtl yi cere .ikd slinl

oi` minlyk oevigd gafn lr epi`y lk :[oerny] (l`rnyi) iax xn`de :jixte ,zeiniptd ze`hg zkleda oerny iax dcen :(` ,ci) migafc `nw wxt seqa opixn`ck ,`kilc d`xp inp `leqt

lw e`l i`c rnyn ?z`hga leqty oic epi` minlya leqtd epnfl ueg ,z`hga leqt minlya xykd onyl `ly dne ,xnege lwn leqtl oerny iax dcen :ipye !lebit meyn eilr oiaiig

.ixnbl ellkn xzedc xzep ogky` `nl` .llk leqt `kil Ð onyl `ly ilqti` `lc ,xnege lw `kilc mikqp zgpne mipdk zgpna ok m` .`kil `leqt elit`c `pin` ded xnegeàîéà
.`vei oern oebk :iiepyle ,iieyw`l ivn ded dnaa ellkn xzedy zexfc oern Ð 'ek `vei oeràîéàå,yakl mixa` zkleda :xn`w `lc `d Ð mixetkd meia ellkn xzedy l`ny oer

.mixcte mixai`l xzedy dlil oern jixt `l inp `nrh i`dne .dxtk zakrnd dcear ef oi`c meyn Ð el`nya oini ly lbxd :(` ,ci) migafc `nw wxt seqa xn`ckïåòoer `le miycw

,eh zegpn] "`hef unewd"a lirle !d`neha miyerd mipdkd lr dvxnc (a ,f) `neic `nw wxta opixn`c ,iievxl uiv `irae xeava `id diegc d`neh xn`c o`nl `d :dniz Ð miyicwnd

.izyxit [`àîéàådxzedy dtixh :xn`c ,(` ,e zegpn) `nw wxta ellkn xzed aiyg `dc ?dwilna xzedy dtixh oern jixt `l i`n`e :xn`z m`eÐzetera ellkn xzedy men lra oer

yie !`iyw iy` axl la` .jka dxykedy dwiln ztixh iwet`lc ,`gip Ð eizigce ea didy oer :ipync iia`le !"dvxi `l" aizk `l dtixhae ,'ek serd zlera `nili` ,`id i`n dllkn

,`gip Ð oiyicwn oer `le miycw oer :lirl ipync iy` axle !lecb odk lv` ellkn xzedy ope` oer :xn`z m`e .oilega jiiyc zetixh iwet`l ,oileg oer `le Ð miycw oer :opixn`c ,xnel

yie !mc erlriyn oixiyk dpei ipac (a ,ak) oilegc `nw wxta xn`ck ,zetera ellkn xzedy dpeny jez oebk ,onf xqegnc oer `ni`e :xn`z m`e .iccdc edl zi` `nye !`iyw iia`l `l`

,oileg oer `le miycw oer :izyxity dn itle !zetera ellkn xzedc ,epa z`e eze` oern dyw edine .dvxi `l mcew `d ,aizk "dvxi d`lde ipinyd mein" `dc ,"dvxi `l" dia aizkc :xnel

.dvxi `la md ixd dye xeyay oileqtd lkc (a ,t my) "epa z`e eze`" wxta opixn` cere .`gipìáà`yix iziin (` ,v zenai) "dax dy`d"ac :dniz Ð dvxed cifna oia bbeya oia xeava

oia bbeya oia xeavac `kd `tiqa ipzwck ,iiezi`l dil ded `teb `tiqn ,`zyde .'ek dvxn uivd dn lr :`ipzc ,uiv ivxn iievxc `kd `de :dlr wiice ,`ziixa jdc:rnyne ,dvxed cifna

.uiv rnyn "dvxed" oeylc ab lr s` ,xeava dxzed d`nehc meyn `l` ,uiv meyn `l `nrhc `pin` ded `tiqn i`c :xnel yie !cifn opiqpw cigiac meyn `l i` ,cigi oicd `ed
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Báéø÷äå¯àîhä ìò ävøî õéväL ,ävøî õévä ïéà §¦§¦¥©¦§©¤¤©¦§©¤©©¨¥

.àöBiä ìò ävøî Bðéàåàøîâïøäà àNðå" :ïðaø eðz §¥§©¤©©¥¨©¨©§¨¨©£Ÿ
"íéLãwä ïBò úà¯íà ?àNBð àeä ïBò äæéà éëå ¤£©¢¨¦§¦¥¤¨¥¦
ìebét ïBò :øîàz¯íà !"áLçé àì" øîàð øák éøä Ÿ©£¦£¥§¨¤¡©Ÿ¥¨¥¦
¯ øúBð ïBò :øîàzBðéà àä !"äöøé àì" øîàð øák éøä Ÿ©£¨£¥§¨¤¡©Ÿ¥¨¤¨¥

.øeaéöa dììkî äøzeäL ,äàîeè ïBò àlà àNBð¥¤¨£§¨¤§¨¦§¨¨§¦
é÷úî,àöBé ïBò :àîéà ,àøéæ éaø dì óBììkî øzeäL ©§¦¨©¦¥¨¥¨£¥¤©¦§¨

éðôì íäì ïBöøì" :àø÷ øîà ,ééaà déì øîà !äîáa§¨¨£©¥©©¥¨©§¨§¨¨¤¦§¥
'ä'ä éðôìc ïBò ,"¯àöBéc ïBò ,ïéà¯é÷úî .àìdì ó ¨§¦§¥¦¨§¥¨©§¦¨

íBéa Bììkî øzeäL ,ìàîN ïBò :àîéà ,àòìéà éaø©¦¤§¨¥¨£§Ÿ¤©¦§¨§
"ïBò" :àø÷ øîà ,ééaà déì øîà !íéøetkä¯äéäL ïBò ©¦¦£©¥©©¥¨©§¨¨¨¤¨¨

ìàîNa BøéLëäc íéøetkä íBé é÷etàì ,åéúéçãe Ba§¦¦§©¥©¦¦§¤§¥¦§Ÿ
"íéLãwä ïBò" :øîà éLà áø .àeä¯.ïéLéc÷nä ïBò àìå ©©¦£©£©¢¨¦§Ÿ£©©§¦¦

éøîàå ,éLà áøì éãéà áøc déøa àîéñ áø déì øîà£©¥©¦¨§¥§©¦¦§©©¦§¨§¦
ìòa ïBò àîéàå :éLà áøì éLà áøc déøa àîéñ áø dì̈©¦¨§¥§©©¦§©©¦§¥¨£©©
úeøëæå úenz :øî øîàc ,úBôBòa Bììkî øzeäL ,íeî¤©¦§¨§§¨©¨©§©§
éìò ,déì øîà !úBôBòa úeøëæå úenz ïéàå ,äîäáaE ¦§¥¨§¥©§©§§£©¥¨¤
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zegpn(oey`x meil)

äðùî

mcew dvnew lqtpy dgpn oica zwqer epiptly dpynd
.`id dxiyk m` ,leqta edexihwde ,edexihwdyõîBwä àîèð¦§¨©¤

Báéø÷äåõévä ,lecb odk ly egvn lryävøîdaxwdd lr xtkne §¦§¦©¦§©¤
dixiiye ,mzaeg ici milrad e`vie ,dxiyk dgpnde ,d`neha

.milk`pm`eàöé,`vei oicn lqtpe ,dxfrd znegl ueg unewd ¨¨
xareävøî õévä ïéà ,Báéø÷äåitl .dleqt dgpnde ,ef daxwd lr §¦§¦¥©¦§©¤

.àöBiä ìò ävøî Bðéàå ,àîhä ìò ävøî õéväL¤©¦§©¤©©¨¥§¥§©¤©©¥

àøîâ

lr `l` dvxn uivd oi`y mrhde oicd xewn z` zx`an `xnbd
:mileqtd x`y lr `le d`nehïðaø eðz,uivd oiprl dxeza xn`p ¨©¨¨

(gl gk zeny)oxd` gvn lr dide' ,,'íéLãwä ïBò úà ïøäà àNðå §¨¨©¥©©£Ÿ§¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
,miycwdn leqtde oerd ly `ynd z` `yep oxd`y ,xnelk
yxtzp `le .mixyke ,leqtd one oerd on miwleqn miycwd e`vnpe

.`yep `ed oer dfi` dxeza:`ziixad zxxanàeä ïBò äæéà éëå§¦¥¤¨
øîàz íà ,àNBðlr dvxny,ìebét ïBòrax`n zg` eyr m`y ¥¦Ÿ©£¦

,enewnl ueg epnn zifk lek`l zpn lr oaxwa zeakrnd zeceard
y ,ok xnel oi` exiykne df oaxw lr dvxn uivdyøîàð øák éøä£¥§¨¤¡©

enewnl ueg ly leqta aixwnd lr(gi f `xwie)Fz` aixwOd'áLçé àì ©©§¦ŸŸ¥¨¥
e .milral dler oaxwd oi`y ok m` x`eane ,'didi lEBR Fløîàz íà ¦¦§¤¦Ÿ©

ea yiy oaxw lr dvxn uivdyøúBð ïBòexizedl zpn lr cary - £¨
.epnfl ueg epnn lek`leøîàð øák éøä(f hi my)lk`i lk`d m`e' £¥§¨¤¡©§¦¥¨Ÿ¥¨¥
`Ed lEBR iWilXd mFIA'äöøé àì.àäy xnel gxkday ixd -Bðéà ©©§¦¦¦Ÿ¥¨¤¨¥

àlà àNBðiy oaxwea yäàîeè ïBòxnel `xaq yie .mcd `nhpy - ¥¤¨£§¨
xeqi`a yiy itl ,d`neh leqt lr `l` dvxn uivd oi`y jk

,lw cv d`neha daxwda dììkî äøzeäLoaxwøeaéö,yiy s`y ¤§¨¦§¨¨§¦
`nhpy xeaiv oaxwa rxi` m` mewn lkn ,d`neha aixwdl xeqi`
s` cigi oaxwa mb jkle .axw oaxwd ,mi`nh mipdkd eidy e` oaxwd
unewd e` mcd `nhpy rxi` m` ,d`neha aixwdl xzid ea oi`y

.oaxwd xiykdl dvxn uivd ,d`neha edeaixwde
:`xnbd dywné÷úîàîéà ,àøéæ éaø dì ódvxn uivdy xn`p - ©§¦¨©¦¥¨¥¨

ea yiy oaxw lr,àöBé ïBòs` ,dxfrd znegl ueg mcd `vi m`y £¥
xazqn df leqta mby .xyk oaxwd edeaixwd m` ,`veia lqtpy

epivn oky ,ea yiy lw cv meyne ,ievix ea lireiy xneløzeäL¤©
`vei leqtBììkîleqt ezvignl ueg `viy oaxwy oicd llkn - ¦§¨

miaixwny zepaxwa ,`ed,äîaaoerabae aepa okynd did xy`ky ©¨¨
oi`y epizpyna exn` recne .ezvignl ueg `veia xeqi` did `l

.`vei oer lr dvxn uivd
:`xnbd zvxznééaà déì øîàoer lr dvxn uivd oi` ,`xif iaxl ¨©¥©©¥

y itl ,`veiàø÷ øîàuivd ievix oipra xacnd df weqta xn`p - ¨©§¨
(gl gk zeny),''ä éðôì íäì ïBöøì'y jkn cenll yie'ä éðôìc ïBò §¨¨¤¦§¥¨§¦§¥

ïéà,la`ïBò,àöBéc,'d iptl epi`yàì. ¦¨§¥Ÿ
:`xnbd dywné÷úîàîéà ,àòléà éaø dì óuivdy xn`p - ©§¦¨©¦¦¨¨¥¨

lr dvxnïBòcia dcear ly,ìàîNzecear oi` oicd xwirny s`y £§Ÿ
didi l`nya eaixwd m` mewn lkn ,oini cia `l` zeyrp zepaxwd

,lw cv epivn df oera mby ,xyk oaxwdíBéa Bììkî øzeäL¤©¦§¨§
,íéøetkä`nei zkqna epipyy itke(.fn)lhep mixetikd meiay ©¦¦

day skd z` ,miycwd ycwa zxehw xihwdl qpkpyk ,lecb odkd
.epinia ,milgbd day dzgnd z`e ,el`nya ,zxehwd

:`xnbd zvxznééaà déì øîàuivdy xnel oi` ,`rli` iaxl ¨©¥©©¥
y itl ,l`ny oer lr dvxnàø÷ øîàxacnd df weqta xn`p - ¨©§¨

uivd ievixa(my zeny)z` oxd` `Upe'ïBòrnyne ,'miWcTd §¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
lr `ed dvxnyBa äéäL ïBò,mewn lkaåéúéçãedxez ezxizde - ¨¤¨¨§¦¦

,xg` mewnac ,íéøetkä íBé é÷etàì`l` ,oerd lr xzid df oi` §©¥©¦¦§
àeä ìàîOa BøéLëämeia lecb odkd zcear xcq xwir `ed jk - ¤§¥©§Ÿ

oer epi`e ,el`nya skd z`e epinia dzgnd z` lhepy mixetikd
.llk

:sqep uexizøîà éMà áø,oer lr dvxn uivdy yxtl oi`y mrhd ©©¦¨©
z` oxd` `Upe' xn`p df weqtay itl ,l`ny,'íéLãwä ïBò §¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦

mdy ,mnvr miycwa yiy leqte oer lr wx dvxn `edy rnyne
,zepaxwdàìålrïéLéã÷nä ïBòmdilre micaerd mipdkd mdy §Ÿ£©©§¦¦

.df oer lr dvxn uivd oi` l`nya ecar m`y ,oinia unewd ycwl
:`xnbd zl`ey,éMà áøì éãéà áøc déøa àîéñ áø déì øîà̈©¥©¦¨§¥§©¦¦§©©¦

àîéàå ,éMà áøì éMà áøc déøa àîéñ áø dì éøîàårecne - §¨§¦¨©¦¨§¥§©©¦§©©¦§¥¨
lr dvxn uivdy xn`p `l,íeî ìòa ïBòyiy oaxw aixwd m`y £©©

lw cv epivn df oera mby ,exiykdl eilr dvxi uivd ,men ea,
,úBôBòa Bììkî øzeäL,oaxwl dleqt men zlra dnday s`y ¤©¦§¨¨

,men lra sera s` xyk serd oaxw mewn lknøî øîàc`ziixaa §¨©©
(.ci dxenz)oicy ,úeøëæå úenzoaxwye ,minz didi oaxwdy jixvy ©§©§

wx `ed ,xkf didi dlerúeøëæå úenz ïéàå .äîäaabdep.úBôBòa ©§¥¨§¥©§©§¨
:`xnbd daiyndéì øîà,éìòElr dvxi uivdy ,ef jzprh lr - ¨©¥¨¤

,men lra oeràø÷ øîàweqta xn`p -(bk ak `xwie)rExU dUe xFWe' ¨©§¨§¨¤¨©
xcplE Fz` dUrY dacp hElwe,'äöøé àìxn`p cere(k ak my)lM' §¨§¨¨©£¤Ÿ§¥¤Ÿ¥¨¤Ÿ

Eaixwz `l mEn FA xW`,'íëì äéäé ïBöøì àì ékdxn`y ixd £¤Ÿ©§¦¦Ÿ§¨¦§¤¨¤
.men lra oerl ievix oi`y yexita dxez

welig yi m`de ,edeaixwde unewd e` mcd `nhp oica dpc `xnbd
:cifnl bbey oiaïðaø eðz,íczepaxwàîèpL,eaixwdl xq`pe ¨©¨¨¨¤¦§¨

xareB÷øæe,ez`neha gafnd iab lrdf did m`,ââBLarci `ly §¨§¥
,dfa xeqi` yiyäöøeädid m` la` .oevxl el dlere xyk oaxwd - §¨

df,ãéæîay exn`e minkg edeqpwäöøeä àì.leqt oaxwde ,el §¥¦Ÿ§¨
:`ziixad dtiqeníéøeîà íéøác änacifnay exn`y df oicy - ©¤§¨¦£¦

`weec `ed leqt oaxwdazepaxwa ìáà ,ãéçézepaxwïéa ,øeaéö §¨¦£¨§¦¥
äöøeä ,ãéæîa ïéa ,ââBLa.xyk oaxwde ,el:cer `ziixad dtiqen §¥¥§¥¦§¨

ae`iany zepaxwíéáëBk ãáBò,`l` ,cifnl bbey oia welig oi` §¥¨¦
ââBLa ïéaeñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéae ,egxk lra -ïBöøa ïéa- ¥§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zegpn(iying meil)

àì àîòè éàî:`xnbd daiyn .owziéæçéîc íeMî ,àðäk áø øîà ©©£¨Ÿ¨©©©£¨¦§¦§¥
øneðîkd`xi ,zexeyd oia zexqgd zeize`d z` siqei m`y ± ¦§¨

.dxez xtql `ed i`pbe ,minzk ea yiy xnepnk xtqd
:dxez xtqa zeierh oipra dyrn d`ian `xnbddeîç àøbàeing ± ¦¨¨£©

äéì äåä àaà éaøczeize` rax` el eid ±úBøéúésc lka §©¦©¨£¨¥§¥

déøôéña.ely dxez xtqa ±àaà éaøc dén÷ì àúàiax iptl `a ± §¦§¥£¨§©¥§©¦©¨
.xtqd oic dn le`yl `a`déì øîà,`a` iaxïøîà àì`l ± ¨©¥Ÿ£¨¨

,fpbi sc lka zeierh rax` ea yiy dxez xtqy epxn`àlà¤¨
úBøéñça,zeize` rax` zexqg sc lkayk ± ©£¥
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oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäöøî õéöä.oilk`p mixiyde dxiyk dgpnde -àøîâàìà àùåð åðéà àä
äàîåè ïåò.lw cv da yie li`ed -øåáöá äììëî äøúåäùcinza aizkc -

.d`neha elit` - "ecrena" :(gk xacna)äîáá åììëî`vei xq`py ellkn -

yxtn ,okyna xq`pc `veie .mirlw my oi`c ,oerabe aep zenaa xzed - okyna

recn" :[`xwn] (` ,at migqt) "oilev cvik"a

."ycwd mewna [z`hgd] z` mzlk` `l

ìàîù ïåò àîéàå,oini opira dligzklc -

lk :(` ,i zegpn) oey`x wxta opixn`ck

.'ek rav` xn`py mewníéøåôëä íåéá-

"el`nya skd z`e epinia dzgnd z` lhp"

.[` ,fn `nei]ïåò àø÷ øîàoxd` `ype" -

lka dligzkl oer ea yiy rnyn ,"oer z`

,xeav ceak iptn xeava oerl izigce ,mewn

.dvxn uivd cigiaìàîù é÷åôàìoi`c -

.ezevn xykd `ed ikdc ,oer mey daáø
øîà éùàlr dvxn uiv zxn` zivn `l -

.l`ny oeràìå íéùã÷ä ïåò àø÷ øîàã
íéùéã÷îoiaiigy ,mipdka ielzd oer -

,l`nya ecare oinia unew ycwle cearl

.`yep epi`äöøé àìrexy dye xey"a -

.(ak `xwie) 'ebe "helweïåöøì àìxy` lk" -

.'eke "eaixwz `l men eacifne bbey i`de

i` dwixf` i` ,i`w `iid` onwl yxtn

.`nh`éåâáå,mcd `nhpe epaxw gliyy ieb -

:(a ,br zegpn) "zegpn el`" wxta opixn`c

,"epaxw aixwi xy` l`xyi zian yi` yi`"

zeaxl - "yi` yi`" (epaxw) xnel cenlz dn

.l`xyik zeacpe mixcp oixcepy miiebd z`
ââåù
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`z` zni` ,`zyde .e`a zeycg mipt :ipyne !dpey`x `pwzin `d inp dipy ,dipy `niiw

dil ray `dc ,rbnn xdhi Ð qxcnd on xdihy enk ok m` ,dpey`x dwqtpy mcew i` ?dil

zg` zaae ,zg` zaa qxcne rbn ofe` lr lg Ð dpey`x ofe` owizykc :xnel yie !d`neh

oeik ,lcpq dilek` inp liigÐ ofe`` rbn liigc ebne .opiwqnck ,d`neh dil ray opixn` `l

`lc :yxtn oerny epiax axde .cg` ilk lkdc

,envrn d`ad d`neha d`neh dil ray jiiy

,ekzg jk xg`e eilr ayigce ,lcpqc `idd oebk

,envrn d`ac iqei iaxc `nw `pzc rbn qxcne

lr `nhÐmiltewnd mipicq la` .envra rbepy

.exiaga rbpy dnéðùá'ek miltewnd mipicq

mdipia zvw xie` yie dfn dlrnl dlzipya Ð

ciakd ayiyk i` ,ynn df ab lr dfa i`c .ixii`

`nhil oeilr ok m` Ð zg` zaa mdipy mdilr

Ðdligz oeilrd lr ciakd m`e ,oezgz enk rbn

,oeilra rbpyk qxcnl rbn oezgzl mcew ok m`

.eilr ciakiy cr oezgz `nhn `l qxcn z`nehe

oeilra aizie af iz` ik ,mdipia xie` yiyk la`

qxcn oezgzl iz` oezgza oeilr rbepyk cin Ð

.rbnl qxcn dl mcw oeilrle ,zg` zaa rbne

oia welig yiy iiepyl jixhvi` i`n` :xn`z m`e

miltewna ixiin `wc `nil ?df xg` dfl zg` za

`nye !qxcnl rbn oezgzd mcwc ,df ab lr df

ok m` ,cere .zg` zaa mdipy lr ciaknc xaqw

`pniwe`c ,afd mda rbp m`y epiid ?dcen i`n

`id iia`l dil iywize :xn`z m`e .qxcn inwn

wlgn iia` oi`y ?oeilrn oezgz `py i`n ,`teb

,rbne qxcn `nhil inp oeilr ok m`e ,zg` zaa

iia` did rceic :xnel yie !oezgza rbpw `dc

zi`c meyn ,dywn ded `axl `l` ,welig yiy

`nhl erbn ipdnc ikid elit` d`neh ray dil

inp zg` zaa elit` ok m`c ,xg` oexyr ivgd

z`neh dilr legil `le ,d`neh dil ray `nip

,lirlc df xg` dfl zg` za deeyn ,inp i` !rbn

.dlw lr dlw iedcàùðå`p xak ixd xzep oer m` :opiqxb (a ,fh) migqtc `nw wxta qxhpewd yxit Ð 'ek miycwd oer z` oxd`."dvxi `l" xn`p xak ixd lebit oer m`e ,"aygi `l" xn

dyxte `hef `xwn Ð zxk `kilc enewnl uegc `hef `xeqi`e ,"ev" zyxta dax dyxte dax `xwn Ð zxka `edy epnfl ueg dax `xeqi`c (a ,gk) migafc ipy wxta `zi` ikdc yxite

,iwtp `kix` `xwn ediiexze :migafc ipy wxta opiwqnc meyn ,"dvxi `l" xzepae "aygi `l" lebita :`kti` qixb mz epiaxe .mipdk zxeza `zi` ikdc di`x `iade ."miyecw" zyxta `hef

.`icda `xwna azk lebit oeylc meyn Ð epnfl ueg `yixa aizk `xwnac ab lr s` ,xzepl mcew lebit xkfpy dne ."aygi `l"e "dvxi `l" dia azkcíàynn xzep e`l Ð 'ek xzep oer

.epnfl ueg elke`l aygn epiidc xzep zaygn `l` ?lqtie xefgi xykedy xg`l :[` ,hk] migafa xn`ck ,xn`wàä:xn`z m`e Ð xeaiva dllkn dxzedy d`neh oer `l` `yep epi`

lka ellkn xzed igeky`l wigc ikdle ,xg` mewna oevxl `edy xac :rnyn ,"mdl oevxl" aizkc meyn :mz epiax xne`e !d`neha `l` `xw dia mweznc icin dl zgkyn `lc dil wetiz

ick xzepe .enewnl ueg zaygn my jiiy `lc ,dnaa ellkn xzed lebitc :mz epiax xne`e ?"aygi `le" "dvxi `l" dil jixhvi`c ,ollkn exzed okid lebite xzepe :xn`z m`e .jixtc ipd

(` ,hp migqt) "hgyp cinz" yixa ,my zlren dpil oi` xn`c o`nl `ki`c ,gafn ly ey`xa ellkn xzed ,inp i` .jixv `lc ab lr s` `xw dia gky`e li`ed ,xzep hwp lebit ab`e ,daqp

ivn inp lebite ,uiv ievixn "oer" "oer" ecnll yi xzepc d`xpe !`ziixa jdn ey`xa my zlren dpil xn`c o`nl `iywe ,`id i`xen`c `zbelt edine .(a ,ft migaf) "ycwn gafnd" wxtae

elit`e .(` ,bn) "i`ny zia" wxta migafa opzck ,lebit meyn eilr oiaiig oi`c ,oixizn el oi`y xac lke unewe giyn odk zgpne mipdk zgpna ellkn xzed xzepc ,yxtl yi cere .ikd slinl

oi` minlyk oevigd gafn lr epi`y lk :[oerny] (l`rnyi) iax xn`de :jixte ,zeiniptd ze`hg zkleda oerny iax dcen :(` ,ci) migafc `nw wxt seqa opixn`ck ,`kilc d`xp inp `leqt

lw e`l i`c rnyn ?z`hga leqty oic epi` minlya leqtd epnfl ueg ,z`hga leqt minlya xykd onyl `ly dne ,xnege lwn leqtl oerny iax dcen :ipye !lebit meyn eilr oiaiig

.ixnbl ellkn xzedc xzep ogky` `nl` .llk leqt `kil Ð onyl `ly ilqti` `lc ,xnege lw `kilc mikqp zgpne mipdk zgpna ok m` .`kil `leqt elit`c `pin` ded xnegeàîéà
.`vei oern oebk :iiepyle ,iieyw`l ivn ded dnaa ellkn xzedy zexfc oern Ð 'ek `vei oeràîéàå,yakl mixa` zkleda :xn`w `lc `d Ð mixetkd meia ellkn xzedy l`ny oer

.mixcte mixai`l xzedy dlil oern jixt `l inp `nrh i`dne .dxtk zakrnd dcear ef oi`c meyn Ð el`nya oini ly lbxd :(` ,ci) migafc `nw wxt seqa xn`ckïåòoer `le miycw

,eh zegpn] "`hef unewd"a lirle !d`neha miyerd mipdkd lr dvxnc (a ,f) `neic `nw wxta opixn`c ,iievxl uiv `irae xeava `id diegc d`neh xn`c o`nl `d :dniz Ð miyicwnd

.izyxit [`àîéàådxzedy dtixh :xn`c ,(` ,e zegpn) `nw wxta ellkn xzed aiyg `dc ?dwilna xzedy dtixh oern jixt `l i`n`e :xn`z m`eÐzetera ellkn xzedy men lra oer

yie !`iyw iy` axl la` .jka dxykedy dwiln ztixh iwet`lc ,`gip Ð eizigce ea didy oer :ipync iia`le !"dvxi `l" aizk `l dtixhae ,'ek serd zlera `nili` ,`id i`n dllkn

,`gip Ð oiyicwn oer `le miycw oer :lirl ipync iy` axle !lecb odk lv` ellkn xzedy ope` oer :xn`z m`e .oilega jiiyc zetixh iwet`l ,oileg oer `le Ð miycw oer :opixn`c ,xnel

yie !mc erlriyn oixiyk dpei ipac (a ,ak) oilegc `nw wxta xn`ck ,zetera ellkn xzedy dpeny jez oebk ,onf xqegnc oer `ni`e :xn`z m`e .iccdc edl zi` `nye !`iyw iia`l `l`

,oileg oer `le miycw oer :izyxity dn itle !zetera ellkn xzedc ,epa z`e eze` oern dyw edine .dvxi `l mcew `d ,aizk "dvxi d`lde ipinyd mein" `dc ,"dvxi `l" dia aizkc :xnel

.dvxi `la md ixd dye xeyay oileqtd lkc (a ,t my) "epa z`e eze`" wxta opixn` cere .`gipìáà`yix iziin (` ,v zenai) "dax dy`d"ac :dniz Ð dvxed cifna oia bbeya oia xeava

oia bbeya oia xeavac `kd `tiqa ipzwck ,iiezi`l dil ded `teb `tiqn ,`zyde .'ek dvxn uivd dn lr :`ipzc ,uiv ivxn iievxc `kd `de :dlr wiice ,`ziixa jdc:rnyne ,dvxed cifna

.uiv rnyn "dvxed" oeylc ab lr s` ,xeava dxzed d`nehc meyn `l` ,uiv meyn `l `nrhc `pin` ded `tiqn i`c :xnel yie !cifn opiqpw cigiac meyn `l i` ,cigi oicd `ed
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äðùîBáéø÷äå õîBwä àîèð¯àöé ,ävøî õévä ¦§¨©¤§¦§¦©¦§©¤¨¨
Báéø÷äå¯àîhä ìò ävøî õéväL ,ävøî õévä ïéà §¦§¦¥©¦§©¤¤©¦§©¤©©¨¥

.àöBiä ìò ävøî Bðéàåàøîâïøäà àNðå" :ïðaø eðz §¥§©¤©©¥¨©¨©§¨¨©£Ÿ
"íéLãwä ïBò úà¯íà ?àNBð àeä ïBò äæéà éëå ¤£©¢¨¦§¦¥¤¨¥¦
ìebét ïBò :øîàz¯íà !"áLçé àì" øîàð øák éøä Ÿ©£¦£¥§¨¤¡©Ÿ¥¨¥¦
¯ øúBð ïBò :øîàzBðéà àä !"äöøé àì" øîàð øák éøä Ÿ©£¨£¥§¨¤¡©Ÿ¥¨¤¨¥

.øeaéöa dììkî äøzeäL ,äàîeè ïBò àlà àNBð¥¤¨£§¨¤§¨¦§¨¨§¦
é÷úî,àöBé ïBò :àîéà ,àøéæ éaø dì óBììkî øzeäL ©§¦¨©¦¥¨¥¨£¥¤©¦§¨

éðôì íäì ïBöøì" :àø÷ øîà ,ééaà déì øîà !äîáa§¨¨£©¥©©¥¨©§¨§¨¨¤¦§¥
'ä'ä éðôìc ïBò ,"¯àöBéc ïBò ,ïéà¯é÷úî .àìdì ó ¨§¦§¥¦¨§¥¨©§¦¨

íBéa Bììkî øzeäL ,ìàîN ïBò :àîéà ,àòìéà éaø©¦¤§¨¥¨£§Ÿ¤©¦§¨§
"ïBò" :àø÷ øîà ,ééaà déì øîà !íéøetkä¯äéäL ïBò ©¦¦£©¥©©¥¨©§¨¨¨¤¨¨

ìàîNa BøéLëäc íéøetkä íBé é÷etàì ,åéúéçãe Ba§¦¦§©¥©¦¦§¤§¥¦§Ÿ
"íéLãwä ïBò" :øîà éLà áø .àeä¯.ïéLéc÷nä ïBò àìå ©©¦£©£©¢¨¦§Ÿ£©©§¦¦

éøîàå ,éLà áøì éãéà áøc déøa àîéñ áø déì øîà£©¥©¦¨§¥§©¦¦§©©¦§¨§¦
ìòa ïBò àîéàå :éLà áøì éLà áøc déøa àîéñ áø dì̈©¦¨§¥§©©¦§©©¦§¥¨£©©
úeøëæå úenz :øî øîàc ,úBôBòa Bììkî øzeäL ,íeî¤©¦§¨§§¨©¨©§©§
éìò ,déì øîà !úBôBòa úeøëæå úenz ïéàå ,äîäáaE ¦§¥¨§¥©§©§§£©¥¨¤
eðz ."íëì äéäé ïBöøì àì ék" ,"äöøé àì" :àø÷ øîà̈©§¨Ÿ¥¨¤¦Ÿ§¨¦§¤¨¤¨

ââBLa ,B÷øæe àîèpL íc :ïðaø¯ãéæîa ,äöøeä¯íéøeîà íéøác äîa ;äöøeä àì¯,ãéçéa ©¨©¨¤¦§¨§¨§¥§¨§¥¦Ÿ§¨©¤§¨¦£¦§¨¦
ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,øeaéöa ìáà¯ïBöøa ïéa ñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,éBâáe ;äöøeä £¨§¦¥§¥¥§¥¦§¨§¥§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨
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`oifgeקי mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

ââåùcifn la` .egxk lra `nhpy - qpe` .d`neh oilawn zepaxw oi` xaqw -

.oevx `pz qpe` `pzc icii` `l` ,`id `zlin `cg oevxeäöøåä àì:aizkc -

.miiebl `le ,(gk zeny) "mdl oevxl cinz egvn lr dide"'åë åäðéîøå`nl` -

!cigic cifn` dvxn uiväîåøú åúîåøú ââåùá`aa) izkec dnka opixn`c -

m` ,"`hg eilr e`yz `le" :(` ,ep `rivn

dnl `hg ze`iyp - yecw epi`?o`kn

eznexzy dtid lr drxd on mxezl

.dnexzäîåøú åúîåøú ïéà ãéæîá-

da ibilte .cifdc meyn edeqpw opaxc

,[` ,ht] "dy`d" wxta zenaia i`xen`

- dnexz eznexz oi` xn`c o`nl `ki`

.ied dnexz la` ,mixiyd z` owzläöøîã
äéì úòîù éî úåìéëà ìò õéöznwenc -

:da ipzwc ,diail` `ziixza `ziixa jdl

epiidc ,xya z`neh zlik` lr dvxn uivd

ilek oiler`c ,zelik` hwp ikdl .zelik`

zxez yixa ipzwc ,dvxn uivc ecen `nlr

,mca - "eilr xtkl el dvxpe" :mipdk

ytpa `ed mcd ik" :(fi `xwie) aizkc

oipn `nh ,xedh mc `l` il oi` ,"xtki?
.'ebe "oxd` `ype" :(gk zeny) xnel cenlz

oevxl" :(my) aizkc ,ixiinw mca `ede

- mc `kd dn ,"dvxpe" :aizk `kde ,"mdl

zeaxl oipn ,mc `l` il oi`e .mc mzd s`

milerd lk?zepzn lkl" :xnel cenlz

.(my) 'ebe "mdiycwàîèðù øùá ìåëé
éðôìíéîã ú÷éøædwixf iptl elk`e -

zxk eilr oiaiig edi ,sebd z`neha?
edi leki :diwp oeyl iz`vn mipdk zxezae

dwixf iptl sebd z`neh meyn oiaiig?
.ixiinw xedh xyaaeïéøåäèì øúéð åðéàùå

z`neha xedh xya elit` lk` m` oebk -

dzid `l oiicr ,mc zwixf mcew ,sebd

.zxznd `id dwixfc ,mixedhl zxzipåà
àìà åðéàlk`p epi`y :opiyxc ikd -

s` ,sebd z`neh meyn oiaiig oi` oixedhl

.oixedhl xzipyúàå ïìä úà àéöåàå
àöåéäxzipy it lr s`y .dwixf xg`l -

`l - leqt ea rxi` eiykre li`ed ,dwixfa

.d`neha elke`d eilr oiaiig ediïì åðééä
.z`neh meyn eilr oiaiigc lirl zxn`e -

.migafd lk `le - "gafn"äáéøù øçà ¤©

èòéîå áåúëäepivne li`ed ,xnelk -

.herine ieaixàöåéå ïì éðà äáøî úøîà
dzid ixdy ,xyekd zry odl dzidy -

.dxiyk ezwixfàîèðù øùá øîàú íàå
øçàì óåâä úàîåèá åìëàå ä÷éøæ éðôì

åéìò ïéáééç äî éðôî ä÷éøæ`l `d -

`ed lebit op`e !xyekd zry el dzid

elit` `nhp la` ,oiaiig oi`c opihrnc

!aiig - elk` dwixf xg`e ,dwixf mcew

äöøî õéöäù,`ziilrn dwixf iedinl -

it lr s`e ,dia `pixw mixedhl xzipe

.lk`p `lyàîèð`ed ,dwixf iptl -

z`neha dwixf xg`l elke`d eilr aiigc

.sebdàì àöåédwixf `ied `lc meyn -

.xyekd zry el dzid `lc ,`veid lr dvxn uivd oi`c ,`ziilrnàöåéá úìòåî ä÷éøæ ïéà øîàã äéì úòîù ïàî`id xfril` iax - xyk oaxw iedinl -

el zlren dwixf oi`c meyn ,dwixf xg`l elit`e ea oilren :xne` xfril` iax ,minc zwixf iptl `viy miycw iycw xya :ipzwc ,(a ,e) dlirnc `nw wxta

.dlirn icin e`ivedlàéù÷ àì àãñç áø øîà àìàdvxn uivc ipzwcn ,xfril` iax - cigia inp dvxed cifna `zipzna ipzwc `d .lirlc `zipzn jpd -

.opax - dvxed `l ipzc `de .zelik` lrñéð÷ àìãdil zrny in ,cifna `nh mc wixfc `kid -äééîøú ïàîà ïë íà ?.dvxed ipzwc `dl -åúàîåè
ââåùá ïéá.i`w dwixfc cifn` - dvxed `l ipzc `de .bbeya ewxf m` dvxed - cifna `nhpy oia bbeya `nhpy oia -
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ââåùá.ezyilz zligza `nhip `ly ,ixii` xyekd zry el dzidy Ð dnexz eznexz

gkenck ,dnexz eznexz oi` Ð eilr gteh dwyn oiicre `nh mc` eylz m`y

.(` ,bl migqt) "dry lk" wxtaãéæîáon mxezc ab lr s` Ð dnexz eznexz oi`

zkqna opzcke (a ,ht zenai) "dax dy`d"a opixn`ck ,dnexz eznexz dtid lr drxd

`kd ,zvw ifg mzd Ð (e dpyn a wxt) zenexz

.llk ifg `l

äöøîãÐ dil zrny in zelik` lr uiv

,zelik` hwp ikdl :qxhpewa yxit

ipzwck ,dvxn uivc ecen `nlr ilek oiler`c

mca "eilr xtkl el dvxpe" :mipdk zxez yixa

ogky` inp oilerac ,qxhpewa wc `le .'ek

.(a ,fr migqt) "oilev cvik" wxta `zbelt

ãåîìúdil `pinwen `kd Ð 'iil xy` xnel

"dhigy mc" seqac :dnize .`veie ol zeaxl

,mixeni` zeaxl dil yixc (a ,bk zezixk)

:xnel yie !alg xeqi`` liig d`neh xeqi`c

seqa zezixkc `idd` dyw la` .od milewyc

xy`"n mixeni` yixc (a ,i) dlirnc ipy wxt

Ð oixizn el oi`y xacc ,"miycwd l` axwi

`l` ixiin `l mzdc :xnel yie !ilka ycwiyn

iziid `l minly la` .miycw x`ye dlera

.iax itn .llkd on e`vic oeik ,daxnáøå
ediiwgec i`n :xn`z m`e Ð 'ek xn` `liy

`icda gken `d ?llk iiepyl `liy axe `piaxc

`ziixe`cn `cgc (` ,v zenai) "dax dy`d"a

`ziixe`cnc `kd `de :xn`wcn ,opaxcn `cge

yie !'ek dvxn uivd dn lr :opzc ,dvxn iievx`

elit`c zenaia inp dil rnyn mlerlc :xnel

xnl ,'ek dvxn uivd dn lr :ipzw inp opaxcn

e` dwixf` ,dil zi`ck xnle dil zi`ck

oi` `ziixe`cnc dil `hiytc `l` ,d`neh`

`de :eyexit ikde .dwixfl d`neh oia welig

d`nehn oia ,oipr lka dvxn iievx` `ziixe`cn

.iax itn .dwixfn oia

åú÷éøælr s` Ð dvxed cifna oia bbeya oia

,diail` oeyld wegcl jixvy it

wxta xn`ck ,`piaxk `le ikd iiepyl dil `gip

op`e ,ira `w ixetkl `xab :(` ,cp oihib) "oiwfpd"

?diqpwipe mewip
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ícä ìò ?ävøî õévä äî ìò :éäðéîøe .äöøeä àìŸ§¨§¦§¦©©©¦§©¤©©¨
,ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,àîèpL áìçä ìòå øNaä ìòå§©©¨¨§©©¥¤¤¦§¨¥§¥¥§¥¦
áø øîà !øeaéöa ïéa ãéçéa ïéa ,ïBöøa ïéa ñðBàa ïéa¥§¤¥§¨¥§¨¦¥§¦£©©
ïéà :àéðúc ;ïðaø àä ,éñBé éaø àä :àéL÷ àì ,óñBé¥¨©§¨¨©¦¥¨©¨©§©§¨¥
ââBLa ,íøz íàå ,øBähä ìò àîhä ïî ïéîøBz¯ §¦¦©¨¥©©¨§¦¨©§¥

ãéæîa ,äîeøz Búîeøz¯éñBé éaø .äîeøz Búîeøz ïéà §¨§¨§¥¦¥§¨§¨©¦¥
ãéæîa ïéa ââBLa ïéa :øîBà¯¯ .äîeøz Búîeøzøîéà ¥¥§¥¥§¥¦§¨§¨¥©

éñBé éaøì déì zòîLc¯ìò õéö ävøîc ,ñéð÷ àìc §¨§©§¥§©¦¥§¨¨¥¦§©¤¦©
:øîBà øæòéìà éaø ,àéðúäå ?déì zòîL éî úBìéëà£¦¦¨§©§¥§¨©§¨©¦¡¦¤¤¥
õévä ïéà :øîBà éñBé éaø ,úBìéëà ìò ävøî õévä©¦§©¤©£¦©¦¥¥¥©¦

¯ !úBìéëà ìò ävøîïéà :øîBà øæòéìà éaø ,Cetéà §©¤©£¦¥©¦¡¦¤¤¥¥
ävøî õévä :øîBà éñBé éaø ,úBìéëà ìò ävøî õévä©¦§©¤©£¦©¦¥¥©¦§©¤

é÷úî .úBìéëà ìòzëôà úéöî éîe :úLL áø dì ó ©£¦©§¦¨©¥¤¦¨¥¨§©§
eäé íéîc ú÷éøæ éðôì àîèpL øNa ìBëé :àéðúäå ?dì̈§¨©§¨¨¨¨¤¦§¨¦§¥§¦©¨¦§
øBäè ìk" :øîBì ãeîìz ?äàîeè íeMî ïäéìò ïéáéiç©¨¦£¥¤¦§¨©§©¨¨
íéîìMä çáfî øNa ìëàz øLà Lôpäå .øNa ìëàéŸ©¨¨§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦

"äúøëðå åéìò Búàîèå 'äì øLà¯ïéøBähì øzépä £¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¦¨©§¦
ïéà ïéøBähì øzéð BðéàLå ,äàîeè íeMî åéìò ïéáéiç©¨¦¨¨¦§¨§¤¥¦¨©§¦¥
ìëàð :àlà ,Bðéà Bà .äàîeè íeMî åéìò ïéáéiç©¨¦¨¨¦§¨¥¤¨¤¡¨
ìëàð BðéàLå ,äàîeè íeMî åéìò ïéáéiç ïéøBähì©§¦©¨¦¨¨¦§¨§¤¥¤¡¨
úà éðà àéöBà ;äàîeè íeMî åéìò ïéáéiç ïéà ïéøBähì©§¦¥©¨¦¨¨¦§¨¦£¦¤
!íéøBäèì ïéìëàð ïðéàL àöBiä úàå ïlä©¨§¤©¥¤¥¨¤¡¨¦©§¦

'äì øLà" :øîBì ãeîìz"¯äaøî éðàL ìBëé .äaéø ©§©£¤©¦¨¨¤£¦§©¤
ìebétä úà?úBøúBpä úàå ïé¯!ïì eðééä úBøúBð¯ ¤©¦¦§¤©¨¨©§¨

çáfî" :øîBì ãeîìz ?úBøúBpk ïéìebétä óà :àlà¤¨©©¦¦©¨©§©¦¤©
"íéîìMä¯àéöBäìe elà úà úBaøì úéàø äîe .èòéî ©§¨¦¦¥¨¨¦¨§©¤¥§¦

äaøî :zøîà ,èòéîe áeúkä äaéøL øçà ?elà úà¤¥©©¤¦¨©¨¦¥¨©§¨§©¤
éðà àéöBîe ,øLBkä úòL ïäì äúéäL elà úà éðà£¦¤¥¤¨§¨¨¤§©©¤¦£¦
Bìëàå íéîc ú÷éøæ éðôì àîèpL øNa :øîàz íàå ;øLBkä úòL ïäì äúéä àlL elà úà¤¥¤Ÿ¨§¨¨¤§©©¤§¦Ÿ©¨¨¤¦§¨¦§¥§¦©¨¦©£¨

àîèð .ävøî õéväL éðtî ?äàîeè íeMî åéìò ïéáéiç äî éðtî ,íéîc ú÷éøæ øçàì¯,ïéà §©©§¦©¨¦¦§¥¨©¨¦¨¨¦§¨¦§¥¤©¦§©¤¦§¨¦
àöBé¯àöBiì úìòBî ä÷éøæ ïéà :øîàc déì zòîL ïàî ;àì¯ävøîc éðú÷å ,øæòéìà éaø ¥¨©¨§©§¥§¨©¥§¦¨¤¤©¥©¦¡¦¤¤§¨¨¥¦§©¤

¯ .ïðaø àä ,øæòéìà éaø àä :àéL÷ àì ,àcñç áø øîà àlà !úBìéëà ìò õéözòîLc øîéà ¦©£¦¤¨£©©¦§¨¨©§¨¨©¦¡¦¤¤¨©¨©¥©§¨§©§
øæòéìà éaøì déì¯?déì zòîL éî ñéð÷ àìc ,úBìéëà ìò õéö ävøîc¯éëéä ék ,ïéà ¥§©¦¡¦¤¤¦§©¤¦©£¦§¨¨¥¦¨§©§¥¦¦¥¦

éñBé éaøì déì zòîLc¯ââBLa ïéa :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc ;øæòéìà éaøì déì zòîL §¨§©§¥§©¦¥¨§©§¥§©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤¥¥§¥
ãéæîa ïéa¯.äîeøz Búîeøz¯øæòéìà éaøì déì zòîLc øîéà¯íéLã÷a ,àlé÷c äîeøúa ¥§¥¦§¨§¨¥©§¨§©§¥§©¦¡¦¤¤¦§¨§¦¨§¨¨¦

?déì zòîL éî éøéîçc¯ïéa ââBLa ïéa ,Búàîeè :øîà àðéáø ?dééîøz ïànà àä ,ïk íà ©£¦¦¦¨§©§¥¦¥¨©©¦§§¥¨¦¨£©§¨¥§¥¥
ãéæîa¯ââBLa ,Bú÷éøæ ;äöøeä¯ãéæîa ,äöøeä¯ïéa ,Bú÷éøæ :øîà àìéL áøå .äöøeä àì §¥¦§¨§¦¨§¥§¨§¥¦Ÿ§¨§©¥¨£©§¦¨¥

ãéæîa ïéa ââBLa¯¯ ââBLa ,Búàîeè ;äöøeäãéæîa ,äöøeä¯,àìéL áøìe .äöøeä àì §¥¥§¥¦§¨§¨§¥§¨§¥¦Ÿ§¨§©¥¨
!ãéæîa ïéa ââBLa ïéa àîèpL :éðú÷c¯.ãéæîa ïéa ââBLa ïéa B÷øæe ,ââBLa àîèð :øîà÷ éëä §¨¨¥¤¦§¨¥§¥¥§¥¦¨¦¨¨©¦§¨§¥§¨¥§¥¥§¥¦
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zegpn(oey`x meil)

äöøeä àì,miycwa d`neh oer lr dvxn uivd oi`y .leqte ± Ÿ§¨
.miakek icaerl
:`xnbd dywnéäðéîøecigi zepaxway `ziixaa epipyy dn lr - §¦§¦

`ziixaa epipyy dnn zeywdl yi ,cifna xaryk dvxn uivd oi`
,zxg`áìçä ìòå ,øNaä ìòå ,ícä ìò ,ävøî õévä äî ìòly ©¨©¦§©¤©©¨§©©¨¨§©©¥¤
oaxwàîèpL,eaixwde,ââBLa ïéaeñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéaeïéa ¤¦§¨¥§¥¥§¥¦¥§¤¥

,ãéçéa ïéa ,ïBöøae,øeaéöa ïéa.xyk oaxwde ,dvxn uivd mlek lr §¨¥§¨¦¥§¦
.cifnl bbey oia welig oi`e dvxn uivd mlerly ixd

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,óñBé áø øîàdipyd `ziixad ± ¨©©¥Ÿ©§¨¨
zrc ,cifnl bbey oia dwlig `lyéñBé éaø,`idàä`ziixade ± ©¦¥¨

zrc ,dwligy dpey`xdïðaøminkg ewlgpy epivny itke .`id ©¨¨
cifna eqpw m` iqei iaxeàéðúc,zexitd on dnexz zyxtd oiprl §©§¨
àîhä ïî ïéîøBz ïéàmi`nh zexitn -øBähä ìò,mixedh zexit ± ¥§¦¦©¨¥©©¨

.odk cqtd iptníàåe xaríøz,df did m`,ââBLarci `ly §¦¨©§¥
,mixedh el`e mi`nh el` zexityäîeøz Búîeøz.la`,ãéæîa §¨§¨§¥¦

,xedhd lr `nhd on `ed mxezy rciyy exn`e minkg edeqpwïéà¥
,äîeøz Búîeøzmexzle xefgl `ed jixve.,øîBà éñBé éaø`l §¨§¨©¦¥¥

e ,llk eqpw,äîeøz Búîeøz ,ãéæîa ïéa ,ââBLa ïéaxefgl jixv oi`e ¥§¥¥§¥¦§¨§¨
dxn`y `ziixady ,zeziixad oia dxizqd zvxezne .mexzle
cifna eqpwy ,`id minkg zrc ,dvxed bbeyae dvxed `l cifnay
eqpw `ly `id iqei iax zrc ,dvxed cifna mby dxn`y `ziixade

.`l bbeyay enk cifna
oia cifna oiay dxn`y ef `ziixay xnel oi`y :`xnbd dywn

y itl ,`id iqei iax dvxed bbeyadéì úòîLc øîéàdn lk ixd ± ¥©§¨§©¥
eprnyy,éñBé éaøìdf oiprl wx `edñéð÷ àìcla` .cifna §©¦¥§Ÿ¨¦

déì úòîL éî úBìéëà ìò õéö ävøîcxaeqy eprny m`d ± ¦§©¤¦©£¦¦¨§©¥
dvex jpdy itke ,dlik`l cnerd xya z`neh lr dvxn uivdy
mb dvxn uivdy da x`eany `ziixad z` iqei iax zrca cinrdl

.xya z`neh lr,àéðúäåìò ävøî õévä ,øîBà øæòéìà éaø §¨©§¨©¦¡¦¤¤¥©¦§©¤©
úBìéëà.miiw xyad eli`k ,oaxwd xiykdl ,`nhpy xya lr ± £¦

e,úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ,øîBà éñBé éaømc lr wx `l` ©¦¥¥¥©¦§©¤©£¦
.e`nhpy mixeni`e

:`xnbd zvxznCetéà,ef `ziixaa mi`pzd ixac z` jetdl yi - ¥
,dzepyl yi jke,úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥©¦§©¤©£¦

.úBìéëà ìò ävøî õévä ,øîBà éñBé éaøz` yxtl yi ,oky oeike ©¦¥¥©¦§©¤©£¦
.iqei iaxk ,dvxed bbeya oia cifna oia dxn`y `ziixad

:`xnbd dywné÷úîdì úëôà úéöî éîe ,úLL áø dì óm`de ± ©§¦¨©¥¤¦¨¥¨§©¨
uivd oi`y xaeq xfril` iaxy df ote`a mdixac z` jetdl xyt`

,dvxn uivdy xaeq iqei iaxe ,zelik` lr dvxnàéðúäåixde ± §¨©§¨
miycw xya lke`d lr zxk yper xn`p dxeza ,`ziixa epipy

.sebd z`neha:`ziixad dpcìBëémby xnel iziidàîèpL øNa ¨¨¨¤¦§¨
elk`eïäéìò ïéáéiç eäé ,íéîc ú÷éøæ éðôìzxkäàîeè íeMî- ¦§¥§¦©¨¦§©¨¦£¥¤¦§¨

,sebdz`nehaedelk`ykøîBìãeîìz( h i f ` x w i e )ìëàéøBäèìk' ©§©¨¨Ÿ©
,'øNaxn`pdfl jenqe( k f m y )çáfî øNa ìëàz øLà Lôpäå' ¨¨§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©

äúøëðå åéìò Búàîeèå 'äì øLà íéîìMä,'diOrn `edd WtPd ©§¨¦£¤©§§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
xya wxy ,miweqtd zekinqn cenll yieøzépädlik`aïéøBähì ©¦¨§§¦

,'xUA lk`i xFdh lM' llka `ed ixdey df `edïéáéiçåéìòzxk ¨¨Ÿ©¨¨©¨¦¨¨
äàîeè íeMî,sebd z`neha edelk`ykåxyaøzéð BðéàL ¦§¨§¤¥¦¨

dlik`a,ïéøBähìoiicry ,gafnd iab lr mcd zwixf mcew oebk §§¦
,mixedhl dlik`a `ed xeq`åéìò ïéáéiç ïéàzxkäàîeè íeMî ¥©¨¦¨¨¦§¨
.sebd z`neha edelk`yk ±

:oecl `ziixad dkiynnBðéà Bàef zekinqn yexcl oi` `ny ± ¥
,oixedhl llk xzip epi`y xya lr wx zxk aeign hrnlàlàhrnp ¤¨

jke ,lk`idl dzr ie`x epi` j` mixedhl xzipe enc wxfpy xya s`
xn`py dnn ,yexcp( m y )'lk`Y xW` WtPde'xya `weec ,'ebe §©¤¤£¤Ÿ©

däàîeè íeMî åéìò ïéáéiç ïéøBähì ìëàðz`neha mlk`yk ¤¡¨©§¦©¨¦¨¨¦§¨
,sebdåxya lkBðéàLzeidl ie`xìëàðdzr,ïéøBähìs` §¤¥¤¡¨©§¦

,mixedh zlik`l ie`x did dligznyíeMî åéìò ïéáéiç ïéà¥©¨¦¨¨¦

,äàîeèok m`eéðà àéöBàmb jka hrnl yi ±ä úày xyaïl`le §¨¦£¦¤©¨
,epnfa edelk`åokúàxyadàöBiä,mcd wxfpy xg` dxfrl ueg §¤©¥

mlk` m` mewn lkn ,mcd zwixf ici lr mixedhl exzipy s`y
oeik ,zxka mdilr yepr `di `l sebd z`nehaLdzrïðéàmiie`x ¤¥¨

zeidl.íéøBähì ïéìëàð,ok xnel oi`y `ziixad zx`anãeîìz ¤¡¨¦©§¦©§
øîBìaezkd `a ±( m y )gaGn xUA lk`Y xW` WtPde' ,epcnlne ©§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©

minlXd,''äì øLàe ,od zexzein ''dl xy`' el` zeaizy,äaéø ©§¨¦£¤©¦¨
eilr miaiig ,mixedh zlik`l zrk ie`x epi`y miycw xya mby

.sebd z`neha edelk`yk ,zxk
lr mb zxk aiigl aezkd daixy xg`n :dpce `ziixad dkiynn

,mixedhl dlik`l ie`x epi`y xyaäaøî éðàL ìBëézeaxl yiy ± ¨¤£¦©§¤
mbúàxyaïéìebétä,lebit zaygn zngn elqtpy zepaxw ±úàå ¤©¦¦§¤

úBøúBpälr eaiigziy ,epnfa edelk` `ly zngn xzepy xya ± ©¨
.zxk sebd z`neha ezlik`

z` aiigl zeaxl sqep xewn `ziixad dkixv ike :`xnbd ddnz
ixde ,zexzepdeðééä úBøúBðedf -,ïì,exizd onf xg`l xyad oly ¨©§¨

.zxk eilr miaiigy dlgzda `ziixad dxn` xak jk lrezx`an
:`xnbdàlàzeaxl iziid lekiy ,xnel `ziixad zpeekóàz` ¤¨©

k ïéìebétälrzxkmiaiigyenøîBì ãeîìz ,úBøúBp( m y )WtPde' ©¦¦§¨©§©§©¤¤
xUA lk`Y xW`,'íéîìMä çáfîeèòéîgafn wlg lr wxy ,dfa £¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦¦¥

.minlyd xya lk lr `le ,zxk miaiig minlyd
:`ziixad zl`eye,hrine daix aezkdy epivny xg`núéàø äî̈¨¦¨
elà úà úBaøì,zxk aeigl ,dwixf xg` olde `veid z` ±àéöBäìe §©¤¥§¦

elà úàz`neha mzlik` lr zxk miaiig oi`y ,milebitd z` ± ¤¥
.sebd:`ziixad zx`aneáeúkä äaéøL øçàxW`' xn`y dna ©©¤¦¨©¨£¤
,''dlèòéîe,'minlXd gaGn' xn`y dna aezkdzøîàxazqn ± ©¦¥¦¤©©§¨¦¨©§¨
,xnel,øLBkä úòL ïäì äúéäL elà úà éðà äaøîdligzny ©§¤£¦¤¥¤¨§¨¨¤§©©¤

lr mnc wxfp xaky miycw xya mde ,mixedh zlik`l miie`x eid
,dwixf xg`l e`vie eply `l` gafndàlL elà úà éðà àéöBîe¦£¦¤¥¤Ÿ

,øLBkä úòL ïäì äúéäzlik`l miie`x eid `l dligzny oeik ¨§¨¨¤§©©¤
.milebitd z` hrnl yi okle ,mixedh

:`ziixad zl`ey,øîàz íàålr zxkd aeigy epcnle xg`n §¦Ÿ©
xzipe xyekd zry el didy xyaa wx `ed d`neha dlik`

,le`yl yi ,mixedhlBìëàå ,íéîc ú÷éøæ éðôì àîèpL øNä¨¤¦§¨¦§¥§¦©¨¦©£¨
,äàîeè íeMî åéìò ïéáéiç äî éðtî ,íéîc ú÷éøæ øçàì`l ixde §©©§¦©¨¦¦§¥¨©¨¦¨¨¦§¨

mixedhl xzip `le ezligzn did `nh ixdy ,xyekd zry el dzid

.llk:`ziixad zayiinävøî õéväL éðtîzaygpe ,d`nehd lr ¦§¥¤©¦§©¤
dlik` xzid el oi`y s`e ,xedh xyad did eli`k dlern dwixfd
zxk miaiig okle ,mixedhl xzip zeidl ie`x llka `ed ixd ,lreta

.d`neha df xya zlik` lr
iaxy jkn dgikene ,`ziixad ixac z` `xnbd zwiicn dzr
dziiyew z` dfa zniiqne ,zelik` lr dvxn uivdy xaeq xfril`
xfril` iaxy ote`a lirl d`aedy `ziixad ixac z` jetdl oi`y

:`xnbd zwiicn .zelik` lr dvxn uivd oi`y xeaqiàîèðxyad ¦§¨
dwixf xg` elk`e ,dwixf mcewïéà,mrhde ,zxk aiig `ed ixd ± ¦

d xya lr la` ,dvxn uivdy meynàöBé`ed eleqte ,dwixf mcew ¥
,dwixf xg`l elk`y s` ,'`vei' oicnàì,zxk aiigzn epi` ± Ÿ

dwixfd oi`e ,eilr dvxn uivd oi` ,'`vei' meyn lqtpy xg`ly
`ly xya df ixde ,mixedhl xzipy ink xyad z` aiygdl dliren
ezlik` lr zxk miaiig oi`y lebitk epicy ,xyekd zry el did

.sebd z`neha
ueg `viy xyal dliren dwixf oi`y ,`ziixaa ok m` x`ean
xya llka did '`vei' mb ,dliren dwixfd dzid eli`y ,dxfrl

e .`nhpy xya enk mixedhl xzipddéì úòîL ïàîmi`pzdn ine ± ©¨§©¥
eprnyøæòéìà éaø ,àöBiì úìòBî ä÷éøæ ïéà øîàceprnyy `ed §¨©¥§¦¨¤¤©¥©¦¡¦¤¤

dlirnzkqnami`pzdfaewlgpy.okxaeqy( : e )xaeq`aiwriax,
.xyad `vi `l eli`k ,oaxwd z` xiykdl ,`veil dliren dwixfy
,oaxwd z` xiykdl ,`veil dliren dwixfd oi`y xaeq xfril` iaxe
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zegpn(oey`x meil)

äöøeä àì,miycwa d`neh oer lr dvxn uivd oi`y .leqte ± Ÿ§¨
.miakek icaerl
:`xnbd dywnéäðéîøecigi zepaxway `ziixaa epipyy dn lr - §¦§¦

`ziixaa epipyy dnn zeywdl yi ,cifna xaryk dvxn uivd oi`
,zxg`áìçä ìòå ,øNaä ìòå ,ícä ìò ,ävøî õévä äî ìòly ©¨©¦§©¤©©¨§©©¨¨§©©¥¤
oaxwàîèpL,eaixwde,ââBLa ïéaeñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéaeïéa ¤¦§¨¥§¥¥§¥¦¥§¤¥

,ãéçéa ïéa ,ïBöøae,øeaéöa ïéa.xyk oaxwde ,dvxn uivd mlek lr §¨¥§¨¦¥§¦
.cifnl bbey oia welig oi`e dvxn uivd mlerly ixd

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,óñBé áø øîàdipyd `ziixad ± ¨©©¥Ÿ©§¨¨
zrc ,cifnl bbey oia dwlig `lyéñBé éaø,`idàä`ziixade ± ©¦¥¨

zrc ,dwligy dpey`xdïðaøminkg ewlgpy epivny itke .`id ©¨¨
cifna eqpw m` iqei iaxeàéðúc,zexitd on dnexz zyxtd oiprl §©§¨
àîhä ïî ïéîøBz ïéàmi`nh zexitn -øBähä ìò,mixedh zexit ± ¥§¦¦©¨¥©©¨

.odk cqtd iptníàåe xaríøz,df did m`,ââBLarci `ly §¦¨©§¥
,mixedh el`e mi`nh el` zexityäîeøz Búîeøz.la`,ãéæîa §¨§¨§¥¦

,xedhd lr `nhd on `ed mxezy rciyy exn`e minkg edeqpwïéà¥
,äîeøz Búîeøzmexzle xefgl `ed jixve.,øîBà éñBé éaø`l §¨§¨©¦¥¥

e ,llk eqpw,äîeøz Búîeøz ,ãéæîa ïéa ,ââBLa ïéaxefgl jixv oi`e ¥§¥¥§¥¦§¨§¨
dxn`y `ziixady ,zeziixad oia dxizqd zvxezne .mexzle
cifna eqpwy ,`id minkg zrc ,dvxed bbeyae dvxed `l cifnay
eqpw `ly `id iqei iax zrc ,dvxed cifna mby dxn`y `ziixade

.`l bbeyay enk cifna
oia cifna oiay dxn`y ef `ziixay xnel oi`y :`xnbd dywn

y itl ,`id iqei iax dvxed bbeyadéì úòîLc øîéàdn lk ixd ± ¥©§¨§©¥
eprnyy,éñBé éaøìdf oiprl wx `edñéð÷ àìcla` .cifna §©¦¥§Ÿ¨¦

déì úòîL éî úBìéëà ìò õéö ävøîcxaeqy eprny m`d ± ¦§©¤¦©£¦¦¨§©¥
dvex jpdy itke ,dlik`l cnerd xya z`neh lr dvxn uivdy
mb dvxn uivdy da x`eany `ziixad z` iqei iax zrca cinrdl

.xya z`neh lr,àéðúäåìò ävøî õévä ,øîBà øæòéìà éaø §¨©§¨©¦¡¦¤¤¥©¦§©¤©
úBìéëà.miiw xyad eli`k ,oaxwd xiykdl ,`nhpy xya lr ± £¦

e,úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ,øîBà éñBé éaømc lr wx `l` ©¦¥¥¥©¦§©¤©£¦
.e`nhpy mixeni`e

:`xnbd zvxznCetéà,ef `ziixaa mi`pzd ixac z` jetdl yi - ¥
,dzepyl yi jke,úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥©¦§©¤©£¦

.úBìéëà ìò ävøî õévä ,øîBà éñBé éaøz` yxtl yi ,oky oeike ©¦¥¥©¦§©¤©£¦
.iqei iaxk ,dvxed bbeya oia cifna oia dxn`y `ziixad

:`xnbd dywné÷úîdì úëôà úéöî éîe ,úLL áø dì óm`de ± ©§¦¨©¥¤¦¨¥¨§©¨
uivd oi`y xaeq xfril` iaxy df ote`a mdixac z` jetdl xyt`

,dvxn uivdy xaeq iqei iaxe ,zelik` lr dvxnàéðúäåixde ± §¨©§¨
miycw xya lke`d lr zxk yper xn`p dxeza ,`ziixa epipy

.sebd z`neha:`ziixad dpcìBëémby xnel iziidàîèpL øNa ¨¨¨¤¦§¨
elk`eïäéìò ïéáéiç eäé ,íéîc ú÷éøæ éðôìzxkäàîeè íeMî- ¦§¥§¦©¨¦§©¨¦£¥¤¦§¨

,sebdz`nehaedelk`ykøîBìãeîìz( h i f ` x w i e )ìëàéøBäèìk' ©§©¨¨Ÿ©
,'øNaxn`pdfl jenqe( k f m y )çáfî øNa ìëàz øLà Lôpäå' ¨¨§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©

äúøëðå åéìò Búàîeèå 'äì øLà íéîìMä,'diOrn `edd WtPd ©§¨¦£¤©§§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨
xya wxy ,miweqtd zekinqn cenll yieøzépädlik`aïéøBähì ©¦¨§§¦

,'xUA lk`i xFdh lM' llka `ed ixdey df `edïéáéiçåéìòzxk ¨¨Ÿ©¨¨©¨¦¨¨
äàîeè íeMî,sebd z`neha edelk`ykåxyaøzéð BðéàL ¦§¨§¤¥¦¨

dlik`a,ïéøBähìoiicry ,gafnd iab lr mcd zwixf mcew oebk §§¦
,mixedhl dlik`a `ed xeq`åéìò ïéáéiç ïéàzxkäàîeè íeMî ¥©¨¦¨¨¦§¨
.sebd z`neha edelk`yk ±

:oecl `ziixad dkiynnBðéà Bàef zekinqn yexcl oi` `ny ± ¥
,oixedhl llk xzip epi`y xya lr wx zxk aeign hrnlàlàhrnp ¤¨

jke ,lk`idl dzr ie`x epi` j` mixedhl xzipe enc wxfpy xya s`
xn`py dnn ,yexcp( m y )'lk`Y xW` WtPde'xya `weec ,'ebe §©¤¤£¤Ÿ©

däàîeè íeMî åéìò ïéáéiç ïéøBähì ìëàðz`neha mlk`yk ¤¡¨©§¦©¨¦¨¨¦§¨
,sebdåxya lkBðéàLzeidl ie`xìëàðdzr,ïéøBähìs` §¤¥¤¡¨©§¦

,mixedh zlik`l ie`x did dligznyíeMî åéìò ïéáéiç ïéà¥©¨¦¨¨¦

,äàîeèok m`eéðà àéöBàmb jka hrnl yi ±ä úày xyaïl`le §¨¦£¦¤©¨
,epnfa edelk`åokúàxyadàöBiä,mcd wxfpy xg` dxfrl ueg §¤©¥

mlk` m` mewn lkn ,mcd zwixf ici lr mixedhl exzipy s`y
oeik ,zxka mdilr yepr `di `l sebd z`nehaLdzrïðéàmiie`x ¤¥¨

zeidl.íéøBähì ïéìëàð,ok xnel oi`y `ziixad zx`anãeîìz ¤¡¨¦©§¦©§
øîBìaezkd `a ±( m y )gaGn xUA lk`Y xW` WtPde' ,epcnlne ©§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©

minlXd,''äì øLàe ,od zexzein ''dl xy`' el` zeaizy,äaéø ©§¨¦£¤©¦¨
eilr miaiig ,mixedh zlik`l zrk ie`x epi`y miycw xya mby

.sebd z`neha edelk`yk ,zxk
lr mb zxk aiigl aezkd daixy xg`n :dpce `ziixad dkiynn

,mixedhl dlik`l ie`x epi`y xyaäaøî éðàL ìBëézeaxl yiy ± ¨¤£¦©§¤
mbúàxyaïéìebétä,lebit zaygn zngn elqtpy zepaxw ±úàå ¤©¦¦§¤

úBøúBpälr eaiigziy ,epnfa edelk` `ly zngn xzepy xya ± ©¨
.zxk sebd z`neha ezlik`

z` aiigl zeaxl sqep xewn `ziixad dkixv ike :`xnbd ddnz
ixde ,zexzepdeðééä úBøúBðedf -,ïì,exizd onf xg`l xyad oly ¨©§¨

.zxk eilr miaiigy dlgzda `ziixad dxn` xak jk lrezx`an
:`xnbdàlàzeaxl iziid lekiy ,xnel `ziixad zpeekóàz` ¤¨©

k ïéìebétälrzxkmiaiigyenøîBì ãeîìz ,úBøúBp( m y )WtPde' ©¦¦§¨©§©§©¤¤
xUA lk`Y xW`,'íéîìMä çáfîeèòéîgafn wlg lr wxy ,dfa £¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦¦¥

.minlyd xya lk lr `le ,zxk miaiig minlyd
:`ziixad zl`eye,hrine daix aezkdy epivny xg`núéàø äî̈¨¦¨
elà úà úBaøì,zxk aeigl ,dwixf xg` olde `veid z` ±àéöBäìe §©¤¥§¦

elà úàz`neha mzlik` lr zxk miaiig oi`y ,milebitd z` ± ¤¥
.sebd:`ziixad zx`aneáeúkä äaéøL øçàxW`' xn`y dna ©©¤¦¨©¨£¤
,''dlèòéîe,'minlXd gaGn' xn`y dna aezkdzøîàxazqn ± ©¦¥¦¤©©§¨¦¨©§¨
,xnel,øLBkä úòL ïäì äúéäL elà úà éðà äaøîdligzny ©§¤£¦¤¥¤¨§¨¨¤§©©¤

lr mnc wxfp xaky miycw xya mde ,mixedh zlik`l miie`x eid
,dwixf xg`l e`vie eply `l` gafndàlL elà úà éðà àéöBîe¦£¦¤¥¤Ÿ

,øLBkä úòL ïäì äúéäzlik`l miie`x eid `l dligzny oeik ¨§¨¨¤§©©¤
.milebitd z` hrnl yi okle ,mixedh

:`ziixad zl`ey,øîàz íàålr zxkd aeigy epcnle xg`n §¦Ÿ©
xzipe xyekd zry el didy xyaa wx `ed d`neha dlik`

,le`yl yi ,mixedhlBìëàå ,íéîc ú÷éøæ éðôì àîèpL øNä¨¤¦§¨¦§¥§¦©¨¦©£¨
,äàîeè íeMî åéìò ïéáéiç äî éðtî ,íéîc ú÷éøæ øçàì`l ixde §©©§¦©¨¦¦§¥¨©¨¦¨¨¦§¨

mixedhl xzip `le ezligzn did `nh ixdy ,xyekd zry el dzid

.llk:`ziixad zayiinävøî õéväL éðtîzaygpe ,d`nehd lr ¦§¥¤©¦§©¤
dlik` xzid el oi`y s`e ,xedh xyad did eli`k dlern dwixfd
zxk miaiig okle ,mixedhl xzip zeidl ie`x llka `ed ixd ,lreta

.d`neha df xya zlik` lr
iaxy jkn dgikene ,`ziixad ixac z` `xnbd zwiicn dzr
dziiyew z` dfa zniiqne ,zelik` lr dvxn uivdy xaeq xfril`
xfril` iaxy ote`a lirl d`aedy `ziixad ixac z` jetdl oi`y

:`xnbd zwiicn .zelik` lr dvxn uivd oi`y xeaqiàîèðxyad ¦§¨
dwixf xg` elk`e ,dwixf mcewïéà,mrhde ,zxk aiig `ed ixd ± ¦

d xya lr la` ,dvxn uivdy meynàöBé`ed eleqte ,dwixf mcew ¥
,dwixf xg`l elk`y s` ,'`vei' oicnàì,zxk aiigzn epi` ± Ÿ

dwixfd oi`e ,eilr dvxn uivd oi` ,'`vei' meyn lqtpy xg`ly
`ly xya df ixde ,mixedhl xzipy ink xyad z` aiygdl dliren
ezlik` lr zxk miaiig oi`y lebitk epicy ,xyekd zry el did

.sebd z`neha
ueg `viy xyal dliren dwixf oi`y ,`ziixaa ok m` x`ean
xya llka did '`vei' mb ,dliren dwixfd dzid eli`y ,dxfrl

e .`nhpy xya enk mixedhl xzipddéì úòîL ïàîmi`pzdn ine ± ©¨§©¥
eprnyøæòéìà éaø ,àöBiì úìòBî ä÷éøæ ïéà øîàceprnyy `ed §¨©¥§¦¨¤¤©¥©¦¡¦¤¤

dlirnzkqnami`pzdfaewlgpy.okxaeqy( : e )xaeq`aiwriax,
.xyad `vi `l eli`k ,oaxwd z` xiykdl ,`veil dliren dwixfy
,oaxwd z` xiykdl ,`veil dliren dwixfd oi`y xaeq xfril` iaxe
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zegpn(ipy meil)

:`xnbd dywnòîL àzdxe`kly ,dpey`xd `ziixad oeyln ¨§©
jky .`liy ax ixack `lye ,dvxed `l cifna ewxf m`y da yxetn

,`ziixaa epipy,B÷øæe àîèpL ícdf did m`äöøeä ,ââBLa ¨¤¦§¨§¨§¥§¨
df did m`e ,oaxwdäöøeä àì ,ãéæîaweligdy yxetne .oaxwd §¥¦Ÿ§¨

d`nehdy s` ,dvxed `l cifna ewxf m`y ,dwixfd oiprl `ed
.`liy axk `lye ,bbeya dzid

:`xnbd zvxzn,B÷øæe àîèpL íc ,øîà÷ éëäwelig oi`ïéam` ¨¦¨¨©¨¤¦§¨§¨¥
wxf,ââBLaeïéawxf m`,ãéæîadzid cvik ielz lkd `l` §¥¥§¥¦

m`y ,d`nehdäöøeä ,ââBLa àîèð`nhp m`e .oaxwdàì ãéæîa ¦§¨§¥§¨§¥¦Ÿ
äöøeä.oaxwd §¨

äðùî

dgpn ixiiy df oiprl zencl yi m`d zwelgn d`ian epizpyn
e unewd z` aixwdl `a :gaf xyaläéøéL eàîèðe` ,dgpnd ly ¦§§§¨¤¨

y,äéøéL eôøNðe`yúcîk ,äéøéL eãáàzhiyl -øæòéìà éaø ¦§§§¨¤¨¨§§¨¤¨§¦©©¦¡¦¤¤
dgpna oicd `ed ,'xya oi`y it lr s` mc' dnda oaxwa xaeqy

e unewd z` xihwny ,miixiy dl oi`yäøéLk.dgpndúcîëe- §¥¨§¦©
zhiyleòLBäé éaø`ed ,'mc oi` xya oi` m`' dnda oaxwa xaeqd ©¦§ª©

`id miixiy dl oi` m`y dgpna oicd.äìeñt§¨

àøîâ

:ryedi iax zhiy z` xiaqnd ax zrc z` d`ian `xnbd,áø øîà̈©©
àeäå±`weeceäéøéL ìk eàîèpL,dgpnd lyìáàm`úö÷î §¤¦§§¨§¨¤¨£¨¦§¨
äéøéL,e`nhpàì.dgpnd dlqtp §¨¤¨Ÿ

:`xnbd zxne`,ïéà àîèð ,Czòc à÷ìñ à÷`nhpa wx ,xnelk ¨¨§¨©§¨¦§¨¦
` xihwdl ax xizd xedh x`yp ewlge dgpndn wlg,unewd z

la` .epiptl dgpnd lke li`eddgpndn wlgykóeøNå ãeáà- ¨§¨
,sxyp e` ca`pàì,unewd mixihwn oi` -lky jixvy meyn Ÿ

.miniiw eidi miixiyd
:ax lr `xnbd zl`eyøáñ÷ éàî,ax,øáñ÷ éàryedi iaxly ©¨¨©¦¨¨©

àøeiLdgpnd ixiiyn xiizypy dn ±àéä àúléî±zeaiyg el yi ¦¨¦§¨¦
ok m` ,unewd z` xihwdl xzen jkleeléôàmwlgy dgpn ixiiya £¦

énð óeøNå ãeáà.unewd z` xihwdl xzen `di ¨§¨©¦
eøáñ÷ éàryedi iaxly ,ax,àéä àúléî åàì àøeiLeca`a jkle ¦¨¨©¦¨¨¦§¨¦

,dgpnd dlqtp miixiyd zvwn etxyp e`åy dgpnàîèðzvwn §¦§¨
dixiiynàîòè éàî`zlin e`l `xeiy' xen`k `lde ,dlqtp `l ©©£¨

iptn ,'`idõéö ävøîc±.e`nhpy miycw lr xtkn uivdyéëä éà ¦§©¤¦¦¨¦
,dixiiy zvwn e`nhpyk wx ax xiykd dnl,énð äéøéL ìkxnelk ¨§¨¤¨©¦

li`ed ,unewd z` xihwi ,e`nhp dgpnd ixiiy lk m` mby ozep oicd
.xtkn uivde

:`xnbd daiynøáñ÷ íìBòìaxyàéä àúléî àøeiL±xnelk §¨¨¨©¦¨¦§¨¦
xtkn uivdy iptn `le ,dxiyk dgpnd miixiydn wlg x`yp m`y
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המשך בעמוד ולו

oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

'åë å÷øæå àîèðù íã òîù àú`l cifna ewxf m` :ipzwc ,`liy axl `iyw -

.dvxedäðùîøæòéìà éáø úãîëmc :(` ,fr migqt) "oilev cvik" wxta xn`c -

dxyk (dixiya) miixiy oi`y it lr s` unew inp `kd - xya oi`y it lr s`

.unewd xihwdlòùåäé éáø úãîëmc oi` m` ,mc oi` xya oi` m` :(my) xn`c -

.xya oi`àøîâäéøéù ìë åàîèðù àåäå-

xihwdl leqtc ryedi iax xn`c `ed

.unewdïéà àîèð êúòã à÷ìñ à÷,xnelk -

xiizyp m` :opixn`c `ed dixiy e`nhpa

,ryedi iaxl elit` dxyk `nhp `ly zvwn

iax xn` etxyp e` dixiy zvw eca` la`

.miiw opira dleke li`ed ,dleqtc ryedi

inp hwp `le d`neh oeyl ax hiwp `wcn

.oizipznc cea`e sexyløáñ÷ éàîi` ,ax -

.'ek `zlin `xeiy xaqwåäééùéøe`nhpc -

.`yixa oizipzna ipzwàéðúãëryedi iax -

cea`a elit` ,xeiy `ki`c `kid xykn inp

.sexyeíãä ÷øåæxyad" dia `pixwc -

."mcdeïéà áìç úéæ éöçëå øùá úéæ éöçë
÷øåæ.oitxhvn dxhwde dlik` oi`y -äçðî
éàîäéúãéáòdgpna `zi` dwixf i`n -?

àéîã àçéáæã àôåâëxya mewna iedizc -

.`lc ol rnyn `w ,xya xiizyp eli`k

éìéî éðäðî`l` xya xiizyp `l m`c -

mcd z` wxef ,algáìçä øéè÷äå áéúëã ?
'åâåmcd z` odkd wxfe" :ikd `xwc diyix -

"algd xihwde cren ld` iptl 'd gafn lr

.mcl dil wixf alg meync `nl` ,'ebe

ïìðî úåéìëä éúùå úøúåé`l m`c -

mcd z` wxef ,od `l` exiizyp?lirl opifgc

dlek elit` dgpnae :ipzwc ,`ed ikdc

.'ek [miiw] (lilk)çåçéð çéøìxihwde" -

."gegip gixl algdáìç àðîçø áúë-

`inec `l` iaxn `l gegip gixc rnync

.`ed gafc ditebnc ,algcäðùîàìù
úøù éìëá.zxy ilka unew ycw `ly -

,ilk `irac ibilt `l i`ce dgpn zligzac

:(` ,ev zegpn) "mgld izy" wxta opixn`ck

.'ek oipn ef iax z` el`yàøîâäãáåòì àá
ãéá,cia dwixf mewna `idy ,unew zxhwd -

.ilka Fycw `lyúàèçë ïéîéá äãáåò- ¦

,oiniae rav`a dzwixf inp caer `edy

,"erav`a dncn odkd gwle" :dia aizkc

xn`py mewn lk :(a ,ck migaf) opixn`e

,`nl` .oini `l` dpi` dpedke rav`

`ira `lc dpin rny - z`hgl dyw`cn

.oinia epcariy calae ,ilkíùàë ìàîùá-

zpzn oerh jl oi`c ,cia `le ilka ezwixfy

opixn` ikdc .cala z`hg `l` rav`

,dxyk dwixf oerny iaxlc (a ,ck) migafa

oerny iaxe ,leqt l`nya wxf :`ipzc

`l zepaxwd zwixf x`yac meyn .xiykn

dpedk oerny iaxle ,dpedk `l` rav` aizk

.rav` `iraåðééîäá.hpa` -äãé÷î.qxg ilk -ùåãé÷ ïåòèù õîå÷á íéãåî ìëäedlrde ,ea eycwy xg`l zxy ilk jezn elhp m`y ,xhwda - oerny iax xykn ike -

.xyk - exihwde eciaíéöòå.dkxrn ivr -äãåäé éáøã àúáåéú`dc ,`id oerny iax i`ce `de .ilk `la l`ny cia elit` ipzw `kd `dc ,oinia dcaer cia :xn`c -

.zxy ilka `ly xyknúøù éìëî àìù åöî÷.dgpnd ea dycwzpy -éìë ïúîá ïéøéùëî!'ek micen lkd :xn`c ongp axc `zaeiz .zxy ilka `ly elit` -éìë ïúîî
êìéàå.zxy ilk opira `l dxhwde dkled -òîù àú.ongp axl -åìàîùá ïúðå.oinia dcaer - cia [dcaerl `a :lirl opixn`ck] .epinil xifgi ,ilk `la -åìàîùá
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.iax itn .(my) `nw wxt seqa lirl gkenck ,"ci" "ci"c dey dxfba xity dil `wtp

øè÷äl`nya oia oinia oia mixa`e mialg

iaxk `iz`c xninl ivn Ð dxiyk

.oini ira opaxl la` ,unewc `tiqc enk ,oerny
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!àéiç éaøc déøa äãeäé éaøc¯ãia ,éðú÷ ïéããöì :àéiç éaøc déøa äãeäé éaø Cì øîà §©¦§¨§¥§©¦¦¨¨©¨©¦§¨§¥§©¦¦¨¦§¨¦¨¨¥©¨
¯éìëa ,ïéîéa¯àlL BLcé÷å ,úøL éìkî àlL Böî÷ :òîL àz .ìàîNa ïéa ïéîéa ïéa §¨¦¦§¦¥§¨¦¥¦§Ÿ¨§©§¨¤Ÿ¦§¦¨¥§¦§¤Ÿ

úøL éìëa àìL Bøéè÷äå Bìòäå ,úøL éìëa¯ïzîa ïéøéLëî ïBòîL éaøå øæòìà éaø ;ìeñt ¦§¦¨¥§¤¡§¦§¦¤Ÿ¦§¦¨¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦§©©
!éìk¯?ãöék ,úøL éìk ïeòè õîB÷ :íéøîBà íéîëçå ,òîL àz .Cìéàå éìk ïznî :àîéà §¦¥¨¦©©§¦¨¥¨¨§©©£¨¦§¦¤¨§¦¨¥¥©

ïåék :øîBà ïBòîL éaø .úøL éìëa Bøéè÷îe Bìòîe ,úøL éìëa BLc÷îe ,úøL éìkî BöîB÷§¦§¦¨¥§©§¦§¦¨¥©£©§¦¦§¦¨¥©¦¦§¥¥¨
!Biãå úøL éìëa àlL Bøéè÷îe Bìòî ,úøL éìkî BöîwL¯éìëa BLc÷å BöîwL ïåék :àîéà ¤§¨¦§¦¨¥©£©§¦¤Ÿ¦§¦¨¥§©¥¨¥¨¤§¨§¦§¦§¦

BìàîNa ïúðå Bðéîéa õî÷ :òîL àz .Biãå Bøéè÷îe Bìòî ,úøL¯BìàîNa ;Bðéîéì øéæçé ¨¥©£©§¦§©¨§©¨©¦¦§¨©¦§Ÿ©£¦¦¦¦§Ÿ
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zegpn(ipy meil)

:`xnbd dywnòîL àzdxe`kly ,dpey`xd `ziixad oeyln ¨§©
jky .`liy ax ixack `lye ,dvxed `l cifna ewxf m`y da yxetn

,`ziixaa epipy,B÷øæe àîèpL ícdf did m`äöøeä ,ââBLa ¨¤¦§¨§¨§¥§¨
df did m`e ,oaxwdäöøeä àì ,ãéæîaweligdy yxetne .oaxwd §¥¦Ÿ§¨

d`nehdy s` ,dvxed `l cifna ewxf m`y ,dwixfd oiprl `ed
.`liy axk `lye ,bbeya dzid

:`xnbd zvxzn,B÷øæe àîèpL íc ,øîà÷ éëäwelig oi`ïéam` ¨¦¨¨©¨¤¦§¨§¨¥
wxf,ââBLaeïéawxf m`,ãéæîadzid cvik ielz lkd `l` §¥¥§¥¦

m`y ,d`nehdäöøeä ,ââBLa àîèð`nhp m`e .oaxwdàì ãéæîa ¦§¨§¥§¨§¥¦Ÿ
äöøeä.oaxwd §¨

äðùî

dgpn ixiiy df oiprl zencl yi m`d zwelgn d`ian epizpyn
e unewd z` aixwdl `a :gaf xyaläéøéL eàîèðe` ,dgpnd ly ¦§§§¨¤¨

y,äéøéL eôøNðe`yúcîk ,äéøéL eãáàzhiyl -øæòéìà éaø ¦§§§¨¤¨¨§§¨¤¨§¦©©¦¡¦¤¤
dgpna oicd `ed ,'xya oi`y it lr s` mc' dnda oaxwa xaeqy

e unewd z` xihwny ,miixiy dl oi`yäøéLk.dgpndúcîëe- §¥¨§¦©
zhiyleòLBäé éaø`ed ,'mc oi` xya oi` m`' dnda oaxwa xaeqd ©¦§ª©

`id miixiy dl oi` m`y dgpna oicd.äìeñt§¨

àøîâ

:ryedi iax zhiy z` xiaqnd ax zrc z` d`ian `xnbd,áø øîà̈©©
àeäå±`weeceäéøéL ìk eàîèpL,dgpnd lyìáàm`úö÷î §¤¦§§¨§¨¤¨£¨¦§¨
äéøéL,e`nhpàì.dgpnd dlqtp §¨¤¨Ÿ

:`xnbd zxne`,ïéà àîèð ,Czòc à÷ìñ à÷`nhpa wx ,xnelk ¨¨§¨©§¨¦§¨¦
` xihwdl ax xizd xedh x`yp ewlge dgpndn wlg,unewd z

la` .epiptl dgpnd lke li`eddgpndn wlgykóeøNå ãeáà- ¨§¨
,sxyp e` ca`pàì,unewd mixihwn oi` -lky jixvy meyn Ÿ

.miniiw eidi miixiyd
:ax lr `xnbd zl`eyøáñ÷ éàî,ax,øáñ÷ éàryedi iaxly ©¨¨©¦¨¨©

àøeiLdgpnd ixiiyn xiizypy dn ±àéä àúléî±zeaiyg el yi ¦¨¦§¨¦
ok m` ,unewd z` xihwdl xzen jkleeléôàmwlgy dgpn ixiiya £¦

énð óeøNå ãeáà.unewd z` xihwdl xzen `di ¨§¨©¦
eøáñ÷ éàryedi iaxly ,ax,àéä àúléî åàì àøeiLeca`a jkle ¦¨¨©¦¨¨¦§¨¦

,dgpnd dlqtp miixiyd zvwn etxyp e`åy dgpnàîèðzvwn §¦§¨
dixiiynàîòè éàî`zlin e`l `xeiy' xen`k `lde ,dlqtp `l ©©£¨

iptn ,'`idõéö ävøîc±.e`nhpy miycw lr xtkn uivdyéëä éà ¦§©¤¦¦¨¦
,dixiiy zvwn e`nhpyk wx ax xiykd dnl,énð äéøéL ìkxnelk ¨§¨¤¨©¦

li`ed ,unewd z` xihwi ,e`nhp dgpnd ixiiy lk m` mby ozep oicd
.xtkn uivde

:`xnbd daiynøáñ÷ íìBòìaxyàéä àúléî àøeiL±xnelk §¨¨¨©¦¨¦§¨¦
xtkn uivdy iptn `le ,dxiyk dgpnd miixiydn wlg x`yp m`y

ax xikfdy dne .d`nehd lr,'àîèðå'xn`ze wiiczy ick `l §¦§¨
zn`a ik ,dxiyk dgpnd oi` etxyp e` eca` miixiydn wlg m`y

`nhp,óeøNå ãeáàì ïécä àeäåmiixiyd zvwn e`nhp oic ,xnelk §©¦§¨§¨
.dxiyk dgpndy ,dey miixiydn zvwn etxyp e` eca` oiceéàäå§©

'àîèð' øîà÷c,sxyp e` ca`p `le `nhp `weec ax xikfdy dne - §¨¨©¦§¨
iptnè÷ð eäééLéødxikfd mixwnd z` dhxityk dpyndy oeikn - ¥©§¨©

e` ca`pa mb zn`a la` ,`nhp xikfd ax mb jkl ,dligza `nhp
.dxiyk dgpnd miixiydn wlg sxyp

:ryedi iax zhiya ax ixack `ziixan di`x d`ian `xnbd
L äøBzaL íéçáfä ìk ,øîBà òLBäé éaø àéðúckxg`le ehgyp §§©§¨©¦§ª©¥¨©§¨¦¤©¨¤

e xyad `nhp e` ca`p oknøNa úéfk ïäî øéizLp,dlik`l cnerd ¦§©¥¥¤©©¦¨¨
áìç úéfk Bà,dxhwdl cnerdícä úà ÷øBæz` xizdl ick ©©¦¥¤¥¤©¨

`l` xiizyp `l m` la` .dxhwdl algd z` e` dlik`a xyad
,ícä úà ÷øBæ Bðéà ,áìç úéæ éöçëå øNa úéæ éöçkcgiay s`y ©£¦©¦¨¨§©£¦©¦¥¤¥¥¤©¨

xeriyl mitxhvn mpi` mc` zlik`e gafn zlik` ,zifk xiizyp

.zifkáeoaxweléôà äìBòp `l m``l` xiizyøNa úéæ éöçk §¨£¦©£¦©¦¨¨
áìç úéæ éöçëå,zifkl mitxhvneL éðtî ,ícä úà ÷øBæoaxw §©£¦©¦¥¤¥¤©¨¦§¥¤

dlerìéìk dlekjkitl ,algl xyad oia welig oi`e ,gafnl ¨¨¦
.mcd z` wxefe alg zif ivg mr xya zif ivg sxhvnäçðnáe©¦§¨

÷Bøæé àì úîéi÷ dlek eléôà.jynda x`eaiy itke ,mcd z` £¦¨©¤¤Ÿ¦§
:`xnbd zl`eydzãéáò éàî äçðî±ixd ,dgpna yi dwixf efi` ¦§¨©£¦§¨

.mc da oi`:`xnbd daiynàtt áø øîà`ziixaa dxen`d dgpn ¨©©¨¨
`idíéëñð úçðî`l m`y `ziixad zycgne ,gafd mr d`ad ¦§©§¨¦

dpi` ,dxiizyp gafd zgpny s` ,algdn e` xyadn zifk xiizyp
.gafd mc zwixfl dlirenCzòc à÷ìñxnel jzrca dler didy ± ¨§¨©§¨

àéúà à÷ çáæ éãäáe ìéàBäd`a gafd mr cgiay oeikn ±zgpn ¦©£¥¤©¨¨§¨
,mikqpdàéîc àçáéæc déôeâklkeie ,gaf ly etebk `id daeyg - §¥§¦§¨¨§¨

,dxiizypy meyn mcd z` wexflïì òîLî à÷oi`y `ziixad ¨©§©¨
.zifk oaxwd sebn x`yiy jixvy iptn ,ok xacd

zwixfl liren x`ypy alg mby `ziixad ixacl `xnbd zxfeg
.mcdnbd zl`ey:`xéléî éðäðîdlik`l ie`x xya oi` m` mby §¨¨¥¦¥

.mcd z` wxefy alg wx x`ype:`xnbd daiynïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
da eèîe ,ìàòîLé éaø íeMîdf exn`y yie ±òLBäé éaø íeMî ¦©¦¦§¨¥¨¨¦©¦§ª©

àø÷ øîà ,àéððç ïa(e fi `xwie)gzR 'd gAfn lr mCd z` odMd wxfe' ¤£©§¨¨©§¨§¨©©Ÿ¥¤©¨©¦§©¤©
crFn ld`,''äì çBçéð çéøì áìçä øéè÷äåm` mby rnyne Ÿ¤¥§¦§¦©¥¤§¥©¦©©

oaxwdn xiizyp'áìç',mcd z` wxef dxhwdl ie`xdét ìò óàå ¥¤§©©¦
.øNa ïéàL¤¥¨¨

:`xnbd zl`eyïçkLàåx`yp m`y weqtdn cenil epivn ok` ± §©§§¨
'áìç'x`ype ,eca` algde xyad lk xy`k la` ,mcd z` wxefy ¥¤

wxúBéìë ézLe úøúBé,mixhwpe gafnd iab lr miler md mby ¤¤§¥§¨
ïìðîwx ex`yp m`y oicd jky `xnbd dgikene .mcd z` wxefy §¨¨

,mcd z` wxefy zeilkd izye zxzeidéðz÷c`ziixad seqa §¨¨¥
,'÷Bøæé àì úîéi÷ dlek eléôà äçðnáe'm` wxy ,`xnbd zwiicn ©¦§¨£¦¨©¤¤Ÿ¦§

gafdn x`yp÷Bøæé àìc àeä äçðîdgpnd oi`y iptn ,mcd z` ¦§¨§Ÿ¦§
,gafd sebnàäexiizyp m`÷Bøæé úBéìë ézLe úøúBé,mcd z` ¨¤¤§¥§¨¦§

dl`yd znkqn `xnbde.ïìðî§¨¨
:`xnbd daiyndéãéc ïðçBé éaø[envra-]øîàmicnely ,ayiil ©¦¨¨¦¥¨©
weqtdn z`f(my)algd xihwde'çBçéð çéøì,''dlìkwlg §¦§¦©¥¤§¥©¦©Ÿ

dndadnäìòî äzàLgafnlçBçéð çéøì,mcd z` eilr miwxef ¤©¨©£¤§¥©¦©
.''d gAfn lr mCd z` odMd wxfe' weqtd zligza x`eany enk§¨©©Ÿ¥¤©¨©¦§©

'gegip gixl'e 'algd xihwde' micenil ipy jixv recn x`az `xnbd
:`xnbd zxne` .mcd zwixf z` xiykdl liren dn cnll

éøèöéàåéøèöéàå ,'áìç' ázëîì C,'çBçéð çéøì' ázëîì Coi`e §¦§§¦§¦§©¥¤§¦§§¦§¦§©§¥©¦©
on wlg lky micnel 'gegip gixl' xn`py dnny oeiky le`yl
.'alg'a jxev yi dnl ,mcd z` miwxef gafnd lr axwd dndad

:`xnbd zx`anáúk éàcwxàðéîà äåä ,'áìç'x`yp m` `weecy §¦¨©¥¤£¨£¦¨
ïéà 'áìç',weqta yexita xkfen algdy meyn ,mcd z` wxef - ¥¤¦

la`úBéìë ézLe úøúBé,yexita eazkp `lyàìz` wxef epi` - ¤¤§¥§¨Ÿ
,mcdjkl'çBçéð çéø' àðîçø áúk.mixeni` x`y lr jcnlléàå ¨©©£¨¨¥©¦©§¦

àðîçø áúkwxeléôà àðéîà äåä ,'çBçéð çéøì'xiizyp `l m` ¨©©£¨¨§¥©¦©£¨£¦¨£¦
d wxe ,melk gafd sebnäçðîr d`adgafd mz` wexfi ,dxiizyp ¦§¨

jkl ,mcd,'áìç' àðîçø áúkwlg `edy el dnecde alg wxy ¨©©£¨¨¥¤
sebn dpi`y dgpn xeiy meyn la` ,mcd z` wxef ,dndad sebn

.mcd z` wxef epi` ,gafd

äðùî

:mipiipr ipya dpc dpyndewligy unewa .a .eyciw `ly unewa .`
:miinrt exihwde

unwxg`leLunwàlegipdúøL éìëa,eycwl ickéaøå .ìeñt ¤Ÿ¦§¦¨¥¨§©¦
íéîòt döîe÷ øéè÷ä .øéLëî ïBòîLeivg ,oi`vgl xnelk - ¦§©§¦¦§¦§¨©£©¦

zxg` mrta eivge ,zg` mrtaäøLk.dgpnd §¥¨
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oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

'åë å÷øæå àîèðù íã òîù àú`l cifna ewxf m` :ipzwc ,`liy axl `iyw -

.dvxedäðùîøæòéìà éáø úãîëmc :(` ,fr migqt) "oilev cvik" wxta xn`c -

dxyk (dixiya) miixiy oi`y it lr s` unew inp `kd - xya oi`y it lr s`

.unewd xihwdlòùåäé éáø úãîëmc oi` m` ,mc oi` xya oi` m` :(my) xn`c -

.xya oi`àøîâäéøéù ìë åàîèðù àåäå-

xihwdl leqtc ryedi iax xn`c `ed

.unewdïéà àîèð êúòã à÷ìñ à÷,xnelk -

xiizyp m` :opixn`c `ed dixiy e`nhpa

,ryedi iaxl elit` dxyk `nhp `ly zvwn

iax xn` etxyp e` dixiy zvw eca` la`

.miiw opira dleke li`ed ,dleqtc ryedi

inp hwp `le d`neh oeyl ax hiwp `wcn

.oizipznc cea`e sexyløáñ÷ éàîi` ,ax -

.'ek `zlin `xeiy xaqwåäééùéøe`nhpc -

.`yixa oizipzna ipzwàéðúãëryedi iax -

cea`a elit` ,xeiy `ki`c `kid xykn inp

.sexyeíãä ÷øåæxyad" dia `pixwc -

."mcdeïéà áìç úéæ éöçëå øùá úéæ éöçë
÷øåæ.oitxhvn dxhwde dlik` oi`y -äçðî
éàîäéúãéáòdgpna `zi` dwixf i`n -?

àéîã àçéáæã àôåâëxya mewna iedizc -

.`lc ol rnyn `w ,xya xiizyp eli`k

éìéî éðäðî`l` xya xiizyp `l m`c -

mcd z` wxef ,algáìçä øéè÷äå áéúëã ?
'åâåmcd z` odkd wxfe" :ikd `xwc diyix -

"algd xihwde cren ld` iptl 'd gafn lr

.mcl dil wixf alg meync `nl` ,'ebe

ïìðî úåéìëä éúùå úøúåé`l m`c -

mcd z` wxef ,od `l` exiizyp?lirl opifgc

dlek elit` dgpnae :ipzwc ,`ed ikdc

.'ek [miiw] (lilk)çåçéð çéøìxihwde" -

."gegip gixl algdáìç àðîçø áúë-

`inec `l` iaxn `l gegip gixc rnync

.`ed gafc ditebnc ,algcäðùîàìù
úøù éìëá.zxy ilka unew ycw `ly -

,ilk `irac ibilt `l i`ce dgpn zligzac

:(` ,ev zegpn) "mgld izy" wxta opixn`ck

.'ek oipn ef iax z` el`yàøîâäãáåòì àá
ãéá,cia dwixf mewna `idy ,unew zxhwd -

.ilka Fycw `lyúàèçë ïéîéá äãáåò- ¦

,oiniae rav`a dzwixf inp caer `edy

,"erav`a dncn odkd gwle" :dia aizkc

xn`py mewn lk :(a ,ck migaf) opixn`e

,`nl` .oini `l` dpi` dpedke rav`

`ira `lc dpin rny - z`hgl dyw`cn

.oinia epcariy calae ,ilkíùàë ìàîùá-

zpzn oerh jl oi`c ,cia `le ilka ezwixfy

opixn` ikdc .cala z`hg `l` rav`

,dxyk dwixf oerny iaxlc (a ,ck) migafa

oerny iaxe ,leqt l`nya wxf :`ipzc

`l zepaxwd zwixf x`yac meyn .xiykn

dpedk oerny iaxle ,dpedk `l` rav` aizk

.rav` `iraåðééîäá.hpa` -äãé÷î.qxg ilk -ùåãé÷ ïåòèù õîå÷á íéãåî ìëäedlrde ,ea eycwy xg`l zxy ilk jezn elhp m`y ,xhwda - oerny iax xykn ike -

.xyk - exihwde eciaíéöòå.dkxrn ivr -äãåäé éáøã àúáåéú`dc ,`id oerny iax i`ce `de .ilk `la l`ny cia elit` ipzw `kd `dc ,oinia dcaer cia :xn`c -

.zxy ilka `ly xyknúøù éìëî àìù åöî÷.dgpnd ea dycwzpy -éìë ïúîá ïéøéùëî!'ek micen lkd :xn`c ongp axc `zaeiz .zxy ilka `ly elit` -éìë ïúîî
êìéàå.zxy ilk opira `l dxhwde dkled -òîù àú.ongp axl -åìàîùá ïúðå.oinia dcaer - cia [dcaerl `a :lirl opixn`ck] .epinil xifgi ,ilk `la -åìàîùá
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ïçëùà.iax itn .(` ,t migqt) "oilev cvik" wxta `xwn ol `wtp xyae Ð 'ek alg

éáøåeteqa `nw wxta ol `wtp oinia dvinw Ð 'ek zxy ilkn evnwy oeik xn` i`pi

,dil zilc i`pi iaxe .`iig iaxc dixa dcedi iaxn oerny iaxc `ail` (a ,i zegpn)

.iax itn .(my) `nw wxt seqa lirl gkenck ,"ci" "ci"c dey dxfba xity dil `wtp

øè÷äl`nya oia oinia oia mixa`e mialg

iaxk `iz`c xninl ivn Ð dxiyk

.oini ira opaxl la` ,unewc `tiqc enk ,oerny

xhwd ixeyk`l `ki` opaxl elit` ,inp i`

yakl mixai` zkled enk ,l`nya mialg

.iax itn .(` ,i zegpn) `nw wxt seqa lirlc

õîå÷ä`lc i`d Ð 'ek dpeale zxehwde

.edpirny zlz zlz `nlc ,edpiaxr

.iax itn
oi`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ââBLa ,B÷øæe àîèpL íc :òîL àz¯ãéæîa ,äöøeä ¨§©¨¤¦§¨§¨§¥§¨§¥¦
¯!äöøeä àì¯ïéa B÷øæe àîèpL íc :øîà÷ éëä Ÿ§¨¨¦¨¨©¨¤¦§¨§¨¥

ââBLa àîèð ,ãéæîa ïéa ââBLa¯ãéæîa ,äöøeä¯àì §¥¥§¥¦¦§¨§¥§¨§¥¦Ÿ
.äöøeääðùîeãáà ,äéøéL eôøNð ,äéøéL eàîèð §¨¦§§§¨¤¨¦§§§¨¤¨¨§
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la` .oiniaéàpé éaøì,l`nya xihwdl xiykdyéåäéz àîéì §©¦©©¥¨¤¡¥
,àúáeéz.oinil xifgdl el yiy x`ean o`ky:`xnbd zx`anøîà §§¨¨©

øè÷äc àpzk éøîàc àðà ,éàpé éaø Cìlirl `pzdk ixac - ¨©¦©©£¨§©§¦§©¨§¤§¥
oia cia oia olrdy 'eke unewd ,'eke mixa`e mialg xhwd xn`y
cia dcaerl `a m` mby ixd ,oixyk l`nya oiae oinia oia ilka

,i`yx l`nyéðz÷ íéããöì åàìåxn`y dcedi iaxk yxtn ippi`e ± §¨¦§¨¦¨¨¥
ilka dcaer m`e ,oinia dpcari cia dcaer m`y ,'ipzw miccvl'
epinil xifgiy `ziixade .izenk `pz yiy `vnpe ,l`nya dpcari

.izhiyk dpi` ok`
:dpyna epipy.äøLk íéîòt döîe÷ øéè÷äd`ian `xnbd ¦§¦§¨©£©¦§¥¨

:`weec minrt m`d zwelgnåì ïa òLBäé éaø øîààìå íéîòt ,é ¨©©¦§ª©¤¥¦©£©¦§Ÿ
íéîòt éîòt.dylyl `le miwlg ipyl unewd z` wlgl i`yx - ©£¥©£©¦

íéîòt éîòt eléôàå íéîòt øîà ïðçBé éaøåunewd wlgl i`yx - §©¦¨¨¨©©£©¦©£¦©£¥©£©¦
.miwlg dylyl mb:ewlgp dna `xnbd zx`an.eäééðéa éàî©¥©§

:`xnbd daiyníéúéæ éðMî úBçt õîB÷ Lé ,àøéæ éaø øîà- ¨©©¦¥¨¥¤¨¦§¥¥¦
.`l e` mizif ipy xeriy zegtl unewa `diy jixv m`dåm`dLé §¥

eäééðéa àkéà ,úéfkî äúeçt äøè÷äiaxl iel oa ryedi iax oia ± ©§¨¨§¨¦©©¦¦¨¥©§
.opgei,íéúéæ éðMî úBçt õîB÷ ïéà øáñ éåì ïa òLBäé éaøokle ©¦§ª©¤¥¦¨©¥¤¨¦§¥¥¦

wx ik ,minrt inrt lr gikedl oi` ,minrt dxiykdy dpyndn
,dylyl wlgna la` ,zifk wlg lka yi mipyl unewd wlgnyk

,zifk wlg lka oi`øáñ ïðçBé éaøå .úéfkî äúeçt äøè÷ä ïéàå§¥©§¨¨§¨¦©©¦§©¦¨¨¨©
úéfkî äúeçt äøè÷ä Léå ,íéúéæ éðMî úBçt õîB÷ Léoeik - ¥¤¨¦§¥¥¦§¥©§¨¨§¨¦©©¦

,zifk didi wlg lkay gxkd oi`y s` ,minrt dpynd dxiykdy
wlig m` mb xiykdl yi jk ,mizif ipyn zegt unew yi ixdy

.dylyl
:dlik`a dgpnd ixiiy mixzen izni`n zwelgn d`ian `xnbd

õîB÷ ,øîzéàexihwdl ligzdy.äìéëàa íéøéL øézî éúîéàî ¦§©¤¥¥¨©©¦¦©¦©£¦¨
äìLnMî øîBà àðéðç éaø[qtzpyn-]øeàä úà Baxg`l - ©¦£¦¨¥¦¤¨§¨¤¨

.ezvwna y`d qtzpyøeàä úà Ba úévzLî øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦¤©¦¤¨
Baeøa.eaexa dhly y`dy xg`l ± §

:opgei iax zhiy z` zx`an `xnbdøa äaøì äãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨§©¨©
ïðçBé éaøc àîòè Cì äøañà ,÷çöé áøxe`d zliyn jixvdy ©¦§¨©§§¨¨©£¨§©¦¨¨

.eaexaàø÷ øîà(gk hi ziy`xa)mecq zkitd lv`øBèé÷ äìò äpäå' ¨©§¨§¦¥¨¨¦

,'ïLákä øBèé÷k õøàäeøeàä úévzL ãò øBèé÷ äìòî ïLák ïéà ¨¨¤§¦©¦§¨¥¦§¨©£¤¦©¤©¦¨
,Baeøaaexa y`d qtzzy jixv ,xehiw dlri xepzdy ick ,xnelk §

ea aezky unewa oke ,ekezay mivrd(a a `xwie)z` odMd xihwde'§¦§¦©Ÿ¥¤
.eaexa xe`d dlyn m` wx dxhwd aygp `l ,'DzxMf ©̀§¨¨¨

:opgei iax lr dywn `xnbd,àáøì àcà áø øa ïéáø déì øîà̈©¥¨¦©©©¨§¨¨
éãéîìz éøîàíøîò áø øîà C,mxnr ax mya mixne` jcinlz ± ¨§¦©§¦¨¨©©©§¨

íéøáà ïBâk ,äìéla áøwéì ïkøcL íéøác àlà éì ïéà ,àéðzly ©§¨¥¦¤¨§¨¦¤©§¨¦§©©©§¨§¥¨¦
,dleríéøãôe,zepaxw x`y ialg ±LîMä àBaî ïøéè÷îe ïìònL §¨¦¤©£¨©§¦¨¦©¤¤

,dngd zriwy xg` ±ïéìkòúîe[oitxyp-]äìélä ìk ïéëìBäå ¦§©§¦§§¦¨©©§¨
äðBáläå õîBwä ïBâk ,íBia áøwéì ïkøcL íéøác .dlekúøèwäå ¨§¨¦¤©§¨¦§©©§©¤§©§¨§©§Ÿ¤

çeLî ïäk úçðîe íéðäk úçðîe`ian lecb odkdy oiziag zgpn±] ¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨©
[mei lkaíéëñð úçðîe,oaxwd mr d`adàBaî ïøéè÷îe ïìònL ¦§©§¨¦¤©£¨©§¦¨¦
LîMä.dngd zriwy xg` ± ©¤¤

xne` dz` ji` ,zl`eye `ziixad ixac rvn`a `xnbd dwiqtn
,dngd zriwy xg`l `edy ynyd `ean oxihwnyúøîà àäå§¨¨§©

el` mixacy.íBia áøwéì ïkøc`ean' qexbz l` :`xnbd daiyn ©§¨¦§©©
'ynyd,'LîMä àa íò' àlàzriwy mcew cg` rbx eyexity ¤¨¦Ÿ©¤¤
,dngd.äìélä ìk ïéëìBäå ïéìkòúnL¤¦§©§¦§§¦¨©©§¨

:`ziixad ixacl `xnbd zxfegïépîiptl hrn gafnl mz`lrddy ¦©¦
,driwyd xg`l mzxhwd aex z` zxzn dngd zriwyãeîìz©§

øîBì(a e my)äaéø ,'äìBòä úøBz úàæ'. ©Ÿ©¨¨¦¨
:opgei iax lr `xnbd dywn `ziixad ixac ex`azpy xg`làäå§¨

'LîMä àa íò',dngd zriwy mcew cg` rbxa ixde ±úçkLî àì ¦Ÿ©¤¤Ÿ©§©©
Baeøa øeàä úévzM dì.dngd zriwy mcew unew lyzeide ¨¤©¦¨§

dlila xhwed eaexy `vnp ,`weec meia axwidl jixv unewde
.'dngd zriwy'a lqtpe:`xnbd zvxznèBì÷ì ïàk ,àéL÷ àì- Ÿ©§¨¨¦§

lqti `ly ick `ed ,driwyl jenq zelrdl dxizdy `ziixad
.eaex jixv oi`y dcen opgei iax mb df oiprly ,dpilaeøézäì ïàk̈§©¦

ick `ed ,eaex jixvdy opgei iaxe -.dlik`a miixiyd z` xizdl
:`ziixad ixacl zxfeg `xnbddì éðúî øæòìà éaø`ziixaa ©¦¤§¨¨©§¥¨

e ,'LîMä àBaî'dywi `ly ick,meia maixwdl yiydì íé÷Bî ¦©¤¤¦¨
ïéò÷Bôa.dlila zelrdl xzen mze`y ,eltpe y`d on evtwa ±ïëå §§¦§¥

,éàpé éaø øîà éîéc áø àúà ékzxacn `ziixady.ïéò÷Bôa ¦£¨©¦¦¨©©¦©©§§¦
:`xnbd zl`eyúøè÷ éàpé éaø øîà àäå ,éëä éàpé éaø øîà éîe¦¨©©¦©©¨¦§¨¨©©¦©©§Ÿ¤

çaænä éab ìòî äò÷tL,iniptdïéèø÷ eléôàzenily zekizg ± ¤¨§¨¥©©¥©¦§¥©£¦§¨¦
ïúBà ïéøéæçî ïéà ,daL.gafnléáãa éîBéðî øa àðéðç áø éðúå ¤¨¥©£¦¦¨§¨¥©£¦¨©©§¥¦§¥
,á÷òé ïa øæòéìà éaøweqtdn yexcl yiy(b e my)ìëàz øLà' ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¤Ÿ©

,'çaænä ìò äìBòä úà LàäwxyäìBò éìekéòeltpyäzà ¨¥¤¨¨©©¦§¥©¦¥¨©¨
úøè÷ éìekéò øéæçî äzà éàå ,øéæçîi`pi iax cinrd ji`e ,eltpy ©£¦§¦©¨©£¦¦¥§Ÿ¤

.oirweta zxehw lr mb zxacny `ziixad:`xnbd daiynénñ©¥
ïkéî[o`kn wegnz-],'úøè÷'ly dkldd da xn`p `ly meyn ¦¨§Ÿ¤

.oirwet zxfgd
:ekxck xhwed `ly unewa wtq d`ian `xnbdék éqà éaø øîà̈©©¦©¦¦

èéLtdpey didyk ±a øæòìà éaøzkqnéòa) éëä éòa ,úBçðî ¨¦©¦¤§¨¨§§¨¨¥¨¦¨¥
BøcéqL õîB÷ (øæòìà éaø,gafnd y`xaúà åéìò øcéñåivr ©¦¤§¨¨¤¤¦§§¦¥¨¨¤

.eäî äëøònäm`dCëa äøè÷ä Cøc ïéà Bà ,Cëa äøè÷ä Cøc, ©©£¨¨©¤¤©§¨¨§¨¥¤¤©§¨¨§¨
.e÷éz¥

:mixa` zxhwd ote`a zewitq izy d`ian `xnbd,äi÷æç éòä¥¦§¦¨
ïéøáàzepaxw lyïøcéqL,gafnd lrúà ïäéìò øcéñåivr ¥¨¦¤¦§¨§¦¥£¥¤¤

.eäî äëøònä'ebe oxd` ipA Ekxre' m`d'íéöòä ìò(g ` my)øîà ©©£¨¨©§¨§§¥©£Ÿ©¨¥¦¨©
'íéöòä ìò' à÷åc ,àðîçø,jtidl `leàø÷ áéúëc ïåék àîìc Bà ©£¨¨©§¨©¨¥¦¦§¨¥¨¦§¦§¨

àðéøçà(b e my),'çaænä ìò äìBòä úà Làä ìëàz øLà'rnyny ©£¦¨£¤Ÿ©¨¥¤¨¨©©¦§¥©
,mivrd lr `le gafnd lr dlerdyjkitlãéáò éëä éòa éàm` ± ¦¨¥¨¦¨¦

,mivr lr mixa` xcqi dvxieãéáò éëä éòa éàlr mixa` xcqi ± ¦¨¥¨¦¨¦
,gafnd.e÷éz¥

écéöa ïøcéqL ïéøáà ,àçtð ÷çöé éaø éòaivreäî äëøònä. ¨¥©¦¦§¨©¨¨¥¨¦¤¦§¨§¦¥©©£¨¨©
:`xnbd zx`anøîàc ïàîc àaélàaezkyky'ìò'lr eyexit ©¦¨§©§¨©©

,Cì éòaéz àì ,Lnî,ynn mivrd lr mixa`d gipdl yi i`ceay ©¨Ÿ¦¨¥¨
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zegpn(iyily meil)

áéúk 'íéöòä ìò'c.ynn 'mivrd lr' ernynyCì éòaéz ék± §©¨¥¦§¦¦¦¨¥¨
,wtzqdl jl yiy dn `l`øîàc ïàîc àaélàle`y `a` itl ± ©¦¨§©§¨©

aezkd z` yxtny'ìò'ezpeeky,éàî ,Ceîñamixa` zgpd m`d ©§¨©
.`l e` die`x daxwdl aygp mivrl jenq

m`d ,md wtqd iccveénð àëäaezkd z` yxtp o`k mb ±ìò' ¨¨©¦©
'mivrd,Ceîña.die`x daxwd ef ixd `linneàîìc Bà[ile`-] §¨¦§¨

aezkd xe`ia'íéöòä ìò''jenq'a epi``l` ,zenewnd lka enk ©¨¥¦
'çaænä ìò'c àéîeclr' weqtd seqa xn`py dnl dnec eyexit - §¨§©©¦§¥©

,'gafndíúä äîeyexit i`ce ['gafnd lr' aezka-] my enk ±'ìò' ¨¨¨©
Lnîjenq dxhwd jiiy `l ixdy ,el jenq `le gafnd iab lr - ©¨

,gafnlénð àëä óàeyexit ['mivrd lr'-] o`k mb ±Lnî 'ìò'- ©¨¨©¦©©¨
.mdl jenq `le mivrd iab lr,e÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz ¥

.dhytp

äðùî

:carica s` dgpn oaxwa miakrnd mixaca dpc epizpynõîBwä©¤
,dgpnd lyBaeø úà ákòî Bèeòéî`le eaex z` xihwd m` - ¦§©¥¤

.dleqt dgpnd ,elek z`ïBøOòxzeia ohwd xeriyd `edy zleq ¦¨
xqg m` ,dgpnlBèeòéîdf ixd ,`edy lk elit`úà ákòî ¦§©¥¤

Baeø.dleqt dgpnde,ïéiä,oaxwd mr mi`ad mikqpd ,xnelk ©©¦
,yakl oidd ziriaxe li`l oidd ziyilye xtl oidd ivg mxeriye

xqg m`Bèeòéî`edy lk elit`,df ixdBaeø úà ákòî ¦§©¥¤
.milqtp mikqpdeïîMäxeriyk exeriyy mikqp zgpna ozipd ©¤¤

cg` bel exeriyy dacp zgpna ozipd onyd oke ,lirl xkfpd oiid
xqg m` ,oexyrlBèeòéîdf ixd ,`edy lk elit`úà ákòî ¦§©¥¤

Baeø.dleqt dgpndeïîMäå úìBqädgpn lyúà äæ ïéákòî ©¤§©¤¤§©§¦¤¤
,äæ.llk `iad `l eli`k aygp ,mdn cg` xqg m`eõîBwä ¤©¤

,äæ úà äæ ïéákòî äðBáläåeli`k mdn cg` xihwd `l m`e §©§¨§©§¦¤¤¤
.llk xihwd `l

àøîâ

:`xnbd zl`ey .dpyna epypy mipicl xewn d`ian `xnbdéàî©
àîòè:`xnbd daiyn .lqtp ,`edy lk xqgpy unewy oipn ±øîà ©£¨¨©

éðîéæ éøz 'Böîe÷ àìî' àø÷dacp zgpna zg` mrt ,[minrt-] §¨§Ÿ§§¥¦§¥
(a a `xwie)`heg zgpna dipy mrte ,'Fvnw `ln mXn unwe'(ai d my) §¨©¦¨§Ÿª§

zg`e devnl zg` minkg eyxce ,'Fvnw `Fln dPOn odMd unwe'§¨©©Ÿ¥¦¤¨§ª§
.akrl

:dpyna epipyïBøOò,dgpnl zleq.Baeø úà ákòî Bèeòéî ¦¨¦§©¥¤
:`xnbd zl`eyàîòè éàî:`xnbd daiyn .df oic micnl oipn ± ©©£¨

àø÷ øîàdacp zgpn zyxta(a a my),'dzìqî'aezkl leki dide ¨©§¨¦¨§¨
ecnl 'd ze`d xeziine ,'zlqn'äøñç íàLdgpndàeäL ìk ¤¦¨§¨¨¤

,zleq.äìeñt§¨
:dpyna epipyïéiä,mikqpa ozipd.Baeø úà ákòî Bèeòéîdf oic ©©¦¦§©¥¤

mikqp zyxta weqtdn ,cnlp(`i eh xacna)äëk'zaize ,'ebe 'dUrI ¨¨¥¨¤
.carica s` akrl dzernyn 'dkM'¨¨

:dpyna epipyïîMä,dacp zgpnae mikqp zgpna ozipdBèeòéî ©¤¤¦
.Baeø úà ákòîyd zenky df oiconíéëñð úçðîccnlp ,akrn §©¥¤§¦§©§¨¦
xkfpd weqtdnäëk'.akrl dzernyny ,'ebe 'dUrIeaúçðî ¨¨¥¨¤¦§©

àø÷ øîà ,äáãð(a a `xwie)DYlQn','dðîMîe'd ze`d xeziine §¨¨¨©§¨¦¨§¨¦©§¨
ecnlàeäL ìk øñç íàLdgpnd ,onydn.äìeñt ¤¦¨©¨¤§¨

:dpyna epipy,äæ úà äæ ïéákòî úìBqäå ïîMäcnlp df oic ©¤¤§©¤§©§¦¤¤¤
dacp zgpna xn`pdn,'dðîMîe dzìqî'xn`p mixeka zgpnae ¦¨§¨¦©§¨

(fh a my),'dðîMîe dNøbî'onyde zleqdy ecnl miweqtd ltkne ¦¦§¨¦©§¨
.df z` df miakrn

:dpyna epipy,äæ úà äæ ïéákòî äðBáläå õîBwäcnlp df oic ©¤§©§¨§©§¦¤¤¤
dacp zgpna xn`pdn(a a my)'ebe mXn unwe','dúðBáì ìk ìò §¨©¦¨©¨§¨¨

oldle(g e my)'ebe FvnwA EPOn mixde' azke xfgäðBálä ìk úàå §¥¦¦¤§ª§§¥¨©§¨

,'äçðnä ìò øLàmiakrn dpealde unewdy ecnl miweqtd ltkne £¤©©¦§¨
.df z` df

äðùî

íéøetkä íBé éøéòN éðL,[lf`frl ipyde 'dl cg`d]äæ ïéákòî §¥§¦¥©¦¦§©§¦¤
,äæ úàexiag ila mdn cg` `iadl xyt` i`e.éNák éðLminly ¤¤§¥¦§¥

a mi`adúøöò,mgld izy mr [zereayd bg-].äæ úà äæ ïéákòî £¤¤§©§¦¤¤¤
úBlç ézL,zxvra ze`ad ,dycgd d`eazd ly mihgn zeieyrd §¥©

ïéøãñ éðL .Bæ úà Bæ úBákòîyy zg` lkay miptd mgl ly §©§¤§¥§¨¦
,zay lka ycwnd ziaa ogleyd lr mixcqny ,zelgäæ ïéákòî§©§¦¤

,äæ úà.dipyd ila zg` dkxrn xcql xyt` i`eïéëéæá éðL ¤¤§¥¨¦¦
,miptd mgl ly zekxrnd izy lr zepezpd ,dpeal oday [zetk±]

ïéøãqä .äæ úà äæ ïéákòîmiptd mgl lyäæ ïéákòî ïéëéæaäå §©§¦¤¤¤©§¨¦§©¨¦¦§©§¦¤
,äæ úàikifa z` ozi `l ogleyd lr mgl zekxrn oi` m`y ¤¤

.mgl ozi `l oikifa oi` m`e ,dpeald
íéðéî éðLmgl ly,øéæpaLoke ,zevn iwiwxe zevn zelg mdy §¥¦¦¤©¨¦

ìLäLmipinäøtaLrlez ipye aef`e fx` ur mdy ,dnec`dz §Ÿ¨¤©¨¨
,dxtd ztixy jez l` miklyendåokäòaøàmgl ipin,äãBzaL §©§¨¨¤©¨

,ung mgl zelge zkaxen zleq ,zevn iwiwx ,zevn zelg mdyåok §
äòaøàmipin,áìelaL,bexz`e daxr qcd alel mdyåokòaøà ©§¨¨¤©¨§©§©
mipin,òøBönaLdl` lk ,mixetve zrlez ipye aef`e fx` ur mdy ¤©§¨

.äæ úà äæ ïéákòî§©§¦¤¤¤
äøtaL úBàfä òáLl` minrt ray dncn dfn odkdy dnec`d ¤©©¨¤©¨¨
,cren ld` ipt gkepïéa ìòL úBéfä òáL .Bæ úà Bæ úBákòî§©§¤¤©©¨¤©¥

íéãaäeúëøtä ìòLe,áäfä çaæî ìòL,mixetkd meia odkd dfny ©©¦¤©©¨Ÿ¤¤©¦§©©¨¨
dcear ixirya e` ,xeaiv ly xac mlrd xta e` ,giyn odk xta e`

elld ze`fdd ,dxf.Bæ úà Bæ úBákòî§©§¤

àøîâ

epipy .dpyna epypy zekldd lkl dxeza xewn d`ian `xnbd
:dpyna,äæ úà äæ ïéákòî íéøetkä íBé éøéòN éðLcnlp df oic §¥§¦¥©¦¦§©§¦¤¤¤
oeyln'äweç'mixetkd mei zeceara dxeza daezkd(cl fh my), ¨

.'mlFr zTgl mkl z`G dzide'§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨
:dpyna epipyk éðL,äæ úà äæ ïéákòî úøöò éNácnlp df oic §¥¦§¥£¤¤§©§¦¤¤¤

oeyln'äéåä'iyak oipra dxeza daezkd ,[akrl dzernyny] £¨¨
zxvr(k bk my).''dl Eidi Wcw miUaM ipW lr'úBlç ézLzxvr ly ©§¥§¨¦Ÿ¤¦§©§¥©

oeyln cnlp df oic ,ef z` ef zeakrn'äéåä'izy oipra daezkd £¨¨
mgld(fi bk my).'dpiidY zlq 'ebe dtEpY mgl E`iaY'¨¦¤¤§¨Ÿ¤¦§¤¨

ïéøãñ éðLoeyln cnlp df oic ,ef z` ef miakrn miptd mgl ly §¥§¨¦
'äweç'miptd mgl oipra dxeza daezkd(h ck my)oxd`l dzide' , ¨§¨§¨§©£Ÿ
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oeyln cnlp df oic ,df z` df miakrn'äweç'`aedy weqta aezkd ¨
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ïéëéæaäå ïéøãqäoeyln cnlp df oic ,df z` df miakrn'äweç' ©§¨¦§©¨¦¦¨

.akrn dyxta xen`d lky ,lirl `aedy weqta aezkd
íéðéî éðL[zevn iwiwxe zevn zelg] mgl lyøéæpaLdf miakrn §¥¦¦¤©¨¦

dnn cnlp ,df z`áéúëcxifp zyxta(`k e xacna)äNòé ïk'lr ¦§¦¥©£¤©
.akrn dfy aezkd zernyne ,'Fxfp zxFYìLäLmipinäøtaL ©¦§§Ÿ¨¤©¨¨

,df z` df miakrn dnec`doeyln cnlp'äweç'zyxta aezkd ¨
dxtd(a hi my).'dxFYd zTg z`f'äòaøàmgl ipinäãBzaL Ÿª©©¨©§¨¨¤©¨

dnn cnlp ,df z` df miakrnøéæðì L÷zéàcdcezd ingly ± §¦§©§¨¦
,xifp inlyl eywedáéúëcdcezd ingl zyxta(bi f `xwie)zNg lr' ¦§¦©©Ÿ

FpAxw aixwi ung mgløî øîàå ,'åéîìL úãBz çáæ ìò`ziixaa ¤¤¨¥©§¦¨§¨©¤©©§¨¨§¨©©
zaizy'åéîìL'd`a,øéæð éîìL úBaøìinly'e 'dcez'y `vnp §¨¨§©©§¥¨¦

xifpd ingly myke ,dfl df eywede ,cg` weqta eazkp 'xifp
.dcez ingla oicd jk ,lirl x`eank df z` df miakrnäòaøàå§©§¨¨

mipinòøBönaLdnn cnlp df z` df miakrnáéúëczyxta ¤©§¨¦§¦
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המשך בעמוד ולק

oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

.gafnd lr mivrd lv`êåîñá ìò (íéöòä ìò) øîàã ïàîã àáéìàizy" wxta -

.jenqa - "lr" "mivrd lr" aizkc inp `kd ,ibilt dpyna (` ,ev zegpn) "mgld

äðùîåáåø úà áëòî åèåòéî.leqt - `edy lk xqig m`y -ïééäziyily -

mikqp zgpnc oia ,onyd oke .xtl oidd ivge ,yakl oidd ziriaxe ,li` ly oidd

.dacp zgpnc bela oia ,oidd xeriykàøîâ
éðîéæ éøú åöîå÷ àìîcg ,"`xwie"a -

cge ,"evnew `ln myn unwe" :dacp zgpna

`ln dpnn odkd unwe" :`heg zgpna

.akrl cge devnl cg ,"evnewìë øñç íàù
äìåñô àåäù`"dc `ieaixn "dzlq"c -

.[yixc]äëëxeyl dyri dkk" :mikqpa -

."jl gly" zyxta "cg`däðîùîå äúìñî
inp aizk xcde ,odipy ediy rnyne -

aezkd dpy ,odipy ediy "dpnyne dyxbn"

yxby `l` ,`ed cg zleqe yxb .akrl

.zegpn x`ya zlqe mixekia zgpnaìë ìò
äðåáìä ìë úàå äúðåáìaezkd dpy -

.akrläðùîixg` `xnbl jiiy df rhw]

[d`ad dpyndaizk mixetkd mei dyrna

zwegl z`f dzide" :"zen ixg`"a dweg

.`aekir dwege ,'ebe "mleräééåäzlq" -

."dpiidzwg 'd iy`n" :aizk miptd mgla

.oikifa`e mixcq` ,i`w edlek`e ,"mler

äðùîúåìç éúù.zxvr -íéøãñ éðù-

.miptd mglcøéæðáù ïéðéî éðùzelg -

."`yp" zyxta oiwiwxeäøôáù äùìù
äîåãàoixetve ,zrlez ipye aef`e fx` ur -

.rxevnaäøôáù úåàæä òáùl` dfde" -

.'ebe "cren ld` ipt gkpíéãáä ïéá ìòù-

,bp) `nei zkqna opixn`ck ,mixetkd meia

.(aáäæä çáæîå úëøôä ìòùmeic oia -

odk xtc oia ,xac mlrd xtc oia ,mixetkd

."`xwie"a ,giynàøîârhwd jiiy o`k]

[dpynd iptlyäùòé ïë"exfp zxez lr" -

.`aekir (e xacna)ä÷åçzweg z`f" -

."dxezdäéäú.`aekir `ied -äîú äçé÷ì
.cg`k ozrax` -øéæð éîìùoiaw xyrl -

dcezk ony ziriaxle ,zlq zeinlyexi

.(` ,gr zegpn) "dcezd" wxtaåì ïéàù-

.oiakrn ,alelc oipin drax`ïéà åì ùé ìáà
ïéáëòî.cg`k ocb` `l elit` -ïäî íéðù

úåøéô ïéùåò.mixnze bexz`c -íé÷å÷æ åäé
.cg`k edi olek ,xnelk -äàöøäáodyk -

dceb`a olek ediy cr oiprp oi` ,oiprzn

oi`e oiyerc `inec ,miryxe miwicv zg`

.zexit miyeräãñé õøàä ìòonfa -

.dcqi f` cgia ezceb`yøùàë øôì äùòå
úàèç øôì äùò,aizk xac mlrd xta -

giyn odk xtl dyr xy`k el eyriy

.epnid dlrnlyøîåì ãåîìú äî`lde -

l yxity dn lkxtl yxit giyn odk xt

!xac mlrdúåéæäá ìåôëìzxdf`a zepyl -

.eilr mcd z`fd
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äúìñîdpy ira `l Ð xqg m`c diytpc `aekir iabl Ð dpnyne dyxbn dpnyne

.(` ,hi) lirl ziyixtck ,aezkd dpy ira df z` df oiakrnl la` ,aezkd

.iax itn

äòáøà,aiyg `l miig min la` .[oixetve] zrlez ipye aef`e fx` ur Ð rxevnay

:(ci `xwie) aizkck ,mcd mda axrn didy itl

ze`fd aiyg `lc :dniz ."mca mze` lahe"

`pzc :xnel yie !ef z` ef zeakrnc rxevnc

`dc .xiiye,bgc mili`e mixtc inp aiyg `l

`ki`e ,akrl "htynk" :(hk xacna) eda aizkc

.iax itn .`aeh

íúç÷ìåmeiac miyxtn yi Ð dnz dgiwl

,mipin drax`n cga ibq ipy

,xqg ixyc bexz` enk ,"alel zlihp lr" jxane

mdixacle .oey`x meia `l` zenz opira `le

.mlek liaya cg`d lehiy ibqiz ipy meia

yixae (a ,`n dkeq) "lefbd alel" seqac ,`zile

"mzgwle"n opiyxc (` ,bn my) "daxre alel"

"mzgwle" aizkcn ,cg`e cg` lkl dgiwl Ð

ikid ik `l` ."zgwle" aizk `le ,miax oeyl

oicd `ed Ð inei edlek` `niiw dgiwl xwirc

edlek` mipin drax` zgiwl irac ,dnz dgiwl
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zeklda yxit Ð oiakrn oi` el yi la` el
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`l` ,witp `l iccd icda edl dabnc cr `niz
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Ð dnz meyn miakrnc :yexit ,epy `l :extqa
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.ecb` ok m` `l` dnz `ied `lc ,dgiw dgiw

zekld yexitl elit` ,`xnbc yexit edleke

df" :dilr wiqnck ,ecbe`l jixvc d`xp ,zelecb

.iax itn ."edep`e il`

àìdgiw ixnbc ab lr s` Ð dgiw dgiw ixnb

,(` ,a) oiyeciw yixa oextr dcyn dgiw

dgiw dgiw ,inp i` .dpten dpi` `kdc jd `ny

.iax itn .ixnb `l dgiwl dgiwl ,ixnb
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"ìò" :øîàc¯"ìò" éîð àëä ?éàî ,Ceîña¯,Ceîña §¨©©§¨©¨¨©¦©§¨

íúä äî ,"çaænä ìò"c àéîec "íéöòä ìò" :àîìc Bà¦§¨©¨¥¦§¨§©©¦§¥©©¨¨
"ìò"¯¯ "ìò" éîð àëä óà ,Lnî.e÷éz ?Lnî ©©¨©¨¨©¦©©¨¥

äðùîBèeòéî ,ïBøOò .Baeø úà ákòî Bèeòéî ,õîBwä©¤¦§©¥¤¦¨¦
,ïîMä .Baeø úà ákòî Bèeòéî ,ïéiä .Baeø úà ákòî§©¥¤©©¦¦§©¥¤©¤¤
úà äæ ïéákòî ïîMäå úìBqä .Baeø úà ákòî Bèeòéî¦§©¥¤©¤§©¤¤§©§¦¤¤

.äæ úà äæ ïéákòî äðBáläå õîBwä .äæàøîâéàî ¤©¤§©§¨§©§¦¤¤¤©
ïBøOò .éðîéæ éøz "Böî÷ àìî" :àø÷ øîà ?àîòè©§¨¨©§¨§Ÿª§§¥¦§¥¦¨
:àø÷ øîà ?àîòè éàî ,Baeø úà ákòî Bèeòéî¦§©¥¤©©§¨¨©§¨

"dúìqî"¯Bèeòéî ïéiä .äìeñt àeäL ìk äøñç íàL ¦¨§¨¤¦¨§¨¨¤§¨©©¦¦
¯ Baeø úà ákòîúà ákòî Bèeòéî ïîMä ."äëk" §©¥¤¨¨©¤¤¦§©¥¤

íéëñð úçðîc ;Baeø¯äáãð úçðîe ,"äëk"¯øîà §¦§©§¨¦¨¨¦§©§¨¨¨©
"dðîMîe" àø÷¯àeäL ìk øñç íàL¯ïîMä .äìeñt §¨¦©§¨¤¦¨¥¨¤§¨©¤¤

äæ úà äæ ïéákòî úìBqäå¯,"dðîMîe dúìqî" §©¤§©§¦¤¤¤¦¨§¨¦©§¨
äæ úà äæ ïéákòî äðBáläå õîBwä ."dðîMîe dNøbî"¦¦§¨¦©§¨©¤§©§¨§©§¦¤¤¤

¯ìò øLà äðBálä ìk úàå" ,"dúðBáì ìk ìò"©¨§¨¨§¤¨©§¨£¤©
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áäfä¯.Bæ úà Bæ úBákòîàøîâíBé éøéòN éðL ©¨¨§©§¤§¥§¦¥
äæ úà äæ ïéákòî íéøetkä¯úøöò éNáë éðL .äweç ©¦¦§©§¦¤¤¤¨§¥¦§¥£¤¤

äæ úà äæ ïéákòî¯úBlç ézL .äéåä¯éðL .äéåä §©§¦¤¤¤£¨¨§¥©£¨¨§¥
¯ ïéøãñïéëéæá éðL .äweç¯ïéëéæaäå ïéøãqä .äweç¯ §¨¦¨§¥¨¦¦¨©§¨¦§©¨¦¦

øéæpaL íéðéî éðL .äweç¯ìL ."äNòé ïk" :áéúëcäL ¨§¥¦¦¤©¨¦¦§¦¥©£¤§¨
äøtaL¯äãBzaL äòaøà .äweç¯,øéæðì L÷úéàc ¤©¨¨¨©§¨¨¤©¨§¦§©§¨¦

"åéîìL" :øî øîàå ,"åéîìL úãBz çáæ ìò" :áéúëc¯ ¦§¦©¤©©§¨¨§¨©¨§¨¨
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zegpn(iyily meil)

áéúk 'íéöòä ìò'c.ynn 'mivrd lr' ernynyCì éòaéz ék± §©¨¥¦§¦¦¦¨¥¨
,wtzqdl jl yiy dn `l`øîàc ïàîc àaélàle`y `a` itl ± ©¦¨§©§¨©

aezkd z` yxtny'ìò'ezpeeky,éàî ,Ceîñamixa` zgpd m`d ©§¨©
.`l e` die`x daxwdl aygp mivrl jenq

m`d ,md wtqd iccveénð àëäaezkd z` yxtp o`k mb ±ìò' ¨¨©¦©
'mivrd,Ceîña.die`x daxwd ef ixd `linneàîìc Bà[ile`-] §¨¦§¨

aezkd xe`ia'íéöòä ìò''jenq'a epi``l` ,zenewnd lka enk ©¨¥¦
'çaænä ìò'c àéîeclr' weqtd seqa xn`py dnl dnec eyexit - §¨§©©¦§¥©

,'gafndíúä äîeyexit i`ce ['gafnd lr' aezka-] my enk ±'ìò' ¨¨¨©
Lnîjenq dxhwd jiiy `l ixdy ,el jenq `le gafnd iab lr - ©¨

,gafnlénð àëä óàeyexit ['mivrd lr'-] o`k mb ±Lnî 'ìò'- ©¨¨©¦©©¨
.mdl jenq `le mivrd iab lr,e÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz ¥

.dhytp

äðùî

:carica s` dgpn oaxwa miakrnd mixaca dpc epizpynõîBwä©¤
,dgpnd lyBaeø úà ákòî Bèeòéî`le eaex z` xihwd m` - ¦§©¥¤

.dleqt dgpnd ,elek z`ïBøOòxzeia ohwd xeriyd `edy zleq ¦¨
xqg m` ,dgpnlBèeòéîdf ixd ,`edy lk elit`úà ákòî ¦§©¥¤

Baeø.dleqt dgpnde,ïéiä,oaxwd mr mi`ad mikqpd ,xnelk ©©¦
,yakl oidd ziriaxe li`l oidd ziyilye xtl oidd ivg mxeriye

xqg m`Bèeòéî`edy lk elit`,df ixdBaeø úà ákòî ¦§©¥¤
.milqtp mikqpdeïîMäxeriyk exeriyy mikqp zgpna ozipd ©¤¤

cg` bel exeriyy dacp zgpna ozipd onyd oke ,lirl xkfpd oiid
xqg m` ,oexyrlBèeòéîdf ixd ,`edy lk elit`úà ákòî ¦§©¥¤

Baeø.dleqt dgpndeïîMäå úìBqädgpn lyúà äæ ïéákòî ©¤§©¤¤§©§¦¤¤
,äæ.llk `iad `l eli`k aygp ,mdn cg` xqg m`eõîBwä ¤©¤

,äæ úà äæ ïéákòî äðBáläåeli`k mdn cg` xihwd `l m`e §©§¨§©§¦¤¤¤
.llk xihwd `l

àøîâ
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¯"ízç÷ìe"¯Bì Lé ìáà ,Bì ïéàL àlà eðL àì :àáø øa ïðç áø øîà .änz äçé÷ì¯ §©§¤§¦¨©¨¨©©¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¥£¨¥
ïéNBò ïéà íäî íéðLe úBøét ïéNBò ïäî íéðL ,áìelaL ïéðéî äòaøà :éáéúéî .ïéákòî ïéà¥§©§¦¥¦¥©§¨¨¦¦¤©¨§©¦¥¤¦¥§©¦¥¤¥¦

ì ïé÷e÷æ eéäé úBøét ïéNBòä ;úBøét,úBøét ïéNBòì ïé÷e÷æ eéäé úBøét ïéNBò ïéàLå ,ïéNBò ïéàL ¥¨¦¥¦§§¦§¤¥¦§¤¥¦¥¦§§¦¨¦¥
äàöøäa ìàøNé ïëå ;úçà äãeâàa ïlek eäiL ãò ïäa BúáBç éãé àöBé íãà ïéàå¯ãò §¥¨¨¥§¥¨¨¤©¤§¨©£¨©©§¥¦§¨¥§©§¨¨©
!"dãñé õøà ìò Búãâàå åéúBìòî íéîLa äðBaä" :øîàpL ,úçà äãeâàa ïlek eäiL¯éàpz ¤§¨©£¨©©¤¤¡©©¤©¨©¦©£¨©£ª¨©¤¤§¨¨©¨¥

ãeâà BðéàL ïéa ãeâà ïéa áìeì :àéðúc ,àéä¯ãeâà :øîBà äãeäé éaø ;øLk¯BðéàL ,øLk ¦§©§¨¨¥¨¥¤¥¨¨¥©¦§¨¥¨¨¥¤¥
ãeâà¯äãeâàa ïläl äî ,áBæà úceâàî äçé÷ äçé÷ øîb ?äãeäé éaøc àîòè éàî .ìeñt¯.äãeâàa ïàk óà¯éøîb àì ?ïðaøå ¨¨©©§¨§©¦§¨¨©¦¨¦¨¥£©¥©§©¨©£¨©¨©£¨§©¨©¨¨§¦

Bãâà àì íàå ,BãâBàì äåöî áìeì :àéðúc àä àìæà ïàîk .äçé÷ äçé÷¯?øLk éànà Bãâà àì ,äãeäé éaøk éà ?ïàîk ,øLk ¦¨¦¨§©¨§¨¨§©§¨¨¦§¨§§§¦Ÿ£¨¨¥§©¦§©¦§¨Ÿ£¨©©¨¥
?äåöî éàî ,ïðaø éà¯Bæ úà Bæ úBákòî äøtaL úBàfä òáL ."eäåðàå éìà äæ" íeMî ?äåöî éàîe ,ïðaø íìBòì¯òáL .äweç ¦©¨©©¦§¨§¨©¨©©¦§¨¦¤¥¦§©§¥¤©©¨¤©¨¨§©§¤¨¤©

íéøetkä íBéc ;Bæ úà Bæ úBákòî úëBøtä ìòLå áäfä çaæî ìòLå íécaä ïéa ìòL úBàfä¯çeLî ïäk øôc ,äweç áéúk ©¨¤©¥©©¦§¤©¦§©©¨¨§¤©©¨¤§©§¤§©¦¦§¦¨§©Ÿ¥¨©
äøæ äãBáò éøéòNãå øeaéö ìL øác íìòä øôãe¯,úBàfäa ìBtëì ?øîBì ãeîìz äî "øôì äNò øLàk øtì äNòå" :àéðúãk §©¤§¥¨¨¤¦§¦§¦¥£¨¨¨¦§©§¨§¨¨©¨©£¤¨¨§©©©§©¦§©©¨
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`oifgeקיח mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

íåìë äùò àì ïäî [úçà] øñéç íàù`ed zkxtc dray ozn `l` il oi` -

ikde ,rxevnc d`fdae dnec` dxt oebk ,mewn lka oiakrn ray ozn ody ,eakirc

xqig m`y adfd gafna zeaxl oipn .(` ,n) "i`ny zia" wxta migafa dl yxtn

`zrnya opixn`ck ,oiakrn `l oevigd gafnc zepzn rax` x`yc ab lr s` ,lqt

"xtke" "xtke" :(a ,c) oixcdpqc `ziinw

mizy elit`e zepzn yly elit` - "xtke"

zg` elit`e?,"dyri ok" :xnel cenlz

`xwc diyixn .eakriy eizeiyr lk opiaxn

(`l`) opiyxc (`d dyre) "xtl dyre"

zhigyae .mixetkd mei xt zeaxl - "xtl"

i`nl :jixt "i`ny zia" wxta miycw

`zklid?dweg ,`hiyt - akrl `nip i`

mixiy zkityl :mzd dl ipyne !da aizk

ilin cere ,mixetkd mei xta iaizk `lc

xt zeaxl - "xtl dyr xy`k" .`ziipxg`

.lqt eizepznn zg` xqig m`y ,giyn odk

ly dxf dcear ixiry zeaxl - "z`hgd"

ike" :"jl gly" zyxta aizkck ,xeaiv

mixiry oze`e ,xacn dxf dceara 'ebe "ebyz

,adfd gafn lre zkxtd lr diifd oiperh

zeaxl "z`hg" i`dc mipdk zxeza opiyxcc

.dxf dcear ixiryäøôã úåàæä`ly -

."`id z`hg" dia aizkc ,zeleqt onyl

úåðååëî àìùly egzt cbpk oeek `ly -

."gkp l`"e "dweg" da aizkc ,zeleqt lkid

íéðôáùågiyn odk xte mixetkd meic oebk -

.dxf dcear ixirye xac mlrd xte

òøåöîáùå.rxevn ly onyn xepwp xrya -

úåìåñô ïîùì àìù.edpip z`hg miptay -

`ly ,xizdl dl miwen dinwl rxevn ly

.miycwa exiykdl daeg myl el elràìù
úåðååëî`lc ,zexyk axrnl gxfn oia -

."gkp l`" eda aizkïðáø àä äãåäé éáø àä
.dl yxtn `zlinc `tiqa -úøë ùåðò-

icin `vi `l ezxtk `iad `ly onf lkc

(yi`) yi`" :`ipzc ,i`xwn ol `wtp .ez`neh

- (hi xacna) "`hgzi `le `nhi xy`

`ed mi`nh oze`n m` ,xnelk ,minca

- ycwnl qpkpe ,m`iad `le minc oikixvy

`hgzp `l e` ,minca xne` dz` ."dzxkpe"

wxef `l dcp in" :xne` `edyk !dcp ina

cenlz dn `d ,oixen` min ixd - "eilr

z` `iadl ,minca - "`hgzi `le" xnel

,mei leah xnel jixv oi`e .dxtk xqegnd

lk x`ye ,"ea ez`neh cer"n mzd ol `wtpc

.oiaiigy oi`nhdíéðôì åñðëðù ïéøåäèå
ïúöéçîîzqixc mewn dn` dxyr zg` -

.l`xyi ilbx'åë ìëéäì.my eqpkp m` -

íéòáøàá`ai l`e" :aizkc meyn ,zekn -

.(fh `xwie) 'ebe "ycwd l` zr lkaúéáî
úëøôìipt l`e" .oex` myy miptle iptl -

jldy `l` ,zkxtl zian epiid inp "zxtkd

.mirax`a .oex`d iptl crúøåôëä éðô ìà.dzina - oex`d iptl cr jldy -àéòáîz`ia zryne ,lkid jxc `l` myl qpkp `lc ,zkxtl zian llka lkid `d -

!zewlna dil mw lkidàì éîð åàì.`kil inp e`l elit` -ùã÷ä ïéá.lkid epiid -àéòáî úøôëä éðô ìàdzin aiiginc -?zkxtl zian qpkpy dryn `d

!zxtkd ipt zkxtl zian llka yie ,dzin aiiginùôåùî êøã éèåòîì`le ,qpkpe oetva e` mexca gzt dyre miptle iptl ly dnegd xzgy ,"yaeyn" oebk -

.zxtk ly igxfn mipt l` mipt ediy opira "ipt l`"c ,aiigin `l - oiccvl jlde oeqkl`a ccive gzta qpkp ,inp i` .axrnl eipt `diy gxfnay gzta qpkp

."ea dayp" :(n ediryi) aizke ,[e"h zeny ,"ztyp"] "dtyp" (bi ediryi) aizkc ,oitlgzn z"iae `"itc ,"yaeyn" enk - "yteyn"áà äðá äæcnlne a` dyiwd -

.opax `d dcedi iax `d :lirl oxn`c i`dl yxtn `zyde ."dncw" aizk "ipt" i`dac ikid ik ,od micwc dxezay "ipt" lklúøôëä éðô ìà øîàã äãåäé éáøì
à÷åã,`wec e`l "gkp l`" inp ikd - `wec e`l "ipt l`"cn ,opaxle .zeleqt zepeekn `ly jkld ,`wec "gkep l`" inp ikd - `wec e`l zkxtl ziane ,dzinac -

.zexyk jkldà÷åã éîð ìò`wec ied in mixetkd meic "zxtkd ipt lr" ,xnelk .dinza -?zkqna opixn`c ,zxtke oex` ied `lc ipy ycwn ,`ed `wec i`c

dfn `lc inp ikd ,efpb ediy`ic (a ,ap) `nei?!dfnc (my) `nei zkqna opixn` `deùã÷ì ùãå÷îä íå÷î.oex` `kil elit` ,dfn oex`d mewn lr .oex` -
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ìëéäì`xza wxta opzc `dn ,evptln aeh mei epiax axd dywd Ð mirax`a elek

cg` ,ea oifge` [dyly] myl zegzydl qpkp lecb odky onfa :(a ,bl) cinzc

,`vie deegzyde qpkp zkextd el diabd ,'ek zeaeh mipa`a cg`e el`nyn cg`e epinin

epiax uxize !exy [lkidl] (miycwd iycw zial) `nl` .e`vie eegzyde mipdkd eig` eqpkp

.iax itn .`id dcear jxev d`eegzydc ,mz

éèåòîìwetiz :xn`z m`e Ð yteyn jxc

rnync ,"`ai l`e" aizkcn dil

,fi) zereayc ipy wxta opihrnnck ,d`ia jxc

mzd :xnel yie !lkidl oibb jxc qpkpy `nh (a

jxc qpkpyl ,`kd la` .ixii` dxwzd zgityk

eid eay miycwd iycw zia ziilra didy lel

d`ia jxc Ð zeaiza mipne`d z` oilylyn

,`edqxhpewa yxity enk ,inp i` .dyrp jklc

dyre miptle iptly dnegd z` xzgy :o`k

gzta qpkp `le ,qpkpe oetva e` mexca gzt

yxit cere .axrnl eipt eidiy gxfnay

ccve gxfn gzta qpkp ,inp i` :qxhpewa

"iptl"c ,aiigin `l oiccva jlde oeqkl`a

.zxetk ly miigxfn ipt l` eipt ediy ,opira

yxtn (a ,at) "zeaexrzd" wxta migafa la`

didy lel jxc oebk Ð yteyn jxc (zetqezd)

edfi`" seqa opixn`ck ,zxtkd zia ixeg`

epiax axde .xaxtl mipy :(a ,dp my) "onewn

wxt seqc `iddn dywd y"pilxe`n awri

,miptl qpkpy mc iab (a ,at my) "zaexrzd"

!"zinipt" xn`i l`e "ycwd l`" xn`i :opixn`c

:jixte .yteyn jxcl `l` dkxvp `l :ipyne

jxc opihrnn `nl` ,dia aizk d`ad `de

oia wlgl yie !d`ad dia aizkcn yteyn

.iax itn .mc` seb z`adl mc z`ad

dray

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

úBðznä ïî úçà øqéç íàL¯eðz .íeìk äNò àì ¤¦¦¥©©¦©©¨Ÿ¨¨§¨
ì àlL ïéa ,ïàNòL äøtaL úBàfä òáL :ïðaøïéa ,ïîL ©¨©¤©©¨¤©¨¨¤£¨¨¥¤Ÿ¦§¨¥

ãòBî ìäBà éðt çëð ìà úBðeeëî àlL¯;úBìeñt ¤Ÿ§¨¤Ÿ©§¥¤¥§
ì àlL ,òøBönaLå íéðôaLåïîL¯àlL ,úBìeñt §¤¦§¦§¤©§¨¤Ÿ¦§¨§¤Ÿ

úBðeeëî¯¯ .úBøLkì àlL :äøô éab àéðúäåïîL¯ §¨§¥§¨©§¨©¥¨¨¤Ÿ¦§¨
úBðeeëî àlL ,úBìeñt¯àì ,àcñç áø øîà !úBøLk §¤Ÿ§¨§¥£©©¦§¨¨

äøtë éøqeçî :àéðúc .ïðaø àä ,äãeäé éaø àä :àéL÷©§¨¨©¦§¨¨©¨©§©§¨§§¥©¨¨
ââBLa äøæòì eñðëpL¯ãéæîa ,úàhç áéiç¯Leðò ¤¦§§©£¨¨§¥©¨©¨§¥¦¨

éøö ïéàå ,úøk.íéàîhä ìk øàLe íBé ìeáè øîBì C ¨¥§¥¨¦©§§¨¨©§¥¦
Blek ìëéäì ,ïúvéçnî íéðôì eñðëpL íéøBäèe¯ §¦¤¦§§¦§¦¦§¦¨¨©¥¨

úøtkä éðt ìà úëøtì úéaî ,íéòaøàa¯éaø .äúéîa §©§¨¦¦¥©¨Ÿ¤¤§¥©©Ÿ¤§¦¨©¦
úëøtì úéaîe Blek ìëéä ìk :øîBà äãeäé¯,íéòaøàa §¨¥¨¥¨¦¥©¨Ÿ¤§©§¨¦

úøtkä éðt ìàå¯éàäa ?éâìtéî à÷ éàîa .äúéîa §¤§¥©©Ÿ¤§¦¨§©¨¦©§¦§©
éçà ïøäà ìà øac äLî ìà 'ä øîàiå" :àø÷ìàå E §¨©Ÿ¤¤¤©¥¤©£Ÿ¨¦§©

úøtkä éðt ìà úëøtì úéaî Lãwä ìà úò ìëa àBáé̈§¨¥¤©Ÿ¤¦¥©¨Ÿ¤¤§¥©©Ÿ¤
LãBwä ìà :éøáñ ïðaø ,"úeîé àìå ïBøàä ìò øLà¯ £¤©¨¨§Ÿ¨©¨©¨§¦¤©¤

úøtkä éðt ìàå úëøtì úéaî ,àáé àìa¯;úeîé àìa §Ÿ¨Ÿ¦¥©¨Ÿ¤§¤§¥©©Ÿ¤§Ÿ¨
:øáñ äãeäé éaøåúëøtì úéaîe LãBwä ìà¯,àáé àìa §©¦§¨¨©¤©¤¦¥©¨Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ
úøtkä éðt ìàå¯éà ?ïðaøc àîòè éàî .úeîé àìa §¤§¥©©Ÿ¤§Ÿ¨©©§¨§©¨©¦

äãeäé éaø øîà÷ãk Czòã à÷ìñ¯ìà àðîçø áBzëì ¨§¨©§¨¦§¨¨©©¦§¨¦§©£¨¨¤
àðàå ,úëøtì úéaî éòa àìå ,úøtkä éðt ìàå LãBwä©¤§¤§¥©©Ÿ¤§¨¨¥¦¥©¨Ÿ¤©£¨
òîL ?éì änì àðîçø áúëc úëøtä úéaî !?àéòaî úëøtì úéaî ,áéiçéî ìëéä :àðéîà̈¦¨¥¨¦©©¦¥©¨Ÿ¤¦¨£¨¦¥©¨Ÿ¤¦§©©£¨¨¨¨¦§©

.äúéîa dpéî¯:àðéîà äåä ,úëøtì úéaî áúk àìå LãBwä ìà àðîçø áúk éà :äãeäé éaøå ¦¨§¦¨§©¦§¨¦¨©©£¨¨¤©¤§Ÿ¨©¦¥©¨Ÿ¤£¨¨¦¨
¯ LãB÷ éàîìëéä ìáà ,úëøtì úéaî¯¯ .àì éîð åàììëéäc ,zøîà úéöî àì àeää :ïðaøå ©¤¦¥©¨Ÿ¤£¨¥¨¨©¦¨§©¨©©¨¨¥¨§©§§¥¨

éaøå ."íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå" :øîàpL ,"LãB÷" éø÷éà Blek¦§¦¤¤¤¡©§¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦§©¦
ïðaø éøîà à÷ãk Czòc à÷ìñ éà ?àîòè éàî äãeäé¯úéaîe LãBwä ìà àðîçø áBzëì §¨©©§¨¦¨§¨©§¨¦§¨¨§¦©¨©¦§©£¨¨¤©¤¦¥

úøtkä éðt ìà ,äúéîa úëBøtì úéaî :àðéîà àðàå ,úøtkä éðt ìà éòa àìå ,úëøtì©¨Ÿ¤§¨¨¥¤§¥©©Ÿ¤©£¨¨¦¨¦¥©¨¤§¦¨¤§¥©©Ÿ¤
änì àðîçø áúëc úøtkä éðt ìà !?àéòaéî¯ úøtkä éðt ìà :dpéî òîL ?éì,äúéîa ¦¨£¨¤§¥©©Ÿ¤¦§©©£¨¨¨¨¦§©¦¨¤§¥©©Ÿ¤§¦¨

úëøtì úéaî¯.äøäæàa¯éøö àìc éîð éëä :ïðaøåúøtkä éðt ìà àðîçø áúëc éàäå ,C ¦¥©¨Ÿ¤§©§¨¨§©¨©¨¦©¦§¨§¦§©¦§©©£¨¨¤§¥©©Ÿ¤
¯"äîã÷ úøtkä éðt ìà" :á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðúãk ,LteLî Cøc éèeòîì¯äða äæ §©¥¤¤§¨¦§¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¤§¥©©Ÿ¤¥§¨¤¨¨

¯ .íéã÷ éðt àlà Bðéà "éðt" øîàpL íB÷î ìk ,áàéàî ,"éðt" :àø÷ àîéì :äãeäé éaøå ¨¨¨¤¤¡©§¥¥¤¨§¥¨¦§©¦§¨¥¨§¨§¥©
.à÷åc "ìà" :dpéî òîL ?"ìà"¯¯ .à÷åc åàì "ìà" :ïðaøåéðt ìà" :øîàc äãeäé éaøå ¤§©¦¨¤©§¨§©¨©¤¨©§¨§©¦§¨§¨©¤§¥

à÷åc "úøtkä¯.à÷åc éîð "çëð ìà äfäå"¯à÷åc åàì íúäcî ,ïðaøå¯åàì éîð àëä ©©Ÿ¤©§¨§¦¨¤Ÿ©©¦©§¨§©¨©¦§¨¨¨©§¨¨¨©¦¨
é÷úî .à÷åcà÷åc "ìà"cî äãeäé éaøì :óñBé áø dì ó¯àlà ;à÷åc éîð ["ìò"] ("çëð ìà") ©§¨©§¦¨©¥§©¦§¨¦§¤©§¨¤Ÿ©©©¦©§¨¤¨

øîà ,àleò øa äaø øîà ?úBàfä ãéáò àìc éîð éëä ,úøBtëå ïBøà eåä àìc éðL Lc÷îc§¦§¨¥¦§¨¨¨§©¤¨¦©¦§¨¨¥©¨£©©¨©¨¨©
"Lãwä Lc÷î úà øtëå" :àø÷¯,ïðaø àäå àä :øîà àáø .LãBwì Lce÷îä íB÷î §¨§¦¥¤¦§©©Ÿ¤¨©§¨©¤¨¨£©¨§¨©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zegpn(iyily meil)

.íeìk äNò àì úBðznä ïî úçà øqéç íàL¤¦¦©©©¦©©¨Ÿ¨¨§
,ïðaø eðzäøtaL úBàfä òáL,dnec`dïàNòLoze` dfdy ±ïéa ¨©¨¨¤©©¨¤©¨¨¤£¨¨¥
ì àlL(ãòBî ìäBà éðt çëð ìà) úBðeeëî àlL ïéa ïîLlen l` ¤Ÿ¦§¨¥¤Ÿ§¨¤Ÿ©§¥¤¥

,cren lde` gzt.úBìeñtmya dxeza dpekn dxty oeik ,mrhde §
opi`y ze`fde .dnyl `ly zaygna zlqtp z`hge ,'z`hg'

dxt zyxta xn`py meyn ,zeleqt zepeekn(c hi xacna)zefdl yiy
cnll ,'dweg' oeyl mb my xn`pe ,cren ld` ipt gkp l` mcd z`

.carica elit` akrn dxta xn`pd lky
åze`fdze`hgd mc lyå ,íéðôaLze`fdonyd lyòøBönaL, §¤¦§¦§¤©§¨

oze` dfdyì àlL.úBìeñt ïîLzeleqt ze`hgd mc ly ze`fd ¤Ÿ¦§¨§
onyd ze`fd la` .dnyl `ly mileqty z`hg zepaxw oick
myl milral elr `ly df oiprl wx zeleqt ,onyl `ly rxevnay

.miycw zlik`a xeq`e oiicr xdhp `l rxevnde ,daeg
e,úBðeeëî àlLoia cbpk oze` dfd `ly miptay ze`fd xnelk ¤Ÿ§¨

,miycwd ycew zia cbpk oze` dfd `ly rxevn lye ,micad
úBøLklr dywn `xnbd .akrl weqt oda xn`p `ly oeik §¥

:zepeekn `ly ze`fd dnec` dxta dlqty `ziixadéab ,àéðúäå§¨©§¨©¥
äøtdfd m`y dnec`ì àlLúBìeñt ïîLze`fd la`àlL ¨¨¤Ÿ¦§¨§¤Ÿ

.úBøLk úBðeeëî:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì àcñç áø øîà §¨§¥¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨
zhiya `id zepeekn opi`y ze`fd zlqetd `ziixad -,äãeäé éaø©¦§¨

àäzhiya `id dxiykny `ziixade -.ïðaø ¨©¨¨
:minkge dcedi iax zwelgn z` zx`an `xnbd,àéðúcéøqeçî §©§¨§§¥

äøtëzepaxwd z` e`iad `l j` oyny aixrde elahy mi`nh ± ©¨¨
,rxevne zclei dafe af oebk ,mzxtkl,äøæòì eñðëpLqpkp m` ¤¦§§¨£¨¨

,úàhç áéiç ââBLaqpkp m`eéøö ïéàå .úøk Leðò ãéæîaøîBì C §¥©¨©¨§¥¦¨¨¥§¥¨¦©
y xacd heyte ±íBé ìeáèeyny aixrd `le lahy `nh ±øàLe §§¨

íéàîhä ìkdxfrl bbeya mzqipk lr z`hg miaiigy ,jk mpic mb ¨©§¥¦
.cifna dqipka zxke,ïúvéçnî íéðôì eñðëpL íéøBäèexnelk §¦¤¦§§¦§¦¦§¦¨¨

oda cenrl l`xyil exizdy zen`d xyr zg`l xarn eqpkp
eqpkp m` ,axrnl gxfnn mkxca ekiynde ,dxfra,ìëéäìm` s` ©¥¨

z` exarBlekmpic ,zkextd cr eribdeíéòaøàam`e .zewln §©§¨¦
eqpkpúëøtì úéaîlke ,oex`d myy miycwd ycew epiidc ,miptle ¦¥©¨Ÿ¤

cr eribde ekiynd m`y oky'úøtkä éðt ìà',oex`d len epiidc ¤§¥©©Ÿ¤
mpic,äúéîa.minkg zhiy efBlek ìëéä ìk øîBà äãeäé éaø §¦¨©¦§¨¥¨¥¨

úëøtì úéaîeepic my qpkpdíéòaøàa,zewlnä éðt ìàåúøtk ¦¥©¨Ÿ¤§©§¨¦§¤§¥©©Ÿ¤
epic oex`d iptl cr xzei cer axwznd la` ±.äúéîa§¦¨

:`xnbd zx`anéâìôéî à÷ éàîa,el`d mi`pzd miwleg dna ± §©¨¦§§¦
àø÷ éàäaxn`p ,dfd weqta ±(a fh `xwie)øac äLî ìà 'ä øîàiå' §©§¨©Ÿ¤¤Ÿ¤©¥

éçà ïøäà ìàìà úëBøtì úéaî Lãwä ìà úò ìëá àáé ìàå E ¤©£Ÿ¨¦§©¨Ÿ§¨¥¤©Ÿ¤¦¥©¨¤¤
,'úeîé àìå ïBøàä ìò øLà úøBtkä éðte`l xeqi`a gzet weqtd §¥©©¤£¤©¨¨§Ÿ¨

`edy zxetkd ipt l` dqipk xeqi`a miiqne ,ycewd l` `ai `ly
wlg dfi`l mi`pzd ewlgpe ,'zkextl zian' xkfp mdipia .dzina

y epiide .jiiy `ed weqtd ly,éøáñ ïðaøqpkpdàìa LãBwä ìà ©¨¨¨§¦¤©¤§Ÿ
,àáéqpkpde ,zewln aiig xnelkúøtkä éðt ìàå úëøtì úéaî ¨Ÿ¦¥©¨Ÿ¤§¤§¥©©Ÿ¤

.úeîé àìaweqtd seql zkiiy 'zkextl zian'l dqipkd ,mzhiyl §Ÿ¨
.dzin aeig epiidcøáñ äãeäé éaøåqpkpdLãBwä ìà[lkidl-] §©¦§¨¨©¤©¤

elúëøtì úéaîepic ,[miycwd ycew-],àáé àìa,zewlna xnelk ¦¥©¨Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ
zligzl zkiiy zkextl zianl dqipk dcedi iax zrcly iptn

.weqtdúeîé àìa úøtkä éðt ìàåepic oex`d len qpkpd wxe ± §¤§¥©©Ÿ¤§Ÿ¨
.dzina

:`xnbd zl`ey .miwlegd ly mnrh z` zx`an `xnbdéàî©
ïðaøc eäééîòèk exn` `ly:`xnbd daiyn .dcedi iaxà÷ìñ éà ©§©§§©¨¨¦¨§¨

,äãeäé éaø øîà÷ãk Czòcoey`xd wlgl jiiy 'zkextl ziane'y ©§¨¦§¨¨©©¦§¨
,e`l xeqi`a `edy weqtd lyàðîçø áBzëìdxezd dzid ± ¦§©£¨¨

zr lka `ai l`e' zazekúøtkä éðt ìàå ,Lãwä ìà'zEni `le §©¨Ÿ§¨¥¤©Ÿ¤§¤§¥©©Ÿ¤§Ÿ¨
éòa àìållk aezkl jxev oi`e ±àðéîà àðàå ,'úëøtì úéaî'± §Ÿ¨¥¦¥©¨Ÿ¤©£¨¨¦¨

d lr m`y invrn oia` ip`eáéiçéî ìëéä,zewlnúëøtì úéaî ¥¨¦©©¦¥©¨Ÿ¤
àéòaîzkextl zian l` qpkpy mcew ixdy ,zewln aiigy i`cea ± ¦©§¨

jk m`e ,ezqipk lr zewln aiigzde lkida did xak'úëøtì úéaî'¦¥©¨Ÿ¤
dpéî òîL .éì änì àðîçø áúëc'zkextl ziane'y dfn gken - §¨©©£¨¨¨¨¦§©¦¨
wqery weqtd ly ipyd ewlgl jiiy.äúéîa§¦¨

:`xnbd dywnäãeäé éaøå:`xnbd zvxzn .ef dprh lr dpri dn §©¦§¨
àðîçø áúk éàwx dxeza aezk did m` ±áúk àìå 'LãBwä ìà' ¦¨©©£¨¨¤©¤§Ÿ¨©

àðéîà äåä ,'úëøtì úéaî'yxtn weqtdy xnel dreh iziid ± ¦¥©¨Ÿ¤£¨¨¦¨
éàî`ed dn -úëøtì úéaî 'LãB÷',e`l xeqi` yi myeìáà ©¤¦¥©¨Ÿ¤£¨
ìëéäe 'ycew' `xwp epi`àì énð åàìokl ,didi `l e`l elit`e ± ¥¨¨©¦Ÿ

`ed 'ycew'y epcnll ick zkextl zian aezkl dxezd dkxved
.zewln miaiig lkidl dqipk lr mbe lkidd

:`xnbd zx`anïðaøåitl ,dcedi iax zaeyz z` milawn mpi` §©¨¨
yúøîà úéöî àì àeääzerhl mewn yiy xnel xyt` i` ± ©Ÿ¨¥¨§©

oeik ,'ycew' `xwp epi` lkidyøîàpL ,LãB÷ éøwéà Blek ìëéäc§¥¨¦§¥¤¤¤¡©
(bl ek zeny),'íéLãwä Lã÷ ïéáe LãBwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå'§¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤¥©¤¥Ÿ¤©¢¨¦

yi lkidl dqipkay epiid ,'ycewd l` zr lka `ai l`e' aezk m`e
.e`l

:`xnbd zl`eydéîòè éàî äãeäé éaøå.minkgk xn` `ly §©¦§¨©©§¥
:`xnbd daiynïðaø éøîà à÷ãk Czòc à÷ìñ éàziane'y ¦¨§¨©§¨¦§¨¨§¦©¨¨

wqery weqtd ly ipyd wlgl jiiy 'zkextl,dzin aeigaáBzëì¦§
àðîçøzr lka `ai l`e'úëøtì úéaîe ,Lãwä ìà,'zEni `le ©£¨¨§©¨Ÿ§¨¥¤©Ÿ¤¦¥©¨Ÿ¤§Ÿ¨
éòa àìållk aezkl jxev oi`e ±àðéîà àðàå ,'úøtkä éðt ìà'± §Ÿ¨¥¤§¥©©Ÿ¤©£¨¨¦¨

l` dqipka m`y invrn oia` ip`eúëBøtì úéaîepic,äúéîa ¦¥©¨¤§¦¨
dqipkaàéòaéî úøtkä éðt ìàmcew ixdy ,dzin aiigy i`cea ± ¤§¥©©Ÿ¤¦©§¨

lr dzin aiigzde zkextl zian did xak zxetkd ipt l` qpkpy
,jk m`e ,myl dqipk,éì änì àðîçø áúëc 'úøtkä éðt ìà'¤§¥©©Ÿ¤§¨©©£¨¨¨¨¦

dpéî òîLn `l` ±cr dqipkay ,dfn gkeúøtkä éðt ìàepic §©¦¨¤§¥©©Ÿ¤
,äúéîadqipka la`úëøtì úéaîwx df ixd calaäøäæàa± §¦¨¦¥©¨Ÿ¤§©§¨¨

.e`l xeqi`a
:`xnbd zl`eyïðaøå:`xnbd daiyn .dcedi iax zprhl epri dn §©¨¨

énð éëäoekp mpn` ±éøö àìcC,'zxetkd ipt l`' aezkléàäå ¨¦©¦§Ÿ¨¦§©
àðîçø áúëcdxeza aezky dne ±,'úøtkä éðt ìà'ickéèeòîì §¨©©£¨¨¤§¥©©Ÿ¤§©¥

a miycwd ycwl qpkpd z` dzin aeign xehtl ±LteLî Cøc¤¤§¨
oeeikl gxfnay gztdn dlibxd jxca qpkp `ly xnelk ,[yaeyn-]
mexca gzt dyre miycwd ycw zneg z` uxty oebk `l` ,axrn

.myn qpkpe ,oetva e`éác àðúãkeyxcn ziaa `pzd dpyy enk ± ¦§¨¨§¥
ly,á÷òé ïa øæòéìà éaømixetkd mei zceara dxeza xn`p`xwie) ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

(ci fh[xtd mcn] FrAv`a dGde','äîã÷ úøtkä éðt [ìò] (ìà) §¦¨§¤§¨©§¥©©Ÿ¤¥§¨
lry ieqikd `id] zxetkd ly igxfnd cvd len dfn `edy xnelk

,[oex`dáà äða äæy cenll yi o`kn -íB÷î ìkdxezaøîàpL ¤¨¨¨¨¨¤¤¡©
,íéã÷ éðt àlà Bðéà 'éðt'xn`p m` okle .gxfnd len xnelk §¥¥¤¨§¥¨¦

oeeikl gxfnn qpkpy dpeekd ,dzin aiig zxetkd ipt l` qpkpdy
gzt el gzt `ed m`e .zxetkd ly igxfnd cvd len l` eipte axrn

epi` cvd on qpkpe.jk lr dzin aiig
:`xnbd dywnäãeäé éaøåjxca qpkpd z` hrnl cnli `ed oipn §©¦§¨

iax mb :`xnbd zvxzn .xzein epi` weqtd eixacl `ld ,yteyn
z`f cnll ick la` ,xeht yteyn jxca qpkpdy dcen dcediàîéì¥¨

'éðt' àø÷,'zeni `le zxetkd ipt' wx aezkz dxezdy witqn ±éàî §¨§¥©
'ìà'`l` ,'l`' zaiz dtqep recn ±dpéî òîLyìà''zxetkd ipt ¤§©¦¨¤
à÷åc.zkextl zian dqipka `le dzin aiig `ed ©§¨

:`xnbd zx`anïðaøåzaiz,à÷åc åàì 'ìà'dpnn cenll oi`e §©¨¨¤¨©§¨
ax ly evexizl zxfeg `xnbd .dzinn zkextl zian dqipk hrnl
:zepeekn opi`y dxt ze`fd oipra zeziixad izy oia dxizql `cqg

,à÷åc 'úøtkä éðt ìà' øîàc äãeäé éaøåaiig myl qpkpyk wxe §©¦§¨§¨©¤§¥©©Ÿ¤©§¨
,dnec` dxt ze`fd oipra weqtd mb ok m` ,dzinçëð ìà äfäå'ipR §¦¨¤Ÿ©§¥

,'crFn ld`énða `ed mb ±,à÷åcefe ,dleqt zpeekn dpi`y d`fde Ÿ¤¥©¦©§¨
.dpey`xd `ziixad zhiyïðaøåmixaeqíúäcîmyy myk ± §©¨¨¦§¨¨

'l`' ,zxetkd ipt l` dqipkaà÷åc åàìaiig 'zkextl zian' mbe ¨©§¨
,dzinénð àëägkp l`' weqta ,dnec` dxt ze`fd oipra o`k mb ± ¨¨©¦
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קיט oifge` mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

íåìë äùò àì ïäî [úçà] øñéç íàù`ed zkxtc dray ozn `l` il oi` -

ikde ,rxevnc d`fdae dnec` dxt oebk ,mewn lka oiakrn ray ozn ody ,eakirc

xqig m`y adfd gafna zeaxl oipn .(` ,n) "i`ny zia" wxta migafa dl yxtn

`zrnya opixn`ck ,oiakrn `l oevigd gafnc zepzn rax` x`yc ab lr s` ,lqt

"xtke" "xtke" :(a ,c) oixcdpqc `ziinw

mizy elit`e zepzn yly elit` - "xtke"

zg` elit`e?,"dyri ok" :xnel cenlz

`xwc diyixn .eakriy eizeiyr lk opiaxn

(`l`) opiyxc (`d dyre) "xtl dyre"

zhigyae .mixetkd mei xt zeaxl - "xtl"

i`nl :jixt "i`ny zia" wxta miycw

`zklid?dweg ,`hiyt - akrl `nip i`

mixiy zkityl :mzd dl ipyne !da aizk

ilin cere ,mixetkd mei xta iaizk `lc

xt zeaxl - "xtl dyr xy`k" .`ziipxg`

.lqt eizepznn zg` xqig m`y ,giyn odk

ly dxf dcear ixiry zeaxl - "z`hgd"

ike" :"jl gly" zyxta aizkck ,xeaiv

mixiry oze`e ,xacn dxf dceara 'ebe "ebyz

,adfd gafn lre zkxtd lr diifd oiperh

zeaxl "z`hg" i`dc mipdk zxeza opiyxcc

.dxf dcear ixiryäøôã úåàæä`ly -

."`id z`hg" dia aizkc ,zeleqt onyl

úåðååëî àìùly egzt cbpk oeek `ly -

."gkp l`"e "dweg" da aizkc ,zeleqt lkid

íéðôáùågiyn odk xte mixetkd meic oebk -

.dxf dcear ixirye xac mlrd xte

òøåöîáùå.rxevn ly onyn xepwp xrya -

úåìåñô ïîùì àìù.edpip z`hg miptay -

`ly ,xizdl dl miwen dinwl rxevn ly

.miycwa exiykdl daeg myl el elràìù
úåðååëî`lc ,zexyk axrnl gxfn oia -

."gkp l`" eda aizkïðáø àä äãåäé éáø àä
.dl yxtn `zlinc `tiqa -úøë ùåðò-

icin `vi `l ezxtk `iad `ly onf lkc

(yi`) yi`" :`ipzc ,i`xwn ol `wtp .ez`neh

- (hi xacna) "`hgzi `le `nhi xy`

`ed mi`nh oze`n m` ,xnelk ,minca

- ycwnl qpkpe ,m`iad `le minc oikixvy

`hgzp `l e` ,minca xne` dz` ."dzxkpe"

wxef `l dcp in" :xne` `edyk !dcp ina

cenlz dn `d ,oixen` min ixd - "eilr

z` `iadl ,minca - "`hgzi `le" xnel

,mei leah xnel jixv oi`e .dxtk xqegnd

lk x`ye ,"ea ez`neh cer"n mzd ol `wtpc

.oiaiigy oi`nhdíéðôì åñðëðù ïéøåäèå
ïúöéçîîzqixc mewn dn` dxyr zg` -

.l`xyi ilbx'åë ìëéäì.my eqpkp m` -

íéòáøàá`ai l`e" :aizkc meyn ,zekn -

.(fh `xwie) 'ebe "ycwd l` zr lkaúéáî
úëøôìipt l`e" .oex` myy miptle iptl -

jldy `l` ,zkxtl zian epiid inp "zxtkd

.mirax`a .oex`d iptl crúøåôëä éðô ìà.dzina - oex`d iptl cr jldy -àéòáîz`ia zryne ,lkid jxc `l` myl qpkp `lc ,zkxtl zian llka lkid `d -

!zewlna dil mw lkidàì éîð åàì.`kil inp e`l elit` -ùã÷ä ïéá.lkid epiid -àéòáî úøôëä éðô ìàdzin aiiginc -?zkxtl zian qpkpy dryn `d

!zxtkd ipt zkxtl zian llka yie ,dzin aiiginùôåùî êøã éèåòîì`le ,qpkpe oetva e` mexca gzt dyre miptle iptl ly dnegd xzgy ,"yaeyn" oebk -

.zxtk ly igxfn mipt l` mipt ediy opira "ipt l`"c ,aiigin `l - oiccvl jlde oeqkl`a ccive gzta qpkp ,inp i` .axrnl eipt `diy gxfnay gzta qpkp

."ea dayp" :(n ediryi) aizke ,[e"h zeny ,"ztyp"] "dtyp" (bi ediryi) aizkc ,oitlgzn z"iae `"itc ,"yaeyn" enk - "yteyn"áà äðá äæcnlne a` dyiwd -

.opax `d dcedi iax `d :lirl oxn`c i`dl yxtn `zyde ."dncw" aizk "ipt" i`dac ikid ik ,od micwc dxezay "ipt" lklúøôëä éðô ìà øîàã äãåäé éáøì
à÷åã,`wec e`l "gkp l`" inp ikd - `wec e`l "ipt l`"cn ,opaxle .zeleqt zepeekn `ly jkld ,`wec "gkep l`" inp ikd - `wec e`l zkxtl ziane ,dzinac -

.zexyk jkldà÷åã éîð ìò`wec ied in mixetkd meic "zxtkd ipt lr" ,xnelk .dinza -?zkqna opixn`c ,zxtke oex` ied `lc ipy ycwn ,`ed `wec i`c

dfn `lc inp ikd ,efpb ediy`ic (a ,ap) `nei?!dfnc (my) `nei zkqna opixn` `deùã÷ì ùãå÷îä íå÷î.oex` `kil elit` ,dfn oex`d mewn lr .oex` -
àä
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ìëéäì`xza wxta opzc `dn ,evptln aeh mei epiax axd dywd Ð mirax`a elek

cg` ,ea oifge` [dyly] myl zegzydl qpkp lecb odky onfa :(a ,bl) cinzc

,`vie deegzyde qpkp zkextd el diabd ,'ek zeaeh mipa`a cg`e el`nyn cg`e epinin

epiax uxize !exy [lkidl] (miycwd iycw zial) `nl` .e`vie eegzyde mipdkd eig` eqpkp

.iax itn .`id dcear jxev d`eegzydc ,mz

éèåòîìwetiz :xn`z m`e Ð yteyn jxc

rnync ,"`ai l`e" aizkcn dil

,fi) zereayc ipy wxta opihrnnck ,d`ia jxc

mzd :xnel yie !lkidl oibb jxc qpkpy `nh (a

jxc qpkpyl ,`kd la` .ixii` dxwzd zgityk

eid eay miycwd iycw zia ziilra didy lel

d`ia jxc Ð zeaiza mipne`d z` oilylyn

,`edqxhpewa yxity enk ,inp i` .dyrp jklc

dyre miptle iptly dnegd z` xzgy :o`k

gzta qpkp `le ,qpkpe oetva e` mexca gzt

yxit cere .axrnl eipt eidiy gxfnay

ccve gxfn gzta qpkp ,inp i` :qxhpewa

"iptl"c ,aiigin `l oiccva jlde oeqkl`a

.zxetk ly miigxfn ipt l` eipt ediy ,opira

yxtn (a ,at) "zeaexrzd" wxta migafa la`

didy lel jxc oebk Ð yteyn jxc (zetqezd)

edfi`" seqa opixn`ck ,zxtkd zia ixeg`

epiax axde .xaxtl mipy :(a ,dp my) "onewn

wxt seqc `iddn dywd y"pilxe`n awri

,miptl qpkpy mc iab (a ,at my) "zaexrzd"

!"zinipt" xn`i l`e "ycwd l`" xn`i :opixn`c

:jixte .yteyn jxcl `l` dkxvp `l :ipyne

jxc opihrnn `nl` ,dia aizk d`ad `de

oia wlgl yie !d`ad dia aizkcn yteyn

.iax itn .mc` seb z`adl mc z`ad

dray
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úBðznä ïî úçà øqéç íàL¯eðz .íeìk äNò àì ¤¦¦¥©©¦©©¨Ÿ¨¨§¨
ì àlL ïéa ,ïàNòL äøtaL úBàfä òáL :ïðaøïéa ,ïîL ©¨©¤©©¨¤©¨¨¤£¨¨¥¤Ÿ¦§¨¥

ãòBî ìäBà éðt çëð ìà úBðeeëî àlL¯;úBìeñt ¤Ÿ§¨¤Ÿ©§¥¤¥§
ì àlL ,òøBönaLå íéðôaLåïîL¯àlL ,úBìeñt §¤¦§¦§¤©§¨¤Ÿ¦§¨§¤Ÿ

úBðeeëî¯¯ .úBøLkì àlL :äøô éab àéðúäåïîL¯ §¨§¥§¨©§¨©¥¨¨¤Ÿ¦§¨
úBðeeëî àlL ,úBìeñt¯àì ,àcñç áø øîà !úBøLk §¤Ÿ§¨§¥£©©¦§¨¨

äøtë éøqeçî :àéðúc .ïðaø àä ,äãeäé éaø àä :àéL÷©§¨¨©¦§¨¨©¨©§©§¨§§¥©¨¨
ââBLa äøæòì eñðëpL¯ãéæîa ,úàhç áéiç¯Leðò ¤¦§§©£¨¨§¥©¨©¨§¥¦¨

éøö ïéàå ,úøk.íéàîhä ìk øàLe íBé ìeáè øîBì C ¨¥§¥¨¦©§§¨¨©§¥¦
Blek ìëéäì ,ïúvéçnî íéðôì eñðëpL íéøBäèe¯ §¦¤¦§§¦§¦¦§¦¨¨©¥¨

úøtkä éðt ìà úëøtì úéaî ,íéòaøàa¯éaø .äúéîa §©§¨¦¦¥©¨Ÿ¤¤§¥©©Ÿ¤§¦¨©¦
úëøtì úéaîe Blek ìëéä ìk :øîBà äãeäé¯,íéòaøàa §¨¥¨¥¨¦¥©¨Ÿ¤§©§¨¦

úøtkä éðt ìàå¯éàäa ?éâìtéî à÷ éàîa .äúéîa §¤§¥©©Ÿ¤§¦¨§©¨¦©§¦§©
éçà ïøäà ìà øac äLî ìà 'ä øîàiå" :àø÷ìàå E §¨©Ÿ¤¤¤©¥¤©£Ÿ¨¦§©

úøtkä éðt ìà úëøtì úéaî Lãwä ìà úò ìëa àBáé̈§¨¥¤©Ÿ¤¦¥©¨Ÿ¤¤§¥©©Ÿ¤
LãBwä ìà :éøáñ ïðaø ,"úeîé àìå ïBøàä ìò øLà¯ £¤©¨¨§Ÿ¨©¨©¨§¦¤©¤

úøtkä éðt ìàå úëøtì úéaî ,àáé àìa¯;úeîé àìa §Ÿ¨Ÿ¦¥©¨Ÿ¤§¤§¥©©Ÿ¤§Ÿ¨
:øáñ äãeäé éaøåúëøtì úéaîe LãBwä ìà¯,àáé àìa §©¦§¨¨©¤©¤¦¥©¨Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ
úøtkä éðt ìàå¯éà ?ïðaøc àîòè éàî .úeîé àìa §¤§¥©©Ÿ¤§Ÿ¨©©§¨§©¨©¦

äãeäé éaø øîà÷ãk Czòã à÷ìñ¯ìà àðîçø áBzëì ¨§¨©§¨¦§¨¨©©¦§¨¦§©£¨¨¤
àðàå ,úëøtì úéaî éòa àìå ,úøtkä éðt ìàå LãBwä©¤§¤§¥©©Ÿ¤§¨¨¥¦¥©¨Ÿ¤©£¨
òîL ?éì änì àðîçø áúëc úëøtä úéaî !?àéòaî úëøtì úéaî ,áéiçéî ìëéä :àðéîà̈¦¨¥¨¦©©¦¥©¨Ÿ¤¦¨£¨¦¥©¨Ÿ¤¦§©©£¨¨¨¨¦§©

.äúéîa dpéî¯:àðéîà äåä ,úëøtì úéaî áúk àìå LãBwä ìà àðîçø áúk éà :äãeäé éaøå ¦¨§¦¨§©¦§¨¦¨©©£¨¨¤©¤§Ÿ¨©¦¥©¨Ÿ¤£¨¨¦¨
¯ LãB÷ éàîìëéä ìáà ,úëøtì úéaî¯¯ .àì éîð åàììëéäc ,zøîà úéöî àì àeää :ïðaøå ©¤¦¥©¨Ÿ¤£¨¥¨¨©¦¨§©¨©©¨¨¥¨§©§§¥¨

éaøå ."íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå" :øîàpL ,"LãB÷" éø÷éà Blek¦§¦¤¤¤¡©§¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦§©¦
ïðaø éøîà à÷ãk Czòc à÷ìñ éà ?àîòè éàî äãeäé¯úéaîe LãBwä ìà àðîçø áBzëì §¨©©§¨¦¨§¨©§¨¦§¨¨§¦©¨©¦§©£¨¨¤©¤¦¥

úøtkä éðt ìà ,äúéîa úëBøtì úéaî :àðéîà àðàå ,úøtkä éðt ìà éòa àìå ,úëøtì©¨Ÿ¤§¨¨¥¤§¥©©Ÿ¤©£¨¨¦¨¦¥©¨¤§¦¨¤§¥©©Ÿ¤
änì àðîçø áúëc úøtkä éðt ìà !?àéòaéî¯ úøtkä éðt ìà :dpéî òîL ?éì,äúéîa ¦¨£¨¤§¥©©Ÿ¤¦§©©£¨¨¨¨¦§©¦¨¤§¥©©Ÿ¤§¦¨

úëøtì úéaî¯.äøäæàa¯éøö àìc éîð éëä :ïðaøåúøtkä éðt ìà àðîçø áúëc éàäå ,C ¦¥©¨Ÿ¤§©§¨¨§©¨©¨¦©¦§¨§¦§©¦§©©£¨¨¤§¥©©Ÿ¤
¯"äîã÷ úøtkä éðt ìà" :á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðúãk ,LteLî Cøc éèeòîì¯äða äæ §©¥¤¤§¨¦§¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¤§¥©©Ÿ¤¥§¨¤¨¨

¯ .íéã÷ éðt àlà Bðéà "éðt" øîàpL íB÷î ìk ,áàéàî ,"éðt" :àø÷ àîéì :äãeäé éaøå ¨¨¨¤¤¡©§¥¥¤¨§¥¨¦§©¦§¨¥¨§¨§¥©
.à÷åc "ìà" :dpéî òîL ?"ìà"¯¯ .à÷åc åàì "ìà" :ïðaøåéðt ìà" :øîàc äãeäé éaøå ¤§©¦¨¤©§¨§©¨©¤¨©§¨§©¦§¨§¨©¤§¥

à÷åc "úøtkä¯.à÷åc éîð "çëð ìà äfäå"¯à÷åc åàì íúäcî ,ïðaøå¯åàì éîð àëä ©©Ÿ¤©§¨§¦¨¤Ÿ©©¦©§¨§©¨©¦§¨¨¨©§¨¨¨©¦¨
é÷úî .à÷åcà÷åc "ìà"cî äãeäé éaøì :óñBé áø dì ó¯àlà ;à÷åc éîð ["ìò"] ("çëð ìà") ©§¨©§¦¨©¥§©¦§¨¦§¤©§¨¤Ÿ©©©¦©§¨¤¨

øîà ,àleò øa äaø øîà ?úBàfä ãéáò àìc éîð éëä ,úøBtëå ïBøà eåä àìc éðL Lc÷îc§¦§¨¥¦§¨¨¨§©¤¨¦©¦§¨¨¥©¨£©©¨©¨¨©
"Lãwä Lc÷î úà øtëå" :àø÷¯,ïðaø àäå àä :øîà àáø .LãBwì Lce÷îä íB÷î §¨§¦¥¤¦§©©Ÿ¤¨©§¨©¤¨¨£©¨§¨©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zegpn(iyily meil)

.íeìk äNò àì úBðznä ïî úçà øqéç íàL¤¦¦©©©¦©©¨Ÿ¨¨§
,ïðaø eðzäøtaL úBàfä òáL,dnec`dïàNòLoze` dfdy ±ïéa ¨©¨¨¤©©¨¤©¨¨¤£¨¨¥
ì àlL(ãòBî ìäBà éðt çëð ìà) úBðeeëî àlL ïéa ïîLlen l` ¤Ÿ¦§¨¥¤Ÿ§¨¤Ÿ©§¥¤¥

,cren lde` gzt.úBìeñtmya dxeza dpekn dxty oeik ,mrhde §
opi`y ze`fde .dnyl `ly zaygna zlqtp z`hge ,'z`hg'

dxt zyxta xn`py meyn ,zeleqt zepeekn(c hi xacna)zefdl yiy
cnll ,'dweg' oeyl mb my xn`pe ,cren ld` ipt gkp l` mcd z`

.carica elit` akrn dxta xn`pd lky
åze`fdze`hgd mc lyå ,íéðôaLze`fdonyd lyòøBönaL, §¤¦§¦§¤©§¨

oze` dfdyì àlL.úBìeñt ïîLzeleqt ze`hgd mc ly ze`fd ¤Ÿ¦§¨§
onyd ze`fd la` .dnyl `ly mileqty z`hg zepaxw oick
myl milral elr `ly df oiprl wx zeleqt ,onyl `ly rxevnay

.miycw zlik`a xeq`e oiicr xdhp `l rxevnde ,daeg
e,úBðeeëî àlLoia cbpk oze` dfd `ly miptay ze`fd xnelk ¤Ÿ§¨

,miycwd ycew zia cbpk oze` dfd `ly rxevn lye ,micad
úBøLklr dywn `xnbd .akrl weqt oda xn`p `ly oeik §¥

:zepeekn `ly ze`fd dnec` dxta dlqty `ziixadéab ,àéðúäå§¨©§¨©¥
äøtdfd m`y dnec`ì àlLúBìeñt ïîLze`fd la`àlL ¨¨¤Ÿ¦§¨§¤Ÿ

.úBøLk úBðeeëî:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì àcñç áø øîà §¨§¥¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨
zhiya `id zepeekn opi`y ze`fd zlqetd `ziixad -,äãeäé éaø©¦§¨

àäzhiya `id dxiykny `ziixade -.ïðaø ¨©¨¨
:minkge dcedi iax zwelgn z` zx`an `xnbd,àéðúcéøqeçî §©§¨§§¥

äøtëzepaxwd z` e`iad `l j` oyny aixrde elahy mi`nh ± ©¨¨
,rxevne zclei dafe af oebk ,mzxtkl,äøæòì eñðëpLqpkp m` ¤¦§§¨£¨¨

,úàhç áéiç ââBLaqpkp m`eéøö ïéàå .úøk Leðò ãéæîaøîBì C §¥©¨©¨§¥¦¨¨¥§¥¨¦©
y xacd heyte ±íBé ìeáèeyny aixrd `le lahy `nh ±øàLe §§¨

íéàîhä ìkdxfrl bbeya mzqipk lr z`hg miaiigy ,jk mpic mb ¨©§¥¦
.cifna dqipka zxke,ïúvéçnî íéðôì eñðëpL íéøBäèexnelk §¦¤¦§§¦§¦¦§¦¨¨

oda cenrl l`xyil exizdy zen`d xyr zg`l xarn eqpkp
eqpkp m` ,axrnl gxfnn mkxca ekiynde ,dxfra,ìëéäìm` s` ©¥¨

z` exarBlekmpic ,zkextd cr eribdeíéòaøàam`e .zewln §©§¨¦
eqpkpúëøtì úéaîlke ,oex`d myy miycwd ycew epiidc ,miptle ¦¥©¨Ÿ¤

cr eribde ekiynd m`y oky'úøtkä éðt ìà',oex`d len epiidc ¤§¥©©Ÿ¤
mpic,äúéîa.minkg zhiy efBlek ìëéä ìk øîBà äãeäé éaø §¦¨©¦§¨¥¨¥¨

úëøtì úéaîeepic my qpkpdíéòaøàa,zewlnä éðt ìàåúøtk ¦¥©¨Ÿ¤§©§¨¦§¤§¥©©Ÿ¤
epic oex`d iptl cr xzei cer axwznd la` ±.äúéîa§¦¨

:`xnbd zx`anéâìôéî à÷ éàîa,el`d mi`pzd miwleg dna ± §©¨¦§§¦
àø÷ éàäaxn`p ,dfd weqta ±(a fh `xwie)øac äLî ìà 'ä øîàiå' §©§¨©Ÿ¤¤Ÿ¤©¥

éçà ïøäà ìàìà úëBøtì úéaî Lãwä ìà úò ìëá àáé ìàå E ¤©£Ÿ¨¦§©¨Ÿ§¨¥¤©Ÿ¤¦¥©¨¤¤
,'úeîé àìå ïBøàä ìò øLà úøBtkä éðte`l xeqi`a gzet weqtd §¥©©¤£¤©¨¨§Ÿ¨

`edy zxetkd ipt l` dqipk xeqi`a miiqne ,ycewd l` `ai `ly
wlg dfi`l mi`pzd ewlgpe ,'zkextl zian' xkfp mdipia .dzina

y epiide .jiiy `ed weqtd ly,éøáñ ïðaøqpkpdàìa LãBwä ìà ©¨¨¨§¦¤©¤§Ÿ
,àáéqpkpde ,zewln aiig xnelkúøtkä éðt ìàå úëøtì úéaî ¨Ÿ¦¥©¨Ÿ¤§¤§¥©©Ÿ¤

.úeîé àìaweqtd seql zkiiy 'zkextl zian'l dqipkd ,mzhiyl §Ÿ¨
.dzin aeig epiidcøáñ äãeäé éaøåqpkpdLãBwä ìà[lkidl-] §©¦§¨¨©¤©¤

elúëøtì úéaîepic ,[miycwd ycew-],àáé àìa,zewlna xnelk ¦¥©¨Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ
zligzl zkiiy zkextl zianl dqipk dcedi iax zrcly iptn

.weqtdúeîé àìa úøtkä éðt ìàåepic oex`d len qpkpd wxe ± §¤§¥©©Ÿ¤§Ÿ¨
.dzina

:`xnbd zl`ey .miwlegd ly mnrh z` zx`an `xnbdéàî©
ïðaøc eäééîòèk exn` `ly:`xnbd daiyn .dcedi iaxà÷ìñ éà ©§©§§©¨¨¦¨§¨

,äãeäé éaø øîà÷ãk Czòcoey`xd wlgl jiiy 'zkextl ziane'y ©§¨¦§¨¨©©¦§¨
,e`l xeqi`a `edy weqtd lyàðîçø áBzëìdxezd dzid ± ¦§©£¨¨

zr lka `ai l`e' zazekúøtkä éðt ìàå ,Lãwä ìà'zEni `le §©¨Ÿ§¨¥¤©Ÿ¤§¤§¥©©Ÿ¤§Ÿ¨
éòa àìållk aezkl jxev oi`e ±àðéîà àðàå ,'úëøtì úéaî'± §Ÿ¨¥¦¥©¨Ÿ¤©£¨¨¦¨

d lr m`y invrn oia` ip`eáéiçéî ìëéä,zewlnúëøtì úéaî ¥¨¦©©¦¥©¨Ÿ¤
àéòaîzkextl zian l` qpkpy mcew ixdy ,zewln aiigy i`cea ± ¦©§¨

jk m`e ,ezqipk lr zewln aiigzde lkida did xak'úëøtì úéaî'¦¥©¨Ÿ¤
dpéî òîL .éì änì àðîçø áúëc'zkextl ziane'y dfn gken - §¨©©£¨¨¨¨¦§©¦¨
wqery weqtd ly ipyd ewlgl jiiy.äúéîa§¦¨

:`xnbd dywnäãeäé éaøå:`xnbd zvxzn .ef dprh lr dpri dn §©¦§¨
àðîçø áúk éàwx dxeza aezk did m` ±áúk àìå 'LãBwä ìà' ¦¨©©£¨¨¤©¤§Ÿ¨©

àðéîà äåä ,'úëøtì úéaî'yxtn weqtdy xnel dreh iziid ± ¦¥©¨Ÿ¤£¨¨¦¨
éàî`ed dn -úëøtì úéaî 'LãB÷',e`l xeqi` yi myeìáà ©¤¦¥©¨Ÿ¤£¨
ìëéäe 'ycew' `xwp epi`àì énð åàìokl ,didi `l e`l elit`e ± ¥¨¨©¦Ÿ

`ed 'ycew'y epcnll ick zkextl zian aezkl dxezd dkxved
.zewln miaiig lkidl dqipk lr mbe lkidd

:`xnbd zx`anïðaøåitl ,dcedi iax zaeyz z` milawn mpi` §©¨¨
yúøîà úéöî àì àeääzerhl mewn yiy xnel xyt` i` ± ©Ÿ¨¥¨§©

oeik ,'ycew' `xwp epi` lkidyøîàpL ,LãB÷ éøwéà Blek ìëéäc§¥¨¦§¥¤¤¤¡©
(bl ek zeny),'íéLãwä Lã÷ ïéáe LãBwä ïéa íëì úëøtä äìécáäå'§¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤¥©¤¥Ÿ¤©¢¨¦

yi lkidl dqipkay epiid ,'ycewd l` zr lka `ai l`e' aezk m`e
.e`l

:`xnbd zl`eydéîòè éàî äãeäé éaøå.minkgk xn` `ly §©¦§¨©©§¥
:`xnbd daiynïðaø éøîà à÷ãk Czòc à÷ìñ éàziane'y ¦¨§¨©§¨¦§¨¨§¦©¨¨

wqery weqtd ly ipyd wlgl jiiy 'zkextl,dzin aeigaáBzëì¦§
àðîçøzr lka `ai l`e'úëøtì úéaîe ,Lãwä ìà,'zEni `le ©£¨¨§©¨Ÿ§¨¥¤©Ÿ¤¦¥©¨Ÿ¤§Ÿ¨
éòa àìållk aezkl jxev oi`e ±àðéîà àðàå ,'úøtkä éðt ìà'± §Ÿ¨¥¤§¥©©Ÿ¤©£¨¨¦¨

l` dqipka m`y invrn oia` ip`eúëBøtì úéaîepic,äúéîa ¦¥©¨¤§¦¨
dqipkaàéòaéî úøtkä éðt ìàmcew ixdy ,dzin aiigy i`cea ± ¤§¥©©Ÿ¤¦©§¨

lr dzin aiigzde zkextl zian did xak zxetkd ipt l` qpkpy
,jk m`e ,myl dqipk,éì änì àðîçø áúëc 'úøtkä éðt ìà'¤§¥©©Ÿ¤§¨©©£¨¨¨¨¦

dpéî òîLn `l` ±cr dqipkay ,dfn gkeúøtkä éðt ìàepic §©¦¨¤§¥©©Ÿ¤
,äúéîadqipka la`úëøtì úéaîwx df ixd calaäøäæàa± §¦¨¦¥©¨Ÿ¤§©§¨¨

.e`l xeqi`a
:`xnbd zl`eyïðaøå:`xnbd daiyn .dcedi iax zprhl epri dn §©¨¨

énð éëäoekp mpn` ±éøö àìcC,'zxetkd ipt l`' aezkléàäå ¨¦©¦§Ÿ¨¦§©
àðîçø áúëcdxeza aezky dne ±,'úøtkä éðt ìà'ickéèeòîì §¨©©£¨¨¤§¥©©Ÿ¤§©¥

a miycwd ycwl qpkpd z` dzin aeign xehtl ±LteLî Cøc¤¤§¨
oeeikl gxfnay gztdn dlibxd jxca qpkp `ly xnelk ,[yaeyn-]
mexca gzt dyre miycwd ycw zneg z` uxty oebk `l` ,axrn

.myn qpkpe ,oetva e`éác àðúãkeyxcn ziaa `pzd dpyy enk ± ¦§¨¨§¥
ly,á÷òé ïa øæòéìà éaømixetkd mei zceara dxeza xn`p`xwie) ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

(ci fh[xtd mcn] FrAv`a dGde','äîã÷ úøtkä éðt [ìò] (ìà) §¦¨§¤§¨©§¥©©Ÿ¤¥§¨
lry ieqikd `id] zxetkd ly igxfnd cvd len dfn `edy xnelk

,[oex`dáà äða äæy cenll yi o`kn -íB÷î ìkdxezaøîàpL ¤¨¨¨¨¨¤¤¡©
,íéã÷ éðt àlà Bðéà 'éðt'xn`p m` okle .gxfnd len xnelk §¥¥¤¨§¥¨¦

oeeikl gxfnn qpkpy dpeekd ,dzin aiig zxetkd ipt l` qpkpdy
gzt el gzt `ed m`e .zxetkd ly igxfnd cvd len l` eipte axrn

epi` cvd on qpkpe.jk lr dzin aiig
:`xnbd dywnäãeäé éaøåjxca qpkpd z` hrnl cnli `ed oipn §©¦§¨

iax mb :`xnbd zvxzn .xzein epi` weqtd eixacl `ld ,yteyn
z`f cnll ick la` ,xeht yteyn jxca qpkpdy dcen dcediàîéì¥¨

'éðt' àø÷,'zeni `le zxetkd ipt' wx aezkz dxezdy witqn ±éàî §¨§¥©
'ìà'`l` ,'l`' zaiz dtqep recn ±dpéî òîLyìà''zxetkd ipt ¤§©¦¨¤
à÷åc.zkextl zian dqipka `le dzin aiig `ed ©§¨

:`xnbd zx`anïðaøåzaiz,à÷åc åàì 'ìà'dpnn cenll oi`e §©¨¨¤¨©§¨
ax ly evexizl zxfeg `xnbd .dzinn zkextl zian dqipk hrnl
:zepeekn opi`y dxt ze`fd oipra zeziixad izy oia dxizql `cqg

,à÷åc 'úøtkä éðt ìà' øîàc äãeäé éaøåaiig myl qpkpyk wxe §©¦§¨§¨©¤§¥©©Ÿ¤©§¨
,dnec` dxt ze`fd oipra weqtd mb ok m` ,dzinçëð ìà äfäå'ipR §¦¨¤Ÿ©§¥

,'crFn ld`énða `ed mb ±,à÷åcefe ,dleqt zpeekn dpi`y d`fde Ÿ¤¥©¦©§¨
.dpey`xd `ziixad zhiyïðaøåmixaeqíúäcîmyy myk ± §©¨¨¦§¨¨

'l`' ,zxetkd ipt l` dqipkaà÷åc åàìaiig 'zkextl zian' mbe ¨©§¨
,dzinénð àëägkp l`' weqta ,dnec` dxt ze`fd oipra o`k mb ± ¨¨©¦
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zegpn(iriax meil)

àäxaecn zg` `ziixaa ±éà÷cl eixeg`yk cner odkdy ±çøæî ¨§¨¥¦§¨
el eiptécàå áøòîgzt len weica `ly s` axrn oeeikl dfne - ©£¨§©¥

.zexiyk zepeekn opi`y ze`fdy da xn`p okle ,cren ld`àä± ¨
xaecn zxg`d `ziixaa la`éà÷cd oia cnery ±å ïBôödíBøã §¨¥¨§¨

écàåzepeekn opi`y ze`fdy da xn`p okle ,mexcl e` oetvl dfne ± §©¥
.zeleqt
øî øîà,`ziixaa lirl `aed ±òøBönaLå íéðôaLåze`fdd ± ¨©©§¤¦§¦§¤©§¨

eyrpy rxevnaye zeiniptd ze`hgayì àlL,úBìeñt ïîLm`e ¤Ÿ¦§¨§
eyrp,úBðeeëî àlLrxevn lye ,micad oia cbpk `ly ze`hga ¤Ÿ§¨

,miycwd ycw zia cbpk `ly.úBøLk:`xnbd dywnàéðúäå± §¥§¨©§¨
eyrpy ze`fdy ,rxevn oipra `ziixaa epipy `ldeì àlL ïéaïîL ¥¤Ÿ¦§¨

.úBøLk úBðeeëî àlL ïéa¥¤Ÿ§¨§¥
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì óñBé áø øîàzlqety `ziixad - ¨©©¥Ÿ©§¨¨

k zxaeq dnyl `ly d`fd rxevnaàäå ,øæòéìà éaø`ziixade ± ©¦¡¦¤¤§¨
k zxaeq dnyl `ly d`fd dxiykny.ïðaø:`xnbd zx`anéaø ©¨¨©¦

,úàhçì íLà Léwîc øæòéìàwxfpy e` dhgypy z`hgy myky ¡¦¤¤§©¦¨¨§©¨
enyl `ly enc wxfpy e` hgypy my` jk dleqt dnyl `ly dnc

e xfeg ,leqtâBì énð Léwîonyd bel z` mb ±,íLàìze`fd mby ©¦©¦§¨¨
e ,zeleqt onyl `ly eyrpy onyd lyéLwî àì ïðaømpi` ± ©¨¨Ÿ©§¦

,xyk enyl `ly ehgyy my` mzhiyle ,z`hgl my` miyiwn
.zexiyk onyl `ly onyd ze`fd mb okl

:`xnbd dywnøæòéìà éaøìemy` miyiwn ezhiyly zxn`y §©¦¡¦¤¤
,my`l onyd bel z` miyiwne mixfege z`hgléëåy okziøác §¦¨¨

,Lwéäa ãnìîe øæBç Lwéäa ãîlämigaf zkqna x`azd `lde ©¨¥§¤¥¥§©¥§¤¥
(:hn).ywida cnlne xfeg ywida cnld oi` miycway

àáø øîà àlà,zeziixaa dxizqd z` uxzl yi jkïðaø àäå àä ¤¨¨©¨¨¨§¨©¨¨
,xyk enyl `ly ehgyy my`y minkgk zexaeq zeziixad izy ±

`l`ïàkepiid ,zexiyk onyl `ly ze`fdy dxn`y `ziixad ± ¨
oiprl(ïaø÷ä) øéLëäìe ,mipdkl dlik`a beld ixiiy z`ïàk± §©§¦©¨§¨¨

epiid ,zeleqt ze`fddy dxn`y `ziixadeeìò àìL) úBöøäì§©§¤Ÿ¨
ì íéìòaì,(äáBç íeLmyl milral elr `l ze`fddy ,xnelk ©§¨¦§¨

.miycw zlik`a oiicr xeq` rxevnde daeg

äðùî

ziaay dxepnl .df z` df miakrnd mitqep mixac zx`an dpynd
dylye 'dxepn' `xwpd rvn`a cg` dpw ,mipw dray eid ycwnd

:akrn mipwd xtqny zx`an dpynd .cv lkn mipwéð÷ äòáL¦§¨§¥
,äæ úà äæ ïéákòî äøBðî.dleqt dxepnd ,mdn cg` xqg m`e §¨§©§¦¤¤¤

äéúBøð äòáLeay jfa oirk ilk did dpw lk y`xay ,dxepnd ly ¦§¨¥¤¨
,zeliztde onyd z` mipzep,äæ úà äæ ïéákòîcg` xqg m`e §©§¦¤¤¤

.dleqt dxepnd ,mdn
:zeakrn odizyy zx`an dpynd ,zeiyxt izy zeaezk dfefna

,Bæ úà Bæ úBákòî äæeænaL úBiLøt ézL,odn zg` dxqg m`e §¥¨¨¦¤©§¨§©§¤
e .dleqt dfefndãçà áúk eléôàzg` ze` ±ïákòîz` zakrn ± £¦§©¤¨§©§¨

dweac `l` lieb ztwen dpi` zg` ze` m` xnelk ,zeiyxtd izy
.dleqt dfefnd ,dzkldk `ly daezk `idy e` ,zxg` ze`l

ozrax`y zx`an dpynd ,zeiyxt rax` zeaezk oilitza
:zeakrn,Bæ úà Bæ ïéákòî ïéléôzaL úBiLøt òaøàdxqg m`e ©§©¨¨¦¤©§¦¦§©§¦¤

e .zeleqt oilitzd ,odn zg`ãçà áúk eléôàzg` ze` ±ïákòî £¦§©¤¨§©§¨
ztwen dpi` zg` ze` m` xnelk ,zeiyxtd rax` z` zakrn ±

.zeleqt oilitzd ,dzkldk `ly daezk `idy e` lieb
rax`y zx`an dpynd .ziviva aiig zetpk rax` el yiy cba

:zeakrn zeivivd,Bæ úà Bæ úBákòî úBiöéö òaøàdxqg m`e ©§©¦¦§©§¤
iptn ,ziviv zevn lhan df cba yaeld ,odn zg`äåöî ïzòaøàL¤©§©§¨¦§¨
,úBöî òaøà ïzòaøà ,øîBà ìàòîLé éaø .úçàef zeakrn opi`e ¤¨©¦¦§¨¥¥©§©§¨©§©¦§

.ef z`

àøîâ

zl`ey .df z` df miakrn dxepnd ipwy mrhd z` zx`an `xnbd
:`xnbdàîòè éàîdaiyn .df z` df miakrn dxepnd ipw drayy ©©§¨

oeyl :`xnbdeäa áéúk 'äéåä'xn`py ,mda xn`p ±(el dk zeny) £¨¨§¦§
`a 'died' oeyl xn`py mewn lke ,'Eidi dPOn mzpwE mdixYtM'©§Ÿ¥¤§Ÿ¨¦¤¨¦§

.akrn xacdy xnel
:dxepnd ziiyr ipic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaúLòä ïî äàa äúéä äøBðî,dnily zg` dkizgn ± §¨¨§¨¨¨¦¨¤¤
,dxepnd zxeva ziidpy cr qpxewa dilr dkneáäfä ïîeoke ± ¦©¨¨

.adfn dieyr zeidl dkixvúBàèeøbä ïî dàNòadf zekizgn - £¨¨¦©§¨
,xeay.äìeñtd`yrúBëzî éðéî øàMî,adfn `le.äøLk §¨¦§¨¦¥©¨§¥¨

:`xnbd dywn .`ziixad ixaca dpc `xnbdàðL éàîdpey dn - ©§¨
d`yrykúBàèeøbä ïî`idy,äìeñtmeynáéúëc(`l dk zeny) ¦©§¨§¨¦§¦
äL÷î''dxFpOd dUriYåoeyl'äéåä'digxtE dixYtM diriaB'] ¦§¨¥¨¤©§¨§£¨¨§¦¤¨©§Ÿ¤¨§¨¤¨

'Eidi dPOn(my)dkizgn epiidc ,'dywn' dziiyry jkn micnele ,[ ¦¤¨¦§
n d`yr m` ,ok m`e ,zakrn ,dnily zg`énð úBëzî éðéî øàL§¨¦¥©¨©¦
xn`p ixdy ,dleqt dxepnd didz mb -(my)zxpn ziUre'áäæ §¨¦¨§Ÿ©¨¨

'xFdhåoeyl'äéåä',zakrn adfn dziiyry ixd ,xkfpd weqta ¨§£¨¨
.dxiyk zekzn ipin x`yn d`yr m`y `ziixad dxn` recne

:`xnbd zvxznàø÷ øîà(my),'äNòéz'lkay ef daizn rnyne ¨©§¨¥¨¤
,dxiyk didz ,dyriz dxepndy ote`úBaøìn dzyrp m`øàL §©§¨

.úBëzî éðéî¦¥©¨
:`xnbd zl`eyàîéàå'dyriz' zaizn cnle xen` -úBaøìm`y §¥¨§©

n dzyrpúBàèeøbxn`p ixdy ,dxiyk(my)dUriY dWwn' §¨¦§¨¥¨¤
lr jled zeaxl micnel epnn 'dyriz'dy epiidc ,'dxFpOd©§¨
zekzn ipin x`yn dzyrp m` eli`e ,ze`hexb xiykdl ,'dywn'd

:`xnbd daiyn .'died' herin zngn ,dleqtCzòc à÷ìñ àìl` - Ÿ¨§¨©§¨
oeikn ,jk cenll jzrca dlri'äéåä' äáéúk 'äL÷n'àcoeyly - §©¦§¨§¦¨£¨¨

adf zxpn ziUre'] 'adf' zaizln xzei 'dywn' zaizl dkenq 'died'§¨¦¨§Ÿ©¨¨
digxtE dixYtM diriaB Dpwe Dkxi dxFpOd dUriY dWwn xFdḧ¦§¨¥¨¤©§¨§¥¨§¨¨§¦¤¨©§Ÿ¤¨§¨¤¨

'Eidi dPOn(my),zakrn dywn dxepnd ziiyry jkn micnele ,[ ¦¤¨¦§
.zakrn dpi` adfn dziiyr mle`

:`xnbd dywnáéúk 'äL÷n'à énð 'äNòéz'daizd mb `ld - ¥¨¤©¦©¦§¨§¦
ziUre'] 'adf' zaizl xy`n xzei 'dywn' zaizl dkenq 'dyriz'§¨¦¨
dixYtM diriaB Dpwe Dkxi dxFpOd dUriY dWwn xFdh adf zxpn§Ÿ©¨¨¨¦§¨¥¨¤©§¨§¥¨§¨¨§¦¤¨©§Ÿ¤¨

'Eidi dPOn digxtE(my)lkay 'dyriz'n ieaixdy cnlp ok m`e ,[ §¨¤¨¦¤¨¦§
elit`y 'dywn' iabl didi ,dxiyk `id dxepnd dzyrp eay ote`
ziiyr oipra xn`p :`xnbd zvxzn .dxiyk ze`hexbn dzyrp m`

miinrt dxepnd'äL÷î' 'äL÷î''dxFpOd dUriY dWwn'](my), ¦§¨¦§¨¦§¨¥¨¤©§¨
'xFdh adf zg` dWwn DNM'(el dk my)jkn micnele ,[ákòì- ª¨¦§¨©©¨¨¨§©¥

.zakrn 'dywn' dziiyry
miinrt mb xn`p dxepnd ziiyr oipra `ld :`xnbd dywn'áäæ'¨¨

'áäæ''xFdh adf zxpn ziUre'](`l weqt my)adf zg` dWwn DNM' , ¨¨§¨¦¨§Ÿ©¨¨¨ª¨¦§¨©©¨¨
'xFdh(el weqt my),[énðcenll yi jka mbe -ákòìadfn dziiyry - ¨©¦§©¥

zekzn ipin x`yn dzyrp m`y `ziixaa epipy recne ,akrz
:`xnbd zvxzn .dxiykéàî éàä,el` mixac ly myexit dn ike - ©©

àîìLa úøîà éàdzyrpy dxepny xn`p m` xacd oaen -ïî ¦¨§©¦§¨¨¦
,äìeñt úBàèeøbädzyrpy dxepne,äøLk úBëzî éðéî øàMî ©§¨§¨¦§¨¦¥©¨§¥¨

,ok xn`p m`yeðééäzeaizdn miieaixd z` jixvy oaen -'áäæ' ©§¨¨
'äL÷î' 'äL÷î' 'áäæ'àLøãì,jenqa z`aendúøîà éà àlà- ¨¨¦§¨¦§¨¦§¨¨¤¨¦¨§©

dzyrpy dxepny xn`p m` `l`,äøLk úBàèeøbä ïîdxepne ¦©§¨§¥¨
dzyrpy,äìeñt úBëzî éðéî øàMîzeaiz ,dywi'áäæ' 'áäæ' ¦§¨¦¥©¨§¨¨¨¨¨

déa úLøc éàî 'äL÷î' 'äL÷î'.oda yexcz dn - ¦§¨¦§¨©¨§©¥
:`xnbd zx`anàéðúc ,àLøc éàîdyrna xn`p ,`ziixaa ©§¨¨§©§¨

dxepnd(hl dk zeny)íéìkä ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk'¦¨¨¨¨©£¤Ÿ¨¥¨©¥¦
,'älàäm`y ,'adf xkk' zeaizd zekinqn `ziixad zyxeceäàa ¨¥¤¨¨

n dxepnd dzyrp -äàa ,áäæly lwynn zeyridl dkixv `id - ¨¨¨¨
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המשך בעמוד ולו

oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

éãàå áøòîå çøæî ïäë éà÷ã àägxfnl eixeg`e axrnl eipta odk cnr m`e -

- zeleqt ipzc `de .zexyk - gztd cbpk zepeekn mpi` elit` ,ezevn jky ,dfde

.ic`e ,ezevnk `ly mexce oetv i`wcúåøùë 'åë ïîùì àìù ïéá àéðúäå-

.i`w rxevnc`úàèçì íùà ùé÷îã øæòéìà éáøleqt rxevnc my` elit`e -

.dnyl `lyéëåywida cnld my` -

xfeg ,enyl `ly leqt iedilc z`hgn

`ly leqt iedilc beld lr ywida cnlne

enyl?"onewn edfi`" wxta ol `niiw `de

cnld on cnl oicinl oi`c (a ,hn migaf)

aizkc - my`e z`hgc ywid !miycwa

dxez my`k z`hgk" :(f `xwie) (z`hga)

z`hg dn :xfril` iax sili `we ,"mdl zg`

s` - ecen opax elit`c ,dleqt dnyl `ly

- ebele rxevn my`c ywid .leqt inp my`

,'ebe "dtepzl my` yak" :(ci my) aizkc

."ony bele" :`xwc ditiqúåöøìzefdl -

- ldwa rxevn xizdle daeg myl zelrl

- zexyk ipzc `de .onyl `ly leqt

ixiy xiykdl zexyk eize`fdc ,xiykdl

,oilk`p rxevn bel ixiyc .dlik`a beld

:(` ,br zegpn) "zegpn el`" wxta opixn`ck

lkl y`d on miycwd ycwn jl didi dfe"

ly ony bel zeaxl - (gi xacna) "mpaxw

miycwd ycwa" :dixza aizke ,rxevn

."gxw gwie" zyxta ,"eplk`zäðùî
äøåðî éð÷ äòáùmipw dyye" :aizkck -

dnvr dxepnde ,(dk zeny) "dicivn oi`vei

.dfk ziriayd `id rvn`ayäéúåøð äòáù
,jfa oirk cg` xp did dpwe dpw ly y`xa -

.zeliztde onyd oipzep myeúåéùøô éúù
äæåæîáù."reny m` dide" "rny" -áúë

ãçàaizkc ,ef z` ef oiakrn ,zg` ze` -

.dnilye dnz daizk - "mzazke" :(e mixac)

."zethehl eide" :(my) died aizk oilitzae

ïéìéôúáù úåéùøô òáøà,(my) "rny" -

"xeka lk il ycw" ,(`i my) "reny m` dide"

,dcivay (my) "j`iai ik dide" ,(bi zeny)

oia oexkfle" :e` "zethehle" :aizk edlekac

."jipiràøîâåäá áéúë äéåä-

.(dk zeny) "eidi dpnn mzepwe mdixeztk"

úùòä ïîdkne ,dnly dkizg dziiyr -

.dilk lk dpnn e`viy cr qpxewaïî
úåàèåøâä.xeay adf -äù÷îrnyn -

,jeyn - "cibp" :opinbxznck ,zg` dkizg

rnyn "dywn" .zg` dkizgn lkd jynpy

:(d l`ipc) aizkck ,mldpe dkend xac

."oywp `cl `c dizakx`e"úåëúî øàùî
ìñôéú éîðaizke ,"xedh adf" aizk `dc -

!akrl diedäùòéú àø÷ øîà,dxepnd -

x`y zeaxl ,mewn lkn dyriz :rnyn

.zekznúåàèåøâ úåáøì àîéàåaizkc -

!mewn lkn "dyriz" xcde ,"dywn"äù÷îà
äéåä äáéúëxzei "dywn"l dkenq died -

:ipyne ."adfl"náéúë äù÷î äù÷îixz -

:jixtwe .akrl "dnexz il egwie"a ipnifáäæ
áéúë éðîéæ éøú éîð áäæ!akrl `ni`e -

:ipyneúåøùë úåëúî øàùå úåìåñô úåàèåøâã àîìùá úøîà éà éàî éàä.akrl "dnexz il egwie"c "dywn" "dywn" :opixn`c -åðééäegwie"c "adf adf" jixhvi`c -

.onwl opiyxcck ,dxiyk inp zekzn ipin x`ync inp dpin opirnyc ,izixg` dyxcl "jzelrda"c "dywn dywn"e "dnexz iláäæ äàá äðéàù øëë äàá áäæ äàá-

il dnl "dywn dywn" "adf adf" ,jcicl `l` .dxykc opirny zekzn ipin x`yn ,`nl` .xzei e` zegt e` `l` ,xkk `al dkixv dpi` - zekzn ipin x`yn d`iady?
ïéòéáâ äàá äðéà.migxte mixeztk miriab `al dkixv dpi` -èåîô.dphw dxepn -äøåðîä äùòî äæå."jzelrda"c -äù÷îdywn dgxt cre dkxi cr" :`tiqc -

."`idäéåäå óñë.(i xacna) 'ebe "jl eide mze` dyrz dywn sqk zexvevg izy" -
àìà
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äòáù,df z` df oiakrnc mixeztke migxt miriab aiyg `lc :dniz Ð dxepn ipw

.iax itn .zekzn ipin x`ya edpzilc meyn `nye !`xnba opixn`ckàéðúã
,"jzelrda" zyxta cge "egwie" zyxta drax` ,iaizk "adf" dyng Ð xedh adf xkk

llkl Ð cge ,adfa devnc ditebl Ð cg ,ixz jpi` `nye .dyly `l` yixc `l `kde

`nw `xw `zyde .oeir jixve ,jenqac hxte

.jenqack hxte llkl iz` "adf zxepn ziyre"

:opiyxc "xedh adf zg` dywn dlek" :azkcke

,migxte miriab mixeztk d`a Ð adf d`a

:inp jixt ikdle .dxepnd lk rnyn "dlek"c

ivn dedc oicd `ede .mipw d`a adf d`a `ni`e

iiepyl ivn dede ,dkixi d`a adf d`a :jxtnl

aizk xcde .jxi `la dxepn ixwi` `lc

i`d `nye ."xedh adf dizezgne digwln"

xkk" :aizk xcde .adfa devnc ,ditebl `z`

.xkk d`a Ð adf d`a :opiyxcc ,"xedh adf

dxepnd dyrn dfe" :aizk "jzelrda" zyxtae

.dywn d`a Ð adf d`a :opiyxc ,"adf dywn

yxec oi` `ziixaa la` ,iaizk xity df xcqke

.iax itn .xcqk

äù÷î`zyde Ð 'ek `z` i`nl `tiqc

Ð cge ,devnl Ð cg :edlek ikixv

d`a adf d`a Ð cge ,ze`hexb leqtl `aekirl

.iax itn .zexvevg ihernl Ð cge ,dywn

úåøöåöçÐ sqkd on zyrd on mi`a eid

"minlvd lk" wxtac :dniz

on `ly ze`ac rnyn (` ,fn dxf dcear)

,dndal degzynd :`ng xa inx irac .sqkd

oipiw zkqna inp opze ?zexvevgl edn dipxw

elew ig `edyk exn`y `ed df :(e dpyn b wxt)

.zexvevgl eipxw ,dray elew zn `edyke cg`

dyn lya `kdc ,jk lk dyw oi` oizrny jdne

,dyw la` .jenqack ,zexecl zexyk eid `ly

ly zexvevg izye :opz (a ,bl) cinz zkqnac

uxize !sqk ly zexecl s`c rnyn ,mcia sqk

lya Ð mipdkl ,eid zexvevg izyc :mz epiax

,cere .xiy ilkl dnda ipxw ly Ð mielde ,sqk

,xtey epiid dxf dcearce mipiwc zexvevgc

(` ,el zay) "oiwilcn dna" seqa opixn`ck

,ediiny ipzyi`c (` ,cl dkeq) "lefbd alel"ae

.`zxvevg Ð `xetiy ,`xetiy Ð `zxvevg

`xwc `ziixa `ki` "oiwilcn dna" seqae

dcear zkqnac ,dyw edine .xtey zexvevgl

:mzd xn`wck ,oaxw ixiykna ixiin (` ,fn) dxf

`l` xteya mirwez eid `l oaxwd lre

mzrwze" :(i xacna) aizkck ,zexvevga

.iax itn .'ebe "mkizeler lr zexvevga
dxcqk`
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zegpn(iriax meil)

àäxaecn zg` `ziixaa ±éà÷cl eixeg`yk cner odkdy ±çøæî ¨§¨¥¦§¨
el eiptécàå áøòîgzt len weica `ly s` axrn oeeikl dfne - ©£¨§©¥

.zexiyk zepeekn opi`y ze`fdy da xn`p okle ,cren ld`àä± ¨
xaecn zxg`d `ziixaa la`éà÷cd oia cnery ±å ïBôödíBøã §¨¥¨§¨

écàåzepeekn opi`y ze`fdy da xn`p okle ,mexcl e` oetvl dfne ± §©¥
.zeleqt
øî øîà,`ziixaa lirl `aed ±òøBönaLå íéðôaLåze`fdd ± ¨©©§¤¦§¦§¤©§¨

eyrpy rxevnaye zeiniptd ze`hgayì àlL,úBìeñt ïîLm`e ¤Ÿ¦§¨§
eyrp,úBðeeëî àlLrxevn lye ,micad oia cbpk `ly ze`hga ¤Ÿ§¨

,miycwd ycw zia cbpk `ly.úBøLk:`xnbd dywnàéðúäå± §¥§¨©§¨
eyrpy ze`fdy ,rxevn oipra `ziixaa epipy `ldeì àlL ïéaïîL ¥¤Ÿ¦§¨

.úBøLk úBðeeëî àlL ïéa¥¤Ÿ§¨§¥
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì óñBé áø øîàzlqety `ziixad - ¨©©¥Ÿ©§¨¨

k zxaeq dnyl `ly d`fd rxevnaàäå ,øæòéìà éaø`ziixade ± ©¦¡¦¤¤§¨
k zxaeq dnyl `ly d`fd dxiykny.ïðaø:`xnbd zx`anéaø ©¨¨©¦

,úàhçì íLà Léwîc øæòéìàwxfpy e` dhgypy z`hgy myky ¡¦¤¤§©¦¨¨§©¨
enyl `ly enc wxfpy e` hgypy my` jk dleqt dnyl `ly dnc

e xfeg ,leqtâBì énð Léwîonyd bel z` mb ±,íLàìze`fd mby ©¦©¦§¨¨
e ,zeleqt onyl `ly eyrpy onyd lyéLwî àì ïðaømpi` ± ©¨¨Ÿ©§¦

,xyk enyl `ly ehgyy my` mzhiyle ,z`hgl my` miyiwn
.zexiyk onyl `ly onyd ze`fd mb okl

:`xnbd dywnøæòéìà éaøìemy` miyiwn ezhiyly zxn`y §©¦¡¦¤¤
,my`l onyd bel z` miyiwne mixfege z`hgléëåy okziøác §¦¨¨

,Lwéäa ãnìîe øæBç Lwéäa ãîlämigaf zkqna x`azd `lde ©¨¥§¤¥¥§©¥§¤¥
(:hn).ywida cnlne xfeg ywida cnld oi` miycway

àáø øîà àlà,zeziixaa dxizqd z` uxzl yi jkïðaø àäå àä ¤¨¨©¨¨¨§¨©¨¨
,xyk enyl `ly ehgyy my`y minkgk zexaeq zeziixad izy ±

`l`ïàkepiid ,zexiyk onyl `ly ze`fdy dxn`y `ziixad ± ¨
oiprl(ïaø÷ä) øéLëäìe ,mipdkl dlik`a beld ixiiy z`ïàk± §©§¦©¨§¨¨

epiid ,zeleqt ze`fddy dxn`y `ziixadeeìò àìL) úBöøäì§©§¤Ÿ¨
ì íéìòaì,(äáBç íeLmyl milral elr `l ze`fddy ,xnelk ©§¨¦§¨

.miycw zlik`a oiicr xeq` rxevnde daeg

äðùî

ziaay dxepnl .df z` df miakrnd mitqep mixac zx`an dpynd
dylye 'dxepn' `xwpd rvn`a cg` dpw ,mipw dray eid ycwnd

:akrn mipwd xtqny zx`an dpynd .cv lkn mipwéð÷ äòáL¦§¨§¥
,äæ úà äæ ïéákòî äøBðî.dleqt dxepnd ,mdn cg` xqg m`e §¨§©§¦¤¤¤

äéúBøð äòáLeay jfa oirk ilk did dpw lk y`xay ,dxepnd ly ¦§¨¥¤¨
,zeliztde onyd z` mipzep,äæ úà äæ ïéákòîcg` xqg m`e §©§¦¤¤¤

.dleqt dxepnd ,mdn
:zeakrn odizyy zx`an dpynd ,zeiyxt izy zeaezk dfefna

,Bæ úà Bæ úBákòî äæeænaL úBiLøt ézL,odn zg` dxqg m`e §¥¨¨¦¤©§¨§©§¤
e .dleqt dfefndãçà áúk eléôàzg` ze` ±ïákòîz` zakrn ± £¦§©¤¨§©§¨

dweac `l` lieb ztwen dpi` zg` ze` m` xnelk ,zeiyxtd izy
.dleqt dfefnd ,dzkldk `ly daezk `idy e` ,zxg` ze`l

ozrax`y zx`an dpynd ,zeiyxt rax` zeaezk oilitza
:zeakrn,Bæ úà Bæ ïéákòî ïéléôzaL úBiLøt òaøàdxqg m`e ©§©¨¨¦¤©§¦¦§©§¦¤

e .zeleqt oilitzd ,odn zg`ãçà áúk eléôàzg` ze` ±ïákòî £¦§©¤¨§©§¨
ztwen dpi` zg` ze` m` xnelk ,zeiyxtd rax` z` zakrn ±

.zeleqt oilitzd ,dzkldk `ly daezk `idy e` lieb
rax`y zx`an dpynd .ziviva aiig zetpk rax` el yiy cba

:zeakrn zeivivd,Bæ úà Bæ úBákòî úBiöéö òaøàdxqg m`e ©§©¦¦§©§¤
iptn ,ziviv zevn lhan df cba yaeld ,odn zg`äåöî ïzòaøàL¤©§©§¨¦§¨
,úBöî òaøà ïzòaøà ,øîBà ìàòîLé éaø .úçàef zeakrn opi`e ¤¨©¦¦§¨¥¥©§©§¨©§©¦§

.ef z`

àøîâ

zl`ey .df z` df miakrn dxepnd ipwy mrhd z` zx`an `xnbd
:`xnbdàîòè éàîdaiyn .df z` df miakrn dxepnd ipw drayy ©©§¨

oeyl :`xnbdeäa áéúk 'äéåä'xn`py ,mda xn`p ±(el dk zeny) £¨¨§¦§
`a 'died' oeyl xn`py mewn lke ,'Eidi dPOn mzpwE mdixYtM'©§Ÿ¥¤§Ÿ¨¦¤¨¦§

.akrn xacdy xnel
:dxepnd ziiyr ipic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaúLòä ïî äàa äúéä äøBðî,dnily zg` dkizgn ± §¨¨§¨¨¨¦¨¤¤
,dxepnd zxeva ziidpy cr qpxewa dilr dkneáäfä ïîeoke ± ¦©¨¨

.adfn dieyr zeidl dkixvúBàèeøbä ïî dàNòadf zekizgn - £¨¨¦©§¨
,xeay.äìeñtd`yrúBëzî éðéî øàMî,adfn `le.äøLk §¨¦§¨¦¥©¨§¥¨

:`xnbd dywn .`ziixad ixaca dpc `xnbdàðL éàîdpey dn - ©§¨
d`yrykúBàèeøbä ïî`idy,äìeñtmeynáéúëc(`l dk zeny) ¦©§¨§¨¦§¦
äL÷î''dxFpOd dUriYåoeyl'äéåä'digxtE dixYtM diriaB'] ¦§¨¥¨¤©§¨§£¨¨§¦¤¨©§Ÿ¤¨§¨¤¨

'Eidi dPOn(my)dkizgn epiidc ,'dywn' dziiyry jkn micnele ,[ ¦¤¨¦§
n d`yr m` ,ok m`e ,zakrn ,dnily zg`énð úBëzî éðéî øàL§¨¦¥©¨©¦
xn`p ixdy ,dleqt dxepnd didz mb -(my)zxpn ziUre'áäæ §¨¦¨§Ÿ©¨¨

'xFdhåoeyl'äéåä',zakrn adfn dziiyry ixd ,xkfpd weqta ¨§£¨¨
.dxiyk zekzn ipin x`yn d`yr m`y `ziixad dxn` recne

:`xnbd zvxznàø÷ øîà(my),'äNòéz'lkay ef daizn rnyne ¨©§¨¥¨¤
,dxiyk didz ,dyriz dxepndy ote`úBaøìn dzyrp m`øàL §©§¨

.úBëzî éðéî¦¥©¨
:`xnbd zl`eyàîéàå'dyriz' zaizn cnle xen` -úBaøìm`y §¥¨§©

n dzyrpúBàèeøbxn`p ixdy ,dxiyk(my)dUriY dWwn' §¨¦§¨¥¨¤
lr jled zeaxl micnel epnn 'dyriz'dy epiidc ,'dxFpOd©§¨
zekzn ipin x`yn dzyrp m` eli`e ,ze`hexb xiykdl ,'dywn'd

:`xnbd daiyn .'died' herin zngn ,dleqtCzòc à÷ìñ àìl` - Ÿ¨§¨©§¨
oeikn ,jk cenll jzrca dlri'äéåä' äáéúk 'äL÷n'àcoeyly - §©¦§¨§¦¨£¨¨

adf zxpn ziUre'] 'adf' zaizln xzei 'dywn' zaizl dkenq 'died'§¨¦¨§Ÿ©¨¨
digxtE dixYtM diriaB Dpwe Dkxi dxFpOd dUriY dWwn xFdḧ¦§¨¥¨¤©§¨§¥¨§¨¨§¦¤¨©§Ÿ¤¨§¨¤¨

'Eidi dPOn(my),zakrn dywn dxepnd ziiyry jkn micnele ,[ ¦¤¨¦§
.zakrn dpi` adfn dziiyr mle`

:`xnbd dywnáéúk 'äL÷n'à énð 'äNòéz'daizd mb `ld - ¥¨¤©¦©¦§¨§¦
ziUre'] 'adf' zaizl xy`n xzei 'dywn' zaizl dkenq 'dyriz'§¨¦¨
dixYtM diriaB Dpwe Dkxi dxFpOd dUriY dWwn xFdh adf zxpn§Ÿ©¨¨¨¦§¨¥¨¤©§¨§¥¨§¨¨§¦¤¨©§Ÿ¤¨

'Eidi dPOn digxtE(my)lkay 'dyriz'n ieaixdy cnlp ok m`e ,[ §¨¤¨¦¤¨¦§
elit`y 'dywn' iabl didi ,dxiyk `id dxepnd dzyrp eay ote`
ziiyr oipra xn`p :`xnbd zvxzn .dxiyk ze`hexbn dzyrp m`

miinrt dxepnd'äL÷î' 'äL÷î''dxFpOd dUriY dWwn'](my), ¦§¨¦§¨¦§¨¥¨¤©§¨
'xFdh adf zg` dWwn DNM'(el dk my)jkn micnele ,[ákòì- ª¨¦§¨©©¨¨¨§©¥

.zakrn 'dywn' dziiyry
miinrt mb xn`p dxepnd ziiyr oipra `ld :`xnbd dywn'áäæ'¨¨

'áäæ''xFdh adf zxpn ziUre'](`l weqt my)adf zg` dWwn DNM' , ¨¨§¨¦¨§Ÿ©¨¨¨ª¨¦§¨©©¨¨
'xFdh(el weqt my),[énðcenll yi jka mbe -ákòìadfn dziiyry - ¨©¦§©¥

zekzn ipin x`yn dzyrp m`y `ziixaa epipy recne ,akrz
:`xnbd zvxzn .dxiykéàî éàä,el` mixac ly myexit dn ike - ©©

àîìLa úøîà éàdzyrpy dxepny xn`p m` xacd oaen -ïî ¦¨§©¦§¨¨¦
,äìeñt úBàèeøbädzyrpy dxepne,äøLk úBëzî éðéî øàMî ©§¨§¨¦§¨¦¥©¨§¥¨

,ok xn`p m`yeðééäzeaizdn miieaixd z` jixvy oaen -'áäæ' ©§¨¨
'äL÷î' 'äL÷î' 'áäæ'àLøãì,jenqa z`aendúøîà éà àlà- ¨¨¦§¨¦§¨¦§¨¨¤¨¦¨§©

dzyrpy dxepny xn`p m` `l`,äøLk úBàèeøbä ïîdxepne ¦©§¨§¥¨
dzyrpy,äìeñt úBëzî éðéî øàMîzeaiz ,dywi'áäæ' 'áäæ' ¦§¨¦¥©¨§¨¨¨¨¨

déa úLøc éàî 'äL÷î' 'äL÷î'.oda yexcz dn - ¦§¨¦§¨©¨§©¥
:`xnbd zx`anàéðúc ,àLøc éàîdyrna xn`p ,`ziixaa ©§¨¨§©§¨

dxepnd(hl dk zeny)íéìkä ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ økk'¦¨¨¨¨©£¤Ÿ¨¥¨©¥¦
,'älàäm`y ,'adf xkk' zeaizd zekinqn `ziixad zyxeceäàa ¨¥¤¨¨

n dxepnd dzyrp -äàa ,áäæly lwynn zeyridl dkixv `id - ¨¨¨¨
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oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

éãàå áøòîå çøæî ïäë éà÷ã àägxfnl eixeg`e axrnl eipta odk cnr m`e -

- zeleqt ipzc `de .zexyk - gztd cbpk zepeekn mpi` elit` ,ezevn jky ,dfde

.ic`e ,ezevnk `ly mexce oetv i`wcúåøùë 'åë ïîùì àìù ïéá àéðúäå-

.i`w rxevnc`úàèçì íùà ùé÷îã øæòéìà éáøleqt rxevnc my` elit`e -

.dnyl `lyéëåywida cnld my` -

xfeg ,enyl `ly leqt iedilc z`hgn

`ly leqt iedilc beld lr ywida cnlne

enyl?"onewn edfi`" wxta ol `niiw `de

cnld on cnl oicinl oi`c (a ,hn migaf)

aizkc - my`e z`hgc ywid !miycwa

dxez my`k z`hgk" :(f `xwie) (z`hga)

z`hg dn :xfril` iax sili `we ,"mdl zg`

s` - ecen opax elit`c ,dleqt dnyl `ly

- ebele rxevn my`c ywid .leqt inp my`

,'ebe "dtepzl my` yak" :(ci my) aizkc

."ony bele" :`xwc ditiqúåöøìzefdl -

- ldwa rxevn xizdle daeg myl zelrl

- zexyk ipzc `de .onyl `ly leqt

ixiy xiykdl zexyk eize`fdc ,xiykdl

,oilk`p rxevn bel ixiyc .dlik`a beld

:(` ,br zegpn) "zegpn el`" wxta opixn`ck

lkl y`d on miycwd ycwn jl didi dfe"

ly ony bel zeaxl - (gi xacna) "mpaxw

miycwd ycwa" :dixza aizke ,rxevn

."gxw gwie" zyxta ,"eplk`zäðùî
äøåðî éð÷ äòáùmipw dyye" :aizkck -

dnvr dxepnde ,(dk zeny) "dicivn oi`vei

.dfk ziriayd `id rvn`ayäéúåøð äòáù
,jfa oirk cg` xp did dpwe dpw ly y`xa -

.zeliztde onyd oipzep myeúåéùøô éúù
äæåæîáù."reny m` dide" "rny" -áúë

ãçàaizkc ,ef z` ef oiakrn ,zg` ze` -

.dnilye dnz daizk - "mzazke" :(e mixac)

."zethehl eide" :(my) died aizk oilitzae

ïéìéôúáù úåéùøô òáøà,(my) "rny" -

"xeka lk il ycw" ,(`i my) "reny m` dide"

,dcivay (my) "j`iai ik dide" ,(bi zeny)

oia oexkfle" :e` "zethehle" :aizk edlekac

."jipiràøîâåäá áéúë äéåä-

.(dk zeny) "eidi dpnn mzepwe mdixeztk"

úùòä ïîdkne ,dnly dkizg dziiyr -

.dilk lk dpnn e`viy cr qpxewaïî
úåàèåøâä.xeay adf -äù÷îrnyn -

,jeyn - "cibp" :opinbxznck ,zg` dkizg

rnyn "dywn" .zg` dkizgn lkd jynpy

:(d l`ipc) aizkck ,mldpe dkend xac

."oywp `cl `c dizakx`e"úåëúî øàùî
ìñôéú éîðaizke ,"xedh adf" aizk `dc -

!akrl diedäùòéú àø÷ øîà,dxepnd -

x`y zeaxl ,mewn lkn dyriz :rnyn

.zekznúåàèåøâ úåáøì àîéàåaizkc -

!mewn lkn "dyriz" xcde ,"dywn"äù÷îà
äéåä äáéúëxzei "dywn"l dkenq died -

:ipyne ."adfl"náéúë äù÷î äù÷îixz -

:jixtwe .akrl "dnexz il egwie"a ipnifáäæ
áéúë éðîéæ éøú éîð áäæ!akrl `ni`e -

:ipyneúåøùë úåëúî øàùå úåìåñô úåàèåøâã àîìùá úøîà éà éàî éàä.akrl "dnexz il egwie"c "dywn" "dywn" :opixn`c -åðééäegwie"c "adf adf" jixhvi`c -

.onwl opiyxcck ,dxiyk inp zekzn ipin x`ync inp dpin opirnyc ,izixg` dyxcl "jzelrda"c "dywn dywn"e "dnexz iláäæ äàá äðéàù øëë äàá áäæ äàá-

il dnl "dywn dywn" "adf adf" ,jcicl `l` .dxykc opirny zekzn ipin x`yn ,`nl` .xzei e` zegt e` `l` ,xkk `al dkixv dpi` - zekzn ipin x`yn d`iady?
ïéòéáâ äàá äðéà.migxte mixeztk miriab `al dkixv dpi` -èåîô.dphw dxepn -äøåðîä äùòî äæå."jzelrda"c -äù÷îdywn dgxt cre dkxi cr" :`tiqc -

."`idäéåäå óñë.(i xacna) 'ebe "jl eide mze` dyrz dywn sqk zexvevg izy" -
àìà

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

äòáù,df z` df oiakrnc mixeztke migxt miriab aiyg `lc :dniz Ð dxepn ipw

.iax itn .zekzn ipin x`ya edpzilc meyn `nye !`xnba opixn`ckàéðúã
,"jzelrda" zyxta cge "egwie" zyxta drax` ,iaizk "adf" dyng Ð xedh adf xkk

llkl Ð cge ,adfa devnc ditebl Ð cg ,ixz jpi` `nye .dyly `l` yixc `l `kde

`nw `xw `zyde .oeir jixve ,jenqac hxte

.jenqack hxte llkl iz` "adf zxepn ziyre"

:opiyxc "xedh adf zg` dywn dlek" :azkcke

,migxte miriab mixeztk d`a Ð adf d`a

:inp jixt ikdle .dxepnd lk rnyn "dlek"c

ivn dedc oicd `ede .mipw d`a adf d`a `ni`e

iiepyl ivn dede ,dkixi d`a adf d`a :jxtnl

aizk xcde .jxi `la dxepn ixwi` `lc

i`d `nye ."xedh adf dizezgne digwln"

xkk" :aizk xcde .adfa devnc ,ditebl `z`

.xkk d`a Ð adf d`a :opiyxcc ,"xedh adf

dxepnd dyrn dfe" :aizk "jzelrda" zyxtae

.dywn d`a Ð adf d`a :opiyxc ,"adf dywn

yxec oi` `ziixaa la` ,iaizk xity df xcqke

.iax itn .xcqk

äù÷î`zyde Ð 'ek `z` i`nl `tiqc

Ð cge ,devnl Ð cg :edlek ikixv

d`a adf d`a Ð cge ,ze`hexb leqtl `aekirl

.iax itn .zexvevg ihernl Ð cge ,dywn

úåøöåöçÐ sqkd on zyrd on mi`a eid

"minlvd lk" wxtac :dniz

on `ly ze`ac rnyn (` ,fn dxf dcear)

,dndal degzynd :`ng xa inx irac .sqkd

oipiw zkqna inp opze ?zexvevgl edn dipxw

elew ig `edyk exn`y `ed df :(e dpyn b wxt)

.zexvevgl eipxw ,dray elew zn `edyke cg`

dyn lya `kdc ,jk lk dyw oi` oizrny jdne

,dyw la` .jenqack ,zexecl zexyk eid `ly

ly zexvevg izye :opz (a ,bl) cinz zkqnac

uxize !sqk ly zexecl s`c rnyn ,mcia sqk

lya Ð mipdkl ,eid zexvevg izyc :mz epiax

,cere .xiy ilkl dnda ipxw ly Ð mielde ,sqk

,xtey epiid dxf dcearce mipiwc zexvevgc

(` ,el zay) "oiwilcn dna" seqa opixn`ck

,ediiny ipzyi`c (` ,cl dkeq) "lefbd alel"ae

.`zxvevg Ð `xetiy ,`xetiy Ð `zxvevg

`xwc `ziixa `ki` "oiwilcn dna" seqae

dcear zkqnac ,dyw edine .xtey zexvevgl

:mzd xn`wck ,oaxw ixiykna ixiin (` ,fn) dxf

`l` xteya mirwez eid `l oaxwd lre

mzrwze" :(i xacna) aizkck ,zexvevga

.iax itn .'ebe "mkizeler lr zexvevga
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`oifgeקכב mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

àìà- jl :[a ,b] `nei zkqnc `ziinw `zrnya xn`c o`nl i` ,"jl" i`d iz` -

iziid jlya ,cigi lya xeav xhtidl xyt` did m` lekiak :xn`c o`nl i` ,jlyn

.mdlyn xzei dvexíúä éðàù.ipnif ixz "jl" "jl" `xw xn`c ,zexvevg iab -

õòánc ,lica =."`va`" opinbxzïåøèñâ.l"hin** :`pixg` `pyil .o"ehiil* =éàî
êúòãdcedi iaxa iqei iaxc zxn`wc -

.ur lya lqte ura lya xiyknäéì øîà
iax ,xnl oiae xnl oia :sqei axl `tt ax -

,iyxc ihxte illk ,dcedi iaxa iqei iaxe

adf" ,llk - "zxepn ziyre" :onwl opixn`ck

- mewn lkn "dyriz dywn" ,hxt - "xedh

.llke xfgùøåôî èøôä äî`edy] adf -

la` ,sqk oebk aeyg xac lk s` - [aeyg

.`l urae xa`äéì øîàaxl sqei ax -

dpey dz`y jzpyn xqd ,jcic inq :`tt

xiykn inp iaxe ,ur lya lqet iqei iaxc

.urae xa` lyaììë úøåðî úéùòå-

.xac lkn rnyncñøç ìùzegt `edy -

xya jlnl elit` ie`x epi`e ,milkd lkn

.mceêúòã à÷ìñ àì,`vxzn jcic iedc -

.ur lya lqet iqei iax xn`cáäæ åì ïéà-

.dxepnlìëéä úéðáúagexe jxe` zcnl -

.ozylya el dnec `dzy ,dneweäøãñëà
.mle` oke ,ziriax dvign dl oi` -ãâðë

íìåàedaebe mixyr] eagex didy -

`ziinw `zrnya opixn`ck ,[mirax`

.(` ,a) oiaexircäùåò ìáàly dxepnd -

,dpny ly e` mipw dyy ly e` dyng

dray did myy ycwn zxepnl dnec epi`c

.mipwåìéôàå äùòé àì íéð÷ äòáù ìùå
úåëúî éðéî øàù ìùmeyn ,adf epi`y -

x`ya xyk `ed s`y ,ycwn lyl dnecc

.zekzn ipinäùòé àì õò ìù óàixdy -

.i`penyg zia ikln eyry jxck `edõòáá
.o"iihy`* ,lica =àáñã äéîùîmeyn -

.cg` owfçøôäå íéìâøädyly zgzn -

adf mitxevd miwwegy oixeiv = gxt .migth

.milkae zexepna wnera÷ìç íééçôèå-

.dyng ixd ,dxev mey `laåáù çôèå-

xeztk ipy cvne ,riab dxepn ly cg` cvn

edfe .gxt [iyily] (ipy) cvne ,l"net** =

sebay migxte mixeztke riabd on cg`

drax` dxepnae" :aizkc ,dxepn ly rvn`

opiyxce ,"digxte dixeztk micweyn miriab

,ixz - "digxt"e ,ixz - "dixeztk" :onwl

wlg miigthe .dpwe dpw lkay ('c) oze` cal

.dryz ixd - xeztk gthe ,dpeny ixd -

íéàöåé íéð÷ éðùåjli` cg` ,xeztkd on -

.'ekçøôå øåúôë íéòéáâ ùìù ïäáù-

mixeztk ixz `l` dxepnd seba eid `ly

,"digxte dixeztk" :aizkck ,migxt ixze

jenqd gtha `pniwe` gxt (cg) cge

.mipey`xd wlg miigthlíéøãðñëìà-

oikex`e .mixvn ly `ixcpqkl`a dyrpy

.y"pxcn*** miiexwe ,od mixveçåôú
íééúøëä.mewn -íéãåîòä éçøôoixeiv -

.micenra oixiivny'åë íéòéáâ åàöîðå-

.onwl yxtn
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äøãñëàab lr s` Ð mle` zipazzecn zkqna opzck ,zevign rax` ea did mle`c

mle` ly egzt :dl iziin (` ,a) oiaexirc `xnb yixae ,(e dpyn c wxt)

.eiab lr eid `lin ly ze`xzln` ynge ,dn` mixyr eagxe dn` mirax` edaeb

iptn Ð 'da mlerd `xap dn iptn :jenqa gkenck ,zeptc yly `l` dl oi` dxcqk`e

`l" wxta opixn` cere ,dxcqk`l dnecy

`ed dxcqk`l mler :(` ,dk `xza `aa) "xetgi

mewn lkn ,zaaeqn dpi` zipetv gexe dnec

el eid `le c`n deabe agx mle` gzty zngn

cva uextk d`xpy ,dxcqk`l dnec Ð zezlc

.iax itn .cg`

íéãåôùiptn micety edl ixw Ð lfxa ly

mixeztk miriab da eid `ly

d`a Ð adf d`a :lirl opixn`ck ,migxte

.iax itn .migxte mixeztk miriabääáåâly

mya mixne` yi Ð migth xyr dpny dxepn

lv`y oitipqn `aql dil `wtpc mz epiax

dpny odaeb eidy ,miptd mgl jxevl ogleyd

.ogleyd lr xi`dl dzid dxepnde ,migth xyr

`dc ,mlern df xac mz epiax xn` `lc d`xpe

izy" wxta onwle ,miptd mgl cbpk mitipq

ycwn xi`n iaxlc opixn` (` ,ev) "mgld

dcedi iaxle ,dlrnl migth xyr mipy ogley

.ivge dn` ogleyd (ilbxn) cal xyr dyng

.iax itn

çôèåyi Ð gxte xeztk riab did eay

mixeztk miriab x`yn dpeyn did dnl :dniz

`l el` dylyle ,gth cg` lkl didy migxte

.iax itn ?gth m` ik did

oa`

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

äùî äNòL¯úBøöBöç ,úBøBãì íéøLëe Bì íéøLk¯ ¤¨¨Ÿ¤§¥¦§¥¦§£§
?àîòè éàî úBøöBöç .úBøBãì úBìeñôe Bì úBøLk§¥§§£§©©§¨

"Eì äNò" :àø÷ øîàc àîéìéà¯àlà ,úBøBãì àìå Eì ¦¥¨§¨©§¨£¥§§§Ÿ§¤¨
Eìc éîð éëä ,"õò ïBøà Eì úéNòå" ,äzòî¯àìå ¥©¨§¨¦¨§£¥¨¦©¦¦§§Ÿ

"Eì" :øîàc ïàîì éà ,àlà !?úBøBãì¯ïàîì éà ,ElMî §¤¨¦§©§¨©§¦¤§¦§©
éîð éàä ;íälMî øúBé äöBø éðà ElLa ,ìBëéák :øîàc§¨©¦§¨§¤§£¦¤¥¦¤¨¤©©¦

!éëäì déì éòaéî¯"Eì" "Eì" àø÷ øîàc ,íúä éðàL ¦¨¥¥§¨¦¨¥¨¨§¨©§¨§§
áøc déøa àtt áø éðz ."Eì eéäå" "Eì äNò" :éðîéæ éøz§¥¦§¥£¥§§¨§¨¥©©¨§¥§©
ïî úLòä ïî äàa äúéä äøBðî :óñBé áøc dén÷ ïéðç̈¦©¥§©¥§¨¨§¨¨¨¦¨¤¤¦

óñk ìL dàNò ,áäfä¯ìLå øáà ìLå õòa ìL ;äøLk ©¨¨£¨¨¤¤¤§¥¨¤©©§¤£¨§¤
¯ ïBøèñébìL ;øéLëî äãeäé éaøa éñBé éaøå ,ìñBt éaø ¦§§©¦¥§©¦¥§©¦§¨©§¦¤

úéëeëæ ìLå íöò ìLå õò¯ä éøác:déì øîà .äìeñt ìk ¥§¤¤¤§¤§¦¦§¥©Ÿ§¨£©¥
,éLøc éèøôe éììk øî ïéáe øî ïéa :déì øîà ?Czòã éàî©©§¨£©¥¥¨¥¨§¨¥§¨¥¨§¦

¯ LøBôî èøtä äî :øáñ øî eäéîìk óà ,úëzî ìL¯ ¦¨¨©©©§¨§¨¤©¤¤©Ÿ
LøBôî èøtä äî :øáñ øîe ,úëzî ìL¯óà ,áeLç øác ¤©¤¤¨¨©©©§¨§¨¨¨¨©

ìk¯:àéðúc ,éãéc énwî Cãéc éîñ :déì øîà .áeLç øác Ÿ¨¨¨£©¥§¥¦¨¦©¥¦¦§©§¨
õò ìL ïàNòL úøL éìk¯éaøa éñBé éaøå ,ìñBt éaø §¥¨¥¤£¨¨¤¥©¦¥§©¦¥§©¦

,éèøôe éììk Léøc éaø ?éâìtéî à÷ éàîa .øéLëî äãeäé§¨©§¦§©¨¦©§¦©¦¨¥§¨¥§¨¥
Léøc éaø ;éèeòéîe ééeaéø Léøc äãeäé éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦§¨¨¥¦¥¦¥©¦¨¥

"úøðî úéNòå" :éèøôe éììk¯¯ "øBäè áäæ" ,ììk"äøBðnä äNòéz äL÷î" ,èøt¯;ììëå øæç §¨¥§¨¥§¨¦¨§Ÿ©§¨¨¨¨§¨¦§¨¥¨¤©§¨¨©§¨©
ììëe èøôe ììk¯LøBôî èøtä äî ,èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà¯ìk óà ,úëzî ìL¯ìL §¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨©©§¨§¨¤©¤¤©Ÿ¤

"úøBðî úéNòå" :éèeòéîe ééeaéø Léøc äãeäé éaøa éñBé éaø .úëzî¯¯ "øBäè áäæ" ,äaéø,èòéî ©¤¤©¦¥§©¦§¨¨¥¦¥¦¥§¨¦¨§©¦¨¨¨¨¦¥
"äøBðnä äNòéz äL÷î"¯äaéøå èòéîe äaéø ;äaéøå øæç¯,éléî ìk éaø ?éaø éàîe ,ìkä äaéø ¦§¨¥¨¤©§¨¨©§¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ©©¥©¥¨¦¥
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,íìeà ãâðk äøãñëà ,ìëéä úéðáz úéa íãà äNòé àì :Cãéà àéðúå .õò ìLa óà øéLëîøöç ©§¦©§¤¥§©§¨¦¨Ÿ©£¤¨¨©¦©§¦¥¨©§©§¨§¤¤¨¨¥
ìLå äML ìLå äMîç ìL àeä äNBò ìáà ,äøBðî ãâðk äøBðî ,ïçìL ãâðk ïçìL ,äøæò ãâðk§¤¤£¨¨ª§¨§¤¤ª§¨§¨§¤¤§¨£¨¤¤£¦¨§¤¦¨§¤
ìL óà :øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø .úBëzî éðéî øàMî eléôàå äNòé àì äòáL ìLå ;äðîL§Ÿ¨§¤¦§¨Ÿ©£¤©£¦¦§¨¦¥©¨©¦¥©©¦§¨¥©¤
eéä ìæøa ìL íéãetL ?äéàø íMî :Bì eøîà .éàðBîLç úéa éëìî eNòL Cøãk ,äNòé àì õò¥Ÿ©£¤§¤¤¤¨©§¥¥©§©¨§¦¨§¨¨©¦¤©§¤¨

eøéLòä ,õòáa íetéçå¯¯ eøéLòäå eøæç ,óñk ìL íeàNòdéîMî ìàeîL øîà .áäæ ìL íeàNò §¦§©©¤¡¦£¨¤¤¤¨§§¤¡¦£¨¤¨¨¨©§¥¦§¥
ìL çøtäå íéìâøä ;íéçôè øNò äðîL äøBðî ìL däáBb :àáñc,÷ìç íééçôèe ,íéçôè äL §¨¨§¨¤§¨§Ÿ¨¨¨§¨¦¨©§©¦§©¤©§¨§¨¦§¨©¦¨¨

Cìéà ãçà epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ,÷ìç íééçôèe ,çøôå øBzôëå òéáb BaL çôèå§¤©¤¨¦©§©§¨¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zegpn(iriax meil)

äLî äNòL,okynd xear epiaxBì íéøLk[dyn iniay okynl-] ¤¨¨Ÿ¤§¥¦
,úBøBãì íéøLëed calnúBøöBöçeidy ,dyn dyryBì úBøLk §¥¦§£§§¥
.úBøBãì úBìeñôe§§
:`xnbd zxxanàîòè éàî úBøöBöç.zexecl zeleqtàîéìéà- £§©©£¨¦¥¨

meyn `ed mrhdy xn`p m`àø÷ øîàc(a i xacna)Eì äNò'iYW §¨©§¨£¥§§¥
wx zexyk zexvevgdy jkn miyxece ,'sqM zxvFvg,'Eì'epiidc £§Ÿ¤¤§

,dynl,úBøBãì àìå,dywi ok m`äzòî àlàwxy hrnn 'jl'y §Ÿ§¤¨¥©¨
xn`py dn ,zexecl `le xyk jl(` i mixac),'õò ïBøà El úéNòå'§¨¦¨§£¥

énð éëä,jk yexcl yi oex`d iabl mb m`d -'Eì'cjl wxy hrnn ¨¦©¦¦§
xyk,úBøBãì àìådyn dyry milkd lky `ziixaa x`azp `ld §Ÿ§

.zexecl mb mixykàlàz` yexcl mipte` ipy yiy xnel jixv ¤¨
,oex`a daezkd 'jl' zaizéàm` -øîàc ïàîìdiy`i iaxl ± ¦§©§¨©

xaeqd(:b `nei)zaizy'Eì'`dz ef diyry zcnlnElMî,jpennn - §¦¤§
øîàc ïàîì éàyecwdy zfnxn 'jl' zaizy xaeqd ozpei iaxl ± ¦§©§¨©

,dynl xn` `ed jexa,íälMî øúBé äöBø éðà ElLa ,ìBëéák¦§¨§¤§£¦¤¥¦¤¨¤
dvex iziid ,cigi lyn ef diyr zeyrl xyt` did eli` epiidc
`idy oeik mpn` ,l`xyi mr ly epennn `le jpennn dyriy¥
,cigi lya xtkzn xeaiv oi`y iptn ,xeaiv lyn zeyridl dkixv
,ef dyxcl oiae ef dyxcl oiay ,dyw ok m`e ,mpennn dze` dyr

äénð éàzexvevga xn`py 'jl'd mb -éëäì déì éòaéîjxvp - ©©¦¦¨¥¥§¨¦
dyn dyry zexvevgy micnel okidn ok m`e ,el` zeyxcn zg`l

.zexecl zeleqt
:`xnbd zvxzníúä éðàL,zexvevga xacd dpey -àø÷ øîàc ¨¦¨¨§¨©§¨

éðîéæ éøz 'Eì' 'Eì'zg` mrt ,minrt ipy -Eì äNò'zxvFvg iYW §§§¥¦§¥£¥§§¥£§Ÿ
'sqM(a i xacna)weqtd jynda ztqep mrte ,Eì eéäå''dcrd `xwnl ¤¤§¨§§¦§¨¨¥¨
,'ebeel zexyk dyn dyry zexvevgdy miyxec 'jl' zaiz xeziine

.zexecl zeleqt la`
:zeyridl dxepnd dkixv xac dfi`n oecl dkiynn `xnbdáø éðz̈¥©

úLòä ïî äàa äúéä äøBðî ,óñBé áøc dén÷ ïéðç áøc déøa àtẗ¨§¥§©£¦©¥§©¥§¨¨§¨¨¨¦¨¤¤
zxeva ziyrpy cr qpxewa dilr dkny dnly zg` dkizgn ±

e ,dxepnd.äøLk ,óñk ìL dàNò .áäfä ïîd`yrõòa ìL- ¦©¨¨£¨¨¤¤¤§¥¨¤©©
,licaøáà ìLå,zxter -ïBøèñéb ìLå,miaaxern zekzn ipin - §¤¨¨§¤¦§§

.øéLëî äãeäé éaøa éñBé éaøå ,ìñBt éaød`yríöò ìLå õò ìL ©¦¥§©¦¥§©¦§¨©§¦¤¥§¤¤¤
.äìeñt ìkä éøác ,úéëeëæ ìLå§¤§¦¦§¥©Ÿ§¨

déì øîà,`tt axl sqei ax,Czòc éàîx`an dz` cvik xnelk ¨©¥©©§¨
ly beq lkn dieyrd dxepn xiykny dcedi iaxa iqei iax zrc z`

.zkznn dieyr dpi`y dxepn lqete zkzndéì øîà,`tt axïéa ¨©¥¥
øî ïéáe øîdcedi iaxa iqei iax oiae iax oia -éLøc éèøôe éììk ©¥©§¨¥§¨¥¨§¦

'dxFpOd dUriY dWwn xFdh adf zxpn ziUre' weqtd z` eyxc -§¨¦¨§Ÿ©¨¨¨¦§¨¥¨¤©§¨
(`l dk zeny),'hxte llk' ly jxcaøî eäéîiaxa iqei iax mpn` - ¦©

dcediøáñrnyn 'ziyre'y ,llk ixd 'zxpn ziyre' ,jk miyxecy ¨©
'dxepnd dyriz dywn' ,cala adf ,hxt ixd 'xedh adf' ,xac lkn
hxtd oirk `l` oc dz` i` llke hxte llk ,xac lkn ,llke xfg
oirk didiy ic `l` ,ynn hxtd enk didiy jxev oi` epiidc]

,[hxtd,úëzî ìL LøBôî èøtä äî,'adf' xn`p ixdyìk óà ¨©§¨§¨¤©¤¤©Ÿ
,úëzî ìLla` ,dxyk ,zkzn ly beq lkn dieyrd dxepn okle ¤©¤¤

.dleqt ,zkznn dieyr dpi`y dxepnøîeiaxe -øáñmiyxecy ©¨©
dyriz dywn' ,hxt ixd 'xedh adf' ,llk ixd 'zxpn ziyre' ,jk

,hxtd oirk `l` oc dz` i` llke hxte llk ,llke xfg 'dxepndäî̈
LøBôî èøtä`edy adf,áeLç øác ìk óà ,áeLç øácokle ©§¨§¨¨¨¨©Ÿ¨¨¨

zkzn ly xg` beqn dieyrd dxepne ,dxyk sqkn dieyrd dxepn
.zkznn dieyr dpi`y dxepn oky lke ,dleqt ,aeyg epi`y

déì øîà,sqei iaxéãéc énwî Cãéc énñiptn jzpyn xqd - ¨©¥©¥¦¨¦©¥¦¦
iaxa iqei iaxe iax zwelgna dpey `qxib il yi ,xnelk ,izpyn
wx `l` ,zkzn ly beq lkn dieyrd dxepna ewlgp `ly ,dcedi

,urn dieyrd dxepnaàéðúc,`ziixaa,õò ìL ïàNòL úøL éìk §©§¨§¥¨¥¤£¨¨¤¥
.øéLëî äãeäé éaøa éñBé éaøå ,ìñBt éaø:`xnbd zx`anéàîa ©¦¥§©¦¥§©¦§¨©§¦§©

éâìôéî à÷,ewlgp dna -éèøôe éììk Léøc éaøweqtd z` yxc - ¨¦§§¦©¦¨¦§¨¥§¨¥

,'hxte llk' ly jxcaéèeòéîe ééeaéø Léøc äãeäé éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦§¨¨¦¦¥¦¥
.'herine ieaix' ly jxca weqtd z` yxc -,éèøôe éììk Léøc éaø©¦¨¦§¨¥§¨¥

xn`py(`l `k zeny),'dxFpOd dUriY dWwn xFdh adf zxpn ziUre'§¨¦¨§Ÿ©¨¨¨¦§¨¥¨¤©§¨
'úøBðî úéNòå'ixd'øBäè áäæ' ,ììkixdäNòéz äL÷î' ,èøt §¨¦¨§©§¨¨¨¨§¨¦§¨¥¨¤

,èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà ììëe èøôe ììk ,ììëå øæç 'äøBðnä©§¨¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨
,úëzî ìL ìk óà ,úëzî ìL LøBôî èøtä äîdxepn la` ¨©§¨§¨¤©¤¤©Ÿ¤©¤¤

.dleqt ,urn dieyrd,éèeòéîe ééeaéø Léøc äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¨¦¦¥¦¥
'äøBðnä äNòéz äL÷î' ,èòéî 'øBäè áäæ' ,äaéø 'úøBðî úéNòå'§¨¦¨§©¦¨¨¨¨¦¥¦§¨¥¨¤©§¨

éaø éàîe ,ìkä äaéø äaéøå èòéîe äaéø ,äaéøå øæç,daix dne - ¨©§¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ©¨¦
éléî ìk éaølkn dieyrd dxepn epiidc ,mixacd lk z` daix - ¨¦¨¦¥

,dxyk ,zkznn dpi` m` elit`e xac,ñøç ìL èòéî ,èòéî éàîe©¦¥¦¥¤¤¤
.dleqt `idy ,milkd lkay zegtd `edy

:sqei axl `tt ax xn`éãéc énwî Cãéc énñ ,äaøcàdz` xqd - ©§©¨©¥¦¨¦©¥¦¦
,sqei ax el aiyd .izpyn iptn jzpyn z`Czòc à÷ìñ àìl` - Ÿ¨§¨©§¨

,dleqt ur ly dxepny xaeq iqei iaxy xnel jzrca dlrzàéðúc§©§¨
,`ziixaaáäæ Bì ïéà,dxepnl,óñk ìL óà àéáîelit`eìL ¥¨¨¥¦©¤¤¤¤
,úLçðelit`eå ,ìæøa ìLelit`å ,ìéãa ìLelit`,úøôBò ìLlky §Ÿ¤¤©§¤©¤§¦©¤¤¤

.zekzn ibeq md el`.õò ìLa óà øéLëî äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨©§¦©§¤¥
.dxyk urn dieyrd dxepny xaeq dcedi iaxa iqei iaxy ixd

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixa -úéa íãà äNòé àìaúéðázzxeva - §©§¨¦¨Ÿ©£¤¨¨©¦©§¦
dìëéäekxe`a lkidl dey `di `ly xnelk ,ycwnd zia ly ¥¨

`le ,edaebae eagexaeäøãñëàzevign yly ea yiy zia -ãâðk- ©§©§¨§¤¤
d zxevaíìeà`le ,ycwnd zia lyãâðk øöçd zxeva -äøæò, ¨¨¥§¤¤£¨¨

`leãâðk ïçìLd zxeva -ïçìL`le ,ycwnd ziaayãâðk äøBðî ª§¨§¤¤ª§¨§¨§¤¤
d zxeva -äøBðî.ycwnd ziaayàeä äNBò ìáàdxepnìL §¨£¨¤¤

äðîL ìLå äML ìLå äMîçziaay dxepnl dnec dpi`y ,mipw £¦¨§¤¦¨§¤§Ÿ¨
.mipw dray ly dzidy ycwndäòáL ìLåmipw,äNòé àì §¤¦§¨Ÿ©£¤

,úBëzî éðéî øàMî eléôàåycwnd ziaay dxepndy meyn ©£¦¦§¨¦¥©¨
dxyk dpi`y ur ly la` .zekzn ipin x`yn `id m` mb dxyk

.zeyrl xzen ycwnd ziaaìL óà ,øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø©¦¥©©¦§¨¥©¤
,äNòé àì õò,ycwnd zial dxyk `idy iptnéëìî eNòL Cøãk ¥Ÿ©£¤§¤¤¤¨©§¥
éàðBîLç úéa,milyexin me`ivede mipeeid z` egvipe mci dxabyk ¥©§©

,adf ly dxepn zeyrl elki `le miipr eide ,ycwnd z` exdihe
.ur ly dxepn eyreBì eøîàike ,dcedi iaxa iqei iaxl -íMî- ¨§¦¨

`iadl xyt` i`penyg zianäéàø`ld ,dxyk ur ly dxepny §¨¨
`l` ,urn dzid `l eyr mdy dxepnd,eéä ìæøa ìL íéãetL©¦¤©§¤¨

íetéçåqike -mze` eõòáayke ,licaa -íeàNò ,eøéLòäipw z` §¦§©©¤¡¦£¨
dxepndeøéLòäå eøæç ,óñk ìL,xzei.áäæ ìL íeàNò ¤¤¤¨§§¤¡¦£¨¤¨¨

:dxepnd zxev z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdìàeîL øîà̈©§¥
àáñc déîMî,cg` owf mya -øNò äðîL äøBðî ìL däáBâ ¦§¥§¨¨§¨¤§¨§Ÿ¨¨¨

,íéçôè,oeaygd `ed jkeçøtäå íéìâøäodilrnyìLäL §¨¦¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨
e ,íéçôèmdilrníééçôèdpw migth ipy -÷ìçxeztk ,riab `ll] §¨¦§¨©¦¨¨

,migth dyng ixd ,[gxt e`emdilrnøBzôëå òéáb BaL çôè¤©¤¨¦©§©§
e ,çøôåeilrn,÷ìç íééçôè,migth dpny ixdemdilrnçôèeay ¨¤©§¨©¦¨¨¤©

epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe øBzôk,xeztkd on -Cìéà ãçàdf cvl - ©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥©
Cìéà ãçàå,ipy cvl -ïéìBòå ïéëLîðåcräøBðî ìL däáBb ãâðk §¤¨¥©§¦§¨¦§¦§¤¤§¨¤§¨

rvn`d dpwd daeb ±,iexeztkd lrne ,÷ìç çôèeilrnçôèeay ¤©¨¨¤©
øBzôksqep,Cìéà ãçàå Cìéà ãçà epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥©§¤¨¥©

eïéìBòå ïéëLîðcre ,äøBðî ìL däáBb ãâðkxeztkd lrnçôè ¦§¨¦§¦§¤¤§¨¤§¨¤©
e ,÷ìçeilrnçôèeayCìéà ãçà epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe øBzôk ¨¨¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥©

ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéà ãçàåcre ,äøBðî ìL däáBb ãâðklrn §¤¨¥©§¦§¨¦§¦§¤¤§¨¤§¨
xeztkd,÷ìç íééçôè,migth xyr dyng ixdíL eøéizLðlrn §¨©¦¨¨¦§©§¨

el` miigthìLìL ïäaL íéçôè äL,çøôå øBzôëå ïéòéáb äL §Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦§©§¨¤©
.dxepnl migth xyr dpeny daeb epl ixd

:dxepnay migxtde mixeztkd ,miriabd zxev z` zx`an `ziixad
íéiøcðñkìà úBñBk ïéîk ,ïéîBc ïä äîì ïéòéáâemiyrpd ± §¦¦§¨¥¦§¦£¤§¨§§¦¦

.mixve mikex` mdy ,mixvn ly `ixcpqkl`aïä äîì íéøBzôk©§¦§¨¥
íéiúøkä éçetz ïéîk ,ïéîBcmewnn mi`ad milebr migetz ± ¦§¦©¥©§¥¦¦
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קכג oifge` mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

àìà- jl :[a ,b] `nei zkqnc `ziinw `zrnya xn`c o`nl i` ,"jl" i`d iz` -

iziid jlya ,cigi lya xeav xhtidl xyt` did m` lekiak :xn`c o`nl i` ,jlyn

.mdlyn xzei dvexíúä éðàù.ipnif ixz "jl" "jl" `xw xn`c ,zexvevg iab -

õòánc ,lica =."`va`" opinbxzïåøèñâ.l"hin** :`pixg` `pyil .o"ehiil* =éàî
êúòãdcedi iaxa iqei iaxc zxn`wc -

.ur lya lqte ura lya xiyknäéì øîà
iax ,xnl oiae xnl oia :sqei axl `tt ax -

,iyxc ihxte illk ,dcedi iaxa iqei iaxe

adf" ,llk - "zxepn ziyre" :onwl opixn`ck

- mewn lkn "dyriz dywn" ,hxt - "xedh

.llke xfgùøåôî èøôä äî`edy] adf -

la` ,sqk oebk aeyg xac lk s` - [aeyg

.`l urae xa`äéì øîàaxl sqei ax -

dpey dz`y jzpyn xqd ,jcic inq :`tt

xiykn inp iaxe ,ur lya lqet iqei iaxc

.urae xa` lyaììë úøåðî úéùòå-

.xac lkn rnyncñøç ìùzegt `edy -

xya jlnl elit` ie`x epi`e ,milkd lkn

.mceêúòã à÷ìñ àì,`vxzn jcic iedc -

.ur lya lqet iqei iax xn`cáäæ åì ïéà-

.dxepnlìëéä úéðáúagexe jxe` zcnl -

.ozylya el dnec `dzy ,dneweäøãñëà
.mle` oke ,ziriax dvign dl oi` -ãâðë

íìåàedaebe mixyr] eagex didy -

`ziinw `zrnya opixn`ck ,[mirax`

.(` ,a) oiaexircäùåò ìáàly dxepnd -

,dpny ly e` mipw dyy ly e` dyng

dray did myy ycwn zxepnl dnec epi`c

.mipwåìéôàå äùòé àì íéð÷ äòáù ìùå
úåëúî éðéî øàù ìùmeyn ,adf epi`y -

x`ya xyk `ed s`y ,ycwn lyl dnecc

.zekzn ipinäùòé àì õò ìù óàixdy -

.i`penyg zia ikln eyry jxck `edõòáá
.o"iihy`* ,lica =àáñã äéîùîmeyn -

.cg` owfçøôäå íéìâøädyly zgzn -

adf mitxevd miwwegy oixeiv = gxt .migth

.milkae zexepna wnera÷ìç íééçôèå-

.dyng ixd ,dxev mey `laåáù çôèå-

xeztk ipy cvne ,riab dxepn ly cg` cvn

edfe .gxt [iyily] (ipy) cvne ,l"net** =

sebay migxte mixeztke riabd on cg`

drax` dxepnae" :aizkc ,dxepn ly rvn`

opiyxce ,"digxte dixeztk micweyn miriab

,ixz - "digxt"e ,ixz - "dixeztk" :onwl

wlg miigthe .dpwe dpw lkay ('c) oze` cal

.dryz ixd - xeztk gthe ,dpeny ixd -

íéàöåé íéð÷ éðùåjli` cg` ,xeztkd on -

.'ekçøôå øåúôë íéòéáâ ùìù ïäáù-

mixeztk ixz `l` dxepnd seba eid `ly

,"digxte dixeztk" :aizkck ,migxt ixze

jenqd gtha `pniwe` gxt (cg) cge

.mipey`xd wlg miigthlíéøãðñëìà-

oikex`e .mixvn ly `ixcpqkl`a dyrpy

.y"pxcn*** miiexwe ,od mixveçåôú
íééúøëä.mewn -íéãåîòä éçøôoixeiv -

.micenra oixiivny'åë íéòéáâ åàöîðå-

.onwl yxtn
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äøãñëàab lr s` Ð mle` zipazzecn zkqna opzck ,zevign rax` ea did mle`c

mle` ly egzt :dl iziin (` ,a) oiaexirc `xnb yixae ,(e dpyn c wxt)

.eiab lr eid `lin ly ze`xzln` ynge ,dn` mixyr eagxe dn` mirax` edaeb

iptn Ð 'da mlerd `xap dn iptn :jenqa gkenck ,zeptc yly `l` dl oi` dxcqk`e

`l" wxta opixn` cere ,dxcqk`l dnecy

`ed dxcqk`l mler :(` ,dk `xza `aa) "xetgi

mewn lkn ,zaaeqn dpi` zipetv gexe dnec

el eid `le c`n deabe agx mle` gzty zngn

cva uextk d`xpy ,dxcqk`l dnec Ð zezlc

.iax itn .cg`

íéãåôùiptn micety edl ixw Ð lfxa ly

mixeztk miriab da eid `ly

d`a Ð adf d`a :lirl opixn`ck ,migxte

.iax itn .migxte mixeztk miriabääáåâly

mya mixne` yi Ð migth xyr dpny dxepn

lv`y oitipqn `aql dil `wtpc mz epiax

dpny odaeb eidy ,miptd mgl jxevl ogleyd

.ogleyd lr xi`dl dzid dxepnde ,migth xyr

`dc ,mlern df xac mz epiax xn` `lc d`xpe

izy" wxta onwle ,miptd mgl cbpk mitipq

ycwn xi`n iaxlc opixn` (` ,ev) "mgld

dcedi iaxle ,dlrnl migth xyr mipy ogley

.ivge dn` ogleyd (ilbxn) cal xyr dyng

.iax itn

çôèåyi Ð gxte xeztk riab did eay

mixeztk miriab x`yn dpeyn did dnl :dniz

`l el` dylyle ,gth cg` lkl didy migxte

.iax itn ?gth m` ik did

oa`
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äùî äNòL¯úBøöBöç ,úBøBãì íéøLëe Bì íéøLk¯ ¤¨¨Ÿ¤§¥¦§¥¦§£§
?àîòè éàî úBøöBöç .úBøBãì úBìeñôe Bì úBøLk§¥§§£§©©§¨

"Eì äNò" :àø÷ øîàc àîéìéà¯àlà ,úBøBãì àìå Eì ¦¥¨§¨©§¨£¥§§§Ÿ§¤¨
Eìc éîð éëä ,"õò ïBøà Eì úéNòå" ,äzòî¯àìå ¥©¨§¨¦¨§£¥¨¦©¦¦§§Ÿ

"Eì" :øîàc ïàîì éà ,àlà !?úBøBãì¯ïàîì éà ,ElMî §¤¨¦§©§¨©§¦¤§¦§©
éîð éàä ;íälMî øúBé äöBø éðà ElLa ,ìBëéák :øîàc§¨©¦§¨§¤§£¦¤¥¦¤¨¤©©¦

!éëäì déì éòaéî¯"Eì" "Eì" àø÷ øîàc ,íúä éðàL ¦¨¥¥§¨¦¨¥¨¨§¨©§¨§§
áøc déøa àtt áø éðz ."Eì eéäå" "Eì äNò" :éðîéæ éøz§¥¦§¥£¥§§¨§¨¥©©¨§¥§©
ïî úLòä ïî äàa äúéä äøBðî :óñBé áøc dén÷ ïéðç̈¦©¥§©¥§¨¨§¨¨¨¦¨¤¤¦

óñk ìL dàNò ,áäfä¯ìLå øáà ìLå õòa ìL ;äøLk ©¨¨£¨¨¤¤¤§¥¨¤©©§¤£¨§¤
¯ ïBøèñébìL ;øéLëî äãeäé éaøa éñBé éaøå ,ìñBt éaø ¦§§©¦¥§©¦¥§©¦§¨©§¦¤

úéëeëæ ìLå íöò ìLå õò¯ä éøác:déì øîà .äìeñt ìk ¥§¤¤¤§¤§¦¦§¥©Ÿ§¨£©¥
,éLøc éèøôe éììk øî ïéáe øî ïéa :déì øîà ?Czòã éàî©©§¨£©¥¥¨¥¨§¨¥§¨¥¨§¦

¯ LøBôî èøtä äî :øáñ øî eäéîìk óà ,úëzî ìL¯ ¦¨¨©©©§¨§¨¤©¤¤©Ÿ
LøBôî èøtä äî :øáñ øîe ,úëzî ìL¯óà ,áeLç øác ¤©¤¤¨¨©©©§¨§¨¨¨¨©

ìk¯:àéðúc ,éãéc énwî Cãéc éîñ :déì øîà .áeLç øác Ÿ¨¨¨£©¥§¥¦¨¦©¥¦¦§©§¨
õò ìL ïàNòL úøL éìk¯éaøa éñBé éaøå ,ìñBt éaø §¥¨¥¤£¨¨¤¥©¦¥§©¦¥§©¦

,éèøôe éììk Léøc éaø ?éâìtéî à÷ éàîa .øéLëî äãeäé§¨©§¦§©¨¦©§¦©¦¨¥§¨¥§¨¥
Léøc éaø ;éèeòéîe ééeaéø Léøc äãeäé éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦§¨¨¥¦¥¦¥©¦¨¥

"úøðî úéNòå" :éèøôe éììk¯¯ "øBäè áäæ" ,ììk"äøBðnä äNòéz äL÷î" ,èøt¯;ììëå øæç §¨¥§¨¥§¨¦¨§Ÿ©§¨¨¨¨§¨¦§¨¥¨¤©§¨¨©§¨©
ììëe èøôe ììk¯LøBôî èøtä äî ,èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà¯ìk óà ,úëzî ìL¯ìL §¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨©©§¨§¨¤©¤¤©Ÿ¤

"úøBðî úéNòå" :éèeòéîe ééeaéø Léøc äãeäé éaøa éñBé éaø .úëzî¯¯ "øBäè áäæ" ,äaéø,èòéî ©¤¤©¦¥§©¦§¨¨¥¦¥¦¥§¨¦¨§©¦¨¨¨¨¦¥
"äøBðnä äNòéz äL÷î"¯äaéøå èòéîe äaéø ;äaéøå øæç¯,éléî ìk éaø ?éaø éàîe ,ìkä äaéø ¦§¨¥¨¤©§¨¨©§¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ©©¥©¥¨¦¥

.ñøç ìL èòéî ?èòéî éàîe¯!éãéc énwî Cãéc éîñ ,äaøcà¯Bì ïéà :àéðúc ,Czòc à÷ìñ àì ©¦¥¦¥¤¤¤©§©¨§¥¦¨¦©¥¦¦¨¨§¨©§¨§©§¨¥
áäæ¯äãeäé éaøa éñBé éaø ;úøôBò ìLå ,ìéãa ìLå ,ìæøa ìL ,úLçð ìL ,óñk ìL óà àéáî ¨¨¥¦©¤¤¤¤§¤¤©§¤§¤§¦§¤¤¤©¦¥§©¦§¨

,íìeà ãâðk äøãñëà ,ìëéä úéðáz úéa íãà äNòé àì :Cãéà àéðúå .õò ìLa óà øéLëîøöç ©§¦©§¤¥§©§¨¦¨Ÿ©£¤¨¨©¦©§¦¥¨©§©§¨§¤¤¨¨¥
ìLå äML ìLå äMîç ìL àeä äNBò ìáà ,äøBðî ãâðk äøBðî ,ïçìL ãâðk ïçìL ,äøæò ãâðk§¤¤£¨¨ª§¨§¤¤ª§¨§¨§¤¤§¨£¨¤¤£¦¨§¤¦¨§¤
ìL óà :øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø .úBëzî éðéî øàMî eléôàå äNòé àì äòáL ìLå ;äðîL§Ÿ¨§¤¦§¨Ÿ©£¤©£¦¦§¨¦¥©¨©¦¥©©¦§¨¥©¤
eéä ìæøa ìL íéãetL ?äéàø íMî :Bì eøîà .éàðBîLç úéa éëìî eNòL Cøãk ,äNòé àì õò¥Ÿ©£¤§¤¤¤¨©§¥¥©§©¨§¦¨§¨¨©¦¤©§¤¨

eøéLòä ,õòáa íetéçå¯¯ eøéLòäå eøæç ,óñk ìL íeàNòdéîMî ìàeîL øîà .áäæ ìL íeàNò §¦§©©¤¡¦£¨¤¤¤¨§§¤¡¦£¨¤¨¨¨©§¥¦§¥
ìL çøtäå íéìâøä ;íéçôè øNò äðîL äøBðî ìL däáBb :àáñc,÷ìç íééçôèe ,íéçôè äL §¨¨§¨¤§¨§Ÿ¨¨¨§¨¦¨©§©¦§©¤©§¨§¨¦§¨©¦¨¨

Cìéà ãçà epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ,÷ìç íééçôèe ,çøôå øBzôëå òéáb BaL çôèå§¤©¤¨¦©§©§¨¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨
ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ,÷ìç çôèå ,äøBðî ìL ääáBb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå Cìéà ãçàå§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤§¨¤§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦
,øBzôk çôèå ,÷ìç çôèå ,äøBðî ìL ääáBb ãâðk ïéìBòå ïéëLîð Cìéà ãçàå Cìéà ãçà epnî¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨¦§¨¦§¦§¤¤§¨¤§¨§¤©¨¨§¤©©§
íééçôèe ,äøBðî ìL ääáBb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå Cìéà ãçàå Cìéà ãçà epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤§¨¤§¨§¨©¦

ìL íL eøéizLð ,÷ìçìL ïäaL íéçôè äLïéîk ?ïéîBc ïä äîì ïéòéáâe .çøôå øBzôëå ïéòéáb äL ¨¨¦§©§¨§¨§¨¦¤¨¤§¨§¦¦§©§¨¤©§¦¦§¨¥¦§¦
ïéîk ?ïéîBc ïä äîì íéçøt ,íéizøkä éçetz ïéîk ?ïéîBc ïä äîì íéøBzôk ,íéiøcðñkìà úBñBk©¤§©§§¦¦©§¦§©¥¦§¦©¥©©§¦¦§¨¦§©¥¦§¦

ïéòéáb eàöîðå .ïéãenòä éçøt¯íéøBzôk ,íéðLe íéøNò¯íéçøt ,øNò ãçà¯íéòéáb .äòLz ¦§¥¨©¦§¦§§§¦¦¤§¦§©¦©§¦©©¨¨§¨¦¦§¨§¦¦
íéøBzôk íéòéáb ,äæ úà äæ ïéákòî íéçøt ,äæ úà äæ ïéákòî íéøBzôk ,äæ úà äæ ïéákòî§©§¦¤¤¤©§¦§©§¦¤¤¤§¨¦§©§¦¤¤¤§¦¦©§¦

íéçøôe¯íéðLe íéøNò íéòéáb àîìLa .äæ úà äæ ïéákòî¯"íéòáb äòaøà äøðnáe" :áéúëc §¨¦§©§¦¤¤¤¦§¨¨§¦¦¤§¦§©¦¦§¦©§Ÿ̈©§¨¨§¦¦
ìL" :áéúëe ,'åâådãéc äòaøà ,'åâå "çøôå øBzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáb äL §¦§¨§¦¦§ª¨¦©¨¤¨¤¨©§¨¤©©§¨¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zegpn(iriax meil)

äLî äNòL,okynd xear epiaxBì íéøLk[dyn iniay okynl-] ¤¨¨Ÿ¤§¥¦
,úBøBãì íéøLëed calnúBøöBöçeidy ,dyn dyryBì úBøLk §¥¦§£§§¥
.úBøBãì úBìeñôe§§
:`xnbd zxxanàîòè éàî úBøöBöç.zexecl zeleqtàîéìéà- £§©©£¨¦¥¨

meyn `ed mrhdy xn`p m`àø÷ øîàc(a i xacna)Eì äNò'iYW §¨©§¨£¥§§¥
wx zexyk zexvevgdy jkn miyxece ,'sqM zxvFvg,'Eì'epiidc £§Ÿ¤¤§

,dynl,úBøBãì àìå,dywi ok m`äzòî àlàwxy hrnn 'jl'y §Ÿ§¤¨¥©¨
xn`py dn ,zexecl `le xyk jl(` i mixac),'õò ïBøà El úéNòå'§¨¦¨§£¥

énð éëä,jk yexcl yi oex`d iabl mb m`d -'Eì'cjl wxy hrnn ¨¦©¦¦§
xyk,úBøBãì àìådyn dyry milkd lky `ziixaa x`azp `ld §Ÿ§

.zexecl mb mixykàlàz` yexcl mipte` ipy yiy xnel jixv ¤¨
,oex`a daezkd 'jl' zaizéàm` -øîàc ïàîìdiy`i iaxl ± ¦§©§¨©

xaeqd(:b `nei)zaizy'Eì'`dz ef diyry zcnlnElMî,jpennn - §¦¤§
øîàc ïàîì éàyecwdy zfnxn 'jl' zaizy xaeqd ozpei iaxl ± ¦§©§¨©

,dynl xn` `ed jexa,íälMî øúBé äöBø éðà ElLa ,ìBëéák¦§¨§¤§£¦¤¥¦¤¨¤
dvex iziid ,cigi lyn ef diyr zeyrl xyt` did eli` epiidc
`idy oeik mpn` ,l`xyi mr ly epennn `le jpennn dyriy¥
,cigi lya xtkzn xeaiv oi`y iptn ,xeaiv lyn zeyridl dkixv
,ef dyxcl oiae ef dyxcl oiay ,dyw ok m`e ,mpennn dze` dyr

äénð éàzexvevga xn`py 'jl'd mb -éëäì déì éòaéîjxvp - ©©¦¦¨¥¥§¨¦
dyn dyry zexvevgy micnel okidn ok m`e ,el` zeyxcn zg`l

.zexecl zeleqt
:`xnbd zvxzníúä éðàL,zexvevga xacd dpey -àø÷ øîàc ¨¦¨¨§¨©§¨

éðîéæ éøz 'Eì' 'Eì'zg` mrt ,minrt ipy -Eì äNò'zxvFvg iYW §§§¥¦§¥£¥§§¥£§Ÿ
'sqM(a i xacna)weqtd jynda ztqep mrte ,Eì eéäå''dcrd `xwnl ¤¤§¨§§¦§¨¨¥¨
,'ebeel zexyk dyn dyry zexvevgdy miyxec 'jl' zaiz xeziine

.zexecl zeleqt la`
:zeyridl dxepnd dkixv xac dfi`n oecl dkiynn `xnbdáø éðz̈¥©

úLòä ïî äàa äúéä äøBðî ,óñBé áøc dén÷ ïéðç áøc déøa àtẗ¨§¥§©£¦©¥§©¥§¨¨§¨¨¨¦¨¤¤
zxeva ziyrpy cr qpxewa dilr dkny dnly zg` dkizgn ±

e ,dxepnd.äøLk ,óñk ìL dàNò .áäfä ïîd`yrõòa ìL- ¦©¨¨£¨¨¤¤¤§¥¨¤©©
,licaøáà ìLå,zxter -ïBøèñéb ìLå,miaaxern zekzn ipin - §¤¨¨§¤¦§§

.øéLëî äãeäé éaøa éñBé éaøå ,ìñBt éaød`yríöò ìLå õò ìL ©¦¥§©¦¥§©¦§¨©§¦¤¥§¤¤¤
.äìeñt ìkä éøác ,úéëeëæ ìLå§¤§¦¦§¥©Ÿ§¨

déì øîà,`tt axl sqei ax,Czòc éàîx`an dz` cvik xnelk ¨©¥©©§¨
ly beq lkn dieyrd dxepn xiykny dcedi iaxa iqei iax zrc z`

.zkznn dieyr dpi`y dxepn lqete zkzndéì øîà,`tt axïéa ¨©¥¥
øî ïéáe øîdcedi iaxa iqei iax oiae iax oia -éLøc éèøôe éììk ©¥©§¨¥§¨¥¨§¦

'dxFpOd dUriY dWwn xFdh adf zxpn ziUre' weqtd z` eyxc -§¨¦¨§Ÿ©¨¨¨¦§¨¥¨¤©§¨
(`l dk zeny),'hxte llk' ly jxcaøî eäéîiaxa iqei iax mpn` - ¦©

dcediøáñrnyn 'ziyre'y ,llk ixd 'zxpn ziyre' ,jk miyxecy ¨©
'dxepnd dyriz dywn' ,cala adf ,hxt ixd 'xedh adf' ,xac lkn
hxtd oirk `l` oc dz` i` llke hxte llk ,xac lkn ,llke xfg
oirk didiy ic `l` ,ynn hxtd enk didiy jxev oi` epiidc]

,[hxtd,úëzî ìL LøBôî èøtä äî,'adf' xn`p ixdyìk óà ¨©§¨§¨¤©¤¤©Ÿ
,úëzî ìLla` ,dxyk ,zkzn ly beq lkn dieyrd dxepn okle ¤©¤¤

.dleqt ,zkznn dieyr dpi`y dxepnøîeiaxe -øáñmiyxecy ©¨©
dyriz dywn' ,hxt ixd 'xedh adf' ,llk ixd 'zxpn ziyre' ,jk

,hxtd oirk `l` oc dz` i` llke hxte llk ,llke xfg 'dxepndäî̈
LøBôî èøtä`edy adf,áeLç øác ìk óà ,áeLç øácokle ©§¨§¨¨¨¨©Ÿ¨¨¨

zkzn ly xg` beqn dieyrd dxepne ,dxyk sqkn dieyrd dxepn
.zkznn dieyr dpi`y dxepn oky lke ,dleqt ,aeyg epi`y

déì øîà,sqei iaxéãéc énwî Cãéc énñiptn jzpyn xqd - ¨©¥©¥¦¨¦©¥¦¦
iaxa iqei iaxe iax zwelgna dpey `qxib il yi ,xnelk ,izpyn
wx `l` ,zkzn ly beq lkn dieyrd dxepna ewlgp `ly ,dcedi

,urn dieyrd dxepnaàéðúc,`ziixaa,õò ìL ïàNòL úøL éìk §©§¨§¥¨¥¤£¨¨¤¥
.øéLëî äãeäé éaøa éñBé éaøå ,ìñBt éaø:`xnbd zx`anéàîa ©¦¥§©¦¥§©¦§¨©§¦§©

éâìôéî à÷,ewlgp dna -éèøôe éììk Léøc éaøweqtd z` yxc - ¨¦§§¦©¦¨¦§¨¥§¨¥

,'hxte llk' ly jxcaéèeòéîe ééeaéø Léøc äãeäé éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦§¨¨¦¦¥¦¥
.'herine ieaix' ly jxca weqtd z` yxc -,éèøôe éììk Léøc éaø©¦¨¦§¨¥§¨¥

xn`py(`l `k zeny),'dxFpOd dUriY dWwn xFdh adf zxpn ziUre'§¨¦¨§Ÿ©¨¨¨¦§¨¥¨¤©§¨
'úøBðî úéNòå'ixd'øBäè áäæ' ,ììkixdäNòéz äL÷î' ,èøt §¨¦¨§©§¨¨¨¨§¨¦§¨¥¨¤

,èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà ììëe èøôe ììk ,ììëå øæç 'äøBðnä©§¨¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨
,úëzî ìL ìk óà ,úëzî ìL LøBôî èøtä äîdxepn la` ¨©§¨§¨¤©¤¤©Ÿ¤©¤¤

.dleqt ,urn dieyrd,éèeòéîe ééeaéø Léøc äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¨¦¦¥¦¥
'äøBðnä äNòéz äL÷î' ,èòéî 'øBäè áäæ' ,äaéø 'úøBðî úéNòå'§¨¦¨§©¦¨¨¨¨¦¥¦§¨¥¨¤©§¨

éaø éàîe ,ìkä äaéø äaéøå èòéîe äaéø ,äaéøå øæç,daix dne - ¨©§¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ©¨¦
éléî ìk éaølkn dieyrd dxepn epiidc ,mixacd lk z` daix - ¨¦¨¦¥

,dxyk ,zkznn dpi` m` elit`e xac,ñøç ìL èòéî ,èòéî éàîe©¦¥¦¥¤¤¤
.dleqt `idy ,milkd lkay zegtd `edy

:sqei axl `tt ax xn`éãéc énwî Cãéc énñ ,äaøcàdz` xqd - ©§©¨©¥¦¨¦©¥¦¦
,sqei ax el aiyd .izpyn iptn jzpyn z`Czòc à÷ìñ àìl` - Ÿ¨§¨©§¨

,dleqt ur ly dxepny xaeq iqei iaxy xnel jzrca dlrzàéðúc§©§¨
,`ziixaaáäæ Bì ïéà,dxepnl,óñk ìL óà àéáîelit`eìL ¥¨¨¥¦©¤¤¤¤
,úLçðelit`eå ,ìæøa ìLelit`å ,ìéãa ìLelit`,úøôBò ìLlky §Ÿ¤¤©§¤©¤§¦©¤¤¤

.zekzn ibeq md el`.õò ìLa óà øéLëî äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨©§¦©§¤¥
.dxyk urn dieyrd dxepny xaeq dcedi iaxa iqei iaxy ixd

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixa -úéa íãà äNòé àìaúéðázzxeva - §©§¨¦¨Ÿ©£¤¨¨©¦©§¦
dìëéäekxe`a lkidl dey `di `ly xnelk ,ycwnd zia ly ¥¨

`le ,edaebae eagexaeäøãñëàzevign yly ea yiy zia -ãâðk- ©§©§¨§¤¤
d zxevaíìeà`le ,ycwnd zia lyãâðk øöçd zxeva -äøæò, ¨¨¥§¤¤£¨¨

`leãâðk ïçìLd zxeva -ïçìL`le ,ycwnd ziaayãâðk äøBðî ª§¨§¤¤ª§¨§¨§¤¤
d zxeva -äøBðî.ycwnd ziaayàeä äNBò ìáàdxepnìL §¨£¨¤¤

äðîL ìLå äML ìLå äMîçziaay dxepnl dnec dpi`y ,mipw £¦¨§¤¦¨§¤§Ÿ¨
.mipw dray ly dzidy ycwndäòáL ìLåmipw,äNòé àì §¤¦§¨Ÿ©£¤

,úBëzî éðéî øàMî eléôàåycwnd ziaay dxepndy meyn ©£¦¦§¨¦¥©¨
dxyk dpi`y ur ly la` .zekzn ipin x`yn `id m` mb dxyk

.zeyrl xzen ycwnd ziaaìL óà ,øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø©¦¥©©¦§¨¥©¤
,äNòé àì õò,ycwnd zial dxyk `idy iptnéëìî eNòL Cøãk ¥Ÿ©£¤§¤¤¤¨©§¥
éàðBîLç úéa,milyexin me`ivede mipeeid z` egvipe mci dxabyk ¥©§©

,adf ly dxepn zeyrl elki `le miipr eide ,ycwnd z` exdihe
.ur ly dxepn eyreBì eøîàike ,dcedi iaxa iqei iaxl -íMî- ¨§¦¨

`iadl xyt` i`penyg zianäéàø`ld ,dxyk ur ly dxepny §¨¨
`l` ,urn dzid `l eyr mdy dxepnd,eéä ìæøa ìL íéãetL©¦¤©§¤¨

íetéçåqike -mze` eõòáayke ,licaa -íeàNò ,eøéLòäipw z` §¦§©©¤¡¦£¨
dxepndeøéLòäå eøæç ,óñk ìL,xzei.áäæ ìL íeàNò ¤¤¤¨§§¤¡¦£¨¤¨¨

:dxepnd zxev z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdìàeîL øîà̈©§¥
àáñc déîMî,cg` owf mya -øNò äðîL äøBðî ìL däáBâ ¦§¥§¨¨§¨¤§¨§Ÿ¨¨¨

,íéçôè,oeaygd `ed jkeçøtäå íéìâøäodilrnyìLäL §¨¦¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨
e ,íéçôèmdilrníééçôèdpw migth ipy -÷ìçxeztk ,riab `ll] §¨¦§¨©¦¨¨

,migth dyng ixd ,[gxt e`emdilrnøBzôëå òéáb BaL çôè¤©¤¨¦©§©§
e ,çøôåeilrn,÷ìç íééçôè,migth dpny ixdemdilrnçôèeay ¨¤©§¨©¦¨¨¤©

epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe øBzôk,xeztkd on -Cìéà ãçàdf cvl - ©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥©
Cìéà ãçàå,ipy cvl -ïéìBòå ïéëLîðåcräøBðî ìL däáBb ãâðk §¤¨¥©§¦§¨¦§¦§¤¤§¨¤§¨

rvn`d dpwd daeb ±,iexeztkd lrne ,÷ìç çôèeilrnçôèeay ¤©¨¨¤©
øBzôksqep,Cìéà ãçàå Cìéà ãçà epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥©§¤¨¥©

eïéìBòå ïéëLîðcre ,äøBðî ìL däáBb ãâðkxeztkd lrnçôè ¦§¨¦§¦§¤¤§¨¤§¨¤©
e ,÷ìçeilrnçôèeayCìéà ãçà epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe øBzôk ¨¨¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥©

ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéà ãçàåcre ,äøBðî ìL däáBb ãâðklrn §¤¨¥©§¦§¨¦§¦§¤¤§¨¤§¨
xeztkd,÷ìç íééçôè,migth xyr dyng ixdíL eøéizLðlrn §¨©¦¨¨¦§©§¨

el` miigthìLìL ïäaL íéçôè äL,çøôå øBzôëå ïéòéáb äL §Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦§©§¨¤©
.dxepnl migth xyr dpeny daeb epl ixd

:dxepnay migxtde mixeztkd ,miriabd zxev z` zx`an `ziixad
íéiøcðñkìà úBñBk ïéîk ,ïéîBc ïä äîì ïéòéáâemiyrpd ± §¦¦§¨¥¦§¦£¤§¨§§¦¦

.mixve mikex` mdy ,mixvn ly `ixcpqkl`aïä äîì íéøBzôk©§¦§¨¥
íéiúøkä éçetz ïéîk ,ïéîBcmewnn mi`ad milebr migetz ± ¦§¦©¥©§¥¦¦
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המשך בעמוד ולק



xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zegpn(iying meil)

íéð÷c éøñ éðîúådpw lka ,mipwd zyya miriab xyr dpenye ± §©§¥§¥§¨¦
,dylyïézøúå ïéøNò àä.miriab mipye mixyr ixd ±énð ïéøBzôk ¨¤§¦§©§¥©§¦©¦

mdy oaen mixeztkd mb ±dãéc éøz ïéøBzôk ,øNò ãçàipy ± £©¨¨©§¦§¥¦¨
dlrnl ipyde mipwl jxid oia cg`d ,irvn`d dpwd ly mixeztk

,mipwd lrníéð÷c äMLå,mipwd ly ±øzôëåirvn`d dpwa §¦¨§¨¦§©§Ÿ
,mipezgzd mipwd ipy mi`vei epnnyøzôëåirvn`d dpwa sqep §©§Ÿ
,miirvn`d mipwd ipy mi`vei epnnyøzôëåmi`vei epnny sqep §©§Ÿ

,mipeilrd mipwd ipyøñ ãç àä.mixeztk xyr cg` ixd ±àlà ¨©©¤¨
ïìðî äòLz íéçøt`ld ,migxt dryz eidy epl oipn ±éøz íéçøt §¨¦¦§¨§¨¨§¨¦§¥

dãécipyde mipwl jxid oia cg`d ,irvn`d dpwd ly migxt ipy ± ¦¨
,mipwd lrn dlrnlíéð÷c äMLå,gxt did dpw lkay ,mipwd ly ± §¦¨§¨¦

eåä àéðîz.jxid lrn sqep gxt didy epl oipne ,migxt dpeny eid ± §©§¨¨
:`xnbd zvxznáéúk ,ïîìL áø øîà(c g xacna)ãò dëøé ãò' ¨©©©§¨§¦©§¥¨©

,'àéä äL÷î dçøtjxil jenqa sqep gxt df weqta aezkd daix ¦§¨¦§¨¦
.migxt dryz ixd ,ex`azpy migxtd zpeny mr cgie ,milbxd lrn

:dxepnd daeba dpc `xnbdäòLz äøBðî ìL däáBb ,áø øîà̈©©§¨¤§¨¦§¨
,áøì àéiç øa éîéL áø déáéúéà .íéçôèdpyna epipy `ldcinz) §¨¦¥¦¥©¦¦©¦¨§©

(h"n b"t,éðôì äúéä ïáàdìL dáe äøBðîïäkä äéìòL ,úBìòî L ¤¤¨§¨¦§¥§¨¨¨Ÿ©£¤¨¤¨©Ÿ¥
.úBøpä úà áéèîe ãîBò,migth dryz wx did dxepnd daeb m`e ¥¥¦¤©¥

.oa`d lr zelrl odkd jxvp recnàdéì øîike ,ddinza axéîéL ¨©¥¦¦
zàixd ,efk `iyew il dywn lecb mkg jpidyàðéîà÷ ékxy`k ± ©§¦¨£¦¨

wx dzid izpeek migth dryz did dxepnd daeby izxn`úôOî¦§©
,äìòîìe íéð÷migth dryz ddaeb did mipwdn dhnl eli`e ¨¦§©§¨

.mitqep
:dxepnd dyrna oecl dkiynn `xnbdáéúk(`k-hi c 'a minid ixac) §¦

zFxpOd z`e 'ebe midl`d ziA xW` milMd lM z` dnlW UrIe'©©©§ŸŸ¥¨©¥¦£¤¥¨¡Ÿ¦§¤©§Ÿ
'ebe mdizxpe.'áäæ úBìëéî àeä áäæ íéç÷ìnäå úBøpäå çøtäå §¥Ÿ¥¤§©¤©§©¥§©¤§©©¦¨¨¦§¨¨

:`xnbd zx`anezìékL ,énà áø øîà .'áäæ úBìëéî' éàî± ©¦§¨¨¨©©©¦¤¦©
dzlik dxepndyøeâñ áäæ ìëìgaeyn ±äîìL ìL,jlndøîàc §¨¨¨¨¤§ŸŸ§¨©

úçàå úçà ìëå ,äîìL äNò úBøBðî øNò ,áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©¤¤§¨¨§ŸŸ§¨©©§©©
odnøekì íéîòt óìà eäeñéðëäå ,áäæ økk óìà dì àéáäy`d ¥¦¨¤¤¦¨¨¨§¦§¦¤¤§¨¦§

,ewwfl adfd z` ea mitxeyyìò eäeãéîòäåly lwyn,økk §¤¡¦©¦¨
dxepnd z` eyr df xkkne:`xnbd dywn .éðéà,`ed jk m`d ± ¥¦

,dnly ly eadf z` dzlik dxepnd ziiyryáéúëäåxn`p `lde ± §¨§¦
(k h my)øòé úéa éìk ìëå áäæ äîìL Cìnä ä÷Lî éìk ìëå'§Ÿ§¥©§¥©¤¤§ŸŸ¨¨§Ÿ§¥¥©©

,'äîeàîì äîìL éîéa áLçð óñk ïéà øeâñ áäæ ïBðáläxnelk ©§¨¨¨¨¥¤¤¤§¨¦¥§ŸŸ¦§¨
ixd ,einia aygp did `l sqky iptn adfn miieyr eid dnly ilky
z` dzlik dxepnd ziiyry xnel xyt` ji`e ,lecb xiyr didy

:`xnbd zvxzn .eadfïðéøîà à÷ øeâñ áäædxepnd ziiyr ± ¨¨¨¨¨§¦©
i`ce la` ,'xebq adf' `xwpd xzeia gaeynd adfd z` wx dzlik

.lecb xiyr x`yp `edy
xkk sxyp xekl adfd z` eqipkdy mrt lkay x`ean ax ixacn

:`xnbd dywn .mlyéàä élek øñç éîemiqipkny mrt lk ike ± ¦¨¥¥©
,mly xkk sxyp xekl adfàéðúäå,`ziixaaäãeäé éaøa éñBé éaø §¨©§¨©¦¥§©¦§¨

ìò äøéúé Lc÷nä úéa [úøBðî] äúéäå äNòî ,øîBàdxepndìL ¥©£¤§¨§¨§©¥©¦§¨§¥¨©¤
a äLîly lwyníéîòt íéðBîL äeñéðëäå ,éðé÷écøe÷ áäæ øðéã Ÿ¤§¦¨¨¨§§¨¥¦§¦§¦¨§¦§¨¦
øekì,xzeind adfd z` sexyl ickaìò äeãéîòäåly lwyn.økk ©§¤¡¦¨©¦¨

minrt mipeny xg`l wx sxyp adf xkk jezn cg` xpicy ixd
dadfy ycwnd zia ly dxepna :`xnbd zvxzn .xekl edeqipkdy

,dnly inia minrt sl` xekl qpked xakéà÷ éà÷c ïåékadfd ± ¥¨§¨¥¨¥
mipeny eqipkdl jixve zexidna sxyp epi`e xkik lwyn lr cner

k xekl minrt.adf xpic ly lwyn sexyl ic
:dxepnd z` zeyrl ji` minyd on dynl e`xdy zx`an `xnbd

áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàck `xwie) ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦
(c,'äøähä äøðnä ìò'cnlläøäè íB÷nî äéNòî eãøiL± ©©§Ÿ̈©§Ÿ̈¤¨§©£¤¨¦§¨¢¨

:`xnbd dywn .minydnäzòî àlàxn`p ogleyd iabl mb `ld ¤¨¥©¨
(e ck my),'øähä ïçìMä ìò'yexcp ogleya mb ikeåéNòî eãøiL ©©ª§¨©¨Ÿ¤¨§©£¨

,øBäè íB÷nî,ok epivn `l `ldàlàea xn`py dnn i`ce'øBäè' ¦¨¨¤¨¨

ììkîrnyn ±àîè àeäL,d`neh lawn -énð àëämb ok m` ± ¦§¨¤¨¥¨¨©¦
da xn`py dnn ,dxepna o`kììkî ,'äøBäè'rnyn ±àéäL §¨¦§¨¤¦

äàîèmewnn diyrn ecxiy ozpei iaxl oipne ,d`neh zlawn - §¥¨
:`xnbd zvxzn .dxdhíúä àîìLazkxvp dxezd ,ogleya - ¦§¨¨¨¨

,d`neh lawn `edy aezkléàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk¦§¥¨¦§¨©¥¨¦©
áéúëc(my)ììkî ,'øähä ïçìMä ìò'dfn rnyn ±àîè àeäL± ¦§¦©©ª§¨©¨Ÿ¦§¨¤¨¥

`ld ,d`neh lawn `ed recn dyw dxe`kle ,d`neh lawnõò éìk§¦¥
úçðì éeNòä`ln lhlhin epi`e cg` mewna gpen zeidl ieyr ± ¤¨§©¥

mwixeäàîeè ìa÷î Bðéà úçðì éeNòä õò éìk ìëå ,àeäàlà , §Ÿ§¦¥¤¨§©¥¥§©¥§¨¤¨
BúBà ïéäéaânL ãnìîogleyd z` ±íäì íéàøîe íéìâø éìBòì §©¥¤©§¦¦§¥§¨¦©§¦¨¤

z`íB÷nä éðôì íëúaéç eàø íäì íéøîBàå ,íéðtä íçìitk] ¤¤©¨¦§§¦¨¤§¦©§¤¦§¥©¨
`ed okle ,mwixe `ln lhlhin ogleydy ixd ,[jenqa x`aziy

:`xnbd zx`an .d`neh lawn'íëúaéç' éàî`ed jexa yecwdy ©¦©§¤
.ogleya l`xyi mrl d`xnéaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøãk¦§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦

,íéðtä íçìa äNòð ìBãb ñð ,éåì ïa òLBäéyBøecéñk B÷eléñ± §ª©¤¥¦¥¨©£¨§¤¤©¨¦¦§¦
meia didy enk mg oiicr `ed ogleyd on eze` miwlqn xy`ky

,mini dpeny exary it lr s` ,ogleyd lr eze` excqyøîàpL¤¤¡©
(f `k '` l`eny),'Bç÷lä íBéa íç íçì íeNì'mg did mgldy epiidc ¨¤¤Ÿ§¦¨§

lk lr .ogleyd lr edegipdy meia enk ogleyd lrn egwld meia
dfa xnel d`a 'xedhd ogleyd lr' dxezd dazkyky x`ean mipt

.d`neh lawne mwixe `ln lhlhind ur ilk `ed ogleydyàlà¤¨
àëäda xn`py xnel xyt` ike ,dxepna ±'äøBäè'zexedl ick ¨¨§¨

yäàîè àéäL ììkî,d`neh zlawn ±,àèéLtixdúBëzî éìk ¦§¨¤¦§¥¨§¦¨§¥©¨
eäðéð,zkznn dieyr dxepnd ±,äàîeè ïéìa÷î úBëzî éìëe ¦§§¥©¨§©§¦§¨
àlàiptn 'dxedh' da xn`p i`ce.äøäè íB÷nî äéNòî eãøiL ¤¨¤¨§©£¤¨¦§¨¢¨

on dynl e`xd ogleyde oex`d z` mby `ziixa d`ian `xnbd
:minydàéðz,`ziixaaLà ìL ïBøà ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ©§¨©¦¥§©¦§¨¥¨¤¥

äNòå äLî äàøå ,íéîMä ïî eãøé Là ìL äøBðîe Là ìL ïçìLå§ª§¨¤¥§¨¤¥¨§¦©¨©¦§¨¨Ÿ¤§¨¨
øîàpL ,íúBîk(n dk zeny)äzà øLà íúéðáú[a](ë) äNòå äàøe' §¨¤¤¡©§¥©£¥§©§¦¨£¤©¨
,'øäa äàøî`ed u"nwa zcwepn m"ndyk 'd`xn' zaiz yexite ¨§¤¨¨¨§¤

:`xnbd dywn .jl mi`xn mixg`yäzòî àlàxn`py dn mb ixd ¤¨¥©¨
okynd ziiyra(l ek my)øLà BètLîk ïkLnä úà úî÷äå'©£¥Ÿ¨¤©¦§¨§¦§¨£¤

énð éëä ,'øäa úéàøäy` ly okyn cxiy ,jk did okyna mb ike ± ¨§¥¨¨¨¨¦©¦
:`xnbd zvxzn .minyd onàëäokyna ±,'BètLîk' áéúkepiidc ¨¨§¦§¦§¨

eli`e ,xda dynl exn`p okynd zekldyíúäogleye oex`a ± ¨¨
dxepne,'íúéðáúk' áéúk.mzipaz dynl e`xdy rnyny §¦§©§¦¨

,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàj`lndïéîk øeâç ìàéøáb ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©§¦¥¨§¦
àé÷éñtxef` ±,äéä,d`p dk`ln zeyrl mivexd mipne`d jxck §¦§¨¨¨

äLîì Bì äàøäåz`äNòîd,äøBðî,dziiyr ote` z` epiidc §¤§¨§Ÿ¤©£¥§¨
áéúëc(c g xacna),'äøðnä äNòî äæå'e`xdy rnyn 'dfe' zaizne ¦§¦§¤©£¥©§Ÿ̈

.dxepnd dyrn z` dynl
ìL ,ìàòîLé éaø éác àðzãò ,äLîì Bì ïéL÷ eéä íéøác äL ¨¨§¥©¦¦§¨¥§Ÿ¨§¨¦¨¨¦§Ÿ¤©

,ïä elàå ,Bòaöàa àeä Ceøa LBãwä Bì äàøäLd ziiyr,äøBðî ¤¤§¨©¨¨§¤§¨§¥¥§¨
Lãç ùàøå,zxkip dpi` dpald ,clend zryay ,ycegd yeciw ± §ŸŸ¤

,ycwl die`x didze dpald d`xiz xeriy dfi`a dyn dywzpe
,dyeciga dpal `ed jexa yecwd ed`xde,íéöøLexikd `ly §¨¦

.`nh dfi`e xedh uxy dfi` dynáéúëc ,äøBðî(my)äNòî äæå' §¨¦§¦§¤©£¥
'äøðnä.áéúëc ,LãBç ùàø(a ai zeny)Làø íëì äfä LãBçä' ©§Ÿ̈Ÿ¤¦§¦©¤©¤¨¤Ÿ

áéúëc ,íéöøL .'íéLãç(hk `i `xwie)àîhä íëì äæå'uxXd uxXA ¢¨¦§¨¦¦§¦§¤¨¤©¨¥©¤¤©Ÿ¥
dynl `ed jexa yecwd ed`xdy zcnln 'df' zaize .'ux`d lr©¨¨¤

.xacd lr erav`a d`xny inkäèéçL úBëìä óà ,íéøîBà Léå§¥§¦©¦§§¦¨
epiidc ,znxben dndad okidn rcei did `ly iptn dynl miyw eid

e ,leqt dfi`e dhigyl xyk dndad x`eva mewn dfi`ed`xd
,erav`a `ed jexa yecwdøîàpL(gl hk zeny)ìò äNòz øLà äæå' ¤¤¡©§¤£¤©£¤©

,'çaænäzcnln 'dfe' zaize ,dgiafd `id diiyrd zligze ©¦§¥©
.erav`a `ed jexa yecwd ed`xdy

dpyna epipy(.gk lirl):,Bæ úà Bæ úBákòî äæeænaL úBiLøô ézL§¥¨¨¦¤©§¨§©§¤
.ïákòî ãçà áúk eléôàå©£¦§¨¤¨§©§¨
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המשך בעמוד ולק

oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

íéð÷ã éøñ éðîú."cg`d dpwa micweyn miriab dyly" :aizkc -äéøåúôë-

.ixz dteb dxepncíéð÷ã úéùådyly" :aizkck ,xeztk dpwe dpw lka yic -

,mipw ipy zgz xeztke ,dpeny ixd - "gxte xeztk cg`d dpwa micweyn miriab

.xq cg `d - dpnn oi`vei mipw ipye ,lirl oxn`ck mipexg`d mipyl okeäùùå]
[íéð÷ã:aizkck ,gxte xeztk dpw lka -

."gxte xeztk cg`d dpwa"äçøô ãò-

.gxt cg aezkd jl daix'åë äìåãâ ïáà-

il dnl ,migth dryz `l` dlecb dpi` m`e

odkd zgz oa`úà éîéù ?`ed dz` -

il dywnd?.dinzaäìòîìå íéð÷ úôùî-

,dryz mipwl cre ux`d one ,dryz dzid

.lirl yxtnckàåäáäæ úåìëéîweqte -

.`edøåâñ áäæeze` oixkeny dryay -

`nei) adfd z` oixkeny zeiepgd lk zexbqp

.(` ,dnáùçð óñë ïéà áéúëäå`nl` -

."ezilk" zxn` z`e ,ded xiyrøñç éîå
éàä éìåëeqipkd xkkd sl` :zxn`wc -

,xkk lr cenriy cr xekl minrt sl`

.xkk xqg mrt lka `nl`éð÷ééãøå÷my -

.rahnéà÷ã ïåéë,dnly inia dti sxypy -

.xpic `l` eiykr xqg `l jkitl ,i`w

äøäè íå÷îîdynl e`xd minyd on -

.dxepnd cbplàîè àåäù ììëî,xnelk -

.d`neh lawníúä àîìùá,ogley iab -

meyn ,d`neh lawnc opireny`l jixhvi`

.yiwl yixc dikxitúçðì.lhlhn epi`y -

,d`neh lawn epi` zgpl ieyrd ur ilk

e` xer e` ur ilk lkn" :mivxy iab aizkc

.mwixe `ln lhlhin wy dn ,(`i `xwie) "wy

åúåà ïéäéáâîùmwixe `ln lhlhin jkld -

.`edåç÷ìä íåéá íåçmiwlqnyk :rnyn -

.meg didíúéðáúëdxepne ogleye oex`` -

,"xda d`xn dz` xy`" :aizke ,aizk

.ede`xd `nl`éîð éëäy` ly okync -

minyd on cxi?.dinzaáéúë àëä
åèôùîë.el exn`p eizekld :rnyn -íúä

íúéðáúë áéúë.mzenk ede`xdc rnyn -

àé÷éñô ïéîë øåâçmipne` .jexk xef` -

onvr oixbeg d`p dk`ln zeyrl mivexy

.mdicbaa oixxbp edi `lyùãç ùàø-

hrn m` ik zi`xp dpi` dpal clen zrya

:(` ,k) dpyd y`xa opixn`ck ,zxkip dpi`e

."mzi`x dfk m` mzi`x dfk"íéöøù`l -

.xedh dfi`e `nh dfi` xikn didúåëìä
äèéçù.znxben `id okidn oian did `l -

çáæîä ìò äùòú øùà äæåzligz diiyre -

ed`xd `nl` ,"dfe" aizke ,[`id] dgiaf

.rav`aàèéùô,ozakrn zg` ze`c -

,bw zay) dnz daizk - "mzazke" aizkc

.(aãåé ìù åöå÷.cei ly ipini lbx -éîð àä
àèéùô.ze`d ziyrp `l `d -ìéåâ ïéàù

äì ó÷åîepiide .zxg` ze`a zwaceny -

zekld xnelk ,oakrn cg` azk :ipzwc

.oilitze dfefnl eakrn zg` ze` htyn

'ä ìù åëåú.miptay lbx -åëéøélbx -

liebd - ekez :`pixg` `pyil .zipnid

.ixiinw oilitzae ,ekezay wlgde
à÷éñôéà
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ïáà.iax itn .(h dpyn b wxt) cinz zkqna `id dpyn Ð dxepnd iptl dzidå÷åìéñ
,execiq zrya mg did `l (a ,dv zegpn) ycwn xepz oi` xn`c o`nle Ð execiqk

.iax itn .jx xnelk `l`àëäiab :xn`z m`e Ð mzipazk aizk mzde ehtynk aizk

yie !"eilk lk zipaz z`e okynd zipaz z` jze` d`xn ip` xy` lkk" aizk inp okyn

aizk mzde ,"xda" aizk `l `kdc :xnel

lr dynl ecxi minyd ony rnync ,"xda"

.iax itn .xdd

äùìùm`e Ð 'ek dynl el oiyw eid mixac

el`"c `idd inp aeygile :xn`z

xy` digd z`fe" :xn`c (` ,an oileg) "zetixh

lk `ed jexa yecwd qtzy cnln Ð "elk`z

lek` z`f :el xn`e ,dynl el d`xde oine oin

jd `l` aiyg `lc :xnel yie !lk`z `l z`fe

zivgn aiyg `lc denzl yie ."df" aizkc

`"t] b milwy) opixn`e ,"epzi df" aizkc ,lwyd

oink :([b a wxt dax xacna] dax yxcne [a"d

`lc :xnel yie !dynl ed`xd y` ly rahn

rci ded `lc meyn `l` ,dywzp mzd jiiy

.iax itn .ed`xn did `l m` oipr meya

åöå÷.ipini lbx :qxhpewa yxit Ð c"ei ly

yxtne !ze` df oi`c `hiyt `dc ,dywe

:jenqa opixn`ck ,setk ey`x `edc :mz epiax

opixn`c ,xn`z m`e .ey`x setk dn iptn

"mazki xrpe" :(a ,dv oixcdpq) "wlg" zcbda

dyere xiwa oa` xrp jilyd m`y ,c"ei epiidc

,xn`w c"ei oirkc :xnel yie !c"ei dyer myex

.ynn c"ei `le

lif
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íéð÷c éøñ éðîúe¯éîð ïéøBzôk ;ïézøúå ïéøNò àä §¨¥§¥§¨¦¨¤§¦§©§¥©§¦©¦
øzôëå ,íéð÷c äMLå ,dãéc éøz ïéøBzôk :øNò ãçà©©¨¨©§¦§¥¦¨§¦¨§¨¦§©§Ÿ

øzôëå øzôëå¯äòLz íéçøt àlà ;øñ ãç àä §©§Ÿ§©§Ÿ¨©¨¤¨§¨¦¦§¨
íéð÷c äMLå dãéc éøz íéçøt ?ïìðî¯!eåä àéðîz §¨©§¨¦§¥¦¨§¦¨§¨¦¨©§¨¨

äL÷î äçøt ãò dëøé ãò" :áéúk ,ïîìL áø øîà£©©©§¨§¦©§¥¨©¦§¨¦§¨
.íéçôè äòLz äøBðî ìL däáBb :áø øîà ."àéä¦¨©©§¨¤§¨¦§¨§¨¦
éðôì äúéä ïáà :áøì àéiç øa éîéL áø déáéúéà¥¦¥©¦¦©¦¨§©¤¤¨§¨¦§¥

ìL dáe äøBðîáéèîe ãîBò ïäkä äéìòL ,úBìòî L §¨¨¨©£¤¨¤¨©Ÿ¥¥¥¦
úôOî àðéîà÷ ék ?zà ,éîéL :déì øîà !úBøpä úà¤©¥£©¥¦¦©§¦¨¨¦¨¦§©
áäæ íéç÷ìnäå úBøpäå çøtäå" :áéúk .äìòîìe íéð÷̈¦§©§¨§¦§©¤©§©¥§©¤§©©¦¨¨
:éîà áø øîà ?"áäæ úBìëéî" éàî ,"áäæ úBìëî àeä¦§¨¨©¦§¨¨¨©©©¦
äãeäé áø øîàc ;äîìL ìL øeâñ áäæ ìëì ezlékL¤¦©§¨¨¨¨¤§ŸŸ§¨©©§¨
úçàå úçà ìëå ,äîìL äNò úBøBðî øNò :áø øîà£©©¤¤§¨¨§ŸŸ§¨©©§©©
øekì íéîòt óìà eäeñéðëäå ,áäæ økk óìà dì àéáä¥¦¨¤¤¦¨¨¨§¦§¦¤¤§¨¦©

.økk ìò eäeãéîòäå¯ä÷Lî éìk ìëå" :áéúëäå ?éðéà §¤¡¦©¦¨¦¦§¨§¦§¨§¥©§¥
øeâñ áäæ ïBðálä øòé úéa éìk ìëå áäæ äîìL Cìnä©¤¤§ŸŸ¨¨§¨§¥¥©©©§¨¨¨¨

¯ !"äîeàîì äîìL éîéa áLçð óñk ïéàøeâñ áäæ ¥¤¤¤§¨¦¥§ŸŸ¦§¨¨¨¨
.ïðéøîà à÷¯éñBé éaø ,àéðúäå ?éàä élek øñç éîe ¨¨§¦©¦¨¥¥©§¨©§¨©¦¥

áäæ øðéãa äLî ìL ìò äøéúé Lc÷nä úéa [úøBðî] äúéäå äNòî :øîBà äãeäé éaøa§©¦§¨¥©£¤§¨§¨§©¥©¦§¨§¥¨©¤¤§¦¨¨¨
!økk ìò äeãéîòäå øekì íéîòt íéðBîL äeñéðëäå ,éðé÷écøB÷¯éaø øîà .éà÷ éà÷c ïåék §¦¦¦§¦§¦¨§¦§¨¦©§¤¡¦¨©¦¨¥¨§¨¥¨¥¨©©¦

íB÷nî äéNòî eãøiL ?"äøähä äøðnä ìò" :áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦©©§Ÿ̈©§Ÿ̈¤¨§©£¤¨¦§
.äøäè¯¯ "øBähä ïçìMä ìò" ,äzòî àlàøBäè ,àlà ?øBäè íB÷nî åéNòî eãøiL ¨¢¨¤¨¥©¨©©ª§¨©¨¤¨§©£¨¦¨¨¤¨¨

éîð àëä ,àîè àeäL ììkî¯!äàîè àéäL ììkî äøBäè¯,Lé÷ì Léøãk íúä àîìLa ¦§¨¤¨¥¨¨©¦§¨¦§¨¤¦§¥¨¦§¨¨¨¨¦§¥¨¦
éeNòä õò éìk ?àîè àeäL ììkî ,"øBähä ïçìMä ìò" :áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦©¦§¦©©ª§¨©¨¦§¨¤¨¥§¦¥¤¨

å ,àeä úçðìBúBà ïéäéaânL ãnìî ,àlà !äàîeè ìa÷î Bðéà úçðì éeNòä õò éìk ìë §©©§¨§¦¥¤¨§©©¥§©¥§¨¤¨§©¥¤©§¦¦
éàî .íB÷nä éðôì íëúaéç eàø :íäì øîBàå ,íéðtä íçì íäì íéàøîe íéìâø éìBòì§¥§¨¦©§¦¨¤¤¤©¨¦§¥¨¤§¦©§¤¦§¥©¨©
,íéðtä íçìa äNòð ìBãb ñð :éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøãk ?íëúaéç¦©§¤¦§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¥¨©£¨§¤¤©¨¦
àéäL ììkî äøBäè àëä àlà ."Bç÷lä íBéa íç íçì íeNì" :øîàpL ,Bøecéñk B÷eléñ¦§¦¤¤¡©¨¤¤Ÿ§¦¨§¤¨¨¨§¨¦§¨¤¦

äàîè¯äéNòî eãøiL àlà !äàîeè ïéìa÷î úBëzî éìëe ,eäðéð úBëzî éìk ,àèéLt §¥¨§¦¨§¥©¨¦§§¥©¨§©§¦§¨¤¨¤¨§©£¤¨
äøBðîe Là ìL ïçìLå Là ìL ïBøà :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðz .äøäè íB÷nî¦§¨¢¨©§¨©¦¥§©¦§¨¥¨¤¥§ª§¨¤¥§¨
øLà íúéðáúk äNòå äàøe" :øîàpL ,íúBîk äNòå äLî äàøå ,íéîMä ïî eãøé Là ìL¤¥¨§¦©¨©¦§¨¨¤§¨¨§¨¤¤¡©§¥©£¥§©§¦¨£¤

."øäa äàøî äzà¯éëä "øäa úéàøä øLà BètLîk ïkLnä úà úî÷äå" ,äzòî àlà ©¨¨§¤¨¨¤¨¥©¨©£¥Ÿ¨¤©¦§¨§¦§¨£¤¨§¥¨¨¨¨¦
?éîð¯éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ."íúéðáúk" :áéúk íúä ,"BètLîk" :áéúk àëä ©¦¨¨§¦§¦§¨¨¨§¦§©§¦¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦

äNòî äæå" :áéúëc ,äøBðî äNòî äùîì Bì äàøäå ,äéä ài÷éñt ïéîk øeâç ìàéøáb :ïðçBé¨¨©§¦¥¨§¦§¦¦¨¨¨§¤§¨§Ÿ¤©£¥§¨¦§¦§¤©£¥
ìL :ìàòîLé éaø éác àðz ."äøðnäLBãwä Bì äàøäL ãò ,äùîì Bì ïéL÷ eéä íéøác äL ©§Ÿ̈¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨§¨¦¨¨¦§Ÿ¤©¤¤§¨©¨

äøBðî ;íéöøLe ,Lãç Làøå ,äøBðî :ïä elàå ,Bòaöàa àeä Ceøa¯äNòî äæå" :áéúëc ¨§¤§¨§¥¥§¨§ŸŸ¤§¨¦§¨¦§¦§¤©£¥
LãBç Làø ;"äøðnä¯íéöøL ;"íéLãç Làø íëì äfä Lãçä" :áéúëc¯äæå" :áéúëc ©§Ÿ̈Ÿ¤¦§¦©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦§¨¦¦§¦§¤

."çaænä ìò äNòz øLà äæå" :øîàpL ,äèéçL úBëìä óà :íéøîBà Léå ;"àîhä íëì̈¤©¨¥§¥§¦©¦§§¦¨¤¤¡©§¤£¤©£¤©©¦§¥©
áø øîà !àèéLt ."ïákòî ãçà áúk eléôàå ,Bæ úà Bæ úBákòî äæeænaL úBiLøô ézL"§¥¨¨¦¤©§¨§©§¤©£¦§¨¤¨§©§¨§¦¨£©©

¯ .ãBé ìL döB÷ì àlà äëøöð àì :áø øîà äãeäé!àèéLt éîð àäå¯áøc Cãéàëì àlà §¨¨©©Ÿ¦§§¨¤¨§¨¤§¨©¦§¦¨¤¨¦§¦¨§©
äéúBçeø òaøàî dì óweî ìéåb ïéàL úBà ìk :áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨©©§¨¨©©¨¤¥§¦¨¨¥©§©¤¨

¯¯ é"ä ìL BëBz áwéð :äãeäé áøc déîMî Caãð øa ïàéLà øîà .äìeñtBëéøé ,øLk¯ §¨¨©¨¦¨©©§¨¦§¥§©§¨¦©¤¨¥§¥
ìL BëBz áwéð :äãeäé áøc dépéî éì äLøtî éãéãì ,øîà á÷òé éaøå ;àðeä áøc dépéî éì äLøtî éãéãì :àøéæ éaø øîà .ìeñẗ¨©©¦¥¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¨§©¦©£Ÿ¨©§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©§¨¦©¤

¯ é"ä¯ äpè÷ úBà øeòéLk Ba øéizLð íà ,Bëéøé ;øLkkåàì íàå ,øL¯àaà éaøc deîç àøâà .ìeñt ¨¥§¥¦¦§©¥§¦§©¨¨¥§¦¨¨©§¨£§©¦©¨
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zegpn(iying meil)

íéð÷c éøñ éðîúådpw lka ,mipwd zyya miriab xyr dpenye ± §©§¥§¥§¨¦
,dylyïézøúå ïéøNò àä.miriab mipye mixyr ixd ±énð ïéøBzôk ¨¤§¦§©§¥©§¦©¦

mdy oaen mixeztkd mb ±dãéc éøz ïéøBzôk ,øNò ãçàipy ± £©¨¨©§¦§¥¦¨
dlrnl ipyde mipwl jxid oia cg`d ,irvn`d dpwd ly mixeztk

,mipwd lrníéð÷c äMLå,mipwd ly ±øzôëåirvn`d dpwa §¦¨§¨¦§©§Ÿ
,mipezgzd mipwd ipy mi`vei epnnyøzôëåirvn`d dpwa sqep §©§Ÿ
,miirvn`d mipwd ipy mi`vei epnnyøzôëåmi`vei epnny sqep §©§Ÿ

,mipeilrd mipwd ipyøñ ãç àä.mixeztk xyr cg` ixd ±àlà ¨©©¤¨
ïìðî äòLz íéçøt`ld ,migxt dryz eidy epl oipn ±éøz íéçøt §¨¦¦§¨§¨¨§¨¦§¥

dãécipyde mipwl jxid oia cg`d ,irvn`d dpwd ly migxt ipy ± ¦¨
,mipwd lrn dlrnlíéð÷c äMLå,gxt did dpw lkay ,mipwd ly ± §¦¨§¨¦

eåä àéðîz.jxid lrn sqep gxt didy epl oipne ,migxt dpeny eid ± §©§¨¨
:`xnbd zvxznáéúk ,ïîìL áø øîà(c g xacna)ãò dëøé ãò' ¨©©©§¨§¦©§¥¨©

,'àéä äL÷î dçøtjxil jenqa sqep gxt df weqta aezkd daix ¦§¨¦§¨¦
.migxt dryz ixd ,ex`azpy migxtd zpeny mr cgie ,milbxd lrn

:dxepnd daeba dpc `xnbdäòLz äøBðî ìL däáBb ,áø øîà̈©©§¨¤§¨¦§¨
,áøì àéiç øa éîéL áø déáéúéà .íéçôèdpyna epipy `ldcinz) §¨¦¥¦¥©¦¦©¦¨§©

(h"n b"t,éðôì äúéä ïáàdìL dáe äøBðîïäkä äéìòL ,úBìòî L ¤¤¨§¨¦§¥§¨¨¨Ÿ©£¤¨¤¨©Ÿ¥
.úBøpä úà áéèîe ãîBò,migth dryz wx did dxepnd daeb m`e ¥¥¦¤©¥

.oa`d lr zelrl odkd jxvp recnàdéì øîike ,ddinza axéîéL ¨©¥¦¦
zàixd ,efk `iyew il dywn lecb mkg jpidyàðéîà÷ ékxy`k ± ©§¦¨£¦¨

wx dzid izpeek migth dryz did dxepnd daeby izxn`úôOî¦§©
,äìòîìe íéð÷migth dryz ddaeb did mipwdn dhnl eli`e ¨¦§©§¨

.mitqep
:dxepnd dyrna oecl dkiynn `xnbdáéúk(`k-hi c 'a minid ixac) §¦

zFxpOd z`e 'ebe midl`d ziA xW` milMd lM z` dnlW UrIe'©©©§ŸŸ¥¨©¥¦£¤¥¨¡Ÿ¦§¤©§Ÿ
'ebe mdizxpe.'áäæ úBìëéî àeä áäæ íéç÷ìnäå úBøpäå çøtäå §¥Ÿ¥¤§©¤©§©¥§©¤§©©¦¨¨¦§¨¨

:`xnbd zx`anezìékL ,énà áø øîà .'áäæ úBìëéî' éàî± ©¦§¨¨¨©©©¦¤¦©
dzlik dxepndyøeâñ áäæ ìëìgaeyn ±äîìL ìL,jlndøîàc §¨¨¨¨¤§ŸŸ§¨©

úçàå úçà ìëå ,äîìL äNò úBøBðî øNò ,áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©¤¤§¨¨§ŸŸ§¨©©§©©
odnøekì íéîòt óìà eäeñéðëäå ,áäæ økk óìà dì àéáäy`d ¥¦¨¤¤¦¨¨¨§¦§¦¤¤§¨¦§

,ewwfl adfd z` ea mitxeyyìò eäeãéîòäåly lwyn,økk §¤¡¦©¦¨
dxepnd z` eyr df xkkne:`xnbd dywn .éðéà,`ed jk m`d ± ¥¦

,dnly ly eadf z` dzlik dxepnd ziiyryáéúëäåxn`p `lde ± §¨§¦
(k h my)øòé úéa éìk ìëå áäæ äîìL Cìnä ä÷Lî éìk ìëå'§Ÿ§¥©§¥©¤¤§ŸŸ¨¨§Ÿ§¥¥©©

,'äîeàîì äîìL éîéa áLçð óñk ïéà øeâñ áäæ ïBðáläxnelk ©§¨¨¨¨¥¤¤¤§¨¦¥§ŸŸ¦§¨
ixd ,einia aygp did `l sqky iptn adfn miieyr eid dnly ilky
z` dzlik dxepnd ziiyry xnel xyt` ji`e ,lecb xiyr didy

:`xnbd zvxzn .eadfïðéøîà à÷ øeâñ áäædxepnd ziiyr ± ¨¨¨¨¨§¦©
i`ce la` ,'xebq adf' `xwpd xzeia gaeynd adfd z` wx dzlik

.lecb xiyr x`yp `edy
xkk sxyp xekl adfd z` eqipkdy mrt lkay x`ean ax ixacn

:`xnbd dywn .mlyéàä élek øñç éîemiqipkny mrt lk ike ± ¦¨¥¥©
,mly xkk sxyp xekl adfàéðúäå,`ziixaaäãeäé éaøa éñBé éaø §¨©§¨©¦¥§©¦§¨

ìò äøéúé Lc÷nä úéa [úøBðî] äúéäå äNòî ,øîBàdxepndìL ¥©£¤§¨§¨§©¥©¦§¨§¥¨©¤
a äLîly lwyníéîòt íéðBîL äeñéðëäå ,éðé÷écøe÷ áäæ øðéã Ÿ¤§¦¨¨¨§§¨¥¦§¦§¦¨§¦§¨¦
øekì,xzeind adfd z` sexyl ickaìò äeãéîòäåly lwyn.økk ©§¤¡¦¨©¦¨

minrt mipeny xg`l wx sxyp adf xkk jezn cg` xpicy ixd
dadfy ycwnd zia ly dxepna :`xnbd zvxzn .xekl edeqipkdy

,dnly inia minrt sl` xekl qpked xakéà÷ éà÷c ïåékadfd ± ¥¨§¨¥¨¥
mipeny eqipkdl jixve zexidna sxyp epi`e xkik lwyn lr cner

k xekl minrt.adf xpic ly lwyn sexyl ic
:dxepnd z` zeyrl ji` minyd on dynl e`xdy zx`an `xnbd

áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàck `xwie) ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦
(c,'äøähä äøðnä ìò'cnlläøäè íB÷nî äéNòî eãøiL± ©©§Ÿ̈©§Ÿ̈¤¨§©£¤¨¦§¨¢¨

:`xnbd dywn .minydnäzòî àlàxn`p ogleyd iabl mb `ld ¤¨¥©¨
(e ck my),'øähä ïçìMä ìò'yexcp ogleya mb ikeåéNòî eãøiL ©©ª§¨©¨Ÿ¤¨§©£¨

,øBäè íB÷nî,ok epivn `l `ldàlàea xn`py dnn i`ce'øBäè' ¦¨¨¤¨¨

ììkîrnyn ±àîè àeäL,d`neh lawn -énð àëämb ok m` ± ¦§¨¤¨¥¨¨©¦
da xn`py dnn ,dxepna o`kììkî ,'äøBäè'rnyn ±àéäL §¨¦§¨¤¦

äàîèmewnn diyrn ecxiy ozpei iaxl oipne ,d`neh zlawn - §¥¨
:`xnbd zvxzn .dxdhíúä àîìLazkxvp dxezd ,ogleya - ¦§¨¨¨¨

,d`neh lawn `edy aezkléàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk¦§¥¨¦§¨©¥¨¦©
áéúëc(my)ììkî ,'øähä ïçìMä ìò'dfn rnyn ±àîè àeäL± ¦§¦©©ª§¨©¨Ÿ¦§¨¤¨¥

`ld ,d`neh lawn `ed recn dyw dxe`kle ,d`neh lawnõò éìk§¦¥
úçðì éeNòä`ln lhlhin epi`e cg` mewna gpen zeidl ieyr ± ¤¨§©¥

mwixeäàîeè ìa÷î Bðéà úçðì éeNòä õò éìk ìëå ,àeäàlà , §Ÿ§¦¥¤¨§©¥¥§©¥§¨¤¨
BúBà ïéäéaânL ãnìîogleyd z` ±íäì íéàøîe íéìâø éìBòì §©¥¤©§¦¦§¥§¨¦©§¦¨¤

z`íB÷nä éðôì íëúaéç eàø íäì íéøîBàå ,íéðtä íçìitk] ¤¤©¨¦§§¦¨¤§¦©§¤¦§¥©¨
`ed okle ,mwixe `ln lhlhin ogleydy ixd ,[jenqa x`aziy

:`xnbd zx`an .d`neh lawn'íëúaéç' éàî`ed jexa yecwdy ©¦©§¤
.ogleya l`xyi mrl d`xnéaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøãk¦§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦

,íéðtä íçìa äNòð ìBãb ñð ,éåì ïa òLBäéyBøecéñk B÷eléñ± §ª©¤¥¦¥¨©£¨§¤¤©¨¦¦§¦
meia didy enk mg oiicr `ed ogleyd on eze` miwlqn xy`ky

,mini dpeny exary it lr s` ,ogleyd lr eze` excqyøîàpL¤¤¡©
(f `k '` l`eny),'Bç÷lä íBéa íç íçì íeNì'mg did mgldy epiidc ¨¤¤Ÿ§¦¨§

lk lr .ogleyd lr edegipdy meia enk ogleyd lrn egwld meia
dfa xnel d`a 'xedhd ogleyd lr' dxezd dazkyky x`ean mipt

.d`neh lawne mwixe `ln lhlhind ur ilk `ed ogleydyàlà¤¨
àëäda xn`py xnel xyt` ike ,dxepna ±'äøBäè'zexedl ick ¨¨§¨

yäàîè àéäL ììkî,d`neh zlawn ±,àèéLtixdúBëzî éìk ¦§¨¤¦§¥¨§¦¨§¥©¨
eäðéð,zkznn dieyr dxepnd ±,äàîeè ïéìa÷î úBëzî éìëe ¦§§¥©¨§©§¦§¨
àlàiptn 'dxedh' da xn`p i`ce.äøäè íB÷nî äéNòî eãøiL ¤¨¤¨§©£¤¨¦§¨¢¨

on dynl e`xd ogleyde oex`d z` mby `ziixa d`ian `xnbd
:minydàéðz,`ziixaaLà ìL ïBøà ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ©§¨©¦¥§©¦§¨¥¨¤¥

äNòå äLî äàøå ,íéîMä ïî eãøé Là ìL äøBðîe Là ìL ïçìLå§ª§¨¤¥§¨¤¥¨§¦©¨©¦§¨¨Ÿ¤§¨¨
øîàpL ,íúBîk(n dk zeny)äzà øLà íúéðáú[a](ë) äNòå äàøe' §¨¤¤¡©§¥©£¥§©§¦¨£¤©¨
,'øäa äàøî`ed u"nwa zcwepn m"ndyk 'd`xn' zaiz yexite ¨§¤¨¨¨§¤

:`xnbd dywn .jl mi`xn mixg`yäzòî àlàxn`py dn mb ixd ¤¨¥©¨
okynd ziiyra(l ek my)øLà BètLîk ïkLnä úà úî÷äå'©£¥Ÿ¨¤©¦§¨§¦§¨£¤

énð éëä ,'øäa úéàøäy` ly okyn cxiy ,jk did okyna mb ike ± ¨§¥¨¨¨¨¦©¦
:`xnbd zvxzn .minyd onàëäokyna ±,'BètLîk' áéúkepiidc ¨¨§¦§¦§¨

eli`e ,xda dynl exn`p okynd zekldyíúäogleye oex`a ± ¨¨
dxepne,'íúéðáúk' áéúk.mzipaz dynl e`xdy rnyny §¦§©§¦¨

,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàj`lndïéîk øeâç ìàéøáb ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©§¦¥¨§¦
àé÷éñtxef` ±,äéä,d`p dk`ln zeyrl mivexd mipne`d jxck §¦§¨¨¨

äLîì Bì äàøäåz`äNòîd,äøBðî,dziiyr ote` z` epiidc §¤§¨§Ÿ¤©£¥§¨
áéúëc(c g xacna),'äøðnä äNòî äæå'e`xdy rnyn 'dfe' zaizne ¦§¦§¤©£¥©§Ÿ̈

.dxepnd dyrn z` dynl
ìL ,ìàòîLé éaø éác àðzãò ,äLîì Bì ïéL÷ eéä íéøác äL ¨¨§¥©¦¦§¨¥§Ÿ¨§¨¦¨¨¦§Ÿ¤©

,ïä elàå ,Bòaöàa àeä Ceøa LBãwä Bì äàøäLd ziiyr,äøBðî ¤¤§¨©¨¨§¤§¨§¥¥§¨
Lãç ùàøå,zxkip dpi` dpald ,clend zryay ,ycegd yeciw ± §ŸŸ¤

,ycwl die`x didze dpald d`xiz xeriy dfi`a dyn dywzpe
,dyeciga dpal `ed jexa yecwd ed`xde,íéöøLexikd `ly §¨¦

.`nh dfi`e xedh uxy dfi` dynáéúëc ,äøBðî(my)äNòî äæå' §¨¦§¦§¤©£¥
'äøðnä.áéúëc ,LãBç ùàø(a ai zeny)Làø íëì äfä LãBçä' ©§Ÿ̈Ÿ¤¦§¦©¤©¤¨¤Ÿ

áéúëc ,íéöøL .'íéLãç(hk `i `xwie)àîhä íëì äæå'uxXd uxXA ¢¨¦§¨¦¦§¦§¤¨¤©¨¥©¤¤©Ÿ¥
dynl `ed jexa yecwd ed`xdy zcnln 'df' zaize .'ux`d lr©¨¨¤

.xacd lr erav`a d`xny inkäèéçL úBëìä óà ,íéøîBà Léå§¥§¦©¦§§¦¨
epiidc ,znxben dndad okidn rcei did `ly iptn dynl miyw eid

e ,leqt dfi`e dhigyl xyk dndad x`eva mewn dfi`ed`xd
,erav`a `ed jexa yecwdøîàpL(gl hk zeny)ìò äNòz øLà äæå' ¤¤¡©§¤£¤©£¤©

,'çaænäzcnln 'dfe' zaize ,dgiafd `id diiyrd zligze ©¦§¥©
.erav`a `ed jexa yecwd ed`xdy

dpyna epipy(.gk lirl):,Bæ úà Bæ úBákòî äæeænaL úBiLøô ézL§¥¨¨¦¤©§¨§©§¤
.ïákòî ãçà áúk eléôàå©£¦§¨¤¨§©§¨
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oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

íéð÷ã éøñ éðîú."cg`d dpwa micweyn miriab dyly" :aizkc -äéøåúôë-

.ixz dteb dxepncíéð÷ã úéùådyly" :aizkck ,xeztk dpwe dpw lka yic -

,mipw ipy zgz xeztke ,dpeny ixd - "gxte xeztk cg`d dpwa micweyn miriab

.xq cg `d - dpnn oi`vei mipw ipye ,lirl oxn`ck mipexg`d mipyl okeäùùå]
[íéð÷ã:aizkck ,gxte xeztk dpw lka -

."gxte xeztk cg`d dpwa"äçøô ãò-

.gxt cg aezkd jl daix'åë äìåãâ ïáà-

il dnl ,migth dryz `l` dlecb dpi` m`e

odkd zgz oa`úà éîéù ?`ed dz` -

il dywnd?.dinzaäìòîìå íéð÷ úôùî-

,dryz mipwl cre ux`d one ,dryz dzid

.lirl yxtnckàåäáäæ úåìëéîweqte -

.`edøåâñ áäæeze` oixkeny dryay -

`nei) adfd z` oixkeny zeiepgd lk zexbqp

.(` ,dnáùçð óñë ïéà áéúëäå`nl` -

."ezilk" zxn` z`e ,ded xiyrøñç éîå
éàä éìåëeqipkd xkkd sl` :zxn`wc -

,xkk lr cenriy cr xekl minrt sl`

.xkk xqg mrt lka `nl`éð÷ééãøå÷my -

.rahnéà÷ã ïåéë,dnly inia dti sxypy -

.xpic `l` eiykr xqg `l jkitl ,i`w

äøäè íå÷îîdynl e`xd minyd on -

.dxepnd cbplàîè àåäù ììëî,xnelk -

.d`neh lawníúä àîìùá,ogley iab -

meyn ,d`neh lawnc opireny`l jixhvi`

.yiwl yixc dikxitúçðì.lhlhn epi`y -

,d`neh lawn epi` zgpl ieyrd ur ilk

e` xer e` ur ilk lkn" :mivxy iab aizkc

.mwixe `ln lhlhin wy dn ,(`i `xwie) "wy

åúåà ïéäéáâîùmwixe `ln lhlhin jkld -

.`edåç÷ìä íåéá íåçmiwlqnyk :rnyn -

.meg didíúéðáúëdxepne ogleye oex`` -

,"xda d`xn dz` xy`" :aizke ,aizk

.ede`xd `nl`éîð éëäy` ly okync -

minyd on cxi?.dinzaáéúë àëä
åèôùîë.el exn`p eizekld :rnyn -íúä

íúéðáúë áéúë.mzenk ede`xdc rnyn -

àé÷éñô ïéîë øåâçmipne` .jexk xef` -

onvr oixbeg d`p dk`ln zeyrl mivexy

.mdicbaa oixxbp edi `lyùãç ùàø-

hrn m` ik zi`xp dpi` dpal clen zrya

:(` ,k) dpyd y`xa opixn`ck ,zxkip dpi`e

."mzi`x dfk m` mzi`x dfk"íéöøù`l -

.xedh dfi`e `nh dfi` xikn didúåëìä
äèéçù.znxben `id okidn oian did `l -

çáæîä ìò äùòú øùà äæåzligz diiyre -

ed`xd `nl` ,"dfe" aizke ,[`id] dgiaf

.rav`aàèéùô,ozakrn zg` ze`c -

,bw zay) dnz daizk - "mzazke" aizkc

.(aãåé ìù åöå÷.cei ly ipini lbx -éîð àä
àèéùô.ze`d ziyrp `l `d -ìéåâ ïéàù

äì ó÷åîepiide .zxg` ze`a zwaceny -

zekld xnelk ,oakrn cg` azk :ipzwc

.oilitze dfefnl eakrn zg` ze` htyn

'ä ìù åëåú.miptay lbx -åëéøélbx -

liebd - ekez :`pixg` `pyil .zipnid

.ixiinw oilitzae ,ekezay wlgde
à÷éñôéà
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ïáà.iax itn .(h dpyn b wxt) cinz zkqna `id dpyn Ð dxepnd iptl dzidå÷åìéñ
,execiq zrya mg did `l (a ,dv zegpn) ycwn xepz oi` xn`c o`nle Ð execiqk

.iax itn .jx xnelk `l`àëäiab :xn`z m`e Ð mzipazk aizk mzde ehtynk aizk

yie !"eilk lk zipaz z`e okynd zipaz z` jze` d`xn ip` xy` lkk" aizk inp okyn

aizk mzde ,"xda" aizk `l `kdc :xnel

lr dynl ecxi minyd ony rnync ,"xda"

.iax itn .xdd

äùìùm`e Ð 'ek dynl el oiyw eid mixac

el`"c `idd inp aeygile :xn`z

xy` digd z`fe" :xn`c (` ,an oileg) "zetixh

lk `ed jexa yecwd qtzy cnln Ð "elk`z

lek` z`f :el xn`e ,dynl el d`xde oine oin

jd `l` aiyg `lc :xnel yie !lk`z `l z`fe

zivgn aiyg `lc denzl yie ."df" aizkc

`"t] b milwy) opixn`e ,"epzi df" aizkc ,lwyd

oink :([b a wxt dax xacna] dax yxcne [a"d

`lc :xnel yie !dynl ed`xd y` ly rahn

rci ded `lc meyn `l` ,dywzp mzd jiiy

.iax itn .ed`xn did `l m` oipr meya

åöå÷.ipini lbx :qxhpewa yxit Ð c"ei ly

yxtne !ze` df oi`c `hiyt `dc ,dywe

:jenqa opixn`ck ,setk ey`x `edc :mz epiax

opixn`c ,xn`z m`e .ey`x setk dn iptn

"mazki xrpe" :(a ,dv oixcdpq) "wlg" zcbda

dyere xiwa oa` xrp jilyd m`y ,c"ei epiidc

,xn`w c"ei oirkc :xnel yie !c"ei dyer myex

.ynn c"ei `le
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íéð÷c éøñ éðîúe¯éîð ïéøBzôk ;ïézøúå ïéøNò àä §¨¥§¥§¨¦¨¤§¦§©§¥©§¦©¦
øzôëå ,íéð÷c äMLå ,dãéc éøz ïéøBzôk :øNò ãçà©©¨¨©§¦§¥¦¨§¦¨§¨¦§©§Ÿ

øzôëå øzôëå¯äòLz íéçøt àlà ;øñ ãç àä §©§Ÿ§©§Ÿ¨©¨¤¨§¨¦¦§¨
íéð÷c äMLå dãéc éøz íéçøt ?ïìðî¯!eåä àéðîz §¨©§¨¦§¥¦¨§¦¨§¨¦¨©§¨¨

äL÷î äçøt ãò dëøé ãò" :áéúk ,ïîìL áø øîà£©©©§¨§¦©§¥¨©¦§¨¦§¨
.íéçôè äòLz äøBðî ìL däáBb :áø øîà ."àéä¦¨©©§¨¤§¨¦§¨§¨¦
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?déòøk àéìz àîòè éàîe .àöé úàöì¯.déì éìéiòî äáeLúa øãä éàc¯!Cäa ìéiòéìå¯àì ¨¥¥¥©©§¨©§¨©§¥§¦£©¦§¨§©§¦¥§¦©¥§¨¨
íéåðòìå õéìé àeä íéölì íà" :áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk ;àúléî àòéézñî¦§©§¨¦§¨¦§¥¨¦§¨©¥¨¦©¦§¦¦©¥¦¨¦§©£¨¦

øähì àa ?"ïç ïzé¯ànhì àa ,BúBà ïéòéiñî¯?àâàz déì úéà àîòè éàîe .Bì ïéçúBt¯ ¦¥¥¨¦©¥§©§¦¨¦©¥§¦©©§¨¦¥¨¨
øæBç íà :àeä Ceøa LBãwä øîà¯?ã"åéa àaä íìBòä àøáð äî éðtî .øL÷ Bì øLB÷ éðà ¨©©¨¨¦¥£¦¥¤¤¦§¥¨¦§¨¨¨©¨§

áø øîà .äæì äæ ïéîBc ïðéàL ïäéNòî éðtî ,íäéLàø óeôk BaL íé÷écvL éðtî ?BLàø óeôk äî éðtîe .íéèòeî BaL íé÷écvL éðtî¦§¥¤©¦¦¤¨¦¦§¥¨¨Ÿ¦§¥¤©¦¦¤¨¨¥¤¦§¥©£¥¤¤¥¨¦¤¨¤¨©©
óãå óc ìëa úBiòè ézL Ba LiL äøBz øôñ :áø øîàc àä ,àãç ;déúáeéz àéðúå ,íéøôña áø øîà éléî ézøz éðä :óñBé¯,ïwúé ¥¨¥©§¥¦¥¨©©¦§¨¦§©§¨§§¥£¨¨§¨©©¥¤¨¤¥§¥¨ª§¨©§©§©¥

ìL¯ LìL :déúáeéz àéðúå ;æðbéL¯òaøà ,ïwúé¯äîéìL úçà óc Ba Lé íà :àðz .æðbé¯øa ÷çöé éaø øîà .Blek ìò úìvî ¨¦¨¥§©§¨§§¥¨§©¥©§©¦¨¥¨¨¦¥©©©§¥¨©¤¤©¨©©¦¦§¨©
ìL óc àeääa úéà éà :óñBé áøì ééaà déì øîà .øétL àøôñc déaeø áéúëc àeäå :áøc déîMî àúøî øa ìàeîL?éàî ,úBiòè L §¥©¨§¨¦§¥§©§¦§¦¥§¦§¨©¦£©¥©©¥§©¥¦¦§©©¨¨ª©

:àðäk áø øîà ?àì àîòè éàî úBøéñç .da ïì úéì úBøéúé ìáà ,úBøéñç éléî éðäå .ïwzéî ,éðewzéàì áéäéúéàå ìéàBä :déì øîà£©¥¦§¦§¨¦§¦©¥¦©©§¨¥¦¥£¥£¨§¥¥¨¨£¥©©§¨¨£©©¨£¨
,úBøéñça àlà ïøîà àì :déì øîà ,àaà éaøc dén÷ì àúà ,déøôéña úBøéúé déì äåä àaà éaøc deîç àøâà .øneðîk éæçéîc íeMî¦§¤¡¥¦§¨©§¨£§©¦©¨£¨¥§¥§¦§¥£¨§©¥§©¦©¨£©¥¨£¨¨¤¨©£¥
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zegpn(iying meil)

é"äc àòøk déì à÷éñôéà`"d ze`d lbx oilitza el dwqtp ± ¦§¦¨¥©§¨§¥
'íòä'c'ebe 'mrd l` dWn xn`Ie' weqta](b bi zeny)[àá÷éða,awpa ± §¨¨©Ÿ¤Ÿ¤¤¨¨§¦§¨

àaà éaøc dén÷ì àúàoic dn le`yl `a` iax iptl `a ± £¨§©¥§©¦©¨
,oilitzddéì øîà,`a` iaxäpè÷ úBà øeòéLk Ba øéizLî íà ¨©¥¦¦§©¥§¦§©¨

,c"ei ze`d -.ìeñt ,åàì íàå ,øLk̈¥§¦¨¨
deîç àeäc éøîz øa éîàøeing ±à÷éñtéà ,éìewéc øa éîøc ¨¦©©§¥§£©§¨¦©¦¥¦§¦¨

å"éåc àòøk déìe"ie ze`d lbx oilitza el dwqtp ±'âøäiå'cweqta] ¥©§¨§¨§©©£Ÿ
'mixvn ux`A xFkA lM 'd bxdIe'(eh bi zeny)[àá÷éða,awpa ±àúà ©©£Ÿ¨§§¤¤¦§©¦§¦§¨£¨

àøéæ éaøc dén÷ì,oilitzd oic dn le`yl `xif iax iptl `a ±øîà §©¥§©¦¥¨¨©
déì,`xif iaxLtè àìå íékç àìc à÷eðé éúééà ìéæ`ad jl ± ¥¦©§¥§¨§Ÿ©¦§Ÿ¦¥

ih epi`e mkg epi`y wepiz,ef daiz `exwl el xen`e ytdéì éø÷ éà¦¨¥¥
`xew `ed m` ±,àì éà ,øLk ,'âøäiå'`l` 'bxdIe' df oi`(âøäé) ©©£Ÿ¨¥¦Ÿ©©£Ÿ

ìeñôe ,àeä ['âøäéé']. ¥¨¥¨
:zeize`d lry oibzd oipra dyrn d`ian `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨

äLî äìòL äòLa ,áø øîàepiaxCeøa LBãwäì Bàöî ,íBønì ¨©©§¨¨¤¨¨Ÿ¤©¨§¨§©¨¨
,úBiúBàì íéøúk øLB÷å áLBiL àeäzeize` lry oibzd epiidc ¤¥§¥§¨¦¨¦

.dxezdøîàdynEãé ìò ákòî éî ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì ¨©§¨¨¦¤¨¦§©¥©¨§
jixv dz`y ,oibz `ll oze` zazky enk zeize`d z` xi`ydl

.mixzk odilr siqedlBì øîà,`ed jexa yecwdLé ãçà íãà ¨©¨¨¤¨¥
ãéúòL ,BîL óñBé ïa àáé÷òå ,úBøBc änk óBña úBéäì ãéúòL¤¨¦¦§§©¨©£¦¨¤¥§¤¨¦

õB÷å õB÷ ìk ìò LBøãìbze bz lk lr ±,úBëìä ìL ïéléz ïéléz ¦§©¨¨¦¦¦¦¤£¨
øîàdynBì øîà .éì eäàøä ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìjexa yecwd ¨©§¨¨¦¤¨©§¥¦¨©
,`edCìä .EøBçàì øBæçdynúBøeL äðBîL óBña áLéåly £©£¤¨©§¨©§§¤

,`aiwr iax icinlzBçk LLz ,íéøîBà ïä äî òãBé äéä àìåly §Ÿ¨¨¥©¨¥§¦¨©Ÿ
,rcei envr `edy dnn xzei rcei `aiwr iaxy d`xy iptn dyn

òébäL ïåék`aiwr iaxãçà øáãì,mrh jixvd,åéãéîìz Bì eøîà ¥¨¤¦¦©§¨¨¤¨¨§©§¦¨
Eì ïépî éaø.ef dkldïäì øîà,`aiwr iaxéðéqî äLîì äëìä ©¦¦©¦§¨©¨¤£¨¨§Ÿ¤¦¦©

,enya zekld xne` `aiwr iaxy dyn d`xy oeik .`edäáMééúð¦§©§¨
,Bzòc.el` zekld ly onrh oiicr laiw `l `edy it lr s`øæç ©§¨©
dynåéðôì øîà ,àeä Ceøa LBãwä éðôì àáe,ddinzaìL BðBaø ¨¦§¥©¨¨¨©§¨¨¦¤

Bì øîà .éãé ìò äøBz ïúBð äzàå äæk íãà Eì Lé ,íìBòyecwd ¨¥§¨¨¨¤§©¨¥¨©¨¦¨©
,`ed jexaøîà .éðôì äáLçna äìò Ck ,÷BúLdynBðBaø ,åéðôì §¨¨¨©©£¨¨§¨©¨©§¨¨¦

BúøBz éðúéàøä ,íìBò ìL,`aiwr iax lyBì øîà .BøëN éðàøä ¤¨¤§¥©¦¨©§¥¦§¨¨©
,`ed jexa yecwdøæç .[EøBçàì] øBæçdyn,åéøBçàìeäàø £©£¤¨©©£¨¨¨

ïéì÷BMLz`BøNa`aiwr iax lyïéìBwîaxg`l ,filhi`a ± ¤§¦§¨§©¦
.edebxde lfxa ly zewxqna exya z` ewxqyøîàdynåéðôì ¨©§¨¨

,ddinza,íìBò ìL BðBaøikeBì øîà .døëN Bæå äøBz Bæyecwd ¦¤¨¨§§¨¨¨©
,`ed jexaéðôì äáLçna äìò Ck ,÷BúL. §¨¨¨©©£¨¨§¨©

:dfefne ,oilitz ,dxez xtqay zeize`d zxeva dpc `xnbdøîà̈©
ìL úBëéøö úBiúBà äòáL ,àáøïéðeiæ äL,odilrn miphw oibz ± ¨¨¦§¨¦§¦§Ÿ¨¦¦

õ"â æ"ðèòù ,ïä elàå.w"icv ,l"nib ,o"iif ,o"ep ,z"ih ,o"ir ,o"iy ± §¥¥
rvn`a cg`e ,l`nyl dhep cg` ,oinil dhep mdn cg` ,el` oibz

.dlrnl dler
áø éác éð÷ååc éøôñì eäì àðéæç ,éMà áø øîàixteq z` izi`x ± ¨©©©¦¨¥¨§§¨§¥©§¨¥§¥©

,xyein azk aezkl miwcwcnd ax ziaú"éçc débâì eäì éøèçc± §¨§¦§§©¥§¥
bz oirk el miyere ,z"ig ze`d bba lwn oirk xheg miyer eidy

,dlrnlé"äc déòøëì déì eìúåziniptd lbxd z` milez eid oke ± §¨¥§©§¥§¥
.dlrnl dze` mixagn eid `le ,i"d ze`d ly

y mrhd :`xnbd zx`anàeä éç ,øîBìk ,ú"éçc débâì eäì éøèç̈§¦§§©¥§¥§©©
`ed jexa yecwd ±å ,íìBò ìL Bîeøay mrhddéòøëì déì eìú §¤¨§¨¥§©§¥
dépéî àòáãk ,é"äcl`yy enk ±,énà éaøî äàéNð äãeäé éaø §¥§¦§¨¦¥©¦§¨§¦¨¥©¦©¦

áéúëc éàî(c ek diryi).'íéîìBò øeö 'ä déa ék ãò éãò 'äa eçèa' ©¦§¦¦§©£¥©¦§¨¨¦
déì øîà,in` iaxéøä ,àeä Ceøa LBãwäa BðBçèa äìBzä ìk ¨©¥¨©¤¦§§©¨¨£¥

`ed jexa yecwddéì øîà .àaä íìBòìå äfä íìBòa äñçî Bì©§¤¨¨©¤§¨¨©¨¨©¥
,d`iyp dcedi iaxéì àéL÷ à÷ éëä àðà,il dyw jk ip` ±éàî £¨¨¦¨©§¨¦©

àðLdf weqt dpey dnl ±áéúëcea aezky ±áéúk àìå 'déa'± §¨¦§¦§¨§Ÿ§¦
ea aezk `le.'dé',in` iax el aiydéaø øa äãeäé éaø Løããk ¨¦§¨©©¦§¨©©¦

éàòléà,df weqtãçà ,àeä Ceøa LBãwä àøaL úBîìBò éðL elà ¦§©¥§¥¨¤¨¨©¨¨¤¨
`xaaze`ãçàå é"ä`xaaze`,ã"eé,'dia' ,weqtd yexit edfe ¨¥§¤¨¨

`ad mlerde dfd mlerd z` d"awd xvi d ze`ae i ze`a xnelk.
àaä íìBòä íà òãBé éðéàå`xapíà ,é"äa äfä íìBòäå ã"eéa± §¥¦¥©¦¨¨©¨§§¨¨©¤§¥¦

y e`øîBà àeäLk ,é"äa àaä íìBòäå ã"eéa äfä íìBòäziy`xa) ¨¨©¤§§¨¨©¨§¥§¤¥
(c a,'íàøaäa' éø÷z ìà ,'íàøaäa õøàäå íéîMä úBãìBú älà'¥¤§©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨©¦§¥§¦¨§¨

,'íàøa é"äa' àlà,i"d ze`a xnelkäfä íìBòä øîBà éåä]`xap ¤¨§¥§¨¨¡¥¥¨¨©¤
àaä íìBòäå é"äa`xapäfä íìBòä àøáð äî éðtîe .[ã"eéa §¥§¨¨©¨§¦§¥¨¦§¨¨¨©¤

L éðtî ,é"äa`edäøcñëàì äîBcdvign ea oi`y xcgl ± §¥¦§¥¤¤§©§©§¨
fnxle ,eizgzn gezty i"d ze`l dneca ,ziriaxäöBøä ìkL¤¨¨¤

úàöì,drx zeaxzl mlerdnàöé.z`vl leki ±àîòè éàîe ¨¥¥¥©©£¨
déòøk àéìzdielz i"d ze`d ly ziniptd lbxdy mrhd dne ± ©§¨©§¥

fnxl ,ze`d bbl zxaegn dpi`eøãä éàcxefgl `a m`y ± §¦¨©
déì éìéiòî ,äáeLúa:`xnbd zl`ey .dxfga eze` miqipkn ± ¦§¨§©§¦¥

Cäa déìéiòìåqpkiy ,ea qpkidl oeilr gzt jixv `ed recn ± §¦©§¥§©
:`xnbd daiyn .`vi epnny oezgzd gztdn dxfgaàòéizñî àìŸ¦§©§¨

àúléîiptn reiq jixv xdhidl `ay iny iptn ,riizqn xacd oi` ± ¦§¨
,daeyza xefgl ecra riiqiy sqep gzt el miyer okle ,rxd xvid

áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk(cl b ilyn)íéölì íà' ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦©¦§¦¦©¥¦
,'ïç ïzé íéåðòìå õéìé àeädy fnxl `a weqtdïéòéiñî øähì àa ¨¦§©£¨¦¦¤¥¨¦¨¥§©§¦

BúBàde ,minyd onàîhì àaryx zeidl ±Bì ïéçúBtgzt ¨¦¨¥§¦
xdhidl leki epi`e reiq jixv xdhidl `ay iny ixd .`nhidl`ll

.minyd on ecia eriiqiyàâàz déì úéà àîòè éàîemrhd dne ± ©©£¨¦¥¨¨
,ebba bz yi i"d ze`ly[Ba] øæBç íà ,àeä Ceøa LBãwä øîàin ¨©©¨¨¦¥

,`hgy[øúk] (øù÷) Bì øLB÷ éðàe .ey`xlàøáð äî éðtî £¦¥¤¤¦§¥¨¦§¨
a àaä íìBòäze`,íéèòeî BaL íé÷écvL éðtî ,ã"eéze`d enk ¨¨©¨¨¦§¥¤©¦¦¤¨¦

.dzxeva dphw `idy c"eiBLàø óeôk äî éðtîeepiidc ,c"eid ly ¦§¥¨¨Ÿ
,ey`x seqa dhnl cxeid ohw uwer ea yi recnBaL íé÷écvL éðtî¦§¥¤©¦¦¤

,`ad mleray ±äæ ïéîBc ïðéàL ïäéNòî éðtî ,íäéLàø óeôk̈¨¥¤¦§¥©£¥¤¤¥¨¦¤
,äæìmiyiiazn mde ,exiag ly eceakn lecb cg`d ly eceake ¨¤

.exiagn cg`d
:dxez xtq zlqet zerh efi` dpc `xnbdézøz éðä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¥©§¥

éléîel` mixac ipy ±íéøôña áø øîà,dxez ixtq zeklda ± ¦¥¨©©¦§¨¦
déúáeéz àéðúå.`ziixan `iyew mdilr yie ±àãç,oey`xd oicd ± §©§¨§§¥£¨

,ïwúé ,óãå óc ìëa úBiòè ézL Ba LiL äøBz øôñ ,áø øîàc àä̈§¨©©¥¤¨¤¤§¥¨ª§©©¨©§ª©
ea yiy dxez xtqeìLL,sce sc lka zeierhdéúáeéz àéðúå .æðbé ¨Ÿ¦¨¥§©§¨§§¥

ea yiy dxez xtq ,`ziixaa epipyy ,ax ixac lr `ziixan dywe ±
ìLL,sce sc lka zeierh,ïwúéea yiy dxez xtqeòaøàzeierh ¨Ÿ§ª©©§©

,sce sc lkaæðbé. ¦¨¥
:`xnbd dtiqenàðz,`ziixaaBa Lé íàdxez xtqa ±úçà óc ¨¨¦¤©©©

äîéìLdf sc ,zerh lk `ll -Blek ìò úìvîepwzl yie §¥¨©¤¤©
.eizeierhn,áøc déîMî àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©§¥©©§¨¦§¥§©

øétL àøôñc déaeø áéúëc àeäå,ahid aezk xtqd aexy ote`a ± §¦§¦¥§¦§¨©¦
dyy e` dyngn xzei oi`e ,zeierh `ll `ed sc lk aexy xnelk
cg` sc mb ,zeierh `ll sc lk aex oi` m` mle` ,sc lka zeierh

.xtqd lk lr livn epi` mly
óc àeääa úéà éà ,óñBé áøì ééaà déì øîàsc eze`a yi m` ± ¨©¥©©¥§©¥¦¦§©©

ìLúBiòè L,zeierh rax` yi xtqa sc lkaeéàîdf sc m`d ± ¨Ÿ¨ª©
rax`n zegt ea yiy sc mb m`d epiidc ,`l e` xtqd lk lr livn

.mly aygp zeierhdéì øîà,sqei axéðe÷zéàì áéäéúéàå ìéàBä ¨©¥¦§¦§§¦§¦©¥
,oewizl ozip df dxez xtqy oeik ±ï÷zéîea yiy scd z` owzn ± ¦©©

.xtqd lk lr livn `ed f`e ,zeierh yly
:`xnbd zx`anéléî éðäåxtqy ,`ziixaa epipyy el` mixac ± §¨¥¦¥

yk `l` mpi` ,fpbi zeierh rax` eay sc lka yiy dxezúBøéñçea £¥
,sc lka zeize` rax`ìáàzeize` rax` ea yi m`úBøéúélka £¨§¥

,scda ïì úéìzeize`d z` xiqdl yi `l` ,dfa yegl oi` ± ¥¨¨
sc lka xy`k :`xnbd zxxan .zexizidúBøéñç,zeize` rax` £¥
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קכז oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

é"äã àòøë äéì à÷éñôéà.oilitza -âøäéåã å"éåawp mewna rxi` "xeka lk" -

.c"ei oink d`xpeíéëç àìã,dlrn itlk bxdi xnel `ed sxgny oian ,mikg i`c -¥¨¥

."bxdie" xne`eùôè àì.dnily ze` `l` zexwl rcei epi` ,yth m`y -íéøúë
.dxez xtqc oibzd oebk -êãé ìò áëòî éîsiqedl jixv dz`y ,zazky dn -

mixzk mdilr cerøáãì òéâäù ?jixvy -

.mrhåúòã äáùééúðli`ed ,dyn ly -

.dlaiw `l oiicry it lr s` xne` enyne

ïéìå÷îá- exya oilwey .oiavwd mewn -

exya ewxqy (a ,`q) zekxaa xn`ck

.lfxa zewxqnaïéðåéæ äùìùoibz dyly -

oke ,zil`nyd lbx oiya ,zg` lka miphw

mze`e .mlek oke ,iniptd lbxd y`xa oira

dhep cg`e oinil dhep cg` oibz dyly

.dlrnl cg`e l`nylõâ æðèòù`ede -

.dheyt oeple dtetk wicvl oicdéð÷ååã=

.xyein azk zeyrl miwcwcnyäéââì éøèç
úéçãoirk dlrnl oiyer zig ly ebbl -

:dfk xheg`ed jexa yecwd ,xnelk

okey igz"ig ,mler ly enexa

.ig epiidé"äã äéòøë åìúåly iniptd lbx -

.ebbl weac epi`e xie`a ielz i"dåì äåä
äñçî'iia eghay lr :rnyn ikd epiidc -

fern xev ,dqgn 'ii dia mdl eed - cr icr

.minlerlã"åéá úçàå é"äá úçàz` wlg -

oze`ne ,oitih dyly ze` lkn sihde eny

.elek mlerd lke xie`e y`e min eyrp oitih

.dxivi xtqa aezk okeäøãñëàì äîåãù-

.eizgzn geztyúàöì äöåøä ìëùepnn -

.`vei ,drx zeaxzläéì ïéìòîgzta -

.ebbl ekezay lbx oia ,oeilrdêäá åìééòìå
!dia witpc oezgzd gzt -àòééúñî àì

àúìéîxvi iptn reiq ira xdhil `adc -

.dxizi gzt reiq dil icar jkld ,rxdàåä
õéìé.ul zeidl el gzet ,xnelk (eze`) -

åúåà ïéòééñî.reiq ira `nl` -äéì úéà
àâú.i"dc ebb seqa ohw xzk ,i"dl -

'åë ïéîåã ïéà íäéùòîlecb df ly eceake -

,mitetk mdiy`x ikd meyn ,df lyn

.exiagn yiiazncéìéî éúøúáø øîà
íéøôñáonwle .dxez ixtq zeklda -

.axc `zlin jci` opixn`ïìåë ìò úìöî-

mdilr zlvn f` sce sc lka zeirh elit`y

.owzne dnily jdäùìù äîéìù àåääá éà
éàî úåéòèzlvn oi` e` zlvn -?in

dnily `nlc e` ,zerh ila dnily opixn`

ol ztki` `l yly la` ,zeirh rax`n?
éðå÷úì úåùø áäéúàå ìéàåädxez xtq -

,yly za jdl owzn - lka zeirh yly yiy

lka rax` yiy it lr s` mlek lr zlvne

.oitcd x`yéìéî éðäåfpbi rax` opixn`c -

.zeize` epnn exqgy ,zexqg oebk -
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ìéæ"dyn zck" ly z"ilc didy hba did dyrn Ð 'ek yth `le mikg `lc `wepi izii`

,"zck" ea `xwe ytih `le mikg `lc `wepi edil` iax `iade ,c"ei enk hrnk dphw

.iax itn .oizrnyc jdn exiykdeéàåaizkc o`kn wcwcl yi Ð leqte `ed bxdi `l

.iax itn .e"ie `la xqg "bxdie"æðèòùcvl mipyd ,mipeif dyly :miyxtn yi Ð ub

cvl cg`de dhnln cg`e dlrnln cg` l`ny

:dfk ,oinizay yexitae .u"b f"phry

ci zaizkcg` xiiv iwgvi dnly epiax

:dfk ,dlrnln cg`e l`nyn cg`e oinin

,dlrnl ozyly oiyery yiy ,yxit cer

:dfkdax `yeniya aizk .iax itn

rnyncdyly dkixv "zethhl"c hh

dxez xtq oewiza azk mz epiaxe ,oipeif dyly

.iax itn .yeaiy `edy ely

äéøèçã:qxhpewa yxit Ð z"igc dibbl

cr 'g ly el`ny lbx diabdy

rvn`a :yxit mz epiaxe :dfk ,dlrnl

`zxhg enk ,hrn deab zig ly ebb

`l qxhpewd yexitle :dfk rvn`ac `lnbc

seqa opixn`c `d jk lk ayiizi

elhpy oebk :(a ,cw zay) "dpead"

.oipiif ipy e`yre zig ly ebbléàîå`nrh

i"d seqa :qxhpewa yxit Ð `bz dil zi`

:dfk:dfk ,dligza :yxtn mz epiaxe

enkdheqae (` ,bi) oiaexira 'cc `bz

cvl xzkdy ,d`xp qxhpewd yexitke .(` ,k)

xn`c ,ea `veik sewc `bze .daeyzd gzt

xcdn `nrh i`n :(` ,cw zay) "dpead" wxta

:`ed jexa yecwd xn` ?y"ix iabl sewc `bz

xzk jl dyr` ip` ja xfeg dz` m` ,ryx

.iax itn .izenkàéðúåe`l `cga Ð `zaeiz

itn .`vxzin wgecac `l` ,`id dxenb `zaeiz

.iaxàðú,`xwirn `wece Ð 'ek cg` ea yi m`

i`n` mly aezkie xefgiy dna owzl leki i`c

.iax itn ?fpbi
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dén÷ì àúà ,àá÷éða "íòä"ã é"äã àòøk déì à÷éñôéà¦§¦¨¥©§¨§¨¨§¦§¨£¨§©¥
äpè÷ úBà øeòéLk Ba øéizLî íà :déì øîà ,àaà éaøc§©¦©¨£©¥¦¦§©¥§¦§©¨

¯åàì íàå ,øLk¯deîç àeäc ,éøîz øa éîàø .ìeñt ¨¥§¦¨¨¨¦©©§¥§£
"âøäiå"c å"éåc àòøk déì à÷éñôéà ,éìewéc øa éîøc§¨¦©¦¥¦§¦¨¥©§¨§§©©£Ÿ
éúééà ìéæ :déì øîà ,àøéæ éaøc dén÷ì àúà ,àá÷éða§¦§¨£¨§©¥§©¦¥¨£©¥¦©§¥

"âøäéå" déì éø÷ éà ,Ltè àìå íékç àìc à÷eðé¯,øLk §¨§¨©¦§¨¦¥¦¨¥¥©©£Ÿ¨¥
àì éà¯:áø øîà äãeäé áø øîà .ìeñôe ,àeä "âøäé" ¦¨¥¨¥¨¨©©§¨¨©©

àeä Ceøa LBãwäì Bàöî ,íBønì äLî äìòL äòLa§¨¨¤¨¨¤©¨§¨§©¨¨
ìL BðBaø :åéðôì øîà ,úBiúBàì íéøúk øLB÷å áLBiL¤¥§¥§¨¦¨¦¨©§¨¨¦¤
ãéúòL Lé ãçà íãà :Bì øîà ?Eãé ìò ákòî éî ,íìBò¨¦§©¥©¨§¨©¨¨¤¨¥¤¨¦
ãéúòL ,BîL óñBé ïa àáé÷òå úBøBc änk óBña úBéäì¦§§©¨©£¦¨¤¥§¤¨¦
øîà .úBëìä ìL ïéléz ïéléz õB÷å õB÷ ìk ìò LBøãì¦§©¨§¦¦¦¦¤£¨¨©
øBæç :Bì øîà .éì eäàøä ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì§¨¨¦¤¨©§¥¦¨©£
òãBé äéä àìå ,úBøeL äðBîL óBña áLéå Cìä .EøBçàì©£¤¨©§¨©§§¤§Ÿ¨¨¥©
,ãçà øáãì òébäL ïåék ;Bçk LLz ,íéøîBà ïä äî©¥§¦¨©Ÿ¥¨¤¦¦©§¨¨¤¨
äLîì äëìä :ïäì øîà ?Eì ïépî ,éaø :åéãéîìz Bì eøîà̈§©§¦¨©¦¦©¦§£©¨¤£¨¨§¤
,àeä Ceøa LBãwä éðôì àáe øæç .Bzòc äáMééúð .éðéqî¦¦©¦§©§¨©§¨©¨¦§¥©¨¨
ïúBð äzàå äæk íãà Eì Lé ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨¥§¨¨¨¤§©¨¥
.éðôì äáLçîa äìò Ck ,÷BúL :Bì øîà ?éãé ìò äøBz¨©¨¦¨©§¨¨¨§©£¨¨§¨©
éðàøä ,BúøBz éðúéàøä ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨¤§¦¨¦¨©§¥¦
BøNa ïéì÷BML äàø ,åéøBçàì øæç .øBæç :Bì øîà .BøëN§¨¨©£¨©©£¨¨¨¤§¦§¨
Bæå äøBz Bæ ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîà ,ïéìewîa§©¦¨©§¨¨¦¤¨¨§
øîà .éðôì äáLçîa äìò Ck ,÷BúL :Bì øîà ?døëN§¨¨£©§¨¨¨§©£¨¨§¨©¨©

ìL úBëéøö úBiúBà äòáL :àáø:ïä elàå ,ïéðeiæ äL ¨¨¦§¨¦§¦§¨¦¦§¥¥
ú"éçc débâì eäì éøèçã ,áø éác éð÷ååc éøôñì eäì àðéæç :éLà áø øîà .õ"â æ"ðèòùeìúå ¨©©©¦¨¥¨§§¨§¥©§¨¥§¥©§¨§¦§§©¥§§¨

¯ ú"éçc débâì eäì éøèç ;é"äc déòøëì déìdéòøëì déì eìúå ;íìBò ìL Bîeøa àeä éç :øîBìk ¥§©§¥§¨§¦§§©¥§§©©§¤¨§¨¥§©§¥
é"äc¯'éé déa ék ãò éãò 'ééá eçèa" áéúëc éàî :éîà éaøî äàéNð äãeäé éaø dépéî àòáãk §§¦§¨¦¥©¦§¨§¦¨¥©¦©¦©¦§¦¦§©£¥©¦§¨

àeä Ceøa LBãwäa BðBçèa äìBzä ìk :déì øîà ?"íéîìBò øeö¯äfä íìBòa äñçî Bì éøä ¨¦£©¥¨©¤¦§§©¨¨£¥©§¤¨¨©¤
?"dé" áéúk àìå "déa" áéúëc àðL éàî ,éì àéL÷ à÷ éëä àðà :déì øîà .àaä íìBòìå¯ §¨¨©¨£©¥£¨¨¦¨©§¨¦©§¨¦§¦§¨§¨§¦¨

ãçàå é"äa ãçà ,àeä Ceøa LBãwä àøaL úBîìBò éðL elà :éàòìéà éaø øa äãeäé éaø Løããk¦§¨©©¦§¨©©¦¤§©¥§¥¨¤¨¨©¨¨¤¨§§¤¨
íìBòäå ã"åéa äfä íìBòä íà ,é"äa äfä íìBòäå ã"åéa àaä íìBòä íà òãBé éðéàå ,ã"åéa§§¥¦¥©¦¨¨©¨§§¨¨©¤§¦¨¨©¤§§¨¨

"íàøaäa õøàäå íéîMä úBãìBz älà" :øîBà àeäLk ;é"äa àaä¯"íàøaäa" éø÷z ìà ©¨§§¤¥¥¤§©¨¨¦§¨¨¤§¦¨§¨©¦§¥§¦¨§¨
äöBøä ìkL ,äøãñëàì äîBcL éðtî ?é"äa äfä íìBòä àøáð äî éðtîe .íàøa é"äa :àlà¤¨§§¨¨¦§¥¨¦§¨¨¨©¤§¦§¥¤¤§©§©§¨¤¨¨¤

?déòøk àéìz àîòè éàîe .àöé úàöì¯.déì éìéiòî äáeLúa øãä éàc¯!Cäa ìéiòéìå¯àì ¨¥¥¥©©§¨©§¨©§¥§¦£©¦§¨§©§¦¥§¦©¥§¨¨
íéåðòìå õéìé àeä íéölì íà" :áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk ;àúléî àòéézñî¦§©§¨¦§¨¦§¥¨¦§¨©¥¨¦©¦§¦¦©¥¦¨¦§©£¨¦

øähì àa ?"ïç ïzé¯ànhì àa ,BúBà ïéòéiñî¯?àâàz déì úéà àîòè éàîe .Bì ïéçúBt¯ ¦¥¥¨¦©¥§©§¦¨¦©¥§¦©©§¨¦¥¨¨
øæBç íà :àeä Ceøa LBãwä øîà¯?ã"åéa àaä íìBòä àøáð äî éðtî .øL÷ Bì øLB÷ éðà ¨©©¨¨¦¥£¦¥¤¤¦§¥¨¦§¨¨¨©¨§

áø øîà .äæì äæ ïéîBc ïðéàL ïäéNòî éðtî ,íäéLàø óeôk BaL íé÷écvL éðtî ?BLàø óeôk äî éðtîe .íéèòeî BaL íé÷écvL éðtî¦§¥¤©¦¦¤¨¦¦§¥¨¨Ÿ¦§¥¤©¦¦¤¨¨¥¤¦§¥©£¥¤¤¥¨¦¤¨¤¨©©
óãå óc ìëa úBiòè ézL Ba LiL äøBz øôñ :áø øîàc àä ,àãç ;déúáeéz àéðúå ,íéøôña áø øîà éléî ézøz éðä :óñBé¯,ïwúé ¥¨¥©§¥¦¥¨©©¦§¨¦§©§¨§§¥£¨¨§¨©©¥¤¨¤¥§¥¨ª§¨©§©§©¥

ìL¯ LìL :déúáeéz àéðúå ;æðbéL¯òaøà ,ïwúé¯äîéìL úçà óc Ba Lé íà :àðz .æðbé¯øa ÷çöé éaø øîà .Blek ìò úìvî ¨¦¨¥§©§¨§§¥¨§©¥©§©¦¨¥¨¨¦¥©©©§¥¨©¤¤©¨©©¦¦§¨©
ìL óc àeääa úéà éà :óñBé áøì ééaà déì øîà .øétL àøôñc déaeø áéúëc àeäå :áøc déîMî àúøî øa ìàeîL?éàî ,úBiòè L §¥©¨§¨¦§¥§©§¦§¦¥§¦§¨©¦£©¥©©¥§©¥¦¦§©©¨¨ª©

:àðäk áø øîà ?àì àîòè éàî úBøéñç .da ïì úéì úBøéúé ìáà ,úBøéñç éléî éðäå .ïwzéî ,éðewzéàì áéäéúéàå ìéàBä :déì øîà£©¥¦§¦§¨¦§¦©¥¦©©§¨¥¦¥£¥£¨§¥¥¨¨£¥©©§¨¨£©©¨£¨
,úBøéñça àlà ïøîà àì :déì øîà ,àaà éaøc dén÷ì àúà ,déøôéña úBøéúé déì äåä àaà éaøc deîç àøâà .øneðîk éæçéîc íeMî¦§¤¡¥¦§¨©§¨£§©¦©¨£¨¥§¥§¦§¥£¨§©¥§©¦©¨£©¥¨£¨¨¤¨©£¥

ìáà

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zegpn(iying meil)

é"äc àòøk déì à÷éñôéà`"d ze`d lbx oilitza el dwqtp ± ¦§¦¨¥©§¨§¥
'íòä'c'ebe 'mrd l` dWn xn`Ie' weqta](b bi zeny)[àá÷éða,awpa ± §¨¨©Ÿ¤Ÿ¤¤¨¨§¦§¨

àaà éaøc dén÷ì àúàoic dn le`yl `a` iax iptl `a ± £¨§©¥§©¦©¨
,oilitzddéì øîà,`a` iaxäpè÷ úBà øeòéLk Ba øéizLî íà ¨©¥¦¦§©¥§¦§©¨

,c"ei ze`d -.ìeñt ,åàì íàå ,øLk̈¥§¦¨¨
deîç àeäc éøîz øa éîàøeing ±à÷éñtéà ,éìewéc øa éîøc ¨¦©©§¥§£©§¨¦©¦¥¦§¦¨

å"éåc àòøk déìe"ie ze`d lbx oilitza el dwqtp ±'âøäiå'cweqta] ¥©§¨§¨§©©£Ÿ
'mixvn ux`A xFkA lM 'd bxdIe'(eh bi zeny)[àá÷éða,awpa ±àúà ©©£Ÿ¨§§¤¤¦§©¦§¦§¨£¨

àøéæ éaøc dén÷ì,oilitzd oic dn le`yl `xif iax iptl `a ±øîà §©¥§©¦¥¨¨©
déì,`xif iaxLtè àìå íékç àìc à÷eðé éúééà ìéæ`ad jl ± ¥¦©§¥§¨§Ÿ©¦§Ÿ¦¥

ih epi`e mkg epi`y wepiz,ef daiz `exwl el xen`e ytdéì éø÷ éà¦¨¥¥
`xew `ed m` ±,àì éà ,øLk ,'âøäiå'`l` 'bxdIe' df oi`(âøäé) ©©£Ÿ¨¥¦Ÿ©©£Ÿ

ìeñôe ,àeä ['âøäéé']. ¥¨¥¨
:zeize`d lry oibzd oipra dyrn d`ian `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨

äLî äìòL äòLa ,áø øîàepiaxCeøa LBãwäì Bàöî ,íBønì ¨©©§¨¨¤¨¨Ÿ¤©¨§¨§©¨¨
,úBiúBàì íéøúk øLB÷å áLBiL àeäzeize` lry oibzd epiidc ¤¥§¥§¨¦¨¦

.dxezdøîàdynEãé ìò ákòî éî ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì ¨©§¨¨¦¤¨¦§©¥©¨§
jixv dz`y ,oibz `ll oze` zazky enk zeize`d z` xi`ydl

.mixzk odilr siqedlBì øîà,`ed jexa yecwdLé ãçà íãà ¨©¨¨¤¨¥
ãéúòL ,BîL óñBé ïa àáé÷òå ,úBøBc änk óBña úBéäì ãéúòL¤¨¦¦§§©¨©£¦¨¤¥§¤¨¦

õB÷å õB÷ ìk ìò LBøãìbze bz lk lr ±,úBëìä ìL ïéléz ïéléz ¦§©¨¨¦¦¦¦¤£¨
øîàdynBì øîà .éì eäàøä ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìjexa yecwd ¨©§¨¨¦¤¨©§¥¦¨©
,`edCìä .EøBçàì øBæçdynúBøeL äðBîL óBña áLéåly £©£¤¨©§¨©§§¤

,`aiwr iax icinlzBçk LLz ,íéøîBà ïä äî òãBé äéä àìåly §Ÿ¨¨¥©¨¥§¦¨©Ÿ
,rcei envr `edy dnn xzei rcei `aiwr iaxy d`xy iptn dyn

òébäL ïåék`aiwr iaxãçà øáãì,mrh jixvd,åéãéîìz Bì eøîà ¥¨¤¦¦©§¨¨¤¨¨§©§¦¨
Eì ïépî éaø.ef dkldïäì øîà,`aiwr iaxéðéqî äLîì äëìä ©¦¦©¦§¨©¨¤£¨¨§Ÿ¤¦¦©

,enya zekld xne` `aiwr iaxy dyn d`xy oeik .`edäáMééúð¦§©§¨
,Bzòc.el` zekld ly onrh oiicr laiw `l `edy it lr s`øæç ©§¨©
dynåéðôì øîà ,àeä Ceøa LBãwä éðôì àáe,ddinzaìL BðBaø ¨¦§¥©¨¨¨©§¨¨¦¤

Bì øîà .éãé ìò äøBz ïúBð äzàå äæk íãà Eì Lé ,íìBòyecwd ¨¥§¨¨¨¤§©¨¥¨©¨¦¨©
,`ed jexaøîà .éðôì äáLçna äìò Ck ,÷BúLdynBðBaø ,åéðôì §¨¨¨©©£¨¨§¨©¨©§¨¨¦

BúøBz éðúéàøä ,íìBò ìL,`aiwr iax lyBì øîà .BøëN éðàøä ¤¨¤§¥©¦¨©§¥¦§¨¨©
,`ed jexa yecwdøæç .[EøBçàì] øBæçdyn,åéøBçàìeäàø £©£¤¨©©£¨¨¨

ïéì÷BMLz`BøNa`aiwr iax lyïéìBwîaxg`l ,filhi`a ± ¤§¦§¨§©¦
.edebxde lfxa ly zewxqna exya z` ewxqyøîàdynåéðôì ¨©§¨¨

,ddinza,íìBò ìL BðBaøikeBì øîà .døëN Bæå äøBz Bæyecwd ¦¤¨¨§§¨¨¨©
,`ed jexaéðôì äáLçna äìò Ck ,÷BúL. §¨¨¨©©£¨¨§¨©

:dfefne ,oilitz ,dxez xtqay zeize`d zxeva dpc `xnbdøîà̈©
ìL úBëéøö úBiúBà äòáL ,àáøïéðeiæ äL,odilrn miphw oibz ± ¨¨¦§¨¦§¦§Ÿ¨¦¦

õ"â æ"ðèòù ,ïä elàå.w"icv ,l"nib ,o"iif ,o"ep ,z"ih ,o"ir ,o"iy ± §¥¥
rvn`a cg`e ,l`nyl dhep cg` ,oinil dhep mdn cg` ,el` oibz

.dlrnl dler
áø éác éð÷ååc éøôñì eäì àðéæç ,éMà áø øîàixteq z` izi`x ± ¨©©©¦¨¥¨§§¨§¥©§¨¥§¥©

,xyein azk aezkl miwcwcnd ax ziaú"éçc débâì eäì éøèçc± §¨§¦§§©¥§¥
bz oirk el miyere ,z"ig ze`d bba lwn oirk xheg miyer eidy

,dlrnlé"äc déòøëì déì eìúåziniptd lbxd z` milez eid oke ± §¨¥§©§¥§¥
.dlrnl dze` mixagn eid `le ,i"d ze`d ly

y mrhd :`xnbd zx`anàeä éç ,øîBìk ,ú"éçc débâì eäì éøèç̈§¦§§©¥§¥§©©
`ed jexa yecwd ±å ,íìBò ìL Bîeøay mrhddéòøëì déì eìú §¤¨§¨¥§©§¥
dépéî àòáãk ,é"äcl`yy enk ±,énà éaøî äàéNð äãeäé éaø §¥§¦§¨¦¥©¦§¨§¦¨¥©¦©¦

áéúëc éàî(c ek diryi).'íéîìBò øeö 'ä déa ék ãò éãò 'äa eçèa' ©¦§¦¦§©£¥©¦§¨¨¦
déì øîà,in` iaxéøä ,àeä Ceøa LBãwäa BðBçèa äìBzä ìk ¨©¥¨©¤¦§§©¨¨£¥

`ed jexa yecwddéì øîà .àaä íìBòìå äfä íìBòa äñçî Bì©§¤¨¨©¤§¨¨©¨¨©¥
,d`iyp dcedi iaxéì àéL÷ à÷ éëä àðà,il dyw jk ip` ±éàî £¨¨¦¨©§¨¦©

àðLdf weqt dpey dnl ±áéúëcea aezky ±áéúk àìå 'déa'± §¨¦§¦§¨§Ÿ§¦
ea aezk `le.'dé',in` iax el aiydéaø øa äãeäé éaø Løããk ¨¦§¨©©¦§¨©©¦

éàòléà,df weqtãçà ,àeä Ceøa LBãwä àøaL úBîìBò éðL elà ¦§©¥§¥¨¤¨¨©¨¨¤¨
`xaaze`ãçàå é"ä`xaaze`,ã"eé,'dia' ,weqtd yexit edfe ¨¥§¤¨¨

`ad mlerde dfd mlerd z` d"awd xvi d ze`ae i ze`a xnelk.
àaä íìBòä íà òãBé éðéàå`xapíà ,é"äa äfä íìBòäå ã"eéa± §¥¦¥©¦¨¨©¨§§¨¨©¤§¥¦

y e`øîBà àeäLk ,é"äa àaä íìBòäå ã"eéa äfä íìBòäziy`xa) ¨¨©¤§§¨¨©¨§¥§¤¥
(c a,'íàøaäa' éø÷z ìà ,'íàøaäa õøàäå íéîMä úBãìBú älà'¥¤§©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨©¦§¥§¦¨§¨

,'íàøa é"äa' àlà,i"d ze`a xnelkäfä íìBòä øîBà éåä]`xap ¤¨§¥§¨¨¡¥¥¨¨©¤
àaä íìBòäå é"äa`xapäfä íìBòä àøáð äî éðtîe .[ã"eéa §¥§¨¨©¨§¦§¥¨¦§¨¨¨©¤

L éðtî ,é"äa`edäøcñëàì äîBcdvign ea oi`y xcgl ± §¥¦§¥¤¤§©§©§¨
fnxle ,eizgzn gezty i"d ze`l dneca ,ziriaxäöBøä ìkL¤¨¨¤

úàöì,drx zeaxzl mlerdnàöé.z`vl leki ±àîòè éàîe ¨¥¥¥©©£¨
déòøk àéìzdielz i"d ze`d ly ziniptd lbxdy mrhd dne ± ©§¨©§¥

fnxl ,ze`d bbl zxaegn dpi`eøãä éàcxefgl `a m`y ± §¦¨©
déì éìéiòî ,äáeLúa:`xnbd zl`ey .dxfga eze` miqipkn ± ¦§¨§©§¦¥

Cäa déìéiòìåqpkiy ,ea qpkidl oeilr gzt jixv `ed recn ± §¦©§¥§©
:`xnbd daiyn .`vi epnny oezgzd gztdn dxfgaàòéizñî àìŸ¦§©§¨

àúléîiptn reiq jixv xdhidl `ay iny iptn ,riizqn xacd oi` ± ¦§¨
,daeyza xefgl ecra riiqiy sqep gzt el miyer okle ,rxd xvid

áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk(cl b ilyn)íéölì íà' ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦©¦§¦¦©¥¦
,'ïç ïzé íéåðòìå õéìé àeädy fnxl `a weqtdïéòéiñî øähì àa ¨¦§©£¨¦¦¤¥¨¦¨¥§©§¦

BúBàde ,minyd onàîhì àaryx zeidl ±Bì ïéçúBtgzt ¨¦¨¥§¦
xdhidl leki epi`e reiq jixv xdhidl `ay iny ixd .`nhidl`ll

.minyd on ecia eriiqiyàâàz déì úéà àîòè éàîemrhd dne ± ©©£¨¦¥¨¨
,ebba bz yi i"d ze`ly[Ba] øæBç íà ,àeä Ceøa LBãwä øîàin ¨©©¨¨¦¥

,`hgy[øúk] (øù÷) Bì øLB÷ éðàe .ey`xlàøáð äî éðtî £¦¥¤¤¦§¥¨¦§¨
a àaä íìBòäze`,íéèòeî BaL íé÷écvL éðtî ,ã"eéze`d enk ¨¨©¨¨¦§¥¤©¦¦¤¨¦

.dzxeva dphw `idy c"eiBLàø óeôk äî éðtîeepiidc ,c"eid ly ¦§¥¨¨Ÿ
,ey`x seqa dhnl cxeid ohw uwer ea yi recnBaL íé÷écvL éðtî¦§¥¤©¦¦¤

,`ad mleray ±äæ ïéîBc ïðéàL ïäéNòî éðtî ,íäéLàø óeôk̈¨¥¤¦§¥©£¥¤¤¥¨¦¤
,äæìmiyiiazn mde ,exiag ly eceakn lecb cg`d ly eceake ¨¤

.exiagn cg`d
:dxez xtq zlqet zerh efi` dpc `xnbdézøz éðä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¥©§¥

éléîel` mixac ipy ±íéøôña áø øîà,dxez ixtq zeklda ± ¦¥¨©©¦§¨¦
déúáeéz àéðúå.`ziixan `iyew mdilr yie ±àãç,oey`xd oicd ± §©§¨§§¥£¨

,ïwúé ,óãå óc ìëa úBiòè ézL Ba LiL äøBz øôñ ,áø øîàc àä̈§¨©©¥¤¨¤¤§¥¨ª§©©¨©§ª©
ea yiy dxez xtqeìLL,sce sc lka zeierhdéúáeéz àéðúå .æðbé ¨Ÿ¦¨¥§©§¨§§¥

ea yiy dxez xtq ,`ziixaa epipyy ,ax ixac lr `ziixan dywe ±
ìLL,sce sc lka zeierh,ïwúéea yiy dxez xtqeòaøàzeierh ¨Ÿ§ª©©§©

,sce sc lkaæðbé. ¦¨¥
:`xnbd dtiqenàðz,`ziixaaBa Lé íàdxez xtqa ±úçà óc ¨¨¦¤©©©

äîéìLdf sc ,zerh lk `ll -Blek ìò úìvîepwzl yie §¥¨©¤¤©
.eizeierhn,áøc déîMî àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©§¥©©§¨¦§¥§©

øétL àøôñc déaeø áéúëc àeäå,ahid aezk xtqd aexy ote`a ± §¦§¦¥§¦§¨©¦
dyy e` dyngn xzei oi`e ,zeierh `ll `ed sc lk aexy xnelk
cg` sc mb ,zeierh `ll sc lk aex oi` m` mle` ,sc lka zeierh

.xtqd lk lr livn epi` mly
óc àeääa úéà éà ,óñBé áøì ééaà déì øîàsc eze`a yi m` ± ¨©¥©©¥§©¥¦¦§©©

ìLúBiòè L,zeierh rax` yi xtqa sc lkaeéàîdf sc m`d ± ¨Ÿ¨ª©
rax`n zegt ea yiy sc mb m`d epiidc ,`l e` xtqd lk lr livn

.mly aygp zeierhdéì øîà,sqei axéðe÷zéàì áéäéúéàå ìéàBä ¨©¥¦§¦§§¦§¦©¥
,oewizl ozip df dxez xtqy oeik ±ï÷zéîea yiy scd z` owzn ± ¦©©

.xtqd lk lr livn `ed f`e ,zeierh yly
:`xnbd zx`anéléî éðäåxtqy ,`ziixaa epipyy el` mixac ± §¨¥¦¥

yk `l` mpi` ,fpbi zeierh rax` eay sc lka yiy dxezúBøéñçea £¥
,sc lka zeize` rax`ìáàzeize` rax` ea yi m`úBøéúélka £¨§¥

,scda ïì úéìzeize`d z` xiqdl yi `l` ,dfa yegl oi` ± ¥¨¨
sc lka xy`k :`xnbd zxxan .zexizidúBøéñç,zeize` rax` £¥
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המשך בעמוד וח



xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zegpn(iyiy meil)

ìáàzeize` rax` yi sc lka xy`kda ïì úéì ,úBøúéoi` - £¨§¥¥¨¨
.zexizid zeize`d z` xiqdl yi `l` ,dfa yegl

Cãéàxg`d oicd -øBîâì àáe äøBz øôñ áúBkä ,áø øîàcz` ¦¨§¨©©©¥¥¤¨¨¦§
,dxez iyneg dyng seql ribdl cner `edy epiidc ,daizkdøîBb¥

eléôàåzniizqn daizkd m`ócä òöîàa.eteqa `le ©£¦§¤§©©©
,éáéúéî,`ziixaa epipyäøBz øôñ áúBkäeøBîâì Bì àáz` ¥¦¥©¥¥¤¨¨¦§
,daizkda øîBbL Cøãk ócä òöîàa øBîâé àìd zaizkïéLneç Ÿ¦§§¤§©©©§¤¤¤¥¦¨¦

,dxez iyneg dyngn cg` lk -øv÷î àlàzexeyd z`CìBäå ¤¨§©¥§¥
ãòl ribny,ócä óBñlM ipirl' zepexg`d zeaizd z` azek mye ©©©§¥¥¨

'l`xUi(ai cl mixac):`xnbd zvxzn .áø øîà à÷ ékelit` xneby ¦§¨¥¦¨¨©©
scd rvn`aïéLneçaiyneg dyngn yneg lk zaizk meiqa - §¨¦

.dxez xtq zyecw mda oi` mle` dxez xtqk oeilba miieyrd dxez
:`xnbd dywnøîà÷ 'äøBz øôñ' àäåcinrdl xyt` ji`e ,ax §¨¥¤¨¨¨©

ax zpeek :`xnbd zvxzn .miynega eixacøôñ ìL ïéLneça§¨¦¤¥¤
äøBz,rvn`a miiql leki mipey`xd miynegd zrax` z` wxe ¨

miiql jixv dxez xtqd meiq `edy mixac yneg z` mle` ,scd
.scd seqa

:`xnbd dywnéðéà,ax ixac xe`ia `ed jk m`d -éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦
,áø øîà ìãéb áø øîà àaà øa òLBäézeaizdyìk éðéòì' §ª©©©¨¨©©¦©¨©©§¥¥¨

'ìàøNé(ai cl mixac)zeazkp.ócä òöîàa:`xnbd zvxznàéää- ¦§¨¥§¤§©©©©¦
rvn`a azkidl leki 'l`xUi lM ipirl'y zxne` dpi` ef dreny§¥¥¨¦§¨¥

`l` ,scdähéL òöîàa.dxey - §¤§©¦¨
:df oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,éøîà ïðaø ,øîzéà¦§©©¨¨¨§¦

dxezd meiq ody 'l`xUi lM ipirl' zeaizd z` aezkl xyt`óà §¥¥¨¦§¨¥©
ähéL òöîàa.scd rvn`a s`eähéL òöîàa ,øîà éMà áø §¤§©¦¨©©¦¨©§¤§©¦¨

à÷ååc.scd rvn`a `l la`àúëìäåy iy` axkähéL òöîàa ©§¨§¦§§¨§¤§©¦¨
à÷ååc.scd rvn`a `le ©§¨

:dxez xtq zeklda mitqep mipic zx`an `xnbdòLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©
íé÷eñt äðîL ,áø øîà ìãéb áø øîà àaà øamipexg`äøBzaL ©©¨¨©©¦©¨©©§Ÿ¨§¦¤©¨

mc`ïúBà àøB÷ ãéçé,úñðkä úéáaick mdipia miwiqtn oi`e ¨¦¥¨§¥©§¤¤
ef dkld :`xnbd zxxan .mixzepd miweqtd z` `xwie dlri xg`y

ïàîk,`id `pz dfi` zhiyk -àéðúc ,ïBòîL éaøk àìc,`ziixaa §©§Ÿ§©¦¦§§©§¨
xn`p(d cl mixac),''ä ãáò äLî íL úîiå'ikeøLôàyäLîdid ©¨¨¨Ÿ¤¤¤¤§¨Ÿ¤

,äLî áúk ïàk ãò àlà ,'äLî íL úîiå' áúëå éçeCìéàå ïàkî ©§¨©©¨¨¨Ÿ¤¤¨©¨¨©Ÿ¤¦¨§¥©
dì éøîàå ,äãeäé éaø éøác ,ïeð ïa òLBäé áúkmixne` yie - ¨©§ª©¦¦§¥©¦§¨§¨§¦¨

ixac el`y,ïBòîL éaø Bì øîà .äéîçð éaøikeøLôàyøôñ ©¦§¤§¨¨©©¦¦§¤§¨¥¤
äøBzdidiáéúëe ,úçà úBà øñç(ek `l mixac)xn` dynyçB÷ì' ¨¨¥©©§¦¨©

,'åâå 'BúBà ízîNå äfä äøBzä øôñ úàxtq' el `xew dyny ixd ¥¥¤©¨©¤§©§¤
azk mipexg`d miweqtd zpeny z`y xnel xyt` ji`e ,'dxez

.dyn zxiht xg`l ryediøîBà àeä Ceøa LBãwä ïàk ãò àlà¤¨©¨©¨¨¥
dynløîBà(å áúåë) äLîedrhi `ly ick eixg`[áúBkå]ïàkî , Ÿ¤¥§¥¦¨
Cìéàådxezd seq cr 'dyn my znie' weqtdn -àeä Ceøa LBãwä §¥©©¨¨

,òîãa áúBk äLîe øîBàepivn cere ,exrv aexn xne` did `le ¥Ÿ¤¥§¤©
eita `exwl oi` xrv ixacayïläì øîàpM äîk(gi el dinxi), §©¤¤¡©§©¨

`xw jexay xg`l dixp oa jexa z` miwiedi jlnd ixy el`yyk
el xn` edinxi m`d ,edinxi itn azky dki` zlibn z` mdipta
`ede oiprd zellk z` wx el xn`y e` da miaezkd mihxtd lk z`

,mihxtd z` envrn xciqåétî Ceøa íäì øîàiå'[edinxi ly-] ©Ÿ¤¨¤¨¦¦
,'Béãa øôqä ìò áúBk éðàå älàä íéøácä ìk úà éìà àø÷é¦§¨¥©¥¨©§¨¦¨¥¤©£¦¥©©¥¤¦§
,mazky mcew edinxi ixac z` eita xne` did `l jexay x`eane

,ok m`e .zepiw eidy iptnàîéìdpenyy ef dkldy xnel yi m`d - ¥¨
mze` `xew cigi dxezay mipexg` miweqt,ïBòîL éaøk àìc§Ÿ§©¦¦§

wiqtdl `ly daiq oi`e ,dyn azk mze` mb oerny iax itl ixdy
:`xnbd daiyn .mdipiaàîéz eléôàmd ax ixacy xn`z m` - £¦¥¨

képzLéà épzLéàå ìéàBä ,ïBòîL éaølkn epzypy oeikn - ©¦¦§¦§¦§©¥¦§©¥
xn` `l dyny meyn e` ,rnca eazkp ixdy ,dxezay miweqtd
miwiqtn oi`e dxez xtqd x`yn epzyp ,mazky mcew mze`

.mdipia

øôñ ç÷Blä ,áø øîà ìãéb áø øîà àaà øa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©©©¨¨©©¦©¨©©©¥©¥¤
,÷eMä ïî äåöî óèBçk ,÷eMä ïî äøBzm`eBáúkmiiw envra ¨¦©§¥¦§¨¦©§¨

e ,xzei dlecb devn.éðéñ øäî Bìaé÷ eléàk áeúkä åéìò äìòî©£¤¨¨©¨§¦¦§¥©¦©
débä íà ,úLL áø øîàweyd on gwly dxez xtqúBà eléôà ¨©©¥¤¦¦¦©£¦

Báúk eléàk åéìò äìòî ,úçàxzei daexn ezevne ,envra ©©©£¤¨¨§¦§¨
q gweldn.weyd on dben dxez xt

:dxez xtq zaizk ipic zx`an `xnbdïîéñ)mix`eand mipicl ¦¨
,oldl(íìâ[ò](ñ)ïðaø eðz .äòéøé íãà äNBò ,xtqa slw ly ¨©¨¨¤¨¨§¦¨
dxezìL úaîïétc L,micenr yly da aezkl ozipy xeriya - ¦©¨Ÿ©¦

ïétc äðîL úa ãòå.micenr dpeny da aezkl ozipy -ïkéî úBçt §©©§Ÿ¤©¦¨¦¨
,äNòé àì ,ïk ìò øúéå,micenr dyly xeriyn zegtay iptn §¤¤©¥Ÿ©£¤

xzeiae ,d`p epi` xacde efl ef zekenq zerixid oiay zexitzd
.efn ef zewegx zerixid oiay zexitzd ,micenr dpeny xeriyn

ådxvw drixid m`ïétãa äaøé àìmicenr dpeny da aezki `l - §Ÿ©§¤§©¦
,mixväàøpL éðtîkúøbà,exagl azek mc`yådagx drixid m` ¦§¥¤¦§¤¦¤¤§

micenr dyly xeriyn xzeiïétãa èòîé àìda aezki `l - Ÿ§©¥§©¦
,miagx micenr dylyåéðéòL éðtî`xewd lyúBèèBLîzligzn ¦§¥¤¥¨§§

zerhl lelr `ed dkex` didz dxeyd m`e ,dteql dxeyd
ligzne zg` dxey miiqn `edy drya zexeyd oia silgdle

,zxg`àlàdidi agexdïBâkdaizdy'íëéúBçtLîì' ¤¨§§¦§§¥¤
(íëéúBçtLîì íëéúBçtLîì)lkezdxey lka azkidlìLL §¦§§¥¤§¦§§¥¤¨Ÿ

.íéîòt§¨¦
íétc òLz úa äòéøé Bì äðncæðda aezkl xyt`y xeriya - ¦§©§¨§¦¨©¥©©¦

zeyrl oi` ixdy miwlg ipyl dze` welgl jixve ,micenr dryz
,micenr dpeny xeriyn xzei zg` drixi÷Bìçé àìdze`ìLL Ÿ©£¨Ÿ

ïàëìzg` drixia -ïàëì ùLå,dipyd drixia -òaøà àlà §¨§¥§¨¤¨©§©
,ïàëì ùîçå ïàëìxzei daxd dlecb didz `l zg` drixiy ick §¨§¨¥§¨

.dipyd drixidn
íéøeîà íéøác äna,mitca daxi `le hrni `lyøôqä úlçúa ©¤§¨¦£¦¦§¦©©¥¤

,ervn`aeeléôà ,øôqä óBña ìáà`l` el x`yp `l,ãçà ÷eñt £¨§©¥¤£¦¨¤¨
,drixid lka epazkieléôàåel x`ypãçà óclkn eze` dyri ©£¦©¤¨

:`xnbd zl`ey .drixidCzòc à÷ìñ ãçà ÷eñtdler ike - ¨¤¨¨§¨©§¨
`ld ,dpexg`d drixia cg` weqt aezkl xyt`y xnel jzrca

:`xnbd daiyn .scd seqa dxezd z` miiql jixvàîéà àlà¤¨¥¨
ãçà óãa ãçà ÷eñt,xv cg` cenr dpexg`d drixia dyriy - ¨¤¨§©¤¨

raeseqa dxezd z` miiqie ,dxey lka zg` daiz wx aezki df cen
.scd

:dxez xtq zaizka mitqep mipic zx`an `xnbdøeòéLdïBélbly ¦¦¨
,jk zeidl jixv dxez xtqîslwd seqähîlzeize`d cr ¦§©¨

xeriya wlg slw epnn dlrnlyî ,çôèslwd zligzäìòîìcr ¤©¦§©§¨
xeriya wlg slw epnn dhnly zeize`dìLóc ïéáe ,úBòaöà L ¨Ÿ¤§¨¥©

óãìcenrl cenr oia -ïéLneçáe .úBòaöà ézL áçBø çåéø àìîk ¨©¦§Ÿ¤©©§¥¤§¨©¨¦
,dxez xtq zyecw mda oi` mle` dxez xtqk slw lr miaezky

ähîlîxeriyìLäìòîìî ,úBòaöà Lxeriyïéáe ,úBòaöà ézL ¦§©¨¨Ÿ¤§¨¦§©§¨§¥¤§¨¥
ìãeb áçBø çåéø àìîk óãì óã.[lceb`-] ©¨©¦§Ÿ¤©©¨

:dxez xtq zaizka mixeriy x`al zxfeg `ziixadähéL ïéáe¥¦¨
ìähéLgeix zeidl jixvähéL àìîk,dxey agexa -äáéz ïéáe §¦¨¦§Ÿ¦¨¥¥¨

äpè÷ úBà àìîk äáéúì,c"ei ze`d lceba -úBàì úBà ïéáe §¥¨¦§Ÿ§©¨¥¨
,äøòOä èeç àìîk.xzeia wc xnelk ¦§Ÿ©©£¨

lkn ,lirl x`eank zeidl mikixv mixeriyd dligzkly it lr s`
mewnáúkä úà íãà èòîé ìà,zeize`d x`yn xzei wc edyrie ©§©¥¨¨¤©§¨

çåéø éðtî àìgeix ipRn `le ,dlrn lW geix ipRn `le ,dHn lW Ÿ¦§¥¤©¤©¨§Ÿ¦§¥¤©¤©§¨§Ÿ¦§¥¤©
dWxtl dWxR oiAW geix ipRn `le ,dHiWl dHiW oiAWxtqa - ¤¥¦¨§¦¨§Ÿ¦§¥¤©¤¥¨¨¨§¨¨¨

epiid 'dgezt dyxt' ,zenezq yie zegezt zeiyxt yi dxez
wlg geix mixizene ,dhiy rvn`a zniizqn diptly dyxtdy
dhiyd zligza dligzn dgeztd dyxtde ,zeize` ryz xeriya
zligza zniizqn diptly dyxtdy epiid 'dnezq dyxt'e ,d`ad
dnezqd dyxtde ,zeize` ryz xeriya wlg geix mixizene ,dhiy
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המשך בעמוד ולב

oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay

äá ïì úéì úåøúé ìáà.oxxeb `l` -øîåðîë éæçîoihiyd ea dibne azekyk -

.xqigy dn z`äéøôñá úåøéúé äéì äåä,hk scl jiiy o`k cr] .sc lka rax` -

.[aøö÷î:dfk scd seqa l`xyi lk ipirl xenbiy cr jlede oihiyd -øîà÷ éë
áø.scd rvn`a xenbi -ïéùîåçáx`ya :jzrc `wlq `w -oiieyr oi`y oiyneg

oeilba od oiieyr la` ,dxez xtq zyecwk

.dxez xtqkäøåú øôñ ìù ïéùîåçáoebk -

oebke ,"mixvna oex`a myiie" (p ziy`xa)

`xwie) "ipiq xda"e (n zeny) "mdirqn lka"

aezkl leki - (el xacna) "egixi ocxi"e (fk

oiyneg x`ya xneby jxck ,scd rvn`a

lk ipirl" la` .dxez xtq ly opi`y

.scd seqac icen "l`xyiäèéù òöîàá óà
.scd rvn`ae -à÷åã äèéù òöîàá`le -

.scd rvn`aíé÷åñô äðîùznie"n -

."dynïúåà àøå÷ ãéçé,o`xew cg` mc` -

.zexwle xg` cenrl ick mizpia wiqtn oi`e

øñç äøåú øôñ øùôàel `xew dyne -

"dfd dxezd xtq z` gewl" dxez xtq?
øîåà àåä êåøá ùåã÷äxne` dyne -

.azeke ,azka drhi `ly ick eixg`ïàëî
òîãá áúåë äùî êìéàåxne` did `le -

.exrv aexn eixg`ðù åîëåéôî ïìäì øîà
'åâå àø÷émeyn ,eixg` xne` did `ly -

.eed zepiwcïåòîù éáøë àìã àîéìoeikc -

edl eed - azk dyn oerny iax xn`c

.xg` `xwie mdipia wiqtie ,miweqt x`yk

éðúùéàãx`yn ipzyi` ,rnca azkpc -

.dxez xtqäåöî óèåçëla` ,car devne -

.ith dxizi devn ded azk i`ïàëî úåçô
äùòé àì ïë ìò øúé åàly mixtzy -

xzei oda oi`yk da oiti zerixid ixeag

`ly - zexvw zerixi dyri `l jkld .i`cn

`le ,i`cn xzei oiaxewn mixtzd edi

.i`cn xzei owigxdl `ly - zekex`àìå
íéôãá äáøéslw m` ,slwa dpny zeyrl -

oi`xpe mixvw oitcdy iptn ,`ed ohw

.zexb`kïéôãá èòîé àìådyly zeyrl -

m` [zeagxe zelecb oitc :l"v] (drixia)

.`id dlecb drixiúåèèåùî åéðéòù éðôî-

.zehiyd iy`xa drehe ,miagx oitcdyk

ïéôã òùú äá ùéù äòéøé åì äðîãæð-

:exn`y iptn dxvwl jixve ,mixg`d zcnl

.dpny lr xzi `lùîçå ïàëì òáøà àìà
ïàëìxzei ef lr dxizi ef `dz `ly ick -

.i`cníéøåîà íéøáã äîá`le hrni `lc -

.oitca daxiøôñä úìçúá,eteqa la` -

- cg` weqt `l` aezkl el oi` elit`

.drixid lka epazkiãçà óã åìéôàå-

.drixid lka dyriãçà ÷åñô àîéà àìà
ãçà óãádaiz on xvw sc dyri dvex m` -

.scd seqa xenbiy ick ,zg` dhiya zg`

ïåéìâ øåòéù.dxez xtqc -ïéùîåçáå-

od oiieyr la` ,dxez xtql oiieyr opi`y

.dxez xtqc oeilbkèòîé àìzeyrl -

iptn dpezgze dpeilr dhiya zephw zeize`

.oeilbd geixäèéùì äèéù ïéáù çåéø éðôî
oihiy ipy scd rvn`a hhxy m` oebk -

hrni `l - mdipia xeriy ick geix oi`y

.geix eze` iptn azkd
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ìáàoiyery Ð dxiqg m` d`iln m` daiza oiwteqnyk ,mireh yi Ð da ol zil zexizi

zexizia ixiin `kdc ,`id `zlin e`le .da ol zil zexizic meyn ,d`iln dze`

.iax itn .xnepnk ifginc opixn` `lc ,oxxbyäðîùÐ oze` `xew cigi dxezay miweqt

iniac :mz epiaxl dywe .enr xeaiv gily `xwi `ly ihernl :yxtn did mleyn epiax axd

xeaiv gily riiqiy zelibx did `l minkgd

,`k) dlibnc ipy wxta gkenck ,dxeza `xewl

ok oi`y dn ,e`vi mipy de`xw :opixn`c (a

:qxhpewa yxity enk xwir ok `l` !dxeza

dpeny mze` df xg` df e`xwi `ly iwet`l

dyng df e` ,drax` dfe drax` df oebk ,oiweqt

gily riiqny eiykr oibdepy dne .dyly dfe

in z` yiial `ly ick Ð dxeza `xewl xeaiv

zkqna epivny oiprk ,zexwl rcei epi`y

z` oixwny epiwzdy (f dpyn b wxt) mixekia

(` ,`r) dcpc `xza wxtac `idd ike ,lkd

itn .miypd lk iab lr milk oiliahny epiwzdy

.iaxïàëîoibdepy dn Ð ryedi azk jli`e

xy ax yxit ,dgpna zaya oicd weciv xnel

,dry dze`a epiax dyn xhtpy lr :oe`b mely

:opixn`c meyn ,dxeza weqrln erpnp jkitl

.oiliha xiray zeyxcn iza lk Ð zny mkg

ikp` dpy mixyre d`n oa" aizk `dc :dywe

y`x] izepye ini e`ln meid :opiyxce ,"meid

"meid" azk ok m` zn zaya m`e ,[` ,`i dpyd

iaxle !cizrd lr azkc denzl yie ,zay axrn

,cizrd lr xn`p weqtdc xninl ira `l oerny

dxezd xtq z` gewl" aizkc `dn dil `iywcn

.enilydl ryedi cizry my lr `ny ,"dfd

xc`a drayac rnyn mler xcqac :dyw cere

gqtd xg`e :ipzwc ,did zay axr ea dyn zny

dnglnd iyp` lk xird z` eaaq mipye mixyra

xweaa enikyie iriayd meia idie ,zg` mrt swd

`zyde .did zay mei :xne` iqei iax .'ebe

ok m` ,oqipa mipye mixyra el aaql eligzdyn

didy iriay meioqipa dpenye mixyr Ð zay

dray Ð zay oqipa dpenye mixyrcne ,did

.iax itn !zay axr xc`aäùîåyi Ð azek

`id `xnege ."azeke xne` dyne" :iqxbc mixtq

ab lr s` .oilitze dfefne dxez xtq iazekl

.ok dyer did `ed mb `ny ,jexan di`x iziinc

,"azeke xne`" :qixb inp qxhpewae .iax itn

`ed jexa yecwd :epeyl dfe (jexaa) mrh yxite

`ly ick eixg` (azeke) xne` dyne xne` did

rnca azek dyn jli`e o`kn ,azeke azka drhi

xn`py dnk ,exrv aexn eixg` xne` did `le

eixg` xne` did `ly ,'ebe "`xwi eitn" oldl

.iax itn .eed zepiwc meyníàelit` ea dibd

,weyd on gwly dxez xtqa :yexit Ð zg` ze`

exiag lv` didy .devn shegk cer aygp `l

oilrne ,dben epi`y xtq ddyn didy ,dxiara

.iax itn .eazk eli`k df lrïåâëmkizegtynl

dxez xtq oewiza yxit mz epiax Ð minrt yly

epiidc :oe`bd mya xn`y ,l`ppg epiax mya ely

lkd Ð dqb daizkdyk la` ,dwc daizkdyk

oi`c ,oikex` oihiya oitc zeyrl lekie ,iepd itl

.iax itn .dqb daizkdy oeik zehheyn eipir

÷åñô`kilc ab lr s`e Ð cg` sca cg`

mixteq zkqnc ipixg` oixeriy e` oihiy miyy

xyt` i`y it lr s` ,oexg` sca yginl `kil Ð

mixg` oitca yiy oeik ,cg` weqta scd miiql el

oihiy oexg` sca dyri ok m` `l` oihiy miyy

.iax itn .zekex`
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øôñ áúBkä :áø øîàc ,Cãéà .da ïì úéì úBøúé ìáà£¨§¥¥¨¨¦¨§¨©©©¥¥¤
:éáéúéî .ócä òöîàa eléôàå øîBb ,øBîâì àáe äøBz¨¨¦§¥©£¦§¤§©©©¥¦¥

øBîâì Bì àa ,äøBz øôñ áúBkä¯ócä òöîàa øBîâé àì ©¥¥¤¨¨¦§Ÿ¦§§¤§©©©
!ócä óBñ ãò CìBäå øv÷î àlà ,ïéLneça øîBbL Cøãk§¤¤¤¥§¨¦¤¨§©¥§¥©©©

¯áø øîà à÷ ék¯!øîà÷ äøBz øôñ àäå .ïéLneça¯ ¦¨¨©©§¨¦§¨¥¤¨¨¨©
.äøBz øôñ ìL ïéLneça¯øa òLBäé éaø øîàäå ?éðéà §¨¦¤¥¤¨¦¦§¨¨©©¦§ª©©

òöîàa "ìàøNé ìk éðéòì" :áø øîà ìcéb áø øîà àaà©¨¨©©¦¥¨©©§¥¥¨¦§¨¥§¤§©
!ócä¯óà :éøîà ïðaø .øîzéà ähéL òöîàa àéää ©©©¦§¤§©¦¨¦§©©¨©¨§¦©

.à÷ååc ähéL òöîàa :øîà éLà áø .ähéL òöîàa§¤§©¦¨©©¦¨©§¤§©¦¨©§¨
àaà øa òLBäé éaø øîà .à÷ååc ähéL òöîàa :àúëìäå§¦§§¨§¤§©¦¨©§¨¨©©¦§ª©©©¨
ãéçé ,äøBzaL íé÷eñt äðîL :áø øîà ìcéb áø øîà̈©©¦¥¨©©§Ÿ¨§¦¤©¨¨¦
;ïBòîL éaøk àìc ?ïàîk .úñðkä úéáa ïúBà àøB÷¥¨§¥©§¤¤§©§¨§©¦¦§

'ä ãáò äùî íL úîiå" :àéðúc:áúëå ,éç äùî øLôà ." §©§¨©¨¨¨Ÿ¤¤¤¤§¨Ÿ¤©§¨©
Cìéàå ïàkî ,äùî áúk ïàk ãò àlà ?"äùî íL úîiå"©¨¨¨Ÿ¤¤¨©¨¨©Ÿ¤¦¨¨¥¨
éaø dì éøîàå ,äãeäé éaø éøác ,ïeð ïa òLBäé áúk̈©§ª©¦¦§¥©¦§¨§¨§¦¨©¦
úBà øñç äøBz øôñ øLôà :ïBòîL éaø Bì øîà .äéîçð§¤§¨¨©©¦¦§¤§¨¥¤¨¨¥
"Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì" :áéúëe ?úçà©©§¦¨Ÿ©¤¥¤©¨©¤§©§¤Ÿ
áúBk äLîe øîBà àeä Ceøa LBãwä ïàk ãò ,àlà !'åâå¤¨©¨©¨¨¥¤¥
áúBk äLîe øîBà àeä Ceøa LBãwä Cìéàå ïàkî ,øîBàå§¥¦¨¨¥¨©¨¨¥¤¥
àø÷é åétî Ceøa íäì øîàiå" :ïläì øîàpL äîk ,òîãa§¤©§¨¤¤¡©§©¨©Ÿ¤¨¤¨¦¦¦§¨
;"Béca øôqä ìò áúk éðàå äìàä íéøácä ìk úà éìà¥©¤¨©§¨¦¨¥¤©£¦Ÿ¥©©¥¤©§

¯ ?ïBòîL éaøk àìc ,àîéì,ïBòîL éaø àîéz eléôà ¥¨§¨§©¦¦§£¦¥¨©¦¦§
.épzLéà épzLéàå ìéàBäøîà àaà øa òLBäé éaø øîàå ¦§¦§©¥¦§©¥§¨©©¦§ª©©©¨¨©

÷eMä ïî äøBz øôñ ç÷Blä :áø øîà ìcéb áø¯óèBçk ©¦¥¨©©©¥©¥¤¨¦©§¥
Báúk ;÷eMä ïî äåöî¯Bìaé÷ eléàk áeúkä åéìò äìòî ¦§¨¦©§¨©£¤¨¨©¨§¦¦§

LL áø øîà .éðéñ øäî¯ úçà úBà eléôà débä íà :ú ¥©¦©¨©©¥¤¦¦¦©£¦©©
äNBò :ïðaø eðz (íìâñ ïîéñ) .Báúk eléàk åéìò äìòî©£¤¨¨§¦§¨¨©¨©¤

ìL úaî äòéøé íãàúBçt ,ïétã äðîL úa ãòå ïétã L ¨¨§¦¨¦©¨©¦§©©§Ÿ¤©¦¨
ïétãa äaøé àìå .äNòé àì ïk ìò øúéå ïkéî¯éðtî ¦¨§¨¥©¥Ÿ©£¤§Ÿ©§¤§©¦¦§¥

ïétãa èòîé àìå ,úøbà äàøpL¯,úBèèBLî åéðéòL éðtî ¤¦§¤¦¤¤§Ÿ§©¥§©¦¦§¥¤¥¨§§
"íëéúBçtLîì íëéúBçtLîì íëéúBçtLîì" :ïBâk àlà¤¨§§¦§§¥¤§¦§§¥¤§¦§§¥¤

ìLíétc òLz úa äòéøé Bì äðncæð .íéîòt L¯àì ¨§¨¦¦§©§¨§¦¨©¥©©¦Ÿ
ìL ÷BìçéLîçå ïàëì òaøà àlà ,ïàëì LLå ïàëì L ©£¨§¨§¥§¨¤¨©§©§¨§¨¥

íéøeîà íéøác äna .ïàëì¯óBña ìáà ,øôqä úlçúa §¨©¤§¨¦£¦¦§¦©©¥¤£¨§
øôqä¯.ãçà óc eléôàå ãçà ÷eñt eléôà¯ãçà ÷eñt ©¥¤£¦¨¤¨©£¦©¤¨¨¤¨

øeòéL .ãçà óãa ãçà ÷eñt :àîéà àlà ?Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¤¨¥¨¨¤¨§©¤¨¦
¯ ähîlî :ïBélbäìòîìî ,çôè¯ìLóc ïéáe ,úBòaöà L ¦¨¦§©¨¤©¦§©§¨¨¤§¨¥©

óãì¯,ïéLneçáe ;úBòaöà ézL áçBø çåéø àìîk §©¦§Ÿ¤©©§¥¤§¨§¨¦
ähîlî¯ìLäìòîìî ,úBòaöà L¯ïéáe ,úBòaöà ézL ¦§©¨¨¤§¨¦§©§¨§¥¤§¨¥

¯ óãì ócì ähéL ïéáe ;ìãeb áçBø çåéø àìîkähéL¯ ©§©¦§Ÿ¤©©¨¥¦¨§¦¨
äáéúì äáéz ïéáe ,ähéL àìîk¯ïéáe ,äpè÷ úBà àìîk ¦§Ÿ¦¨¥¥¨§¥¨¦§Ÿ§©¨¥

úBàì úBà¯úà íãà èòîé ìà .äøòOä èeç àìîk §¦§Ÿ©©£¨©§©¥¨¨¤
,äìòî ìL çåéø éðtî àìå ähî ìL çåéø éðtî àì ,áúkä©§¨Ÿ¦§¥¤©¤©¨§Ÿ¦§¥¤©¤©§¨

ì ähéL ïéaL çåéø éðtî àìåïéaL çåéø éðtî àìå ,ähéL §Ÿ¦§¥¤©¤¥¦¨§¦¨§Ÿ¦§¥¤©¤¥
úBiúBà Lîç úa äáéz Bì äðncæð .äLøôì äLøt¯ìLå ócä CBúa íézL áBzëé àì,ócì õeç L ¨¨¨§¨¨¨¦§©§¨¥¨©¨¥¦Ÿ¦§§©¦§©©§¨©©
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zegpn(iyiy meil)

ìáàzeize` rax` yi sc lka xy`kda ïì úéì ,úBøúéoi` - £¨§¥¥¨¨
.zexizid zeize`d z` xiqdl yi `l` ,dfa yegl

Cãéàxg`d oicd -øBîâì àáe äøBz øôñ áúBkä ,áø øîàcz` ¦¨§¨©©©¥¥¤¨¨¦§
,dxez iyneg dyng seql ribdl cner `edy epiidc ,daizkdøîBb¥

eléôàåzniizqn daizkd m`ócä òöîàa.eteqa `le ©£¦§¤§©©©
,éáéúéî,`ziixaa epipyäøBz øôñ áúBkäeøBîâì Bì àáz` ¥¦¥©¥¥¤¨¨¦§
,daizkda øîBbL Cøãk ócä òöîàa øBîâé àìd zaizkïéLneç Ÿ¦§§¤§©©©§¤¤¤¥¦¨¦

,dxez iyneg dyngn cg` lk -øv÷î àlàzexeyd z`CìBäå ¤¨§©¥§¥
ãòl ribny,ócä óBñlM ipirl' zepexg`d zeaizd z` azek mye ©©©§¥¥¨

'l`xUi(ai cl mixac):`xnbd zvxzn .áø øîà à÷ ékelit` xneby ¦§¨¥¦¨¨©©
scd rvn`aïéLneçaiyneg dyngn yneg lk zaizk meiqa - §¨¦

.dxez xtq zyecw mda oi` mle` dxez xtqk oeilba miieyrd dxez
:`xnbd dywnøîà÷ 'äøBz øôñ' àäåcinrdl xyt` ji`e ,ax §¨¥¤¨¨¨©

ax zpeek :`xnbd zvxzn .miynega eixacøôñ ìL ïéLneça§¨¦¤¥¤
äøBz,rvn`a miiql leki mipey`xd miynegd zrax` z` wxe ¨

miiql jixv dxez xtqd meiq `edy mixac yneg z` mle` ,scd
.scd seqa

:`xnbd dywnéðéà,ax ixac xe`ia `ed jk m`d -éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦
,áø øîà ìãéb áø øîà àaà øa òLBäézeaizdyìk éðéòì' §ª©©©¨¨©©¦©¨©©§¥¥¨

'ìàøNé(ai cl mixac)zeazkp.ócä òöîàa:`xnbd zvxznàéää- ¦§¨¥§¤§©©©©¦
rvn`a azkidl leki 'l`xUi lM ipirl'y zxne` dpi` ef dreny§¥¥¨¦§¨¥

`l` ,scdähéL òöîàa.dxey - §¤§©¦¨
:df oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,éøîà ïðaø ,øîzéà¦§©©¨¨¨§¦

dxezd meiq ody 'l`xUi lM ipirl' zeaizd z` aezkl xyt`óà §¥¥¨¦§¨¥©
ähéL òöîàa.scd rvn`a s`eähéL òöîàa ,øîà éMà áø §¤§©¦¨©©¦¨©§¤§©¦¨

à÷ååc.scd rvn`a `l la`àúëìäåy iy` axkähéL òöîàa ©§¨§¦§§¨§¤§©¦¨
à÷ååc.scd rvn`a `le ©§¨

:dxez xtq zeklda mitqep mipic zx`an `xnbdòLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©
íé÷eñt äðîL ,áø øîà ìãéb áø øîà àaà øamipexg`äøBzaL ©©¨¨©©¦©¨©©§Ÿ¨§¦¤©¨

mc`ïúBà àøB÷ ãéçé,úñðkä úéáaick mdipia miwiqtn oi`e ¨¦¥¨§¥©§¤¤
ef dkld :`xnbd zxxan .mixzepd miweqtd z` `xwie dlri xg`y

ïàîk,`id `pz dfi` zhiyk -àéðúc ,ïBòîL éaøk àìc,`ziixaa §©§Ÿ§©¦¦§§©§¨
xn`p(d cl mixac),''ä ãáò äLî íL úîiå'ikeøLôàyäLîdid ©¨¨¨Ÿ¤¤¤¤§¨Ÿ¤

,äLî áúk ïàk ãò àlà ,'äLî íL úîiå' áúëå éçeCìéàå ïàkî ©§¨©©¨¨¨Ÿ¤¤¨©¨¨©Ÿ¤¦¨§¥©
dì éøîàå ,äãeäé éaø éøác ,ïeð ïa òLBäé áúkmixne` yie - ¨©§ª©¦¦§¥©¦§¨§¨§¦¨

ixac el`y,ïBòîL éaø Bì øîà .äéîçð éaøikeøLôàyøôñ ©¦§¤§¨¨©©¦¦§¤§¨¥¤
äøBzdidiáéúëe ,úçà úBà øñç(ek `l mixac)xn` dynyçB÷ì' ¨¨¥©©§¦¨©

,'åâå 'BúBà ízîNå äfä äøBzä øôñ úàxtq' el `xew dyny ixd ¥¥¤©¨©¤§©§¤
azk mipexg`d miweqtd zpeny z`y xnel xyt` ji`e ,'dxez

.dyn zxiht xg`l ryediøîBà àeä Ceøa LBãwä ïàk ãò àlà¤¨©¨©¨¨¥
dynløîBà(å áúåë) äLîedrhi `ly ick eixg`[áúBkå]ïàkî , Ÿ¤¥§¥¦¨
Cìéàådxezd seq cr 'dyn my znie' weqtdn -àeä Ceøa LBãwä §¥©©¨¨

,òîãa áúBk äLîe øîBàepivn cere ,exrv aexn xne` did `le ¥Ÿ¤¥§¤©
eita `exwl oi` xrv ixacayïläì øîàpM äîk(gi el dinxi), §©¤¤¡©§©¨

`xw jexay xg`l dixp oa jexa z` miwiedi jlnd ixy el`yyk
el xn` edinxi m`d ,edinxi itn azky dki` zlibn z` mdipta
`ede oiprd zellk z` wx el xn`y e` da miaezkd mihxtd lk z`

,mihxtd z` envrn xciqåétî Ceøa íäì øîàiå'[edinxi ly-] ©Ÿ¤¨¤¨¦¦
,'Béãa øôqä ìò áúBk éðàå älàä íéøácä ìk úà éìà àø÷é¦§¨¥©¥¨©§¨¦¨¥¤©£¦¥©©¥¤¦§
,mazky mcew edinxi ixac z` eita xne` did `l jexay x`eane

,ok m`e .zepiw eidy iptnàîéìdpenyy ef dkldy xnel yi m`d - ¥¨
mze` `xew cigi dxezay mipexg` miweqt,ïBòîL éaøk àìc§Ÿ§©¦¦§

wiqtdl `ly daiq oi`e ,dyn azk mze` mb oerny iax itl ixdy
:`xnbd daiyn .mdipiaàîéz eléôàmd ax ixacy xn`z m` - £¦¥¨

képzLéà épzLéàå ìéàBä ,ïBòîL éaølkn epzypy oeikn - ©¦¦§¦§¦§©¥¦§©¥
xn` `l dyny meyn e` ,rnca eazkp ixdy ,dxezay miweqtd
miwiqtn oi`e dxez xtqd x`yn epzyp ,mazky mcew mze`

.mdipia

øôñ ç÷Blä ,áø øîà ìãéb áø øîà àaà øa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©©©¨¨©©¦©¨©©©¥©¥¤
,÷eMä ïî äåöî óèBçk ,÷eMä ïî äøBzm`eBáúkmiiw envra ¨¦©§¥¦§¨¦©§¨

e ,xzei dlecb devn.éðéñ øäî Bìaé÷ eléàk áeúkä åéìò äìòî©£¤¨¨©¨§¦¦§¥©¦©
débä íà ,úLL áø øîàweyd on gwly dxez xtqúBà eléôà ¨©©¥¤¦¦¦©£¦

Báúk eléàk åéìò äìòî ,úçàxzei daexn ezevne ,envra ©©©£¤¨¨§¦§¨
q gweldn.weyd on dben dxez xt

:dxez xtq zaizk ipic zx`an `xnbdïîéñ)mix`eand mipicl ¦¨
,oldl(íìâ[ò](ñ)ïðaø eðz .äòéøé íãà äNBò ,xtqa slw ly ¨©¨¨¤¨¨§¦¨
dxezìL úaîïétc L,micenr yly da aezkl ozipy xeriya - ¦©¨Ÿ©¦

ïétc äðîL úa ãòå.micenr dpeny da aezkl ozipy -ïkéî úBçt §©©§Ÿ¤©¦¨¦¨
,äNòé àì ,ïk ìò øúéå,micenr dyly xeriyn zegtay iptn §¤¤©¥Ÿ©£¤

xzeiae ,d`p epi` xacde efl ef zekenq zerixid oiay zexitzd
.efn ef zewegx zerixid oiay zexitzd ,micenr dpeny xeriyn

ådxvw drixid m`ïétãa äaøé àìmicenr dpeny da aezki `l - §Ÿ©§¤§©¦
,mixväàøpL éðtîkúøbà,exagl azek mc`yådagx drixid m` ¦§¥¤¦§¤¦¤¤§

micenr dyly xeriyn xzeiïétãa èòîé àìda aezki `l - Ÿ§©¥§©¦
,miagx micenr dylyåéðéòL éðtî`xewd lyúBèèBLîzligzn ¦§¥¤¥¨§§

zerhl lelr `ed dkex` didz dxeyd m`e ,dteql dxeyd
ligzne zg` dxey miiqn `edy drya zexeyd oia silgdle

,zxg`àlàdidi agexdïBâkdaizdy'íëéúBçtLîì' ¤¨§§¦§§¥¤
(íëéúBçtLîì íëéúBçtLîì)lkezdxey lka azkidlìLL §¦§§¥¤§¦§§¥¤¨Ÿ

.íéîòt§¨¦
íétc òLz úa äòéøé Bì äðncæðda aezkl xyt`y xeriya - ¦§©§¨§¦¨©¥©©¦

zeyrl oi` ixdy miwlg ipyl dze` welgl jixve ,micenr dryz
,micenr dpeny xeriyn xzei zg` drixi÷Bìçé àìdze`ìLL Ÿ©£¨Ÿ

ïàëìzg` drixia -ïàëì ùLå,dipyd drixia -òaøà àlà §¨§¥§¨¤¨©§©
,ïàëì ùîçå ïàëìxzei daxd dlecb didz `l zg` drixiy ick §¨§¨¥§¨

.dipyd drixidn
íéøeîà íéøác äna,mitca daxi `le hrni `lyøôqä úlçúa ©¤§¨¦£¦¦§¦©©¥¤

,ervn`aeeléôà ,øôqä óBña ìáà`l` el x`yp `l,ãçà ÷eñt £¨§©¥¤£¦¨¤¨
,drixid lka epazkieléôàåel x`ypãçà óclkn eze` dyri ©£¦©¤¨

:`xnbd zl`ey .drixidCzòc à÷ìñ ãçà ÷eñtdler ike - ¨¤¨¨§¨©§¨
`ld ,dpexg`d drixia cg` weqt aezkl xyt`y xnel jzrca

:`xnbd daiyn .scd seqa dxezd z` miiql jixvàîéà àlà¤¨¥¨
ãçà óãa ãçà ÷eñt,xv cg` cenr dpexg`d drixia dyriy - ¨¤¨§©¤¨

raeseqa dxezd z` miiqie ,dxey lka zg` daiz wx aezki df cen
.scd

:dxez xtq zaizka mitqep mipic zx`an `xnbdøeòéLdïBélbly ¦¦¨
,jk zeidl jixv dxez xtqîslwd seqähîlzeize`d cr ¦§©¨

xeriya wlg slw epnn dlrnlyî ,çôèslwd zligzäìòîìcr ¤©¦§©§¨
xeriya wlg slw epnn dhnly zeize`dìLóc ïéáe ,úBòaöà L ¨Ÿ¤§¨¥©

óãìcenrl cenr oia -ïéLneçáe .úBòaöà ézL áçBø çåéø àìîk ¨©¦§Ÿ¤©©§¥¤§¨©¨¦
,dxez xtq zyecw mda oi` mle` dxez xtqk slw lr miaezky

ähîlîxeriyìLäìòîìî ,úBòaöà Lxeriyïéáe ,úBòaöà ézL ¦§©¨¨Ÿ¤§¨¦§©§¨§¥¤§¨¥
ìãeb áçBø çåéø àìîk óãì óã.[lceb`-] ©¨©¦§Ÿ¤©©¨

:dxez xtq zaizka mixeriy x`al zxfeg `ziixadähéL ïéáe¥¦¨
ìähéLgeix zeidl jixvähéL àìîk,dxey agexa -äáéz ïéáe §¦¨¦§Ÿ¦¨¥¥¨

äpè÷ úBà àìîk äáéúì,c"ei ze`d lceba -úBàì úBà ïéáe §¥¨¦§Ÿ§©¨¥¨
,äøòOä èeç àìîk.xzeia wc xnelk ¦§Ÿ©©£¨

lkn ,lirl x`eank zeidl mikixv mixeriyd dligzkly it lr s`
mewnáúkä úà íãà èòîé ìà,zeize`d x`yn xzei wc edyrie ©§©¥¨¨¤©§¨

çåéø éðtî àìgeix ipRn `le ,dlrn lW geix ipRn `le ,dHn lW Ÿ¦§¥¤©¤©¨§Ÿ¦§¥¤©¤©§¨§Ÿ¦§¥¤©
dWxtl dWxR oiAW geix ipRn `le ,dHiWl dHiW oiAWxtqa - ¤¥¦¨§¦¨§Ÿ¦§¥¤©¤¥¨¨¨§¨¨¨

epiid 'dgezt dyxt' ,zenezq yie zegezt zeiyxt yi dxez
wlg geix mixizene ,dhiy rvn`a zniizqn diptly dyxtdy
dhiyd zligza dligzn dgeztd dyxtde ,zeize` ryz xeriya
zligza zniizqn diptly dyxtdy epiid 'dnezq dyxt'e ,d`ad
dnezqd dyxtde ,zeize` ryz xeriya wlg geix mixizene ,dhiy
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oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay

äá ïì úéì úåøúé ìáà.oxxeb `l` -øîåðîë éæçîoihiyd ea dibne azekyk -

.xqigy dn z`äéøôñá úåøéúé äéì äåä,hk scl jiiy o`k cr] .sc lka rax` -

.[aøö÷î:dfk scd seqa l`xyi lk ipirl xenbiy cr jlede oihiyd -øîà÷ éë
áø.scd rvn`a xenbi -ïéùîåçáx`ya :jzrc `wlq `w -oiieyr oi`y oiyneg

oeilba od oiieyr la` ,dxez xtq zyecwk

.dxez xtqkäøåú øôñ ìù ïéùîåçáoebk -

oebke ,"mixvna oex`a myiie" (p ziy`xa)

`xwie) "ipiq xda"e (n zeny) "mdirqn lka"

aezkl leki - (el xacna) "egixi ocxi"e (fk

oiyneg x`ya xneby jxck ,scd rvn`a

lk ipirl" la` .dxez xtq ly opi`y

.scd seqac icen "l`xyiäèéù òöîàá óà
.scd rvn`ae -à÷åã äèéù òöîàá`le -

.scd rvn`aíé÷åñô äðîùznie"n -

."dynïúåà àøå÷ ãéçé,o`xew cg` mc` -

.zexwle xg` cenrl ick mizpia wiqtn oi`e

øñç äøåú øôñ øùôàel `xew dyne -

"dfd dxezd xtq z` gewl" dxez xtq?
øîåà àåä êåøá ùåã÷äxne` dyne -

.azeke ,azka drhi `ly ick eixg`ïàëî
òîãá áúåë äùî êìéàåxne` did `le -

.exrv aexn eixg`ðù åîëåéôî ïìäì øîà
'åâå àø÷émeyn ,eixg` xne` did `ly -

.eed zepiwcïåòîù éáøë àìã àîéìoeikc -

edl eed - azk dyn oerny iax xn`c

.xg` `xwie mdipia wiqtie ,miweqt x`yk

éðúùéàãx`yn ipzyi` ,rnca azkpc -

.dxez xtqäåöî óèåçëla` ,car devne -

.ith dxizi devn ded azk i`ïàëî úåçô
äùòé àì ïë ìò øúé åàly mixtzy -

xzei oda oi`yk da oiti zerixid ixeag

`ly - zexvw zerixi dyri `l jkld .i`cn

`le ,i`cn xzei oiaxewn mixtzd edi

.i`cn xzei owigxdl `ly - zekex`àìå
íéôãá äáøéslw m` ,slwa dpny zeyrl -

oi`xpe mixvw oitcdy iptn ,`ed ohw

.zexb`kïéôãá èòîé àìådyly zeyrl -

m` [zeagxe zelecb oitc :l"v] (drixia)

.`id dlecb drixiúåèèåùî åéðéòù éðôî-

.zehiyd iy`xa drehe ,miagx oitcdyk

ïéôã òùú äá ùéù äòéøé åì äðîãæð-

:exn`y iptn dxvwl jixve ,mixg`d zcnl

.dpny lr xzi `lùîçå ïàëì òáøà àìà
ïàëìxzei ef lr dxizi ef `dz `ly ick -

.i`cníéøåîà íéøáã äîá`le hrni `lc -

.oitca daxiøôñä úìçúá,eteqa la` -

- cg` weqt `l` aezkl el oi` elit`

.drixid lka epazkiãçà óã åìéôàå-

.drixid lka dyriãçà ÷åñô àîéà àìà
ãçà óãádaiz on xvw sc dyri dvex m` -

.scd seqa xenbiy ick ,zg` dhiya zg`

ïåéìâ øåòéù.dxez xtqc -ïéùîåçáå-

od oiieyr la` ,dxez xtql oiieyr opi`y

.dxez xtqc oeilbkèòîé àìzeyrl -

iptn dpezgze dpeilr dhiya zephw zeize`

.oeilbd geixäèéùì äèéù ïéáù çåéø éðôî
oihiy ipy scd rvn`a hhxy m` oebk -

hrni `l - mdipia xeriy ick geix oi`y

.geix eze` iptn azkd
àì
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ìáàoiyery Ð dxiqg m` d`iln m` daiza oiwteqnyk ,mireh yi Ð da ol zil zexizi

zexizia ixiin `kdc ,`id `zlin e`le .da ol zil zexizic meyn ,d`iln dze`

.iax itn .xnepnk ifginc opixn` `lc ,oxxbyäðîùÐ oze` `xew cigi dxezay miweqt

iniac :mz epiaxl dywe .enr xeaiv gily `xwi `ly ihernl :yxtn did mleyn epiax axd

xeaiv gily riiqiy zelibx did `l minkgd

,`k) dlibnc ipy wxta gkenck ,dxeza `xewl

ok oi`y dn ,e`vi mipy de`xw :opixn`c (a

:qxhpewa yxity enk xwir ok `l` !dxeza

dpeny mze` df xg` df e`xwi `ly iwet`l

dyng df e` ,drax` dfe drax` df oebk ,oiweqt

gily riiqny eiykr oibdepy dne .dyly dfe

in z` yiial `ly ick Ð dxeza `xewl xeaiv

zkqna epivny oiprk ,zexwl rcei epi`y

z` oixwny epiwzdy (f dpyn b wxt) mixekia

(` ,`r) dcpc `xza wxtac `idd ike ,lkd

itn .miypd lk iab lr milk oiliahny epiwzdy

.iaxïàëîoibdepy dn Ð ryedi azk jli`e

xy ax yxit ,dgpna zaya oicd weciv xnel

,dry dze`a epiax dyn xhtpy lr :oe`b mely

:opixn`c meyn ,dxeza weqrln erpnp jkitl

.oiliha xiray zeyxcn iza lk Ð zny mkg

ikp` dpy mixyre d`n oa" aizk `dc :dywe

y`x] izepye ini e`ln meid :opiyxce ,"meid

"meid" azk ok m` zn zaya m`e ,[` ,`i dpyd

iaxle !cizrd lr azkc denzl yie ,zay axrn

,cizrd lr xn`p weqtdc xninl ira `l oerny

dxezd xtq z` gewl" aizkc `dn dil `iywcn

.enilydl ryedi cizry my lr `ny ,"dfd

xc`a drayac rnyn mler xcqac :dyw cere

gqtd xg`e :ipzwc ,did zay axr ea dyn zny

dnglnd iyp` lk xird z` eaaq mipye mixyra

xweaa enikyie iriayd meia idie ,zg` mrt swd

`zyde .did zay mei :xne` iqei iax .'ebe

ok m` ,oqipa mipye mixyra el aaql eligzdyn

didy iriay meioqipa dpenye mixyr Ð zay

dray Ð zay oqipa dpenye mixyrcne ,did

.iax itn !zay axr xc`aäùîåyi Ð azek

`id `xnege ."azeke xne` dyne" :iqxbc mixtq

ab lr s` .oilitze dfefne dxez xtq iazekl

.ok dyer did `ed mb `ny ,jexan di`x iziinc

,"azeke xne`" :qixb inp qxhpewae .iax itn

`ed jexa yecwd :epeyl dfe (jexaa) mrh yxite

`ly ick eixg` (azeke) xne` dyne xne` did

rnca azek dyn jli`e o`kn ,azeke azka drhi

xn`py dnk ,exrv aexn eixg` xne` did `le

eixg` xne` did `ly ,'ebe "`xwi eitn" oldl

.iax itn .eed zepiwc meyníàelit` ea dibd

,weyd on gwly dxez xtqa :yexit Ð zg` ze`

exiag lv` didy .devn shegk cer aygp `l

oilrne ,dben epi`y xtq ddyn didy ,dxiara

.iax itn .eazk eli`k df lrïåâëmkizegtynl

dxez xtq oewiza yxit mz epiax Ð minrt yly

epiidc :oe`bd mya xn`y ,l`ppg epiax mya ely

lkd Ð dqb daizkdyk la` ,dwc daizkdyk

oi`c ,oikex` oihiya oitc zeyrl lekie ,iepd itl

.iax itn .dqb daizkdy oeik zehheyn eipir

÷åñô`kilc ab lr s`e Ð cg` sca cg`

mixteq zkqnc ipixg` oixeriy e` oihiy miyy

xyt` i`y it lr s` ,oexg` sca yginl `kil Ð

mixg` oitca yiy oeik ,cg` weqta scd miiql el

oihiy oexg` sca dyri ok m` `l` oihiy miyy

.iax itn .zekex`

dyly
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:éáéúéî .ócä òöîàa eléôàå øîBb ,øBîâì àáe äøBz¨¨¦§¥©£¦§¤§©©©¥¦¥

øBîâì Bì àa ,äøBz øôñ áúBkä¯ócä òöîàa øBîâé àì ©¥¥¤¨¨¦§Ÿ¦§§¤§©©©
!ócä óBñ ãò CìBäå øv÷î àlà ,ïéLneça øîBbL Cøãk§¤¤¤¥§¨¦¤¨§©¥§¥©©©

¯áø øîà à÷ ék¯!øîà÷ äøBz øôñ àäå .ïéLneça¯ ¦¨¨©©§¨¦§¨¥¤¨¨¨©
.äøBz øôñ ìL ïéLneça¯øa òLBäé éaø øîàäå ?éðéà §¨¦¤¥¤¨¦¦§¨¨©©¦§ª©©

òöîàa "ìàøNé ìk éðéòì" :áø øîà ìcéb áø øîà àaà©¨¨©©¦¥¨©©§¥¥¨¦§¨¥§¤§©
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÷eMä ïî äøBz øôñ ç÷Blä :áø øîà ìcéb áø¯óèBçk ©¦¥¨©©©¥©¥¤¨¦©§¥
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LL áø øîà .éðéñ øäî¯ úçà úBà eléôà débä íà :ú ¥©¦©¨©©¥¤¦¦¦©£¦©©
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ïétãa äaøé àìå .äNòé àì ïk ìò øúéå ïkéî¯éðtî ¦¨§¨¥©¥Ÿ©£¤§Ÿ©§¤§©¦¦§¥
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úBàì úBà¯úà íãà èòîé ìà .äøòOä èeç àìîk §¦§Ÿ©©£¨©§©¥¨¨¤
,äìòî ìL çåéø éðtî àìå ähî ìL çåéø éðtî àì ,áúkä©§¨Ÿ¦§¥¤©¤©¨§Ÿ¦§¥¤©¤©§¨

ì ähéL ïéaL çåéø éðtî àìåïéaL çåéø éðtî àìå ,ähéL §Ÿ¦§¥¤©¤¥¦¨§¦¨§Ÿ¦§¥¤©¤¥
úBiúBà Lîç úa äáéz Bì äðncæð .äLøôì äLøt¯ìLå ócä CBúa íézL áBzëé àì,ócì õeç L ¨¨¨§¨¨¨¦§©§¨¥¨©¨¥¦Ÿ¦§§©¦§©©§¨©©

àìà

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

מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקל mipya cenr l sc ± oey`x wxtzereay

ïéôãä ïéáì äð÷øæé àìit lr s` .sc ly oeilbd hehxyl ueg dpazki `le -

.epxzd `l dnily daiz ,yng za daizn scl ueg zeize` izy aezkl epxzdy

äìåú.oihiyd oia dibn -÷çåî.dgl daizkdy cera -áúåëå,wgnd lr myd -

jk lk xecd epi`y it lr s`.xxebkäùåò àåä ãöéë.mya drh m` -àîéìå-

.iqei iaxk dkld :l`ppg axàîéìåax -

.wgvi iaxk dkld :wgviéàðú àëéàã íåùî
éëôàãwgvi iaxe ,wgvi iaxk iqei iaxc -

.iqei iaxkàééäà.`pipg iaxc `d xnzi` -

àúéà íàå`nil ,`pipg iax xn` `d`c -

.i`xen` jpd icda dizlinl inp `edïá
íéðù ùîç.i`w drewt oa` -àîéð éîð àåä

icda oileg zhigya mzd `zlin jd -

.ixirføìå÷áxdil -.båðúéå åáúëés` -

ilb `nzqnc ."epz" xn` `l `edc ab lr

,xn`w dpizp myl - "eazk" xn`cn dizrc

letizc dil `gip `lc ,bxdil `veic meyn

.mai inwùøôîä.mia -(åðééä ,éàîã)
øùòî úîåøúyxtnck ,d`nn cg` -

ikd .(` ,gn dheq) "dtexr dlbr" wxta

:opiqxbäøæçù éàîã ìù øùòî úîåøú
ìåçá óà øîåà éøåæù ïåòîù éáø äîå÷îì

åéô ìò åìëåàå åìàåù`zipzn jdc `yix -

inn zexit gweld :i`nc zkqna `zi` ikd

oxyr `le gkye zexyrnd lr on`p epi`y

,eit lr lke`e zaya el`ey - i`nc

znexz .xyriy cr lk`i `l zay i`venle

:dyexit ikde .'ek dxfgy i`nc ly xyrn

leki epi`c ,lk`i dn el oi`y - zaya

meyn elv` minkg eliwde ,zaya mexzl

inr aexe ,opaxc i`nce li`ed .zay bper

m` ux`d mrl el`ey - od oixyrn ux`d

ly xyrn znexz .eit lr olke`e ,oxyr

dl oi` eiykrc ,dnewnl dxfgy i`nc

- dnexz my dilr `xwpc oeikc ,dpwz

iax xn` efa ,oilegd z` xqe`e zrncn

xkend lr jneq lega s`c ixefy oerny

yixtd m` el`eye ,oileg cqtd meyn

,eit lr lke`e ,el exkny mcew xyrn

znexz my df lr dlg `ly z`vnpc

.xhtp xakc ,xyrnéøöîä ìåôziphw oin -

.`"lef`t* onyeòøæì åòøæùerxf m`c -

,dhiwl xza dicic xyrn lif` ded wxil

ipin la` ,(a ,bi) dpyd y`xa yxtnck

.ilf` dyxyd xza ziphwåëåúì åðøåâ øáåö
.mexzie dti oaxrn ,xnelk -àöîðåycg -

,x`ypd ycgd z` owzn dnexzd jezay

.x`ypd oyid z` owzn dnexzay oyie
úããîð
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äùìù.scd jeza elek `diy jixv mWc mz epiax xne` Ð scl ueg mizye scd jeza¥

.iax itnéáøÐ azeke wgen s` xne` wgvi iax myd z` oilez s` xne` iqei

.jk lk xecd epi`e ,dgl cera epiid Ð wgene ,daizkd dyaiizpy xg`l epiid Ð xxeb

sicr xxebc dxe`kl rnyn ,wgen s` xne` wgvi iax ,oilez s` xne` iqei iax :ipzwcne

.dlezn rxb wgene ,dipin rxb dleze ,edlekn

iaxc` wgvi iax `l` ,ok xnel xyt` i` la`

,wgenn rxb dlezc ,iqei iaxc` `le i`w dcedi

xn`c dlibnc `nw wxt inlyexia opixn`ck

enk dkld ,ax mya l`ppg iaxa `xirf iax

myd z` azeke legd z` wgen :xne` `edy

ylya mzd dil `iraine .legd z` dleze

`nlcc ,zelzl ixy i` my mda yiy zeaiz

ik ifgin `l leg ly zeaiz oda yiyk `wec

ylya elit` dil `irai`e ,miptay dnl lth

'ii miwl` l`" oebk ,my mleky zeaizaizkc "

mz epiaxe .`l e` zelzl ixy i` mildz xtqa

qixb `le ,iqei iaxl edlekn sicr oilezc yxit

`wec xaqw oilez dkld wiqtc o`ne ."oilez s`"

la` .mz epiax wqet oke ,azeke wgen `le oilez

oilezc inlyexia gkenck ,ok xnel xyt` i`

iqei iaxc dizlina opiqxb i` dyw edine .rxb

oilezc dcen inp wgvi iax `dc ,"oilez s`"

drh :ipzwc ,ipy wxt mixteq zkqna `zi`ck

iax ixac ,oihiyd oia eplzi Ð myd lk z`

z` azeke eiptlyn wgen :xne` xi`n iax ,wgvi

`dac xnel d`xp dide .wgny dn lr myd

.sicr wgen xaq xne sicr oilez xaq xnc ,ibilt

zkqnc `ziixa `bilt i` yegl oi` edine

iaxc `ail` oigxk lrc ,oizrnyc `d` mixteq

xfrl` oa oerny iax `kd ipzwc ,ibilt xi`n

`l myd z` oiazek oi` :xi`n iax meyn xne`

oilez oi`e wgnd mewn lr `le xxbd mewn lr

dlek drixid z` wlqn ?dyer cvik ,myd z`

.iax itn .dfpebe

àîéìå"hbd lk" wxta Ð xnk dkld xn

(a ,`l) dlibn seqae (` ,gk oihib)

(a ,hp) "xne`d" wxt oiyeciwae ,izkec ixza

x`ya mrh ozil jixve .`peeb i`d ik jixt

.iax itn .jixt `lc izkecúîåøúly xyrn

zkqna `id dpyn Ð 'ek dnewnl dxfgy i`nc

gweld :`yix ipzwe (` dpyn c wxt) i`nc

`le gkye zexyrnd lr on`p epi`y inn zexit

,eit lr olke`e zaya el`ey (i`nc) oxyir

znexz .xyriy cr lk`i `l zay i`venle

yxite .'ek dnewnl dxfgy i`nc ly xyrn

li`ed ,zay ceak meyn eliwd zaya :qxhpewa

.od oixyrn ux`d inr aexc `ed opaxc i`nce

cere .i`nc zkqna inlyexia `ed df mrhe

.ux`d mr lr zay zni` :xg` mrh my yxtn

:`pipg iaxc dinyn `iixag ,inlyexid oeyl dfe

zayd ceak iptn m`e .exizd zayd ceak iptn

iax mya iaia ax ?dlir ici lr el`ey il dnl

xne` `ede ux`d mr lr zay zni` :`pipg

zni` xyrnl zraew zayc meyn :yexit .zn`

zay i`ven dkyg :opipz `ca ,jixte .eilr zay

eilr zay oi`y xg` iptn ?xyriy cr lk`i `l

.cifna `le bbeya `l` exn` `l :ipyne !zaya lk`i lega el`y elit` Ð zay ceak meyn xn`c o`n ,`gip Ð eilr zay zni` xn`c o`n ,zaya lk`i `l lega el`y :ipz .dni`a

.iax itn .dyxtedy xg`n :yexit ,zn` xne` `ede eilr renic zni`c meyn :mzd yxtn ixefy oerny iaxc `nrheàäokeqna ixefy oerny iaxk dkld opgei iax xn` dlr xnzi`

lr s`" wxta my gken oke ,(` ,dp zeaezk) "it lr s`" wxtae (a ,dr oileg) "dywnd dnda" wxtae o`k ,"opgei iax" `le "ozpei iax" qxb mixtq aexa Ð i`nc ly xyrn znexzae

"dywnd dnda" wxtae ,ixefy oerny iaxk dkld ozpei iax xn` ipngp xa l`eny iax wiqt `w ixvnd letc `idd iab jenqac :dywe .`pcne`c ozpei iaxe axc `zbelt` dl iziinc ,"it

,jixte !dihgy lif :iy` ax dil xn`c opg xa `c` axc ,drewt oa `idd iab .ipixg`a `le ezenk dkldc xn`wc `ed i`nc ly xyrn znexzae okeqna `wecc gken (a cenr my)

znexzae okeqna ixefy oerny iaxk dkld :ozpei iax xn`c il `xiaq `d ik `p` :ipyne !'ek ixefy oerny iax dpyy mewn lk `l` cer `le ,ixefy oerny iaxk dkld :`pipg iax xn`de

.iax itn .mipyi mixtqa oke ,l`eny xn` ipngp xa wgvi iax :ixvnd letc `idda aizk meyxb epiax xtqae .zegcl yie .`l ipixg`a la` ,i`nc ly xyrn
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ìL àlàäáéz Bì äðncæð .ócì õeç íézLe ócä CBúa L ¤¨¨§©©§©¦©©¦§©§¨¥¨
úBiúBà ézL úa¯øæBç àlà ,ïétcä ïéáì äp÷øæé àì ©§¥¦Ÿ¦§§¤¨§¥©©¦¤¨¥

íMa äòBhä .ähéMä úléçúa áúBëå¯äî úà øøBb §¥¦§¦©©¦¨©¤©¥¥¤©
íB÷î ìò íMä úà áúBëå ,øøâM äî úà äìBúå ,áúkM¤¨©§¤¤©¤¨©§¥¤©¥©§
úà ïéìBz óà :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,øøbä©§¨¦§¥©¦§¨©¦¥¥©¦¤
ïBòîL éaø .áúBëå ÷çBî óà :øîBà ÷çöé éaø .íMä©¥©¦¦§¨¥©¥§¥©¦¦§
.ïéìBz ïéà Búö÷î ,ïéìBz Blek íMä ìk :øîBà éøeæL§¦¥¨©¥¦¦§¨¥¦
ïéáúBk ïéà :øéàî éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦¥¦¥§¦
ïéàå ÷çnä íB÷î ìò àìå øøbä íB÷î ìò àì íMä úà¤©¥Ÿ©§©§¨§Ÿ©§©§¨§¥
dlek äòéøiä úà ÷lñî ?äNBò ãöék ,BúBà ïéìBz¦¥©¤§©¥¤©§¦¨¨
úà ïéìBz :äëìä ,áø øîà ìàððç áø :øîzéà .dæðBâå§§¨¦§©©£©§¥¨©©£¨¨¦¤
,ìàeîL øa ÷çöé éaø øîà äðç øa øa äaø .íMä©¥©¨©©¨¨¨©©¦¦§¨©§¥
äëìä øîe ,øîk äëìä øî àîéìå .áúBëå ÷çBî :äëìä£¨¨¥§¥§¥¨¨£¨¨§¨¨£¨¨

!øîk¯øîà àðpéç øa ïéáø øîà .eäì éëôàc íeMî §¨¦§©§¦§¨©¨¦©¦¨¨¨©
àìå ;éøeæL ïBòîL éaøk äëìä :àðéðç éaø øîà àleò¨¨©©¦£¦¨£¨¨§©¦¦§§¦§Ÿ

éøeæL ïBòîL éaø äðML íB÷î ìk àlà ,ãBò¯äëìä ¤¨¨¨¤¨¨©¦¦§§¦£¨¨
:øîBà éøeæL ïBòîL éaø ,àäà àîéìéà ?àéiäà .BúBîk§©©¨¦¥¨©¨©¦¦§§¦¥
øîzéà àäå ;ïéìBz ïéà Búö÷î ,ïéìBz Blek íMä ìk̈©¥¦¦§¨¥¦§¨¦§©
,íMä úà ïéìBz :äëìä ,áø øîà ìàððç áø øîà :dìò£¨¨©©£©§¥¨©©£¨¨¦¤©¥
:äëìä ,ìàeîL øa ÷çöé áø øîà äðç øa øa äaøå§©¨©©¨¨¨©©¦§¨©§¥£¨¨
,àäà àlà !àîéì éîð àeä ,àúéà íàå ;áúBëå ÷çBî¥§¥§¦¦¨©¦¥¨¤¨©¨
LøBçå íéðL Lîç ïa eléôà :øîBà éøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦¥£¦¤¨¥¨¦§¥

¯ äãOaéøéòæ ,dìò øîzéà àä ;ezøäèî Bnà úèéçL ©¨¤§¦©¦§©£©¨¦§©£¨§¥¦
,àúéà íàå ,éøeæL ïBòîL éaøk äëìä :àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨£¨¨§©¦¦§§¦§¦¦¨
:íéøîBà eéä äðBLàøa ,àäà àlà !àîéì éîð àeä©¦¥¨¤¨©¨¨¦¨¨§¦

¯ "ézLàì èb eáúk" øîàå øìB÷a àöBiäeázëé elà éøä ©¥§¨§¨©¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§
éaø ,àøéiLa àöBiäå Løôîä óà :øîBì eøæç ,eðzéå§¦§¨§©©©§¨¥§©¥§©¨¨©¦
úîeøz :àäà ,éîð éà .ïkeñîä óà :øîBà éøeæL ïBòîL¦§§¦¥©©§¨¦©¦©¨§©

dîB÷îì äøæçL éàîc ìL øNòî¯éøeæL ïBòîL éaø ©£¥¤§©¤¨§¨¦§¨©¦¦§§¦
øîzéà àäå ;åét ìò BìëBàå BìàBL ìBça óà :øîBà¥©©£§§©¦§¨¦§©
ïkeñîa éøeæL ïBòîL éaøk äëìä :ïðçBé éaø øîà ,dìò£¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¦§§¦¦§¨
!àîéì éîð àeä ,àúéà íàå ,éàîc ìL øNòî úîeøúáe¦§©©£¥¤§©§¦¦¨©¦¥¨
ïBòîL éaø íeMî øîBà øôék ïa éñBé éaø ,àäà àlà¤¨©¨©¦¥¤¥©¥¦©¦¦§
éðôì LéøLä Búö÷î ,òøæì BòøfL éøönä ìBt :éøeæL§¦©¦§¦¤§¨§¤©¦§¨¦§¦¦§¥

äðMä Làø øçà Búö÷îe äðMä Làø¯ïéøOòîe ïéîøBz ïéàL éôì ,äæ ìò äfî ïéîøBz ïéà Ÿ©¨¨¦§¨©©Ÿ©¨¨¥§¦¦¤©¤§¦¤¥§¦§©§¦
íøBz àöîðå ,BëBúì Bðøb øáBö ?äNòé ãöék ,Lãçä ìò ïLiä ïî àìå ïLiä ìò Lãçä ïî àìŸ¦¤¨¨©©¨¨§Ÿ¦©¨¨©¤¨¨¥©©£¤¥¨§§§¦§¨¥
øîà ,dìò øîzéà àä ;BaL ïLiä ìò BaL ïLiä ïîe ,BaL Lãçä ìò BaL Lãçä ïî øOòîe§©¥¦¤¨¨¤©¤¨¨¤¦©¨¨¤©©¨¨¤¨¦§©£¨¨©
!àîéì éîð àeä ,àúéà íàå ,éøeæL ïBòîL éaøk äëìä :ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¦§§¦§¦¦¨©¦¥¨
:øîà àtt áø .ïéià :øîà ÷çöé øa ïîçð áø ,äãéMà :àtt áø øîà àlà¤¨£©©©¨©¦¨©©§¨©¦§¨£©©©¦©©¨£©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zegpn(iyiy meil)

àlàaezkiìLLzeize`ócì õeç íézLe ócä CBúa.mitcd oia - ¤¨¨Ÿ§©©§©¦©©
uegn zeize` izy aezkl xzen zeize` yng za daizay it lr s`e

dxeyd meiqa m` mewn lkn ,sclézL úa äáéz Bì äðncæð¦§©§¨¥¨©§¥
úBiúBà,calaáúBëå øæBç àlà ,ïétcä ïéáì äp÷øæé àìz` ¦Ÿ¦§§¤¨§¥©©¦¤¨¥§¥
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.'epz' xnel witqd `l cgetneLøôîä óà ,øîBì eøæçbiltnd - ¨§©©©§¨¥
,lecbd mia dpitqaàöBiäåzexacnl,àøéiMae`viy mcew m` §©¥©©¨¨

`ly s` mdizeypl hb mipzepe miazek ,'izy`l hb eazk' exn`
z` yxbl epeekzdy d`xn mi`vnp md eay oiprdy itl ,'epz' exn`

.mdizeypïkeñîä óà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaødhepd dleg - ©¦¦§§¦¥©©§¨
oiprl ixefy oerny iaxk dkldy xnel `pipg iax `ae .ok epic ,zenl

.'epz' xn` `le 'izy`l hb eazk' xn`y okeqn
,énð éà`pipg iax zpeekàäàdpyna epipyy df oic lr -c"t i`nc) ¦©¦©¨

(`"nlr on`p epi`y ux`d mr ly zexit epiidc ,i`nc iabl
,mxyrl zexit mdn gweld z` minkg eaiig wtqne ,zexyrnd
z` xyrl gkye i`nc zexit gweldy epipy dpynd zligzae
meyn minkg eliwd ,zaya lek`l dn el oi`e zay mcew zexitd
xzen mxyiry xne` xkend m`e xkend z` l`yiy zay bper
ux`d inr aex ixdy opaxc dpwz `ed i`nce li`ed ,zaya mlk`l

.mxyriy cr lk`i `l zay i`vena la` ,mixyrndkiynn
mb `l` ,ux`d mrl zepn`p oic yi zaya wx `ly ,dpyndúîeøz§©

øNòîodkl ozipy zexitdn d`nn cg` -éàîc ìLdyxtedy - ©£¥¤§©
,i`nc zexitndîB÷îì äøæçLzexitd x`y mr daxrzpe dxfgy - ¤¨§¨¦§¨

zexitd z` zxqe` `id zrke ,dxeqi` lhal dcbpk d`n mda oi`y
dpi` dnexz ixdy ,oilege dnexz zaexrz xnelk ,renic meyn
cqtd yie ,dnexzd cbpk d`n oi` o`ke d`ne cg`a `l` dler

,mixq`p zexitd lky lecbìBça óà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦¥©©
å BìàBL,zexitdn xyrn znexz mxz xaky xne` xkend m` £§

,åét ìò BìëBàmy eilr dlg `ly `vnpe ,jk lr xkend on`pe §©¦
.gwell yiy lecbd cqtdd meyn eliwde ,mlern xyrn znexz

:`xnbd dgecdìò øîzéà àäå,el` zekld lr xn`p ixd -øîà §¨¦§©£¨¨©
ìL øNòî úîeøúáe ïkeñîa éøeæL ïBòîL éaøk äëìä ,ïðçBé éaø©¦¨¨£¨¨§©¦¦§§¦¦§¨¦§©©£¥¤

àúéà íàå ,éàîcznexzl e` okeqnl `pipg iax zpeek ok` m`e - §©§¦¦¨
,i`nc ly xyrnàîéì énð àeäxn`' xnel dkixv `xnbd dzid - ©¦¥¨

xn` `ppig xa oiax xn` oke ,ixefy oerny iaxk dkld opgei iax
ixac `iadl `le ,'ixefy oerny iaxk dkld `pipg iax xn` `ler

.`pipg iax ixac `la opgei iax
iaxk dkldy `pipg iax xn` oipr dfi` lr xxal dkiynn `xnbd

:ixefy oernyàäà àlà,`ziixaa epipyy df oic lr -ïa éñBé éaø ¤¨©¨©¦¥¤
éøönä ìBt ,éøeæL ïBòîL éaø íeMî øîBà øtékozipy ziphw on - ¦¨¥¦©¦¦§§¦©¦§¦

z` lek`l ick epiidc ,rxfl e` ,wxik elke`l epiidc ,wxil erxefl
,erxfòøæì BòøfL,dyxydd onf it lr zrawp ely xyrnd zpye ¤§¨§¤©

ïéà ,äðMä Làø øçà Búö÷îe äðMä Làø éðôì LéøLä Búö÷î¦§¨¦§¦¦§¥Ÿ©¨¨¦§¨©©Ÿ©¨¨¥
äæ ìò äfî ïéîøBz,ììò Lãçä ïî àì ïéøOòîe ïéîøBz ïéàL éô §¦¦¤©¤§¦¤¥§¦§©§¦Ÿ¦¤¨¨©

,Lãçä ìò ïLiä ïî àìå ïLiädze` lr dpy dze`n wx `l` ©¨¨§Ÿ¦©¨¨©¤¨¨
.dpyd,BëBúì Bðøb øáBö ,äNòé ãöékletd z` ahid axrn xnelk ¥©©£¤¥¨§§
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zegpn(ycew zay meil)

`id `pipg iax zpeekyäcéMà,dciy oic lr -ïðúcdpynamilk) ©¦¨¦§©
(`"n g"it,[äcéMä]dlekiy lceba `id m`y ,oex` oink ur zaiz - ©¦¨

`ed dlceby epiidc ,yaia miixek mdy gla d`q mirax` wifgdl
zlawn dpi`e ilk zxezn d`vi ,zen` yly daeba dn` lr dn`

,dlceb z` miccen ji` mi`pz ewlgp ,d`neh,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦
íéðôaî úãcîðe` yaia miixek lawn dllg m` ,dizeptc `ll ¦§¤¤¦¦§¦

,yaia miixek lawn epi`y,íéøîBà ìlä úéáezccnpõeçaîcgi ¥¦¥§¦¦©
zwfgn dzid m` lelg dizeptc mewn did eli` mi`exe ,dizeptc mr

,`l e` yaia miixekíéìâøä éáBò ïéàL elàå elà íéãBîeody ¦¥¨¥¤¥¦¨©§©¦
dciyd zeptcn xzei zearïéæaæálä éáBòåitl aiaqy zxbqnd - §¦©§©§§¦

,dciyd,ãcîð.dciyd xeriyl sxhvn epi`eíéãBî ,øîBà éñBé éaø ¦§¨©¦¥¥¦
lld ziae i`ny ziaãcîð ïéæaæálä éáBòå íéìâøä éáBòLsxhvne ¤¦¨©§©¦§¦©§©§§¦¦§¨

,dciyd xeriylåy xie`dïäéðéamilbxd oiay -,ãcîð ïéà`le §¥¥¤¥¦§¨
.milbxd seq cr micxei dciyd iley eli`k mi`exéøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦

eéä íà ,øîBàdçôè úBäBáb íéìâø,aeyg mewn `edyïéàxie`d ¥¦¨©§©¦§¤©¥
y,ãcîð ïäéðéadciyd iabl lha epi` aeyg mewn `edy oeikyíàå ¥¥¤¦§¨§¦

,åàìy xie`de aeyg mewn epi`ãcîð ïäéðéaxeriyl sxhvne ¨¥¥¤¦§¨
m`y ixefy oerny iaxk dkldy xnel `pipg iax `ae .dciyd
zedeab opi` m`e ,ccnp epi` odipiay xie`d ,gth zedeab milbxd

.ccnp odipiay xie`d ,gth
,øîà ÷çöé øa ïîçð áø`id `pipg iax zpeekïéià,oii oic lr - ©©§¨©¦§¨¨©©©¦

ïðúcdpyna(a"n b"t zexdh),d`neh milawnd oiwyn iabløéàî éaø ¦§©©¦¥¦
íìBòì älçz ïîL ,øîBàoey`x `edy epic `nh xaca rbpy ony - ¥¤¤§¦¨§¨

lke` did m` df ote`ay d`nehl ipya wx rbp m` s` ,d`nehl
dyrp dwyn `edy oeik mewn lkn ,d`nehl iyily dyrp did
oey`x mlerl eidiy oiwyn lr minkg exfby ,d`nehl oey`x

.d`nehlLácä óà ,íéøîBà íéîëçå.ok epice dwyn `ed mixeac ©£¨¦§¦©©§©
ïéiä óà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaødywn .ok epice dwyn `ed ©¦¦§§¦¥©©©¦

:`xnbdàn÷ àpúc ììkî`pzy rnyn ixefy oerny iax ixacn - ¦§¨§©¨©¨
`nwøáñyàì ïéézvxzn .jk xaeqy in yi ike ,dwyn aygp ¨©©¦Ÿ

:`xnbdàîéà,jk xen` -ïéé ,øîBà éøeæL ïBòîL éaø,dwyn `ed ¥¨©¦¦§§¦¥©¦
ipy eyrp d`nehl oey`xa erbp m`e oiwyn mpi` yace ony la`
aygp oiiy ixefy oerny iaxk dkldy xnel `pipg iax `ae .d`nehl

.oiwyn miaygp mpi` yace ony la` dwyn
oica mb m`d dpce ,ixefy oerny iax mya `ziixa d`ian `xnbd

:ezenk dkld dfàéðz,`ziixaaúçà íòt ,éøeæL ïBòîL éaø øîà ©§¨¨©©¦¦§§¦©©©©
ìáè éì áøòúðmixyern mpi`y zexit -ïéleçaxaky zexita - ¦§¨¥¦¤¤§¦

xyrn yixtdl jixv oi` `ziixe`cne ,xyrn mdn yxted
mle` ,mixyernd zexitd aex xg` mikledy oeik ef zaexrzn
xyrn yixtdl xyt` i` zrky `l` ,aexa lha epi` lah opaxcn
xaky zexitdn didi yixtiy xyrndy okziy oeik ef zaexrzn
miyixtn oi`e ,opaxcn elit` xyrn aeig mdilr oi`e exyrzp

,aeigd lr xehtd on xyrnïBôøè éaø úà ézìàLå éúàáeji` ¨¦§¨©§¦¤©¦©§
,el` zexit owzl xyt`Eì ç÷ Cì ,éì øîàåzexit÷eMä ïîmdy §¨©¦¥©§¦©

opaxcn xyrna miaiig eizexity ux`d mr ly mdy xnelk ,i`nc
,zexyrnd lr on`p epi`y iptnøOòåel` i`nc zexitnåéìòlr - §©¥¨¨

:`xnbd zx`an .oilega axrzpy lahdøáñ÷,oetxh iax ¨¨©

nyàúééøBàclahìèa àaeøalah ly xyrn aeige aexa lha - §©§¨§¨¨¥
,opaxcn wx `ed oilega axrzpyïä íéøOòî õøàä énò áBøå§©¥¨¨¤§©§¦¥

,opaxcn wx xyrna aiig i`nc mb `linnedéì äåäå`ed ixde - ©£¨¥
[zaexrzd lr i`ncdn yixtnd ixefy oerny iax]ïî íøBúk§¥¦

,øeètä ìò øeètäi`ncd mbe oilega axernd lahd mb ixdy ©§©©§
iax xn` recn :`xnbd zl`ey .xyrnd on `ziixe`cn mixeht
lr mdn xyrie i`nc zexit gwiy ixefy oerny iaxl oetxh

,zaexrzddéì àîéìå,jk el xn`iy -ç÷ CìzexitãáBòä ïî §¥¨¥¥©¦¨¥
íéáëBkmiakek caer zexit mb ixdy ,zaexrzd lr mdn xyre ¨¦

:`xnbd daiyn .opaxcn wx xyrna miaiigøáñ÷,oetxh iaxïéà ¨¨©¥
,øNòî ãiî òé÷ôäì ìàøNé õøàa íéáëBk ãáBòì ïéð÷xnelk ¦§¨§¥¨¦§¤¤¦§¨¥§©§¦©¦©©£¥

riwtdl liren epiipw oi` ,l`xyi ux`a rwxw dpwy miakek caer
l`xyi `l` ,xyrna dizexit eaiigzi `ly dzyecwn ux`d z`
zexity `vnpe ,mze` xyrl dxezd on aiig eizexit z` epnn dpwy

,`ziixe`cn xyrna miaiig miakek caer lydéì äåäå`ed ixde - ©£¨¥
mxezk [zaexrzd lr mdn yixtnd ixefy oerny iax]ìò áeiçä ïî¦©¦©

øeètämixehtd zexit lr xyrna `ziixe`cn miaiigd zexitn - ©§
.xyrnd on `ziixe`cn

éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -déì øîàiax ¦¨§¨§¦¨©¥
,ixefy oerny iaxl oetxhç÷ CìzexitíéáëBk ãáBòä ïîxyre ¥©¦¨¥¨¦

y meyn enrhe ,lahd lr mdnøáñ÷yíéáëBk ãáBòì ïéð÷ Lé ¨¨©¥¦§¨§¥¨¦
,øNòî ãiî òé÷ôäì ìàøNé õøàadpwy miakek caer xnelk §¤¤¦§¨¥§©§¦©¦©©£¥

dzyecwn ux`d z` riwtdl liren epiipw ,l`xyi ux`a rwxw
epi` eizexit z` epnn dpwy l`xyie ,xyrna dizexit eaiigzi `ly
wx xyrna miaiig miakek caer zexity `vnp ,mze` xyrl aiig

,opaxcndéì äåäåmxezk `ed ixde -øeètä ìò øeètä ïîixdy - ©£¨¥¦©§©©§
`ziixe`cn mixeht miakek caer zexit mbe oilega axernd lah mb
ixefy oerny iaxl oetxh iax xn` recn :`xnbd zl`ey .xyrnd on

,zaexrzd lr mdn xyrie miakek caer zexit gwiydéì àîéìå- §¥¨¥
el xn`iyç÷i`nc zexit÷eMäîmb ixdy ,lahd lr mdn xyre ©¥©

:`xnbd daiyn .xyrnd on `ziixe`cn xeht i`ncøáñ÷iax ¨¨©
,oetxh,ïéøOòî õøàä énò áBø ïéàyie mixyrny mdn yi `l` ¥©¥¨¨¤§©§¦

yie ,dvgn lr dvgnke lewy wtqd ok m`e ,mixyrn mpi`y
mze` xyir `l zexitd z` el xkny ux`d mrd `ny yeygl

eizexitelahd lr mdn xyri m`e ,`ziixe`cn xyrna miaiig
ixdy ,xehtd lr aeigd on mxez `edy `vnp oilega axernd

.xyrnd on `ziixe`cn dxeht aexa dlhazpy zaexrzd
àtt áøì àéîìL øa øîéé áø déì çìL,eze` le`yløîàc àä ¨©¥©¥©©§¤§¨§©¨¨¨§¨©

ïBòîL éaøk äëìä ,àðéðç éaø øîà àleò øîà àðpéç øa ïéáø̈¦©¦§¨¨©¨¨©©¦£¦¨£¨¨§©¦¦§
äëìä éøeæL ïBòîL éaø äðML íB÷î ìk àlà ãBò àìå éøeæL§¦§Ÿ¤¨¨¨¤¨¨©¦¦§§¦£¨¨

,BúBîkm`da óàly oicïéleça ìáè déì áøòúðiaxk dkld §©§¦§¨¥¥¤¤§¦
dna `le ezenk dkld dpyna epipyy dna wxy e` ,ixefy oerny

.`ziixaa epipyydéì øîà,`tt axïéàdkld wqt `pipg iax ,ok - ¨©¥¦
.`ziixaa epipyy eixaca mb ixefy oerny iaxk
da éL÷ ,àøèeæ øî éì øîà ,éMà áø øîàjxt -àðéðç éaø ¨©©©¦¨©¦©§¨¨¥¨©¦£¦¨

àøeqî,`inly xa xnii ax zl`y z`àèéLtwqt `pipg iaxy ¦¨§¦¨
,`ziixaa epipyy eixaca mb ixefy oerny iaxk dkld
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zegpn(iyiy meil)

envr z` fxfiy ,`ziixad zx`ane ,dhiy dze` seqa dligzn
xeriyn zegt geix dhiya x`ypy avn icil `eal jxhvi `ly
ligzdl lkeiy ick wc azkd z` zeyrl jxhvie ,zeize` ryz
.dhiy dze`a dnezq dyxt e` d`ad dhiya dgezt dyxt aezkl
zexeydn wlg dyri m`y iptn `ed azkd z` hrni `ly mrhde

.dxez xtql iep df oi` ,zear wlge zewc
Bì äðncæðdhiy seqa,úBiúBà Lîç úa äáézdhiya mewn oi`e ¦§©§¨¥¨©¨¥¦

,daizd lklíézL áBzëé àìzeize` izy -ìLå ócä CBúaõeç L Ÿ¦§§©¦§©©§¨Ÿ
ócì,mitcd oia - ©©
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי עמ' א

oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

íéðôáî úããîðdpitq xeae mipwd zxeeke ywd zxeek :mzd opixn`c -

yaia miixek ody ,gla d`q mirax` miwifgny ,lcbne daiz dciye zixcpqkl`

.d`neh oilawn oi`e ilk zxezn e`vi -íéðôáî úããîð äãéùäwifgn m` -

.dxedh - miixek dllgõåçáîdid eli` oi`exc ,dnr ccnp mixqpd iaer -

.miixekl milyn did miptan llgéáåò
íéìâøä.mixqpd on xzei miar milbxd -

æáæáì.mditl aiaq zxbqn -íäéðéáå-

,ccnp oi` zgzn milbxd oiay xie` eze`

cr oicxei miley eli`k oi`ex opixn` `lc

.milbxd seqçôè.`ed aeyg mewn -

íìåòì äìéçú ïîùa`a `nhpy oia -

edi` ied - ipya e` oey`xa e` d`nehd

lk :(a ,ci migqt) ol `niiwc ,oey`x

zeidl oiwyn `nhn - dnexzd z` lqetd

.dwyn onye ,dligzàì ïééoiic ,dinza -

`ed dwyn e`l xn`c o`nl `ki` in?
ïéé øîåà éøåæù ïåòîù éáø àîéà àìà-

jd`e .oiwyn eed `lc ,yace ony `le

.oerny iaxk dkld `ippg iax xn`w

ìáè éì áøòúðleki `le ,oilega i`nc -

s`e .ea oiaxernd oileg iptn epnn yixtdl

`ziixe`cn aiigin `l i`ncc ab lr

opaxcn aiigine li`ed ,ikd elit` ,xyrna

.aiigd lah lr xehtd oileg on dil ded -

÷åùä ïî ç÷inp iedc ,ux`d mrn i`nc -

.`ziixe`c xehtd lr `ziixe`cn xeht

éåâä ïî ç÷ àîéìå`ziixe`cn xehtc -

.opaxcn aiigeïéøùòî õøàä éîò áåø ïéà-

jklid ,dvgn lr dvgn eda opiwtqn `l`

`l dfe xyrzp axernd :xninl `ki`

`iywe .izrny jk .`kti` inp i` ,xyrzp

welyk ok m` :ilmr `ny ,inp iebd on dg

dede ,oxyr `l elld zexit xkny df ux`d

lahdy ipira d`xpe !aeigd lr xeht on dil

- oilega axrzpy oeike ,did xenb lah dfd

dil dede ,liha ixza cg `ziixe`cnc ,lha

dia xeng`c `ed opaxe ,`ziixe`cn xeht

yixtdl ekixvde ,edyna xeq` lah :xen`e

oilegc ,`l - diae dipin ,edine .dnexz eilr

xyre weyd on gwe `v :dil xn`e .`kil opaxc `aeig elit`e ,ixnbl exhtp oipwezn

xeht dil dede ,od oixyrn ux`d inr aex :xaqw .eay lah oeayg itl eilr

!`ziixe`cn inp xehtc ,iebd on gw dil `nipe .i`d ik opaxcn aiige `ziixe`cn

`ki` .iebl oipw oi` xaqw .opaxcn aiige 'ek [riwtdl iebl] oipw yi oizrc `wlq `wc

dil dede ,xyir `l exkny df `nye ,oixyrn ux`d inr aex oi` xaqw 'ek ixn`c

.`ziixe`cn xeht da axernd lahe ,`ziixe`cn aiigéù÷.jixt -
éî
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äãéùmye .(a ,cn zay) "dxik" wxta Ð 'ek mipta zccnp mixne` i`ny zia opzc

?dcicn il dnl ok m`c :dywe .miyp zakxn `id dciyc qxhpewa yxit

qxcnl micgeind ur ilk iheyt elit`c .owixe `ln lhlhin opira `l qxcnl micgeinac

efgc jpda :opixn`c (` ,gl) "oinen el` lr" wxta zexekaa gkenck ,qxcn `nhin

oeik :dyw cere !wyl yewzi` `lc zeqxcnl

`ipzck ,zn `nh `nhin Ð qxcn `nhinc

qxcn `nhind lk :(` ,hn dcp) "oniq `a" wxta

wxt) milk zkqna opz dnl` ,zn `nh `nhin

wxtae ?znd ld`a zlvn dciyc (a dpyn gi

oi`e) .`xnba dl iziin (a ,cn zay) "dxik"

(` ,dp) "lecb odk" wxta xifpa gken oke (oize`ip

qpkpd :opixn`c ,mc` zakxnl dieyr dpi`c

xn`we ,'ek lcbne daiz dciya minrd ux`l

Ð opax dia exfb `l `giky `lc oeik :mzd

:yxtl d`xpe !da qpkil `giky `lc rnyn

dpitqn dyw edine .milk da gipdl dieyrc

,`ipzc (a ,bt) zay zkqna "`aiwr iax" wxt

lhlhin wy dn ,wyn dpcnlp :xne` `pipg iax

,qxcnl dieyr `d ?i`n`e ,'ek owixe `ln

zepitqa ixii`c :xnel yie !mc` ipa da miqpkpy

,`ihnwxt okezl zzl zeieyr oxwiry ,zelecb

exwir elit`c ,d`xp cere .qxcnl `inc `le

dciy oke ,xirl xirn mc` ipa xiardl iz`

`lc oeik ,qxcn aiyg `l Ð miyp zakxnl

mewnn zkll `l` ,dilr oryp zeidl `ciar

dna" wxta oixedh oinhwel` dedc icin .mewnl

y"piwy` :yxit ,(a ,eq zay) "d`vei dy`

inc `le ,minybd zenia odilr mikledy ,frla

(a ,bk) dviac [ipy wxt seqa] ohw ly dlbrl

:yxit l`ppg epiax edine .qxcn d`nhc

odilr oikledy zelecb yp"iwn Ð minhwel`

oi`c oeik qxcn oi`nh oi`e ,yecigl mipvild

,mleq` dedc icin .qxcn z`pdl zeieyr

alewe mleq "ipinyd meia idie" zyxta hrnnc

ilk lkn" :(`i `xwie) aizkcn ,dxepne dizegipe

`nhn dpi`cne ,"ur ilk lk" aizk `le "ur

qxcna `nhnd lkc ,qxcn `nhn dpi` Ð zna

dcp) "oniq `a" wxta opzck ,zn `nh `nhn

z`pdl ieyr epi`c meyn ,`nrh epiide .(` ,hn

.iax itn .zelrle ea cxil `l` qxcnàîéàoii :yexit Ð oii xne` ixefy oerny iax

`zkec lkae ,ixefy oerny iaxk opiwqt `kdc :mz epiax dywde .yace ony `le ,`weec

oixvea dn iptn iab (` ,fi) zayc `nw wxta ,dwyn aiyg onyc cenlzdc `nzq rnyn

aiygc (`aiwr iax) (c dpyn e wxt) oixiykn zkqnae ,dxdha oiwqen oi`e dxdha

`nw wxtae ,onyd lden iab (a ,cnw zay) "ziag" wxtae ,onye oii oiwyn draya

lqtpy ony wilcdln erpnp `l mipdk ly odinin :`aiwr iax siqed iab (a ,ci) migqtc

ixd axgc ,d`nehd a` `iedc zkzn ly xpa dl iwene ,zn `nha `nhpy xpa mei leaha

dnexzd z` lqetd lk :opzc ,ied dligz inp ipye oey`xa elit` ?zn `nha `ixi` i`n ,'ek `ziixe`c mixg` `nhl oiwyn z`neh `aiwr iax xaqw :wiice .llgk `ed

aiygc dil opirnyc ,`iyew dpi` `aiwr iaxn ,edine !lke` `l` dwyn ony aiyg `lc ixefy oerny iaxk xaq `aiwr iaxc `nil ?`iyew i`n `zyde !dligz zeidl oiwyn `nhn

cenlzdc `nzqn la` .'ek egikei miapre mizif ilq :xn`we ,'ek oevxl `lye oevxl `nhn dy`d alg :(a ,bnw) "ziag" wxt yixa zay zkqna dil iziine ,oixiykn zkqna dwyn ony

yie .miipy od ixd Ð eyxw ,oiwyn eedc :yexit ,mipey`x od ixd Ð migl mdy onfa ,oiqixb ly algde onyd :`yix ipzwck ,yexwa ixiin `kdc :mz epiax uxize !izyxity enk dyw

yexwa dlek Ð ixefy oerny iaxc oiie ,minkgc yac oke ."mlerl" hwpc `d `gip `zyde .yexw elit` mlerl dligz ony xne` xi`n iax :ipzw xcde ,oda daezk ef `yixy mixtq

.iax itn .ixii`øáñ÷.oipw oi`e ,xhet epi` iebd gexin :izxz dil zi`c `pz ogky` `lc ,xhet epi` xaqwc xnel oi`e !iebd gexin zryn xhtin `de :xn`z m`e Ð (aiign) oipw oi`

seqa oipw yi xaqw la` ,(a ,eq zegpn) "l`rnyi iax" wxta onwl (xhet epi`c iebl oipw yi xaqe) xhet epi`c iebd gexin dil zi`c ogky` xi`n iaxc ?dil miwen i`na "jpbc" ok m`c

lknc :xnel yie !"l`rnyi iax" wxta onwl xhet [epi`] iebd gexin inp dil zi`e ,(` ,`w `rivn `aa) "l`eyd" wxta oipw yi dil zi` dcedi iaxe .(` ,`k) dxf dcearc `nw wxt

"milretd z` xkeyd" wxta ,gewl `le "jrxf z`eaz" :opiyxcck ,`ed opaxc gewl lk ,cere .ux`l dveg z`eazn e` aewp epi`y uivrn gw :dil xn` `lc ikid ik ,aeigl inc mewn

xhtinc `ed gxenna ,daxc`c yxtn mz epiax edine .ievn did `ly xyt`e .gxnzp `ly cr egwlya ilin ipd :yxtn xi`n epiax axda wgvi epiax axd edine .(` ,gt `rivn `aa)

.'ek ieb edpigxnc `nili` ?o`n edpigxnc ,'ek iebd on migxenn milah gweld :(a ,`i) zexekac `nw wxta opixn`c ,iebc d`eaza opaxcn elit` xhet iebd gexin i` oeir jixve .gewl

.iax itn .l`xyin gwly ieba Ð oiqik ilra meyn opixfbc `de
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íéðôáî úããîðdpitq xeae mipwd zxeeke ywd zxeek :mzd opixn`c -

yaia miixek ody ,gla d`q mirax` miwifgny ,lcbne daiz dciye zixcpqkl`

.d`neh oilawn oi`e ilk zxezn e`vi -íéðôáî úããîð äãéùäwifgn m` -

.dxedh - miixek dllgõåçáîdid eli` oi`exc ,dnr ccnp mixqpd iaer -

.miixekl milyn did miptan llgéáåò
íéìâøä.mixqpd on xzei miar milbxd -

æáæáì.mditl aiaq zxbqn -íäéðéáå-

,ccnp oi` zgzn milbxd oiay xie` eze`

cr oicxei miley eli`k oi`ex opixn` `lc

.milbxd seqçôè.`ed aeyg mewn -

íìåòì äìéçú ïîùa`a `nhpy oia -

edi` ied - ipya e` oey`xa e` d`nehd

lk :(a ,ci migqt) ol `niiwc ,oey`x

zeidl oiwyn `nhn - dnexzd z` lqetd

.dwyn onye ,dligzàì ïééoiic ,dinza -

`ed dwyn e`l xn`c o`nl `ki` in?
ïéé øîåà éøåæù ïåòîù éáø àîéà àìà-

jd`e .oiwyn eed `lc ,yace ony `le

.oerny iaxk dkld `ippg iax xn`w

ìáè éì áøòúðleki `le ,oilega i`nc -

s`e .ea oiaxernd oileg iptn epnn yixtdl

`ziixe`cn aiigin `l i`ncc ab lr

opaxcn aiigine li`ed ,ikd elit` ,xyrna

.aiigd lah lr xehtd oileg on dil ded -

÷åùä ïî ç÷inp iedc ,ux`d mrn i`nc -

.`ziixe`c xehtd lr `ziixe`cn xeht

éåâä ïî ç÷ àîéìå`ziixe`cn xehtc -

.opaxcn aiigeïéøùòî õøàä éîò áåø ïéà-

jklid ,dvgn lr dvgn eda opiwtqn `l`

`l dfe xyrzp axernd :xninl `ki`

`iywe .izrny jk .`kti` inp i` ,xyrzp

welyk ok m` :ilmr `ny ,inp iebd on dg

dede ,oxyr `l elld zexit xkny df ux`d

lahdy ipira d`xpe !aeigd lr xeht on dil

- oilega axrzpy oeike ,did xenb lah dfd

dil dede ,liha ixza cg `ziixe`cnc ,lha

dia xeng`c `ed opaxe ,`ziixe`cn xeht

yixtdl ekixvde ,edyna xeq` lah :xen`e

oilegc ,`l - diae dipin ,edine .dnexz eilr

xyre weyd on gwe `v :dil xn`e .`kil opaxc `aeig elit`e ,ixnbl exhtp oipwezn

xeht dil dede ,od oixyrn ux`d inr aex :xaqw .eay lah oeayg itl eilr

!`ziixe`cn inp xehtc ,iebd on gw dil `nipe .i`d ik opaxcn aiige `ziixe`cn

`ki` .iebl oipw oi` xaqw .opaxcn aiige 'ek [riwtdl iebl] oipw yi oizrc `wlq `wc

dil dede ,xyir `l exkny df `nye ,oixyrn ux`d inr aex oi` xaqw 'ek ixn`c

.`ziixe`cn xeht da axernd lahe ,`ziixe`cn aiigéù÷.jixt -
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qxcnl micgeind ur ilk iheyt elit`c .owixe `ln lhlhin opira `l qxcnl micgeinac

efgc jpda :opixn`c (` ,gl) "oinen el` lr" wxta zexekaa gkenck ,qxcn `nhin

oeik :dyw cere !wyl yewzi` `lc zeqxcnl

`ipzck ,zn `nh `nhin Ð qxcn `nhinc

qxcn `nhind lk :(` ,hn dcp) "oniq `a" wxta

wxt) milk zkqna opz dnl` ,zn `nh `nhin

wxtae ?znd ld`a zlvn dciyc (a dpyn gi

oi`e) .`xnba dl iziin (a ,cn zay) "dxik"

(` ,dp) "lecb odk" wxta xifpa gken oke (oize`ip

qpkpd :opixn`c ,mc` zakxnl dieyr dpi`c

xn`we ,'ek lcbne daiz dciya minrd ux`l

Ð opax dia exfb `l `giky `lc oeik :mzd

:yxtl d`xpe !da qpkil `giky `lc rnyn

dpitqn dyw edine .milk da gipdl dieyrc

,`ipzc (a ,bt) zay zkqna "`aiwr iax" wxt

lhlhin wy dn ,wyn dpcnlp :xne` `pipg iax

,qxcnl dieyr `d ?i`n`e ,'ek owixe `ln

zepitqa ixii`c :xnel yie !mc` ipa da miqpkpy

,`ihnwxt okezl zzl zeieyr oxwiry ,zelecb

exwir elit`c ,d`xp cere .qxcnl `inc `le

dciy oke ,xirl xirn mc` ipa xiardl iz`

`lc oeik ,qxcn aiyg `l Ð miyp zakxnl

mewnn zkll `l` ,dilr oryp zeidl `ciar

dna" wxta oixedh oinhwel` dedc icin .mewnl

y"piwy` :yxit ,(a ,eq zay) "d`vei dy`

inc `le ,minybd zenia odilr mikledy ,frla

(a ,bk) dviac [ipy wxt seqa] ohw ly dlbrl

:yxit l`ppg epiax edine .qxcn d`nhc

odilr oikledy zelecb yp"iwn Ð minhwel`

oi`c oeik qxcn oi`nh oi`e ,yecigl mipvild

,mleq` dedc icin .qxcn z`pdl zeieyr

alewe mleq "ipinyd meia idie" zyxta hrnnc

ilk lkn" :(`i `xwie) aizkcn ,dxepne dizegipe

`nhn dpi`cne ,"ur ilk lk" aizk `le "ur

qxcna `nhnd lkc ,qxcn `nhn dpi` Ð zna

dcp) "oniq `a" wxta opzck ,zn `nh `nhn

z`pdl ieyr epi`c meyn ,`nrh epiide .(` ,hn
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xhtinc `ed gxenna ,daxc`c yxtn mz epiax edine .ievn did `ly xyt`e .gxnzp `ly cr egwlya ilin ipd :yxtn xi`n epiax axda wgvi epiax axd edine .(` ,gt `rivn `aa)
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éáBò ïéàL elàå elà íéãBîe ,õeçaî :íéøîBà ìlä¦¥§¦¦©¦¥§¥¤¥¦
íéãBî :øîBà éñBé éaø ;ãcîð ïéæaæálä éáBòå íéìâøä̈©§©¦§¦©§©§¨¦¦§¨©¦¥¥¦
;ãcîð ïéà ïäéðéáe ,ãcîð ïéæaæálä éáBòå íéìâøä éáBòL¤¦¨©§©¦§¦©§©§¨¦¦§¨¥¥¤¥¦§¨
çôè úBäBáb íéìâø eéä íà :øîBà éøeæL ïBòîL éaø¯ ©¦¦§§¦¥¦¨©§©¦§¤©

åàì íàå ,ãcîð ïäéðéa ïéà¯øa ïîçð áø .ãcîð ïäéðéa ¥¥¥¤¦§¨§¦¨¥¥¤¦§¨©©§¨©
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éøeæL ïBòîL éaø ,Lácä óà :íéøîBà íéîëçå ,íìBòì§¨©£¨¦§¦©©§¨©¦¦§§¦

?àì ïéé :øáñ àn÷ àpúc ììkî .ïéiä óà :øîBà¯,àîéà ¥©©©¦¦§¨§©¨©¨¨©©¦¨¥¨
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`oifgeקלד mipya cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

åðéúðùîá øîà÷ éî`ziixa `le dpyn :rnync -ïéèéù éðùá àáä òø÷ ?m` -

.xetzi - azkd jeza oihiy ipya rxwd qpkpe ,dxez xtq ly oeilb rxwzpùìùá
øåôúé ìà.drixid z` wlqi `l` -à÷éúò.drixw `ipbin ,oyi slw -ïöéôà-

.y"lb* oixewy oivtra slwd owezn = ovit` .`wizrk xegy iedéìéî éðäå.xtezc -

ïéãéâáy"icpit** = micxba `l la` ,xetzi -

.frlaóãì ïéá,azkd cbpk cr rxwp m` -

.oihiy ylyn xzei did azka did eli`y

äèéùì äèéù ïéáå`l e` xetzi ,rxwp m` -

.xetziíéúù íéúùdhiy ,zexvw zehiy -

.zeaiz izy za dhiyíéúùefa ylye efa -

i`n ,efa zg`eïëù ìë ?d`yry ,dxykc -

zg` dhiyy ,"dyn xiyi f`"c dxiyk

lk `lnn oi`y ,dxvw zg` dhiye dkex`

.dhiydäúåîë äøéù åàdxiyd azky -

.gix` iab lr gix` zeaizd x`ykíéúù
úçàå ùìù.dxiyk epiid -äðùòé àìù

äáå÷ëxvwe dhnln agx ld`k :dfk -

.yly mizy zg` epiidc ,dlrnlnáðæ-

:dfk zg`e mizy ylyäèéùá õøàä ìò
äðåøçà`l` dpexg` dhiya oi` ,xnelk

.elld zeaiz izyäèéù óåñáeid -

:dfk ,dpexg` dhiyl oiligzn

äèéù úìéçúádhiyl oiligzn eid -

:dfk dpexg`óåñá øîàã ïàîäèéùick -

ik :aizkck rnync ,ux`d lr miny ediy

.mkini jix`i ok - ux`d lr miny deabk

äèéù úìéçúá øîàã ïàîåira ,xnelk -

ikid ik :rnyn ikdc ,minyn ux` iwegx`

.mkini ekix`i ok - ux`n miny `wgxnc

òîù éôìë ãçàî äì êéøëãxg`l -

oini cvl l`ny cvn dltek dazkpy

itlk "cg`"n epiide .zlca dgipdyk

"l`xyi rny" dxeyd y`xy ,"rny"

"cg`"n dltekl ligzde ,"cg` 'ii" dteqe

."rny" cr `ae ltiweñåèñåñëåãslw =

.slwp `lyóã ïéîëcenr oink -

.dxvwe dkex` ,mixtqay
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éîmewn lk iab (` ,hw) zeaezkc `xza wxta wiic `peeb i`d ik Ð 'ek epizpyna xn`w

:iab (a ,hl zay) "dxik" wxtac :dnize .oenc` ixac z` ip` d`ex l`ilnb oax xn`y

ilewn ueg rixknd ixack dkld Ð rixkn cg`e miwleg mipy `ven dz`y mewn lk

`l `ziixaa la` ,oizipzna ilin ipd `ni` :jixt `we ,zeiplhnueg" xn`c oeik :xnel yie !

yxit eli`k ied ,dpyn `idy "zeiplhn ilewn

in" wxtac zellk ipda :dyw edine ."epizpyna"

xi`n iax :xn`wc (a ,en oiaexir) "ede`ivedy

iaxe dcedi iax ,dcedi iaxk dkld Ð dcedi iaxe

jzrc `wlq :opixn` ,iqei iaxk dkld Ð iqei

s` ,`l `ziixaa la` oizipzna ilin ipd `pin`

mzd ip`y `nye !"epizpyna" xn`w `lc ab lr

.iax itn ."mewn lk" xn`w `lcàä`d ovit`c

`la xyk dxez xtqc rnyn Ð ovit` `lc

wxt opixn`c `dn mz epiax dywde .ovit`

lr :dxez xtq iab (a ,hr zay) "oii `ivend"

la` :rnyn ,dxiyk qehqeqkecd lre liebd

ixwin) `l Ð uitr `le ginwe gilnc `xztic

oiazek oi` :opixn` (` ,fi) dheqc ipy wxtae .(xtq

lr `le xiipd lr `le geld lr `l dheq zyxt

lke ,"xtqa" xn`py ,dlibnd lr `l` `xztcd

opixn`ck ,ith xtq `xwpc dxez xtq oky

lr `le xiipd lr `l oiazek oi` :mixteq zkqna

wxta `dc ,qxb `l "wegn" edine !`xztcd

lre xiipd lr :ipzw (a ,hr zay) "oii `ivend"

:dyw cere .wegn ipzw `le ,dleqt zilhnd

?eply mitlwd lr dxez xtq oiazek ep` j`id

oitlwa oiazek ep`y oihib oke ,oivtern mpi` `d

`weec rnyn (` ,hi) oihbc [ipy] wxtae ,eply

lekic ,`l Ð ovit` `l la` oiazek ovit`ca

aiyg eply oewizc :mz epiax yxtne !siicfdl

`de ,siicfdl leki oi`c onw `dc ,rcz .ovit`k

Ð siicfdl leki ovit` `lca oihiba rnync

ly oewiz mda miyer eidy mdly mitlwa epiid

`xwpe siicfdl leki uetir mcewc ,uetir

oiazek mdinia mby rcze .leqte "`xztic"

ipy wxta opixn`ck ,utern epi`y slwa zexhy

,xyk Ð `vtre `ixh ina eazk :(my) oihibc

inewe`l `ki` edine .ovit` `lca dl iwene

.iax itn .xfrl` iaxe dxiqn icra ,inp i` .eazk oilin ina `ny opiyiig iab qxhpewa my yxity enk ,mivtra dil ipwzin `lc ,miayr ly xiipaäàùò`d ,rnyn o`kn Ð dxiyk

xtqa `kd dl `pinwen `dc ,ixiin dxez xtqa Ð efpbi el` ixd adfa zexkf`d azky e` ,eica `ly azky e` ,da `veik dxiyd azky e` ,dxiyk dazk :(a ,bw zay) "dpead" wxta `ipzc

:sqei iax axd uxize !eicae xtqd lr zixey` daezk `dzy cr dlibne ,oeyl lka oiazkp mixtqy `l` dlibnl mixtq oia oi` :`ipz ezligza (a ,ehw zay) "iazk lk" wxtac ,dnize .dxez

x`ya "iazk lk"c `iddcepazkiy cr micid z` `nhn epi`Ð ixar azke ,`xwn eazky mebxze ,mebxz eazky `xwn :`ipz (a ,g) dlibnc `nw wxtac :dyw izk`e .dxez xtq e`lc mixtq

eica la` ,oeyl lka ixyc `d iabl `l` dcedi iaxc dilr ibiltc ogky` `le .eic ira mixtq x`y `nl` ,`id dcedi iaxe mixtq x`ya iy` ax dl iwene .eicae xtqd lr zixey` azka

la` ,ozkldk eazkp `ly it lr s` oze` oilivn zexkf` oda yiy itle ,mda zexwl oiprl `le ,ixiin `weec dwilcd iptn livdl oiprl "iazk lk"c `iddc :yxtl d`xpe !ibiltc ogky` `l

xn`c `ped axl `ziixa jd iywiz :xn`z m`e .`l e` mda zexwil epzip m` dil `irain `l `d la` ,dlvd oiprl mzd `zelb yixc `irac ,rcz .dzkldk daezk `dzy cr Ð dlibn

.`id i`pz :mzd xn`dc ,xnel yie !oda zexwl oipzip oi` xn`c o`nl ,oilivn oi` oeyl lkae mebxz oiaezk eid :(` ,ehw zay) "iazk lk"c `xnb yixaàìùyxity oirk Ð apfk dpyri

.iax itn .mizy mizy zexeyd izy oiay xie` cbpk `le ,mizy zexeya cg`y ,apf `vei cg`e mizy cbpk mizy :mxk iab (` ,ci) `xza `aaa xn`c `d yxtl yi o`k qxhpewaäùåòå
.iax itn .jk xg` melk aezk oi`y it lr s` dhiy seqac "ux`d lr" meyn `nye .zg` dyxt m` ik my oi`e ,miax oeyl hwpc dyw zvw Ð zenezq dizeiyxtéáøxfrl` oa oerny

meyn xfrl` oa oerny iax xn`wc (a ,l) lirl inp ogky`ck ,zenewn x`ya enyn daxd mixac xn`y ,did xi`n iax ly ecinlzc rnyn Ð qehqeqkecd lr dazek did xi`n iax xne`

dcet dy` :xi`n iax meyn xfrl` oa oerny iax xn`wc ,mixg` lyn sqkd `diy calae `xnb (` ,ck) oiyecwc `nw wxta oke .wgnd lr `le xiipd lr `l myd z` oiazek oi` :xi`n iax

xn`wc ,exiag didy rnyn Ð zxnzyn dzidy iptn slwd lr dazek did xi`n :oerny iax xn` :mixtqd lka aezk (a ,hr zay) "oii `ivend" wxtac ,dnize .yneg `la ipy xyrn

mzde qehqeqkec` ipzw `kdc ,izixg` `kxit ikda `vxzine .`gip Ð ded xfrl` oa oerny iax ixzc opixn` ded i`e .mixtqd lka yi xteq zerh `nye !"xi`n iax" xn`w `le "xi`n"

,xfrl` oa oerny iax `ail` i`pz ixz :ipyn ,dizefibn ueg dxkn iab (a ,gr [`nw `aa) "daexn" wxtac ,ok xnel xyt` i` la` ,xi`n iaxc `ail` i`pz ixzc xnel d`xp dide .slw` ipz

s` :inp opiyxtnck ,qehqeqkecd s` :epiid `kd ipzwc qehqeqkecd lrc :uxzl yie .`ziixa jci`a dilr iblti` `cga dilr iblti`c edpdc meyn ,wegcl yi edine .eid ixzc ipyn `le

.iax itn .sicr slw xnle dfefnl sicr qehqeqkec xnlc ,dniz ied slw `le `weec qehqeqkec jenqa xnel dvexy dn itle .xnzync slw` inp oky lke ,zegezt
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øîà .øîà÷ "äðML íB÷î ìk" ?"eðéúðLîa" øîà÷ éî¦¨¨©§¦§¨¥¨¨¤¨¨¨¨©¨©
éðLa àaä òø÷ :áø øîà ìàððç áø øîà àøéòæ áø©§¥¨¨©©£©§¥¨©©¤©©¨¦§¥

ïéhéL¯ìLa ,øBtúéL¯éèeæ äaø déì øîà .øBtúé ìà ¦¦¦§§¨Ÿ©¦§£©¥©¨¦
:àáøc déîMî ézôécî äéîøé éaø øîà éëä ,éLà áøì§©©¦¨¦£©©¦¦§§¨¦¦§¦¦§¥§¨¨

ìLa ïðéøîàc àäøBtúé ìà L¯àlà ïøîà àì ¨§¨§¦©§¨©¦§¨£¨¨¤¨
¯ àú÷éúò àìå ;da ïì úéì àúúãç ìáà ,àú÷éúòa©£¦¨¨£¨©§¨¨¥¨¨§¨£¦¨¨

àúúãç àìå ,Lnî àú÷éúò¯àä àlà ,Lnî àúúãç £¦¨¨©¨§¨©§¨¨©§¨¨©¨¤¨¨
ïéãøâa ìáà ,ïéãéâa éléî éðäå ;ïöéôàc àä ,ïöéôà àìc§¨£¦¨¨©£¦¨§¨¥¦¥§¦¦£¨¦§¨¦
ähéL ïéa ,óãì óc ïéa :àaà øa äãeäé áø éòa .àì̈¨¥©§¨©©¨¥©§©¥¦¨

ìøîà ìàððç áø øîà éøéòæ éaø øîà .e÷éz ?éàî ,ähéL §¦¨©¥¨©©¦§¥¦¨©©£©§¥¨©
íézL íézL dáúkL äæeæî :áø¯:eäì àéòaéà .äøLk ©§¨¤§¨¨§©¦§©¦§¥¨¦©£¨§

ìLå íézLìk :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?eäî ,úçàå L §©¦§¨§©©©£©©©§¨©¦§¨¨
äøéL Bà ,äøéLk dàNò :éáéúéî .äøéLk dàNòL ,ïkL¤¥¤£¨¨§¦¨¥¦¥£¨¨§¦¨¦¨

dúBîk¯!äìeñt¯øîzà .äøBz øôña àéää àéðz ék §¨§¨¦©§¨©¦§¥¤¨¦§©
dì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà :éîð©¦¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨§¦¨
dàNòL äæeæî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa àçà áø øîà̈©©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¤£¨¨

ìLå íézLúçàå L¯,äae÷k äpNòé àlL ãáìáe ,äøLk §©¦§¨§©©§¥¨¦§¨¤Ÿ©£¤¨§¨
"õøàä ìò" :àcñç áø øîà .áðæk äpNòé àlL ãáìáe¦§¨¤Ÿ©£¤¨§¨¨¨©©¦§¨©¨¨¤

¯àkéàå ,ähéL óBña :éøîàc àkéà ;äðBøçà ähéLa§¦¨©£¨¦¨§¨§¦§¦¨§¦¨
¯ ähéL óBña øîàc ïàî .ähéL úlçúa :éøîàcdáâk" §¨§¦¦§¦©¦¨©§¨©§¦¨¦§Ÿ©
ähéL úléçúa øîàc ïàîe ,"õøàä ìò íéîL¯éëéä éë ¨©¦©¨¨¤©§¨©¦§¦©¦¨¦¥¦

áøì déì àðéæç :Baìç éaø øîà .õøàî íéîL à÷çøîc§¦©£¨¨©¦¥¨¤£©©¦¤§¨¥¨¥§©
éøëc àðeääNBòå ,"òîL" étìk "ãçà"î dì C ¨§¨¥¨¥¤¨§©¥§©§¤

:øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,éáéúéî .úBîeúñ äéúBiLøẗ¨¦¤¨§¥¦¥¨©©¦¦§¤¤§¨¨
,óc ïéîk ñBèñBñëBã ìò dáúBk äéä øéàî éaø©¦¥¦¨¨§¨©§§§¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zegpn(oey`x meil)

äðùî

mcew dvnew lqtpy dgpn oica zwqer epiptly dpynd
.`id dxiyk m` ,leqta edexihwde ,edexihwdyõîBwä àîèð¦§¨©¤

Báéø÷äåõévä ,lecb odk ly egvn lryävøîdaxwdd lr xtkne §¦§¦©¦§©¤
dixiiye ,mzaeg ici milrad e`vie ,dxiyk dgpnde ,d`neha

.milk`pm`eàöé,`vei oicn lqtpe ,dxfrd znegl ueg unewd ¨¨
xareävøî õévä ïéà ,Báéø÷äåitl .dleqt dgpnde ,ef daxwd lr §¦§¦¥©¦§©¤

.àöBiä ìò ävøî Bðéàå ,àîhä ìò ävøî õéväL¤©¦§©¤©©¨¥§¥§©¤©©¥

àøîâ

lr `l` dvxn uivd oi`y mrhde oicd xewn z` zx`an `xnbd
:mileqtd x`y lr `le d`nehïðaø eðz,uivd oiprl dxeza xn`p ¨©¨¨

(gl gk zeny)oxd` gvn lr dide' ,,'íéLãwä ïBò úà ïøäà àNðå §¨¨©¥©©£Ÿ§¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
,miycwdn leqtde oerd ly `ynd z` `yep oxd`y ,xnelk
yxtzp `le .mixyke ,leqtd one oerd on miwleqn miycwd e`vnpe

.`yep `ed oer dfi` dxeza:`ziixad zxxanàeä ïBò äæéà éëå§¦¥¤¨
øîàz íà ,àNBðlr dvxny,ìebét ïBòrax`n zg` eyr m`y ¥¦Ÿ©£¦

,enewnl ueg epnn zifk lek`l zpn lr oaxwa zeakrnd zeceard
y ,ok xnel oi` exiykne df oaxw lr dvxn uivdyøîàð øák éøä£¥§¨¤¡©

enewnl ueg ly leqta aixwnd lr(gi f `xwie)Fz` aixwOd'áLçé àì ©©§¦ŸŸ¥¨¥
e .milral dler oaxwd oi`y ok m` x`eane ,'didi lEBR Fløîàz íà ¦¦§¤¦Ÿ©

ea yiy oaxw lr dvxn uivdyøúBð ïBòexizedl zpn lr cary - £¨
.epnfl ueg epnn lek`leøîàð øák éøä(f hi my)lk`i lk`d m`e' £¥§¨¤¡©§¦¥¨Ÿ¥¨¥
`Ed lEBR iWilXd mFIA'äöøé àì.àäy xnel gxkday ixd -Bðéà ©©§¦¦¦Ÿ¥¨¤¨¥

àlà àNBðiy oaxwea yäàîeè ïBòxnel `xaq yie .mcd `nhpy - ¥¤¨£§¨
xeqi`a yiy itl ,d`neh leqt lr `l` dvxn uivd oi`y jk

,lw cv d`neha daxwda dììkî äøzeäLoaxwøeaéö,yiy s`y ¤§¨¦§¨¨§¦
`nhpy xeaiv oaxwa rxi` m` mewn lkn ,d`neha aixwdl xeqi`
s` cigi oaxwa mb jkle .axw oaxwd ,mi`nh mipdkd eidy e` oaxwd
unewd e` mcd `nhpy rxi` m` ,d`neha aixwdl xzid ea oi`y

.oaxwd xiykdl dvxn uivd ,d`neha edeaixwde
:`xnbd dywné÷úîàîéà ,àøéæ éaø dì ódvxn uivdy xn`p - ©§¦¨©¦¥¨¥¨

ea yiy oaxw lr,àöBé ïBòs` ,dxfrd znegl ueg mcd `vi m`y £¥
xazqn df leqta mby .xyk oaxwd edeaixwd m` ,`veia lqtpy

epivn oky ,ea yiy lw cv meyne ,ievix ea lireiy xneløzeäL¤©
`vei leqtBììkîleqt ezvignl ueg `viy oaxwy oicd llkn - ¦§¨

miaixwny zepaxwa ,`ed,äîaaoerabae aepa okynd did xy`ky ©¨¨
oi`y epizpyna exn` recne .ezvignl ueg `veia xeqi` did `l

.`vei oer lr dvxn uivd
:`xnbd zvxznééaà déì øîàoer lr dvxn uivd oi` ,`xif iaxl ¨©¥©©¥

y itl ,`veiàø÷ øîàuivd ievix oipra xacnd df weqta xn`p - ¨©§¨
(gl gk zeny),''ä éðôì íäì ïBöøì'y jkn cenll yie'ä éðôìc ïBò §¨¨¤¦§¥¨§¦§¥

ïéà,la`ïBò,àöBéc,'d iptl epi`yàì. ¦¨§¥Ÿ
:`xnbd dywné÷úîàîéà ,àòléà éaø dì óuivdy xn`p - ©§¦¨©¦¦¨¨¥¨

lr dvxnïBòcia dcear ly,ìàîNzecear oi` oicd xwirny s`y £§Ÿ
didi l`nya eaixwd m` mewn lkn ,oini cia `l` zeyrp zepaxwd

,lw cv epivn df oera mby ,xyk oaxwdíBéa Bììkî øzeäL¤©¦§¨§
,íéøetkä`nei zkqna epipyy itke(.fn)lhep mixetikd meiay ©¦¦

day skd z` ,miycwd ycwa zxehw xihwdl qpkpyk ,lecb odkd
.epinia ,milgbd day dzgnd z`e ,el`nya ,zxehwd

:`xnbd zvxznééaà déì øîàuivdy xnel oi` ,`rli` iaxl ¨©¥©©¥
y itl ,l`ny oer lr dvxnàø÷ øîàxacnd df weqta xn`p - ¨©§¨

uivd ievixa(my zeny)z` oxd` `Upe'ïBòrnyne ,'miWcTd §¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
lr `ed dvxnyBa äéäL ïBò,mewn lkaåéúéçãedxez ezxizde - ¨¤¨¨§¦¦

,xg` mewnac ,íéøetkä íBé é÷etàì`l` ,oerd lr xzid df oi` §©¥©¦¦§
àeä ìàîOa BøéLëämeia lecb odkd zcear xcq xwir `ed jk - ¤§¥©§Ÿ

oer epi`e ,el`nya skd z`e epinia dzgnd z` lhepy mixetikd
.llk

:sqep uexizøîà éMà áø,oer lr dvxn uivdy yxtl oi`y mrhd ©©¦¨©
z` oxd` `Upe' xn`p df weqtay itl ,l`ny,'íéLãwä ïBò §¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦

mdy ,mnvr miycwa yiy leqte oer lr wx dvxn `edy rnyne
,zepaxwdàìålrïéLéã÷nä ïBòmdilre micaerd mipdkd mdy §Ÿ£©©§¦¦

.df oer lr dvxn uivd oi` l`nya ecar m`y ,oinia unewd ycwl
:`xnbd zl`ey,éMà áøì éãéà áøc déøa àîéñ áø déì øîà̈©¥©¦¨§¥§©¦¦§©©¦

àîéàå ,éMà áøì éMà áøc déøa àîéñ áø dì éøîàårecne - §¨§¦¨©¦¨§¥§©©¦§©©¦§¥¨
lr dvxn uivdy xn`p `l,íeî ìòa ïBòyiy oaxw aixwd m`y £©©

lw cv epivn df oera mby ,exiykdl eilr dvxi uivd ,men ea,
,úBôBòa Bììkî øzeäL,oaxwl dleqt men zlra dnday s`y ¤©¦§¨¨

,men lra sera s` xyk serd oaxw mewn lknøî øîàc`ziixaa §¨©©
(.ci dxenz)oicy ,úeøëæå úenzoaxwye ,minz didi oaxwdy jixvy ©§©§

wx `ed ,xkf didi dlerúeøëæå úenz ïéàå .äîäaabdep.úBôBòa ©§¥¨§¥©§©§¨
:`xnbd daiyndéì øîà,éìòElr dvxi uivdy ,ef jzprh lr - ¨©¥¨¤

,men lra oeràø÷ øîàweqta xn`p -(bk ak `xwie)rExU dUe xFWe' ¨©§¨§¨¤¨©
xcplE Fz` dUrY dacp hElwe,'äöøé àìxn`p cere(k ak my)lM' §¨§¨¨©£¤Ÿ§¥¤Ÿ¥¨¤Ÿ

Eaixwz `l mEn FA xW`,'íëì äéäé ïBöøì àì ékdxn`y ixd £¤Ÿ©§¦¦Ÿ§¨¦§¤¨¤
.men lra oerl ievix oi`y yexita dxez

welig yi m`de ,edeaixwde unewd e` mcd `nhp oica dpc `xnbd
:cifnl bbey oiaïðaø eðz,íczepaxwàîèpL,eaixwdl xq`pe ¨©¨¨¨¤¦§¨

xareB÷øæe,ez`neha gafnd iab lrdf did m`,ââBLarci `ly §¨§¥
,dfa xeqi` yiyäöøeädid m` la` .oevxl el dlere xyk oaxwd - §¨

df,ãéæîay exn`e minkg edeqpwäöøeä àì.leqt oaxwde ,el §¥¦Ÿ§¨
:`ziixad dtiqeníéøeîà íéøác änacifnay exn`y df oicy - ©¤§¨¦£¦

`weec `ed leqt oaxwdazepaxwa ìáà ,ãéçézepaxwïéa ,øeaéö §¨¦£¨§¦¥
äöøeä ,ãéæîa ïéa ,ââBLa.xyk oaxwde ,el:cer `ziixad dtiqen §¥¥§¥¦§¨

ae`iany zepaxwíéáëBk ãáBò,`l` ,cifnl bbey oia welig oi` §¥¨¦
ââBLa ïéaeñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéae ,egxk lra -ïBöøa ïéa- ¥§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zegpn(iyiy meil)

,dpyd y`x xg`l yixydy letd mr dpyd y`x iptl yixydy
BaL ïLiä ïîe BaL Lãçä ìò BaL Lãçä ïî øOòîe íøBz àöîðå§¦§¨¥§©¥¦¤¨¨¤©¤¨¨¤¦©¨¨¤

,BaL ïLiä ìòaxir m`y epiidc ,'dlia yi' ixefy oerny iax xaqy ©©¨¨¤
itl xyrnde dnexzd jeza mdipyn yiy mikneq oyide ycgd z`

:`xnbd dgec .oeaygddìò øîzéà àä,ef dkld lr xn`p ixd - ¨¦§©£¨
ïBòîL éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¦§

àúéà íàå ,éøeæL,ixvnd letl `pipg iax zpeek ok` m`e -àeä §¦§¦¦¨

àîéì énðipngp xa l`eny iax xn`' xnel dkixv `xnbd dzid - ©¦¥¨
`ppig xa oiax xn` oke ,ixefy oerny iaxk dkld opgei iax xn`
`iadl `le ,'ixefy oerny iaxk dkld `pipg iax xn` `ler xn`

ixac.`pipg iax ixac `la opgei iax
,àtt áø øîà àlà`id `pipg iax zpeekäcéMà,dciy oic lr - ¤¨¨©©¨¨©¦¨

.jenqa x`eank,øîà ÷çöé øa ïîçð áø`id `pipg iax zpeekïéià ©©§¨©¦§¨¨©©©¦
:`xnbd zx`an .jenqa x`eank ,oii oic lr -,øîà àtt áø©¨¨¨©
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קלה oifge` mipya cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

åðéúðùîá øîà÷ éî`ziixa `le dpyn :rnync -ïéèéù éðùá àáä òø÷ ?m` -

.xetzi - azkd jeza oihiy ipya rxwd qpkpe ,dxez xtq ly oeilb rxwzpùìùá
øåôúé ìà.drixid z` wlqi `l` -à÷éúò.drixw `ipbin ,oyi slw -ïöéôà-

.y"lb* oixewy oivtra slwd owezn = ovit` .`wizrk xegy iedéìéî éðäå.xtezc -

ïéãéâáy"icpit** = micxba `l la` ,xetzi -

.frlaóãì ïéá,azkd cbpk cr rxwp m` -

.oihiy ylyn xzei did azka did eli`y

äèéùì äèéù ïéáå`l e` xetzi ,rxwp m` -

.xetziíéúù íéúùdhiy ,zexvw zehiy -

.zeaiz izy za dhiyíéúùefa ylye efa -

i`n ,efa zg`eïëù ìë ?d`yry ,dxykc -

zg` dhiyy ,"dyn xiyi f`"c dxiyk

lk `lnn oi`y ,dxvw zg` dhiye dkex`

.dhiydäúåîë äøéù åàdxiyd azky -

.gix` iab lr gix` zeaizd x`ykíéúù
úçàå ùìù.dxiyk epiid -äðùòé àìù

äáå÷ëxvwe dhnln agx ld`k :dfk -

.yly mizy zg` epiidc ,dlrnlnáðæ-

:dfk zg`e mizy ylyäèéùá õøàä ìò
äðåøçà`l` dpexg` dhiya oi` ,xnelk

.elld zeaiz izyäèéù óåñáeid -

:dfk ,dpexg` dhiyl oiligzn

äèéù úìéçúádhiyl oiligzn eid -

:dfk dpexg`óåñá øîàã ïàîäèéùick -

ik :aizkck rnync ,ux`d lr miny ediy

.mkini jix`i ok - ux`d lr miny deabk

äèéù úìéçúá øîàã ïàîåira ,xnelk -

ikid ik :rnyn ikdc ,minyn ux` iwegx`

.mkini ekix`i ok - ux`n miny `wgxnc

òîù éôìë ãçàî äì êéøëãxg`l -

oini cvl l`ny cvn dltek dazkpy

itlk "cg`"n epiide .zlca dgipdyk

"l`xyi rny" dxeyd y`xy ,"rny"

"cg`"n dltekl ligzde ,"cg` 'ii" dteqe

."rny" cr `ae ltiweñåèñåñëåãslw =

.slwp `lyóã ïéîëcenr oink -

.dxvwe dkex` ,mixtqay
éúøîà
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éîmewn lk iab (` ,hw) zeaezkc `xza wxta wiic `peeb i`d ik Ð 'ek epizpyna xn`w

:iab (a ,hl zay) "dxik" wxtac :dnize .oenc` ixac z` ip` d`ex l`ilnb oax xn`y

ilewn ueg rixknd ixack dkld Ð rixkn cg`e miwleg mipy `ven dz`y mewn lk

`l `ziixaa la` ,oizipzna ilin ipd `ni` :jixt `we ,zeiplhnueg" xn`c oeik :xnel yie !

yxit eli`k ied ,dpyn `idy "zeiplhn ilewn

in" wxtac zellk ipda :dyw edine ."epizpyna"

xi`n iax :xn`wc (a ,en oiaexir) "ede`ivedy

iaxe dcedi iax ,dcedi iaxk dkld Ð dcedi iaxe

jzrc `wlq :opixn` ,iqei iaxk dkld Ð iqei

s` ,`l `ziixaa la` oizipzna ilin ipd `pin`

mzd ip`y `nye !"epizpyna" xn`w `lc ab lr

.iax itn ."mewn lk" xn`w `lcàä`d ovit`c

`la xyk dxez xtqc rnyn Ð ovit` `lc

wxt opixn`c `dn mz epiax dywde .ovit`

lr :dxez xtq iab (a ,hr zay) "oii `ivend"

la` :rnyn ,dxiyk qehqeqkecd lre liebd

ixwin) `l Ð uitr `le ginwe gilnc `xztic

oiazek oi` :opixn` (` ,fi) dheqc ipy wxtae .(xtq

lr `le xiipd lr `le geld lr `l dheq zyxt

lke ,"xtqa" xn`py ,dlibnd lr `l` `xztcd

opixn`ck ,ith xtq `xwpc dxez xtq oky

lr `le xiipd lr `l oiazek oi` :mixteq zkqna

wxta `dc ,qxb `l "wegn" edine !`xztcd

lre xiipd lr :ipzw (a ,hr zay) "oii `ivend"

:dyw cere .wegn ipzw `le ,dleqt zilhnd

?eply mitlwd lr dxez xtq oiazek ep` j`id

oitlwa oiazek ep`y oihib oke ,oivtern mpi` `d

`weec rnyn (` ,hi) oihbc [ipy] wxtae ,eply

lekic ,`l Ð ovit` `l la` oiazek ovit`ca

aiyg eply oewizc :mz epiax yxtne !siicfdl

`de ,siicfdl leki oi`c onw `dc ,rcz .ovit`k

Ð siicfdl leki ovit` `lca oihiba rnync

ly oewiz mda miyer eidy mdly mitlwa epiid

`xwpe siicfdl leki uetir mcewc ,uetir

oiazek mdinia mby rcze .leqte "`xztic"

ipy wxta opixn`ck ,utern epi`y slwa zexhy

,xyk Ð `vtre `ixh ina eazk :(my) oihibc

inewe`l `ki` edine .ovit` `lca dl iwene

.iax itn .xfrl` iaxe dxiqn icra ,inp i` .eazk oilin ina `ny opiyiig iab qxhpewa my yxity enk ,mivtra dil ipwzin `lc ,miayr ly xiipaäàùò`d ,rnyn o`kn Ð dxiyk

xtqa `kd dl `pinwen `dc ,ixiin dxez xtqa Ð efpbi el` ixd adfa zexkf`d azky e` ,eica `ly azky e` ,da `veik dxiyd azky e` ,dxiyk dazk :(a ,bw zay) "dpead" wxta `ipzc

:sqei iax axd uxize !eicae xtqd lr zixey` daezk `dzy cr dlibne ,oeyl lka oiazkp mixtqy `l` dlibnl mixtq oia oi` :`ipz ezligza (a ,ehw zay) "iazk lk" wxtac ,dnize .dxez

x`ya "iazk lk"c `iddcepazkiy cr micid z` `nhn epi`Ð ixar azke ,`xwn eazky mebxze ,mebxz eazky `xwn :`ipz (a ,g) dlibnc `nw wxtac :dyw izk`e .dxez xtq e`lc mixtq

eica la` ,oeyl lka ixyc `d iabl `l` dcedi iaxc dilr ibiltc ogky` `le .eic ira mixtq x`y `nl` ,`id dcedi iaxe mixtq x`ya iy` ax dl iwene .eicae xtqd lr zixey` azka

la` ,ozkldk eazkp `ly it lr s` oze` oilivn zexkf` oda yiy itle ,mda zexwl oiprl `le ,ixiin `weec dwilcd iptn livdl oiprl "iazk lk"c `iddc :yxtl d`xpe !ibiltc ogky` `l

xn`c `ped axl `ziixa jd iywiz :xn`z m`e .`l e` mda zexwil epzip m` dil `irain `l `d la` ,dlvd oiprl mzd `zelb yixc `irac ,rcz .dzkldk daezk `dzy cr Ð dlibn

.`id i`pz :mzd xn`dc ,xnel yie !oda zexwl oipzip oi` xn`c o`nl ,oilivn oi` oeyl lkae mebxz oiaezk eid :(` ,ehw zay) "iazk lk"c `xnb yixaàìùyxity oirk Ð apfk dpyri

.iax itn .mizy mizy zexeyd izy oiay xie` cbpk `le ,mizy zexeya cg`y ,apf `vei cg`e mizy cbpk mizy :mxk iab (` ,ci) `xza `aaa xn`c `d yxtl yi o`k qxhpewaäùåòå
.iax itn .jk xg` melk aezk oi`y it lr s` dhiy seqac "ux`d lr" meyn `nye .zg` dyxt m` ik my oi`e ,miax oeyl hwpc dyw zvw Ð zenezq dizeiyxtéáøxfrl` oa oerny

meyn xfrl` oa oerny iax xn`wc (a ,l) lirl inp ogky`ck ,zenewn x`ya enyn daxd mixac xn`y ,did xi`n iax ly ecinlzc rnyn Ð qehqeqkecd lr dazek did xi`n iax xne`

dcet dy` :xi`n iax meyn xfrl` oa oerny iax xn`wc ,mixg` lyn sqkd `diy calae `xnb (` ,ck) oiyecwc `nw wxta oke .wgnd lr `le xiipd lr `l myd z` oiazek oi` :xi`n iax

xn`wc ,exiag didy rnyn Ð zxnzyn dzidy iptn slwd lr dazek did xi`n :oerny iax xn` :mixtqd lka aezk (a ,hr zay) "oii `ivend" wxtac ,dnize .yneg `la ipy xyrn

mzde qehqeqkec` ipzw `kdc ,izixg` `kxit ikda `vxzine .`gip Ð ded xfrl` oa oerny iax ixzc opixn` ded i`e .mixtqd lka yi xteq zerh `nye !"xi`n iax" xn`w `le "xi`n"

,xfrl` oa oerny iax `ail` i`pz ixz :ipyn ,dizefibn ueg dxkn iab (a ,gr [`nw `aa) "daexn" wxtac ,ok xnel xyt` i` la` ,xi`n iaxc `ail` i`pz ixzc xnel d`xp dide .slw` ipz

s` :inp opiyxtnck ,qehqeqkecd s` :epiid `kd ipzwc qehqeqkecd lrc :uxzl yie .`ziixa jci`a dilr iblti` `cga dilr iblti`c edpdc meyn ,wegcl yi edine .eid ixzc ipyn `le

.iax itn .sicr slw xnle dfefnl sicr qehqeqkec xnlc ,dniz ied slw `le `weec qehqeqkec jenqa xnel dvexy dn itle .xnzync slw` inp oky lke ,zegezt
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øîà .øîà÷ "äðML íB÷î ìk" ?"eðéúðLîa" øîà÷ éî¦¨¨©§¦§¨¥¨¨¤¨¨¨¨©¨©
éðLa àaä òø÷ :áø øîà ìàððç áø øîà àøéòæ áø©§¥¨¨©©£©§¥¨©©¤©©¨¦§¥

ïéhéL¯ìLa ,øBtúéL¯éèeæ äaø déì øîà .øBtúé ìà ¦¦¦§§¨Ÿ©¦§£©¥©¨¦
:àáøc déîMî ézôécî äéîøé éaø øîà éëä ,éLà áøì§©©¦¨¦£©©¦¦§§¨¦¦§¦¦§¥§¨¨

ìLa ïðéøîàc àäøBtúé ìà L¯àlà ïøîà àì ¨§¨§¦©§¨©¦§¨£¨¨¤¨
¯ àú÷éúò àìå ;da ïì úéì àúúãç ìáà ,àú÷éúòa©£¦¨¨£¨©§¨¨¥¨¨§¨£¦¨¨

àúúãç àìå ,Lnî àú÷éúò¯àä àlà ,Lnî àúúãç £¦¨¨©¨§¨©§¨¨©§¨¨©¨¤¨¨
ïéãøâa ìáà ,ïéãéâa éléî éðäå ;ïöéôàc àä ,ïöéôà àìc§¨£¦¨¨©£¦¨§¨¥¦¥§¦¦£¨¦§¨¦
ähéL ïéa ,óãì óc ïéa :àaà øa äãeäé áø éòa .àì̈¨¥©§¨©©¨¥©§©¥¦¨

ìøîà ìàððç áø øîà éøéòæ éaø øîà .e÷éz ?éàî ,ähéL §¦¨©¥¨©©¦§¥¦¨©©£©§¥¨©
íézL íézL dáúkL äæeæî :áø¯:eäì àéòaéà .äøLk ©§¨¤§¨¨§©¦§©¦§¥¨¦©£¨§

ìLå íézLìk :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?eäî ,úçàå L §©¦§¨§©©©£©©©§¨©¦§¨¨
äøéL Bà ,äøéLk dàNò :éáéúéî .äøéLk dàNòL ,ïkL¤¥¤£¨¨§¦¨¥¦¥£¨¨§¦¨¦¨

dúBîk¯!äìeñt¯øîzà .äøBz øôña àéää àéðz ék §¨§¨¦©§¨©¦§¥¤¨¦§©
dì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà :éîð©¦¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨§¦¨
dàNòL äæeæî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa àçà áø øîà̈©©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¤£¨¨

ìLå íézLúçàå L¯,äae÷k äpNòé àlL ãáìáe ,äøLk §©¦§¨§©©§¥¨¦§¨¤Ÿ©£¤¨§¨
"õøàä ìò" :àcñç áø øîà .áðæk äpNòé àlL ãáìáe¦§¨¤Ÿ©£¤¨§¨¨¨©©¦§¨©¨¨¤

¯àkéàå ,ähéL óBña :éøîàc àkéà ;äðBøçà ähéLa§¦¨©£¨¦¨§¨§¦§¦¨§¦¨
¯ ähéL óBña øîàc ïàî .ähéL úlçúa :éøîàcdáâk" §¨§¦¦§¦©¦¨©§¨©§¦¨¦§Ÿ©
ähéL úléçúa øîàc ïàîe ,"õøàä ìò íéîL¯éëéä éë ¨©¦©¨¨¤©§¨©¦§¦©¦¨¦¥¦

áøì déì àðéæç :Baìç éaø øîà .õøàî íéîL à÷çøîc§¦©£¨¨©¦¥¨¤£©©¦¤§¨¥¨¥§©
éøëc àðeääNBòå ,"òîL" étìk "ãçà"î dì C ¨§¨¥¨¥¤¨§©¥§©§¤

:øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,éáéúéî .úBîeúñ äéúBiLøẗ¨¦¤¨§¥¦¥¨©©¦¦§¤¤§¨¨
,óc ïéîk ñBèñBñëBã ìò dáúBk äéä øéàî éaø©¦¥¦¨¨§¨©§§§¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zegpn(oey`x meil)

äðùî

mcew dvnew lqtpy dgpn oica zwqer epiptly dpynd
.`id dxiyk m` ,leqta edexihwde ,edexihwdyõîBwä àîèð¦§¨©¤

Báéø÷äåõévä ,lecb odk ly egvn lryävøîdaxwdd lr xtkne §¦§¦©¦§©¤
dixiiye ,mzaeg ici milrad e`vie ,dxiyk dgpnde ,d`neha

.milk`pm`eàöé,`vei oicn lqtpe ,dxfrd znegl ueg unewd ¨¨
xareävøî õévä ïéà ,Báéø÷äåitl .dleqt dgpnde ,ef daxwd lr §¦§¦¥©¦§©¤

.àöBiä ìò ävøî Bðéàå ,àîhä ìò ävøî õéväL¤©¦§©¤©©¨¥§¥§©¤©©¥

àøîâ

lr `l` dvxn uivd oi`y mrhde oicd xewn z` zx`an `xnbd
:mileqtd x`y lr `le d`nehïðaø eðz,uivd oiprl dxeza xn`p ¨©¨¨

(gl gk zeny)oxd` gvn lr dide' ,,'íéLãwä ïBò úà ïøäà àNðå §¨¨©¥©©£Ÿ§¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
,miycwdn leqtde oerd ly `ynd z` `yep oxd`y ,xnelk
yxtzp `le .mixyke ,leqtd one oerd on miwleqn miycwd e`vnpe

.`yep `ed oer dfi` dxeza:`ziixad zxxanàeä ïBò äæéà éëå§¦¥¤¨
øîàz íà ,àNBðlr dvxny,ìebét ïBòrax`n zg` eyr m`y ¥¦Ÿ©£¦

,enewnl ueg epnn zifk lek`l zpn lr oaxwa zeakrnd zeceard
y ,ok xnel oi` exiykne df oaxw lr dvxn uivdyøîàð øák éøä£¥§¨¤¡©

enewnl ueg ly leqta aixwnd lr(gi f `xwie)Fz` aixwOd'áLçé àì ©©§¦ŸŸ¥¨¥
e .milral dler oaxwd oi`y ok m` x`eane ,'didi lEBR Fløîàz íà ¦¦§¤¦Ÿ©

ea yiy oaxw lr dvxn uivdyøúBð ïBòexizedl zpn lr cary - £¨
.epnfl ueg epnn lek`leøîàð øák éøä(f hi my)lk`i lk`d m`e' £¥§¨¤¡©§¦¥¨Ÿ¥¨¥
`Ed lEBR iWilXd mFIA'äöøé àì.àäy xnel gxkday ixd -Bðéà ©©§¦¦¦Ÿ¥¨¤¨¥

àlà àNBðiy oaxwea yäàîeè ïBòxnel `xaq yie .mcd `nhpy - ¥¤¨£§¨
xeqi`a yiy itl ,d`neh leqt lr `l` dvxn uivd oi`y jk

,lw cv d`neha daxwda dììkî äøzeäLoaxwøeaéö,yiy s`y ¤§¨¦§¨¨§¦
`nhpy xeaiv oaxwa rxi` m` mewn lkn ,d`neha aixwdl xeqi`
s` cigi oaxwa mb jkle .axw oaxwd ,mi`nh mipdkd eidy e` oaxwd
unewd e` mcd `nhpy rxi` m` ,d`neha aixwdl xzid ea oi`y

.oaxwd xiykdl dvxn uivd ,d`neha edeaixwde
:`xnbd dywné÷úîàîéà ,àøéæ éaø dì ódvxn uivdy xn`p - ©§¦¨©¦¥¨¥¨

ea yiy oaxw lr,àöBé ïBòs` ,dxfrd znegl ueg mcd `vi m`y £¥
xazqn df leqta mby .xyk oaxwd edeaixwd m` ,`veia lqtpy

epivn oky ,ea yiy lw cv meyne ,ievix ea lireiy xneløzeäL¤©
`vei leqtBììkîleqt ezvignl ueg `viy oaxwy oicd llkn - ¦§¨

miaixwny zepaxwa ,`ed,äîaaoerabae aepa okynd did xy`ky ©¨¨
oi`y epizpyna exn` recne .ezvignl ueg `veia xeqi` did `l

.`vei oer lr dvxn uivd
:`xnbd zvxznééaà déì øîàoer lr dvxn uivd oi` ,`xif iaxl ¨©¥©©¥

y itl ,`veiàø÷ øîàuivd ievix oipra xacnd df weqta xn`p - ¨©§¨
(gl gk zeny),''ä éðôì íäì ïBöøì'y jkn cenll yie'ä éðôìc ïBò §¨¨¤¦§¥¨§¦§¥

ïéà,la`ïBò,àöBéc,'d iptl epi`yàì. ¦¨§¥Ÿ
:`xnbd dywné÷úîàîéà ,àòléà éaø dì óuivdy xn`p - ©§¦¨©¦¦¨¨¥¨

lr dvxnïBòcia dcear ly,ìàîNzecear oi` oicd xwirny s`y £§Ÿ
didi l`nya eaixwd m` mewn lkn ,oini cia `l` zeyrp zepaxwd

,lw cv epivn df oera mby ,xyk oaxwdíBéa Bììkî øzeäL¤©¦§¨§
,íéøetkä`nei zkqna epipyy itke(.fn)lhep mixetikd meiay ©¦¦

day skd z` ,miycwd ycwa zxehw xihwdl qpkpyk ,lecb odkd
.epinia ,milgbd day dzgnd z`e ,el`nya ,zxehwd

:`xnbd zvxznééaà déì øîàuivdy xnel oi` ,`rli` iaxl ¨©¥©©¥
y itl ,l`ny oer lr dvxnàø÷ øîàxacnd df weqta xn`p - ¨©§¨

uivd ievixa(my zeny)z` oxd` `Upe'ïBòrnyne ,'miWcTd §¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
lr `ed dvxnyBa äéäL ïBò,mewn lkaåéúéçãedxez ezxizde - ¨¤¨¨§¦¦

,xg` mewnac ,íéøetkä íBé é÷etàì`l` ,oerd lr xzid df oi` §©¥©¦¦§
àeä ìàîOa BøéLëämeia lecb odkd zcear xcq xwir `ed jk - ¤§¥©§Ÿ

oer epi`e ,el`nya skd z`e epinia dzgnd z` lhepy mixetikd
.llk

:sqep uexizøîà éMà áø,oer lr dvxn uivdy yxtl oi`y mrhd ©©¦¨©
z` oxd` `Upe' xn`p df weqtay itl ,l`ny,'íéLãwä ïBò §¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦

mdy ,mnvr miycwa yiy leqte oer lr wx dvxn `edy rnyne
,zepaxwdàìålrïéLéã÷nä ïBòmdilre micaerd mipdkd mdy §Ÿ£©©§¦¦

.df oer lr dvxn uivd oi` l`nya ecar m`y ,oinia unewd ycwl
:`xnbd zl`ey,éMà áøì éãéà áøc déøa àîéñ áø déì øîà̈©¥©¦¨§¥§©¦¦§©©¦

àîéàå ,éMà áøì éMà áøc déøa àîéñ áø dì éøîàårecne - §¨§¦¨©¦¨§¥§©©¦§©©¦§¥¨
lr dvxn uivdy xn`p `l,íeî ìòa ïBòyiy oaxw aixwd m`y £©©

lw cv epivn df oera mby ,exiykdl eilr dvxi uivd ,men ea,
,úBôBòa Bììkî øzeäL,oaxwl dleqt men zlra dnday s`y ¤©¦§¨¨

,men lra sera s` xyk serd oaxw mewn lknøî øîàc`ziixaa §¨©©
(.ci dxenz)oicy ,úeøëæå úenzoaxwye ,minz didi oaxwdy jixvy ©§©§

wx `ed ,xkf didi dlerúeøëæå úenz ïéàå .äîäaabdep.úBôBòa ©§¥¨§¥©§©§¨
:`xnbd daiyndéì øîà,éìòElr dvxi uivdy ,ef jzprh lr - ¨©¥¨¤

,men lra oeràø÷ øîàweqta xn`p -(bk ak `xwie)rExU dUe xFWe' ¨©§¨§¨¤¨©
xcplE Fz` dUrY dacp hElwe,'äöøé àìxn`p cere(k ak my)lM' §¨§¨¨©£¤Ÿ§¥¤Ÿ¥¨¤Ÿ

Eaixwz `l mEn FA xW`,'íëì äéäé ïBöøì àì ékdxn`y ixd £¤Ÿ©§¦¦Ÿ§¨¦§¤¨¤
.men lra oerl ievix oi`y yexita dxez

welig yi m`de ,edeaixwde unewd e` mcd `nhp oica dpc `xnbd
:cifnl bbey oiaïðaø eðz,íczepaxwàîèpL,eaixwdl xq`pe ¨©¨¨¨¤¦§¨

xareB÷øæe,ez`neha gafnd iab lrdf did m`,ââBLarci `ly §¨§¥
,dfa xeqi` yiyäöøeädid m` la` .oevxl el dlere xyk oaxwd - §¨

df,ãéæîay exn`e minkg edeqpwäöøeä àì.leqt oaxwde ,el §¥¦Ÿ§¨
:`ziixad dtiqeníéøeîà íéøác änacifnay exn`y df oicy - ©¤§¨¦£¦

`weec `ed leqt oaxwdazepaxwa ìáà ,ãéçézepaxwïéa ,øeaéö §¨¦£¨§¦¥
äöøeä ,ãéæîa ïéa ,ââBLa.xyk oaxwde ,el:cer `ziixad dtiqen §¥¥§¥¦§¨

ae`iany zepaxwíéáëBk ãáBò,`l` ,cifnl bbey oia welig oi` §¥¨¦
ââBLa ïéaeñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéae ,egxk lra -ïBöøa ïéa- ¥§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zegpn(iyiy meil)

,dpyd y`x xg`l yixydy letd mr dpyd y`x iptl yixydy
BaL ïLiä ïîe BaL Lãçä ìò BaL Lãçä ïî øOòîe íøBz àöîðå§¦§¨¥§©¥¦¤¨¨¤©¤¨¨¤¦©¨¨¤

,BaL ïLiä ìòaxir m`y epiidc ,'dlia yi' ixefy oerny iax xaqy ©©¨¨¤
itl xyrnde dnexzd jeza mdipyn yiy mikneq oyide ycgd z`

:`xnbd dgec .oeaygddìò øîzéà àä,ef dkld lr xn`p ixd - ¨¦§©£¨
ïBòîL éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¦§

àúéà íàå ,éøeæL,ixvnd letl `pipg iax zpeek ok` m`e -àeä §¦§¦¦¨

àîéì énðipngp xa l`eny iax xn`' xnel dkixv `xnbd dzid - ©¦¥¨
`ppig xa oiax xn` oke ,ixefy oerny iaxk dkld opgei iax xn`
`iadl `le ,'ixefy oerny iaxk dkld `pipg iax xn` `ler xn`

ixac.`pipg iax ixac `la opgei iax
,àtt áø øîà àlà`id `pipg iax zpeekäcéMà,dciy oic lr - ¤¨¨©©¨¨©¦¨

.jenqa x`eank,øîà ÷çöé øa ïîçð áø`id `pipg iax zpeekïéià ©©§¨©¦§¨¨©©©¦
:`xnbd zx`an .jenqa x`eank ,oii oic lr -,øîà àtt áø©¨¨¨©
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קלו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zegpn(ipy meil)

àøîâ

:dpey`xd drcd ,oerny iax zhiya zerc dnk d`ian `xnbd
ïBòîL éaøc àîòè éàî ,àéiç éaøc déøa äãeäé éaø øîàxaeqy ¨©©¦§¨§¥§©¦¦¨©©£¨§©¦¦§

,dxiyk dgpnd zxy ilka unewd z` ozp `l m`yàø÷ øîàmy) ¨©§¨
(i eiX`n Dz` iYzp mwlg ung dt`z `l'àéä íéLã÷ Lã÷ Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨¨©¦Ÿ¨¥¦¨Ÿ¤¨¨¦¦

,'íLàëå úàhçkepcnle ,my`le z`hgl dgpnd z` aezkd yiwd ©©¨§¨¨¨
m`y ,dfndãáBòì àaunewd zecear z` zeyrl `a m` -ãia ¨§§¨©¨

,zxy ilka `lek ,ïéîia dãáBò ,(úàhçk)oaxwúàhçwxfp ency ©©¨§¨©¨¦§©¨
.zxy ilka `le oini rav`a

z` gipdl dvxi m`y epcnl ,my`l mb dgpn yiwd weqtdy dfne
dgpndéìkal lkeidãáBòz` wifgn xy`k dzcear zeyrl - ©§¦§¨
ilkd,íLàk ìàîOazwixf oerny iax zrcly ,my` enk ,xnelk ©§Ÿ¨¨¨

dywedy dgpnd mb jk ,odkd ly el`ny cia feg`d ,ilka enc
.el`nya gafnd iab lr ewxfle ilka unewd gipdl leki my`l

:oerny iax zhiya dipy drc `xnbd d`ianøîà éàpé éaøå§©¦©©¨©
n `ed ilk jixv oi`y oerny iax ly enrhyî BöîwL ïåékjezéìk ¥¨¤§¨¦§¦

eäìòî úøLgafnd iab lrBðééîäa eléôà Bøéè÷îe,[ehpa`a±] ¨¥©£¥©§¦£¦§¤§¨
Nøç ìL äãé÷îa eléôàåqxg ly ck -. ©£¦¦§¥¨¤¤¤

:oerny iax zhiya ziyily drc `xnbd d`ian÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨
íéãBî ìkä ,øîà[oerny iax mb-]Lecé÷ ïeòhL õîBwailka ¨©©Ÿ¦©¤¤¨¦

,unwpy xg`l zxyilk eyciwy xg`ly ,oerny iax xaeqy `l`
.gafnd iab lr exihwdle ecia ezgwl leki zxy

:`iig iaxc dixa dcedi iax lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
`ziixaa(g"d `"t migafc `ztqez),íéöòå íéøáàå íéáìç øè÷äly ¤§¥£¨¦§¥¨¦§¥¦
dkxrnïìòäLgafnlìàîOa ïéáe ïéîia ïéa éìka ïéa ãia ïéa ¤¤¡¨¥©¨¥©§¦¥©¨¦¥©§Ÿ

ïìòäL äðBáläå úøBèwäå õîBwä ,ïéøLkgafnlïéa ãia ïéa §¥¦©¤§©§¤§©§¨¤¤¡¨¥©¨¥
,ïéøLk ìàîOa ïéa ïéîia ïéa éìkaodkd i`yxy x`ean ixd ©§¦¥©¨¦¥©§Ÿ§¥¦

,l`nya oiae oinia oia cia unewd xihwdleàúáeéz`kxit ± §§¨
lcixaàéiç éaøc déøa äãeäé éaøxihwn cia xihwnyky xaeqy ¦©¦§¨§¥§©¦¦¨

iax zrcl gxkda ,cia unew zxhwd dxiyknd ef `ziixae ,oinia wx
.zxy ilk `ll xyk unew xaeqy ,zipyp oerny

:`xnbd zvxznïéããöì ,àéiç éaøc déøa äãeäé éaø Cì øîà̈©¨©¦§¨§¥§©¦¦¨¦§¨¦
,éðz÷oi` ,'l`nya oia oinia oia' `ziixaa dpypy dn xnelk ¨¨¥

m`y `l` ,l`nya oiae oinia oia unewd z` feg`l i`yxy eyexit
unewd z` feg`l `a,ãiaelhil el yiïéîiaefg`l `a m`e ,`weec ©¨©¨¦

,éìkaelhil i`yxïéîia ïéae,ìàîOa ïéádcedi iaxk `ed dfe ©§¦¥©¨¦¥©§Ÿ
,ilka dcaerl `a m`e ,oinia elhi cia dcaerl `a m`y ,xaeqy

.l`nya oiae oinia oia elhi
z` ycwl jixv oerny iaxl s`y xaeqy ongp ax lr dywn `xnbd

:zxy ilka unewdòîL àz,`ziixaa epipy .ongp ax ixack `ly ¨§©
÷î àlL BöîjezBLcé÷å ,úøL éìkepzp evnwy xg`l -àlL §¨¤Ÿ¦§¦¨¥§¦§¤Ÿ

å ,úøL éìëajkBìòä,gafnd iab lr,úøL éìëa àlL Bøéè÷äå §§¦¨¥§¤¡§¦§¦¤Ÿ§§¦¨¥
ìeñt.leqt ycwzp `ly unewe ,unewd ycwzp `ly iptn ,unewd ¨

ïéøéLëî ïBòîL éaøå øæòìà éaøunewd z`ïzîajezldéìk ©¦¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦§©©§¦
oerny iaxl mby xn`y ongp ax lr dywe ,zxy ilk epi`y elit`e

.`weec 'zxy ilk' jeza unew yeciw jixv
jixv oi`y 'ilk ozna' `ziixad ixaca yxtz l` :`xnbd zvxzn

jk `l` ,zxy ilkàîéàoi` izni`n ,`ziixad ixaca qexbz ± ¥¨
,zxy ilka jxevêìéàå éìk ïznî±ilka unewd ozipy xg`l ¦©©§¦§¥©

ekiledl leki `l` ,zxy ilk oerh epi` aey ,ycwzpe zxy
zxy ilk jixvn oerny iax mb mlerle .zxy ilka `ly exihwdle

.unewd z` ycwl
:ongp ax lr `iyew cer dywn `xnbdòîL àzaxk `ly di`x ¨§©

.zxy ilka unewd z` ycwl jixvn oerny iax mby xn`y ongp
,`ziixaa epipy,íéøîBà íéîëçåznxddõîB÷dgpnd onïeòè ©£¨¦§¦¤¨

î BöîB÷ ,ãöék .úøL éìkjez,úøL éìëa BLc÷îe ,úøL éìk §¦¨¥¥©§¦§¦¨¥§©§§§¦¨¥
.úøL éìëa Bøéè÷îe Bìòîeeî BöîwL ïåék øîBà ïBòîL éaøjez ©£©§¦¦§¦¨¥©¦¦§¥¥¨¤§¨¦

Bìòî ,úøL éìkgafnlBiãå úøL éìëa àlL Bøéè÷îeunewd - §¦¨¥©£©§¦¤Ÿ¦§¦¨¥§©
oerny iax zrcly `ziixaa x`eane .xyk gafnd iab lr xhwedy
xn`y ongp ax lr dywe ,zxy ilka unewd z` ycwl jxev oi`

.eycwl jixvy
,oerny iax zrca `ziixad ixac z` yxtz l` :`xnbd zvxzn

jk `l` ,eycwl zxy ilka unewd z` ozil jixv oi`yàîéà¥¨
,[qexbz±]BLc÷å BöîwL ïåékepzpy ici lrajezúøL éìëepi` ¥¨¤§¨§¦§§§¦¨¥

`l` ,zxy ilk cer oerhBøéè÷îe Bìòîzxy ilk `ll.Biãå ©£©§¦§©
:ongp ax lr `iyew cer d`ian `xnbdòîL àzaxk `ly di`x ¨§©

,`ziixaa epipy .ongpBðéîéa õî÷,zxy ilka ozp `leïúðå ¨©§§¦§¨©
,Bðéîéì øéæçé ,BìàîNazeceard x`y mb oinia unwy zeidy §§Ÿ©£¦§§¦

ozpy xg`l m` la` .oinia zeyridl zekixvBìàîNa§§Ÿ
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zegpn(iriax meil)

økk,m` mle`.økk äàa dðéà ,áäæ äàa dðéàdyrna xn`p cer ¦¨¥¨¨¨¨¨¥¨¨¨¦¨
dxepnd(`l dk my)dxFpOd dUriY dWwn xFdh adf zxpn ziUre'§¨¦¨§Ÿ©¨¨¨¦§¨¥¨¤©§¨

Dpwe Dkxiäéçøôe äéøBzôk äéòéáb,`ziixad zyxece ,'Eidi dPOn §¥¨§¨¨§¦¤¨©§¤¨§¨¤¨¦¤¨¦§
m`y,íéçøôe íéøBzôk íéòéáb äàa ,áäæ äàam` mle`dðéà ¨¨¨¨¨¨§¦¦©§¦§¨¦¥¨

.íéçøôe íéøBzôk íéòéáb äàa dðéà ,áäæ äàa,`ziixadn gkene ¨¨¨¨¥¨¨¨§¦¦©§¦§¨¦
.dxiyk zekzn ipin x`yn dxepny

:`xnbd zl`eyénð àîéàåm`y mb df weqtn cnle xen` -äàa §¥¨©¦¨¨
,íéð÷ äàa ,áäæm` mle`,íéð÷ äàa dðéà ,áäæ äàa dðéàixdy ¨¨¨¨¨¦¥¨¨¨¨¨¥¨¨¨¨¦

:`xnbd daiyn .mipw mr dzeyrl ieeivd mb xn`p df weqtaàeää©
`l` 'dxepn' z`xwp dpi` ,mipw diciva oi`y dxepn -'èBît'- ¨

dphw dxepnéøwéî.z`xwp `id - ¦§¥
xkfpd 'dywn' 'dywn' zyxc oiprl zetqep zeziixa d`ian `xnbd

dxeza xn`p :lirl(c g xacna),'áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå'§¤©£¥©§Ÿ̈¦§¨¨¨
m`y ,`ziixad zyxece,äL÷î äàa ,áäæ äàadkizgn xnelk ¨¨¨¨¨¨¦§¨

m` mle` ,zg`äL÷î äàa dðéà ,áäæ äàa dðéà. ¥¨¨¨¨¨¥¨¨¨¦§¨
adf dywn dxepnd dyrn dfe'] 'dywn' aey xn`p df weqt jynda

'`id dywn dgxt cr dkxi cr(my):`xnbd zl`ey .['äL÷î'¦§¨

àúà éàîì àôéñcdaiyn .xzein `ed ixdy ,`a `ed dnl - §¥¨§©£¨
:`xnbd,úBøöBöç éèeòîì,zexiyk ,zekizg dnkn eyrp m`y §©¥£§

úBøöBöç ,àéðúczaxwd zrya ycwnd ziaa oda mirwez eidy §©§¨£§
,zepaxwdúLòä ïî íéàa eéädilr dkny dnily zg` dkizgn ± ¨¨¦¦¨¤¤

,dxvevg zxeva ziidp `idy cr qpxewae.óñkä ïîïî íàNò ¦©¤¤£¨¨¦
úBàèeøbä,xeay sqk zekizgn -,úBëzî éðéî øàMî ,íéøLk ©§¨§¥¦¦§¨¦¥©¨
.íéìeñt.zakrn dpi` dywnn oziiyry ixd §¦

:`xnbd dywnàðL éàîedpey dn -úBëzî éðéî øàMî ©§¨¦§¨¦¥©¨
y,íéìeñtmeynáéúëc(a i xacna)zxvFvg iYW Ll dUr','óñk §¦¦§¦£¥§§¥£§Ÿ¤¤
åoeyl'äéåä''dcrd `xwnl Ll Eide'](my)ziiyry jkn micnele ,[ §£¨¨§¨§§¦§¨¨¥¨

o`yr m` ,ok m`e ,zakrn sqkn zexvevgdénð úBàèeøbä ïî- ¦©§¨©¦
oda xn`p ixdy ,zeleqt eidi mb(my)äL÷î''mz` dUrYåoeyl ¦§¨©£¤Ÿ¨§

.'äéåä':`xnbd zvxznàðîçø èòéîl dxezd dhrin -äøBðî éab £¨¨¦¥©£¨¨©¥§¨
dazke,'àéä äL÷î'`weecy miyxece'àéä'dzyrpy dxepnd - ¦§¨¦¦

,dleqt ,ze`hexbd onàìåd.úBøöBöç §Ÿ£§
:zexvevgd oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaìk ¨©¨¨¨

íéìkä©¥¦
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המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zegpn(iriax meil)

.izxk enyynòä éçøt ïéîk ,ïéîBc ïä äîì íéçøtïéãemixeiv ± §¨¦§¨¥¦§¦¦§¥¨©¦
.micenra mixiivnyãçà íéøBzôk ,íéðLe íéøNò ïéòéáb eàöîðå§¦§§§¦¦¤§¦§©¦©§¦©©

,äæ úà äæ ïéákòî íéòéáb .äòLz íéçøt ,øNòcg` xqg m`y ¨¨§¨¦¦§¨§¦¦§©§¦¤¤¤
.llk miriab oi` eli`k df ixd,äæ úà äæ ïéákòî íéøBzôkm`y ©§¦§©§¦¤¤¤

.llk mixeztk oi` eli`k df ixd cg` xqgúà äæ ïéákòî íéçøt§¨¦§©§¦¤¤
,äæoke .llk migxt oi` eli`k df ixd cg` xqg m`yíéòéáb ¤§¦¦

,äæ úà äæ ïéákòî íéçøôe íéøBzôke` cg` riab xqg m`y ©§¦§¨¦§©§¦¤¤¤
mixeztk miriab dxepna oi` eli`k df ixd ,cg` gxt e` cg` xeztk

.llk migxte

:`xnbd dywn .migxtde mixeztkd ,miriabd oipna dpc `xnbd
àîìLad oipn oaen -íéòéábmdyáéúëc ,íéðLe íéøNòdk zeny) ¦§¨¨§¦¦¤§¦§©¦¦§¦

(cl,'åâå 'íéòéáâ äòaøà äøBðnáe',irvn`d dpwa epiidcáéúëemy) ©§¨©§¨¨§¦¦§¦
(bl dkìL''åâå çøôå øBzôk ãçàä äðwa íéã÷eLî íéòéáâ äL §Ÿ¨§¦¦§¨¦©¨¤¨¤¨©§¨¤©

mipTd zWWl oM gxte xYtM cg`d dpTA micTWn mirab dWlWE§Ÿ¨§¦¦§ª¨¦©¨¤¨¤¨©§Ÿ¨¨©¥§¥¤©¨¦
,jk miriabd oipn `vnp .'dxpOd on mi`vIdäòaøàmiriabdãéc- ©Ÿ§¦¦©§Ÿ¨©§¨¨¦¨

seqa dlrnl dyelye ,jxid lrn dhnl cg`d ,irvn`d dpwd ly
,dpwd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zegpn(iyily meil)

rxevn(a ci my),'òøBönä úøBz äéäz úàæ'dzernyn 'died' oeyle Ÿ¦§¤©©§¨
.akrl

äòaøàåmipináìelaLcnlp df z` df miakrnxen`d weqtdn §©§¨¨¤©¨
alel zlihp zevna(n bk my)ízç÷ìe'zaizy minkg eyxce ,'mkl §©§¤¨¤

mzernyny miln izyn zakxen 'mYgwlE','änz äçé÷ì'epiide §©§¤§¦¨©¨
gwiy cr daeg ici `vei epi`e ,zg` devn md mipind zrax` lky

.mzrax`
eðL àì ,àáø øa ïðç áø øîàalelay mipin zrax`y dpyna ¨©©¨¨©¨¨Ÿ¨

,df z` df miakrnàlàina `weecBì ïéàL,mipind zrax` z` ¤¨¤¥
ìáàm`Bì Lé,mipind zrax` z`,ïéákòî ïéàmlhp m`y ,xnelk £¨¤¥§©§¦

.daeg ici `vi mcb` `ly s` ecia
:`ziixan opg ax lr dywn `xnbd,áìelaL ïéðéî äòaøà ,éáéúéî¥¦¥©§¨¨¦¦¤©¨

,úBøét ïéNBò ïäî íéðL,mixnz eizexity lwcd ur lr lcb aleld §©¦¥¤¦¥
,ixt envr `ed bexz`deíäî íéðLedaxrde qcddïéNBò ïéà §©¦¥¤¥¦

.úBøétmipindì ïé÷e÷æ eéäé úBøét ïéNBòä,[úBøét] ïéNBò ïéàL ¥¨¦¥¦§§¦§¤¥¦¥
,úBøét ïéNBòì ïé÷e÷æ eéäé úBøét ïéNBò ïéàLåmlek eidiy ,xnelk §¤¥¦¥¦§§¦¨¦¥

,cg` xackà ïéàåäceâàa ïlek eäiL ãò ïäa BúáBç éãé àöBé íã §¥¨¨¥§¥¨¨¤©¤§¨©£¨
úçàäàöøäa ìàøNé ïëå .minyd on miprp mpi` ,ziprzd zrya ± ©©§¥¦§¨¥§©§¨¨

øîàpL ,úçà äãeâàa ïlek eäiL ãò`iapa(e h qenr)äðBaä' ©¤§¨©£¨©©¤¤¡©©¤
,'dãñé õøà ìò Búceâàå åéúBìòî íéîMámr xy`k ,xnelk ©¨©¦©£¨©£¨©¤¤§¨¨

`ziixaa yxetn ok m` .heni `le wfg mceqi ,cgi micbe`n l`xyi
.`ax xa opg ax lr dywe ,mipind z` ceb`l jixvy

:`xnbd zvxznàéä éàpzceb`l daeg yi m` mi`pz zwelgn - ©¨¥¦
.jka jxev oi`y xaeqd `pzk md opg ax ixace ,aleld z`,àéðúc§©§¨

,øLk ãeâà BðéàL ïéa ãeâà ïéa áìeìe ,minkg ixac el`äãeäé éaø ¨¥¨¥¤¥¨¨¥©¦§¨
øîBàaleløLk ãeâàe.ìeñt ãeâà BðéàL ¥¨¨¥¤¥¨¨

:`xnbd zl`ey .miwlegd mi`pzd ly mnrh z` zx`an `xnbd
äãeäé éaøc àîòè éàî:`xnbd daiyn .ceb` epi`y alel lqety ©©£¨§©¦§¨

øîbdey dxifb cnl ±,áBæà úceâàî 'äçé÷' 'äçé÷'alela ,xnelk ¨©¦¨¦¨¥£©¥

'mkl mYgwlE' ,dgiw oeyl dxn`p(n bk `xwie)xn`p mixvn gqta oke , §©§¤¨¤
(ak ai zeny),'aFf` zCb` mYgwlE'ïläl äîjixv aef`dy myk ± §©§¤£ª©¥©§©¨

didiy,äceâàa'aef` zceb`' xn`p ixdyïàk óà ,jixv alela ©£¨©¨
didiyeâàaïðaøå .äc,ceb` `di aleldy mikixvn `lyéøîb àì ©£¨§©¨¨Ÿ¨§¦

dey dxifb ecnl `l md ±.'äçé÷' 'äçé÷'¦¨¦¨
:`xnbd zl`eyàìæà ïàîkdzpyp in zhiyk ±,àéðúc àä §©¨§¨¨§©§¨

ïàîk .øLk Bãâà àì íàå ,BãâBàì äåöî áìeìin zhiyk ± ¨¦§¨§§§¦Ÿ£¨¨¥§©
,`id,äãeäé éaøk éàm` ,akrn aleld cb`y xaeqdBãâà àì ¦§©¦§¨Ÿ£¨

éà ,øLk éànàzhiyk m`e ±äåöî éàî ,ïðaødevn recn ± ©©¨¥¦©¨¨©¦§¨
daiyn .cb` jixv epi` alely mixaeq minkg `ld ,ecbe`l

:`xnbdíìBòìzhiya `id `ziixad zn`a ±ïðaømixaeqd §¨©¨¨
,aleld z` ceb`l daeg oi`yéàîedxn` `ziixady dne ± ©

äåöî`ed ,ecbe`l'eäåðàå éìà äæ' íeMî(a eh zeny),xnelk , ¦§¨¦¤¥¦§©§¥
`ed devnd iepe ,zevna eiptl ze`pzdl mc`d lry cnln weqtd

b` aleldyk.ce
:dpyna epipyäøtaL úBàfä òáLdnec`d.Bæ úà Bæ úBákòîoic ¤©©¨¤©¨¨§©§¤

oeyln cnlp df'äweç'.lirl `aenk dnec` dxt zyxtayòáL ¨¤©
úëBøtä ìòLå áäfä çaæî ìòLå íécaä ïéa ìòL úBàfädfny ©¨¤©¥©©¦§¤©¦§©©¨¨§¤©©¨¤

,xeaiv ly xac mlrd xtae giyn odk xtae ,mixetkd meia odkd
,dxf dcear ixiryae.Bæ úà Bæ úBákòî§©§¤

ze`fdd ray :df oicl zexewnd z` `xnbd zx`aníéøetkä íBéc§©¦¦
ixdy ,ef z` ef zeakrnáéúkmixetkd mei zeceara'äweç'itk §¦¨

ze`fdd raye .lirl `aedyìL øác íìòä øôãe çeLî ïäk øôc§©Ÿ¥¨©§©¤§¥¨¨¤
íéáëBk úãBáò éøéòNãå øeaéö,ef z` ef zeakrn,àéðúãkxn`p ¦§¦§¦¥£©¨¦¦§©§¨
,xeaiv ly xac mlrd xt zyxta(k c `xwie)øtì äNòå'xac mlrd-] §¨¨©¨

[xeaiv lyøôì äNò øLàkitl ,xzein df weqt dxe`kle ,'z`Hgd ©£¤¨¨§©©©¨
e ,eziiyr ihxt lk z` xac mlrd xta dazk dxezdyãeîìz äî©©§

øîBì`a weqtdy `l` .epcnll `a dne ±úBàfäa ìBtëìxefgl ± ©¦§©©¨
cnlle ze`fdd ihxt zepyle
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zegpn(iying meil)

:`xnbd dywnàèéLtixdy ,dleqt dfefnd zg` ze` dxqg m`y §¦¨
xn`p(h e mixac)l"fg eyxce ,'LixrWaE LziA zfEfn lr mYazkE'zay) §©§¨©§Ÿ¥¤¦§¨¤

(:bw.dzkldk dnily epiidc ,dnz daizk `dzy 'mzazke' zaizn
:`xnbd zvxzndöe÷ì àlà äëøöð àì ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©Ÿ©§§¨¤¨§¨
zipnid lbxl ±ìLze`d,ã"eémixne` epiid dxqg `id m`y ¤

daizk' aygp dfe zxkip ze`d zxev aexy iptn ,dxiyk dfefndy
:`xnbd dywn .dleqt dfefndy zexedl dpynd d`ae ,'dnzàäå§¨

énðdf mb `ld ±,àèéLtdfefna dxqg zlqtp ze`d m` ixdy ©¦§¦¨
:`xnbd zvxzn .c"ei ze`d,áø øîà äãeäé áøc Cãéàëì àlà¤¨¦§¦¨§©§¨¨©©

ìéåb ïéàL úBà ìk ,áø øîà äãeäé áø øîàcslw ±dì ó÷eî §¨©©§¨¨©©¨¤¥§¦¨¨
,äéúBçeø òaøàîze` `l` zeize`d oia wlg slw oi`y epiidc ¥©§©¤¨

,zxg` ze`l dweacäìeñt,`id 'oakrn cg` azk' dpynd zpeeke §¨

,zxg` ze`l dweac `dz `ly 'zg` ze`'a dxn`py dklddy
.zakrn

:ze`d lr lieba awipy awpa dpc `xnbdCácð øa ïàéLà øîà̈©©§¨©©§¨
BëBz áwéð ,äãeäé áøc déîMîl`ny cva ziniptd lbxd ±ìL ¦§¥§©§¨¦©¤

ze`d,øLk ,é"äawip .eic hrn ea x`yp m`Bëéøélbxd ± ¥¨¥§¥
,i"d ze`d ly oini cva zipevigdéãéãì ,àøéæ éaø øîà .ìeñẗ¨©©¦¥¨§¦¦

àðeä áøc dépéî éì äLøtî,`ped axn df oic ly eyexit izrny ± ¦¨§¨¦¦¥§©¨
äãeäé áøc dépéî éì äLøtî éãéãì ,øîà á÷òé éaøåizrny ± §©¦©£Ÿ¨©§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©§¨

,dcedi axn df oic ly eyexit,øLk ,é"ä ìL BëBz áwéðx`yp m` ¦©¤¥¨¥
awip .`edy lk eic eaäpè÷ úBà øeòéMk Ba øéizLð íà ,Bëéøé- §¥¦¦§©¥§¦§©¨

,c"ei ze`d.ìeñt ,åàì íàå ,øLk̈¥§¦¨¨
:ewqtpy zeize`a oecl dkiynn `xnbddeîç àøbàeing ±éaøc ¦¨¨£©§©¦

,àaà©¨

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



קלז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zegpn(iriax meil)

.izxk enyynòä éçøt ïéîk ,ïéîBc ïä äîì íéçøtïéãemixeiv ± §¨¦§¨¥¦§¦¦§¥¨©¦
.micenra mixiivnyãçà íéøBzôk ,íéðLe íéøNò ïéòéáb eàöîðå§¦§§§¦¦¤§¦§©¦©§¦©©

,äæ úà äæ ïéákòî íéòéáb .äòLz íéçøt ,øNòcg` xqg m`y ¨¨§¨¦¦§¨§¦¦§©§¦¤¤¤
.llk miriab oi` eli`k df ixd,äæ úà äæ ïéákòî íéøBzôkm`y ©§¦§©§¦¤¤¤

.llk mixeztk oi` eli`k df ixd cg` xqgúà äæ ïéákòî íéçøt§¨¦§©§¦¤¤
,äæoke .llk migxt oi` eli`k df ixd cg` xqg m`yíéòéáb ¤§¦¦

,äæ úà äæ ïéákòî íéçøôe íéøBzôke` cg` riab xqg m`y ©§¦§¨¦§©§¦¤¤¤
mixeztk miriab dxepna oi` eli`k df ixd ,cg` gxt e` cg` xeztk

.llk migxte

:`xnbd dywn .migxtde mixeztkd ,miriabd oipna dpc `xnbd
àîìLad oipn oaen -íéòéábmdyáéúëc ,íéðLe íéøNòdk zeny) ¦§¨¨§¦¦¤§¦§©¦¦§¦

(cl,'åâå 'íéòéáâ äòaøà äøBðnáe',irvn`d dpwa epiidcáéúëemy) ©§¨©§¨¨§¦¦§¦
(bl dkìL''åâå çøôå øBzôk ãçàä äðwa íéã÷eLî íéòéáâ äL §Ÿ¨§¦¦§¨¦©¨¤¨¤¨©§¨¤©

mipTd zWWl oM gxte xYtM cg`d dpTA micTWn mirab dWlWE§Ÿ¨§¦¦§ª¨¦©¨¤¨¤¨©§Ÿ¨¨©¥§¥¤©¨¦
,jk miriabd oipn `vnp .'dxpOd on mi`vIdäòaøàmiriabdãéc- ©Ÿ§¦¦©§Ÿ¨©§¨¨¦¨

seqa dlrnl dyelye ,jxid lrn dhnl cg`d ,irvn`d dpwd ly
,dpwd
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המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zegpn(iyily meil)

rxevn(a ci my),'òøBönä úøBz äéäz úàæ'dzernyn 'died' oeyle Ÿ¦§¤©©§¨
.akrl

äòaøàåmipináìelaLcnlp df z` df miakrnxen`d weqtdn §©§¨¨¤©¨
alel zlihp zevna(n bk my)ízç÷ìe'zaizy minkg eyxce ,'mkl §©§¤¨¤

mzernyny miln izyn zakxen 'mYgwlE','änz äçé÷ì'epiide §©§¤§¦¨©¨
gwiy cr daeg ici `vei epi`e ,zg` devn md mipind zrax` lky

.mzrax`
eðL àì ,àáø øa ïðç áø øîàalelay mipin zrax`y dpyna ¨©©¨¨©¨¨Ÿ¨

,df z` df miakrnàlàina `weecBì ïéàL,mipind zrax` z` ¤¨¤¥
ìáàm`Bì Lé,mipind zrax` z`,ïéákòî ïéàmlhp m`y ,xnelk £¨¤¥§©§¦

.daeg ici `vi mcb` `ly s` ecia
:`ziixan opg ax lr dywn `xnbd,áìelaL ïéðéî äòaøà ,éáéúéî¥¦¥©§¨¨¦¦¤©¨

,úBøét ïéNBò ïäî íéðL,mixnz eizexity lwcd ur lr lcb aleld §©¦¥¤¦¥
,ixt envr `ed bexz`deíäî íéðLedaxrde qcddïéNBò ïéà §©¦¥¤¥¦

.úBøétmipindì ïé÷e÷æ eéäé úBøét ïéNBòä,[úBøét] ïéNBò ïéàL ¥¨¦¥¦§§¦§¤¥¦¥
,úBøét ïéNBòì ïé÷e÷æ eéäé úBøét ïéNBò ïéàLåmlek eidiy ,xnelk §¤¥¦¥¦§§¦¨¦¥

,cg` xackà ïéàåäceâàa ïlek eäiL ãò ïäa BúáBç éãé àöBé íã §¥¨¨¥§¥¨¨¤©¤§¨©£¨
úçàäàöøäa ìàøNé ïëå .minyd on miprp mpi` ,ziprzd zrya ± ©©§¥¦§¨¥§©§¨¨

øîàpL ,úçà äãeâàa ïlek eäiL ãò`iapa(e h qenr)äðBaä' ©¤§¨©£¨©©¤¤¡©©¤
,'dãñé õøà ìò Búceâàå åéúBìòî íéîMámr xy`k ,xnelk ©¨©¦©£¨©£¨©¤¤§¨¨

`ziixaa yxetn ok m` .heni `le wfg mceqi ,cgi micbe`n l`xyi
.`ax xa opg ax lr dywe ,mipind z` ceb`l jixvy

:`xnbd zvxznàéä éàpzceb`l daeg yi m` mi`pz zwelgn - ©¨¥¦
.jka jxev oi`y xaeqd `pzk md opg ax ixace ,aleld z`,àéðúc§©§¨

,øLk ãeâà BðéàL ïéa ãeâà ïéa áìeìe ,minkg ixac el`äãeäé éaø ¨¥¨¥¤¥¨¨¥©¦§¨
øîBàaleløLk ãeâàe.ìeñt ãeâà BðéàL ¥¨¨¥¤¥¨¨

:`xnbd zl`ey .miwlegd mi`pzd ly mnrh z` zx`an `xnbd
äãeäé éaøc àîòè éàî:`xnbd daiyn .ceb` epi`y alel lqety ©©£¨§©¦§¨

øîbdey dxifb cnl ±,áBæà úceâàî 'äçé÷' 'äçé÷'alela ,xnelk ¨©¦¨¦¨¥£©¥

'mkl mYgwlE' ,dgiw oeyl dxn`p(n bk `xwie)xn`p mixvn gqta oke , §©§¤¨¤
(ak ai zeny),'aFf` zCb` mYgwlE'ïläl äîjixv aef`dy myk ± §©§¤£ª©¥©§©¨

didiy,äceâàa'aef` zceb`' xn`p ixdyïàk óà ,jixv alela ©£¨©¨
didiyeâàaïðaøå .äc,ceb` `di aleldy mikixvn `lyéøîb àì ©£¨§©¨¨Ÿ¨§¦

dey dxifb ecnl `l md ±.'äçé÷' 'äçé÷'¦¨¦¨
:`xnbd zl`eyàìæà ïàîkdzpyp in zhiyk ±,àéðúc àä §©¨§¨¨§©§¨

ïàîk .øLk Bãâà àì íàå ,BãâBàì äåöî áìeìin zhiyk ± ¨¦§¨§§§¦Ÿ£¨¨¥§©
,`id,äãeäé éaøk éàm` ,akrn aleld cb`y xaeqdBãâà àì ¦§©¦§¨Ÿ£¨

éà ,øLk éànàzhiyk m`e ±äåöî éàî ,ïðaødevn recn ± ©©¨¥¦©¨¨©¦§¨
daiyn .cb` jixv epi` alely mixaeq minkg `ld ,ecbe`l

:`xnbdíìBòìzhiya `id `ziixad zn`a ±ïðaømixaeqd §¨©¨¨
,aleld z` ceb`l daeg oi`yéàîedxn` `ziixady dne ± ©

äåöî`ed ,ecbe`l'eäåðàå éìà äæ' íeMî(a eh zeny),xnelk , ¦§¨¦¤¥¦§©§¥
`ed devnd iepe ,zevna eiptl ze`pzdl mc`d lry cnln weqtd

b` aleldyk.ce
:dpyna epipyäøtaL úBàfä òáLdnec`d.Bæ úà Bæ úBákòîoic ¤©©¨¤©¨¨§©§¤

oeyln cnlp df'äweç'.lirl `aenk dnec` dxt zyxtayòáL ¨¤©
úëBøtä ìòLå áäfä çaæî ìòLå íécaä ïéa ìòL úBàfädfny ©¨¤©¥©©¦§¤©¦§©©¨¨§¤©©¨¤

,xeaiv ly xac mlrd xtae giyn odk xtae ,mixetkd meia odkd
,dxf dcear ixiryae.Bæ úà Bæ úBákòî§©§¤

ze`fdd ray :df oicl zexewnd z` `xnbd zx`aníéøetkä íBéc§©¦¦
ixdy ,ef z` ef zeakrnáéúkmixetkd mei zeceara'äweç'itk §¦¨

ze`fdd raye .lirl `aedyìL øác íìòä øôãe çeLî ïäk øôc§©Ÿ¥¨©§©¤§¥¨¨¤
íéáëBk úãBáò éøéòNãå øeaéö,ef z` ef zeakrn,àéðúãkxn`p ¦§¦§¦¥£©¨¦¦§©§¨
,xeaiv ly xac mlrd xt zyxta(k c `xwie)øtì äNòå'xac mlrd-] §¨¨©¨

[xeaiv lyøôì äNò øLàkitl ,xzein df weqt dxe`kle ,'z`Hgd ©£¤¨¨§©©©¨
e ,eziiyr ihxt lk z` xac mlrd xta dazk dxezdyãeîìz äî©©§

øîBì`a weqtdy `l` .epcnll `a dne ±úBàfäa ìBtëìxefgl ± ©¦§©©¨
cnlle ze`fdd ihxt zepyle
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zegpn(iying meil)

:`xnbd dywnàèéLtixdy ,dleqt dfefnd zg` ze` dxqg m`y §¦¨
xn`p(h e mixac)l"fg eyxce ,'LixrWaE LziA zfEfn lr mYazkE'zay) §©§¨©§Ÿ¥¤¦§¨¤

(:bw.dzkldk dnily epiidc ,dnz daizk `dzy 'mzazke' zaizn
:`xnbd zvxzndöe÷ì àlà äëøöð àì ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©Ÿ©§§¨¤¨§¨
zipnid lbxl ±ìLze`d,ã"eémixne` epiid dxqg `id m`y ¤

daizk' aygp dfe zxkip ze`d zxev aexy iptn ,dxiyk dfefndy
:`xnbd dywn .dleqt dfefndy zexedl dpynd d`ae ,'dnzàäå§¨

énðdf mb `ld ±,àèéLtdfefna dxqg zlqtp ze`d m` ixdy ©¦§¦¨
:`xnbd zvxzn .c"ei ze`d,áø øîà äãeäé áøc Cãéàëì àlà¤¨¦§¦¨§©§¨¨©©

ìéåb ïéàL úBà ìk ,áø øîà äãeäé áø øîàcslw ±dì ó÷eî §¨©©§¨¨©©¨¤¥§¦¨¨
,äéúBçeø òaøàîze` `l` zeize`d oia wlg slw oi`y epiidc ¥©§©¤¨

,zxg` ze`l dweacäìeñt,`id 'oakrn cg` azk' dpynd zpeeke §¨

,zxg` ze`l dweac `dz `ly 'zg` ze`'a dxn`py dklddy
.zakrn

:ze`d lr lieba awipy awpa dpc `xnbdCácð øa ïàéLà øîà̈©©§¨©©§¨
BëBz áwéð ,äãeäé áøc déîMîl`ny cva ziniptd lbxd ±ìL ¦§¥§©§¨¦©¤

ze`d,øLk ,é"äawip .eic hrn ea x`yp m`Bëéøélbxd ± ¥¨¥§¥
,i"d ze`d ly oini cva zipevigdéãéãì ,àøéæ éaø øîà .ìeñẗ¨©©¦¥¨§¦¦

àðeä áøc dépéî éì äLøtî,`ped axn df oic ly eyexit izrny ± ¦¨§¨¦¦¥§©¨
äãeäé áøc dépéî éì äLøtî éãéãì ,øîà á÷òé éaøåizrny ± §©¦©£Ÿ¨©§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©§¨

,dcedi axn df oic ly eyexit,øLk ,é"ä ìL BëBz áwéðx`yp m` ¦©¤¥¨¥
awip .`edy lk eic eaäpè÷ úBà øeòéMk Ba øéizLð íà ,Bëéøé- §¥¦¦§©¥§¦§©¨

,c"ei ze`d.ìeñt ,åàì íàå ,øLk̈¥§¦¨¨
:ewqtpy zeize`a oecl dkiynn `xnbddeîç àøbàeing ±éaøc ¦¨¨£©§©¦

,àaà©¨
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c"agקלח i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

·...È¯ˆ Ì‚ÂÚÓL ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯‰ÊÈÏ C[ai‰"Ï¯ ÔÓÈqa ¯‡a˙pL BÓk35ÌÚ ‰ÏÈÏa d˙B¯˜Ï Ôk Ì‚ ‡e‰ ÏBÎÈÂ §©¨¦¦¨¥¦§§¦©§©§¤¦§¨¥§¦¨§¨©¥¦§¨©©§¨¦

‰le‡b ÍÓBÒ B�È‡L Û‡Â ‰È˙BÎ¯·e ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡Ïa „·Ïa ˙aL ÏL ‰ÏÙz‰ Ïlt˙È ÌBÈ „BÚaÓe ‰È˙BÎ¯a¦§¤¨¦§¦§©¥©§¦¨¤©¨¦§©§Ÿ§¦©§©¦§¤¨§©¤¥¥§¨

ÈÒB‰Ï ‰ÂˆÓÏ ÔÈek˙nL ÔÂÈk ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ ‰lÙ˙Ï.L„˜‰ ÏÚ ÏBÁÓ Û ¦§¦¨¥§¨§¥¨¤¦§©¥§¦§¨§¦¥©©Ÿ¤

B„Èa ˙eL¯‰ ‰ÏÈÏa ˙aL ÏL ‰ÏÙz‰ Ìb Ïlt˙‰Ï ‰ˆB¯ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe[biÈÒBÈÂÙz ‡Ïa L„˜‰ ÏÚ ÏBÁÓ Û‰l41 ¦¨¨¦¤§¦§©¥©©§¦¨¤©¨©©§¨¨§§¨§¦¥©©Ÿ¤§Ÿ§¦¨

:‰lÙz Ì„B˜ ˙aL ˙ÙÒBz Ïa˜Ï ÏBÎÈ ÌBÈ „BÚaÓ ˙È·¯Ú Ïlt˙n‰ Û‡Â§©©¦§©¥©§¦¦§¨§©¥¤¤©¨¤§¦¨
ב סעיף סוף שבת, בערב התפילה דין רסז, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

`zax `zkld

òîù úàéø÷ úåø÷ì [áéעם שמע קריאת שיקרא היינו -

בברכותיה פעם33הציבור יקרא הכוכבים צאת ולאחר ,

ברכות ללא .34נוספת

åãéá úåùøä [âéתפלת מקדימין ואין למעשה, נוהגין וכן -
שבת בערב אפילו הכוכבים צאת קודם .36ערבית

שבת' 'קבלת לתפלת שאפילו אנ"ש בקהילות ונהגו

נרות הדלקת אחרי שלימה שעה הזמן37ממתינים וקובעים ,
חסידות ללימוד שבת לקבלת מנחה לשבת38שבין כהכנה

.39קודש

הלימוד ולקבוע שבת' 'קבלת לומר נהגו קהילות בכמה
'כגוונא' קודם שבת' 'קבלת .40לאחר

zetqede mipeiv

ועוד33) ערבית, תפלת בזמן הוא שמע קריאת ברכות שזמן
א). ס"ק קו"א רצג (סי' לתפלה גאולה סומך שבכך

בצאת34) ולקרות לחזור צריך שמע קריאת וכן ס"ב: רצג סי'
יום מבעוד שקרא במה יוצא ואינו בדרך כשהולך הכוכבים
ולהבדיל לחזור צריך ואינו חובתו ידי יוצא שבהבדלה אע"פ

בדרך. כוס לו יזדמן אם אף
בלא יום מבעוד בלבדה י"ח תפלת להתפלל יכול רוצה הוא ואם
שמע קריאת יקרא בדרך לו וכשתחשך וברכותיה שמע קריאת
הואיל לחוש אין לתפלה גאולה סומך שאינו ואף בברכותיה

מצוה. לדבר ומתכוין
א:35) סעיף שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סימן

קטנים, כוכבים שלשה יציאת משעת בלילה שמע קריאת זמן
קראה ואם מלבו; הספק שיצא עד ימתין מעונן יום הוא ואם
מקדימים הצבור ואם ברכות; בלא אותה וקורא חוזר לכן, קודם
וברכותיה שמע קריאת עמהם יקרא יום, מבעוד ק"ש לקרות
ברכות. בלא שמע קריאת קורא זמן, וכשיגיע עמהם, ויתפלל

תפלת36) כל אומרים הכוכבים צאת לאחר שמתפללים ואף
שבת. קבלת

(37- נוהג הי' רבינו :13 ע' קודש שבת ומנהגי הליכות לקט
אחרי שלימה שעה שבת לקבלת להכנס - השנים רוב בתקופת
הראשי למזכירו והודיע בשעתו רבינו קבע [כן נרות הדלקת

ז"ל]. חדקוב רחמ"א הרה"ח
הש38) שכןבבדי ידענא רב ומעשה העיד: טו ס"ק עז סי' לחן

שאדמו"ר תער"ב בשנת שמה בהיותי בלובאוויץ המנהג היה
שעות שתי לערך שבת קבלת לפני דא"ח אומר הי' נ"ע מהרש"ב
לזה (ומצאתי ומעריב שבת קבלת אומרים היו ואח"כ בלילה,
פתן לאכול נכנסין שב"א ומשעה ד"ב ברכות בירושלמי סמך
חידושי בס' וה"ד המפרש ופי' הוא בלילא תרתי או שעה בע"ש
לבתיהן נכנסין היו ולא ע"ש בליל לדרוש רגילין דל"ה רז"ה
הוסיף:) הספר בסוף (ובהוספות בלילה, ב' או אחת שעה אלא

דורש הוה דר"מ בעובדא ועוד וצו תצא בפ' במד"ר איתא שכן
הנרות), נכבו כבר לביתה א' אשה וכשחזרה שבת בליל

מעריב, התחילו כשהציבור הכנסת לבית שבא דמי ופשוט
בצבור, מעריב להתפלל כדי דודי ולכה נרננה לכו לדלג שצריך

מעריב. אחר המזמורים לומר צריך אם שצ"ע אלא
שבת מקבל היה נ"ע אדמו"ר כ"ק אבל הקהל נהגו שכך ולהעיר
הדלקת אחר תיכף דודי' 'לכה אחרי עד נרננה' 'לכו באמירת
שהתפלל בשעה אומר היה השבת' ליום שיר ומ'מזמור נרות,

תיז). ע' היומן (רשימת המנין
מס' שמשמע כפי החסידות של קודמים בדורות כבר היה וכן
הבעש"ט מורנו התגלות לאחר תיכף :135 ע' ה'תש"ד השיחות
בזמנה שבת קבלת שו"ע, ועפ"י בזריזות היתה שההתנהגות

וכו'.
היה הזקן אדמו"ר שגם משמע 50 ע' ה'ת"ש השיחות ובספר
התולדות ובס' שבת, קבלת קודם מנחה לאחר חסידות אומר
משמע 20 ע' אדמו"ר) כ"ק ע"י (נערך מוהר"ש אדמו"ר כ"ק

החורף. בחודשי המוהר"ש נהג שכן
שהרבנית39) סיפר ז"ל קזרנובסקי אהרן שלמה ר' הרה"ח

של ובתו אדמו"ר כ"ק של (רעייתו נ"ע מושקא חי' הצדקנית
מאן מיין "וועט זמנים ששתי לו אמרה מוהריי"ץ) אדמו"ר כ"ק
שום בעד בעלי יוותר [לא ניט" זאך קיין פאר אוועקגעבן ניט
דא ער "איז שאז הבדלה ואחר שבת קבלת קודם והם: דבר]
אצל נמצא הוא כאן, [אינו טאטען" ביים איז ער פאראן, ניט

.(203 ע' בראשית ימי (ס' אבי]
מנהג40) היה שכן משמע 556 ע' ח"ב דיבורים בלקוטי

ס' גם וראה זה, בזמן ניגונים מנגנים (והיו המגיד הרב תלמידי
מנגנים היו שבליובאוויטש 46 ע' ששונקין להרנ"ש 'זכרונותי'

מוהרש"ב. אדמו"ר כ"ק מנהג לעיל וראה המאמר), קודם
לפעמים נהגו שכן משמע שטו ע' חט"ז קודש ובאגרות
אודות דביהכ"נ הגבאי בשם שאלתו על ובמענה בליובאוויטש:

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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כוונת אם הנה וכו', לערבית כגוונא בין המאמר לימוד זמן
מפסיקים כשהיו בליובאוויטש כי ידוע הדין, בירור היא שאלתו
ליום שיר מזמור בין זה עושים היו מאמר, לאמירת שבת בקבלת

כגוונא). אחר (ולא וכגוונא השבת
קודש ובאגרות ת"ו, בירושלים חב"ד בביהכנ"ס גם נהגו וכן
שיקבלו להנהיג דעתי קוטן לפי טוב השואל: כתב שצ ע' חט"ו
ואחר . . נרננה לכו של בהמזמורים השבת את הציבור כל
כמו כו', כגוונא מן ערבית תפלת הציבור יתחילו הלימוד

ת"ו. שבירושלים חב"ד בביהכנ"ס כן שעושין

הסדר שינוי אודות מ"ש אדמו"ר: כ"ק כותב התשובה ובאגרת
וקודם נרגנה לכו אמירת לאחר בעש"ק דא"ח לימוד בשיעור

כגוונא.
וצדדים חיובים צדדים בזה ישנם במכתבו שמתאר כפי גם הנה
הנכנסים מפני מרז"ל ע"ד הוא הזכירו שלא אחד וצד שלילים,
ודעביד עביד כמר דעביד ולכן בכגוונא, שמתחילים שיאמרו

זה. הלומד הרוב רצון אחר וילכו עביד, כמר
שנתבארו41) האופנים באחד קודש על מחול להוסיף ועליו

ד. סעיף רסג סי' על

•

zexitd zkxa zekld - jexr ogley

ועל‡ ר"ח בסימן שיתבאר מינים מה' חוץ האילן פירות על
הארץ מן גידולו שאין דבר וכל וירקות אדמה פירות כל
מין מכל כשיעור אכל ואם רבות נפשות בורא לאחריהם מברך
שוה שברכתם כיון אחת ברכת לאחריהם מברך אלו ממינים ומין

ושתה. אכל אם וה"ה

לפי העולמים חי ברוך שאומר שם בלא בה חותם זו וברכה
הוא אלא תקנו שלא אומרים ויש חתימה בה שתקנו שי"א

קצר: מטבע

סיפוקן· צרכי כלומר עלי מחסוריך כל מלשון הוא וחסרונן
אפשר שאי חיותם קיום לצורך להם וצריכים חסרים שהם
שבראת מה כל ועל ומים לחם כגון זולתם להתקיים להם

בהם להתענג שבראם הדברים שאר הם בהם מינילהחיות כגון
שבראת מה כל לעל דבוק הוא שחסרונן אומרים ויש פירות

כו'. להחיות שבראת מה לכל וצריכים חסירים שהם כלומר

בצר"י: חי לומר צריך

מבקשם וכל מעולם הש"ע בתוך נדפסו לא החסרים הסימנים
זצלה"ה המחבר מהרב הנהנין ברכת סדר בתוך [לקמן] ימצאם

סעיפים ב' ובו פירות על אחרונה ברכה דין רז סימן א חלק

את‡ ופוטר העיקר על מברך טפילה ועמו עיקר שהוא כל
אחרונה. מברכה בין ראשונה מברכה בין הטפילה

תערובת כל כגון העיקר עם מעורבת הטפילה אם לומר צריך אין
או ולהכשירו לתקנו אלא אינו והב' עיקר הוא שהאחד מינים ב'
שהרוב מועט והאחד מרובה שהאחד אלא עיקר שניהם אפילו
הוא שאפילו דגן ממשות בתערובת או טפל והמועט עיקר נחשב

עיקר. נחשב מועט

דעת על שנעשה אלא הטפל עם ממש מעורב אינו ואפילו
אוכל אפילו ואז בפירות ממולאת עיסה כגון יחד שניהם לאכול

ולברך. לחזור א"צ העיקר על שבירך אחר לבדו הטפל

האכילה שעיקר אלא זה עם זה כלל מעורבין אינן אפילו אלא
לא שאם הראשון מחמת אלא בא אינו והשני אחד ממין הוא
אליו טפל הוא הרי עתה כלל אוכלו היה לא הראשון אוכל היה
כגון המינים מכל חשוב שהוא לחם הוא אפילו בברכתו ונפטר
עמו אוכל בגרונו יזיקנו שלא וכדי מלוח דג לאכול שחפץ מי

בברכתו. ונפטרת לדג טפילה הוא הרי פת

אוכלו היה ולא הפת לאכילת כלל תאב ואינו רעב שאינו והוא
פת לאכילת גם תאב הוא אם אבל המליח לא אם עכשיו כלל
לו תאב אם אפילו אליו טפילה אינה המליח עם שאוכלו אע"פ
והוא הואיל המליח את ופוטר המוציא עליה לברך וצריך יותר
בברכת לעולם נפטרים שהם הסעודה תוך לבוא שדרכן מדברים

קע"ז: בסי' כמ"ש מחמתה באים שאינם אף הפת

שעיקר· אע"פ ביי"ש שרויה פת סעודה לפני שאוכל מי וכן
לו וקשה חזק שהוא מפני אלא היי"ש על בזה כוונתו
לפני שהוא כיון מקום מכל ואוכלו פת בו שורה לבדו לשתותו
טפילה הפת אין ולפיכך הלב לסעוד כן גם כוונתו ודאי הסעודה
אין אפילו היי"ש את ופוטר המוציא עליה לברך וצריך להיי"ש
הפת בברכת נפטר היה שלא המאכל תאות לעורר כדי בו כוונתו

קע"ד. בסי' כמ"ש עצמו בפני שותהו היה אם

הגפן פרי בורא עליו לברך שצריך ביין פת שורה אם אפילו וכן
שכיון בו השרויה בפת הבלוע על לברך א"צ הסעודה בתוך אף
תערובת שכל טפל והיין עיקר הפת הלב לסעוד ג"כ שכוונתו
כן גם שמתכוונין כל לעולם עיקר הדגן אחר מין עם דגן מין
כמ"ש האחר מין בשביל הוא הכוונה שעיקר אע"פ לאכילתו

ר"ח: בסי'

מיני‚ בורא עליה שמברך בכסנין הבאה פת אפילו ולפיכך
א"צ משקין ושאר יי"ש או ביין אותה שורה אם מזונות
שמטבל כגון שע"ג משקה על ולא בה הבלוע משקה על לברך
שהיא (שכיון המשקה על כוונתו עיקר אם ואפילו ואוכל בדבש

עיקר). היא מינים מה'

את יטנפו שלא כדי אלא כלל לאכילתם מתכוין אינו א"כ אלא
על וכוונתו ביי"ש שורה או קס"ח בסימן כמ"ש מהדבש הידים
לבדו לשתותו לו וקשה חזק שהוא שמפני אלא בלבד היי"ש
מי כגון כלל לה מתאוה שאינו אע"פ ואוכלה פת בו שורה הוא
המאכל לעכל ואוכלה ביי"ש פת מעט הסעודה אחר ששורה
כדין שהכל עליה לברך וצריך ליי"ש טפילה הפת נעשית שאז

קע"ד. בסי' כמ"ש המאכל לעכל הבא יי"ש

באנו המינים מחמשת ואינו לו שמתאוה מאכל בו שורה (ואם
מינים ב' תערובת שכל שי"א ר"ב בסי' שנתבאר למחלוקת
אוכלו היה לא והשני לבדו היה אלו גם אוכלו היה מהם שאחד
שמעורב ע"י אלא אוכלו ואינו הואיל לזה טפל זה נעשה לבדו
וספק בזה חולקים ויש בשוה שניהם על שכוונתו ואע"פ [ב]זה
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כוונת אם הנה וכו', לערבית כגוונא בין המאמר לימוד זמן
מפסיקים כשהיו בליובאוויטש כי ידוע הדין, בירור היא שאלתו
ליום שיר מזמור בין זה עושים היו מאמר, לאמירת שבת בקבלת

כגוונא). אחר (ולא וכגוונא השבת
קודש ובאגרות ת"ו, בירושלים חב"ד בביהכנ"ס גם נהגו וכן
שיקבלו להנהיג דעתי קוטן לפי טוב השואל: כתב שצ ע' חט"ו
ואחר . . נרננה לכו של בהמזמורים השבת את הציבור כל
כמו כו', כגוונא מן ערבית תפלת הציבור יתחילו הלימוד

ת"ו. שבירושלים חב"ד בביהכנ"ס כן שעושין

הסדר שינוי אודות מ"ש אדמו"ר: כ"ק כותב התשובה ובאגרת
וקודם נרגנה לכו אמירת לאחר בעש"ק דא"ח לימוד בשיעור

כגוונא.
וצדדים חיובים צדדים בזה ישנם במכתבו שמתאר כפי גם הנה
הנכנסים מפני מרז"ל ע"ד הוא הזכירו שלא אחד וצד שלילים,
ודעביד עביד כמר דעביד ולכן בכגוונא, שמתחילים שיאמרו

זה. הלומד הרוב רצון אחר וילכו עביד, כמר
שנתבארו41) האופנים באחד קודש על מחול להוסיף ועליו

ד. סעיף רסג סי' על

•

zexitd zkxa zekld - jexr ogley

ועל‡ ר"ח בסימן שיתבאר מינים מה' חוץ האילן פירות על
הארץ מן גידולו שאין דבר וכל וירקות אדמה פירות כל
מין מכל כשיעור אכל ואם רבות נפשות בורא לאחריהם מברך
שוה שברכתם כיון אחת ברכת לאחריהם מברך אלו ממינים ומין

ושתה. אכל אם וה"ה

לפי העולמים חי ברוך שאומר שם בלא בה חותם זו וברכה
הוא אלא תקנו שלא אומרים ויש חתימה בה שתקנו שי"א

קצר: מטבע

סיפוקן· צרכי כלומר עלי מחסוריך כל מלשון הוא וחסרונן
אפשר שאי חיותם קיום לצורך להם וצריכים חסרים שהם
שבראת מה כל ועל ומים לחם כגון זולתם להתקיים להם

בהם להתענג שבראם הדברים שאר הם בהם מינילהחיות כגון
שבראת מה כל לעל דבוק הוא שחסרונן אומרים ויש פירות

כו'. להחיות שבראת מה לכל וצריכים חסירים שהם כלומר

בצר"י: חי לומר צריך

מבקשם וכל מעולם הש"ע בתוך נדפסו לא החסרים הסימנים
זצלה"ה המחבר מהרב הנהנין ברכת סדר בתוך [לקמן] ימצאם

סעיפים ב' ובו פירות על אחרונה ברכה דין רז סימן א חלק

את‡ ופוטר העיקר על מברך טפילה ועמו עיקר שהוא כל
אחרונה. מברכה בין ראשונה מברכה בין הטפילה

תערובת כל כגון העיקר עם מעורבת הטפילה אם לומר צריך אין
או ולהכשירו לתקנו אלא אינו והב' עיקר הוא שהאחד מינים ב'
שהרוב מועט והאחד מרובה שהאחד אלא עיקר שניהם אפילו
הוא שאפילו דגן ממשות בתערובת או טפל והמועט עיקר נחשב

עיקר. נחשב מועט

דעת על שנעשה אלא הטפל עם ממש מעורב אינו ואפילו
אוכל אפילו ואז בפירות ממולאת עיסה כגון יחד שניהם לאכול

ולברך. לחזור א"צ העיקר על שבירך אחר לבדו הטפל

האכילה שעיקר אלא זה עם זה כלל מעורבין אינן אפילו אלא
לא שאם הראשון מחמת אלא בא אינו והשני אחד ממין הוא
אליו טפל הוא הרי עתה כלל אוכלו היה לא הראשון אוכל היה
כגון המינים מכל חשוב שהוא לחם הוא אפילו בברכתו ונפטר
עמו אוכל בגרונו יזיקנו שלא וכדי מלוח דג לאכול שחפץ מי

בברכתו. ונפטרת לדג טפילה הוא הרי פת

אוכלו היה ולא הפת לאכילת כלל תאב ואינו רעב שאינו והוא
פת לאכילת גם תאב הוא אם אבל המליח לא אם עכשיו כלל
לו תאב אם אפילו אליו טפילה אינה המליח עם שאוכלו אע"פ
והוא הואיל המליח את ופוטר המוציא עליה לברך וצריך יותר
בברכת לעולם נפטרים שהם הסעודה תוך לבוא שדרכן מדברים

קע"ז: בסי' כמ"ש מחמתה באים שאינם אף הפת

שעיקר· אע"פ ביי"ש שרויה פת סעודה לפני שאוכל מי וכן
לו וקשה חזק שהוא מפני אלא היי"ש על בזה כוונתו
לפני שהוא כיון מקום מכל ואוכלו פת בו שורה לבדו לשתותו
טפילה הפת אין ולפיכך הלב לסעוד כן גם כוונתו ודאי הסעודה
אין אפילו היי"ש את ופוטר המוציא עליה לברך וצריך להיי"ש
הפת בברכת נפטר היה שלא המאכל תאות לעורר כדי בו כוונתו

קע"ד. בסי' כמ"ש עצמו בפני שותהו היה אם

הגפן פרי בורא עליו לברך שצריך ביין פת שורה אם אפילו וכן
שכיון בו השרויה בפת הבלוע על לברך א"צ הסעודה בתוך אף
תערובת שכל טפל והיין עיקר הפת הלב לסעוד ג"כ שכוונתו
כן גם שמתכוונין כל לעולם עיקר הדגן אחר מין עם דגן מין
כמ"ש האחר מין בשביל הוא הכוונה שעיקר אע"פ לאכילתו

ר"ח: בסי'

מיני‚ בורא עליה שמברך בכסנין הבאה פת אפילו ולפיכך
א"צ משקין ושאר יי"ש או ביין אותה שורה אם מזונות
שמטבל כגון שע"ג משקה על ולא בה הבלוע משקה על לברך
שהיא (שכיון המשקה על כוונתו עיקר אם ואפילו ואוכל בדבש

עיקר). היא מינים מה'

את יטנפו שלא כדי אלא כלל לאכילתם מתכוין אינו א"כ אלא
על וכוונתו ביי"ש שורה או קס"ח בסימן כמ"ש מהדבש הידים
לבדו לשתותו לו וקשה חזק שהוא שמפני אלא בלבד היי"ש
מי כגון כלל לה מתאוה שאינו אע"פ ואוכלה פת בו שורה הוא
המאכל לעכל ואוכלה ביי"ש פת מעט הסעודה אחר ששורה
כדין שהכל עליה לברך וצריך ליי"ש טפילה הפת נעשית שאז

קע"ד. בסי' כמ"ש המאכל לעכל הבא יי"ש

באנו המינים מחמשת ואינו לו שמתאוה מאכל בו שורה (ואם
מינים ב' תערובת שכל שי"א ר"ב בסי' שנתבאר למחלוקת
אוכלו היה לא והשני לבדו היה אלו גם אוכלו היה מהם שאחד
שמעורב ע"י אלא אוכלו ואינו הואיל לזה טפל זה נעשה לבדו
וספק בזה חולקים ויש בשוה שניהם על שכוונתו ואע"פ [ב]זה

שם): שנתבאר כמו להקל ברכות
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במשקה„ השרויה הפת לטעם ומתאוה מתכוין אם ואפילו
לחם שמפרר כגון לשתיה אלא לאכילה עושה שאינו אלא
בלחם שאין כיון טעם בו שיתן כדי חם שכר לתוך ונותן דק דק
שיש תערובת שכל אמרו (שלא עיקר השכר חשוב ודבר ממשות
בו ריבה ולא הדגן ממשות בו כשיש אלא עיקר הדגן דגן בו

עב הוא אלא לשתיה וראוי רך שנעשה עד הרבה וראוימשקה
ר"ח): בסימן כמ"ש לאכילה

היי"ש‰ עם או המליח עם שאוכל אחר מאכל או בפת זה וכל
תחלה עליו לברך צריך לבדו אח"כ שאוכל מה אבל ביחד
נעשה לא מתחלה וגם כלל טפל איננו זו שבאכילה כיון וסוף

יחד עשייתם מתחלת ולא יחד אותם אכילתו בשעת אלא טפל
לענין לברכה ממש אחד כדבר נעשו שעי"ז בישול או באפייה
לא (אבל לבד אח"כ אוכלו אם אף הטפל את פוטר שהעיקר
לבדו לאכלו בא אם העיקר ברכת הטפל על שיברך לענין

שיתבאר). מטעם מתחלה

שאוכלו אע"פ עליו לברך א"צ טפל הוא זו באכילה גם ואם
לברך א"צ כבר ששתה השתיה למתק פת שאוכל מי כגון לבדו

בברכתו: ונפטרת למשקה טפילה שהיא עליה

אֿה סעיפים הטפל את פוטר שהעיקר ריב סימן א חלק
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הפרק: העולםתוכן נברא שבהם ית' שכוחותיו הטעם

דיבור בשם נק'

.åùã÷ì úáùä íåé úà øåëæ
"שזהו היא, לקדשו" גו' "זכור הלשון משמעות
את יקדשו דווקא שהם לישראל, ואזהרה ציווי ענין

השבת". יום

úáù àìäå ,úáùä ùã÷ì éååöä ïéðò ïéáäì
.àîéé÷å àùã÷éî

êëìù ,ìàøùéá éåìú áåè íåé úùåã÷ àîìùáã
ìàøùé äìçúî ,íéðîæäå ìàøùé ùã÷î íéøîåà
åäðéùã÷ã åäðéà ìàøùéã íåùî ,íéðîæä ë"çàå

íéðîæì[החודש קידוש åðà[ע"י úáùá ìáà .
ìàøùé ùã÷î íéøîåà ïéàå ,úáùä ùã÷î íéëøáî
äéì éùã÷î ìàøùé úáù åèà ì"æøàîëå ,úáùäå
.úéùàøá éîé úùùî àîéé÷å àùã÷éî úáù àìäå

úðéçáî äìòîìù ,"úéùàøá úáù" úáù ìë '÷ðå
.ìàøùé

תלוי' אינה שבת שקדושת לכך הפנימי הטעם -

ממדריגת למעלה היא שבת שקדושת לפי הוא בבנ"י
בראשית", "שבת נק' השבת שיום מה דזהו ישראל,
הנבראים מכל ולמעלה "לפני" היינו "ראשית", שהיא

ישראל). (כולל

השבת יום את "זכור מהו מובן, אינו כן על
לקדשו".

ïéðò úåììë äìçú ïéáäì êéøö äæ ìë ïéáäì äðäå
.åäî úáùä

ענין כללות מהו להבין צריך "לקדשו" ענין להבין
השבת.

" לבאר מהו[בכדי השבת עניןענין ביאור יקדים - "

ענין יובן זה פי שעל בראשית, ימי בששת הבריאה

הקב"שבת"ה שובת שאז מלאכת", ממעשה כביכול ה

וארץ:] שמים

äðäå äùò øùà ìë úà íé÷ìà àøéå áéúë äðäã
úà" úðéçá àåä úéùàøá éîé úùùáù ,ãàî áåè

."äùò øùà ìë
אשר "כל נקט שהכתוב אשרעשההטעם - (ולא "

המדריגות כל סוף היא ש"עשי'" לפי הוא "ברא"),
הכח הוא שלה המעשה שכח האדם, בנפש (כמו
איזה לעשות שברצותו ביותר, התחתון דהיינו האחרון
כבר הוא והמעשה מדבר, או חושב הוא מקודם דבר,
ידי על היתה העולמות והתהוות האחרון), השלב

והורידשהקב"ה ית'צמצם מאתו הנמשכת החיות את
וזהו עשי', בחינת התחתונה, לבחינה עד מטה למטה

עשה". "אשר

הקב שאצל ד"[אלא הבריאה עשה"ה, ימים "ששת

שמבאר:] וכמו דיבור, בחינת ידי על היא

åîë ,úåøîàî äøùòã úåéúåà éôåøéö éãé ìò åðééäå
.'åë àùãú 'åë íéîä åå÷é òé÷ø éäé øåà éäé øîàî
שני הם והמעשה הדיבור ודם בשר אצל כלומר:
אינו גבול בעל שהוא האדם "דבור (כי נפרדים כוחות
שני הם אין כביכול למעלה משא"כ כלום"), פועל
מעשה מתהווה הקב"ה של דיבורו ידי על אלא כוחות,
ואומר, שגוזר מלך דבר זה הרי ה' "בדבר כי ממש,
ומתצמצם יורד עצמו שהדיבור ממש", בפועל כן ויהי

גשמיים. נבראים לברוא עשי' לבחינת

אות שכל ידוע דהנה מאמרות; עשרה ענין וזהו
וארץ שמים נבראו שבהן האותיות מכ"ב ואות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הנברא מתהווה ידה שעל מיוחדת חיות ממשיכה
ההמשכה "ציור" על מורה אות כל דתמונת הפרטי,

וכן האות. לאותה השייך האור צירופיוהתגלות

מורים מאמרות מעשרה ומאמר מאמר כל של האותיות
מתאים שלה הרוחני שה"ציור" מיוחדת, חיות על

ומחי'. מהווה היא שאותו הנברא לתכונות

על היתה בראשית מעשה כל ש"עשיית" נמצא,
ש"אמר" בתיבות האותיות של השונים הצירופים ידי

"בעשרה וזהו העולם".מאמרותהקב"ה, נברא

øåáãá ìëùä éåìéâ íãàá åîë ,äãéøé úðéçáá àåä
.äãéøé úðéçá àåäù

שייך ואין ח"ו הגוף דמות לו אין הקב"ה הנה -

ית' כוחותיו שנקראו ומה כלל, ו"דיבור" אמירה אצלו
ה', (ויאמר "דיבור" בשם העולם את ברא ידם שעל
האוזן. את לשבר בעלמא משל הוא מאמרות) עשרה
הצמצום על להורות בא דוקא ל"דיבור" שנמשלו ומה

ממדריגתםוהירידה ונתצמצמו ירדו שהכוחות ,

העולם את לברוא שיוכלו כדי העליונה, הרוחנית
למשל דכמו "דיבור". של ענין היא זו וירידה הגשמי;
שכלית סברא "מלביש" הוא כאשר להבדיל, באדם

העומקבאותיו שהרי בשכל, "ירידה" כאן יש הדיבור ת
אי האדם של במחשבתו המושגים השכל של והדקות
חלק רק כאן יש מדבר וכאשר בדיבור, לבטאם אפשר
שבה האלקית החיות בנמשל, כך השכל, של מצומצם
משורש מאד מצומצמת חיות אלא אינה העולם נברא

לדיבור. נמשלה כן ועל החיות,

מוסיף:] המוסגר מאמר [בתור

ùéù ,'åë íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë áéúë äðäå
.øåáã úðéçáå äáùçî úðéçá ìåëéáë äìòîì

בו יש הדיבור כח על נוסף להבדיל, שבאדם כשם
ידי דעל גילוי, של ענין (ושניהם המחשבה כח גם
על ואילו הזולת, אל ומחשבתו כוחותיו מגלה הדיבור
כאשר כגון לעצמו, ומדותיו שכלו מגלה המחשבה ידי
מגלה הנפש אזי יראה, או אהבה איזה בנפשו מרגיש
- ירא) או אוהב הוא מה המחשבה ע"י עצמו לאדם
("ויאמר הדיבור בחינת על שנוסף כביכול, למעלה כך
למעלה, מחשבה בחינת גם מצינו וכיו"ב) אלקים"

מחשבותיכם". מחשבותי לא "כי כמ"ש

כוחותיו גילוי היא שלמעלה דיבור דבחינת והיינו,
גשמיות בריות כגון לזולת, גם שנראה באופן ית'
מכוסה, בריאה היא מחשבה ובחינת מורגשים, וכוחות

האדם מחשבת (כמשל כלל ומורגשת נראית שאינה
ומכוסה). בקרבו הטמון ענין שהוא להבדיל,

שממשיך:] [וזהו

ì"ø) ïéîéúñ ïéîìò '÷ð äáùçî úðéçáù åðééäã
'÷ð ïéîéúñ ïéîìò úà äéçîä úåéçäå øåàä
àîìò '÷ð øåáã úðéçáå .(äðåéìò äáùçî

.àééìâúàã
אלא - עולמות נתהוו המחשבה מבחינת גם

אחר. מסוג הם המחשבה מן שנתהוו שהעולמות

עולמות, סוגי ב' שיש זהר בתקוני איתא דהנה
"עלמין פירוש, דאתגליין", ו"עלמין סתימין" "עלמין
באלקות "מכוסה" שמציאותם עולמות הם סתימין"
במוח), הטמונה וכמחשבה בים המובלעים דגים (כמו
היא וישותם שמציאותם עולמות הם דאתגליין ועלמין

מאלקות. נפרדים עצמם ומרגישים בהתגלות,

מצד היא אלה עולמות סוגי שני בין ההבדל וסיבת
: אותם המחי' האלקי הכח במדריגת ההבדל

מבחינת הוא סתימין" "עלמין המחי' האלקי הכח
גנוזה להבדיל האדם שמחשבת דכמו ית', מחשבתו

(ואי עצמו בתוך כךונעלמת לזולת) מתגלית נה
מובלעים שהם סתימין עלמין מחי' ית' מחשבתו

כביכול; באלקות

וקיומם חיותם מקבלים דאתגליין" "עלמין ואילו
כדי ית' ממנו ש"יוצא" האלקי הכח שזהו ית', מדיבורו
כמו מאלקות, נפרדים הם שבהרגשתם נבראים להחיות

לזולתו. שנשמע להבדיל, האדם דיבור

לבחינת ית' כוחותיו -ירידת ראשון לענין חוזר [ועתה

"דיבור בריאת"מאמרותדעשרהאותיות, בשביל ,

העולמות:]

.àúàå íåâøú ïåùìî ,úåìâúä ïåùì ,úåéúåà '÷ðå
- "אותיות" התיבה של מהפירושים אחד גם זהו
תרגום, בלשון "ואתא" מלת כמו התגלות, מלשון
"ואתה בפסוק (כמו ונתגלה בא שהדבר שפירושה

קודש"). מרבבות

מה הוא האותיות ענין עיקר כי הוא, והענין
עלמא נברא מהן כן ועל בדיבור, מחשבתו שמגלה

.דאתגליא

ש הטעם ומבאר התגלותאותיות"[והולך לשון הוא "

דוקא:]תרגוםבלשון

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



קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

הנברא מתהווה ידה שעל מיוחדת חיות ממשיכה
ההמשכה "ציור" על מורה אות כל דתמונת הפרטי,

וכן האות. לאותה השייך האור צירופיוהתגלות

מורים מאמרות מעשרה ומאמר מאמר כל של האותיות
מתאים שלה הרוחני שה"ציור" מיוחדת, חיות על

ומחי'. מהווה היא שאותו הנברא לתכונות

על היתה בראשית מעשה כל ש"עשיית" נמצא,
ש"אמר" בתיבות האותיות של השונים הצירופים ידי

"בעשרה וזהו העולם".מאמרותהקב"ה, נברא

øåáãá ìëùä éåìéâ íãàá åîë ,äãéøé úðéçáá àåä
.äãéøé úðéçá àåäù

שייך ואין ח"ו הגוף דמות לו אין הקב"ה הנה -

ית' כוחותיו שנקראו ומה כלל, ו"דיבור" אמירה אצלו
ה', (ויאמר "דיבור" בשם העולם את ברא ידם שעל
האוזן. את לשבר בעלמא משל הוא מאמרות) עשרה
הצמצום על להורות בא דוקא ל"דיבור" שנמשלו ומה

ממדריגתםוהירידה ונתצמצמו ירדו שהכוחות ,

העולם את לברוא שיוכלו כדי העליונה, הרוחנית
למשל דכמו "דיבור". של ענין היא זו וירידה הגשמי;
שכלית סברא "מלביש" הוא כאשר להבדיל, באדם

העומקבאותיו שהרי בשכל, "ירידה" כאן יש הדיבור ת
אי האדם של במחשבתו המושגים השכל של והדקות
חלק רק כאן יש מדבר וכאשר בדיבור, לבטאם אפשר
שבה האלקית החיות בנמשל, כך השכל, של מצומצם
משורש מאד מצומצמת חיות אלא אינה העולם נברא

לדיבור. נמשלה כן ועל החיות,

מוסיף:] המוסגר מאמר [בתור

ùéù ,'åë íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë áéúë äðäå
.øåáã úðéçáå äáùçî úðéçá ìåëéáë äìòîì

בו יש הדיבור כח על נוסף להבדיל, שבאדם כשם
ידי דעל גילוי, של ענין (ושניהם המחשבה כח גם
על ואילו הזולת, אל ומחשבתו כוחותיו מגלה הדיבור
כאשר כגון לעצמו, ומדותיו שכלו מגלה המחשבה ידי
מגלה הנפש אזי יראה, או אהבה איזה בנפשו מרגיש
- ירא) או אוהב הוא מה המחשבה ע"י עצמו לאדם
("ויאמר הדיבור בחינת על שנוסף כביכול, למעלה כך
למעלה, מחשבה בחינת גם מצינו וכיו"ב) אלקים"

מחשבותיכם". מחשבותי לא "כי כמ"ש

כוחותיו גילוי היא שלמעלה דיבור דבחינת והיינו,
גשמיות בריות כגון לזולת, גם שנראה באופן ית'
מכוסה, בריאה היא מחשבה ובחינת מורגשים, וכוחות

האדם מחשבת (כמשל כלל ומורגשת נראית שאינה
ומכוסה). בקרבו הטמון ענין שהוא להבדיל,

שממשיך:] [וזהו

ì"ø) ïéîéúñ ïéîìò '÷ð äáùçî úðéçáù åðééäã
'÷ð ïéîéúñ ïéîìò úà äéçîä úåéçäå øåàä
àîìò '÷ð øåáã úðéçáå .(äðåéìò äáùçî

.àééìâúàã
אלא - עולמות נתהוו המחשבה מבחינת גם

אחר. מסוג הם המחשבה מן שנתהוו שהעולמות

עולמות, סוגי ב' שיש זהר בתקוני איתא דהנה
"עלמין פירוש, דאתגליין", ו"עלמין סתימין" "עלמין
באלקות "מכוסה" שמציאותם עולמות הם סתימין"
במוח), הטמונה וכמחשבה בים המובלעים דגים (כמו
היא וישותם שמציאותם עולמות הם דאתגליין ועלמין

מאלקות. נפרדים עצמם ומרגישים בהתגלות,

מצד היא אלה עולמות סוגי שני בין ההבדל וסיבת
: אותם המחי' האלקי הכח במדריגת ההבדל

מבחינת הוא סתימין" "עלמין המחי' האלקי הכח
גנוזה להבדיל האדם שמחשבת דכמו ית', מחשבתו

(ואי עצמו בתוך כךונעלמת לזולת) מתגלית נה
מובלעים שהם סתימין עלמין מחי' ית' מחשבתו

כביכול; באלקות

וקיומם חיותם מקבלים דאתגליין" "עלמין ואילו
כדי ית' ממנו ש"יוצא" האלקי הכח שזהו ית', מדיבורו
כמו מאלקות, נפרדים הם שבהרגשתם נבראים להחיות

לזולתו. שנשמע להבדיל, האדם דיבור

לבחינת ית' כוחותיו -ירידת ראשון לענין חוזר [ועתה

"דיבור בריאת"מאמרותדעשרהאותיות, בשביל ,

העולמות:]

.àúàå íåâøú ïåùìî ,úåìâúä ïåùì ,úåéúåà '÷ðå
- "אותיות" התיבה של מהפירושים אחד גם זהו
תרגום, בלשון "ואתא" מלת כמו התגלות, מלשון
"ואתה בפסוק (כמו ונתגלה בא שהדבר שפירושה

קודש"). מרבבות

מה הוא האותיות ענין עיקר כי הוא, והענין
עלמא נברא מהן כן ועל בדיבור, מחשבתו שמגלה

.דאתגליא

ש הטעם ומבאר התגלותאותיות"[והולך לשון הוא "

דוקא:]תרגוםבלשון
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c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

.úåðåéìò úåãîä úðéçáî ìá÷î øåáãä äðä éë
מהמדות "מקבל" להבדיל האדם שדיבור כמו
מגלה האדם והאהבה, החסד במדת - (לדוגמא שבלב

ידי על לאחרים אהבתו שהדיבוריםדיבוריאת אהבה,
ית' דיבורו כך שבלב), האהבה את בתוכם מכילים

העליונות. מהמדות והחיות האור את מכיל

דיבורו ידי על היא שהבריאה הענין עומק גם וזהו
הפירוש שאין העולם), נברא מאמרות (בעשרה ית'
ישנם ה' דבר שבתוך אלא בלבד, דיבור רק שהוא בזה
שבו האדם, דיבור (כמו ית' ממדותיו והחיות האור

כנ"ל). מדותיו, מלובשות

úåãî äùù íä úéùàøáã ïéîåé àúéù úðéçáù
.úåðåéìò

את הקב"ה בורא ידו שעל האלקי שהכח זה, ענין
הקדוש בזהר מקורו ית', ממדותיו הוא העולמות
ואת השמים את הוי' עשה ימים "ששת הכתוב בפירוש
ימים" ד"ששת ימים"), "בששת נאמר (ולא הארץ"

ה עילאין", "יומין ששה המדותאינון שש יינו
הארץ ואת השמים את ה' עשה ידן שעל העליונות,
תוך והמשכתן העליונות המדות שגילוי (אלא
הדיבור). בבחינת ההתלבשות ידי על הוא העולמות,

מהמדות - זו שבהמשכה הירידה גודל יבאר [ועתה

הדיבור:] לבחינת העליונות

,'åë àòéãé ÷ãö êì úéàã åàì øîàîä òåãé äðäå
.'åë äàæçàì àìåë

ומדות הספירות [כל "כולא בתיקונים: איתא
מתנהג איך לאחזאה זה] לפני שם שהובאו העליונות

כו'". ידיעא צדק לך דאית לאו אבל עלמא,

רק הוא ית' אצלו שמצינו המדות ענין כל פירוש:
" שלכן העולמות", הנהגת [היינונאצלו"בשביל

בחינות להיות המדות ית'] מאתו ונתגלו נתפשטו
מציאות שיהא כדי כמו לעולמות, המשפיעים מקוריות
נשמת או מיכאל מחנה כמו חסד בבחינת . . נברא
עליון חסד אור נאצל לכך החסד, איש אבינו אברהם
כל זה דרך על וכן למציאותם". למקור מקור להיות
לנבראים מקור שיהיו כדי ונתגלו שנאצלו המדות,
והשתלשלות צמצום ידי על אלו, במדות שייבראו

מהם.

הידועות המדות כענין ית' מדותיו שאין ונמצא,
שהן האדם מדות כמו בהתכונותלנו, (הנמצאות נפשו

ח"ו "תכונות" להקב"ה אין כי עצמן), [וכפימצד

ומבאר:] שהולך

úåìòôúä øøåòî íéîçøå ãñç úðéçá íãàáù
åá úåãçåéîä ,'úé åéúåãî ë"àùî ,òéôùäì åùôðá
úåìòôúä éåðéù íåù éìá èåùô úåãçà àåäù ,'úé
êì úéàã åàì åäæå ,éúéðù àì ä"éåä éðà ù"îë å"ç

.'åë àòéãé ÷ãö
(רק)מדת אינה האדם שבנפש החסדמעשההחסד

אלא עצמה), לנפש מחוץ חיצוני, ענין (שהוא שעושה
היינו שבלב, החסד בנפש("התפעלות")הנטי'רגש

הנפש שתתפעל עני, שרואה אדם כמו חסד. לעשות
מזה אשר חסד. לו להשפיע שבה החסד מדת ידי על
שהוא נברא, באדם אלא שייך לא המדות שענין מובן,
שינוי משמעה הנפש התפעלות שהרי שינוי, בעל

בנפש.

במובן - מדות גדר שיש לומר שייך לא ולפיכך
של שמדותיו מאחר כי ית', בו - ונטיות התפעלות של
באחדות ית' ועצמותו מהותו עם מאוחדות הן הקב"ה
כך שינוי, בגדר אינו שהקב"ה כשם הרי פשוטה,
ובלשון שינוי, בגדר אינן עמו) (המאוחדות מדותיו
הי' ואילו שניתי, לא ה' אני אומר הוא "הרי הרמב"ם
שנאמר וזהו משתנה". הי' שמח ופעמים כועס פעמים
לבא להנחם, "פירוש להנחם", הוא אדם לא "כי ית' בו

למדה". ממדה בהשתנות

מדת דאין כו'", ידיעא צדק לך דאית "לאו וזהו
לנו, הידועות אלו מדות כענין ית' אצלו והחסד הצדקה
פשוטה. באחדות ית' בו ומאוחדות מיוחדות הן אם כי

äìòîì íä úåðåéìò úåãî äùùäù ,ïë úåéäáå
êùîð äéäéù éãë ,ïë ìò ,éåðéùå úåìòôúä úðéçáî
àîìò úåéäì ,øåáãä úðéçáì úåãîä úðéçáî

.íééøåçà úðéçáá ÷ø àåä ,àééìâúàã
והחיות האור בהמשכת הירידה גודל יובן ועפ"ז
הבריאה היא (שעי"ז הדיבור לבחינת ית' ממדותיו
בחינת בין ודמיון ערך שום אין שכן, - כנ"ל) בפועל

ית'. דיבורו לבחינת שלמעלה המדות

היא שבלב המדה הרי להבדיל, ודם בשר דאצל
החסד, במדת כמו הזולת, אל בפועל התייחסות כבר
וא"כ הזולת, עם חסד לעשות בלב נטי' שמרגיש
החסד ועשיית השפעת מקור היא היא שבלב המדה
"מלובש" המדה שגוף לומר שניתן עד בפועל,

החסד. במעשה ומתבטא
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עמו מאוחדות ית' שמדותיו למעלה, משא"כ
אם ח"ו, ושינוי התפעלות בגדר ואינן פשוטה באחדות
הנבראים; מגדר לגמרי למעלה הן עצמן המדות כן

ה דהיינו - המדות של "אחוריים" בחינת חיצוניותורק

הדיבור בבחינת והנשפעת הנמשכת היא - המדות של
החיות השפעת היא עולמותבפועל(שממנה אל

ונבראים).

[כלומר:

רחוקה מהן (שאחת בחינות שתי יש ית' במדותיו
מחברתה): בערך שלא

ית', עמו מאוחדות שהן כפי עצמן המדות א)

ונבראים עולמות אל "התייחסות" אינן אלו שמדות
"עם מאוחדות הן אלא להבדיל), אדם בני (כמדות

לבדו". המרומם ועצמותו מהותו

(אם העולמות הנהגת בשביל מהן ההשפעה ב)
וכו'), ועונשים בגבורה או ורחמים, חסד של בהנהגה

אי לאחזאה "כולא בתיקונים איתא זה מתנהגועל ך

בלבד חיצונית" "הארה רק היא זו והשפעה עלמא".

של "אחוריים" בחינת רק שהיא עצמן, מהמדות

אלו ומדות ית'), בו (המאוחדות העליונות המדות

לכל מקורות שיהיו בכדי רק ית' מאתו נאצלו

בעצם ית' בו נמצאות אינן אבל שבעולמות, ההשפעות

וכנ"ל]. להבדיל), האדם בנפש (כמדות

:'åë íåâøú ïåùì
בלשון התגלות לשון הוא שאותיות הטעם גם וזהו

בחינתתרגום על מורה "תרגום" כי (כנ"ל), דוקא

התרגום ענין כמו דקדושה, (חיצוניות) "אחוריים"

לשפות תורגמה הקודש שלשון כפי שזהו כפשוטו,

שהן כפיחולאחרות הקדושה אור זה שאין היינו ,

לבוש ידי על שמתגלה כפי אלא בעצמותו שהוא

האור. מהות על המעלים

שלמעלה הדיבור שאותיות דזה בעניננו, וכן

בחינת רק ה"ז המדות, וחיות אור את אחורייםמגלות

שינוי), מגדר למעלה שהן המדות, עצם (ולא דהמדות

כנ"ל.
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בראשוÂ‰ÊÂ(לג) ישועה וכובע כו' צדקה וילבש
הנה אך כו' לכובע צדקה ענין מה ולכאורה
זריעה נק' הצדקה הרי ישועות מצמיח צדקות זורע או' אנו
עזר ענין ישועה פי' הנה כי כו' הצמיחה הוא והישועות
הפנה לשון פירושו וגם כו' ומושיע עוזר כמו כפשוטו
או' אנו וכך כו' הבל אל ה' וישע כמו א"ע שפונה
אליו בקראינו תפלתינו אל שפונה כו' שעה ולתפלתם
וכמו כו' הקמים נגד והישועה העזר בזה נכלל וממילא
מחזיר לעזור פונה האדם וכאשר כו' ברחמיו יפן ממקומו
שהן ישועות בפי' בזוהר א' ולזה יתירה בהארה פניו
שבחי' דהיינו העליונים בפנים שמאירין נהורין שע"ה
פנים להארת מקור בבחי' להיות מאירים נהורין שע"ה
לתפלתם וזהו כו' תפוחין בתרין מתחלק להיות העליונים
וישע וכמו תפלתינו לקבל אלינו פניו ה' שיאיר כו' שעה
כמו פניו מאיר אינו א"ע פונה כשאינו (משא"כ כו' ה'
ישועה וכובע ענין הוא וכך כו') שעה לא כו' קין ואל

ופנימיותו עצמותו שכל לעזר הפנה לשון זו ישועה שפי'
גלוי שזהו בפנים אורו פנימית גלוי להיות פונה הוא כבי'
ונמצא כנ"ל פנים הארת שנק' שבראש בחכמה אור תוס'
נהורין שע"ה והן הפנים להארת מקור הוא שהישועה
שאמר וזהו כו' פנים הארת בבחי' להיות שמתחלקין
ממש להבא דיו"ד בסוף ובה"א בראשו ביו"ד ישועה
עצמותו פנימית מאיר הוא שתמיד והיינו יושיע שתמיד
מקור מבחי' ה' יאר תמיד פניו ה' יאר וכמ"ש הפני' להאיר
אור גלוי הוא בסוף והה"א ישועות שנקרא פנים ההארת
עד"מ בראשו ישועה וכובע וזהו עליונים וישועות הפנים

הנתונה הטובה והארתהכובע הידור שעושה הראש ע"ג
שלמעלה הראש ע"ג שהיא לפי ולישועה לעזר הפנים
כובע נקרא ע"כ בפנים שמאיר דחכמה המוח מן הרבה
ההארת מקור להיות נהורין שע"ה משם להמשיך ישועה
בחי' שהוא דוקא בראשו כו' ישועה וכובע וז"ש כו' פנים

וד"ל: שבכתר כתר
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עמו מאוחדות ית' שמדותיו למעלה, משא"כ
אם ח"ו, ושינוי התפעלות בגדר ואינן פשוטה באחדות
הנבראים; מגדר לגמרי למעלה הן עצמן המדות כן

ה דהיינו - המדות של "אחוריים" בחינת חיצוניותורק

הדיבור בבחינת והנשפעת הנמשכת היא - המדות של
החיות השפעת היא עולמותבפועל(שממנה אל

ונבראים).

[כלומר:

רחוקה מהן (שאחת בחינות שתי יש ית' במדותיו
מחברתה): בערך שלא

ית', עמו מאוחדות שהן כפי עצמן המדות א)

ונבראים עולמות אל "התייחסות" אינן אלו שמדות
"עם מאוחדות הן אלא להבדיל), אדם בני (כמדות

לבדו". המרומם ועצמותו מהותו

(אם העולמות הנהגת בשביל מהן ההשפעה ב)
וכו'), ועונשים בגבורה או ורחמים, חסד של בהנהגה

אי לאחזאה "כולא בתיקונים איתא זה מתנהגועל ך

בלבד חיצונית" "הארה רק היא זו והשפעה עלמא".

של "אחוריים" בחינת רק שהיא עצמן, מהמדות

אלו ומדות ית'), בו (המאוחדות העליונות המדות

לכל מקורות שיהיו בכדי רק ית' מאתו נאצלו

בעצם ית' בו נמצאות אינן אבל שבעולמות, ההשפעות

וכנ"ל]. להבדיל), האדם בנפש (כמדות

:'åë íåâøú ïåùì
בלשון התגלות לשון הוא שאותיות הטעם גם וזהו

בחינתתרגום על מורה "תרגום" כי (כנ"ל), דוקא

התרגום ענין כמו דקדושה, (חיצוניות) "אחוריים"

לשפות תורגמה הקודש שלשון כפי שזהו כפשוטו,

שהן כפיחולאחרות הקדושה אור זה שאין היינו ,

לבוש ידי על שמתגלה כפי אלא בעצמותו שהוא

האור. מהות על המעלים

שלמעלה הדיבור שאותיות דזה בעניננו, וכן

בחינת רק ה"ז המדות, וחיות אור את אחורייםמגלות

שינוי), מגדר למעלה שהן המדות, עצם (ולא דהמדות

כנ"ל.
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בראשוÂ‰ÊÂ(לג) ישועה וכובע כו' צדקה וילבש
הנה אך כו' לכובע צדקה ענין מה ולכאורה
זריעה נק' הצדקה הרי ישועות מצמיח צדקות זורע או' אנו
עזר ענין ישועה פי' הנה כי כו' הצמיחה הוא והישועות
הפנה לשון פירושו וגם כו' ומושיע עוזר כמו כפשוטו
או' אנו וכך כו' הבל אל ה' וישע כמו א"ע שפונה
אליו בקראינו תפלתינו אל שפונה כו' שעה ולתפלתם
וכמו כו' הקמים נגד והישועה העזר בזה נכלל וממילא
מחזיר לעזור פונה האדם וכאשר כו' ברחמיו יפן ממקומו
שהן ישועות בפי' בזוהר א' ולזה יתירה בהארה פניו
שבחי' דהיינו העליונים בפנים שמאירין נהורין שע"ה
פנים להארת מקור בבחי' להיות מאירים נהורין שע"ה
לתפלתם וזהו כו' תפוחין בתרין מתחלק להיות העליונים
וישע וכמו תפלתינו לקבל אלינו פניו ה' שיאיר כו' שעה
כמו פניו מאיר אינו א"ע פונה כשאינו (משא"כ כו' ה'
ישועה וכובע ענין הוא וכך כו') שעה לא כו' קין ואל

ופנימיותו עצמותו שכל לעזר הפנה לשון זו ישועה שפי'
גלוי שזהו בפנים אורו פנימית גלוי להיות פונה הוא כבי'
ונמצא כנ"ל פנים הארת שנק' שבראש בחכמה אור תוס'
נהורין שע"ה והן הפנים להארת מקור הוא שהישועה
שאמר וזהו כו' פנים הארת בבחי' להיות שמתחלקין
ממש להבא דיו"ד בסוף ובה"א בראשו ביו"ד ישועה
עצמותו פנימית מאיר הוא שתמיד והיינו יושיע שתמיד
מקור מבחי' ה' יאר תמיד פניו ה' יאר וכמ"ש הפני' להאיר
אור גלוי הוא בסוף והה"א ישועות שנקרא פנים ההארת
עד"מ בראשו ישועה וכובע וזהו עליונים וישועות הפנים

הנתונה הטובה והארתהכובע הידור שעושה הראש ע"ג
שלמעלה הראש ע"ג שהיא לפי ולישועה לעזר הפנים
כובע נקרא ע"כ בפנים שמאיר דחכמה המוח מן הרבה
ההארת מקור להיות נהורין שע"ה משם להמשיך ישועה
בחי' שהוא דוקא בראשו כו' ישועה וכובע וז"ש כו' פנים

וד"ל: שבכתר כתר
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

מצה˘Ï‡(י"ט) אכילת מצות התבאר אחרי חמץ: לאכול
אזהרת ג"כ מובן דמהימנותא מיכלא הנק'
ממנו לקרות יודע והתינוק דגן מין שהוא הגם כי החמץ
קריאת* עי"ז שתגיע אבל גשמיי' או"א קריאת היינו או"א
שהיא דוקא המצה ע"י המצוה בא שבשמים לאביו אבא
אמונה בחי' על להורות והגבהה התנשאות בלי עוני לחם
אינו כי מהשגה למטה שהוא הקטנות בחי' שהיא הנ"ל
מ"ה כח מהחכמה ושרשו ביטול בחי' וה"ז המהות משיג
שתפח והתנשאות הגבהה על מורה החמץ עיסת אבל
ודבר יש בבחי' ההשגה גדלות על רמז והוא למעלה ועולה
צ"ל האמונה נקודת קבלת ראשית הוא שאז ובפסח מה
חכמים כולנו ואפילו בלבד וקטנות בביטול העבודה
כי ביצ"מ לספר עלינו מצוה התור' את ויודעים ונבונים
בתכלית להזהר וצריכים כו' ה' ויוציאנו היינו עבדים
שורה א"ס אור שאין מה ודבר יש בחי' שהוא מהחמץ
שבטל במי אלא שורה ואינו ודבר יש שהוא במי ונמשך
מ"ה: כח חכמה כי מ"ט) ג' (משלי בחכמה הוי' וז"ס אליו
שבדעת מחו"ג הם והשאור החמץ שסוד מבואר ובפע"ח
הנה זה וביאור לחיצונים. יניקה מהם שמסתעף דקטנות
ביניהם שההפרש מצה ותיבת חמץ תיבת בהבנת יובן
ה"א אות במצה בא ובמקומו בחמץ שהוא לבד חית באות
בהם יש והה"א החי"ת כי והענין פנחס פ' בר"מ וכמ"ש
הגג שבמל' נה"י חג"ת לחב"ד רומזים והם קוין ג'
לנה"י והשמאלי לחג"ת הימני וקו לחב"ד רומז שעליהם
הוא הפתח רק פתח לגגו בינו אין השמאלי קו בחי"ת והנה
ית' מלכותו מדת כי החיצוני' יונקים בסופו ושם למטה
ע"פ וע"ח בזהר וכמ"ש השכינה גלות וז"ס משלה בכל

ששם בבי"ע נמשכים שנה"י ה') ה' (משלי יורדות רגליה
לגגו שלו השמאלי רגל בין יש בה"א אבל הקליפות מעמד
שהוא כ"ו) ל"א (משלי בחכמה פתחה פיה נאמר וע"ז פתח
באריכות וכמשנת"ל במל' המאיר החכמה הארת בחי'
בחכמה והנה היא מה זו הארה ענין מצה אכילת במצות
הנק' שהחיצונים כ"א) ד' (איוב בחכמה ולא ימותו כתיב
מה כח ביטול בחי' שהיא מהחכמה יניקה להם אין מתים
שבפתח דחכמה זה גילוי מחמת ולזאת כנ"ל המצה שז"ס
מפתח גם יונקים מלהיות החיצונים את דוחה לגג הסמוך
על רומז הנ"ל פתח שחסר בחמץ משא"כ שלמטה הגדול
מן לינק החיצונים יכולים לכן במל' החכמה אור העלם
החמץ התנשאות וז"ס יורדות רגליה כי שלמטה הפתח
כ"ז אמנם אך כו' החכמה דאור הביטול לחסרון יש ובחי'
ראשית הוא שאז בלבד בפסח הוא ומסתיר מונע שהחמץ
אבא קטנות בחי' שהוא ממצרים והיציאה האמונה קבלת
דגדלות מוחי' בחי' ישראל בנפשות ויזרח יאיר כאשר אבל
יוכלו אז וזש"פ מ"ת שז"ס כנ"ל אלקות מהות בראיי'
בחי' על מורה ג"כ שהוא החמץ את גם ולהעלות לברר
בגילוי אבל יש בחי' הוא שלמטה אלא ההשגה גדלות
דחמץ היש גם ויתהפך יתברר דקדושה דגדלות מוחי'
ולכן שרשו שמשם דקדושה דגדלות במוחי' נכלל להיות
מוחי' הוא שאז דוקא מהחמץ באים דשבועות הלחם שתי
חמץ לחמי עשרה באות התודה חלות וכן האמיתי' דגדלות
הנ"ל מטעם מהחמץ הוזהרנו ובפסח הקרבנות בכל אבל
מזמור ע"פ באריכות וכמבואר לעלות יכול אינו שאז
נכרת כי כרת חייב בפסח והאוכלו א') ק' (תלים כו' לתודה
העבודה: יסוד שהוא האמונה בחי' לקבל יכול ואינו נפשו
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a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÓÂע"י לקה"ק שיכנס אהרן זכות ענין שייכות יובן
לנו יעלה מי כתי' דהנה דוקא. המילה זכות
מעלת מהו יפלא ולכאו' הוי'. וס"ת מילה ר"ת השמימה,
הענין אך בר"ת. ומילה בס"ת שהוי' עד כ"כ מילה מצות
שיעבור כדי בשמיני שהיא מילה על אמרז"ל דהנה הוא
עליו שיעבור כדי רק הוא הטעם אם ולכאו' א', שבת עליו
כולם להשוות שלמה דוקא, בשמיני מה מפני לבד א' שבת

זמן להיות יכול הי' ועש"ק ביום הנולד הלא א', לזמן
ג"כ עליו עובר והי' ללידתו, השלישי ליום א', ביום מילתו
לשמונה שניתן מה בפ"ע כוונה שיש ועכצ"ל א', שבת
ראשון הנימול דהנה והענין ההשוואה. טעם מלבד דוקא,
יעקב משא"כ הוי', ח"פ עולה ויצחק יצחק, הוא לשמונה
אבי, בית אל בשלום ושבתי יעקב א' ולכן הוי', ז"פ רק
והי' ואז אביו, יצחק מדריגת השמיני, הוי' שם בחי' היינו
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עתיד ל' הוא יצחק כי לאלקי', לי ההשתלשלות דסדר הוי'
בחי' הוא אלקי' מבחי' לע"ל שיהי' הצחוק ע"ש והיינו
לאור, החושך והתהפכות שעכשיו, וההסתר הצמצום
ובד"ה ישיר אז בד"ה ע' פינו, שחוק ימלא אז וכמ"ש
אמרז"ל ולכן הזיי"ן. על האל"ף כשמאיר אז מענין וישרנה
ידענו לא אברהם כי אבינו אתה כי ליצחק יאמרו שלע"ל
בחי' השמיני הוי' התגלות והו"ע כו', יכירנו לא וישראל

מהשתלשלות. שלמעלה דלעילא הוי' ש'
Â‰ÊÂ,'א שבת עליו שיעבור כדי בשמיני מילה ענין ג"כ

דעכצ"ל השבת, ממחרת לכם וספרתם ע"ד היינו
שבת בחי' היא שבת כי שבת בל' ונא' הפסח, ממחרת
עלייהו ושביעאה יומין שית הוי' ז"פ כענין והוא להוי',
וממחרת היא, קדש כי השבת את ושמרתם כמ"ש קדש ונק'
שלמעלה דלעילא הוי' ש' השמיני הוי' בחי' היא השבת
הנה"ב בירור להיות שיוכל שכדי והיינו מהשתלשלות.
הוי' שם מבחי' ע"ז והעוז הכח ראשית צ"ל בספה"ע
ופסח ע"ש נק' בכלל חגה"פ ולכן מהשתלשלות. שלמעלה
בא זה הנה דודי שקול הדילוג בחי' הוא הפתח, על ה'
גילוי בחי' הוא מהשתלשלות, שלמעלה דילוג בבחי' מדלג
מה שגם זו מצה בד"ה כמ"ש המלכים מלכי מלך
דמצה אבא בקטנות מלובש עתיק פנימיות אבא שפנימיות
מוחין בחי' הוא שבת נק' ולכן באריכות, שם כמשנ"ת
בירור הוא ספה"ע לספור צריכים זה שבת וממחרת דאבא,

שי כדי ג"כ הוא בשמיני מילה ענין יובן ועד"ז עבורנה"ב.

דלעילא הוי' שם בחי' השבת ממחרת ע"ד א' שבת עליו
השמימה לנו יעלה מי בחי' ולכן דיצחק. השמיני הוי' בחי'
מהוה ל' הוי' השתלשלות שבסדר הוי' וש' בר"ת מילה
הוי' ח' כענין הוא בשמיני מילה כי להיות בס"ת, הוא
המשיח שלימות וזהו דלע"ל. הגילוי מעין שזהו דיצחק
ז' של הי' בהמק"ד של כינור כי נימין, ח' של הכינור יהי'
הכינור ענין כי נימין. שמונה של יהי' ימוהמ"ש ושל נימין
הוי' ש' מספר הוא ך"ו במ"א, מזה כמ"ש נר ך"ו בחי' הוא
דבהמק"ד והכינור הנ"ל, אדם נשמת ה' נר בחי' הוא ונר
נימין ח' ושל הוי', ז"פ יעקב כענין זהו נימין ז' של שהי'
בגדים שמונה כענין ג"כ וזהו הוי'. ח"פ יצחק כמו זהו
שהבגדי' ימים, שלשמונה מילה בזכות ג"כ שהם דכה"ג
אור מבחי' הכה"ג ע"י שנמשכה אה"ר לאור הלבושי' הם
כמה אלו לבושי' בבחי' ויש מהשתלשלות. שלמעלה א"ס
משה, שעשה כהונה בגדי מענין במ"א כמ"ש מדריגות
בינוני וח' רברבי ח' בחי' יש כמו"כ ישראל, וכל לב, וחכמי
הת"י מתרגם רבתי ח' שהוא חכלילי על ולכן זעירא. וח'
בגדים שמונה בחי' הוא משיחא, דמלכא עיינין יאין מה
שזכות מה ג"כ יובן ועפ"ז כה"ג. לאהרן משה שעשה
המסך היא הערלה העברת ע"י כי עמו, נכנסת היתה המילה
בין המבדיל הפרוכת העברת להיות נמשך עי"ז המבדיל,
אפתח ואני מחט של כחודה לי פתחי כי לקדהק"ד קדש
בהקדמת בהרמב"ן המבואר וכמשל אולם, של כפתחו לך

בסש"ב. הובא טפח, למטה הצל מהעתקת איוב
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‰�‰Âהכל נברא ולא ודבור במאמר החומר שנברא מה
גילוי הי' לא שאז מפני הוא בלבד, ורצונו ה' בחפץ
עולם (כמו ממש במציאות בטל העולם שהי' רק ליש מאין
במציאות שבטלים בכלל דאתכסיא עלמין וכמו האצילות
מקבל שהי' לפי כו') דעדאת"ג נבראים בבחי' הי' ולא
גילוי עיקר רק חד, וחיוהי איהו ביטול שהוא חכ' מבחי'
צוה פי' ונבראו צוה הוא כי ה' דבר ידי על הוא היש
שמתנשא במי שייך הצווי דענין (י"ל המלך מצות מלשון
מלך דבר באשר הו"ע וכמו"כ ושליטה ממשלה לו ויש
בחי' הוא למע' והדוגמא אומר, וגוזר שמצוה שלטון
עולמים כל מלכות מלכותך כי מל') דבחי' עליון הדבור
התנשאות בחי' הוא מל' שבחי' עם בלא מלך אין
שם בחי' אלא ויתגלה יאיר שלא והיינו כו' והסתלקות
פנימיות בבחי' שבא הוא ה' דבר דבחי' (והגם כו' בלבד

אלקי הארת והיינו שבנפעל הפועל כח והו"ע בנבראים
זה מ"מ במ"א, וכמ"ש כו' בפועל הנבראים את שמהווה
הרוממות מצד זהו ההתהוות פעולת פועל שהדבור
שהדבור מה הרי מלך בדבר וכמו שבמל' וההתנשאות
וההתנשאות ההגבהה מצד זהו במדינה פועל שלו והציווי
הוא כזאת ובדוגמא כו'. עליהם ושולט שמושל שלו
מצד זהו הדבור ע"י בפועל ההתהוות שנעשה שזה למעלה
מבחי' הוא ההתהוות כח דעיקר ונמצא דמל'. הרוממות
ה' דבר מבחי' ההתהוות נעשה זה ובכח דמל' הרוממות
הוא דשם העליון דבור אותיות שהן נ"ל השם וענין כו'.
שמאיר מקיף האור בחי' הוא דהשם נראה ויותר אותיות,
ה' דבר ובחי' ההתהוות, כח עיקר שזה הרוממות מבחי'
נשגב כי וזהו כו' כנ"ל שמהווה שמו מבחי' הארה זהו
מאין יש פי' וזה כו'). הודו ורק נשגב הוא השם שגם שמו

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



קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

עתיד ל' הוא יצחק כי לאלקי', לי ההשתלשלות דסדר הוי'
בחי' הוא אלקי' מבחי' לע"ל שיהי' הצחוק ע"ש והיינו
לאור, החושך והתהפכות שעכשיו, וההסתר הצמצום
ובד"ה ישיר אז בד"ה ע' פינו, שחוק ימלא אז וכמ"ש
אמרז"ל ולכן הזיי"ן. על האל"ף כשמאיר אז מענין וישרנה
ידענו לא אברהם כי אבינו אתה כי ליצחק יאמרו שלע"ל
בחי' השמיני הוי' התגלות והו"ע כו', יכירנו לא וישראל

מהשתלשלות. שלמעלה דלעילא הוי' ש'
Â‰ÊÂ,'א שבת עליו שיעבור כדי בשמיני מילה ענין ג"כ

דעכצ"ל השבת, ממחרת לכם וספרתם ע"ד היינו
שבת בחי' היא שבת כי שבת בל' ונא' הפסח, ממחרת
עלייהו ושביעאה יומין שית הוי' ז"פ כענין והוא להוי',
וממחרת היא, קדש כי השבת את ושמרתם כמ"ש קדש ונק'
שלמעלה דלעילא הוי' ש' השמיני הוי' בחי' היא השבת
הנה"ב בירור להיות שיוכל שכדי והיינו מהשתלשלות.
הוי' שם מבחי' ע"ז והעוז הכח ראשית צ"ל בספה"ע
ופסח ע"ש נק' בכלל חגה"פ ולכן מהשתלשלות. שלמעלה
בא זה הנה דודי שקול הדילוג בחי' הוא הפתח, על ה'
גילוי בחי' הוא מהשתלשלות, שלמעלה דילוג בבחי' מדלג
מה שגם זו מצה בד"ה כמ"ש המלכים מלכי מלך
דמצה אבא בקטנות מלובש עתיק פנימיות אבא שפנימיות
מוחין בחי' הוא שבת נק' ולכן באריכות, שם כמשנ"ת
בירור הוא ספה"ע לספור צריכים זה שבת וממחרת דאבא,

שי כדי ג"כ הוא בשמיני מילה ענין יובן ועד"ז עבורנה"ב.

דלעילא הוי' שם בחי' השבת ממחרת ע"ד א' שבת עליו
השמימה לנו יעלה מי בחי' ולכן דיצחק. השמיני הוי' בחי'
מהוה ל' הוי' השתלשלות שבסדר הוי' וש' בר"ת מילה
הוי' ח' כענין הוא בשמיני מילה כי להיות בס"ת, הוא
המשיח שלימות וזהו דלע"ל. הגילוי מעין שזהו דיצחק
ז' של הי' בהמק"ד של כינור כי נימין, ח' של הכינור יהי'
הכינור ענין כי נימין. שמונה של יהי' ימוהמ"ש ושל נימין
הוי' ש' מספר הוא ך"ו במ"א, מזה כמ"ש נר ך"ו בחי' הוא
דבהמק"ד והכינור הנ"ל, אדם נשמת ה' נר בחי' הוא ונר
נימין ח' ושל הוי', ז"פ יעקב כענין זהו נימין ז' של שהי'
בגדים שמונה כענין ג"כ וזהו הוי'. ח"פ יצחק כמו זהו
שהבגדי' ימים, שלשמונה מילה בזכות ג"כ שהם דכה"ג
אור מבחי' הכה"ג ע"י שנמשכה אה"ר לאור הלבושי' הם
כמה אלו לבושי' בבחי' ויש מהשתלשלות. שלמעלה א"ס
משה, שעשה כהונה בגדי מענין במ"א כמ"ש מדריגות
בינוני וח' רברבי ח' בחי' יש כמו"כ ישראל, וכל לב, וחכמי
הת"י מתרגם רבתי ח' שהוא חכלילי על ולכן זעירא. וח'
בגדים שמונה בחי' הוא משיחא, דמלכא עיינין יאין מה
שזכות מה ג"כ יובן ועפ"ז כה"ג. לאהרן משה שעשה
המסך היא הערלה העברת ע"י כי עמו, נכנסת היתה המילה
בין המבדיל הפרוכת העברת להיות נמשך עי"ז המבדיל,
אפתח ואני מחט של כחודה לי פתחי כי לקדהק"ד קדש
בהקדמת בהרמב"ן המבואר וכמשל אולם, של כפתחו לך

בסש"ב. הובא טפח, למטה הצל מהעתקת איוב
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‰�‰Âהכל נברא ולא ודבור במאמר החומר שנברא מה
גילוי הי' לא שאז מפני הוא בלבד, ורצונו ה' בחפץ
עולם (כמו ממש במציאות בטל העולם שהי' רק ליש מאין
במציאות שבטלים בכלל דאתכסיא עלמין וכמו האצילות
מקבל שהי' לפי כו') דעדאת"ג נבראים בבחי' הי' ולא
גילוי עיקר רק חד, וחיוהי איהו ביטול שהוא חכ' מבחי'
צוה פי' ונבראו צוה הוא כי ה' דבר ידי על הוא היש
שמתנשא במי שייך הצווי דענין (י"ל המלך מצות מלשון
מלך דבר באשר הו"ע וכמו"כ ושליטה ממשלה לו ויש
בחי' הוא למע' והדוגמא אומר, וגוזר שמצוה שלטון
עולמים כל מלכות מלכותך כי מל') דבחי' עליון הדבור
התנשאות בחי' הוא מל' שבחי' עם בלא מלך אין
שם בחי' אלא ויתגלה יאיר שלא והיינו כו' והסתלקות
פנימיות בבחי' שבא הוא ה' דבר דבחי' (והגם כו' בלבד

אלקי הארת והיינו שבנפעל הפועל כח והו"ע בנבראים
זה מ"מ במ"א, וכמ"ש כו' בפועל הנבראים את שמהווה
הרוממות מצד זהו ההתהוות פעולת פועל שהדבור
שהדבור מה הרי מלך בדבר וכמו שבמל' וההתנשאות
וההתנשאות ההגבהה מצד זהו במדינה פועל שלו והציווי
הוא כזאת ובדוגמא כו'. עליהם ושולט שמושל שלו
מצד זהו הדבור ע"י בפועל ההתהוות שנעשה שזה למעלה
מבחי' הוא ההתהוות כח דעיקר ונמצא דמל'. הרוממות
ה' דבר מבחי' ההתהוות נעשה זה ובכח דמל' הרוממות
הוא דשם העליון דבור אותיות שהן נ"ל השם וענין כו'.
שמאיר מקיף האור בחי' הוא דהשם נראה ויותר אותיות,
ה' דבר ובחי' ההתהוות, כח עיקר שזה הרוממות מבחי'
נשגב כי וזהו כו' כנ"ל שמהווה שמו מבחי' הארה זהו
מאין יש פי' וזה כו'). הודו ורק נשגב הוא השם שגם שמו
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אין בבחי' הוא בהעולמות אשר החיות שהמשכת דהיינו
היש גילוי נעשה ומזה בלבד שם בחי' שהא בעלמא והארה

כו'.
Í‡בטל היש להיות כדי הוא מאין יש בריאת תכלית

משום העולמות בבריאת הכוונה תכלית דזהו לאין.
שהנבר' דהיינו בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה
דירה ובבחי' ית' לשבתו ומכון כלי בבחי' יהי' התחתונים
ודירה כלי שיהי' עד ביטול בבחי' שיהיו והיינו ית' אליו
אדם וכתפארת כו' למטה ה' אור ויתגלה ויאיר ית' אליו
בתחתונים דירה ית' לו יהי' כביכול כמו"כ בית לשבת
כמו למטה ה' כבוד ונגלה למטה אלקות גילוי שיהי'
כו' יראו בעין עין כי לבוא לעתיד שיהיה וכמו למעלה.
לכאו"א עתה גם מאיר זה ומעין לעתיד יהי' הגילוי (דעיקר
תלוי וזה במ"א). וכמ"ש כו' בעולם ובחלקו בנפשו
יהי' עי"ז דעכשיו העבודה ידי שעל ימינו כל בעבודתינו
שכרם לקבל ולמחר לעשותם דהיום לבוא לעתיד הגילוי
יש ישראל וכל כו' בשבת יאכל דוקא בע"ש שטרח ומי
ביטול בחי' בעצמו לפעול כאו"א וצריך לעוה"ב חלק להם
ידי על והיינו כו', ה' אור גילוי בחי' בחלקו ולהמשיך היש
שכולם ובארץ בשמים גם ועשה נמשך ה' חפץ אשר שכל

יוכל זה ובכח הוי' ורצון חפץ מבחי' ותמונה ציור להם יש
שבישראל וזה כו', הדבור מן הנמשך היש ביטול להיות
להיות נמשך שמזה ישראל ויוצרך כמ"ש יצירה ל' נאמר
האדם את אלקי' ה' וייצר וז"ש כו' אלקים עם שרית כי
ח"ע ובחי' ה' חפץ מבחי' נמשך שהצורה לפי מלא בשם
מכללות (ועמ"ש כו' היש ביטול בחי' להיות יכול ועי"ז כו'

שהקדימו בשעה בד"ה הזה החיותהענין בענין רס"ג,
ומ"ש כו') לחכם תעוז והחכמה בד"ה שם חכ' שמבחי'
נמשך שבאדם שהצורה לפי היינו יודין בשני וייצר באדם
בתרין וייצר ע"ב דקמ"א באד"ר וכמ"ש מעלה מלמעלה
ז"ל הרח"ו בשם פ"מ (ובס' דז"א ורזא דע"ק רזא יודין
היש ביטול עיקר ולפיכך כמוהו) ז"א צייר דע"ק דהיינו
מקור צ"ל בהיש גם נמשך הביטול להיות שכדי בהאדם,
ישראל שובה ד"ה בלקו"ת ועמ"ש מעלה מלמע' ההמשכה

פ"ג: כו' עד
.¯ÂˆÈ˜אשר יקדים לאור. והתורה לנר המצות נמשלו

בריאת ודבור, מאמר ע"י הוא החומר בריאת
היש גילוי בחכמה. בהתלבשותם ורצון חפץ ע"י הצורה
היכולת לאין. בטל שיהי' והתכלית דבור) (שם, הדבור ע"י

ורצון. חפץ מבחי' היא שצורתו ע"י בזה
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האור והתכללות צמצום ע"י והגילוי, האור בהעדר קץ, אין עד למעלה גם הוא א"ס אור
הצמצום אחרי בהעלם. היה שבא"ס הגבול וכח הבלי־גבול, אוא"ס נרגש הצמצום לפני בעצמותו.

שבא"ס הגבול כח ונרגש הבל"ג אור נתעלם

מּטהp‰Â‰טו) למּטה הּוא סֹוף אין ׁשאֹור ּכׁשם ¿ƒ≈ְְֵֵֶַַָָ
אי עד וגּלּוי ּכלל,ּבהתּפּׁשטּות ּומסּפר ׁשעּור ן ְְְְְְִִִִֵַַָָ

קץ אין עד מעלה למעלה סֹוף אין אֹור הּוא כן ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָהּנה
אחר ּובעּלּוי העלם אחר ּבהעלם ׁשהּוא האֹור העלם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבבחינת
ענין הּוא ּובכללּות הּגּלּוי, והעּדר האֹור העּדר ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעּלּוי,
התעּלמּות ׁשהּוא הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָהּצמצּום
היה הּצמצּום לפני ּדהּנה ,יתּבר ּבעצמּותֹו והתּכּללּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהאֹור
"טרם חּיים: ּבעץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבגלּוי, סֹוף אין ְְְִֵֵֶֶֶַָָָהאֹור
ּכל ממּלא ּפׁשּוט עליֹון אֹור היה הּנאצלים, ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאצלּו

ּדמה ּפרּוׁש סֹוף, אין אֹור ּגּלּוי ׁשהיה והינּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָהּמציאּות",
ּבחינת אבל סֹוף, אין אֹור הּוא ּבפׁשיטּות נרּגׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָָּׁשהיה
אֹור ּגּלּוי ׁשהיה והינּו ּכלל, נרּגׁש היה לא והּיׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּמציאּות
ּבעבֹודת איתא ּדהּנה הּוא, ּבזה והענין ּגבּול. הּבלי סֹוף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאין

ּבעל18הּקדׁש ּבבלּתי ּכח לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם הּוא ּברּו סֹוף האין , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּכח לֹו ׁשּיׁש ּתאמר ּדאם ּבּגבּול, ּכח לֹו יׁש כן ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַֹֹֹּגבּול,
מחּסר אּתה הרי ּבּגבּול, ּכח לֹו ואין ּגבּול ּבעל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָֹּבּבלּתי

ּדכּלא ׁשלמּותא הּוא סֹוף ואין ּדׁשלמּותטוׁשלמּותֹו, ּופרּוׁש , ְְְְְִֵֵֵֵֵָָֹ
היה הּצמצּום ולפני ּוגבּול, ּגבּול ּבלי ּכֹולל הּוא סֹוף ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָהאין
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היה סֹוף ׁשּבאין הּגבּול וכח ּגבּול, הּבלי סֹוף אין האֹור ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּגּלּוי
אין אֹור ׁשהּוא ּפׁשּוט", עליֹון אֹור "היה אמרֹו וזהּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָּבהעלם,
רק נרּגׁש ׁשהיה הּמציאּות, מקֹום ּכל ממּלא ּגבּול הּבלי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָסֹוף
ׁשהּוא סֹוף ׁשּבאין הּגבּול וכח ּגבּול, הּבלי סֹוף האין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבחינת

ידי ועל ּכלל, נרּגׁש היה לא והּיׁשּות הּמציאּות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחינת
ּבפׁשיטּות ּׁשּנרּגׁש ּומה סֹוף, אין האֹור נתעּלם הּנה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּצמצּום
אינֹו הרי סֹוף אין ואֹור והּמציאּות, הּיׁשּות ּבחינת ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַהּוא

ְִָנרּגׁש.
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כלל על נפש מסירות היתה � הזקן רבנו � לרבי

אחד לכל טוב דורש היה הוא ויתעלה, שישגשג ישראל,

לימוד את וחיפש טובה, בעין אחד כל על הביט מישראל,

אחד. כל על ביותר הגדולה הזכות

אם כי בכוח, רק לא היתה הרבי של נפשו מסירות

משמעה בכוח, נפש מסירות בפועל. נפש מסירות

ובתפלה ועבודה בתורה ועוסק במקומו נמצא שהאדם

את ולהכיר לראות האנשים עיני ויפקח שיאיר לד'

אדם בני לבבות לעורר ממרום רוח ישלח ואשר האמת

שונים, בזמנים היה כך ואכן, העבודה. לדרכי להתקרב

ומליאי יותר חמימים היו ישראל בני לבבות שבעזה"י

להם שניתן דבר מלמעלה, התעוררות בדרך חיות

במסירות ותפלתם הצדיקים של רחמים בהתעוררות

הקדשים. קדש עוז בתעצומות נפש

את מניח שהצדיק משמעה בפועל נפש מסירות ואילו

אור להאיר הוא התעסקותו וכל וכל, מכל לגמרי עצמו

פרטי בכל עצמו את להכניס כלומר ומקבל, משפיע בדרך

כשהוא דוקא ולאו התלמיד, של ומצבו ערכו לפי המקבל

היא שלו ההתעסקות שכל אלא כשרון, בעל היינו מקבל,

נפשו מסירות ידי על רק שנעשה דבר למקבל, לעשותו

עושה משפיע של נפשו שמסירות נקרא זה המשפיע. של

מקבל.

בעלי חיפשו לא חסידים שאצל מהטעמים אחד זהו

של מוגבלים תנאים מעמידים היו לא כלומר, כשרונות,

להיות היה העיקר טוב. ראש ובעלי דוקא טובים חושים

הרבי, של שיטתו היתה זו כוחו. לפי אחד כל עבודה, בעל

חושים בעל הוא אם הבדל בלי "מקבלים" לעשות

פשוטים. חושים בעל או בינונים או מופלאים וכשרונות

גם מופלא היה הוא מסודר, היה שהרבי אנו יודעים

תורה של סדר מסודר, אצלו היה הכל הסדר, בענין

רבנים, מדות, בעלי מוחין, בעלי בתלמידים סדר ועבודה,

על הסמוכים ואברכים עסקים בעלי מלמדים, שוחטים,

חותניהם. או אבותיהם שולחן

סדר לרבי יש האמורים אדם בני מסוגי אחד ולכל

השונות מהתקנות לראות שיכולים כפי פרטי, וסדר כללי

מתי כרגע יודע אני (אין תקנ"ה בשנת בליאזנא שנרשמו

הראשונות). התקנות נרשמו

ובענינים שונים בזמנים הרבי את רואים אנו כך

דוב ישכר ר' הרבי אצל קטן כתלמיד גידולו בזמן שונים.

י"ב בן בהיותו מליובאוויטש, המגיד מקאבילניק, נ"ע

דרכים פרשת על בעמדו אותו רואים אנו וכן שנים,

ובמהל עשרים, בן והטהורהבהיותו הקדושה נפשו ך

האחרון יומו עד ובהנהגותיו נשיאותו ובימי במזריטש

בכל בהתחשב הרי הרבי, הוא מה כללי ציור דין. בעלמא

במלים לומר יכולים הרבי, של והדרכותיו הנהגותיו

הלב. על שליט ומוח בוער לב והנו היה הרבי קצרות:

עולמות שני איך אנו רואים מהרבי שיצא דבר בכל

נוצרת שניהם ובאמצעות יחד, נפגשים ולב, מוח גדולים,

ישר, באופן סלולה שהיא דרך ישראל, לכלל רחבה דרך

ליהודי כמו ביותר הגדולים ולמשכיל ללמדן וטובה

ביותר. הפשוט

הגדלות את לנו והראה העינים את לנו פתח הרבי

הגדול דבר שבכל הקטנות ואת ביותר הקטן דבר שבכל

ביותר.

של האמת את ולהרגיש להבין אותנו מלמדת חסידות

ואת הגוף את והרוחני, הגשמי את דבר בכל לראות אמת,

לרוחני. ולהימשך הגשמי את לעדן הנשמה,

מעצמו, להתחיל האדם על דבר שכל אומר הרבי

שבאדם לא�טוב של קטן דבר כל עצמו. את להטיב

מוגדלת בצורה בעיניו יהיו אדם בני בהנהגת או במדות

הגדול הדבר מאשר יותר גדול מקום בו ולתפוס ביותר

לקלקל יכול הלא�טוב מעט שכן, בו, שיש טוב של ביותר

ועבודת תשובה ידי על טוב שמעט אומר והוא הטוב, את

לכל שלמה רפואה יתברך השם בעזרת להביא יכול הלב

רעות. מדות של ר"ל המחלות סוגי

תובע שהרבי החסידות תורת של העבודה יסוד זהו

אותנו והדריכו שהנחילו החסידות יסוד וזהו מאתנו,

הקדושים. רבותינו אבותינו

כשרון בעלי גם שחיפש ודאי אברכים. חינך הרבי

הגדלות את לראות היה החינוך עיקר אך חוש, ובעלי

שמי' יהא באמן התמימותית, בתפלה הגדולה האמיתית

הפשוט היהודי ורגילות שבטבע הטובות ובמדות רבא

ביותר.

כלומר חסידים, בגלל הרבי על עברו גדולים יסורים
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היה סֹוף ׁשּבאין הּגבּול וכח ּגבּול, הּבלי סֹוף אין האֹור ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּגּלּוי
אין אֹור ׁשהּוא ּפׁשּוט", עליֹון אֹור "היה אמרֹו וזהּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָּבהעלם,
רק נרּגׁש ׁשהיה הּמציאּות, מקֹום ּכל ממּלא ּגבּול הּבלי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָסֹוף
ׁשהּוא סֹוף ׁשּבאין הּגבּול וכח ּגבּול, הּבלי סֹוף האין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבחינת

ידי ועל ּכלל, נרּגׁש היה לא והּיׁשּות הּמציאּות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחינת
ּבפׁשיטּות ּׁשּנרּגׁש ּומה סֹוף, אין האֹור נתעּלם הּנה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּצמצּום
אינֹו הרי סֹוף אין ואֹור והּמציאּות, הּיׁשּות ּבחינת ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַהּוא

ְִָנרּגׁש.
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כלל על נפש מסירות היתה � הזקן רבנו � לרבי

אחד לכל טוב דורש היה הוא ויתעלה, שישגשג ישראל,

לימוד את וחיפש טובה, בעין אחד כל על הביט מישראל,

אחד. כל על ביותר הגדולה הזכות

אם כי בכוח, רק לא היתה הרבי של נפשו מסירות

משמעה בכוח, נפש מסירות בפועל. נפש מסירות

ובתפלה ועבודה בתורה ועוסק במקומו נמצא שהאדם

את ולהכיר לראות האנשים עיני ויפקח שיאיר לד'

אדם בני לבבות לעורר ממרום רוח ישלח ואשר האמת

שונים, בזמנים היה כך ואכן, העבודה. לדרכי להתקרב

ומליאי יותר חמימים היו ישראל בני לבבות שבעזה"י

להם שניתן דבר מלמעלה, התעוררות בדרך חיות

במסירות ותפלתם הצדיקים של רחמים בהתעוררות

הקדשים. קדש עוז בתעצומות נפש

את מניח שהצדיק משמעה בפועל נפש מסירות ואילו

אור להאיר הוא התעסקותו וכל וכל, מכל לגמרי עצמו

פרטי בכל עצמו את להכניס כלומר ומקבל, משפיע בדרך

כשהוא דוקא ולאו התלמיד, של ומצבו ערכו לפי המקבל

היא שלו ההתעסקות שכל אלא כשרון, בעל היינו מקבל,

נפשו מסירות ידי על רק שנעשה דבר למקבל, לעשותו

עושה משפיע של נפשו שמסירות נקרא זה המשפיע. של

מקבל.

בעלי חיפשו לא חסידים שאצל מהטעמים אחד זהו

של מוגבלים תנאים מעמידים היו לא כלומר, כשרונות,

להיות היה העיקר טוב. ראש ובעלי דוקא טובים חושים

הרבי, של שיטתו היתה זו כוחו. לפי אחד כל עבודה, בעל

חושים בעל הוא אם הבדל בלי "מקבלים" לעשות

פשוטים. חושים בעל או בינונים או מופלאים וכשרונות

גם מופלא היה הוא מסודר, היה שהרבי אנו יודעים

תורה של סדר מסודר, אצלו היה הכל הסדר, בענין

רבנים, מדות, בעלי מוחין, בעלי בתלמידים סדר ועבודה,

על הסמוכים ואברכים עסקים בעלי מלמדים, שוחטים,

חותניהם. או אבותיהם שולחן

סדר לרבי יש האמורים אדם בני מסוגי אחד ולכל

השונות מהתקנות לראות שיכולים כפי פרטי, וסדר כללי

מתי כרגע יודע אני (אין תקנ"ה בשנת בליאזנא שנרשמו

הראשונות). התקנות נרשמו

ובענינים שונים בזמנים הרבי את רואים אנו כך

דוב ישכר ר' הרבי אצל קטן כתלמיד גידולו בזמן שונים.

י"ב בן בהיותו מליובאוויטש, המגיד מקאבילניק, נ"ע

דרכים פרשת על בעמדו אותו רואים אנו וכן שנים,

ובמהל עשרים, בן והטהורהבהיותו הקדושה נפשו ך

האחרון יומו עד ובהנהגותיו נשיאותו ובימי במזריטש

בכל בהתחשב הרי הרבי, הוא מה כללי ציור דין. בעלמא

במלים לומר יכולים הרבי, של והדרכותיו הנהגותיו

הלב. על שליט ומוח בוער לב והנו היה הרבי קצרות:

עולמות שני איך אנו רואים מהרבי שיצא דבר בכל

נוצרת שניהם ובאמצעות יחד, נפגשים ולב, מוח גדולים,

ישר, באופן סלולה שהיא דרך ישראל, לכלל רחבה דרך

ליהודי כמו ביותר הגדולים ולמשכיל ללמדן וטובה

ביותר. הפשוט

הגדלות את לנו והראה העינים את לנו פתח הרבי

הגדול דבר שבכל הקטנות ואת ביותר הקטן דבר שבכל

ביותר.

של האמת את ולהרגיש להבין אותנו מלמדת חסידות

ואת הגוף את והרוחני, הגשמי את דבר בכל לראות אמת,

לרוחני. ולהימשך הגשמי את לעדן הנשמה,

מעצמו, להתחיל האדם על דבר שכל אומר הרבי

שבאדם לא�טוב של קטן דבר כל עצמו. את להטיב

מוגדלת בצורה בעיניו יהיו אדם בני בהנהגת או במדות

הגדול הדבר מאשר יותר גדול מקום בו ולתפוס ביותר

לקלקל יכול הלא�טוב מעט שכן, בו, שיש טוב של ביותר

ועבודת תשובה ידי על טוב שמעט אומר והוא הטוב, את

לכל שלמה רפואה יתברך השם בעזרת להביא יכול הלב

רעות. מדות של ר"ל המחלות סוגי

תובע שהרבי החסידות תורת של העבודה יסוד זהו

אותנו והדריכו שהנחילו החסידות יסוד וזהו מאתנו,

הקדושים. רבותינו אבותינו

כשרון בעלי גם שחיפש ודאי אברכים. חינך הרבי

הגדלות את לראות היה החינוך עיקר אך חוש, ובעלי

שמי' יהא באמן התמימותית, בתפלה הגדולה האמיתית

הפשוט היהודי ורגילות שבטבע הטובות ובמדות רבא

ביותר.

כלומר חסידים, בגלל הרבי על עברו גדולים יסורים
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בצורה זו דרך לרבי באה לא בכלל חסידים. עשיית בגלל

פנימי דבר ובמיוחד בקשיים, בא פנימי דבר כל קלה,

שבא בודאי הלב ופנימיות המוח בפנימיות הקשור

בקשיים.

לגמרי אחר עמוק הרגש להם שהיה החסידים זקני

שונים. באופנים יסורים עשרה מנו ענין, בכל

ר' הקדוש מהצדיק קפידות שתי למזריטש; ההליכה

גאוני הטובים, ידידיו התנגדות ה"הפלאה"); (בעל פנחס

הקשיים למזריטש, הליכתו על וכו' מוהליב שקלוב,

התלמידים תלונת ערוך; בשולחן הדינים בהכרעת

דרכי על זצ"ל ברוך ר' הקדוש הצדיק ובראשם הוותיקים

תלונת המנגדים; עם הויכוחים חב"ד; חסידות ושיטת

ווא צדיקי עמהםחבריו להשתתף רצה לא אשר על הלין

יושבי בהחזקת העבודה המנגדים; על ר"ל חרם בהטלת

נ"ע שלמה ר' הקדוש הצדיק ותלונת ת"ו, הקודש ארץ

נפוליון. נגד היה אשר על מקארלין*)

הישיבה את מונים לא מדוע מהיושבים, אחד שאל

של החג הרי שהיא קערפאסט, הפטרופובלבסקי במאסר

גאולה.

חג, הוא כסלו י"ט אכן, שליט"א: אדמו"ר כ"ק והשיב

ושנה שנה ובכל חסידים, נולדו היום עולם, הרת היום

נפש מסירות היתה לרבי חסידות, של השנה ראש הוא

ההבנה היא חסידות חסידות, על לא חסידים, על

על נפש מסירות היתה לרבי העבודה, הם וחסידים

ובכל תמיד שידעו עצמו, את יטעה לא שהאדם עבודה

בעולם. עומדים היכן הזמנים

הפטרופובלבסקי במאסר הישיבה את אלא,

הזכויות מעשרת כאחד החסידים זקני מנו קרעפאסט

להן. זכה שהרבי

להיפך, חלילה וגם טוב דבר גם ב"פנימי", דבר כל

בני בטבעי במוחש רואים שאנו כפי עמוקה, חוויה הוא

בקלות חיים הם וכו' הטוב את שגם כאלה שישנם אדם,

קל זהו יסודי, לא אדם "חיצון", נקרא זה ובמהירות,

שהוא במה והתחברות התקשרות הרי היא דעת הדעת.

דבר כל ואילו וקל. חלש קשר היינו הדעת וקל קשור,

ומגיע המוח מפנימיות בא הכל עמוק, הוא ב"פנימי"

אחר דבר כבר זה � "עצמי" שכן ומכל הלב, לפנימיות

לגמרי.

הן הגבוהות שהנשמות זאת לבד "עצמי", היה הרבי

בענין (כידוע התפשטות לא "עצמי", של במדריגה בכלל

העצמי) ואור המתפשט אור שבאור, המדריגות שתי

מצד "עצמי" הרבי היה דאצילות, נשמה שכן ומכל

משפיע כמו כזו, במדריגה היתה עבודתו כלומר, העבודה,

והשגה. תפיסא קצת בזה להם להיות יכול שמקבלים

לנו להיות אפשר אי הרבי של והמדות המוחין בעצם

ממך "במופלא זה הרי לגבינו כלל, ותפיסא השגה שום

תחקור אל ממך ובמכוסה תדרוש אפשר1אל שכן מה .

במעשה, זה הרי ותפיסא השגה של קצהו אפס לנו להיות

עם חסידים, עם תלמידיו, עם רבנו הנהגת שנראה כמו

הקדש" שב"אגרת מלה בכל הנהגה, בכל סתם. יהודים

הפנימית בהעבודה הן התפלה, בעניני דן שהרבי

בשעת לדבר שלא הגדולה בהאזהרה והן שבתפלה

בכל גלום � טובות במדות ההדרכה בעניני וכן התפלה,

ר הוא הכל חיים, חתיכת "עצמי", חתיכת מתוךמלה ציני,

עמוק רחוק ממעיין נובעות שהמלים מורגש עמוק, בכי

מלים כתובות, מלים הן הרבי של מלותיו הרי כיום וחזק.

חיות אלו ומודפסות כתובות מלים אך נייר, על מודפסות

הדברים מעצמן, צועקות עצמן המלים פנימית, בחיות

גם השם ברוך עדיין בוערים בוער, מלב שיצאו הקדושים

ושרשם, ממקורם שיצאו כבשעה קודש אש בלבת כיום

כמה כשלומדים מצווים. הם מבקשים, הם צועקים, הם

מאשר והן מהנדפסים (הן הרבי של באגרת שורות

המלים הרי בראש, המלים את כשקולטים בכתובים)

ובלב. בראש ומשפיעות מעוררות כשלעצמן

הנס בעל מאיר רבי לקופת בנוגע הרבי של אגרותיו

והבטחה לדורות, ופקודה אזהרה בוערות, מלים הן

הקדיש חיים כמה דורות. לדורי ומזוני חיי בני בברכת

הבעל גם היה הידוע כפי ת"ו. הקודש ארץ עניני על הרבי

כותב שהוא כפי ת"ו הקודש ארץ עבור נשיא טוב שם

לי' זכו קא השמים מן מעתה "אשר ממכתביו באחד

דארעא הנסתרים פרנסת על גם והגבאי הראש להיות

ופעל עשה נ"ע ממזריטש המגיד הרב מורנו כן דישראל".

אומץ הוסיף נ"ע הגדול ורבנו רמבעה"נ, קופת לטובת

הקדושה החבורה לכל שהבטיח וכידוע הקודש, בעבודת

מנחם רבי הקדוש הצדיק הרב עם שנסעו מהתלמידים

זה ובגלל בטוחה, תהיה פרנסתם בעזה"י כי זצ"ל מענדל

הקודש. לאגרות זכינו

להחזיק לדורותיהם עצמם על קבלו וסבינו אבותינו

זאת קבלו שהם לדעת יש ישראל. בארץ תורה בלומדי
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כ"ק*) כותב ז"ל) זוין הגרש"י אל ה'תשי"ז, הסליחות (מימי במכתבו

למלחמת בהנוגע דאדה"ז פלוגתי' דבר הנוסח "רווח שליט"א: אדמו"ר

שהנ"ל בסדה"י המובא ע"פ ואינו, מקרלין, מהר"ש וכו' הרה"צ הי' נפאליאן

זו. מלחמה לפני שנים הרבה קדה"ש על נהרג

המגיד הי' פלוגתי' שהבר וי"א ע"ז. שהעיר ס' באיזה מכבר ראיתי כמדומה

מקוזניץ".

ב.1) רע, זח"ב ב. ח, ב"ר א. יג, חגיגה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

והברכות ההבטחות שגם בודאי לעולם. הפרה לו שאין

איש יהודי, כל על כן, על אשר לדורות. הן הרבי של

שהם מדינה שבכל לדעת, החסידים, שמגזע ואשה,

הם בכך חב"ד, כולל של בקופה להחזיק עליהם נמצאים

מזכים הם בכך ז"ל, הוריהם של התחייבותם מקיימים

עדן, בגן רוח קורח להם וגורמים ז"ל הוריהם נשמות את

דורות לדורי בירך שהרבי ולברכות להבטחות יזכו ובכך

ארץ כספי את לתת פקודתו, את שיקיימו אלה כל את

חיים וברכותיהם צדיקים ודברי חב"ד, לכולל ישראל

לעד. וקיימים

שאינם כאלה ישנם שכיום למה התירוצים כל

הרי דורשת, שחסידות כפי שבלב ועבודה בתורה עוסקים

בדורות וגם הזמנים בכל כך היה דבר של לאמיתו

מקום ומכל ר"ל, ודחקות מעניות סבלו הם גם הקודמים,

ידעו רבנים "עבודה", של המושג קיים היה פעלו,

בתים בעלי הדרכה, של הקדוש העול מוטל שעליהם

אומ שהרבנים למה לשמוע שעליהם קייםידעו היה רים,

העבודה. ועול התורה כבוד

על נשאו הם ישראל, בית עמודי שהם ידעו שוחטים

על (נוסף בעצמם זמן הרבה למדו התורה, עול את עצמם

בהם בקיאים להיות מחוייבים שהם והדינים ההלכות

בעלי לפני בחבורה למדו גם וכן תמיד) עליהם ולחזור

בלימוד עסוקים היו חסידיים שוחטים במיוחד בתים.

התפלה בתפלה, שקועים והיו פה, ובעל בכתב חסידות

התפלה" ה"לפני היום, בעבודת גדול מקום תפסה

אצל היתה עצמה התפלה עבודה, היו התפלה" וה"אחרי

בבכי, פורצים היו "התפלל" וכשלא טוב, שכר חסידים

התפלה" ה"לפני אך לו, "מתפלל" לא מדוע בכה הלב

ידעו מיהרו, לא עבודה, בבחינת היו התפלה" וה"אחרי

וזיכוך בבירור שקועים היו חיים, מקור היא שהתפלה

עצמם על הסתכלו בידים, עצמו את החזיק אחד כל מדה,

של גשמיותו הזולת, את הרגישו הטעיה, בלי בתוקף,

אחד כל ביותר, נגעו הזולת של רוחניותו מדבר ומי הזולת

רצו וכן ועבודה תורה של חיים בעצמו לחיות רצה

יחיה. שהזולת
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בסתר במתן בפינסק הישיבה את דבורה חוה ורעייתו טעוול החזיקו שנה מארבעים למעלה משך

על לו ונודע מפוזנא, הירץ נפתלי רבי הועמד החדש הישיבה שבראש לאחר רק מזה. ידע שאיש מבלי

הגדולים. מעשיהם את ברבים לגלות שיש כך על עמד ורעייתו טעוול של הצדקה היקף

אביה כי לו והתברר דבורה, וחוה טעוול של המשפחתי מוצאם את לחקור החל גם נפתלי רבי

טעוול. של אביו וכן נסתר, צדיק היה בקטנותה עליה שנפטר דבורה חוה של

טען - השכל" מוסר ולקחת מכם לדעת הצבור ועל גדולים, יחסנים וגם צדקה בעלי גם "אתם

כלפיהם. הרב

הסביבה. את מכן לאחר מיד שיעזבו בתנאי לכך הסכימו בימים, באים כבר אז שהיו הזוג, בני

בבנין אסיפה נפתלי רבי כינס כן לפני לקראקא. לעבור והחליטו אחוזתם את איפוא, מכרו, הם

ורעייתו. טעוול עלֿידי השנים כל הוחזקה עולמי, לשם בינתיים שזכתה הישיבה, כי בה והודיע הישיבה

החלה כך דבורה. וחוה טעוול של שמם על מאז תיקרא הישיבה כי ההחלטה נתקבלה זו באסיפה

זה. נדיר שם הנושאת ישיבה בפינסק להתקיים

האוצר. בעל שמעון ר' שם על נקראה בפינסק אחרת ישיבה

למדן גדול, עשיר היה ישראל, ר' אביו לוריא). שלמה (רבי מהרש"ל של אחיינו היה שמעון ר'
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והברכות ההבטחות שגם בודאי לעולם. הפרה לו שאין

איש יהודי, כל על כן, על אשר לדורות. הן הרבי של

שהם מדינה שבכל לדעת, החסידים, שמגזע ואשה,

הם בכך חב"ד, כולל של בקופה להחזיק עליהם נמצאים

מזכים הם בכך ז"ל, הוריהם של התחייבותם מקיימים

עדן, בגן רוח קורח להם וגורמים ז"ל הוריהם נשמות את

דורות לדורי בירך שהרבי ולברכות להבטחות יזכו ובכך

ארץ כספי את לתת פקודתו, את שיקיימו אלה כל את

חיים וברכותיהם צדיקים ודברי חב"ד, לכולל ישראל

לעד. וקיימים

שאינם כאלה ישנם שכיום למה התירוצים כל

הרי דורשת, שחסידות כפי שבלב ועבודה בתורה עוסקים

בדורות וגם הזמנים בכל כך היה דבר של לאמיתו

מקום ומכל ר"ל, ודחקות מעניות סבלו הם גם הקודמים,

ידעו רבנים "עבודה", של המושג קיים היה פעלו,

בתים בעלי הדרכה, של הקדוש העול מוטל שעליהם

אומ שהרבנים למה לשמוע שעליהם קייםידעו היה רים,

העבודה. ועול התורה כבוד

על נשאו הם ישראל, בית עמודי שהם ידעו שוחטים

על (נוסף בעצמם זמן הרבה למדו התורה, עול את עצמם

בהם בקיאים להיות מחוייבים שהם והדינים ההלכות

בעלי לפני בחבורה למדו גם וכן תמיד) עליהם ולחזור

בלימוד עסוקים היו חסידיים שוחטים במיוחד בתים.

התפלה בתפלה, שקועים והיו פה, ובעל בכתב חסידות

התפלה" ה"לפני היום, בעבודת גדול מקום תפסה

אצל היתה עצמה התפלה עבודה, היו התפלה" וה"אחרי

בבכי, פורצים היו "התפלל" וכשלא טוב, שכר חסידים

התפלה" ה"לפני אך לו, "מתפלל" לא מדוע בכה הלב

ידעו מיהרו, לא עבודה, בבחינת היו התפלה" וה"אחרי

וזיכוך בבירור שקועים היו חיים, מקור היא שהתפלה

עצמם על הסתכלו בידים, עצמו את החזיק אחד כל מדה,

של גשמיותו הזולת, את הרגישו הטעיה, בלי בתוקף,

אחד כל ביותר, נגעו הזולת של רוחניותו מדבר ומי הזולת

רצו וכן ועבודה תורה של חיים בעצמו לחיות רצה
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`"vxz ,dxez zgny

•

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

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

c"lw wxt xve`d

בסתר במתן בפינסק הישיבה את דבורה חוה ורעייתו טעוול החזיקו שנה מארבעים למעלה משך

על לו ונודע מפוזנא, הירץ נפתלי רבי הועמד החדש הישיבה שבראש לאחר רק מזה. ידע שאיש מבלי

הגדולים. מעשיהם את ברבים לגלות שיש כך על עמד ורעייתו טעוול של הצדקה היקף

אביה כי לו והתברר דבורה, וחוה טעוול של המשפחתי מוצאם את לחקור החל גם נפתלי רבי

טעוול. של אביו וכן נסתר, צדיק היה בקטנותה עליה שנפטר דבורה חוה של

טען - השכל" מוסר ולקחת מכם לדעת הצבור ועל גדולים, יחסנים וגם צדקה בעלי גם "אתם

כלפיהם. הרב

הסביבה. את מכן לאחר מיד שיעזבו בתנאי לכך הסכימו בימים, באים כבר אז שהיו הזוג, בני

בבנין אסיפה נפתלי רבי כינס כן לפני לקראקא. לעבור והחליטו אחוזתם את איפוא, מכרו, הם

ורעייתו. טעוול עלֿידי השנים כל הוחזקה עולמי, לשם בינתיים שזכתה הישיבה, כי בה והודיע הישיבה

החלה כך דבורה. וחוה טעוול של שמם על מאז תיקרא הישיבה כי ההחלטה נתקבלה זו באסיפה

זה. נדיר שם הנושאת ישיבה בפינסק להתקיים

האוצר. בעל שמעון ר' שם על נקראה בפינסק אחרת ישיבה

למדן גדול, עשיר היה ישראל, ר' אביו לוריא). שלמה (רבי מהרש"ל של אחיינו היה שמעון ר'
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כך בכשרונותיו. שמעון ר' הצטיין לא זאת עם מהרש"ל, לישיבת כמובן, בנו, את ששלח צדקה, ובעל

הגדול. לדודו המשפחתית קירבתו לו הועילה לא הלימוד שמבחינת

עוד תורה. לתמיכת מיוחדת נטיה לו היתה מצעירותו טובות. ומדות שמים ביראת הצטיין מאידך

תורה. למוסדות ונותן שהרוויח פרוטה כל חוסך היה ילד בהיותו

הוא ברוך. זלמן ר' היה חותנו שם בפינסק. ומיוחסת עשירה משפחה עם שודך לפרקו כשהגיע

ונרות. מלח על המס חוכר היה

מהרש"ל. היה בה הראשיים המחותנים שאחד העובדה בלטה שמעון ר' של בחתונתו

בתכשיטי סחר הוא במסחר. לעסוק שמעון ר' העדיף חותנו שולחן על מזונות לו שהובטחו למרות

ה אביו. אצל שלמד מסחר חן, ואבני וביהלומים וזהב האציליםכסף לאחוזות סחורתו עם מגיע היה וא
גדולים. סכומים ומרוויח

כולם. על התחבב והוא טובות, מדות ובעל מהימן כאדם לתהלה נודע שמו

זו עובדה שעקב כיוון מקורית. בצורה חותנו שולחן על סמוך היותו את לנצל החליט שמעון ר'

כך: חולקה הצדקה לצדקה. - המסחר מן רווחיו כל את להקדיש החליט כלכליות, בעיות לו היו לא

לעניני אחוזים ועשרה חדשות, ישיבות לייסוד אחוז ששים קיימות, ישיבות להחזקת אחוז שלושים

תורה. בהרבצת קשורים שאינם נוספים צדקה

ר' משפחה. קרוב היה הוא ואף שמעון, אליעזר רבי היה ששמו מובהק תלמיד היה למהרש"ל

לספק הבטיח שהוא מובן שמעון. ר' עלֿידי שתוחזק ישיבה בה ולייסד לפינסק לעבור לו הציע שמעון

עצמו. שמואל אליעזר רבי של צרכיו כל את גם

מיד נמשכו שאליה חדשה, ישיבה שם והקים לפינסק עבר הוא לכך. הסכים שמואל אליעזר רבי

טעוול ר' לישיבת לקרוא החלו עת אותה שמעון. ר' של שמו על נקראה זו ישיבה מצויינים. אברכים

שמעון. ר' עלֿידי שהוקמה החדשה הישיבה מן להבדילה כדי הישנה", "הישיבה בשם דבורה וחוה

שלשתי כיוון הנסתרים. של דרכם הקבלה, מדרך רחוקים שהיו אלה ברוח נוהלו אלה ישיבות שתי

מתנגדים של לעיר תהיה שהעיר כך לידי הדבר הביא פינסק קהלת על גדולה השפעה היתה הישיבות

הבאות. בשנים לבוא צריכה שהיתה לחסידות הדרך את שסללו לאלה

להשפעת נתונים היו קרלין יהודי פינסק. מול דווינא, נהר של השני שבעבר בקרלין, היה שונה מצב

יהודיות משפחות מספר שם התיישבו שבשעתם העובדה מן בעיקר נבע הדבר והנסתרים. המקובלים

הקבלה. בדרך הלכו אלה גולים ופורטוגל. מספרד שגורשו

עסקיו, התרחבו כך כדי ותוך שמו על קרויה שהיתה הישיבה בביסוס לעסוק המשיך שמעון ר'
ליום. מיום גדל ועושרו

היה ביתם אורחים. הכנסת למצוות ואשתו שמעון ר' התמסרו תורה בהרבצת העיסוק על נוסף

יפות. פנים בסבר התקבל לביתו שנכנס מי כל סתם. ואורחים תלמידיֿחכמים לאורחים לרווחה פתוח

בייסוד והן קיימים תורה למוסדות בתמיכה הן לישיבות, בסיוע ראו בחיים יעודם עיקר את ברם,

שונות. וארצות בערים חדשות ישיבות

עצמו. בזכות עצום עשיר היה כבר חותנו בבית שמעון ר' של ה"מזונות" שנות הסתיימו כאשר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שמעון ר' של ורווחיו שמסחרו כך שונים, תכשיטים עבורו שעיבד גדול אמן ממרחקים הביא הוא

רבות.התפשט במדינות יצא ושמעו מאד, ו

ביקר הגיע שאליו מקום בכל רבות. לארצות נסיעות עורך שמעון ר' היה שלו המסחר צרכי לרגל

גדולים. סכומים שם והשאיר שם הישיבות את

ששרר העוני את לראות נוכח הוא וליטא. פולין קהילות ברחבי ממושך מסע שמעון ר' ערך פעם

צמאים וליטא פולין שיהודי לה סיפר הוא לרעייתו. כך על דיווח הביתה וכשחזר רבות, ועיירות בערים

והחזקתן. ישיבות להקמת כסף להם אין אך לתורה, מאד

מצליחים, ועסקינו ב"ה עשירים אנו "הרי - אשתו הגיבה - בדעתי?" שעלה מה בעלי אתה "יודע

לכך, הסכים שמעון ר' אלה". במקומות ישיבות לייסוד עתה עד שצברנו הכסף כל את ונתרום הבה

לתורה כספם את לתת ורעייתו שמעון ר' שהרבו שככל אלא וליטא, בפולין ישיבות להיפתח החלו ומיד

יותר. עוד לתרום שאיפתם גדלה לתרום שהרבו וככל רווחיהם, גדלו כך

וקבעו הקברות, בבית קבר חלקות ורעייתו שמעון ר' לעצמם רכשו זקנה לשנות הגיעו כאשר

זה יום הללו. החלקות את יבקרו בקיץ, שחל שמעון, ר' של הולדתו ביום שנה, שמדי מנהג לעצמם

בהגיע ייקברו זו אדמה שבחלקת בעובדה התבוננו למקום בבואם הנפש. חשבון של יום עבורם היה

תשובה. והרהורי רעיונות בהם שהחדירה רצינית רוח עליהם השרה והדבר יומם,

קטן. יער בתוך עברה לשם הדרך העיר. מן בערך מיל של במרחק היה פינסק של העלמין בית

הבחינו לפתע הקברות, מבית חזרה בדרכם ביער הזוג בני עברו שמעון, ר' של הולדתו ביום פעם,

האדמה. מן המזדקר כלי שם ראו שנוצרה החפירה לכיוון היטב כשהסתכלו באדמה. המתחפר בבעלֿחי

גדוש חרס כד לעיניהם התגלה ואז הכלי, סביב לחפור החלו סקרנות ומתוך למקום התקרבו הם

זהב. מטבעות מלאי רבים חרס כלי של שורה התגלתה עיניהם ולנגד לחפור המשיכו הם זהב. מטבעות

עשיר. אוצר מצאו שהם להם התברר

חושבת את האין אוצר. לנו שלח "הקב"ה - המשתוממת לאשתו שמעון ר' פנה - את?" "רואה

בעושר שהרי הננו, מאשר יותר אותנו להעשיר כוונתו אין הרי מסויימת? למטרה אותו לנו נתן שהוא

כן!" מלפני התברכנו כבר

הסכים שמעון ר' לתורה". כולו האוצר את להקדיש "עלינו - האשה ענתה - בעלי" אתך, "הצדק

האוצר כל של הקדשה שטר על לו וחתמו העיר רב אל הלכו ומיד לביתם, האוצר את הביאו הם לכך.

התורה. להרבצת

כתוצאה הזה, האוצר מן נהנו ישיבות מאות האוצר". "בעל בשם כל בפי שמעון ר' נקרא מאז

רבות. בארצות רבות בקהילות נרחבת אחיזה התורה לימוד מצא מכך
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שמעון ר' של ורווחיו שמסחרו כך שונים, תכשיטים עבורו שעיבד גדול אמן ממרחקים הביא הוא

רבות.התפשט במדינות יצא ושמעו מאד, ו

ביקר הגיע שאליו מקום בכל רבות. לארצות נסיעות עורך שמעון ר' היה שלו המסחר צרכי לרגל

גדולים. סכומים שם והשאיר שם הישיבות את

ששרר העוני את לראות נוכח הוא וליטא. פולין קהילות ברחבי ממושך מסע שמעון ר' ערך פעם

צמאים וליטא פולין שיהודי לה סיפר הוא לרעייתו. כך על דיווח הביתה וכשחזר רבות, ועיירות בערים

והחזקתן. ישיבות להקמת כסף להם אין אך לתורה, מאד

מצליחים, ועסקינו ב"ה עשירים אנו "הרי - אשתו הגיבה - בדעתי?" שעלה מה בעלי אתה "יודע

לכך, הסכים שמעון ר' אלה". במקומות ישיבות לייסוד עתה עד שצברנו הכסף כל את ונתרום הבה

לתורה כספם את לתת ורעייתו שמעון ר' שהרבו שככל אלא וליטא, בפולין ישיבות להיפתח החלו ומיד

יותר. עוד לתרום שאיפתם גדלה לתרום שהרבו וככל רווחיהם, גדלו כך

וקבעו הקברות, בבית קבר חלקות ורעייתו שמעון ר' לעצמם רכשו זקנה לשנות הגיעו כאשר

זה יום הללו. החלקות את יבקרו בקיץ, שחל שמעון, ר' של הולדתו ביום שנה, שמדי מנהג לעצמם

בהגיע ייקברו זו אדמה שבחלקת בעובדה התבוננו למקום בבואם הנפש. חשבון של יום עבורם היה

תשובה. והרהורי רעיונות בהם שהחדירה רצינית רוח עליהם השרה והדבר יומם,

קטן. יער בתוך עברה לשם הדרך העיר. מן בערך מיל של במרחק היה פינסק של העלמין בית

הבחינו לפתע הקברות, מבית חזרה בדרכם ביער הזוג בני עברו שמעון, ר' של הולדתו ביום פעם,

האדמה. מן המזדקר כלי שם ראו שנוצרה החפירה לכיוון היטב כשהסתכלו באדמה. המתחפר בבעלֿחי

גדוש חרס כד לעיניהם התגלה ואז הכלי, סביב לחפור החלו סקרנות ומתוך למקום התקרבו הם

זהב. מטבעות מלאי רבים חרס כלי של שורה התגלתה עיניהם ולנגד לחפור המשיכו הם זהב. מטבעות

עשיר. אוצר מצאו שהם להם התברר

חושבת את האין אוצר. לנו שלח "הקב"ה - המשתוממת לאשתו שמעון ר' פנה - את?" "רואה

בעושר שהרי הננו, מאשר יותר אותנו להעשיר כוונתו אין הרי מסויימת? למטרה אותו לנו נתן שהוא

כן!" מלפני התברכנו כבר

הסכים שמעון ר' לתורה". כולו האוצר את להקדיש "עלינו - האשה ענתה - בעלי" אתך, "הצדק

האוצר כל של הקדשה שטר על לו וחתמו העיר רב אל הלכו ומיד לביתם, האוצר את הביאו הם לכך.

התורה. להרבצת

כתוצאה הזה, האוצר מן נהנו ישיבות מאות האוצר". "בעל בשם כל בפי שמעון ר' נקרא מאז

רבות. בארצות רבות בקהילות נרחבת אחיזה התורה לימוד מצא מכך
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תרפ"ג ניסן י"ג ב' ב"ה

דאן ראסטוב

אי"א וו"ח הנעלה הרב ידידי כבוד

הכהן שי' מוהרש"א

וברכה, שלום

לטובת כבו' יפעל רבות אשר מקומות מכמה נודעתי

נכונה, עזרה והדרושים ר"ל רעב הסובלים שי' אחב"י

הרב לידידי כתבתי וכן מאוד, רבות נפשות החיו זה ובמפעלם

כי אם באג"י, העוסק לויען כהן שי' פנחס ר' דאק' המכונה

הרוחנית, לההנהגה בהנוגע להאגודה הנני גמור מנגד

במאד, נעלה דבר הוא בזה מתעסקים אשר החומריות

זה. בעבור וברכה לתודה וראויים

ממקומות ידיעות וכמה כמה נתקבלו העבר בחורף והנה

מקואות ובעניני הציבורים, בהענינים ההירוס בדבר שונות

כ"ב - לאחב"י גלוי מכתב ואערכה ואיום, נורא המצב אשר

תעמולה ועשו התעוררו שאחב"י כשם כי ותוכנו - פ"ג טבת

להקים עתה יתעוררו והדומה, באוכל לאחיהם לעזור גדולה

ובפה מקומות. לכמה לחו"ל ואשלחהו יעקב, אהלי הריסות

בכל מהנעשה לדעת כלומר הדרוש, החומר לקבץ התחלתי

זאת ובמלאכתי יעלה, וכמה התיקון ואפשרות ואתר אתר

שהיו אנשים להפליא, עד גדולה התעוררות מקום בכל פגשתי

מיכולתם וביותר בגופם ועבדו התעוררו בתכלית מזה רחוקים

דבר. שום על הביטו ולא

על לי הי' לא מקור ושום הלזו, התעוררות ובראותי

על עזר ליתן ומכש"כ מכתבים, בשילוח גם הדרושה הוצאות

ודברי והדוחק, הלחץ את וראיתי והדומה, מקוה הקמת

כי הזדמן ההיא ובעת מקומות, מכמה המתקבלים תמרורים

מאת ביחוד לי שנשלחו ובר מזון חבילות כעשרים קבלתי

ולקחתי הנהוגה, עזרה לי לשלוח חפצו אשר פרטים, אנשים

ונעשה נכון, סכום לוויתי לזה ונוסף אלה, מאת הפדיו[ן] כסף

אשר ות"ל בזה. לעסוק והתחלתי אנשים מג' מיוחד ועד פה

זה, בענין ועזרה טבילה בתי הועמדו מקומות וכמה בכמה

מעוררים בקשה ודברי שונות ידיעות מתקבלים ליום ומיום

כרת, מאיסור יצילום כי נפשם על מבקשים אחינו הלב,

טבילה. בית אין אשר ושנתים שנה זה מקומות ובכמה

אין אשר הדבר ומובן הלב את שוברים והזעקות הצעקות

מאין לי אין כה עד לי שעלה ההוצאה כי להם, לענות ביכולתי

כל עיסקא, לשלם מוכרח והנני אשלם,לשלם, כי להבטיח ומר

עזרה, דרישות באים ויום יום ובכל הנהו, מבהיל והמצב

העיר אנשי מתעוררים קלה, גם עזרה איזה נותנים וכאשר

הדרוש. כפי ונותנים

שנים כשלשה זה בישראל ואם עיר לבן בשדה לדוגמא

להם ונדרש בזה התעוררו מכבר לא ועתה מקוה, שם אין אשר

הפסח, אחר תיכף הי' (זה מיליארד וחמשה עשרים בערך

ופעל מיליארד, שני להם ואתן אדע), לא עתה הוא סכום איזה

וישנם נפתחה כבר ת"ל והמקוה הנדרש לעשות התחילו כי זה

דרוש הנה היומי החשבון וכפי כו'. ההולכים מאד הרבה ת"ל

להודיע בזה הנני אשר שקלים, אלפים חמשה לכה"פ עתה לי

האפשרי. בהקדם זו עזרה להשיג נא יואיל אשר ולבקשו לכבו'

מייזיל, שי' ישראל ר' מכיריו מאת ידרוש הענין ובפרטיות

מהאמי', לורי' שי' שמואל יצחק ור' הכהן, שי' אברהם ור'

הסובלים משפחות וסביבתם, למקומם בהנוגע במעט היודעים

תחלה שהיו מאלו גדול וחלק במאד, הנה רבות ועוני רעב

חרפת וסובלים ממלאכתם, הושבתו האחרונה שבעת מורים

מקומות [ו]כמה וכמה להם, דרושה ועזרה ר"ל וחולי רעב

בכל (לא א' בפעם להם לעזור וצריכים הוראה מורי דרושים

דחוקים הם תאשאבער ומשפחת הא'), בפעם כ"א חדש

בטלים וטלואים קרועים ברעב גועים מאד במאד ולחוצים

יכול כאו"א הי' מעט במעט להם עוזרים היו ואם ממלאכתם,

כזה, נורא במצב היו ולא ומקדם כמאז ומזונו פרנסתו להרויח

נדיבי ביכולת אלה בכל אשר חלילה. יגועו יום אל מיום אשר

האפשרי, בהקדם דרושה והעזרה ית', בעזרתו לעזור עם

ח"ו. ריקם חוזרת שאינה ותעמולה לעבודה כרותה וברית

לע"ע אבל בזה, יעזרו אג"י כי הנ"ל מרפ"כ מענה וקבלתי

אדע לא השילוח אופן גם מאומה. התקבל שלא לי כמדומה

זה מכתב בקבלת אשר כבודו את אבקש ע"כ ואשר הוא. איך

אשר טראיינין, שי' מיכל שמואל (לר' בטע"ג להודיע יואיל

ליתן, עתה יכולים כמה העברה) בשנה אתרוגים שלח איליו

ואפשר שקלים, אלפים עשרה הוא בהכרח לקבל. לפנות ואנה

זה, חשבון על ליתן יחפצו אשר כאלו ימצא שי' רשמ"ט כי

יודע אינני אני כי עסקיהם, לרגלי תחלה בשם יקבלו כי בתנאי

בעלי אנשים ישנם כי ידעתי רק ואופניו, זה ענין בטיב כלל

ומשם לשם מפה הממשלה ברשות הסוחרים גדולים עסקים

יואיל זה מכתב על וקבלה הממשלה, ברשיון אצלם והכל לפה

זה: אדרעס על למאסקוא לכתוב כבודו נא

אילינקא] ,14/77 איפאטיוו. רח' פרסיץ, ז. [א.

כרום ומכבדו מוקירו והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

התורה קרן והרמת אחב"י בטוב לראות ומייחל מצפה ערכו

כפולה. בברכה בגו"ר
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Ô‰k‰ Ï‡ ‡·e‰Â(ב (יד, ¿»∆«…≈

אליו יֹוצא הּכהן אּלא הּכהן, אל ּבא אינֹו הּמצרע הרי ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹוקׁשה,

ויׁש "ּובא". ולא "והּובא", נאמר מּדּוע ועֹוד, לּמחנה. ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָֹמחּוץ

מחנֹות', לׁשלׁש 'מחּוץ ׁשּנמצא מי אף יהּודי, ּכל ּדהּנה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹלֹומר,

יּדח לא "ּכי ׁשּנאמר ּוכמֹו הּכהן', 'אל ויבא ּבתׁשּובה ׁשּיחזר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹסֹופֹו

"ּביד ּכּכתּוב ּכרחֹו, ּבעל יּובא מרצֹונֹו, יבא לא ואם נּדח". ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמּנּו

עליכם". אמל . . ְֲֲֵֶֶָָֹחזקה

éðùâé-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤
úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå úàhçä©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàäãéç÷ìå ¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«§¨©´
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c ìr úéðîéä Bìâø:íLàä íçéøLà ïîMa øúBpäå ©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ
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BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,‰‡B¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ Ïk(ה ב, (נגעים »«¿»ƒ»»∆ƒƒ¿≈«¿

מּנגעי זה) (הרי – (ּב)חּוץ רֹואה (ׁש)אדם הּנגעים ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּבזּולתֹו, רע רֹואה אדם ׁשּכאׁשר טֹוב, ׁשם הּבעל ּוכתֹורת ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו.

ּכמֹו הּוא הּזּולת ּכי ּבעצמֹו, ּבֹו נמצא רע ׁשאֹותֹו הֹוכחה זֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהרי

מּכיון ּכי הּוא, הּדבר וטעם ּפֹוסל"). ּבמּומֹו הּפֹוסל "ּכל (וזהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראי

מּלמעלה לֹו ׁשהזמינּו מּובן ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא מארע ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּכל

ועליו ּבֹו נמצא זה ׁשרע ׁשּידע ּכדי ּבזּולתֹו הרע את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלראֹות

ְְַלתּקנֹו.

,éðù
éùéìùàëNák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤

äôeðúì íLà ãçàãçà úìñ ïBøOrå åéìr øtëì ¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧
:ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìaáëéðL Bà íéøú ézLe ¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤§¥´Ÿ¦À³§¥Æ

ãçàäå úàhç ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈
:äìòâë-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤

:ýåýé éðôì ãrBî-ìäà çút-ìà ïäkäãëç÷ìå ©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯
éðäå ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkäíúà ó ©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦̧Ÿ¨¯

:ýåýé éðôì äôeðz ïäkääëíLàä Nák-úà èçLå ©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼
-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤
ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâøåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§−©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦
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dúðL-úa úçà äNáëå íîéîz íéNáë-éðL§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬©©²©§¨−̈
ìLe äîéîzäìeìa äçðî úìñ íéðøNr äL §¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´

:ïîL ãçà âìå ïîMáàéøäèîä ïäkä ãéîräå ©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À
ìäà çút ýåýé éðôì íúàå øähnä Léàä úà¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤

:ãrBîáéáéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå ¥«§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬
éðäå ïîMä âì-úàå íLàì Búàäôeðz íúà ó Ÿ²§¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr f zegiy ihewl)

Ô‰k‰ Ï‡ ‡·e‰Â(ב (יד, ¿»∆«…≈

אליו יֹוצא הּכהן אּלא הּכהן, אל ּבא אינֹו הּמצרע הרי ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹוקׁשה,

ויׁש "ּובא". ולא "והּובא", נאמר מּדּוע ועֹוד, לּמחנה. ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָֹמחּוץ

מחנֹות', לׁשלׁש 'מחּוץ ׁשּנמצא מי אף יהּודי, ּכל ּדהּנה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹלֹומר,

יּדח לא "ּכי ׁשּנאמר ּוכמֹו הּכהן', 'אל ויבא ּבתׁשּובה ׁשּיחזר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹסֹופֹו

"ּביד ּכּכתּוב ּכרחֹו, ּבעל יּובא מרצֹונֹו, יבא לא ואם נּדח". ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמּנּו

עליכם". אמל . . ְֲֲֵֶֶָָֹחזקה

éðùâé-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤
úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå úàhçä©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàäãéç÷ìå ¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«§¨©´
ïæà Ceðz-ìr ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤
ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâøåè÷öéå ïîMä âlî ïäkä ç÷ìå ©§−©§¨¦«§¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²
:úéìàîOä ïäkä ók-ìræèBòaöà-úà ïäkä ìáèå ©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´

äfäå úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä-ïî úéðîéä©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®§¦¨̧
:ýåýé éðôì íéîrt òáL Bòaöàa ïîMä-ïî¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

æéCeðz-ìr ïäkä ïzé Btk-ìr øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º
ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

c ìr úéðîéä Bìâø:íLàä íçéøLà ïîMa øúBpäå ©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ
åéìr øtëå øähnä Làø-ìr ïzé ïäkä ók-ìr©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²

:ýåýé éðôì ïäkäèéøtëå úàhçä-úà ïäkä äNrå ©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhî øähnä-ìr©©¦©¥−¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

ëäçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìräå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨
:øäèå ïäkä åéìr øtëåñ §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zegiy ihewl)

BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,‰‡B¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ Ïk(ה ב, (נגעים »«¿»ƒ»»∆ƒƒ¿≈«¿

מּנגעי זה) (הרי – (ּב)חּוץ רֹואה (ׁש)אדם הּנגעים ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּבזּולתֹו, רע רֹואה אדם ׁשּכאׁשר טֹוב, ׁשם הּבעל ּוכתֹורת ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו.

ּכמֹו הּוא הּזּולת ּכי ּבעצמֹו, ּבֹו נמצא רע ׁשאֹותֹו הֹוכחה זֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהרי

מּכיון ּכי הּוא, הּדבר וטעם ּפֹוסל"). ּבמּומֹו הּפֹוסל "ּכל (וזהּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראי

מּלמעלה לֹו ׁשהזמינּו מּובן ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא מארע ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּכל

ועליו ּבֹו נמצא זה ׁשרע ׁשּידע ּכדי ּבזּולתֹו הרע את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלראֹות

ְְַלתּקנֹו.

,éðù
éùéìùàëNák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤

äôeðúì íLà ãçàãçà úìñ ïBøOrå åéìr øtëì ¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧
:ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìaáëéðL Bà íéøú ézLe ¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤§¥´Ÿ¦À³§¥Æ

ãçàäå úàhç ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈
:äìòâë-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤

:ýåýé éðôì ãrBî-ìäà çút-ìà ïäkäãëç÷ìå ©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯
éðäå ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkäíúà ó ©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦̧Ÿ¨¯

:ýåýé éðôì äôeðz ïäkääëíLàä Nák-úà èçLå ©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼
-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤
ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâøåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§−©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦



iyingקנד ,iriax - eh - rxevn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬
:ýåýéçëïäkä ïúðåBtk-ìr øLà | ïîMä-ïî §Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À
ìrúéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½

:íLàä íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
èë-ìr ïzé ïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©

:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä LàøìäNrå ´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨³
øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬

:Bãé âéOzàìúàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà ©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²
ìr ïäkä øtëå äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬

:ýåýé éðôì øähnäáìòâð Ba-øLà úøBz úàæ ©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«´Ÿ©½£¤−¤´©
:Búøäèa Bãé âéOú-àì øLà úrøöô ¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−§¨«¢¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr fk zegiy ihewl)

. . ¯ÈLÚ Ú¯ˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL B�a¯˜ ¯Ó‡L È�Ú»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ

¯ÈLÚ ˙B�a¯˜ . . ‡È·Ó(רמב"ם) ≈ƒ»¿¿»ƒ

הֹוצאֹות את לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

ׁשּלפי אף הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָההדּפסה

הרּבי, אמר הבטחתֹו. וקּים נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹמּצבֹו

ואף ּפרנסה. ׁשל חדׁשים' 'צּנֹורֹות למעלה לֹו ּפתחה זֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהחלטה

– העׁשיר חברֹו עבּור ּומׁשּתּדל מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכאן:

הבטחתֹו את לקּים מּלמעלה לֹו .e¯ÈLÚa˙עֹוזרים ְְְְְִִֵֶַַַָָָ«¬ƒ

éòéáøâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéåãìék ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¦³
äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú̈¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðåäìàáe §¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«¨Æ
Bì-øLàéì äàøð òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä £¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©¦§¨¬¦−
:úéaaåìàáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå ©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ

úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦
:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk øçàåæìäàøå §©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦§¨¨´

úøeør÷L úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ
:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«

çìøébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©®̈¦§¦§¦¬
:íéîé úráL úéaä-úàèìéréáMä íBia ïäkä áLå ¤©©−¦¦§©¬¨¦«§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®

:úéaä úøé÷a òâpä äNt äpäå äàøåîïäkä äeöå §¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©§¦§¦³¤§¤Æ

:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìààîúéaä-úàå ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦
eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî rö÷é©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½

:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìàáîíéðáà eç÷ìå ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

çwé øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²¦©−
:úéaä-úà çèåâîúéaa çøôe òâpä áeLé-íàå §¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦

úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦
:çBhä éøçàåãîòâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe §©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©

:àeä àîè úéaa àåä úøàîî úrøö úéaaäîõúðå ©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«§¨©´
úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå åéðáà-úà úéaä-úà¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−¨£©´©®̈¦

:àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìà àéöBäååîàaäå §¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ
:áørä-ãr àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤

æîúéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëéçîäpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå §©¥−¤§¨¨«§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â

øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³
òâpä àtøð ék úéaä-úà ïäkä:èîàhçì ç÷ìå ©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬

:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä-úà¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ
ðíéî-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤®̈¤§¦¤−¤©©¬¦

:íéiçàðéðL | úàå áæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ
òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©

:íéîrtáðíénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå §¨¦«§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦
éðLáe áæàáe æøàä õráe äiçä øtváe íéiçä©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬

:úrìBzäâðøérì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå ©¨«©§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−
:øäèå úéaä-ìr øtëå äãOä éðt-ìà¤§¥´©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr al zegiy ihewl)

˙Ú¯ˆ Ú‚� Èz˙�Â(לד (יד, ¿»«ƒ∆«»««

˙Bi�BÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡ e�ÈÓË‰L(רש"י) ∆ƒ¿ƒ¡ƒƒ«¿ƒ

על ׁשרֹומז ּדוקא, האמֹורּיים ׁשל ּבבּתיהם הֹופיעּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנגעים

ּבבּתים ּדוקא א הרע. לׁשֹון על ּבאים הּנגעים ׁשּכן רע, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּדּבּור

ּגם הּדּבּור ּבכח להׁשּתּמׁש נּתן ׁשהרי 'מטמֹונּיֹות', יׁשנם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאּלּו
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àîèé da râpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé úráL¦§©³¨¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬
:áørä-ãrëàîèé dúcða åéìr ákLz øLà ìëå ©¨¨«¤§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®

:àîèé åéìr áLz-øLà ìëåàërâpä-ìëå §²Ÿ£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥−©
åéãâa ñaëé dákLîa-ãr àîèå íéna õçøå §¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräáëåéìr áLz-øLà éìk-ìëa râpä-ìëå ¨¨«¤§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®
:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëéâëíàå §©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦̧

-úáLé àåä-øLà éìkä-ìr Bà àeä ákLnä-ìr©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬¤«¤
:áørä-ãr àîèé Bá-Bòâða åéìrãëákLé áëL íàå ¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤§¦¿¨ŸÁ¦§©̧

ráL àîèå åéìr dúcð éäúe dúà Léàíéîé ú ¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´¨¦®
:àîèé åéìr ákLé-øLà ákLnä-ìëåñäëäMàå §¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«§¦¿̈

Bà dúcð-úr àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ¤¦¨½̈¬
áBæ éîé-ìk dúcð-ìr áeæú-éëdúcð éîék dúàîè ¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²

:àåä äàîè äéäzåëákLz-øLà ákLnä-ìk ¦«§¤−§¥¨¬¦«¨©¦§º̈£¤¦§©³
-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk dáBæ éîé-ìk åéìr̈¨Æ¨§¥´½̈§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨
:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìr áLz øLà éìkä©§¦Æ£¤´¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

æëíéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía râBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§®̈§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áørä-ãr àîèåçëdl äøôñå dáBfî äøäè-íàå §¨¥¬©¨¨«¤§¦¨«£−̈¦®̈§¨¬§¨¨²

:øäèz øçàå íéîé úráL¦§©¬¨¦−§©©¬¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ ·eÊÈ Èk ‰M‡Â(כה (טו, ¿ƒ»ƒ»»»»ƒ«ƒ

‰c� ˙lÁ˙Ï ‰c� ÛBÒ ÔÈaL ÌBÈ ¯NÚ „Á‡(רש"י) ««»»∆≈ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»

ראׁשי – ּתניא שליט"א: והרה"ח הרה"ג מאאמו"ר ְְִֵֵַַָָָׁשמעּתי

È‡ּתבֹות: ¯ÈÊ� ‰„Bz. ֵ»»ƒ

רז"ל למאמר ב)(הּכּונה עב, לתֹודה,(נדה ׁשמן לג "חצי : ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָֹ

הלכה – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום עׂשר ואחד לנזיר, יין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּורביעית

מּסיני"). ְִִֶַֹלמׁשה

éòéáùèëéðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−
ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða§¥´®̈§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤

:ãrBîìãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNrå ¥«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìr øtëå äìòŸ¨®§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

øéèôîàìàìå íúàîhî ìûøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨®̈§³Ÿ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa eúîé̈ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

áìòøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèìâìøëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå §¨§¨¨«§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈

:äàîè-ír ákLé øLà Léàìe äá÷pìåttt §©§¥¨®§¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«
.ïîéñ å"ãéò ,íé÷åñô 'ö



iriayקנו - eh - rxevn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr ci zegiy ihewl)

d˙c�· ‰Âc‰Â(לג (טו, ¿«»»¿ƒ»»

אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ׁשּדם אמרּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרז"ל

רע, ׁשל מציאּות ּבּה יצר ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָחטא

הּדעֹות טעם לבאר יׁש זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמתּבּטא

לפי (אף ּבעיר ּבעלּה אין אפּלּו ּבטמאתּה לעמד לאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻׁשאסּור

על מֹורה זה ּכי – מצוה) לאו ּבזמּנּה ׁשּטבילה לן ּדקיימא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמאי

הּדעת. עץ חטא ׁשל והּזהמא מהרע ְְֲֳֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻהּטהרה

.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

òøåöî úùøôì äøèôäæ ÷øô á íéëìîá

æâät íéáLé eðçðà äî eärø-ìà Léà eøîàiå ørMä çút íérøöî eéä íéLðà äraøàå§©§¨¯¨£¨¦²¨¬§«Ÿ̈¦−¤´©©¨®©©«Ÿ§Æ¦´¤¥¥½À̈£©²§«Ÿ§¦¬−Ÿ

:eðúî-ãrãeëì äzrå eðúîå äô eðáLé-íàå íL eðúîå øéra árøäå øérä àBáð eðøîà-íà ©¨«§¦¨©Á§Á¨¸¨¦¹§¨«¨¨³¨¦Æ¨©´§½̈§¦¨©¬§−Ÿ¨¨®§§©À̈§Æ

:eðúîå eðúéîé-íàå äéçð eðiçé-íà íøà äðçî-ìà äìtðåäíøà äðçî-ìà àBáì óLpá eî÷iå §¦§¨Æ¤©«£¥´£½̈¦§©ª´¦«§¤½§¦§¦ª−¨¨«§©ª̈´©¤½¤¨−¤©«£¥´£¨®

:Léà íL-ïéà äpäå íøà äðçî äö÷-ãr eàáiååìB÷ áëø ìB÷ íøà äðçî-úà | réîLä éðãàå ©¨ÀŸ©§¥Æ©«£¥´£½̈§¦¥¬¥«−̈¦«©«Ÿº̈¦§¦´©¤©«£¥´£À̈¬¤¸¤Æ´

íézçä éëìî-úà ìûøNé Cìî eðéìr-øëN äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå ìBãb ìéç ìB÷ ñeñ½−©´¦¨®©«Ÿ§º¦´¤¨¦À¦¥´¨«©¨¥ÁÁ¤̧¤¦§¨¥¹¤©§¥¯©«¦¦²

:eðéìr àBáì íéøöî éëìî-úàåæíäéñeñ-úàå íäéìäà-úà eáæriå óLpá eñeðiå eîe÷iå §¤©§¥¬¦§©−¦¨¬¨¥«©¨»»©¨´©¤¼¤¼©©«©§´¤¨«¢¥¤À§¤«¥¤Æ

:íLôð-ìà eñðiå àéä øLàk äðçnä íäéøîç-úàåçäðçnä äö÷-ãr älàä íérøöîä eàáiå §¤£´Ÿ¥¤½©©«£¤−©«£¤´¦®©¨ª−¤©§¨«©¨ŸÁÁ©§«Ÿ̈¦̧¨¥¹¤©§¥´©©«£¤À

eàáiå eáLiå eðîèiå eëìiå íéãâáe áäæå óñk íMî eàNiå ezLiå eìëàiå ãçà ìäà-ìà eàáiå©¨¹Ÿ¤³Ÿ¤¤¨Æ©«Ÿ§´©¦§½©¦§´¦À̈¤³¤§¨¨Æ§¨¦½©¥«§−©©§¦®©¨ªÀ©¨¸ŸÆ

:eðîèiå eëìiå íMî eàNiå øçà ìäà-ìàèíBiä íéNò eðçðà | ïë-àì eärø-ìà Léà eøîàiå ¤´Ÿ¤©¥½©¦§´¦½̈©¥«§−©©§¦«©«Ÿ§Á¦̧¤¥¥¹Ÿ¥´£©´§Ÿ¦À©³

äãébðå äàáðå eëì äzrå ïBår eðàöîe ø÷aä øBà-ãr eðékçå íéLçî eðçðàå àeä äøNa-íBé äfä©¤Æ«§¨´½©«£©´§©§¦À§¦¦²©¬©−Ÿ¤§¨¨´¨®§©¨Æ§´§¨½Ÿ¨§©¦−¨

:Cìnä úéaéíL-ïéà äpäå íøà äðçî-ìà eðàa øîàì íäì eãébiå øérä ørL-ìà eàø÷iå eàáiå ¥¬©¤«¤©¨ÀŸ©¦§§»¤Ÿ¥´¨¦¼©©¦³¨¤Æ¥½Ÿ¨µ¤©«£¥´£½̈§¦¥¬¥«¨²

:änä øLàk íéìäàå øeñà øBîçäå øeñà ñeqä-íà ék íãà ìB÷å Léààéeãébiå íéørMä àø÷iå ¦−§´¨¨®¦´¦©³¨Æ§©«£´¨½§«Ÿ¨¦−©«£¤¬¥«¨©¦§−̈©«Ÿ£¦®©©¦¾

:äîéðt Cìnä úéaáéíøà eðì eNr-øLà úà íëì àp-äãébà åéãár-ìà øîàiå äìéì Cìnä í÷iå ¥¬©¤−¤§¦«¨©¨̧¨©¤¹¤©À§¨©¸Ÿ¤Æ¤£¨½̈©¦«¨¨´¨¤½¥²£¤¨¬−̈£¨®

íéiç íNtúðå øérä-ïî eàöé-ék øîàì äãOá äáçäì äðçnä-ïî eàöiå eðçðà íéárø-ék eòãé̈«§º¦«§¥¦´£©À§©¥«§³¦©©«£¤Æ§¥«¨¥³©¨¤Æ¥½Ÿ¦¥«§³¦¨¦Æ§¦§§¥´©¦½

:àáð øérä-ìàåâéøLà íéøàLpä íéñeqä-ïî äMîç àð-eç÷éå øîàiå åéãárî ãçà ïriå §¤¨¦−¨«Ÿ©©Á©Á¤¨̧¥«£¨¹̈©ÀŸ¤§¦§º̈£¦¨´¦©¦»©¦§¨¦»£¤´

äçìLðå enz-øLà ìûøNé ïBîä-ìëk ípä dá eøàLð øLà ìàøNé ïBîä-ìëk ípä dá-eøàLð¦§£¨¼¦À̈§¨£³¦§¨¥Æ£¤´¦§£½̈¦¾̈§¨£¬¦§¨¥−£¤¨®§¦§§−̈

:äàøðåãé:eàøe eëì øîàì íøà-äðçî éøçà Cìnä çìLiå íéñeñ áëø éðL eç÷iååèeëìiå §¦§¤«©¦§¾§¥−¤´¤¦®©¦§©̧©¤¹¤©«£¥¯©«£¥£¨²¥−Ÿ§¬§«©¥«§´

eáLiå íæôça íøà eëéìLä-øLà íéìëå íéãâá äàìî Cøcä-ìë äpäå ïcøiä-ãr íäéøçà©«£¥¤»©©©§¥¼§¦¥´¨©¤À¤§¥¨³§¨¦Æ§¥¦½£¤¦§¦¬£−̈§¨§¨®©¨ª̧Æ

:Cìnì eãbiå íéëàìnäæèíéøòN íéúàñå ì÷La úìñ-äàñ éäéå íøà äðçî úà efáiå írä àöiå ©©§¨¦½©©¦−©¤«¤©¥¥´¨½̈©¨¾Ÿ¥−©«£¥´£¨®©§¦̧§¨¹Ÿ¤§¤À¤§¨©¯¦§Ÿ¦²

:ýåýé øáãk ì÷Laæéírä eäñîøiå ørMä-ìr Bãé-ìr ïrLð øLà LéìMä-úà ãé÷ôä Cìnäå §¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«§©¤Á¤Á¦§¦̧¤©¨¦¹£¤̧¦§¨³©¨Æ©©©½©©¦§§ª¯¨¨²

:åéìà Cìnä úãøa øac øLà íéýìûä Léà øac øLàk úîiå ørMaçéíéýìûä Léà øaãk éäéå ©©−©©¨®Ÿ©«£¤³¦¤Æ¦´¨«¡Ÿ¦½£¤´¦¤½§¤¬¤©¤−¤¥¨«©§¦À§©¥Æ¦´¨«¡Ÿ¦½

:ïBøîL ørLa øçî úrk äéäé ì÷La úìñ-äàñe ì÷La íéøòN íéúàñ øîàì Cìnä-ìàèéïriå ¤©¤−¤¥®Ÿ¨©̧¦§Ÿ¦¹§¤À¤§¨¸Ÿ¤Æ§¤½¤¦«§¤Æ¨¥´¨½̈§©−©«Ÿ§«©©̧©

pä øîàiå äfä øáck äéäéä íéîMa úBaøà äNò ýåýé äpäå øîàiå íéýìûä Léà-úà LéìMäE ©¨¦¹¤¦´¨«¡Ÿ¦»©Ÿ©¼§¦¥´§Ÿ̈ÀŸ¤³£ªÆ©¨©½¦£¦«§¤−©¨¨´©¤®©ÀŸ¤¦§³

éðéra äàø:ìëàú àì íMîe Eë:úîiå ørMa írä Búà eñîøiå ïk Bì-éäéå Ÿ¤Æ§¥¤½¦−̈¬ŸŸ¥«©«§¦−¥®©¦§§¸Ÿ¬¨¨²©©−©©¨«Ÿ
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©¨§¨§©¥©©¨



קנז
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:ýåýé øáãk ì÷Laæéírä eäñîøiå ørMä-ìr Bãé-ìr ïrLð øLà LéìMä-úà ãé÷ôä Cìnäå §¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«§©¤Á¤Á¦§¦̧¤©¨¦¹£¤̧¦§¨³©¨Æ©©©½©©¦§§ª¯¨¨²

:åéìà Cìnä úãøa øac øLà íéýìûä Léà øac øLàk úîiå ørMaçéíéýìûä Léà øaãk éäéå ©©−©©¨®Ÿ©«£¤³¦¤Æ¦´¨«¡Ÿ¦½£¤´¦¤½§¤¬¤©¤−¤¥¨«©§¦À§©¥Æ¦´¨«¡Ÿ¦½

:ïBøîL ørLa øçî úrk äéäé ì÷La úìñ-äàñe ì÷La íéøòN íéúàñ øîàì Cìnä-ìàèéïriå ¤©¤−¤¥®Ÿ¨©̧¦§Ÿ¦¹§¤À¤§¨¸Ÿ¤Æ§¤½¤¦«§¤Æ¨¥´¨½̈§©−©«Ÿ§«©©̧©

pä øîàiå äfä øáck äéäéä íéîMa úBaøà äNò ýåýé äpäå øîàiå íéýìûä Léà-úà LéìMäE ©¨¦¹¤¦´¨«¡Ÿ¦»©Ÿ©¼§¦¥´§Ÿ̈ÀŸ¤³£ªÆ©¨©½¦£¦«§¤−©¨¨´©¤®©ÀŸ¤¦§³

éðéra äàø:ìëàú àì íMîe Eë:úîiå ørMa írä Búà eñîøiå ïk Bì-éäéå Ÿ¤Æ§¥¤½¦−̈¬ŸŸ¥«©«§¦−¥®©¦§§¸Ÿ¬¨¨²©©−©©¨«Ÿ
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת מצורע בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:256:179:008:569:339:2810:3610:3319:0419:0819:2819:3218:4719:42באר שבע  )ק(

6:236:158:598:549:319:2610:3510:3219:0419:0919:2919:3318:3819:43חיפה )ק( 

6:216:138:588:549:309:2510:3410:3019:0419:0819:2919:3318:2819:41ירושלים )ק( 

6:256:189:008:569:339:2810:3710:3319:0419:0819:2819:3218:4719:43תל אביב )ק(

6:266:149:089:019:409:3310:4610:4119:3119:4020:0120:1019:2020:24אוסטריה וינה )ק(

6:326:378:538:559:269:2710:2510:2518:1518:0618:4018:3117:4818:42אוסטרליה מלבורן )ח(

6:316:209:129:059:449:3710:5010:4519:3019:3819:5920:0819:1920:12אוקראינה אודסה )ק(

6:126:008:548:479:269:1910:3210:2719:1519:2419:4519:5519:0519:59אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:366:249:189:119:519:4310:5710:5119:4219:5120:1320:2319:3220:27אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:286:159:119:039:439:3510:4910:4419:3619:4520:0720:1719:2620:21אוקראינה קייב )ק(

6:015:498:438:369:159:0810:2110:1519:0419:1319:3419:4318:5419:47אוקראינה דונייצק )ק(

6:586:479:389:3210:1010:0411:1611:1119:5620:0420:2520:3319:4520:47איטליה מילאנו )ק(

6:076:058:408:389:109:0810:1210:1118:2818:2618:4918:4718:0818:51אקוואדור קיטו )ח(

7:057:109:269:289:5910:0010:5810:5818:4818:4019:1219:0418:2319:15ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:578:0310:1910:2210:5010:5311:5011:5019:3919:2920:0619:5619:1320:00ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:466:379:239:189:569:5011:0110:5619:3419:4020:0020:0719:2120:11ארה״ב בולטימור )ק(

6:336:239:129:079:449:3910:4910:4519:2619:3219:5319:5919:1320:11ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:346:249:139:079:459:3910:5010:4519:2519:3219:5219:5919:1320:11ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:086:589:489:4210:2010:1411:2511:2120:0420:1120:3120:3819:5120:50ארה״ב דטרויט )ק(

7:066:599:419:3710:1310:0911:1711:1419:4419:4720:0820:1119:2920:21ארה״ב היוסטן )ק(

6:346:269:119:079:439:3810:4810:4419:1919:2319:4419:4819:0519:58ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:087:029:419:3810:1410:1011:1711:1419:4119:4320:0420:0719:2520:16ארה״ב מיאמי )ק(

6:306:209:089:029:419:3510:4610:4119:2119:2719:4819:5419:0820:07ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:266:169:069:019:389:3210:4310:3919:2319:2919:5019:5719:1020:07ארה״ב שיקאגו )ק(

6:306:309:019:019:319:3010:3210:3218:4218:3819:0418:5918:2019:03בוליביה לה פאס )ח(

7:126:599:559:4710:2710:2011:3311:2820:2020:3020:5221:0220:1021:20בלגיה אנטוורפן )ק(

7:126:599:559:4810:2710:2011:3311:2820:2120:3120:5321:0320:1121:19בלגיה בריסל )ק(

6:216:069:068:589:389:3010:4510:3919:3919:5120:1320:2619:3120:30בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:116:138:378:379:089:0810:0910:0818:0818:0318:3118:2517:4618:32ברזיל ס.פאולו )ח(

5:575:598:238:238:548:549:559:5417:5517:5018:1818:1217:3318:18ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:286:159:129:059:449:3710:5110:4519:4019:5020:1220:2319:3020:39בריטניה לונדון )ק(

6:356:219:209:129:529:4410:5910:5319:5020:0120:2420:3519:4220:53בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:346:209:189:109:509:4210:5710:5119:4619:5720:1920:3019:3720:34גרמניה ברלין )ק(

6:546:419:389:3110:1010:0211:1611:1120:0420:1320:3520:4519:5420:49גרמניה פרנקפורט )ק(

6:116:148:398:399:099:0910:1010:0918:1118:0518:3418:2817:4818:32דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:306:259:018:589:349:3110:3710:3418:5518:5619:1719:1818:3819:22הודו בומביי )ח(

6:246:198:578:549:299:2610:3210:2918:5218:5419:1419:1618:3519:20הודו פונה )ח(

6:176:058:588:519:309:2310:3610:3119:1819:2719:4819:5719:0720:01הונגריה בודפשט )ק(

6:436:339:219:159:539:4710:5810:5419:3319:3920:0020:0719:2020:11טורקיה איסטנבול )ק(

7:056:569:439:3710:1510:1011:2011:1519:5219:5820:1820:2419:3920:28יוון אתונה )ק(

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¤
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זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
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שבת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:396:279:199:129:529:4510:5710:5219:3819:4620:0720:1619:2720:20מולדובה קישינב )ק(

7:217:169:599:5510:2910:2511:3211:3019:5820:0020:2120:2219:4220:26מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:476:549:059:079:389:4010:3610:3718:1718:0718:4518:3517:5118:39ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:475:408:248:208:558:519:599:5618:2818:3118:5118:5418:1218:58נפאל קטמנדו )ח(

7:027:009:309:2910:0310:0111:0511:0319:1419:1319:3519:3418:5519:38סינגפור סינגפור )ח(

6:035:498:488:409:199:1210:2610:2019:1719:2719:4920:0019:0720:04פולין ורשא )ק(

6:116:118:368:359:099:0810:1010:0918:1218:0818:3418:3017:5118:34פרו לימה )ח(

7:147:039:559:4910:2710:2111:3311:2820:1520:2220:4320:5220:0321:05צרפת ליאון )ק(

7:217:0910:049:5710:3610:2911:4211:3720:2720:3620:5821:0720:1721:22צרפת פריז )ק(

5:475:458:218:198:518:499:549:5218:1218:1118:3318:3217:5318:36קולומביה בוגוטה )ח(

6:526:429:339:2710:059:5911:1011:0619:5019:5720:1820:2519:3820:38קנדה טורונטו )ק(

6:286:179:099:029:419:3410:4710:4219:2819:3619:5720:0519:1620:18קנדה מונטריאול )ק(

6:296:219:048:599:379:3210:4110:3719:0919:1419:3419:3918:5519:43קפריסין לרנקה )ק(

6:526:369:399:3110:1010:0211:1811:1220:1520:2720:5121:0320:0721:21רוסיה מוסקבה )ק(

6:556:439:359:2910:0810:0111:1411:0919:5520:0320:2420:3319:4420:37רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:576:459:409:3310:1110:0511:1711:1220:0220:1120:3220:4119:5120:53שוייץ ציריך )ק(

6:116:078:418:399:149:1110:1610:1418:3218:3318:5418:5518:1518:59תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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7:217:169:599:5510:2910:2511:3211:3019:5820:0020:2120:2219:4220:26מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:476:549:059:079:389:4010:3610:3718:1718:0718:4518:3517:5118:39ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:475:408:248:208:558:519:599:5618:2818:3118:5118:5418:1218:58נפאל קטמנדו )ח(

7:027:009:309:2910:0310:0111:0511:0319:1419:1319:3519:3418:5519:38סינגפור סינגפור )ח(

6:035:498:488:409:199:1210:2610:2019:1719:2719:4920:0019:0720:04פולין ורשא )ק(

6:116:118:368:359:099:0810:1010:0918:1218:0818:3418:3017:5118:34פרו לימה )ח(

7:147:039:559:4910:2710:2111:3311:2820:1520:2220:4320:5220:0321:05צרפת ליאון )ק(

7:217:0910:049:5710:3610:2911:4211:3720:2720:3620:5821:0720:1721:22צרפת פריז )ק(

5:475:458:218:198:518:499:549:5218:1218:1118:3318:3217:5318:36קולומביה בוגוטה )ח(

6:526:429:339:2710:059:5911:1011:0619:5019:5720:1820:2519:3820:38קנדה טורונטו )ק(

6:286:179:099:029:419:3410:4710:4219:2819:3619:5720:0519:1620:18קנדה מונטריאול )ק(

6:296:219:048:599:379:3210:4110:3719:0919:1419:3419:3918:5519:43קפריסין לרנקה )ק(

6:526:369:399:3110:1010:0211:1811:1220:1520:2720:5121:0320:0721:21רוסיה מוסקבה )ק(

6:556:439:359:2910:0810:0111:1411:0919:5520:0320:2420:3319:4420:37רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(
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קנט

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
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לוח זמנים לשבוע פרשת מצורע 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
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7:217:169:599:5510:2910:2511:3211:3019:5820:0020:2120:2219:4220:26מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:476:549:059:079:389:4010:3610:3718:1718:0718:4518:3517:5118:39ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:475:408:248:208:558:519:599:5618:2818:3118:5118:5418:1218:58נפאל קטמנדו )ח(

7:027:009:309:2910:0310:0111:0511:0319:1419:1319:3519:3418:5519:38סינגפור סינגפור )ח(
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5:475:458:218:198:518:499:549:5218:1218:1118:3318:3217:5318:36קולומביה בוגוטה )ח(
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
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כניסתהכוכבים
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יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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6:396:279:199:129:529:4510:5710:5219:3819:4620:0720:1619:2720:20מולדובה קישינב )ק(

7:217:169:599:5510:2910:2511:3211:3019:5820:0020:2120:2219:4220:26מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:476:549:059:079:389:4010:3610:3718:1718:0718:4518:3517:5118:39ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:475:408:248:208:558:519:599:5618:2818:3118:5118:5418:1218:58נפאל קטמנדו )ח(

7:027:009:309:2910:0310:0111:0511:0319:1419:1319:3519:3418:5519:38סינגפור סינגפור )ח(

6:035:498:488:409:199:1210:2610:2019:1719:2719:4920:0019:0720:04פולין ורשא )ק(

6:116:118:368:359:099:0810:1010:0918:1218:0818:3418:3017:5118:34פרו לימה )ח(

7:147:039:559:4910:2710:2111:3311:2820:1520:2220:4320:5220:0321:05צרפת ליאון )ק(

7:217:0910:049:5710:3610:2911:4211:3720:2720:3620:5821:0720:1721:22צרפת פריז )ק(

5:475:458:218:198:518:499:549:5218:1218:1118:3318:3217:5318:36קולומביה בוגוטה )ח(

6:526:429:339:2710:059:5911:1011:0619:5019:5720:1820:2519:3820:38קנדה טורונטו )ק(

6:286:179:099:029:419:3410:4710:4219:2819:3619:5720:0519:1620:18קנדה מונטריאול )ק(

6:296:219:048:599:379:3210:4110:3719:0919:1419:3419:3918:5519:43קפריסין לרנקה )ק(

6:526:369:399:3110:1010:0211:1811:1220:1520:2720:5121:0320:0721:21רוסיה מוסקבה )ק(

6:556:439:359:2910:0810:0111:1411:0919:5520:0320:2420:3319:4420:37רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:576:459:409:3310:1110:0511:1711:1220:0220:1120:3220:4119:5120:53שוייץ ציריך )ק(
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היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני 
ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:



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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